Arend van der Lely op stage in Tweede Kamer

Winnaar Maris-debat: ‘Politicus heeft drukke baan'
Bijna een jaar moest hij geduld oefenen, maar op de eerste dag van de hervatting van het parlementaire jaar kreeg Arend
van der Lely (14) van Maris Houtrust eindelijk zijn welverdiende snuffelstage in de Tweede Kamer. De winnaar van de
Maris Debate Awards 2017 werd daar begroet door CDA-Kamerlid Pieter Heerma, die zich allereerst verontschuldigde.
“Na het debat in Houtrust begon vrijwel meteen de campagne voor de verkiezingen, gevolgd door de gang naar de stembus
en historisch lange kabinetsonderhandelingen. Maar nu gaat het dan toch gebeuren: jouw stage. Heb je er zin in?” zei
Heerma. Arend knikte instemmend.
Samen met een groep basisscholieren uit Nieuwerkerk aan den IJssel luisterde Arend in de Marga Klompé-zaal naar een
toespraak van René Peters, de nummer drie van de kandidatenlijst van het CDA. Daarna maakte het gezelschap een
rondgang door de Tweede Kamer. Arend keek zijn ogen uit in de schitterende bibliotheek van het voormalige ministerie van
justitie, dat nu de Kamerleden en medewerkers van de CDA- en de D66-fractie huisvest. Naast andere bezienswaardigheden
stonden de scholieren vooral stil bij plenaire zaal met de blauwe stoeltjes, de oude vergaderzaal en de voormalige rookzaal,
met prachtige schilderijen van alle oud-Kamervoorzitters.
Tot slot volgde een afrondend gesprek met Heerma. “Ik weet nog dat jij tijdens het Maris-debat de gevoelige snaar raakte
met een betoog over je zieke opa en diens lange zoektocht naar goede zorg. Dat raakte mij en ook de andere Kamerleden in
Houtrust. Maar wat is jou opgevallen tijdens deze snuffelstage?”
Arend: “Ik dacht dat politiek heel gemakkelijk was, maar ik zie nu dat iedereen hier heel druk is.” Heerma: “Wij hebben erg
weinig vrije tijd. Zijn altijd bezig met mensen helpen en problemen oplossen. We werken 70 tot 80 uur per week. Als je er
iets van wilt maken als Kamerlid, moet je keihard werken. Het komt echt niet aanwaaien.” Arend: “Ik wilde graag economie
gaan studeren. Maar door deze stage neig ik nu toch wat meer naar politiek.’’ Heerma: “Je hebt nog tijd genoeg om te
kiezen. Het kan ook allebei. Tijdens je studie kun je alvast je licht opdoen bij jongerenorganisaties van politieke partijen,
zoals CDJA, Jonge Democraten en JOVD. Veel mensen hebben langs die weg een fantastische carrière opgebouwd, zoals
oud-minister Jan Kees de Jager.” Maar rijk word je niet als Kamerlid, waarschuwde Heerma. "Toen Martin van Rijn jaren
geleden staatssecretaris werd, kon hij in het bedrijfsleven drie keer zo veel verdienen…” Maar Arend liet zich daardoor niet
afschrikken: “Ik dacht altijd dat politiek doodsaai was, maar dat is mee hel erg meegevallen. Al denk ik wel dat zelf een
debat voeren veel leuker is dan allemaal luisteren.” Heerma, lachend: “Dat ben ik he-le-maal met je eens. Maar soms moet
je ook wel eens een saai, inhoudelijk debat voeren dat voor het publiek niet zo interessant is, maar dat voor de uiteindelijke
wetgeving wel heel belangrijk is.” (Ap van den Berg)

FOTO’S: Arend op visite bij Pieter Heerma/in de voormalige plenaire vergaderzaal/in de oude bibliotheek en bij het portret
van Lodewijk Napoleon - de eerste koning van Nederland.

