Toespraak bij het afscheid van Geert Jan Hamilton als Griffier van de eerste Kamer

Mevrouw de Voorzitter, beste Ankie,
Mijnheer de Griffier, beste Geert Jan,
Leden van de Senaat, deels oud-collegae en wellicht beste toekomstige leden van het
Genootschap oud-Senatoren,
Ik neem u even terug in de tijd. Schooljaar 1969/1970. Bisschoppelijk College Schöndeln te
Roermond. In september 1969 torst een jongen van 12, net de korte broek ingeruild voor een
lange, een vast en zeker veel te zware tas met schoolboeken en start met zijn brugklas.
Dankzij Roermondenaar Jo Cals het middelbaar schoolsysteem volgens de Mammoetwet.
Zoals overal in Nederland waren er ook nog 4 schooljaren Gymnasium en HBS oude stijl. Ik
meen dat de laatste eindexamens oude stijl in 1974 plaatsvonden voor een zogenaamde
bezemklas.
Goed terug naar 1969, de start van het schooljaar. Die jongen van 12 was ik. En vrij snel na
de start waren de verkiezingen voor het Schoolparlement, afgekort tot SP. Nu moet u weten
dat het SP bestond uit drie fracties: fractie Stad, fractie Internen en fractie Externen. De zetels
werden verdeeld naar rato van het aantal ingeschreven leerlingen woonachtig in Roermond,
daarbuiten in de dorpen en het aantal leerlingen op het Internaat.
Dé kandidaat voor de fractie stad met de ambitie om voorzitter van het SP, Schoolparlement,
te worden was Geert Jan Hamilton. Briljant spreker. Al een hele meneer, zeker in de ogen van
een Brugpieper. Bovendien werd in de lessen catechese door de jonge priesterleraar Chrit
Willems opkomstcampagne gevoerd. Ga in elk geval stemmen en ik zal als jong en toch al
heel verstandig mènke dus Geert Jan Hamilton hebben gestemd. Die dat jaar, zijn
eindexamenjaar, voorzitter werd van het Schoolparlement. Het jaar ervoor was hij secretaris
van dat orgaan, zijn eerste griffiersfunctie ;)
Om de context van de wereld waarin Geert Jan en ik opgroeiden wat meer te schetsen:
BC Schöndeln was een zeer gedegen en goede school. We kregen les van vrijwel allemaal
academici en zelfs van een flink aantal gepromoveerden. Bovendien een zeer rijke en
prachtige school met een aula met toneeltoren en alle geluids- en lichttoebehoren,
sportvelden, tennisbanen, zwembad. Rijke school, omdat de priesterleraren hun Rijks salaris,
tegen kost, inwoning en zakgeld, afstonden aan het College. Zij woonden op het schoolterrein
in een aparte flat naast het uit drie gebouwen bestaande internaat. Jongensinternaat. Was ook
een jongensschool. Geert Jan heeft t/m zijn eindexamen alleen met jongens in de klas gezeten.
Bij mij was dat tot schooljaar 1973/1974 toen er twee meisjes in 4@ in onze klas kwamen. In
de binnenstad was het meisjeslyceum Sint Ursula. Daar was frequent contact mee. Zowel bij
de jaarlijkse Hamstraat Parade, de dansles bij Pietje Moors als jaarlijks in de toneelstukken
van Ursula waar jongens van het College werden uitgenodigd om de mannelijke rollen te
spelen in toneelstukken aldaar en vice versa zij bij ons. Zo speelde Geert Jan in diverse
toneelvoorstellingen en ik 5 jaren later ook. En in het schooljaar 74/75, vijf jaar later dan
Geert Jan, werd ik voorzitter van het SP, het Schoolparlement. Na het jaar ervoor ook eerst
secretaris ervan geweest te zijn. Ik ben in mijn latere carrière iets meer doorgegaan op het pad
van voorzitterschappen ;)
Ik vertel u een aantal zaken betreffende de context van de stad waar GJ en ik opgroeiden.
Roermond, oude stad, stadsrechten sinds 1232, Bisschopsstad, Hanzestad, stad waar Recht
gesproken werd en wordt, liberale stad, zeer katholieke en Roomse stad en zeker ook tot laat

in de vorige eeuw conservatieve stad. Jouw middelbare schooltijd speelde zich af in de jaren
zestig van de 20ste eeuw.
De Grondwet van 1848 leidde tot het herstel van de hiërarchie in 1853 en luidde daarmee
voor Roermond de Roomse Eeuw in die uiteindelijk eindigde in de jaren zestig van de vorige
eeuw. Hoewel……bij de Gemeenteraadsverkiezingen van juni 1970, Geert Jan had net zijn
diploma Gymnasium@ behaald, werd bij een opkomst percentage van iets meer dan 60%
meer dan 80% van de stemmen uitgebracht op de samenwerkende 4 lijsten van Katholiek
Roermond, een lokale KVP variant. Zij bezette daarmee 21 van de 25 zetels. Geflankeerd
door twee PvdA-ers en één VVD-er, één lokale lijst………Ter vergelijking bij de recente GR
verkiezingen van maart 2018 behaalde het CDA bij een opkomst van 62%, 15% van de
uitgebrachte stemmen.
Kerkelijk gezien was er echt sprake van einde van de Roomse eeuw in Roermond. Mede
dankzij het vernieuwende Tweede Vaticaans Concilie kwam er vooruitstrevende ruimte
binnen de Katholieke Kerk. In Limburg leidde dit oa tot de oprichting van de Hogeschool
voor Theologie en Pastoraat en ruimdenkende pastores én priesterleraren aan het BC
Schöndeln. In Roermond werd de Jongerenkerk opgericht in 1969, de latere (oecumenische)
Basisgemeente Jonge Kerk waar Geert Jan erg actief in was en ik ook, zij het weer ruim 5
jaren later. Omdat de vernieuwing ook toe had geslagen in het Roermondse Bisdom
benoemde Paus Paulus VI in 1972 de ultra conservatief Jo Gijsen tot bisschop v Roermond in
een geslaagde poging de vernieuwing de kop in te drukken en met als resultaat dat zeer vele
katholieken na het zingen de kerk verlieten.
De sociale, culturele omwentelingen en veranderingen in de richting van meer
democratisering van de jaren zestig gingen ook aan Roermond niet voorbij. En dus ook niet
aan Geert Jan die na zijn behaalde eindexamen eerst een jaar naar Amerika geweest is met
AFS International Scholarships om vervolgens in 1971 in Rotterdam rechten te gaan studeren.
Waarom Rotterdam? Omdat ie Nijmegen al kende, daar was ie geboren in 1952 (ik vijf jaar
later in Roermond) en daar in Nijmegen groeide hij op totdat het gezin Hamilton in 1962 naar
Roermond verhuisde.
Bij vele activiteiten waaraan Geert Jan deelnam werd ik vijf jaren later actief. School,
Culturele Sociëteit, Schoolparlement, Jonge Kerk……In de Eerste Kamer kwam hij twee
jaren na mijn entree in de Senaat. In 2006 wordt Geert Jan benoemd als Griffier van de Eerste
Kamer na een carrière gespecialiseerd in het gezondheidsrecht en onder andere werkzaam bij
de Vereniging van Ziekenfondsen, de Zorgverzekeraars en als directeur Wetgeving en
Juridische Zaken van het ministerie van VWS ten tijde van het ontwerp en de inrichting van
het nieuwe zorgverzekeringsstelsel.
Ik denk dat ik namens alle oud-leden en leden die hem meegemaakt hebben spreek als ik zeg
dat de Senaat in Geert Jan een uitermate bekwame, deskundige, integere, dienstbare en
uitstekende griffier heeft gehad de afgelopen 12 jaren. Toegankelijk ook, je kon altijd op hem
een beroep doen als je even nauwkeurige informatie nodig had. Hij zocht het zorgvuldig voor
je uit óf hij wist je precies goed door te verwijzen. Aimabel en buitengewoon aardig. Voor de
functie griffier ook niet onbelangrijk, neutraal. Hoewel een tip van de sluier in die zin: Gezien
zijn Roermondse opvoeding op school, in lessen zowel als buitenschoolse activiteiten als in
de vernieuwing in de kerk zal hij wars zijn van dogmatisme en regentesk gedrag en altijd
positie kiezen voor het beschaafde. Zowel in de samenleving als zodanig als in
omgangsvormen in het intermenselijke zowel als in het debat.
GJ jij vertoonde passie voor de fatsoenlijke gang van wetgeving door dit deel van de StatenGeneraal.
Geert Jan ik dank jou van ganse harte voor al het werk dat je de afgelopen jaren gedaan hebt
ten behoeve van het parlementaire werk hier als voor het instituut Eerste Kamer als zodanig.
Je zorgde ervoor met je staf dat het werk voor ons allemaal goed geïnformeerd te doen was.

Zeker toen we niet meer hoefde te zeulen met de pakken papier die we elke week over ons
uitgestort kregen.
Ik zal nog eenmaal ergens minstens vijf jaar later aan beginnen dan jij: mijn pensionering. Es
God bleef, zègke veer dan! Die voorsprong gun ik je weer en wens jou en jouw dierbaren toe
dat je daar nog heel lang in goede gezondheid, in geluk en liefde van mag genieten!

Tof Thissen
25 september 2018

