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De architect kan de Kamerleden verder ook niet helpen
Waarom huisvest de Kamer de leden niet weer door elkaar?

Teun Lagas

Zou het symbolisch zijn voor het gebrek aan dualisme waar de Tweede Kamer tegenwoordig
zo vaak last van heeft? De nieuwe stoere skyline van Den Haag wordt gedomineerd door een
rij torenhoge ministeries naast het Centraal Station. Het gebouw van de Tweede Kamer speelt
geen rol in deze Haagse race naar de hemel die de departementen zijn begonnen.

Het is de schuld van een sjieke Haagse dame die het actievoeren goed in haar vingers had.
In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw waakten wijlen Hermance Schaepman en
haar beweging ‘Vrienden van Den Haag’ scherp over het beschermde stadsgezicht rond de
Hofvijver en het Binnenhof. Zij meenden dat je opkijkend naar de dakgoten van het
Binnenhof geen hoogbouw op de achtergrond mocht zien. De toenmalige ppr hielp een
handje mee en de Haagse gemeenteraad bleek uiteindelijk ontvankelijk voor hun kritiek op
het ontwerp voor het nieuwe Tweede-Kamergebouw van architect Pi de Bruijn. Diens pers-
toren van het parlement telt daardoor nu slechts negen verdiepingen, een paar bouwlagen
minder dan oorspronkelijk de bedoeling was en is iets meer dan 35 meter hoog.

De drang naar kleinschaligheid van de stadsbeschermers heeft ruim twintig jaar later als
effect dat het Nederlandse parlement lijkt te worden weggedrukt door de bluf van de regering
en haar rijksambtenaren. Ga maar na: de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ziet
het parlement diep onder zich liggen, vanuit zijn 104-meter hoge dubbelpuntige gebouw
Castalia. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kijkt al even minzaam neer op
het gebouw van de volksvertegenwoordiging, vanaf zijn nog hogere Hoftoren (141 meter).

Gelukkig is het Torentje van de minister-president alles behalve een wolkenkrabber, zodat
de premier zich dagelijks kan herinneren dat niet hij maar zijn overbuurman de Tweede
Kamer de hoogste macht vormt in het Nederlandse staatsbestel.

Architect Pi de Bruijn is zestien jaar na de opening van de uitbreiding van het
Kamergebouw nog steeds tevreden over zijn ontwerp. Hij heeft nooit een dominant parle-
ment in het stadsbeeld willen ontwerpen, maar geeft nu wel toe: ‘Twee laagjes extra hadden
er wel bovenop gemoeten. Dan was de mediatoren iets pedanter geweest.’1

Een andere tegenvaller was crucialer voor het ontwerp van De Bruijn. Toen het gebouw
in 1992 werd geopend werd op het laatste moment zijn plan gedwarsboomd om de grote
centrale hal permanent open te stellen voor het publiek, als een passage voor wandelaars door
de binnenstad. De roep om meer beveiliging werd toen al sterker. In een interview met het
dagblad Trouw blikte de architect eerder dit jaar terug op het ontwerpproces: ‘Het was de tijd
van de maakbare samenleving, dus moest het een open huis van de democratie worden, waar
het publiek in en uit kon lopen. Ik begon te ontwerpen onder Kamervoorzitter Dick Dolman.
Vlak voor de opening in 1992 kwam oud-cda-minister Wim Deetman op de voorzittersstoel.
Die had als minister van onderwijs nogal wat acties van demonstranten te verduren gekregen
en durfde mijn plan niet aan om de centrale hal van de Tweede Kamer permanent toeganke-
lijk te maken, als een passage voor wandelend publiek.’

Parlement 2008 031108  03-11-2008  11:24  Pagina 91

                          

Carla van Baalen e.a. (red.) 
Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2008, pp. 91-97 www.ru.nl/cpg



92

TEUN LAGAS

De hoop van de architect dat de hal in latere jaren alsnog bij het publieke domein zou worden
getrokken vervloog in 2002. Vlak voor de moord op Pim Fortuyn was onder Kamervoorzitter
Jeltje van Nieuwenhoven nog eens bekeken of er toch meer openheid voor het publiek
mogelijk was, maar de kogel in Hilversum bracht de beveiligers in Den Haag definitief in een
kramp.

We proberen in dit artikel na te gaan wat voor invloed de huidige veiligheidsmaatregelen
in het Kamergebouw, met al z’n sluizen, pasjes en detectiepoortjes, hebben op het ‘feest van
de democratie’. En of de architectuur van Pi de Bruijn sowieso het functioneren van de Kamer
heeft beïnvloed. Hoe anders dan in het oude gebouw verloopt het verkeer tussen Kamerleden
en publiek? Wat veranderde er tussen Kamerleden en de journalisten? Later in dit verhaal zal
ook blijken dat Kamerleden ten opzichte van elkaar anders zijn gaan bewegen, sinds de
nieuwbouw van Pi de Bruijn in gebruik werd genomen. We putten uit eigen ervaring en die
van collega-journalisten.

Eerst de positie van het publiek en andere (ambtelijke) bezoekers van het parlementsge-
bouw. In de oude Tweede Kamer, met de kleine groene toegangsdeurtjes aan het Binnenhof,
werd de gewone belangstellende burger natuurlijk net zoals nu naar de publieke tribune
geloodst, al was die veel krapper dan de huidige. Het verschil is dat er weinig controle bestond
op bezoekers die eenmaal binnen waren. Toeristen die deelnamen aan een rondleiding kon je
soms op de gekste plekken tegenkomen. Zo wandelde begin jaren zeventig midden in een
debat eens een groepje verdwaalde Japanners in gele regenjacks de plenaire oude vergaderzaal
binnen, via het trapje voor de stenografische dienst dat vlak voor het spreekgestoelte eindigde.
De Kamervoorzitter wees de dwaalgasten laconiek een uitweg tussen de groene bankjes.
Voorzitter Vondeling plukte in diezelfde tijd eens twee jongens uit één van de telefooncellen in
de wandelgangen nabij de tribune. Wat zij daar deden? Ze biechten hem op dat ze vaak even
in de Tweede Kamer gratis kwamen bellen met hun tante in Australië. Ze beloofden het nooit
meer te doen. Via het net genoemde stenografentrapje naar het hart van de plenaire zaal dook
ook eens een bozige man op, die begon te schelden tegen de spreker van dat moment, vvd-
leider Hans Wiegel. Dat was aanleiding voor de Tweede Kamer om naast de gewone portiers
en bodes, voor het eerst een speciale beveiligingsambtenaar aan te stellen: ene meneer Heuker
of Hoek. Veel Binnenhofbewoners vonden die stap trouwens maar overdreven.

Die onschuld is voorbij. Hoe transparant het nieuwe Kamergebouw er ook uit kwam te
zien met zijn doorkijkjes naar de oudere Binnenhofbehuizing en z’n glazen wandelgang rond
de grote vergaderzaal, in de praktijk is het een vesting geworden met een geslotenheid die de
architect nooit wenste. Lastig en tijdrovend, al die detectiepoortjes voor het bezoekende
publiek. Ze blijven er echter niet door weg. De tribune zit vooral tijdens het vragenuurtje op
dinsdagmiddag bomvol. Deelnemers van groepsbezoeken aan fracties lopen af en aan, vooral
bij de sgp en het cda. Het presidium en de ambtelijke staf van de Kamer zijn op zoek naar
manieren om die gegroeide belangstelling aan de voordeur sneller te verwerken. De rijen
wachtenden moeten daar korter worden. Dat wordt waarschijnlijk opgelost door het publiek
straks binnen te leiden via het nieuwe ‘Huis van de Democratie’, dat vlak om de hoek moet
verrijzen. Het bezoek stoort zich dus weinig aan de verscherpte beveiliging. Het nieuwe
gebouw is een attractie gebleken en het bewakingsniveau had zo bezien geen negatieve
invloed op de relatie volksvertegenwoordiging-publiek.

Hoe verging het intussen de journalisten? Had het ontwerp van Pi de Bruijn veel invloed
op hun werk? Werd de relatie parlement-media wél beïnvloed door de strengere veiligheids-
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maatregelen? Om met dat laatste te beginnen: de invloed van de beveiligers valt wel mee. De
grootste ingreep van de bewakers is dat journalisten tijdens het vragenuur en de stemmingen,
alsmede op andere ‘drukke vergaderdagen’ (zoals algemene beschouwingen), niet meer
welkom zijn in de ronde glazen wandelgang die direct grenst aan de plenaire vergaderzaal.
Die gang is voor journalisten een goede plek om Kamerleden even aan te schieten voor een
kort gesprek. Vooral bij aanvang van de Kamervergadering op dinsdag, als alle leden zich in
de plenaire zaal verzamelen. Het gespreksverkeer liep daar vaak uit op een soort roezemoe-
zige receptie. Deze wandelgang is sinds enkele jaren op zulke dagen besloten gebied. Te
rumoerig en te onveilig is het argument, met de nadruk op onveilig.

In de oude Balzaal, waar de Kamer vroeger vergaderde, werden journalisten toegelaten in
de ruimtes achter de dikke groene gordijnen. Maar ze werden door de bodes net zo goed weg-
gestuurd wanneer het daar te rumoerig werd. Zo bezien maakt de lastige beveiligingsmaatre-
gel voor de huidige ronde wandelgang niet erg veel verschil. Kamerleden kunnen altijd nog
op andere plekken in het gebouw door de media worden opgevangen.

Plekken om even entre nous, sub rosa, te babbelen met een lid van deze of gene fractie zijn
in het nieuwe Kamergebouw echter minder makkelijk te vinden dan in de oudbouw. Hier
heeft het strakke, doorzichtige ontwerp van De Bruijn wel degelijk invloed op de relatie tussen
Kamerleden en journalisten. Rond de vroegere vergaderzaal stikte het van nisjes en donkere
hoekjes waar een Kamerlid eventjes door een journalist in gesleept kon worden, in het belang
van het feest van de democratie en de primeurjacht van de krant. Dat het gebrek aan zulke
schuilplekken voor onderonsjes gevolgen zou hebben voor het politieke zaken doen, begreep
Ruud Lubbers onmiddellijk, toen hij in 1991 de nieuwbouw zag verrijzen. Het ging hem
natuurlijk niet alleen om het verkeer met journalisten, maar om het politieke handwerk in zijn

Tijdens een schorsing vindt overleg plaats in de wandelgang naast de plenaire zaal, 28 februari 2008

[Foto: Hollandse Hoogte – Martijn Beekman]
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algemeenheid, toen hij vlak voor de opening in een boekje van de Parlementaire Pers
Vereniging zijn oordeel velde. Lubbers schreef: ‘De wandelgangen - dat doolhofachtige gebied
waar volgens velen méér politiek gemaakt wordt dan in de vergaderzaal zelf - worden vervan-
gen door gangen en galerijen die meer uitnodigen tot joggen dan tot wandelen. En “achter de
groene gordijnen” valt dan niets meer ongemerkt te regelen. Integendeel: de ruimte achter de
nieuwe vergaderzaal wordt gekenmerkt door grote glaswanden. Glas dat uitzicht geeft naar
buiten, maar waardoor ook de buitenwereld naar binnen kan kijken.’2

Ten tijde van de opening in 1992 werd nog een ultieme poging ondernomen om de oude
vergaderzaal te handhaven. Het groepje Kamerleden dat daar voor ijverde, onder aanvoering
van pvda’er Bram Stemerdink, verloor die strijd om het behoud van de nostalgie van de
krappe bankjes en de oude salons daar omheen. Hadden zij gewonnen, dan had het epicen-
trum van de Haagse politiek op een andere plek gelegen dan nu, meer in het krappe doolhof
van de oude bebouwing boven ingang Binnenhof 1a.

Niet alleen premier Lubbers en sommige Kamerleden vertrokken met pijn in het hart uit
die oude Haagse wereld. Twee parlementaire journalisten, Louis Cornelisse en Leonoor Meijer,
namen in april 1992 in een groot krantenartikel evenzeer weemoedig afscheid van wat zij
noemden ‘een perfecte entourage voor parlementariërs die ongezien met deze of gene wilden
smoezen’.3 Zij citeerden een Kamerlid die zich duidelijk ongemakkelijk voelde tussen het vele
glas langs de nieuwe brede passages en de heldere hallen. ‘Ik voel me als een hoertje op de
wallen’, klaagde deze anonieme volksvertegenwoordiger over zijn modernere werkomgeving.
Hoe weemoedig ook, deze twee journalisten zagen wel in dat de zakelijker sfeer in hun omgang
met parlementariërs bepaald niet alleen te wijten was aan de vormgeving die de architect had
gekozen. Want juist in die jaren dat de Kamer zich opmaakte voor de verhuizing naar de
nieuwbouw begon de leefwereld aan het Binnenhof toch al ingrijpend te veranderen.

De nieuwe generaties politici en journalisten beschouwden het Kamergebouw steeds
minder als een plek waar je zowat 24 uur per dag een bestaan kon opbouwen. Ze gingen
steeds vaker op tijd naar huis, soms al aan het eind van de middag. Het gezamenlijke drank-
gebruik was niet meer wat het geweest was. Jan Pronk, minister van ontwikkelingssamenwer-
king, vatte in een interview met Vrij Nederland de veranderde levensstijl in één zin samen: ‘Ik
ren, Elske ter Veld zeilt en Relus ter Beek golft.’

Cornelisse en Meijer beschreven in 1992 de eerste tekenen van de nieuwe zakelijkheid, die
inmiddels normaal is in de relatie tussen Kamerleden en journalisten: ‘Wil je een Tweede
Kamerlid nog even aan de tand voelen? Dat kan, krijg je te horen, maak maar een afspraak
met mijn medewerker voor over een week. Wil je nog even uit de eerste hand een reactie
horen? Dat kan, bel maar even met de fractiewoordvoerder. Even bijkletsen bij een broodje?
Natuurlijk, maar liefst in het Kamerrestaurant, zodat iedereen kan zien dat er niets te verber-
gen valt.’

Het huidige slagveld overziend is de relatie journalist-Kamerlid letterlijk nuchterder dan in
de oudbouw van voor 1992. Dat is echter maar voor een klein deel het gevolg van de architec-
tuur van de nieuwbouw. Veel meer komt het door strakkere fractiediscipline, het internet en
de mobiele telefoon. Veel Kamerleden hebben, door hun eigen gebrek aan zelfbewustzijn, last
van de fractiediscipline die onder meer voorschrijft dat voorlichters betrokken moeten zijn bij
interviews met journalisten. Ze opereren minder vrij. Journalisten en Kamerleden komen
elkaar ook minder tegen. Het internet veroorzaakte dat veel verkeersstromen in de wandelgan-
gen opdroogden: in oude tijden wandelden journalisten naar het hoofdkwartier van een
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fractie om persberichten, speeches of nieuwe partijbladen op te halen. Terloops ontmoetten ze
daar nog eens wat Kamerleden. Tegenwoordig staat al dat soort fractie-informatie op de inter-
netsites van de partijen. De journalist kan meer achter zijn bureau blijven zitten, de informa-
tie komt voorhanden zonder dat het Kamergebouw hoeft te worden doorkruist.

Daarnaast maakt de gsm Kamerleden permanent telefonisch bereikbaar binnen en buiten
het gebouw. Er gaan veel meer gesprekken via de telefoon dan in de oude situatie.
Onderonsjes zijn vervangen door sms’jes. Nog tijdens een fractievergadering kan via een sms
even gesmoesd worden met een bevriend Kamerlid: hoe lopen de hazen bij jullie? Zakelijk,
want zo’n contact is per definitie uiterst kort. En de lichaamstaal is van het telefoonscherm-
pje nu eenmaal moeilijk af te lezen. Allemaal anders dan in de ‘nisjesperiode’ van de vroegere
wandelgangen. Maar kijk architect Pi de Bruijn op die verandering niet aan. Wat blijft zijn de
uitgebreidere contacten met de politici aan de bar en in het restaurant van perscentrum
Nieuwspoort. Lang niet alle Kamerleden frequenteren die gelegenheid in de avonduren, zodat
de oogst daar beperkt is.

Zonder dat er ooit over is geklaagd veranderde er na 1992 iets belangrijks in het verkeer
tussen de Kamerleden onderling. Zij werden in de nieuwbouw plotseling per partij geclus-
terd. En dat heeft nadelen. Het zit zo. Toen de oudbouw nog bestond zaten volksvertegen-
woordigers in hun kantoorruimtes niet alleen krap op elkaar, ze zaten ook vaak door elkaar
heen. Bijvoorbeeld op de derde etage van gebouw Koloniën oude stijl waren enkele redactie-
ruimtes, van Trouw, het anp en het Parool. Aan die gang hadden wij journalisten in het
midden van de jaren tachtig buren van uiteenlopende politieke kleur. Op de hoek huisde
Andrée van Es met haar psp, daarnaast hield Ad Lansink van het cda kantoor. In deze multi-
politieke kleine samenleving woonde ook nog buurman Huib Eversdijk van het cda, die weer
een vvd’er als buur had, de zwijgzame dr. Reinier Braams, die voor de liberalen voorvechter
was voor meer kernenergie. Die voorliefde deelde hij dan weer op de gang met Lansink.
Verder was van Braams vaag bekend dat hij in zijn jeugdjaren nationaal kampioen tienkamp
was geweest, maar daar praatte niemand over.

Ook in andere vleugels in het oude Kamergebouw was het de gewoonste zaak van de
wereld dat liberalen, sociaaldemocraten, christendemocraten en radikalen naast elkaar
gehuisvest waren. Bij een grote fractie verzamelde de voorzitter wel de fractiesecretaris en de
rest van zijn fractietop om zich heen, maar de rest van zijn leden kregen elders een plekje toe-
gewezen, aan een heel andere wandelgang. De vergaderkamers van de fracties lagen destijds
kriskras door elkaar. De fractiekamer van het cda in gebouw Binnenhof 1a keek zo’n beetje
uit op de deur van het hoofdkwartier van de pvda-leden. Onderweg weg naar ‘de fractie’
kruisten dan cda’ers en pvda’er elkaar en ze konden terloops proberen op te snuiven hoe de
sfeer bij de tegenstander was.

Kom daar nu eens om. In het huidige Kamergebouw zijn alle grote fracties verschanst in
een eigen vleugel. Voor een vergadering in hun fractiekamer hoeven ze hun eigen eiland niet
te verlaten. De leden van de cda-fractie huizen met z’n allen in het voormalige ministerie van
Justitie. In een afgescheiden gang hebben zij slechts de Partij voor de Dieren in hun nabijheid.
Koloniën is na een korte bezetting door de lpf nu weer teruggegeven aan de pvda, zodat de
sociaaldemocraten daar weer ‘onder ons’ kunnen zijn. De vvd koestert een cluster werkka-
mers voor zichzelf in gebouw Binnenhof 1a. Zou een Kamerlid van de pvda vanuit zijn eigen
vesting op Koloniën een wandelingetje maken door het gebouw Justitie, zomaar zonder aan-
wijsbare reden, dan kijken de cda-bewoners daar waarschijnlijk vreemd op. Wat heeft die bij
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ons te zoeken? Op de oude gemengde etage op Koloniën liep de cda’er Lansink nog wel eens
binnen bij de psp, en kon de stille liberaal Braams nog eens wat politieke streken leren van
zijn buurman, de vrolijke Zeeuwse cda’er Eversdijk.

De clustering in het nieuwe gebouw, waardoor Kamerleden vaker in eigen kring verkeren,
is natuurlijk efficiënt. Het is een zegen voor de fractiediscipline. Voorlichters, fractievoorzit-
ters en hun secretarissen houden graag een oogje op hun eigen leden. Diezelfde clustering is
een plaag voor Kamerleden die meer onafhankelijkheid nastreven, zoals goede parlementa-
riërs past. Waarom zou het presidium van de Tweede Kamer het feest van de democratie niet
verhogen door de Kamerleden opnieuw in een mix te huisvesten? Misschien draagt zo’n
hernomen gemengde kantoortjescultuur wel bij aan meer onafhankelijkheid onder parle-
mentariërs, misschien eindigt die droom wel bij meer dualisme. De architectuur van de
nieuwbouw staat zo’n multipolitieke huisvesting niet in de weg.

Ze komen elkaar gelukkig wel allemaal nog tegen in de grote vergaderzaal. De sfeer daar
is nadrukkelijk anders dan in de oude krappe Balzaal, waar je kon ruiken wat de leden die
avond hadden gegeten en waar de polarisatie van de jaren zeventig gestalte kreeg in de twee
blokken, ter linker- en rechterzijde. Pi de Bruijn heeft zijn zin gekregen met de halfronde
nieuwe zaal, in de zogeheten ‘Franse opstelling’, die hij beter vond passen bij de praktijk van
de Nederlandse politiek. Maar in de zaal kreeg de architect niet helemaal zijn zin. ‘Ik wilde de
achterwand (met de enorme rood-blauwe abstracte panelen van kunstenaar Rudi van de
Wint) nog theatraler maken, met meer een effect van duistere coulissen. Het spreekgestoelte,
de stoel van de voorzitter, de interruptiemicrofoons en het vak voor het kabinet waren in
mijn oorspronkelijk ontwerp scherp uitgelicht. Zo ontstond een felle belichting op alle actief
handelende hoofdpersonen in een debat. De rest van de Kamerleden, in hun zetels en niet aan
het woord, wilde ik veel minder belichten. Die zou ik in de schemering zetten, net als publiek
in het theater’, vertelt De Bruijn.4 Zijn poging om het werk van de Tweede Kamer een beetje
‘te dramatiseren’ liep echter spaak. Want de leden in de blauwe zetels wilden niet zo wegge-
stoken worden in het donker als hij wenste. Ook een parlementariër die niet aan het woord
is wenst nu eenmaal helder zichtbaar te zijn voor de televisiecamera’s. De achterban moet
zien dat de gekozene bij de les is.

Donker of licht, de nieuwe vergaderzaal is vooral zakelijk van vorm. Opvallend is dat in
het Nederlandse hart van het parlementaire leven nationale symbolen ontbreken waarmee in
andere parlementszalen wel rijkelijk wordt gestrooid. Bij de Duitse Bundestag in Berlijn is de
grote vergaderzaal onder de glazen koepel strak en helder ontworpen, toch prijkt er een
enorme afbeelding van een adelaar achter het spreekgestoelte en staat de Duitse vlag er opge-
steld naast die van de Europese Unie. Ook bijvoorbeeld de Fransen, Portugezen en de Ieren
hebben hun vlag pontificaal in de nationale vergaderzaal geplant. Pi de Bruijn heeft zoiets
geen moment overwogen: ‘Ik wilde er ook geen retro-elementen aanbrengen. Om nou voor
het historische besef een voc-schip of zo in de zaal op te hangen? Dat leek me niet nodig.’

Hoe de sfeer is op het feest van de democratie, is vooral een zaak voor de feestgangers zelf.
Die moeten er het beste van maken in deze vergaderzaal en in de huidige wandelgangen. De
architect van het gebouw kan ze verder ook niet helpen. Hij koestert intussen de mooie
positie die het Nederlandse parlementsgebouw volgens hem inneemt in de Haagse binnen-
stad. ‘Mijn grootste triomf ’, noemt De Bruijn de stedenbouwkundige inpassing in het hart
van het winkelgebied van Den Haag. ‘Het gebouw kan bijna niet méér in de stad staan dan
hier het geval is. Ik heb veel buitenlandse bezoekers rondgeleid en die zeggen: wat staat dat
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parlement van jullie mooi op slechts vijftien meter afstand van de McDonalds en vlakbij het
winkelende publiek. Het gebouw staat met z’n poten midden in de stad.’ In stedenbouwkun-
dig opzicht verheft het parlementsgebouw zich dus niet boven het volk. En dat is dan toch
een subtiele overwinning op de ministeries van de regering, die van steeds grotere hoogte
neerkijken op de stad.

Noten

1 ‘De Tweede Kamer had theatraler gekund’, Trouw, 7 juni 2008.

2 Ruud Lubbers, ‘Inleiding’, in: Jan Greyn (red.), Uit [doorgaans] betrouwbare bron (z.p. 1991) 

p. 2-3.

3 ‘Weemoedig onder de Haagse kaasstolp’, Trouw, 27 april 1992.

4 Trouw, 7 juni 2008.
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