
Drs. Th.B.F.M. Brinkel 

Nieuwe zaal voor de 
Tweede Kamer: 
Het parlement breekt 
met zijn verleden 

De parlementaire democratie is gebouwd 
op traditie en stap voor stap tot stand 
gekomen. De Tweede Kamer is van plan 
te gaan verhuizen naar een nieuwe, grot e
re vergaderzaa/. Daarmee breekt zij met 
een traditie. Een oude boom wordt omge
hakt. 

In de zaal van de Tweede Kamer aan het 
Binnenhof, de oude Balzaal, is de parle
mentaire democratie tot stand gekomen. 
Oat is niet gebeurd door een radicale in
greep van bovenaf, noch door een revolu
tie van onderop. De democratie is niet in 
een voor de eeuwigheid vastgestelde con
stitutie gegarandeerd. Nee, zij is stap voor 
stap gegroeid, via kleine concessies van 
de Kroon aan de volksvertegenwoordi
ging. Oude gebruiken uit de tijd van de 
Republiek zijn er in overgenomen, of juist 
expres niet. De grate politieke stromingen, 
de christen-democratie, de sociaal-demo
cratie, het liberalisme en het conservatis
me, droegen ieder bij aan de steer. Uitein
delijk werd erkend dat een regering niet 
kan regeren, als zij niet het vertrouwen 
geniet van de Staten Generaal. 

Dat gebeurde allemaal in de voormalige 
Balzaal van stadhouder Willem V. In 1796 
kwam de Nationale Vergadering van de 
Bataafse Republiek hier bijeen. Sinds 
1815 is de Balzaal in gebruik als de verga
derzaal van de T weede Kamer der Staten 
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Generaal. Zij is dat gebleven ondanks uit
breiding van het aantalleden en ministers. 
Daar heeft zich een groat gedeelte van 
onze parlementaire geschiedenis voltrok
ken. Daar zat Schaepman. Daar heeft 
Kuyper gezeten. Daar werden de beruch
te 'nachten' doorgebracht, van Kersten, 
van Schmelzer. Daar zijn ministers aan de 
tand gevoeld en kabinetten gevallen. 
Maar dat zal niet zo lang meer voortduren. 
De Balzaal zal de tweehonderd jaar als 
's lands vergaderzaal niet volmaken. Op 
het einde van de twintigste eeuw vinden 
de leden der Staten Generaal dat zij te 
krap zitten, dat hun zaal te weinig accom
modatie biedt aan de moderne techniek, 
dat de publieke tribune te klein is. 

Nieuwbouw 
Het is waar: De gebouwen van de Kamer 
barsten uit hun voegen. De behuizing van 
de volksvertegenwoordigers en hun per
soneel is ronduit slecht. De nieuwe onder
komens zullen een grate verbetering zijn. 
De onderdelen aan het Binnenhof zelf zul
len in gebruik blijven, evenals het voorma
lige ministerie van Kolonien en het vroege
re hotel Central. Het voormalige ministerie 
van Justitie zal worden opgeknapt en erbij 
worden betrokken. Aan de Hofstraat zal 
een nieuwe vergaderzaal verrijzen en mo
derne passages zullen de gebouwen met 
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elkaar verbinden. De bouwwerkzaamhe
den zijn in voile gang, de architect is dr. 
P.B. de Bruijn uit Amsterdam. 

Is er bij al de vernieuwingen wei rekening 
gehouden met de wens van de Haagse 
Journalisten Vereniging, naar voren ge
bracht in 1975 als reactie op de eerste 
nieuwbouwplannen? 'De Haagse Journa
listen Vereniging, waar vrijwel aile journa
listen bij aangesloten zijn, wil graag een 
wens onder uw aandacht brengen. Hij 
houdt verband met de nieuwbouwplan
nen voor de Kamer. De HJV zou willen dat 
van het etablissement House of Lords niet 
aileen de gevel behouden blijft . . . maar 
ook het interieur. Juist dit binnenste ademt 
een unieke Haagsheid, een rustbiedende 
zekerheid dat morgen niet alles anders 
hoeft te zijn. De HJV zou u prijzen als u in 
deze een behoudend beleid zou voeren' .1 

In de jaren zeventig, waarin iedereen zo 
nodig vooruitstrevend moest zijn, kon 
daar geen begrip voor worden opge
bracht. En in de jaren tachtig moet alles 
flexibel en dynamisch zijn. Zorg voor de 
instandhouding van tradities maakt daarin 
weinig kans. Hoewel de parlementaire de
mocratie drijft op tradities. Wei heeft de 
Tweede Kamer een complete sportzaal 
met trimtoestellen. Oat wei. Hoewel ka
merleden daar nauwelijks gebruik van 
schijnen te maken. 
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De inrichting van de 
huidige vergaderzaallaat 
duidelijk zien wie 
de baas is. 

De Kamer had trouwens een flinke lijst met 
eisen waaraan de nieuwe behuizing zou 
moeten voldoen. De Nederlandse taal 
krijgt het dikwijls zwaar te verduren, als 
kamerleden, die teveel gewend zijn aan 
ambtelijke taal, gaan proberen zich in 
kunstzinnige termen te uiten. Zo staat over 
het eerste antwerp te lezen: 'De verdich
ting en complexiteit met daarin tach een 
heldere organisatiestructuur en de archi
tectonische uitwerking van het totaalcon
cept, heeft een meerderheid van de Com
missie aangesproken'. 2 De kamer wil een 
'efficient, niet luxueus en toekomstgericht' 
gebouwencomplex. Er moet een nieuwe 
plenaire vergaderzaal komen. Deze moet 
meer ruimte bieden voor de zitplaatsen. 
De zaal moet de staatsrechtelijke verhou
dingen 'visualiseren'. De fracties van 
ARP, CHU en KVP - die overigens in 
deze zaken in 1975 al als een eenheid 
optraden - vonden dat ook. Zij waren 
toen al voor een nieuwe vergaderzaal, 
kennelijk meegesleurd in het streven naar 
progessiviteit. De nieuwe bouwwerken 
moesten ook 'openheid' uitstralen van het 
'kamergebeuren' (toen al) aan het pu
bliek. De VVD, gedurende het kabinet
Den Uyl in de oppositie, was tegen verhui
zing. Zij wilde hand having van een 'traditie 
in een op dat gebied steeds meer verar
mende Kamer'. En blijven in de Balzaal 
'ter wille van een moeilijk te analyseren, 
onvervangbare steer die men in moderne 
parlementen welke veelal naar overdekte 
badinrichtingen zwemen ten enenmale 
mist'.3 

De Commissie die de bouwplannen van 
de Kamer voorbereidde sloeg geen acht 
op de VVD-wens. Er zou een nieuw ge
bouw komen, dat wellicht een, twee of 
meer eeuwen dienst zal moeten doen. Die 
twee eeuwen zijn evenwel aan de huidige 
Balzaal niet gegund. De nieuwe zaal zal 
wei heel wat beter moeten zijn om het 
Ianger vol te houden. 

De Kamer vergaderde in april 1976 pie-
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Nteuwbouwplannen voor de 
Tweede Kamer (toto arch1tecten~ 
bureau 1r P B de Bru!Jn) 

nair over de plannen. Een VVD-motie, die 
de Balzaal als vergaderzaal wilde handha
ven, werd met grote meerderheid verwor
pen. De nieuwbouw werd serieus. Er 
kwam een speciale Bouw Begeleidings 
Commissie (BBC). Deze zorgt ervoor dat 
de wensen van de Kamer bij de opdracht
gever en de architect terecht komen. Van
uit het CDA zit Thijs Vlijmen in de BBC. De 
besluitvorming om te verhuizen werd on
der het kabinet-Van Agt I ondertussen 
aanmerkelijk vertraagd. De VVD-ministers 
hielden het tegen 4 Onder het kabinet-Van 
Agt II was Marcel van Dam (PvdA) minister 
van VRO. Hij nam de verhuisplannen weer 
met kracht op. In december 1981 verga
derde de Kamer opnieuw plenair over de 
vraag of zij naar een nieuwe zaal zou 
moeten verhuizen. Het laatste verzet 
kwam ditmaal van de PPR, die een 'Hoe 
het wei moet plan PPR' had. Oat plan hield 
in dat de Balzaal moest worden uitgebreid 
door de muur achter de regeringstafel te 
doorbreken en de ruimte van de binnen
plaats daarachter te bestemmen voor uit
breiding van de vergaderzaal. De motie
Waltmans (PPR) verwoordde dit idee. De 
PvdA, biJ monde van Patijn, was 'mordi
cus tegen'. Patijn: 'Je kunt je best in een 
nieuw gebouw inleven'. CDA-woordvoer
der Eversdijk zei dat zijn fractie in grote 
meerderheid akkoord ging met de verhui-
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zing van de nieuwe zaal. De Balzaal moest 
worden bewaard in de huidige staat 
Eversdijk somde op waarom de CDA-frac
tie voor een nieuwe zaal was: De accom
modatie is onvoldoende voor het groeiend 
aantal medewerkers. Er is behoefte aan 
moderne faciliteiten voor de media. De 
ruimte op de publieke tribune is te gering. 
Verbouwing van de Balzaal zou het monu
mentale karakter ervan aantasten. Evers
dijk wees alvast op het grote belang van 
de stijl van inrichting van de nieuwe zaal. 
De motie-Waltmans werd verworpen. 
Voor die motie stemden PPR, CPN, VVD, 
SGP, PSP en van het CDA: Beinema, De 
Jonge, Van Vlijmen en Kraaijeveld-Wou
ters. De Balzaal zou definitief worden ver
laten5 

Oude bomen 
Van Vlijmen, tegenwoordig lid van de 
BBC, was tegen verhuizing, maar heeft 
zich bij de meerderheidsbeslissing neer
gelegd. Van Vlijmen: 'Tradities zijn net 
oude bomen. Je kan ze omhakken, maar 
het duurt zeker honderd jaar voor er weer 
zo' n nieuwe boom staat Met tradities, ook 
de gebruiken en de sfeer die in de verga
derzaal van de Tweede Kamer zijn ge
groeid, moet je voorzichtig omspringen. 
Het historisch erfdeel moet worden over
gedragen door tradities'. Van Vlijmen is 
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Computertekemng meuwe vergaderzaa/, gez1en vanaf de publ!eke tnbune (Voorl!chtmg Tweede Kamer) 

voorstander van wat Churchill na de 
Tweede Wereldoorlog had gedaan. De 
parlementsgebouwen die in de oorlog wa
ren gebombardeerd liet hij in precies de
zeltde staat herstellen. Van Vlijmen vertelt 
dat op het bankje in de Kamer waar hij nu 
zit honderd jaar geleden zijn grootvader 
zijn zetel had 6 

De oude boom wordt echter omgehakt. 
Er komt een nieuwe zaal. De enige manier 
waarop de tradities dan nog aan bod kun
nen komen is door de inrichting. 

Wie in een nieuwe waning trekt, voelt 
zich pas thuis als vertrouwde spullen weer 
hun plaats hebben. Wat bepaalt de steer 
in de huidige vergaderzaal? Er zijn stem
mige kleuren: donkerrood, donkergroen, 
donkere houtsoorten en geel koper. De 
zaal is rechthoekig, de regering zit in het 
midden, tegenover de hoog boven de rest 
uittronende voorzitter. Links en rechts van 
de ministerstatel zitten de kamerleden, op 
een geleidelijk oplopende vloer. De rege
ring zit, nogal krapjes, in een soort kuil. Als 
de regering het vertrouwen van de Kamer 
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niet meer heeft moet zij opstappen. De 
Kamer controleert de regering. Oat kan in 
een vragenuurtje, in een felle interpellatie 
of in een diepgaande parlementaire en
quete. Woordvoerders van de tracties 
staan soms in een 'U', met de hand aan de 
interruptie-microtoons, random de rege
ringstafel. De inrichting laat voelen wie de 
baas is. 

En in de zaal is sprake van 'gemeen over
leg', omdat de Kamer ook medewetgever 
is. De opstelling nod1gt ook uit tot dialoog 
tussen Kamer en regering. Maar er is een 
duidelijke scheiding tussen kamerleden 
en ministers of staatssecretarissen. Die 
scheidlng wordt ook door de Grondwet 
verlangd: Kamerleden die toetreden tot 
het kabinet, moeten hun kamerlidmaat
schap opgeven. Wat duidelijk opvalt aan 
de Balzaal is de scheiding tussen de ban
ken links en rechts van de voorzitter. Die 
scheiding stamt nog uit de tijd waarin de 
contessionele partijen rechts van de voor
zitter zaten en de partijen van de revolutie 
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(in Groeniaanse zin) links. Aan die antithe
se in de opstelling van de kamerleden 
kwam een einde toen in 1971 de VVD 
verhuisde naar de rechterzijde. Later zou
den SGP, RPF, en GPV naar de linkerzijde 
moeten overstappen, waar zij zich niet 
thuis voelen. Die tweedeling in de Balzaal 
suggereert een polarisatie die er in feite 
niet is. 

Hoe zal de nieuwe zaal er uit gaan zien? 
Daarover komt steeds meer zekerheid. De 
BBC heeft in 1979 haar ideeen op papier 
gezet. Waar iedereen het wei over eens 
was, was dat de kamerleden beter zouden 
moeten gaan zitten, in aparte stoelen, ach
ter grotere schrijfbladen en met een loop
pad erachter. De staatsrechtelijke verhou
dingen zouden door de zaalindeling zicht
baar moeten worden gemaakt: 'Kernpunt 
voor de zichtbaarmaking hiervan is, dat de 
ruimtelijke opstelling recht moet doen aan 
de eigen en gescheiden verantwoordelijk
heden van Regering en volksvertegen
woordiging binnen de "overlegsituatie" 
die 1n de Kamer aan de orde is. Die opstel
ling mag dus ook geen onderschikking 
van een der partijen suggereren waar die 
niet aanwezig is' 4 Ook dient (ten aanzien 
van de opstelling van de plaatsen der 
kamerleden) in verband met het vigerend 
meer-partijen-stelsel overwogen te wor
den dat flexibiliteit in de grenzen tussen de 
zetels der diverse fracties nodig is na elke 
verkiezing. Een ononderbroken plaatsing 
van de leden zou daaraan bijvoorbeeld 
tegemoet komen. Een opstelling in twee 
blokken als in de huidige zaal past visueel 
meer bij een strikt twee-partijenstelsel 7 

De nieuwe zaal zal dan ook half rond 
worden. De kamerbanken staan in een 
halve cirkel opgesteld tegenover links het 
spreekgestoelte, dan de plaats voor de 
voorzitter en de griffiers en rechts de plaat
sen voor de regering. De duidelijke schei
ding tussen kamerleden en bewindslie
den blijft. De voorzitter zal niet meer op 
een verhoging zitten, de regering zit niet 
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meer een niveau lager dan de kamerle
den. De regering komt er dus, wat betreft 
de zaalindeling, beter af. Bij een kritische 
Kamer ziet de regering zich niet meer van 
drie kanten belaagd, maar aileen nog van 
voren. Als de kamerindeling de staats
rechtelijke verhoudingen uitbeeldt, wordt 
hier in ieder geval mee getoond dat de 
regering haar positie heeft versterkt ten 
opzichte van het parlement. 

Koepels en bogen 
Die halfronde zaal vormt wei het grootste 
verschil met de huidige zaalindeling. El
ders in Europa hebben Belgische, Franse, 
Spaanse, ltaliaanse parlementen ook een 
halfronde zetelopstelling. Daar horen neo
klassicistische gebouwen bij, met marme
ren zuilen, koepels en bogen. De halve 
cirkel is vooral in zwang in Ianden waar de 
Franse Revolutie haar sporen heeft nage
laten. De Franse Revolutie wilde breken 
met het Ancien Regime. De nieuw ge
vormde volksvertegenwoordigingen lie
ten zich daarom insprireren door de klas
sieke Oudheid. Op de Atheense volksver
gadering of de Romeinse Senaat. Anders 
zijn de Angelsaksische parlementen, ge
baseerd op een districtenstelsel waarin bij 
verkiezingen de winnaars met een absolu
te meerderheid naar voren plegen te ko
men. Daar zijn dan ook opstellingen die 
een sterke tweedeling suggereren, twee 
partijen: de regering en de oppositie. De 
onderlinge verschillen kunnen zeer fel 
worden uitgespeeld. Z6 fel, dat in het Brit
se Lagerhuis bijvoorbeeld de banken aan 
beide zijden zo ver van elkaar verwijderd 
zijn, dat de leden elkaar net niet met het 
zwaard te lijf kunnen gaan. 

Dergelijke gepolariseerde verhoudin
gen zijn er in Nederland nooit geweest. De 
polarisatiestrategie van PvdA/PPR/D66 
aan het eind van de jaren zestig mislukte. 
In Nederland beschikt geen enkele partij 
over de absolute meerderheid. De politie
ke cultuur is veel meer gericht op overleg 
en samenwerking. Er zijn geen scherpe 
scheidslijnen meer tussen de partijen, die 
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dialoog belemmeren. Het is opvallend dat 
het SGP-kamerlid Van Rossum een voor
stander was van de zetelopstelling 1n de 
halve cirkel: 'Daar kunnen wij gemakkelijk 
schuiven met fracties zonder dat zij al te 
veel hun identiteit verliezen. Als zodanig is 
de nieuwe zaal naar onze mening een 
vooruitgang. Dan zitten wij weer in de 
buurt van degenen die ons na aan het hart 
liggen' a 

Ook het CDA is een voorstander van de 
halve cirkel. Maar de CDA-fractie heeft 
nog niet goed nagedacht over de vraag 
waar zij zal gaan zitten. ledereen verwacht 
dat het CDA zich in het midden zal opstel
len dat de andere partijen zich links en 
rechts ervan zullen neerzetten. Wie echter 
redeneert volgens de Nederlandse parle
mentaire traditie zou pleiten voor een vol
gende opstelling: Helemaal rechts SGP, 
RPF en GPV. Vervolgens het CDA (samen 
de oude 'rechterzijde') en daarna VVD, 
D66, PvdA, etc. Naarmate de kerstening 
onder de kiezers weer toeneemt, zal de 
rechterzijde steeds groter kunnen wor
den. 

Van Vlijmen vermoedt dat het z6 zal 
gaan dat de zetels na iedere verkiezing 
opnieuw ingedeeld worden. Regerings
partners zouden wei naast elkaar kunnen 
gaan zitten. Als de PvdA met de VVD zou 
gaan regeren zullen de fracties van die 
partijen wei naast elkaar gaan zitten. En 
net zo als er een coalitie zou zijn van CDA 
en VVD. Hij verwacht echter dat het CDA 
wei zoals nu tussen VVD en PvdA zal 
komen te zitten. In ieder geval doet de 
halve cirkel meer recht aan de verhoudin
gen in Nederland, die geen scherpe 
scheidslijnen kennen tussen twee elkaar 
opponerende blokken. 

Culturele erfgoed 
De CDA-fractie heeft uitgesproken opvat
tingen over de toepassing van kunst in de 
nieuwe vergaderzaal. Eversdijk: 'I nrich
ting en kunsttoepassing mogen niet uitslui
tend bepaald worden door moderne 
kunstuitingen. In een dergelijk gebouw 
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moet ook het culturele erfgoed manifest 
aanwezig zijn. lk wiJS bijvoorbeeld op aile 
traai getekende portretten c.q. wapens 
van de voorzitters. Deze dienen in het 
gebouw een hele mooie plaats te krijgen. 
Die traditie moet worden voortgezet. lk 
acht dit geen moderne kunstuiting. Dit 
behoort bij het culturele erfgoed van het 
parlement' 9 Ook Van Vlijmen legt hier de 
nadruk op. HiJ williever niet 'zo'n neerge
storte helicopter, die als kunst voor het 
ministerie van Buitenlandse Zaken wordt 
gepresenteerd' voor de kamergebouwen. 
Op de grote wand achter de voorzitter in 
de nieuwbouw en in de nieuwe vergader
zalen zouden ook liever traditionele kunst
schatten uit onze rijke culturele historie 
opgehangen moeten worden. Een beelte
nis van G.K. van Hogendorp bijvoorbeeld. 
Bovendien moet iets van de sfeer van de 
Balzaal bewaard blijven door het gebruik 
van stemmige, klassieke kleuren. 

Het ziet er naar uit dat het CDA dit wei zal 
kunnen vergeten. Er komt niet aileen een 
nieuwe zaal, er moet ook een volslagen 
nieuwe inrichting komen. De zaal wordt 
gewoon modern. Voor de banken zullen 
Iichte houtsoorten (perehout) gebruikt 
worden. De bureautatels worden ingelegd 
met Iicht leer (leer van de kleur van wel
zijnswerkerstassen). De muren worden 
bekleed met honingkleurig natuursteen. 
Het platond zal bestaan uit blank metalen 
panelen. De vloerbedekking wordt vaal 
groen en de bekleding van de stoelen 
hard blauw. Op de grote wand achter de 
voorzitter komt moderne kunst. Het is nog 
helemaal niet zeker wat er zal gebeuren 
met de reeds aanwezige kunstwerken. De 
zaal wordt wat bereft de inrichting dus 
modern. Niet bijzonder, maar vooral ge
woon. Het enige dat voor het CDA meege
nomen is, is dat voor de aankleding de 
CDA-kleuren groen en blauw zijn gena
men. 

Houdt het verleden dan tenminste nog 
in ere, door de Balzaal in tact te Iaten. Van 
Vlijmen wijst erop hoe ook de Senaat in 
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Een 'katholieke' behwztng voor de COA-fractte Het voorma
ltge mtntstene van Justtlte 

Washington zijn eerste vergaderzaal in de 
oorspronkelijke staat bewaart. Oat staat 
symbool voor de wil om het in het verleden 
verworvene in tact te houden. In Neder
land is dat dus niet zo. De Balzaal is be
stemd om een 'multifunctioneel karakter' 
te krijgen. Het meubilair zal eruit worden 
verwijderd, de vloer geegaliseerd en de 
zaal zal weer echt Balzaal worden voor 
ontvangsten, officiele diners, etc. De oude 
zaal zal worden ontmanteld. 

Eigen onderkomen 
Laat de inrichting van de nieuwe zaal nog
al wat vragen open, de verbouwing van 
het Tweede Kamercomplex biedt tach 
ook aardige perspectieven voor het CDA. 
Het is de bedoeling dat de fracties van de 
drie grootste partijen hun eigen onderko
mens krijgen. Aan de VVD-fractie is in het 
hotel Central ruimte toegewezen, aan de 
PvdA het ministerie van Kolonien. Het 
CDA zal in het vroegere ministerie van 
Justitie aan het Plein gehuisvest worden. 
De architect daarvan was C.H. Peters, 
volgeling van de beroemde P.J.H. Cuy
pers (van onder andere het Rijksmuseum 
of de kathedrale basiliek St. Bavo in Haar-
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lem). Het gebouw heeft een katholieke 
sfeer.-Het ziet eruit als een r.k.-jongensin
ternaat of een klooster in Brabant, of een 
groat uitgevallen pastorie. Het is terecht 
dat dat gebouw aan het CDA is toegewe
zen. Naast het 'protestantse' Kuyperhuis 
voor het partijbureau heeft het CDA nu 
oak een 'katholieke' behuizing voor de 
fractie. 

In 1975 hoopte de Haagse Journalisten 
Vereniging nag dat de Tweede Kamer in 
zake de nieuwbouw een behoudend be
leid zou voeren. Die wens was terecht. In 
de parlementaire democratie speelt tradi
tie een belangrijke rol. De bevoegdheden 
van het parlement zijn stap voor stap in de 
loop van vele jaren verworven. Breken 
met het verleden is breken met de ervarin
gen die zodoende zijn opgedaan, of, zoals 
Van Vlijmen zegt: 'Het duurt jaren voor er 
weer zo'n nieuwe mooie boom staat'. In 
een periode waarin de uitvoerende macht, 
kabinet en een gigantisch ambtenarenap
paraat, zeer sterk staat, zou de controle
rende macht, de volksvertegenwoordi
ging, heel voorzichtig moeten zijn om haar 
verworteling in het verleden door te snij
den. Maar de Kamer gaat vergaderen in 
een 'efficient, niet luxueus' en 'toekomst
gericht' gebouwencomplex. 

1 Bnef H J V. aan btp:. Cie T K. die bouwplannen voorbe
reldde. okt 1975. 11 .1 07 nr 8 
2 Bnef BBC aan mtnister VRO 21-5-1980 
3. Voorloptg Verslag. okt 1975, 11.107 nr. 8. 
4 Eversdqk, Handeltngen 81/82 nr. 11,15/17 (dec 1981) 
1140 
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