
Mevrouw Mr. A. Broekers-Knol                                                                                                                                

Voorzitter Eerste Kamer  

 

Monnickendam, 1 mei 2015                                                                                                                      

Betreft: afscheid van de OSF per 1 mei 2015  

 

Geachte mevrouw de voorzitter, beste Ankie, 

Reeds eerder heb ik zowel met u als met de griffier mijn zorgen over het functioneren van het 

OSF-bestuur gedeeld. Sinds februari 2014 zijn mijn contacten met dit bestuur geheel 

beëindigd, maar treed ik nog wel op als Senator voor de provinciale partijen die deel uitmaken 

van de OSF. Door nieuwe ontwikkelingen waarvan ik u in deze brief deelgenoot zal maken, 

verbreek ik per vandaag (1 mei 2015) alle banden met de OSF. Ik zal mijn termijn in de 

Eerste Kamer volmaken als onafhankelijk Senator zonder enige binding met een politieke 

partij. 

In de afgelopen vier jaar heb ik veel mensen in de politiek leren kennen, in zowel Eerste als 

Tweede Kamer. Het merendeel van hen is competent, hardwerkend en volstrekt integer. Dat is 

belangrijk, omdat volksvertegenwoordigers slechts kunnen functioneren en het vertrouwen 

van de kiezer behouden als hun integriteit onbetwist is, en als er zelfs geen schijn van 

belangenverstrengeling aanwezig is. Helaas bestaat er een minderheid die er geheel eigen 

integriteitsnormen op na houdt en voor wie een veroordeling door de rechter, of het 

onderwerp zijn van gerechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie voor ernstige 

vergrijpen, geen enkele belemmering vormt om toch als volksvertegenwoordiger op te treden. 

Deze handelwijze heeft bijzonder negatieve gevolgen voor al die volksvertegenwoordigers die 

hun integriteit en hun werk serieus nemen. In de perceptie van de burger worden zij, met de 

rotte appels uit de mand, over één kam geschoren en als graaiers of erger betiteld. Helaas heb 

ik of wel langs directe weg, of indirect, kennis kunnen maken met de nefaste invloed van 

sommigen op het vertrouwen van de burger in de politiek. De voorbeelden zal ik u besparen. 

De Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF) is een politieke partij die een wat ongebruikelijke 

opzet heeft. Statutair gaat het om een vereniging met als leden provinciale politieke partijen 

die zelf in het algemeen ook weer verenigingen zijn. Bovendien is de OSF uniek in de zin dat 

de partij alleen in de Eerste Kamer van de Staten Generaal vertegenwoordigd is. De Senator 

van de OSF wordt dus geacht verenigingen te vertegenwoordigen. Na de verkiezingen voor 

Provinciale Staten op 18 maart 2015 dienen zich nu later deze maand de verkiezingen voor de 

Eerste Kamer aan. Daarbij is naar mijn mening bij de OSF helaas sprake van minder frisse 

taferelen. 

In maart 2015 bood de heer Hendrik ten Hoeve de regering zijn diensten aan om, voor een 

prijsje, toe te willen treden tot de ‘constructieve oppositie’. Weliswaar was de heer Ten Hoeve 

nog helemaal niet gekozen als Senator, wel zette hij zichzelf en daarmee de OSF te koop en te 

kijk. Bovendien liep hij voor het gemak de zittende OSF Senator maar even voorbij. In een 

opiniestuk in de Volkskrant van 31 maart 2015 [1] heb ik mijn misnoegen over deze 

handelwijze in niet mis te verstane termen geuit en op dit punt afstand van de OSF genomen.  



Wat nu dreigt te gebeuren is helaas veel ernstiger. De OSF probeert krampachtig provinciale 

partijen die een positie in Provinciale Staten van diverse provincies verworven hebben te 

bewegen om voor de verkiezing van de Eerste Kamer op de OSF kandidaat te stemmen. 

Daartoe is door het OSF-bestuur ook de Volkspartij Limburg, in het bijzonder aan te merken 

als de partij van de heer Jos van Rey, benaderd. Op een ledenvergadering van zaterdag 2 mei 

2015, waarvoor ik overigens niet ben uitgenodigd, is een voorstel van het OSF bestuur 

geagendeerd dat beoogt de toetreding van Volkspartij Limburg als lid van de OSF mogelijk te 

maken. De heer Van Rey verantwoordt zich momenteel voor de rechter voor een reeks 

ernstige vergrijpen. In mijn visie is het ondenkbaar dat zolang deze zaak speelt hij als 

volksvertegenwoordiger kan optreden. 

Voor mij is hiermee de maat vol en mijn conclusie duidelijk. Ik ben niet bereid om als Senator 

vertegenwoordiger te zijn van Volkspartij Limburg en daarmee de heer Van Rey, zelfs niet 

voor een enkele dag. Daarom beëindig ik per vandaag alle formele banden die ik nog heb met 

de OSF. Ik zal vanaf morgen 2 mei 2015 niet langer optreden als Senator voor de OSF maar 

zelfstandig en zonder binding met enige politieke partij mijn termijn in de Eerste Kamer 

volmaken.  

Uiteraard heeft deze beslissing van mijn kant een aantal consequenties die ik graag 

puntsgewijs met u wil nalopen: 

(i) Nu ik niet langer voor de OSF spreek, dient de naam van mijn fractie aangepast te 

worden. Wellicht kan vanaf heden van ‘Fractie De Lange’ gesproken worden. 

(ii) Graag verzoek ik u te bewerkstelligen dat op de website van de Eerste Kamer zo 

spoedig mogelijk alle connecties tussen mij en de OSF verwijderd worden. In 

plaats van een verwijzing naar de OSF website verzoek ik u te refereren aan de site 

www.cadelange.nl  

(iii) Ik verzoek u voortaan als mijn e-mailadres vanuit de Eerste Kamer nog slechts 

info@cadelange.nl of cadelange@gmail.com te gebruiken. 

 

Graag verzoek ik u de overige leden van de Eerste Kamer van de gedetailleerde inhoud van 

dit schrijven op de hoogte te stellen. Aangezien ik reeds door de media over de handelwijze 

van het OSF bestuur benaderd ben, beschouw ik de inhoud van deze brief als openbaar. Het 

staat u uiteraard vrij dat ook te doen. Ook verzoek ik u om een ontvangstbevestiging.  

 

Een door mij ondertekend exemplaar van deze brief wordt u separaat toegezonden.  

 

Met vriendelijke groet, 

                                                                                                                                      

Prof. Dr. C.A. (Kees) de Lange                                                                                                                  

www.cadelange.nl  

 

c.c. Mr. G.J. Hamilton, griffier 

 

[1] http://www.cadelange.nl/aspirant-senator-hendrik-ten-hoeve-maakt-het-wel-erg-bont/  
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