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Geachte Voorzitter 

Geachte Leden, dames en heren, 

 

 

Voorzitter, 

Zestig jaar geleden maakte ik voor het eerst kennis met de 

Tweede Kamer en het Binnenhof. Dat was in de studeerkamer 

van mijn opa mr. Jan Terpstra op het Sweelinckplein in Den 

Haag. Hij was lid van de Tweede Kamer voor de fractie van de 

Anti-Revolutionaire Partij (ARP) van 9 mei 1933 tot 13 

december 1952, de dag van zijn overlijden. Voor zijn 

Kamerlidmaatschap was Jan Terpstra minister van Onderwijs, 

Kunsten en Wetenschappen in het derde kabinet Ruijs de 

Beerenbrouck (1929 tot 1933). In de hal van het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hangt een levensgroot 

geschilderd portret van mijn opa, herkenbaar niet alleen 

vanwege het zeer fraaie op maat gemaakte ministerskostuum, 

maar vooral vanwege het flesje schoolmelk dat vlak voor zijn 

voeten staat.  
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Hoewel ik zeer gefascineerd was door de foto’s op het 

Sweelinckplein, had ik zestig jaar geleden niet kunnen 

bevroeden dat ik het spoor van mijn opa in Den Haag zou 

volgen, van de Sweelinckstraat tot aan het Binnenhof.   

 

In de Kamer ontvangen wij regelmatig scholieren, die hier een 

maatschappelijke stage lopen. Aan het einde van de stage reik 

ik de certificaten uit aan deze “nieuwe ambassadeurs van de 

Tweede Kamer”. Zij stellen mij dan vragen als “Waarom bent u 

Griffier geworden?” En “Wat doet een Griffier eigenlijk?”  

Waarom ben ik Griffier geworden? Ik heb in ieder geval nooit 

gedroomd van dit beroep, niet tijdens mijn middelbare schooltijd 

en ook niet tijdens mijn studententijd, een tijd waar ik overigens 

met veel plezier aan terug denk.  

Nee, terugkijkend heeft de keuze voor het Griffierschap te 

maken met mijn wortels, mijn Gereformeerde opvoeding: de 

talenten gebruiken die je gekregen hebt en opkomen voor de 

zwakkeren in de samenleving. Zo is mijn interesse voor het 

publieke belang, voor de politiek, met name tijdens mijn 

studententijd in Amsterdam ontstaan. 
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Zo heb ik in de doctoraalfase van mijn rechtenstudie puur uit 

nieuwsgierigheid en belangstelling de keuze laten vallen op 

staatsrecht, administratief recht en parlementaire geschiedenis. 

Mijn afstudeerscriptie ging over de Wet op de parlementaire 

enquête; dit prachtige instrument van de Kamer was in onbruik 

geraakt. De docent die mij begeleidde raadde mij ten zeerste af 

om hierover een scriptie te schrijven. Maar dat heeft mij niet 

weerhouden. Wel haalde ik het instituut van de ombudsman 

erbij; dat bestond toen wel in Zweden, maar nog niet in 

Nederland. Na mijn afstuderen heb ik mij - naast bepaalde 

juridische activiteiten - steeds meer gericht op het publieke en 

politieke domein. Zo belandde ik in 2000 bij de Tweede Kamer 

als directeur Constitutioneel Proces.  

 

Maar in feite was het de vorige Griffier, mr. Willem Hendrik de 
Beaufort, die voor mij de doorslag heeft gegeven om voor dit 
mooie ambt te kiezen. Met name de wijze waarop hij invulling 
gaf aan zijn taak als adviseur: rustig, wijs, altijd vriendelijk.  

 

Wat doet een Griffier eigenlijk?  

Het zal u niet verbazen dat heel veel mensen denken (en 

zeggen) dat ik veel schrijf,  en dat ik alle verslagen van alle 

vergaderingen maak. Gelukkig wordt dit gedaan door anderen, 

door zeer deskundige medewerkers.  
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Van wat ik als Griffier wél doe, wil ik één aspect extra 

benadrukken. Het Griffierschap is een grondwettelijke functie. 

En dat is niet alleen zeer bijzonder, want hoeveel mensen 

kunnen zeggen dat hun functie is vastgelegd in de Grondwet 

(?),  maar dit schept ook verplichtingen, namelijk dat de Griffier 

de grondwettelijke kaders bewaakt en daarover adviseert.  

Een mooi voorbeeld hiervan is de wijziging van het Reglement 

van Orde in 2012, die ertoe leidde dat de Tweede Kamer het 

voortouw nam bij de formatie. Ik moet u eerlijk bekennen dat ik 

na het aannemen van deze wijziging door de Kamer wel eens 

slapeloze nachten heb gehad. Het ging immers niet alleen om 

een praktische uitwerking van deze reglementswijziging binnen 

de Kamer. Ook buiten de Kamer diende het een en ander te 

veranderen, tot op het hoogste niveau. Samen met de 

toenmalige Voorzitter, Gerdi Verbeet, zijn wij de kwestie gaan 

afpellen en hebben wij een soort stappenplan ontwikkeld voor 

de praktijk. Ik vond het eervol om de eerste Griffier te zijn die 

betrokken was bij deze nieuwe werkwijze. 

Morgen, na de stemmingen, is de evaluatie van de formatie in 

2012 door de Kamer afgerond; dan rest mij nog de taak om van 

het eerder genoemde stappenplan een praktisch draaiboek te 

maken. Ik neem die taak graag op mij. Maar wel met deze 

aantekening: aan in het verleden behaalde resultaten kunnen 

geen rechten worden ontleend! 
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Een ander mooi moment was de inhuldiging van het nieuwe 

Staatshoofd op 30 april 2013. De Griffier van de Eerste Kamer 

en ik zijn vanuit onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 

de Verenigde Vergadering, vanaf de aankondiging van het 

voorgenomen aftreden tot de inhuldiging in nauw overleg 

geweest met alle andere betrokkenen. Het behoeft geen betoog 

dat wij daarbij voortdurend de staatsrechtelijke verhoudingen 

scherp hebben bewaakt.  

 

Mijn werk bestaat echter niet alleen uit het geven van adviezen. 

De Griffier is ook dé schakel tussen het politieke deel van de 

Kamer en het ambtelijk apparaat. Zo is in het Reglement van 

Orde van de Tweede Kamer vastgelegd dat de Griffier de 

leiding heeft van de ambtelijke organisatie, bestaande uit zo’n 

600 toegewijde vrouwen en mannen, die het een eer vinden om 

voor de Kamer te mogen werken. Of, liever gezegd, voor de 

Kamerleden! 150 Vrouwen en mannen, niet alleen met 

verschillende opvattingen, maar ook met verschillende wensen, 

ook als het de werkorganisatie betreft. Dat is niet altijd 

eenvoudig. Kamerleden zijn van nature, als controleur van de 

regering, op zoek naar zaken die niet in orde zijn. 
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En dat vertaalt zich ook wel eens naar onze organisatie. Kritiek, 

daar moet je als Kamerambtenaar tegen kunnen, maar de 

kritiek is niet altijd terecht. Als Griffier heb je als het ware hierin 

een dubbele taak: voorkomen dat mensen tussen hamer en 

aambeeld raken, zoals de Griffier van de Eerste Kamer daarnet 

opmerkte, en zorgen dat de zaak weer rond komt, dat er een 

oplossing komt die praktisch en uitvoerbaar is.  

Gelukkig voorziet het Reglement van Orde ook in twee 

directeuren om deze taak te verlichten. Terugkijkend ben ik 

dankbaar voor de goede samenwerking met de oud-Griffier 

Willem Hendrik de Beaufort en met de directeuren Henk 

Bakker, Peter Branger en sinds kort met Frank Ossewaarde.  

 

Ook buiten de Tweede Kamer is samenwerking en netwerken 

het credo. Zo heeft de Griffier van de Eerste Kamer letterlijk 

een streepje voor, niet alleen in protocollair opzicht, maar 

vooral vanwege het gemeenschappelijke  belang om het 

Parlement te dienen met op elkaar afgestemde adviezen en 

oplossingen voor ieder denkbaar probleem. Chris Baljé, 

Leendert Klaassen en Geert Jan Hamilton, dank voor de goede 

samenwerking.  
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Behalve met de Eerste Kamer zijn er veel contacten geweest 

met de andere Hoge Colleges van Staat. Niet alleen om in 

tijden van bezuiniging één lijn met elkaar te kunnen trekken 

maar vooral  om samen te werken waar dat kan. ICT, 

beveiliging en mobiliteit van onze medewerkers zijn daar goede 

voorbeelden van.  

 

De Tweede Kamerorganisatie is een prachtige organisatie waar 

mensen werken die ‘gaan voor de Kamer’. Dienstbaarheid en 

flexibiliteit staan hoog in het vaandel. Alles wordt in het werk 

gesteld om de Leden zo goed mogelijk te ondersteunen, om de 

Leden in staat te stellen de kerntaken van de Kamer, controle 

en (mede-)wetgeving, zo goed mogelijk uit te voeren. Om er 

voor te zorgen dat de Kamer een ware 

Volksvertegenwoordiging is. Dat betekent ook steeds 

meebewegen met de ontwikkelingen in de samenleving, niet in 

de laatste plaats in technisch opzicht. Zo herinner ik mij nog dat 

ik vlak na mijn aantreden in 2000 als directeur Constitutioneel 

Proces een bezoek bracht aan de zolder van het gebouw 

Justitie. Daar was de afdeling Pers- en Tijdschriften-

documentatie gevestigd. Aan een heuse gele tafel werden elke 

dag de kranten en tijdschriften nageplozen op artikelen die voor 

de Leden van belang konden zijn.  
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Met wat knip- en plakwerk werden daar de knipselkrant en 

Parlementaria in elkaar gezet. Met name het blad 

Parlementaria, met de nieuwste weetjes en kleine 

schandaaltjes, vond gretig aftrek bij de Kamerbewoners.  

 

De afdeling Pers- en tijdschriftendocumentatie is niet lang 

daarna opgegaan in de Dienst Informatievoorziening, met een 

front- en een backoffice. Die organisatiewijziging is 

exemplarisch voor de vele organisatiewijzigingen die de Kamer 

de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Ook de komende jaren 

zal dit het geval zijn. Op dit moment is het rapport van 

ABDTOPConsult hiervoor de leidraad. Ik juich dit soort 

veranderingen toe. Ik vind namelijk dat een professionele 

organisatie steeds in beweging moet blijven en zich ook 

voortdurend moet afvragen “Doen wij de dingen die wij moeten 

doen en doen wij de dingen die wij moeten doen, goed?” Soms 

is je eigen spiegel voldoende om het antwoord op deze vragen 

te weten. Soms is daar een ander voor nodig. Juist het inzetten 

van die ander getuigt van moed, van professionaliteit. 

 

 

 



9 

 

 

Ik kom tot een afronding. 

Allereerst wil ik de nieuwe Griffier, mevrouw Renata Voss, heel 

veel succes wensen in haar nieuwe functie, een bijzondere 

functie waarin geen dag hetzelfde is. Een functie die soms veel 

van je vraagt, maar een functie die ook heel veel energie geeft. 

Een eervolle functie in het hart van onze democratie!  

 

Graag wil ik de Tweede Kamer bedanken voor het vertrouwen 

dat zij in mij heeft gesteld. Ik heb het altijd als een zeer groot 

voorrecht ervaren om in uw midden deze functie te mogen 

uitoefenen en zo een kleine bijdrage te leveren aan de 

geschiedenis van onze parlementaire democratie, al was het 

maar omdat ik de eerste vrouwelijke Griffier ben. 

Ik heb intensief mogen samenwerken met de Voorzitters Van 

Nieuwenhoven, Weisglas, Verbeet en Van Miltenburg. Zij 

hebben ongetwijfeld een grote stempel gedrukt op de manier 

waarop ik mijn functie heb uitgeoefend. Ik wil hen daarvoor 

bedanken. Zij hebben mij mede gevormd en geïnspireerd, 

waardoor ik de dingen gedaan heb, zoals ik ze gedaan heb. 
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Graag wil ik tot slot ook alle medewerkers van de Kamer in het 

zonnetje zetten. Ik wil hen bedanken voor hun loyaliteit en 

toewijding, met name degenen die niet direct in de politieke 

frontlinie werken. De functie van Griffier is, ik stipte het al aan, 

niet gemakkelijk, maar tegelijkertijd boeiend en stimulerend; 

samen hebben wij immers maar één doel: professioneel en 

betrokken de Kamerleden ondersteunen bij alle 

Kameractiviteiten.  

 

Tot slot: een welgemeend woord van dank aan mijn naaste 

familie en vrienden! Zij zijn en blijven mijn deelgenoten in liefde, 

leed en vreugd! 

 

Voorzitter, ik zal het directe contact met de Kamer zeker 

missen, maar ik denk ook met vreugde en dankbaarheid terug 

aan de ruim 15 jaar dat ik hier in deze Kamer mijn talenten heb 

mogen inzetten ten behoeve van onze parlementaire 

democratie. 

 

Ik dank u voor uw aandacht. Het gaat u allen goed! 

 


