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DE KAMER EN DE KERSENPIT 

Toen mijn zoon naar de lagere school ging kwam hij na een week thuis met de ontboezeming, dat 
hij het wel erg zielig vond voor Han, zijn kleuter juf, dat zij niet lezen kon of schrijven. Ik vroeg 
hem hoe hij aan dat idee kwam...: zij had toch vroeger ook op school gezeten? Dat was een 
troostende geruststelling, maar in zijn zesjarigjongenshart welc(e onmiddellijk de vraag waarom 
zij hem die belangrijke vaardigheden dan niet geleerd had. 

, Laatst werd op de tv een wonderlijk trefzeker formulerende voetballer geïnterviewd, die jongen 
bleek net zijn gymnasiumdiploma te hebben gehaald. Dat verbaasde mij zoals dat indertijd mijn 
zoontje had verbaasd: waarom breng je niet in de praktijk wat je hebt geleerd, waarom ga je voet.
ballen of muizentrapjes vouwen? Omdat er ook ambitie bestaat van sociale of fysieke aard. 

Wat drijft een mens tot de politiek? Wat heeft hij of zij daarvoor nodig? Ik zat eens in een forum 
dat aan een zaaltje mimsen in een sociaal-culturele instelling antwoord moest geven op die vraag, 
met name waar het vrouwen betrof. Want vrouwen vragen zich altijd maar af waarvoor ze 
geschikt zijn en of ze wel voldoe"n aan de eisen die gesteld worden aan wat zij wellicht willen doen'. 
Mijn divers bijeengeraapte collega-panelleden putten zich uit in de verzekering dat voor het poli
tiek bedrijf geen speciale vaardigheden nodig zijn. Uitgezonderd natuurlijk de typisch vrouwelijke, 
dus aangeboren, eigenschappen van gezond verstand en betrokkenheid bij idealen. Ik was het 
laatst aan de beurt en wilde niet in herhaling vervallen, dus zei ik dat het mij voor mensen die 

, politiek actief willen zijn best belangrijk leek om te kunnen lezen en ,schrijven. Dat was humor! 

In de Tweede Kamer zitten mensen die in fJ1eerderheid beschikken over een goede opleiding enlof 
een bovengemiddeld functionerend brein. Dat heeft niks te maken met politieke kleur, hoewel de 
LPF'ers en andere leefbare types mij vaker dan anderen tot plaatsvervangende gêne drijven, maar 
dit terzijde. 
Waarom gaan mensen niet iets doen met hun intelligentie? Waarom muizentrapjes vouwen, voet
ballen of kamerlid worden? Vergeleken met het kamerlidmaatschap is het beroep van voetballer of 
kleuterdocent verfrissend praktisch. In dat kader lijkt het kamerwerk een wel heel wonderlijke 
vorm van' verspilling van verstandelijke energie. Sterker nóg: in de Kamer hangt een in mijn ogen 
anti-intellectueel klimaat. Beetje Maoïstisch, weg met intellectuelen, kunstenaars en journalisten. AI 
dat verstandelijk potentieel verbloemd, verstopt, zelfs ontkend om ,maar als 'gewone' mannen en 
vrouwen de afstand tot de burger te verkleinen. Een zelfbed.achte kloof die een raar kijkje geeft op 
de inschatting die de gekozene heeft van zijn kiezer. Duidelijkheid lijkt een synóniem te zijn gewor
den van simpel. Voor mij als kuddelid van het stemvee zou het zo vleiend, boeiend, misschien zelfs 
meeslepend zijn als kamerleden hun best deden zo verstandig, algemeen ontwikkeld, slim, belezen 
en begaafd mogelijk over te komen. De leepheid voorbij. Liefst ook getuigend van voortreffelijke ' 
smaak. Wellicht voel ik dan een afstand van ontzag of van bewondering. Zoals voor de sportman 
of voor de leraar. Geen probleem, dan ga ik weer stemmen omdat ik gegrepen word door iemand 
met een lu'cide gedachtegang. Zoals ooit Hans van Mierlo, die onnavolgbaar verwoordde. 
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