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O, O, DEN HAAG

Anne Anema, de
oudste senator ooit
Een wekelijkse kijk op Den
Haag. In deze aflevering: senio-
ren. Want Martin van Rooijen
(50Plus) is taai, maar de taaiste
ooit was Anne Anema.

Met zijn scherpe trekken, zijn
schrandere, lichte ogen, zijn
martiale snor en nog altijd fiere
houding is prof. mr. A. Anema
een markante figuur in ons
parlementaire leven.
(Uit: de Leeuwarder Courant van
6 februari 1952)

Verslaggevers waren lyrisch
toen Anne Anema, geboren in
Minnertsga, zijn tachtigste le-
vensjaar bereikte in de Eerste
Kamer. ARP’er Anema zou het er
uithouden tot zijn 88ste. De
Fries staat in de parlementaire
geschiedenis nog immer te boek
als oudste senator ooit van
zowel de Eerste als de Tweede
Kamer.

Deze week dook zijn naam
weer op. Dat kwam door Tweede
Kamerlid Martin van Rooijen
van 50Plus, die alle ogen op zich
gericht kreeg vanwege zijn ma-
rathondebat over de afschaffing
van de Wet-Hillen waarvoor hij
900 minuten spreektijd had
aangevraagd. Van Rooijen (75) is
het oudste Tweede Kamerlid. Hij
hield moedig stand.

De gemiddelde leeftijd van
Tweede Kamerleden is 45 jaar en
dat gaat in de loop der jaren
telkens een beetje naar beneden.
Van Rooijen wordt als oudste
gevolgd door Theo Hiddema
(FvD), ook een man van de Frie-
se klei. Hiddema was bij aan-
vang van zijn lidmaatschap 73
jaar. De ranglijst van jongsten
wordt aangevoerd door Farshad
Bashir, de Leeuwarder SP’er die
bij zijn entree vijf jaar geleden
20 jaar was.

In de Eerste Kamer ligt het
leeftijdsgemiddelde hoger. Hier
voert Jan Nagel (50Plus) de lijst
aan. Nagel was bij zijn verkie-
zing in 2015 op een maand na 76
jaar.

Het record van Anne Anema
ligt ver buiten bereik.

Het is altijd weer een genot deze
stoere Calvinist, lid van de anti-
revolutionaire fractie, in de
eerste Kamer, waar hij bij ont-
stentenis van de voorzitter me-
nigmaal het presidium heeft
bekleed, te horen spreken. Hij
getuigde steeds weer van een
hecht geloof in de beginselen
van zijn partij. Doch nimmer
heeft hij zich daardoor tot een
eng standpunt laten drijven.
Met brede blik en scherp inzicht
behartigde hij altijd de belangen
van het land.

Anema zag op 10 februari 1872 in
Minnertsga het levenslicht. Hij
was een bolleboos, bezocht het
Leeuwarder gymnasium, stu-
deerde klassieke letteren aan de
Vrije Universiteit in Amsterdam
en rechten aan de Rijksuniversi-
teit in Leiden. Hij promoveerde
in 1894 tot doctor in de rechts-
wetenschap. Anema was advo-
caat (eerst in Leeuwarden, later
in Amsterdam) en procureur en

raadheer-plaatsvervanger van
het Gerechtshof in Amsterdam.
Op 20 september 1921 werd hij
lid van de Eerste Kamer. Zijn
grote hangsnor en zijn Friese
tongval maakten hem tot een
kenmerkend persoon. Hij kon
soms ruw zijn en weinig mede-
deelzaam. Anema had als bijzon-
dere eigenschap dat hij alleen
sprak als hij wat te zeggen had.
Hij werd ‘de parel van de Eerste
Kamer’ genoemd.

Zonder enig vertoon van ge-
leerdheid, van het werkelijk
wijsgerige, dat zijn innerlijk
aanmerkelijk beheerste, ging hij
recht door zee op zijn doel af.

Toen Anema tachtig werd, was

Zijn verjaardag was
reden voor een feestje

dat voor de doorgaans ingeto-
gen senaat reden voor een feest-
je – een bijzonderheid op zich.

Woensdag zal hij in het gebouw
dier Kamer gehuldigd worden.
Het initiatief daartoe is geno-
men door de president van de
Eerste Kamer, mr. Jonkman, een
comité van oud-leerlingen en
een ere comité. Het zal stellig
een hartelijke huldiging met een
grote belangstelling worden.

Men zou hem deze eerbiedwaar-
dige ouderdom nog niet geven.
Aan zijn hoge leeftijd paart hij
een opvallende frisheid van
geest en een niet tanende be-
langstelling in vele nationale en
internationale, vooral politieke
vraagstukken.

In 1960 nam Annema afscheid,
na een lidmaatschap van 39 jaar.
Toenmalig minister Jelle Zijlstra
bezocht de receptie. Anema had
vooraf de wens geuit dat de
bijeenkomst ‘huiselijk en parle-
mentair’ zou verlopen. Hij ver-
trok met weemoed en wilde
niets weten van alle lof die hem
die middag werd toegezwaaid.

Wat ik dan ook voor de Kamer
geweest moge zijn, in ieder
geval verdwijnt dat in het niet
bij wat de Kamer voor mij is
geweest.
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