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De Eerste Kamer
wordt ‘getrapt’verko-
zen. De 570 provin-
cialestatenleden die
op 18 maart worden
gekozen, kiezen op
hun beurt de 75 Eer-
ste Kamerleden. Hoe
zwaar de stem van
een Statenlid weegt,
hangt af van het aan-
tal inwoners dat hij
vertegenwoordigt.
Zo telt de stem van
een Statenlid uit
Zuid-Holland 5,5
keer zo zwaar als die
van een Statenlid uit
Drenthe.

Dit systeem maakt
de kans op een plek
in de senaat niet
groot voor een partij
die slechts in één
provincie mee doet.
Statenleden van pro-
vinciale partijen
staan daarom voor
de keuze: welke par-
tij gun ik mijn stem?
In de beginjaren
stemde een partij als
de Fryske Nasjonale
Partij op een lande-
lijke partij, zoals de
PvdA. Sinds 1999
sloegen provinciale
partijen de handen

ineen. Ze richtten de
Onafhankelijke Se-
naatsFractie op.
Het viel niet altijd
mee om de statenle-
den van provinciale
partijen binnenboord
te houden. Premier
Rutte opende vier
jaar geleden met
succes een charme-
ofensief op Johan
Robesin van de Partij
voor Zeeland. Die
stemde op de PVV,
zodat het kabinet-
Rutte I zijn kansen
op een senaatsmeer-
derheid vergrootte.

…isnog
geenopstand
inDenHaag

De lange weg naar de Eerste Kamer

Foto boven: leden van Provincie@In-
wonersbelangen in Nieuwegein.
Links: Jan van der Starre van de Ou-
derenpartij NH plakt een verkie-
zingsposter in Purmerend. Rechts:
leden van Nederland Lokaal op cam-
pagne in Papendrecht.

H
etwordtna 18maartde
grootsteuitdagingvoorde
nieuweregionale Statenle-
den:hoezettenzijhunman-

daatomin invloedrijkeEersteKamer-
zetels?Hoebereikenzijhetdroom-
scenariowaarinhetkabinetookbij
hen langsmoetkomenomteonder-
handelenoverdegrotekwesties?

Datgaatniet vanzelf, leertdeerva-
ring.Vier jaargeledenbestondNeder-
landLokaalnogniet enstonddeOn-
afhankelijke SenaatsFractie (OSF) aan
derandvandeafgrond:deprovinci-
alepartijenhaddensamennietge-
noegzetelsomeeneigensenatoraf te
vaardigen.

De reddingkwamvan50Plus.OSF-
voorman JabikvanderBij riepde
hulp invan JanNagel, oprichter van
denieuweouderenpartij. Ze spraken
af: enkele50Plus-statenledenzouden
bijdeEersteKamerverkiezingenop
deOSF stemmen,waardoordiepartij
eenzetel zoukrijgen,maarer zou ie-
mandvan50Plusopkomentezitten.
DatwerdKeesdeLange,gepensio-

neerd fysicus. Sindshij is aangetre-
denalsOSF-senatorheefthij zich
vooral verbaasdoverdiepartij, ver-
teltDeLange –endanvooraloverde
passiviteit vanhetbestuur.

‘Ikbenbangdathetalleen tedoen
isomhetgelddatelkepartij krijgtdie
indeEersteKamerzit’, verzuchtDe
Lange. ‘Somsvraag ikmeaf of lande-
lijkepolitiekdiemensenwel interes-
seert. Ze zeggensteeds:wijhebben
geenprogrammanodig,wezijnonaf-
hankelijk. Ja, dat is eenwoordmet
eenmooiegevoelswaarde,maarvol-
strektbetekenisloos.Gerationali-
seerde luiheidnoemikdat. Volgens
mij zoudendeprovincialepartijen
opzoekmoetennaardegrootstege-
menedeler. Zoiets alskrimp.’

MeernogverwondertDeLange
zicheroverdat JabikvanderBij geen
actieonderneemtomeenvolgende
verkiezingsnederlaag tevoorkomen.
‘Eensuccesvollepartijmoet je vanon-
deraf opbouwen.Hetmoetbeginnen
meteenverstandig idee, endankun

jeals eenzendelingpartijenerbij zoe-
ken.Nu is erheel langnietsgedaan,
en ishetbestuurophet laatstpanisch
opzoekgegaannaarpartijendie zich
willenaansluiten.’

Als jehethemdirect vraagt, ge-
looftDeLangeniet indewederop-
standingvanderegionalepolitiekop
landelijkniveau. ‘Hier isniet langof
grondigovernagedacht. Er isgeen
strategie. Ik ziealleeneengeweldige
dosisopportunisme:de regerings-
partijendoenhet slechtenallerlei
mensenproberendaarvan teprofite-
ren.’

Hetmoetgezegd:deOSF-grondleg-
ger is eenzeldzamepoliticus – eentje
die zichniet zodruk lijkt temaken
overdepolitiek. Binnenkortgaathij
zevenwekenmetdecamperenzijn
vrouwnaarMarokko.Danmisthijde
verkiezingen. ‘Ja, dat is eenbeetje
stom.’

Maareenpoliticus in ruste isVan
derBij ookweerniet.Nudeverkiezin-
gendichterbij komen,gooitVander
Bijweleens ‘eenhengeltjeuitomte
zienof ernogvisjeswillenbijten’. ‘Ik
stuurnieuwepartijeneenmailtje en
kijkof erantwoordkomt.’ InGronin-
genhadVanderBijbeet en inDren-
theook. ‘Maar ikbengeenhandelsrei-
ziger, ikganiet langsdedeurenmet
scheerwater.Dat isgeen luiigheid, en
ookgeen trots,maardathoortniet
bijmij.Hier inFryslânhebbenweeen
gezegde:Friezenknibbelje allinne foar
God.’

Dekansenzijngroterdanooit, zegt
VanderBij.Hij zietwathetaardgasen
dewindmolens losmakenbijhemin
Frieslandenverderop inGroningen.
Bovendien:het isheelduidelijkwat
deOSFwil, vindthij, ookal is ergeen
programma. ‘Wij zijnvoorkleinscha-
ligheid.Nietoveronsenzonderons.
Datgeldtbij gemeentelijke fusies. En
voor scholenenziekenhuizen.We
willenzelf zakenregelen.Nietoverru-
ledworden.

‘Wehebbeneenvisiedocument,
daar staat alles in. Preciezerhoefthet
niet.Dat ismisschienvooreenna-

tuurkundige leuk,maardeEersteKa-
mermoetkijkennaardehaalbaar-
heid,hetdraagvlak, of ietsgoeddoor-
dacht is.Daar isgeenpartijpro-
grammavoornodig.Als jedatwel
denkt,weet jenietwatdeEersteKa-
mer is.’

AlsdeOnafhankelijke SenaatsFrac-
tie albezigwas in tedutten, is ze ruw
wakkergeschuddoordekomstvan
concurrentNederlandLokaal. Die
partij is eenbedreigingvoordeOSF,
geeftVanderBij onmiddellijk toe. ‘Ik
maakdezakennietmooierdanze
zijn.’

Bij deverkiezingen in2011 trokken
VanderBij enNL-grondleggerBert
Eusernogsamenop.Maar in2012
wildeEuserdatdeOSFzoumeedoen
aandeTweedeKamerverkiezingen.
VanderBijwildedatniet: deOSFzou
hetniet redden.Bijdeverkiezingen
haaldedeOSF-voorzitter zijngelijk.
‘Ikhadgraaggewilddat ze toenwa-
ren teruggekeerd’, zegthij.Nee, zegt
Euser,hijwas toeaanpolitiekever-
nieuwing. ‘Ja,waarombegin jeeen
nieuwbedrijf? Somswil jeopnieuw
beginnen,metnieuwemensen
nieuwterreinveroveren.’

Euser spiegelt zichbijhet verove-
renvandat terreingraagaandegeu-
zenvanweleer.Netalsdegeuzenzijn
lokalepolitici ‘brutale vlegels, een
bontgezelschapvan lagereadel en
meervolkseelementen’dathetop-
neemt tegendemacht, zegthij. EnEu-
serkanhetweten –hij zochtnadathij
zijneigen lokalepartijhadopgericht
contactmetgelijkgestemdenuitheel
het land.Opdatnetwerk, ‘misschien
welhetbeste’, vertrouwtEuserbijde
komendeverkiezingen.

ZoalsdegeuzenDenBriel verover-
den, zohooptEuser straksDenHaag
binnentekunnenstormen.Devraag
is: blijvendegeuzenuitRhoonende
geuzenuitUitwellingergadestrijd
metelkaaraangaan?Of zullende
tweeverwantepartijenerin slagende
krachtenstraks tebundelen?Het lijkt
deenigemanierominvloedrijk te
worden: samenvoorheteigen.


