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Wat zal ze nu
weer eens gaan

EREN?
Ze had er al geen rekening meer mee
gehouden, maar de Eindhovense oud-wethouder Mary Fiers is toch nog in de Eerste
Kamer terecht gekomen. Sinds afgelopen
voorjaar neemt ze daar een zetel in. Wat
heeft zij, een uitgesproken doener, te zoeken
in de chambre de réflexion? En kan ze er
ook iets voor Brainport betekenen? FRITS
zocht haar op in het statige donkergroen
van de Senaat.
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roeg hè?”, zegt
Mary Fiers als
ze om acht uur
’s morgens haar
bezoek komt
ophalen bij de
receptie van de
Eerste Kamer. Zelf heeft ze de
trein van 05.44 uur vanuit Eindhoven gepakt. Geen probleem:
slapen doet ze doorgaans toch
niet heel lang. Gelukkig is het
koffiebuffet al geopend, speciaal
voor matineuze senatoren.

MARY FIERS

Het is dinsdag, de vergaderdag van de
Eerste Kamer. Bijeenkomsten op andere
dagen zijn een uitzondering – senatoren zijn deeltijdpolitici die elders hun
hoofdbaan hebben. We gaan zitten in de
fractiekamer van de PvdA; de leden van
de Eerste Kamer hebben om diezelfde
reden geen eigen werkkamer.
Fiers is er inmiddels enigszins thuis, na
de schok dit voorjaar dat ze toch nog
senator kon worden. Dat lag niet echt
meer voor de hand, na de bijna-halvering van de fractie bij de verkiezingen
van 2015.

Ze stond toen dertiende op de lijst,
de PvdA ging van veertien naar acht
zetels. Het senatorschap verdween
voorbij de horizon van de voormalige
Eindhovense wethouder.
Maar hoe gaan die dingen in de politiek: er is eens een schandaal waardoor
iemand moet opstappen, een ander
wordt benoemd tot burgemeester, een
derde laat zijn beurt voorbijgaan.

Dan mag ineens nummer dertien opdraven. En dat terwijl er alweer
bijna nieuwe verkiezingen zijn. Zo kan het gebeuren dat Mary Fiers
binnen een week tijd een sollicitatiegesprek had om dan opnieuw
op de lijst te komen – uitslag eind november – en na dit interview
naar een ‘klasje’ moet om als beginnend senator te worden bijgepraat over de do’s en don’ts van deze kant van het Binnenhof.
IN TEGENSTELLING TOT DE TWEEDE KAMER, IS ER IN DE
SENAAT ZELDEN SPRAKE VAN HECTIEK. Behalve die zeldzame

keren dat het echt knalt natuurlijk. Doorgaans toetsen senatoren
de wetsvoorstellen ‘van de overkant’ in serene rust. Fiers, die de
onderwerpen wonen, infrastructuur en energie in portefeuille heeft,
lijkt helemaal niet uit dat bedachtzame hout gesneden. Lag een plek
in de Tweede Kamer niet veel meer voor de hand?

„Nou, als ik naar de Tweede
Kamer kijk, dan zie ik dat
de waan van de dag regeert
en ik zie veel polarisatie. Dat
past helemaal niet bij mij.
Bovendien kun je in de Eerste
Kamer, omdat je voor een
groot deel van je tijd in de
samenleving blijft staan, je ervaring daaruit veel beter kwijt.

Terwijl ook de Raad van
State die rol nog heeft. Ik zie
de Eerste Kamer duidelijk als
een politiek instrument. Ik kijk
naar de wetgeving vanuit het
oogpunt van uitvoerbaarheid;
door mijn ervaring elders kan
ik beoordelen hoe wetten en
maatregelen in de praktijk
uitwerken.’’

Ik vind ook niet dat de Eerste
Kamer alleen maar een juridische toetsing moet doen.
Ja, juristen hebben we hier
genoeg, misschien wel teveel.

MAAR DAAR MOET DE
TWEEDE KAMER TOCH AL
NAAR KIJKEN? „Jawel, maar

de Tweede Kamer laat weleens
iets liggen. Ik zie bijvoorbeeld
de wet op de asbestsanering
deze kant op komen.
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Die zegt eigenlijk: in 2024 moet al het asbest Nederland uit zijn, de
eigenaren van de panden waarin het verwerkt is, hebben het maar te
verwijderen. Dat gaat een enorme impact krijgen, je legt nogal wat
neer bij mensen. Ik vraag me echt af of we dat zo wel moeten doen. Dit
jaagt mensen op kosten en wat levert het op? Iedereen weet dat asbest
pas gevaarlijk wordt als je de materialen waarin het verwerkt zit gaat
slopen, omdat dan de deeltjes vrijkomen. Dit is naar mijn idee een
voorbeeld van een wetsvoorstel waarvan de Tweede Kamer de impact
onvoldoende zwaar gewogen heeft.”
DAARTEGENOVER STAAT EEN WET ALS DIE OP DE PRIVACY,
WAARBIJ VOLGENS FIERS HET DOEL DE MIDDELEN WÈL HEILIGT. „De impact van deze wet is ook enorm. Ik ben bestuurder bij het

Jeugdsportfonds in Eindhoven, een kleine organisatie. Ook daar speelt
het: ineens moeten we ons afvragen of we nog wel een fotootje van
iemand online mogen zetten. Maar onze privacy staat zodanig onder
druk, dat die bescherming nodig is. Ik ben ervan overtuigd dat we het
over vijf of tien jaar abnormaal vinden dat we dat fotootje wel gewoon
online zetten. Net zoals we het nu niet meer normaal vinden om te
roken bij kinderen, of met een slok op achter het stuur te kruipen.’’

Wat kun je als senator voor de Brainportregio betekenen? „Er zijn
nog geen voorstellen voorbij gekomen die expliciet met dat gebied te
maken hebben. Nou ja, straks de fusie Eindhoven en Nuenen natuurlijk. Maar ja, ik kom uit dat gebied, ik woon er en ik sta voor dat
belang waar en hoe dat maar kan. Of het nu gaat om de aansluiting van
onderwijs op de arbeidmarkt, de zorg of wat dan ook. Ik ben een van
de verbindingen die de regio heeft met de landelijke politiek.”
IN MAART 2013 TRAD FIERS AF ALS WETHOUDER IN EINDHOVEN, NA DE MISLUKTE VERHUIZING VAN EEN WOONWAGENKAMP NAAR HET ORGELPLEIN. Wat gebeurde er na dat abrupte

einde? „Ik had geen plan B. Ik stond vanuit de hardloopstand ineens
stil. Ik ben veel gaan wandelen en gesprekken gaan voeren met allerlei
mensen. Dat einde was jammer, maar ik vind het nog steeds een goed
besluit om toen op te stappen.

NA MIJN
AFTREDEN
HAD IK GEEN
PLAN B
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Voor mij was de vraag: wat nu? Ik ben natuurlijk iemand van de publieke zaak. Maar
na zeven jaar in een grote, logge organisatie
waar je enorm moet duwen en trekken om
een centimeter naar links te gaan, had ik
zin in iets overzichtelijkers. Het directeurschap van het Groen Ontwikkelfonds Brabant paste precies in dat idee: een kleinere,
wendbare organisatie die nog helemaal
moest worden opgebouwd. We zijn nu met
ongeveer twintig mensen, we bouwen aan
het Natuurnetwerk Brabant, wat vroeger de
ecologische hoofdstructuur heette.”
Ondertussen volgde Fiers de afgelopen jaren ook weer een opleiding, deze keer een
MBA. Want: er valt altijd iets te leren.

Als twintigjarige had ze nog maar
amper haar diploma OK-assistent en
een baan in het toenmalige Diaconessenhuis, of ze begon een avondstudie
bestuurskunde aan de universiteit
van Tilburg. „Ik dacht toen: om iets
te kunnen veranderen moet je weten
hoe de wereld georganiseerd is en
hoe besluitvorming in zijn werk gaat.
Dus werd het drie keer per week naar
Tilburg rijden, ’s avonds na het werk.
We gingen met zijn drieën: Miriam,
Marianne en ik. We hadden lol, we
vonden het interessant, we hebben
het in vijf jaar gedaan.” De drie M’s
bestaan nog steeds, nu als appgroep.

EN TOEN KON HET VERANDEREN
VAN DE WERELD BEGINNEN? „Nou...,

met hele kleine stapjes misschien. Na
12,5 jaar in het ziekenhuis volgde een
managementfunctie bij Novadic/Kentron. Het eerste jaar daar was heel heftig.
Ik kwam terecht in de constante chaos
van mensen met een verslaving. Prostitutie, mensenhandel... Het hielp dat ik
structuur kon aanbrengen.

Eerste jaar
Novadic was
heel heftig

De OK is een uiterst gestructureerde
wereld, mijn studie hielp daar ook bij. Ik
heb geleerd dat je verslaafden een stabiele
situatie moet geven, sociale veiligheid.
Vervolgens moeten ze het zelf doen. Ik heb
een paar vrouwen gezien die het gelukt is
om van de verslaving af te komen en uit de
prostitutie, dat is erg mooi.”
In die periode kwam ook de eerste politieke functie, in eerste instantie als lid van
de gemeenteraad. „Toen deed ik dat naast
mijn werk, ook een soort avondschool”,
zegt Fiers. „Ik heb er in ieder geval veel van
geleerd.” Inmiddels vele jaren en een aantal
diploma’s verder, kijkt ze alweer om zich
heen: „Ik dacht laatst: ‘Wat kan ik nu weer
eens gaan leren?’”

141

