
 

 

 

 

 

Welkomstwoord docenten maatschappijleer 

Door de Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib 

 

 

Dames en heren, 

 

Welkom in de Oude Zaal van de Tweede Kamer; een historische plek – ik denk dat 

Diederik Smit dat zo zal beamen. Op 16 oktober 2015 was het precies tweehonderd 

jaar geleden dat hier de eerste Verenigde Vergadering van de Eerste en Tweede 

Kamer plaatsvond, en het fundament werd gelegd van ons huidige politieke systeem. 

Dat systeem is niet statisch; het leeft, het verandert, het is volop in beweging. We zijn 

voortdurend aan het nadenken over onze werkwijzen. Zo tekende zich in de Eerste 

Kamer een meerderheid af vóór de instelling van een staatsommissie, die moet 

onderzoeken of ons parlementaire stelsel nog wel houdbaar is. Volgens mij is het niet 

verkeerd om daar af en toe kritisch naar te kijken. Maar de kerngedachte – dat 

volksvertegenwoordigers binnen een systeem van checks and balances werken aan 

een mooiere, aan een bétere samenleving – (díe) staat recht overeind, al twee eeuwen 

lang.   

 

Als je kijkt naar de notulen van die eerste Verenigde Vergadering zie je dat er in dit 

huis altijd is gesproken over grote maatschappelijke, soms ook grensoverschrijdende 

thema’s. En al lijkt het alsof we veel – soms wat teveel – met onszelf bezig zijn, is de 

blik van volksvertegenwoordigers in beginsel naar buiten gericht. In zijn troontrede, 

uitgesproken op diezelfde 16 oktober 1815, gaf koning Willem I aan dat er ‘gewigtige 

belangen’ aan de Kamerleden zouden worden voorgelegd. Dat waren toen allemaal 

‘edel mogende heeren’, overigens. Voorbeelden die hij noemde waren belastingen en 

koophandel, gelijkmatige behandeling van alle Nederlanders, veiligheid en de rust 

binnen Europa.  

 

Eigenlijk zijn de onderwerpen waar we anno 2016 over debatteren niet anders. In het 

afgelopen jaar hebben we gezien hoe de wereld om ons heen steeds wat kleiner is 

geworden, dichterbij is gekomen. Het verdriet en de angst die de aanslagen in Parijs 

met zich meebrachten stoppen niet bij de eigen landsgrenzen. Dat geldt ook voor de 

vluchtelingenproblematiek; er is geen land dat dat alleen kan oplossen. We moeten 

erover praten, hier in het parlement maar ook met andere nationale parlementen. In 

dat licht biedt het Nederlandse EU-Voorzitterschap kansen. De Eerste en Tweede 

Kamer organiseren samen zes conferenties, onder meer over het veiligheidsbeleid en 



migratie, maar ook specifiek over onze onderlinge samenwerking. De lopers zijn 

inmiddels uitgelegd, zoals u heeft kunnen zien toen u naar binnen kwam.  

 

Het zijn onderwerpen die, hoop ik, ook in uw klaslokalen worden besproken. Uw vak 

is relevanter dan ooit. Ik wil de rekentoets niet diskwalificeren (?), maar inzicht in het 

functioneren van onze samenleving – ook in internationaal perspectief – is essentieel. 

Als parlement leveren we daar graag een bijdrage aan, bijvoorbeeld door onze 

debatten te streamen. Ook de conferenties in het kader van het EU-Voorzitterschap 

worden live uitgezonden. Kamerleden geven gastlessen op scholen, en via ProDemos 

ontvangen we hier elke dag grote groepen scholieren. We willen zo open en 

transparant mogelijk laten zien wat we hier doen; dat hoort bij een representatieve 

democratie, waarin kiezers volksvertegenwoordigers hun stem toevertrouwen. Maar 

wat u vanuit uw positie beter kunt dan wij, is de brug slaan naar scholieren; u kunt 

het gesprek erover initiëren, het op de agenda zetten. Over wat er gebeurt in de 

wereld, en over hoe we daar in het parlement over debatteren. Ik hoop dat u dat doet 

en blijft doen, dat u de buitenwereld actief naar binnen haalt. De wereld is te klein, te 

dichtbij om dat níet te doen.  

 

Tot zover wat ik wilde zeggen – de serieuze tegenhanger van de verhalen van Diederik 

Smit, Michiel Breedveld en Joost Vullings die zo volgen, en die vast wat sappiger 

zullen zijn. Er lopen hier ruim tweehonderd parlementair journalisten rond, maar 

Michiel en Joost horen bij de best ingevoerde verslaggevers. Volgens mij zijn hun 

verhalen een mooie opmaat naar morgen, als jullie met elkaar van gedachten wisselen 

over actuele thema’s die aansluiten bij de vakken Maatschappijleer, 

Maatschappijwetenschappen en Burgerschap, waaronder de recente ontwikkelingen 

rond IS, de vluchtelingenproblematiek, veranderingen in de verzorgingsstaat en het 

personaliseren van de politiek.  

 

Maar ik geloof dat u ook wat vragen voor mij heeft.  

 

 

 

 


