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De stem van het volk op het Binnenhof

Ordeverstoringen in de Tweede Kamer

Wim Slagter

‘Alle tekenen van goed- of afkeuring zijn aan de toehoorders verboden. De Voorzitter zorgt voor 
de handhaving van dit verbod en voor de bewaring van behoorlijke stilte. Hij kan bij overtre-
ding de toehoorders of ook degene, die de orde stoort of gestoord heeft, doen vertrekken.’ 
(J.G. Pippel, Het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal [derde 
druk; ’s-Gravenhage 1950] p. 552)

Zou het echt waar zijn wat minister Trip in de jaren zeventig van de vorige eeuw over 
de ‘behoorlijke stilte’ uit het Reglement van Orde van de Tweede Kamer in zijn noti-
tieboekje aantekende? 

Het zwaarst hebben het de politiemannen die wat verveeld achter op de tribune 
staan. Je ziet ze denken: ‘Gebeurde er maar eens iets waar wij aan te pas moeten 
komen.’ Maar dat is hoge uitzondering. Als er al eens een wat rumoerige reactie 
van de tribune komt dan is een bestraffende blik en een tikje met de hamer van de 
voorzitter meestal al voldoende.1

 
Ruim een eeuw geleden verwonderden buitenlandse bezoekers van de Tweede Kamer 
zich erover dat het publiek, ‘het volk’ dus, zich rustig diende te houden: 

Op de [gereserveerde] tribune was ook aanwezig een Noorsch sociaaldemokraat 
[…] van wien het applaus uitging. Zeer verbaasd was hij, toen hem dit in ons par-
lement een misdrijf bleek te zijn, dat hij met verwijdering door den sterken arm 
te boeten had. In Noorwegen immers zijn teekenen van goed- of afkeuring van de 
parlementstribune een zeer gewoon verschijnsel en denkt geen president eraan, 
dan de tribune te ontruimen.2

Twee categorieën

Om maar met de deur in huis te vallen: het is ondoenlijk een compleet en sluitend 
overzicht te geven van de momenten waarop ‘het volk’ zich direct en luidkeels in de 
beraadslagingen in de Tweede Kamer mengde.3 Wanneer uitsluitend de Handelingen 
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als bron worden gebruikt, stuit de speurder, áls er al melding van een incident wordt 
gedaan, in het gunstigste geval op een uiterst summiere verwijzing, zoals in het vol-
gende voorbeeld uit 1953: 

De voorzitter: Mijnheer Van den Berg, ik moet uw betoog onderbreken. Ik gelast, de 
tribune te ontruimen. De vergadering wordt van 16.24 uur tot 16.45 uur geschorst.4

 
Nu bevatten de Handelingen naar hun aard ‘slechts’ het woordelijk verslag van de ple-
naire debatten, maar gelukkig behoeven latere generaties niet van informatie versto-
ken te blijven over het hoe en waarom van deze maatregel uit 1994 van Kamervoorzit-
ter Deetman:

[A]ctievoerders [hadden] een luidkeels protest laten horen tegen de door het kabi-
net voorgestelde norm tegen nachtelijk vliegtuiglawaai. Twintig minuten later kon 
toen voor een vrijwel lege zaal het debat worden hervat. […] Actievoerders van 
Milieudefensie [hadden] een spandoek ontrol[d] en kleurrijke papieren vliegtuig-
jes de grote vergaderzaal [in gestuurd]. Tegelijkertijd declameerde een woordvoer-
der een protest tegen de nachtelijke geluidshinder.5

Conclusie: gelukkig het land met een ijverige parlementaire pers… Maar ook zij heeft 
zeker niet álle incidenten geboekstaafd en daarom zal een inventarisatie vermoedelijk 
altijd lacunes blijven vertonen. Het is daarnaast minstens zo interessant om te kijken 
of de aard van de incidenten veel van elkaar verschilt of juist samenhang vertoont. 

Bij een eerste inventarisatie van de lijst met incidenten6 is ruwweg een tweedeling 
vast te stellen. De ene (en grootste) categorie ‘externe’ ordeverstoorders werd gevormd 
door toehoorders op de publieke tribune die dikwijls spontaan en een enkele keer 
‘met voorbedachten rade’ op sprekers en het besprokene in de Kamer reageerden. Het 
gevolg was doorgaans een korte onderbreking van de zitting, al dan niet gevolgd door 
een schorsing en een verwijdering of ontruiming van de tribune, zoals bovenvermelde 
gebeurtenis over de luchtvaartwet toont. 

De tweede, kleinere groep vertolkers van de ‘stem van het volk’ is moeilijker te 
definiëren. Soms betrof het verwarde mensen of ‘gewone’ burgers die hun persoonlijk 
leed met Kamer of bewindslieden wilden delen. Daarvan zijn de acties van een ‘door 
de belastingen geruïneerde’ voormalige Indische accountant in 1926 en een Iraanse 
vluchteling in 2005 treffende voorbeelden, maar er waren ook personen die een grotere 
maatschappelijke kwestie onder de (publieke) aandacht wensten te brengen, zoals de 
opposanten tegen de stop op openhartoperaties (1974) of de verontruste Groningers 
die aandacht vroegen voor de bodemdaling in hun provincie (2015). 

Als een fil rouge door deze tweede categorie loopt evenwel het thema ‘vrede en veilig-
heid’ in de ruimste zin des woords – op de tribunes en in de plenaire zaal van de Tweede 
Kamer, maar óók buiten het Binnenhof.7 Daarbij valt op dat het enerzijds om pacifistisch 
geïnspireerde acties ging, terwijl aan de andere kant de naweeën van Tweede Wereldoor-
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log, Koude Oorlog en (de)kolonisatie nog geruime tijd doorwerkten. Daarom is ervoor 
gekozen een aantal casussen over dit onderwerp uit een groter geheel te lichten. 

Verstoring

De ‘Nacht van Staal’ is ongetwijfeld bij een breder publiek bekend. Tijdens de behan-
deling van de begroting van het departement van Oorlog in 1906 was het onrustig in 
de vergaderzaal, maar de reacties van de toehoorders bleven beperkt tot bijval van de 
publieke tribune.8

Een geruchtmakende zaak, waarbij ‘het volk’ zich meer roerde, speelde in juni 1921. 
De Haarlemse tuinman Herman Groenendaal had op principiële gronden geweigerd 
op te komen voor de eerste oefening van de militaire dienstplicht. Daarop werd hij 
gearresteerd, en tijdens zijn detentie ging hij in hongerstaking. Medestanders demon-
streerden onder meer in Den Haag voor zijn vrijlating en voor aangepaste wetgeving 
over dit onderwerp.9 Een maand later stond de beëdiging van het nieuwe liberale 
Kamerlid Johanna Westerman op de Kameragenda. 

Nadat zij door een bode was opgehaald, zag men een zeer net gekleede dame, met 
lichten mantel en chiquen hoed de vergaderzaal binnentreden en voortschrijden 
naar den voorzitterszetel. […] Al spoedig bleek dat men hier met een manifestatie 
te doen had, want de dame begon, zich tot den voorzitter wendende, met ‘Mijnheer 
de Voorzitter’, blijkbaar te trachten een speech af te steken. Weldra hoorde men 
enkele klanken, waarvan de naam Groenendaal enkel hoorbaar was.10

Een andere verslaggever: 

De voorzitter, geheel verbouwereerd, probeerde haar het zwijgen op te leggen en 
gebood haar zich te verwijderen. Maar zij ging onverstoorbaar door: te pleiten voor 
de invrijheidsstelling van Groenendaal. Toen gelastte de voorzitter aan den Kamer-
bewaarder om haar te verwijderen en deze, geholpen door een bode, wist haar, 
hoewel ze protesteerde en tegenstribbelde, uit de Kamer te verwijderen.11 

De ordeverstoorster, Adriana Stoop, echtgenote van een sociaaldemocratische wet-
houder uit Dordrecht, kon echter met haar actie, zelfs bij geestverwanten, op weinig 
begrip rekenen:

 
Maar deze uit een goed gevoel voortgekomen handeling kon niet worden toegelaten. 
[…] Waar zou het heen gaan, wanneer de zes millioen Nederlanders allen toegang 
tot de Kamer hadden om er hun meening te zeggen? De wetgeving zou onmogelijk 
zijn. Dus mevrouw Stoop-Snouck Hurgronje moest worden verwijderd. Er zat niets 
anders op. Wij vermoeden, dat mevrouw Stoop zelve dit wel met ons eens zal zijn!12
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De Handelingen maken geen woord vuil aan dit voorval, evenmin aan wat enkele 
maanden later als een voortzetting ervan beschouwd kan worden. Bij de opening van 
het parlementaire jaar 1921-1922 wilde koningin Wilhelmina net beginnen met het 
voorlezen van de Troonrede, toen een aantal vrouwen13 een paar keer luid ‘Herman 
Groenendaal moet vrij!’ door de Ridderzaal riep. ‘Tijdens de pogingen om de orde ver-
storende elementen te verwijderen, ontstond een hevig tumult, waarin tal van klappen 
vielen,’ schreef de socialistische pers.14 Toen de rust was hersteld, sprak de koningin de 
Troonrede alsnog uit, al leek zij wel degelijk onder de indruk van het incident te zijn.15 

Antimilitaristisch

Sommige naoorlogse ordeverstoringen sluiten tot op zekere hoogte aan bij de ‘Groe-
nendaal-zaak’, omdat deze eveneens een antimilitaristisch karakter hadden. In novem-
ber 1969 moest een betoog van minister Den Toom (Defensie) worden onderbroken:

 
(Demonstratie en geroep op de publieke tribune.) De vergadering wordt voor enkele 
ogenblikken geschorst. De Voorzitter: Ik hoop, dat de Minister de gelegenheid 
krijgt zijn betoog ongestoord voort te zetten.16 

Wat was er gebeurd? Op de publieke tribune had Rudolf Kater demonstratief zijn 
oproep voor militaire dienst in brand gestoken. Deze biologieleraar uit Bloemendaal 
werd door de politie verwijderd, maar niet nadat hij had opgeroepen tot navolging 
van zijn (verzets)daad. Dezelfde avond vond er een tweede incident plaats, toen de 
Amsterdamse student Peter Traksel, lid van de Bond van Dienstweigeraars, tientallen 
stencils de zaal inwierp die een oproep tot dienstweigeren bevatten. Dit keer moest 
staatssecretaris Duynstee (Defensie) zijn betoog onderbreken.17 Kamervoorzitter Van 
Thiel trad nu streng(er) op, zo blijkt uit de Handelingen:

(Geroep op de publieke tribune.) De Voorzitter: Ik wil stilte hebben en ik wil, dat 
deze mijnheer ogenblikkelijk wordt verwijderd. Ik waarschuw de publieke tribune, 
dat ik verder geen interrupties zal toelaten. Anders zal de gehele tribune worden 
ontruimd.18

Ernstiger was in feite het incident een jaar later. In oktober 1970 bleek op een ochtend 
zand en suiker in de brandstoftanks van een aantal legervoertuigen op een kazerne-
terrein in Assen te zijn gestrooid. Een lid van de actiegroep die deze daad had uitge-
voerd, de Asser kunstenaar en antimilitarist Harm Brinksma, gaf zich al spoedig bij de 
marechaussee aan. Op de dag dat zijn zaak voor de rechtbank zou dienen (11 februari 
1971), reisde Brinksma naar Den Haag. Tijdens een Kamerdebat over het Koninklijk 
Huis ontstond er plotseling paniek. Alleen – waarover? Eerst de Handelingen:
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De vergadering wordt voor enkele ogenblikken geschorst en daarna hervat. De Voor-
zitster: Ik betreur dit incident. Ik geef wederom het woord…19 
 

De kranten zorgden nadien voor een welkome aanvulling op deze schaarse informatie: 
Brinksma had pamfletten in de vergaderzaal geworpen met de tekst ‘Barbertje moet 
hangen’ en geroepen: ‘Niet de manschappen, maar de kolonels en de generaals zijn de 
saboteurs!’ Tegelijkertijd liet hij zich aan touwen vanuit een van de loges naar beneden 
zakken en wekte daarmee de indruk dat hij zichzelf zou verhangen. Volgens verschei-
dene aanwezigen riep waarnemend Kamervoorzitter freule Wttewaall van Stoetwegen: 
‘Haal weg die man! Haal weg die man!’, waarop sgp-fractieleider Abma, op dat moment 
aan het woord en zich niet bewust van hetgeen zich in de zaal afspeelde, moet hebben 
gereageerd: ‘Ik dacht toch niet dat ik zo opwindend was.’ Politieagenten en Kamerperso-
neel trokken Brinksma ten slotte met vereende krachten weer naar boven.20 Deze kreeg 
voor zijn sabotagedaad ‘slechts’ een (voorwaardelijke) gevangenisstraf; een maatregel 
vanwege de ordeverstoring in de Tweede Kamer bleef, zoals vaker overigens, uit. 

En dan was er nog ‘Bingel’ die de ministers Lubbers, De Ruiter en Van den Broek 
niet weinig deed schrikken, door tijdens het Kamerdebat in juni 1984 over de mogelijke 
plaatsing van kruisvluchtwapens plotseling op de regeringstafel te springen. De jon-
geman, gekleed in trui en op witte gymschoenen, riep: ‘Dit is een Festival of Fools!’21 
en: ‘Wat heb je aan een recht om te demonstreren, als er geen plicht tot luisteren is!’22 
Zijn tirade duurde nog geen halve minuut – toen werd hij weggeleid. Een lid van het 
Kamerpersoneel herinnerde zich later:

Ik dacht: het kwaad is al geschied, laat dat jong effe uitrazen. Toen ben ik naar hem 
toegegaan en heb gezegd: nou is het genoeg. Kom nou maar naar beneden. En dat 
deed ie. Buiten de deur stond politie klaar. Maar dat leek me niet nodig. Ik heb hem 
op mijn kamer een kopje koffie gegeven.23

‘Drie van Breda’

Ook de misschien wel meest opmerkelijke ordeverstoring in de Kamer valt in de cate-
gorie ‘vrede en veiligheid’, en daarbij springt vooral de reactie van Kamervoorzitter 
Van Thiel in het oog. In oktober 1969 voerde de Tweede Kamer een debat over een 
mogelijke vrijlating van de drie nog in Nederland vastzittende Duitse oorlogsmisda-
digers (‘Drie van Breda’). Een aantal aanwezigen op de publieke tribune reageerde 
zeer emotioneel op sommige sprekers (‘Deze moordenaars mogen nooit meer vrij’), 
waarna de Kamervoorzitter de politie vroeg om de ‘interrumpanten’ (Van Thiel) van 
de tribune te verwijderen. Daarop vroeg de psp’er Gortzak om enig begrip voor de 
gevoeligheden bij de bezoekers, van wie een enkeling in een concentratiekamp had 
gezeten. Van Thiel schorste daarop de vergadering. Hij begaf zich naar de tribune, waar 
hij de politie verzocht zich terug te trekken en waar hij een aantal geëmotioneerde toe-
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hoorders kalmeerde. Na tien minuten kon Van Thiel de zitting heropenen, maar eerst 
wenste hij ‘een verklaring omtrent [z]ijn gedrag’ af te leggen:

Ik heb er begrip voor, dat er bij bezoekers van onze tribune een bepaalde gemoeds-
gesteldheid aanwezig is […]. Degenen die zich – als ik het zo mag uitdrukken – 
schuldig hebben gemaakt aan het overtreden van ons Reglement van Orde, hebben 
mij de verzekering gegeven dat dit uit hun volle gemoed kwam, niet met de bedoe-
ling om de orde te verstoren, maar om uiting te geven aan een opgekropt gemoed.

Tot driemaal toe verzocht de Kamervoorzitter ten slotte de aanwezigen niet langer te 
demonstreren of te interrumperen, maar dan liever te vertrekken, want ‘dan maakt u 
het ons mogelijk ordelijk over dit zware probleem te beraadslagen en dient u de zaak, 
die wij op het ogenblik bespreken’.24 

Tweeëneenhalf jaar later speelde dezelfde kwestie opnieuw. Ook ditmaal handelde 
Van Thiel meer naar de geest dan naar de letter van het reglement, al waarschuwde hij 
de toehoorders wel ‘dat, als er weer tekenen van goedkeuring worden gegeven, zij het 
einde der vergadering niet zullen meemaken’.25 En even later, toen het blijkbaar nog 
niet iedereen duidelijk was: ‘Ik verzoek u rustig te blijven. Degene, die de tribune wil 
verlaten, krijgt daartoe nu de gelegenheid.’26

Eerst woorden, later daden

Aan het einde van deze bijdrage nog een aantal opmerkingen, deels als samenvatting 
en deels in de vorm van een paar vragen. In de eerste plaats kan worden geconcludeerd 
dat, bij alle oprechtheid die de daden van demonstranten en actievoerders kenmerkte, 
de ordeverstoringen vaak ludiek van aard waren; blinde woede of fanatisme bleven gro-
tendeels achterwege. Ofschoon het vvd-Kamerlid Wiegel in 1973 wel degelijk schrok 
toen plotseling een man voor het spreekgestoelte opdook en ook later ‘onbevoegden’ 
met enige regelmaat tot de plenaire zaal wisten door te dringen, bleken de acties an sich 
zonder direct gevaar. Het was vooral publicitaire aandacht die de indringers wilden 
genereren; het plegen van een staatsgreep was niet hun oogmerk.

Vervolgens lijkt het accent bij de Kamerincidenten vanaf de tweede helft van de 
jaren zestig van de vorige eeuw te verschuiven van verbale uitingen van bijval of onge-
noegen vanaf een van de tribunes tot meer activistische vormen van protest. Anders 
gezegd: het roepen vanaf de politieke zijlijn werd meer en meer vervangen door daad-
werkelijke actie; het werpen van pamfletten in de Tweede Kamer en het doordringen 
tot de plenaire zaal getuigen ervan. Het lijdt nauwelijks twijfel dat dit proces zowel een 
gevolg is van de veranderingen in de samenleving – zeker ná ‘de culturele revolutie van 
de jaren zestig’– als van de gewijzigde invloed door de media, met een steeds toene-
mende betekenis van en voor de televisie (en in de eenentwintigste eeuw die van inter-
net en social media). Wie in beeld komt of veel twittert, krijgt aandacht, zo lijkt het. 
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Daaraan parallel loopt een activistische tendens in de Kamer zelf. Een veranderende 
tijdgeest, de komst van een nieuwe generatie politici én de versplintering van het tra-
ditionele partijenlandschap zetten – ook weer sinds de jaren zestig – de onderlinge 
tegenstellingen voortaan scherper neer. Opvallend is daarbij dat uitgerekend een 
vertegenwoordiger van de ‘regentengeneratie’ geen moeite met die fellere toon zei te 
hebben en dat later, ook bij een aantal ordeverstoringen-van-buitenaf in de Tweede 
Kamer, niet alleen met de mond, maar ook met de daad beleed: ‘Ik geloof niet dat alles 
zo in fluweel verpakt moet worden. Laat het maar botsen, al moet er natuurlijk wel 
zoiets als politieke wellevendheid bestaan.’27 

In feite – en dat is een derde constatering – was (en is) het Kamergebouw, zowel 
het ‘oude’ dat tot 1992 dienst deed, als de huidige schepping van architect Pi de Bruijn, 
een ‘open’ bouwwerk,28 al werden de veiligheidsmaatregelen in de loop der jaren steeds 
meer verscherpt, zeker sinds de moordaanslag op Pim Fortuyn (2002) en vanwege ter-

Tijdens de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken en Defensie gooit het publiek  
vanaf de tribune papieren in de vergaderzaal van de Tweede Kamer. De tribune wordt hierop  
ontruimd, 11 februari 1982 [nationaal archief/anefo – hans van dijk] 
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roristische dreiging. Maar of het de ‘vesting’ is geworden die Kamervoorzitter Weisglas 
na het binnendringen van een Greenpeace-activist in september 2002 in het uiterste 
geval ‘omwille van de veiligheid’ voor ogen stond? 29

Vervolgens is het opvallend dat zich nogal eens een incident rond ‘kleine’ partijen 
afspeelde en dan vooral rond groeperingen die ook onder collega-parlementariërs met 
enige regelmaat voor opschudding zorgden (nsb, cpn, cd). Zijn (of: waren) het vooral 
vertegenwoordigingen met uiterst controversiële standpunten die felle reacties uitlok-
ken (of uitlokten)?

In de laatste plaats: het kon binnen dit bestek slechts terloops worden aangestipt, 
maar zou het niet interessant zijn in een afzonderlijke beschouwing de rol van de opeen-
volgende Kamervoorzitters eens nader te belichten?30 De verschillen in taak opvatting, 
werkwijze, strengheid, humor en gezag tussen de verschillende presidenten – vergelijk 
bijvoorbeeld alleen al de naoorlogse voorzitters Van Thiel,31 Vondeling,32 Dolman33 en 
Weisglas34 – gekoppeld aan het tijdsgewricht waarin zij hun ambt bekleedden, zouden 
een dergelijke bespiegeling rechtvaardigen.

Ten slotte: de opvallendste indringer in de geschiedenis van de Tweede Kamer 
was… een oranje kat in 1908. Deze zorgde voor veel afleiding tijdens de beraadslagin-
gen over de prozaïsche ‘Wijziging en aanvulling der wetten betreffende de registratie-
behandeling’. Sommige couranten wijdden meer kolommen aan de kat dan aan het 
debat. Uiteindelijk werd het dier ‘onder des bodes arm de Kamer uitgezet’.35
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Bijlage36

Overzicht ordeverstoringen door bezoekers in de Tweede Kamer

Datum Aard van het incident

12.12.1816 ‘Terwijl men bezig is met de stemmen op te nemen [over het voorstel 
van het lid d’Hoffschmidt betreffende een verbod op de graanuitvoer 
uit Luxemburg – wSl.], geven eenige persoonen op de openbare 
tribune aanwezig, teekenen van afkeuring, zoo dikwerf als een der 
leden zich tegen het voorstel verklaart’ (htk 1816-1817, p. 51).
•	 geen ingrijpen voorzitter Membréde

 9.4.1903 Bijval van een toehoorder op de publieke tribune, wanneer Melchers 
(sdap) – zelf gewezen predikant – het gedrag van de christelijke 
politici als dat van ‘Pharizeeërs, Schriftgeleerden en Sadduceeërs’ 
e.d. betitelt. 
•	 de toehoorder wordt verwijderd
Later die dag ook applaus van toehoorder op gereserveerde tribune 
voor rede van Troelstra (sdap) over de stakingswetten. 
•	 Deze laatste zondaar schrikte (sic) blijkbaar zoodanig van zijne 

eigene driestheid, dat hij, nog eer de voorzitter het verzoek tot 
hem richtte, om de tribune te verlaten, ijlings de vlucht nam.’ 
(Tilburgsche Courant, 12. 4.1903)

21.12.1906 Applaus en bijval op tribune na rede minister Staal tijdens 
defensiebegroting (‘Nacht van Staal’).
•	 er wordt gedreigd met ontruiming tribune

24.6.1910 Bijval van tribune voor Van Doorn (lib.) bij interpellatie over de 
zgn. Borromeüs-encycliek. 
•	 voorzitter Van Bylandt verzoekt de bezoekers ‘geen teekenen van 

goed- of afkeuring te geven; anders zal ik de tribunes moeten laten 
ontruimen’.

Van Doorn reageert met de opmerking: ‘Dat was zeker de 
Hollandsche geest die zich uitsprak’ (htk 1909-1910, p. 2154); deze 
opmerking neemt hij later terug (ibidem, p. 2165). 

14.11.1911 Rumoer en bijval op gereserveerde tribune na rede Troelstra (sdap) 
over kiesrecht.
•	 gereserveerde tribune wordt ontruimd

23.5.1912 Een 32-jarige overspannen kleermaker uit Leiden klaagt luidkeels 
zijn nood over de ziektewet.
•	 hij wordt van tribune verwijderd
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12.7.1921 Vrouw dringt door tot de vergaderzaal en wil Kamer toespreken 
over dienstweigeraar Groenendaal.
•	 Kamerpersoneel verwijdert de vrouw

16.11.1922 Man uit Harderwijk klaagt over honger bij zijn gezin.
•	 man wordt door politie verwijderd

17.10.1923 Rumoer door marinepersoneel bij debat over Vlootwet.
•	 tribune wordt ontruimd

28.5.1926 Tijdens een Kamerzitting beschuldigt een voormalig Indisch 
accountant vanaf de publieke tribune de minister van Koloniën van 
‘schurkenstreken’ en zegt dat hij is ‘geruïneerd door de belastingen’. 
•	 demonstrant wordt verwijderd

 7.12.1928 Applaus voor Kleerekoper (sdap) in een woordenwisseling met 
Kersten (sgp).
•	 ‘De Voorzitter [De Visser]: Wanneer nog één oogenblik op de 

publieke tribune eenige beweging gemaakt wordt, zal ik die tribune 
laten ontruimen’ (htk 1928-1929, p. 914)

 7.4.1938 Applaus na rede Rost van Tonningen (nsb) tijdens de zgn. zaak-Oss. 
•	 gehele publieke tribune wordt ontruimd

20.12.1948 Individuele protesten van man en vrouw tijdens regeringsverklaring 
over Indiëbeleid.
•	 beiden worden van tribune verwijderd

 1.3.1950 Onrust bij publiek na verwijdering Wagenaar (cpn) uit 
vergaderzaal.
•	 publieke tribune wordt ontruimd

13 2.1952 Open brief van een inwoner van Duivendrecht over diens woon- en 
werksituatie wordt in Kamer verspreid. 
•	 met een vermanend woord van de voorzitter wordt demonstrant 

weggezonden

23.2.1956 78-jarige vrouw uit Den Haag bekritiseert vanaf de tribune luidkeels 
minister Beel (Binnenlandse Zaken) en de hele kvp vanwege het 
gevolgde Indonesiëbeleid.
•	 vrouw wordt door politie verwijderd
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 9.4.1963
 

Applaus tijdens rede Bakker (cpn) over ‘agressor West-Duitsland’.
•	 voorzitter Kortenhorst dreigt met ontruimen tribune
In dezelfde zitting: veel rumoer (‘Schande!’, ‘Ik schaam me voor de 
Kamer!’), nadat de Kamer de stationering van Duitse legereenheden 
in Budel heeft goedgekeurd.
•	 na de stemming wordt zitting (snel) gesloten

27.8.1968 Pamfletten worden vanaf publieke tribune de zaal ingegooid uit 
protest tegen de in de ogen van de actievoerders onvoldoende 
maatregelen tegen de Sovjetunie i.v.m. bezetting Tsjechoslowakije. 
•	 zaalwachters grijpen in en leiden actievoerders van tribune

15.10.1968 Pamfletten worden in vergaderzaal gegooid n.a.v. het wetsontwerp 
over de huurbelasting.
•	 actievoerders worden verwijderd

 6.5.1969 Rumoer op tribune bij debat over de bezetting door studenten van 
de Katholieke Hogeschool Tilburg.
•	 voorzitter Van Thiel maakt duidelijk dit niet toe te laten

26.6.1969 Herhaaldelijk bijval van tribune tijdens debat over vervolging 
bezetters Maagdenhuis (studentenprotest).
•	 voorzitter Van Thiel dreigt meer dan eens met ontruiming 

21.10.1969 Rumoer op publieke tribune n.a.v. debat over mogelijke gratiëring 
van nog in Nederland gedetineerde oorlogsmisdadigers (‘Drie van 
Breda’). 
•	 schorsing zitting; voorzitter Van Thiel spreekt met toehoorders op 

tribune 

 4.11.1969 Protesten (o.m. door verbranden op publieke tribune van oproep 
militaire dienst) tegen dienstplicht.
•	 beide malen wordt de veroorzaker verwijderd

13.2.1970 Pamfletten tegen minister Luns (‘Luns moet pleite’) worden in 
vergaderzaal geworpen.
•	 waarnemend voorzitter Nederhorst schorst een ogenblik, laat 

demonstranten verwijderen en hervat vergadering met de woorden: 
‘Lunstime is over’
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15.12.1970 Tientallen boze bouwvakkers bezetten uit protest tegen de 
loonmaatregel van minister Roolvink (Sociale Zaken) de 
vergaderzaal (voor aanvang der vergadering). 
•	 na een gesprek met voorzitter Van Thiel (‘Laten ze het gebouw eerst 

maar eens bekijken’) verlaten de demonstranten na een uur het 
Kamergebouw

10.2.1971 Tijdens debat over de volkstelling legt een lid van de 
‘kabouterbeweging’ een stuk ‘verschoningszeep’ op voorzitterstafel 
om van de volkstelling verschoond te mogen blijven.
•	 man wordt verwijderd 

11.2.1971 Tijdens een defensiedebat lijkt een man zich vanuit een der loges in 
de vergaderzaal aan een touw te verhangen.
•	 na een schorsing wordt de man door bodes en politie weggeleid 

23.3.1971 Invalide man gooit prothese in vergaderzaal om te protesteren tegen 
het niet in aanmerking komen voor een uitkering.
•	 korte schorsing van de zitting; man krijgt een kopje koffie om te 

bedaren

29.2.1972 Bij nieuw debat over de ‘Drie van Breda’ komt het tot geroep en 
applaus op tribune. 
•	 toehoorders wordt verzocht te stoppen of de tribune te verlaten 

 9.10.1973 Inwoner van Gouda dringt door tot vlak voor spreekgestoelte en 
gaat in gesprek met Wiegel (vvd).
•	 actievoerder wordt weggevoerd

 2.4.1974 Een twintigtal hartpatiënten bezet een uur de vergaderzaal (voor 
aanvang der vergadering) uit protest tegen het uitblijven van meer 
openhartoperaties.
•	 na een gesprek met minister Vorrink en staatssecretaris Hendriks 

(Volksgezondheid) vertrekken de demonstranten

12.2.1980 Protest feministen tegen begroting crm.
•	 actievoerders worden verwijderd

 3.12.1980 Inwoner van Groningen laat op tribune bijval blijken. Hij gaat 
vervolgens in discussie met voorzitter Dolman.
•	 man wordt door de politie van de tribune gehaald
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27.1.1981 Protesten bij Surinaamse bezoekers vanwege aanscherping 
visumplicht en controle op illegaal in Nederland verblijvende 
Surinamers. 
•	 publieke tribune wordt ontruimd

17.3.1981 Pamfletten en stinkbom in vergaderzaal n.a.v. Leegstandswet.
•	 publieke tribune wordt ontruimd

 9.3.1982 Tegenstanders van aanleg weg door Bos van Amelisweerd (Utrecht) 
gooien ballonnen en boombladeren de zaal in.
•	 actievoerders worden verwijderd

13.6.1984 Jongeman dringt door in vergaderzaal, springt op regeringstafel uit 
protest tegen kruisvluchtwapens.
•	 man wordt meegenomen door Kamerpersoneel

20.6.1985 Rumoer tijdens rede Voorhoeve (vvd) over Strategisch Defensie 
Initiatief (sdi).
•	 publieke tribune wordt ontruimd

14.9.1989 Onrust op tribune bij installatie Janmaat (cd), maar ook vanwege 
aanwezigheid Iraanse actievoerders (leuzen en spandoek).
•	 tribune wordt gedeeltelijk ontruimd

 8.3.1990 Bijval tijdens pleidooi Beckers-de Bruijn (ppr) voor meer jonge 
boeren.
•	 er wordt gedreigd met ontruiming tribune

 2.12.1993 Twee vrouwelijke Zwarte Pieten moeten zonder directe aanleiding 
van Kamervoorzitter Deetman tribune verlaten.
•	 ‘Pieten’ worden verwijderd

 2.3.1994 Protest Milieudefensie n.a.v. nachtelijk vliegtuiglawaai.
•	 publieke tribune wordt ontruimd

 4.9.1996 Studenten gooien eieren naar minister Ritzen (Onderwijs) i.v.m. 
Wet Modernisering Universitaire Bestuursstructuur); tevens 
proberen twee studenten de vergaderzaal binnen te dringen.
•	 publieke tribune wordt ontruimd

18.12.1997 Luidkeels inmenging van boeren in debat om beperking van de 
varkensstapel (zij worden gesteund door o.a. het lid Janmaat (cd).
•	 publieke tribune wordt ontruimd

Bos, A.S., Brouwer, J.W.L., Goslinga, H., Oddens, J., Ramakers, J.J.M. & Reiding, H. (red.). (2017).  
Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2017. Het volk spreekt. Amsterdam: Boom uitgevers Amsterdam



WIM SLAGTER

64

Datum Aard van het incident

 7.4.1998 Actiegroep mengt zich in stemming over Multilateraal Akkoord 
inzake Investeringen.
•	  publieke tribune wordt ontruimd

 2.4.2001 Iraanse vluchteling op de tribune ontkleedt zich uit protest tegen 
asielbeleid.
•	 man wordt afgevoerd en overgedragen aan de politie

18.9.2002 Activist van de milieubeweging Greenpeace probeert zich aan het 
spreekgestoelte in de vergaderzaal vast te ketenen. 
•	 man wordt weggevoerd en gearresteerd

 5.4.2005 In België wonende Engelsman springt van tribune de zaal in uit 
protest tegen de omgangsregeling voor gescheiden vaders; hij breekt 
beide enkels.
•	 man wordt per brancard afgevoerd

15.10.2009 Protest tegen initiatiefvoorstel verbod op huizenkraak.
•	 tribune wordt ontruimd

 5.11.2014 Protest gedeeltelijk ontklede studenten tegen leenstelsel Hoger 
Onderwijs.
•	 tribune wordt ontruimd

12.2.2015 Protest inwoners provincie Groningen tegen bodemdaling door 
gaswinning (Het zingen van het Groningse volkslied wordt wel 
toegestaan).
•	 actievoerders verlaten vrijwillig tribune

 6.12.2016 Protest van leden sp-jongerenorganisatie rood tegen 
arbeidsmarktbeleid minister Asscher (Sociale Zaken).
•	 actievoerders verlaten vrijwillig tribune

10. 5.2017 Leraren basisonderwijs op tribune reageren afkeurend op uitspraak 
staatssecretaris Dekker (ocw) over verschil in salariëring tussen 
leraren basis- en voortgezet onderwijs.
•	 bezoekers wordt verzocht hun emoties beter te bedwingen
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