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Volgend jaar vieren we dat de Staten-Generaal, en dus ook de 

Tweede Kamer, tweehonderd jaar bestaat. En vanaf het prille 

begin hebben we ons werk zo transparant mogelijk gemaakt. De 

ontwerpers van de Grondwet zeiden al dat debatten niet in 

beslotenheid mogen plaatsvinden. Iedereen moet de 

mogelijkheid hebben erbij aanwezig te zijn. Daarom kwamen er 

publieke tribunes, waar in de praktijk vooral journalisten op 

zaten, als intermediair tussen de politiek en de samenleving.   

 

Dat de Tweede Kamer al zo lang bestaat, wil niet zeggen dat we 

ouderwets zijn of blijven hangen in het verleden. Steeds 

opnieuw hebben we ons aangepast aan de heersende tijdsgeest. 

Het carbonpapier en de kaartenbakken werden vervangen door 

computers, de mobiele telefoon deed z’n intrede en nog vóór de 

iPad goed en wel op de markt was, had zo’n beetje ieder 

Kamerlid er één.  

 

Met al die vernieuwingen is het de afgelopen twee eeuwen een 

stuk gemakkelijker geworden om zichtbaar te maken wat we 

hier doen. En het zijn niet alleen meer journalisten die hier 

rondlopen. Jaarlijks bezoeken zo’n 140.000 mensen de Kamer. 

Veel van die mensen gaan ook even op de publieke tribune van 

de plenaire zaal of de commissiezalen zitten. Ook vanuit huis 

kunnen mensen precies volgen wat er in ons parlement gebeurt. 

We kunnen ons verheugen in grote aandacht van nieuws- en 

actualiteitenprogramma’s, en sinds een paar jaar kunnen alle 

plenaire vergaderingen met ‘debat gemist’ worden 

teruggekeken.  



 

Maar het woord ‘zichtbaarheid’ heeft een heel andere betekenis 

voor mensen met een visuele beperking. Natuurlijk kunnen zij 

volgen wat er hier wordt besproken en besloten. Maar hoe ziet 

onze plenaire zaal er nu uit, met die tulpvormige blauwe stoelen 

met zilveren logo’s, die dieprode kunstwerken tegen de wanden, 

dat bleekgroene tapijt en blauwgrijze plafond? Ik probeer het nu 

te beschrijven, maar dat is nog niet zo makkelijk. Eigenlijk moet 

je het ervaren. De Tweede Kamer – letterlijk het thuis van onze 

democratie – is zo’n inspirerende omgeving, dat het beleven 

ervan niet voorbehouden mag zijn aan mensen die het 

daadwerkelijk kunnen zien. Daarom ben ik ook zo blij met deze 

audiomaquette, waar je met je handen doorheen kunt lopen 

terwijl je luistert naar de geluiden van de Kamer en verhalen 

over het gebouw en het instituut.    

 

Persoonlijk was ik vooral verrast door die geluiden, toen ik 

eerder dit jaar het pilotmodel uittestte. Het viel me op hoezeer 

beeld en geluid met elkaar samenhangen. Neem bijvoorbeeld de 

roltrap – tot voor kort de langste van Europa, en heel 

karakteristiek voor de Tweede Kamer. Ik sta er dagelijks op, 

maar hoor ‘em eigenlijk nooit. Pas toen ik deze audiomaquette 

verkende, viel me het gezoef op. ‘O ja’, dacht ik toen, ‘dát hoor ik 

altijd, zonder dat ik het écht hoor.’ Wat ik ermee wil zeggen, is 

dat de maquette twee kanten op werkt. Het helpt blinden en 

slechtzienden om publieke gebouwen te beleven, én het laat 

mensen met goed zicht eens ervaren hoe het is als je de wereld 

om je heen niet kunt zien en hoe belangrijk geluid dan is.  

 

De audiomaquette die hier vandaag wordt onthuld, is de ‘2.0-

versie’. De kinderziektes zijn eruit, en de materialen die zijn 

gebruikt zijn nog wat duurzamer. Wij vonden het belangrijk om 



mee te werken aan de ontwikkeling ervan, omdat het – hopelijk 

– bijdraagt aan een breder besef hoe het voor blinden en 

slechtzienden voelt als zij rondlopen in publieke gebouwen. En 

we zijn niet de enigen. Een deel van het budget voor de 

maquette is door crowdfunding bij elkaar gebracht, en komt 

dus echt uit de samenleving zelf. Het draagvlak voor een 

dergelijk project is groot. Daarom ben ik ook zo blij dat de 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Jetta 

Klijnsma, aanwezig is. Ik hoop dat zij zich er vanuit haar rol 

hard voor kan maken dat er ook audiomaquettes komen van 

andere publieke gebouwen. Wie weet worden we volgend jaar 

uitgenodigd voor een onthulling in de Trêveszaal of in het 

Katshuis?  

 

Maar laten we niet op de zaken vooruit lopen. Vandaag staan we 

stil bij déze audiomaquette. En daar wil ik de heer Wallrafen – 

die in 2004 de stichting ‘Geluid in Zicht oprichtte’ – nog eens 

expliciet voor bedanken. Zonder uw ondernemingszin en 

doorzettingskracht was deze maquette er niet gekomen. En 

natuurlijk is er een ‘dank je wel’ voor jullie allemaal, voor het 

feit dat jullie in zo’n grote getale aanwezig zijn bij een toch wel 

heel belangrijk moment in onze geschiedenis... het moment dat 

de Kamer ook voor blinden en slechtzienden beter zichtbaar 

wordt.    

 

  


