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Toespraak ter gelegenheid van de beëindiging van het 

lidmaatschap van de Eerste Kamer  

van Antonius Adianus Gerardus Maria (Ronald) van Raak 

 

 
Mijnheer Van Raak, 

 

De kiezer heeft gesproken: u bent vorige week woensdag bij de verkiezingen als 

nummer zeven van de lijst van de Socialistische Partij gekozen tot lid van de 

Tweede Kamer. Aanstaande donderdag zult u daar beëdigd worden en daarmee 

afstand doen van uw lidmaatschap van de Eerste Kamer. Het lidmaatschap van 

de ene Kamer is niet nu eenmaal niet verenigbaar met dat van de ander. In uw 

ontslagbrief schrijft u hierover dat de grondwetgever daarmee destijds een wijs 

besluit heeft genomen.  

 

In de Eerste Kamer heeft u zich bepaald niet onbetuigd gelaten. Tijdens uw 

maidenspeech op 24 juni 2003 – over de regeling leerwerktrajecten in het vmbo 

- toonde u zich gretig en gedreven. En dat is zo gebleven. Met de voor u zo 

kenmerkende debatstijl was meteen duidelijk dat hier een senator gekozen was 

die – en ik citeer uit een ingezonden brief van u en collega Kox in het Financieel 

Dagblad twee dagen later – ervoor zou zorgen dat de Eerste Kamer een aanjager 

wordt van het politieke debat.  

   

Mijnheer Van Raak, in uw ontslagbrief hebt u kernachtig weergegeven hoe u uw 

jaren hier heeft ervaren. Ik citeer:  

“Een hogeschool voor de politiek bestaat niet, maar de Eerste Kamer komt dicht 

in de buurt. Waar anders krijgt een beginnende politicus de mogelijkheid om zo 

intensief bezig te zijn met de kwaliteit en de uitvoerbaarheid van wetgeving? 

Waar anders kan een jonge politicus zich omringen met collega’s die zoveel 

ervaring en kennis van zaken hebben? Ik ben heel dankbaar dat ik in uw Kamer 

zoveel heb mogen leren, én afleren.” [Einde citaat] 
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Mijnheer Van Raak, beste Ronald, wij hopen dat wat je hier hebt geleerd én 

afgeleerd, de Tweede Kamer ten goede mag komen. Wij zullen jou niet alleen 

gadeslaan maar zijn ook geroepen de vruchten van jouw werkzaamheden en die 

van jouw collegae aan de overkant te beoordelen. Ook om die reden wensen ij 

jou graag alle benodigde wijsheid toe bij de voortzetting van je politieke carrière 

in de Tweede Kamer! 

 

Om 17.30 uur is er voor de Kamer gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen 

van de heer Van Raak.  

 

 

 


