
Kennisgeving adressen / Narcismis 2.0.
Oktober 2019 per E-mail aangeschrevenen leden der Tweede Kamer  

Voor Vrijheid en Democratie 

a.bosman@tweedekamer.nl


h.lodders@tweedekamer.nl


anne.mulder@tweedekamer.nl


e.ziengs@tweedekamer.nl


m.harbers@tweedekamer.nl


k.dijkhoff@tweedekamer.nl


r.dijkstra@tweedekamer.nl


a.rutte@tweedekamer.nl


secretariaat.Tellegen@tweedekamer.nl


b.vtwout@tweedekamer.nl


aukjedevries@tweedekamer.nl


r.vdlinde@tweedekamer.nl


r.heerema@tweedekamer.nl


h.veldman@tweedekamer.nl


C.Nijkerken@tweedekamer.nl


j.vwijngaarden@tweedekamer.nl


a.vdbosch@tweedekamer.nl


z.elyassini@tweedekamer.nl


s.hermans@tweedekamer.nl


d.koerhuis@tweedekamer.nl


s.koopmans@tweedekamer.nl


secretariaat.middendorp@tweedekamer.nl


a.weverling@tweedekamer.nl


d.wiersma@tweedekamer.nl


m.worsdorfer@tweedekamer.nl


d.yesilgoz@tweedekamer.nl


a.laan@tweedekamer.nl


j.tielen@tweedekamer.nl
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t.vgent@tweedekamer.nl


t.aartsen@tweedekamer.nl


k.regterschot@tweedekamer.nl


b.smals@tweedekamer.nl


Partij Voor De Vrijheid 

g.wilders@tweedekamer.nl


M.Bosma@tweedekamer.nl


t.vdijck@tweedekamer.nl


s.fritsma@tweedekamer.nl


d.graus@tweedekamer.nl


r.deroon@tweedekamer.nl


m.agema@tweedekamer.nl


b.madlener@tweedekamer.nl


h.beertema@tweedekamer.nl


l.helder@tweedekamer.nl


m.dgraaf@tweedekamer.nl


leondejong@tweedekamer.nl


r.vaalst@tweedekamer.nl


a.kops@tweedekamer.nl


v.maeijer@tweedekamer.nl


g.markuszower@tweedekamer.nl


edgar.mulder@tweedekamer.nl


d.vanweerdenburg@tweedekamer.nl


g.popken@tweedekamer.nl


e.vdijk@tweedekamer.nl


Christen-Democratisch Appèl 

pieter.omtzigt@tweedekamer.nl


m.vtoorenburg@tweedekamer.nl


j.geurts@tweedekamer.nl
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P.Heerma@tweedekamer.nl


agnes.mulder@tweedekamer.nl


m.rog@tweedekamer.nl


m.vhelvert@tweedekamer.nl


E.Ronnes@Tweedekamer.nl


m.amhaouch@tweedekamer.nl


j.vdberg@tweedekamer.nl


C.vDam@tweedekamer.nl


a.kuik@tweedekamer.nl


m.vmartels@tweedekamer.nl


h.vdmolen@tweedekamer.nl


r.peters@tweedekamer.nl


l.geluk-poortvliet@tweedekamer.nl


e.slootweg@tweedekamer.nl


H.Palland@tweedekamer.nl


w.depater@tweedekamer.nl


Democraten 66 

p.dijkstra@tweedekamer.nl


k.verhoeven@tweedekamer.nl


v.bergkamp@tweedekamer.nl


p.vmeenen@tweedekamer.nl


s.sjoerdsma@tweedekamer.nl


s.vweyenberg@tweedekamer.nl


s.belhaj@tweedekamer.nl


a.bouali@tweedekamer.nl


a.diertens@tweedekamer.nl


j.veijs@tweedekamer.nl


t.dgroot@tweedekamer.nl


m.groothuizen@tweedekamer.nl
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r.jetten@tweedekamer.nl


j.paternotte@tweedekamer.nl


r.raemakers@tweedekamer.nl


m.dboer@tweedekamer.nl


m.sienot@tweedekamer.nl


j.sneller@tweedekamer.nl


r.schonis@tweedekamer.nl


GroenLinks 

j.klaver@tweedekamer.nl


a.vojik@tweedekamer.nl


n.ozutok@tweedekamer.nl


c.ellemeet@tweedekamer.nl


i.diks@tweedekamer.nl


K.buitenweg@tweedekamer.nl


s.kroger@tweedekamer.nl


t.vdlee@tweedekamer.nl


b.snels@tweedekamer.nl


l.westerveld@tweedekamer.nl


p.smeulders@tweedekamer.nl


l.bromet@tweedekamer.nl


w.renkema@tweedekamer.nl


n.vdberge@tweedekamer.nl


Socialistische Partij 

jasper.vdijk@tweedekamer.nl


rvraak@sp.nl


r.leijten@tweedekamer.nl


skarabulut@sp.nl


h.vgerven@tweedekamer.nl


m.vnispen@tweedekamer.nl
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s.beckerman@tweedekamer.nl


f.futselaar@tweedekamer.nl


m.hijink@tweedekamer.nl


b.vkent@tweedekamer.nl


p.kwint@tweedekamer.nl


c.lacin@tweedekamer.nl


lilianmarijnissen@sp.nl


m.alkaya@tweedekamer.nl


Partij van de Arbeid 

k.arib@tweedekamer.nl


a.kuiken@tweedekamer.nl


h.nijboer@tweedekamer.nl


j.kerstens@tweedekamer.nl


l.asscher@tweedekamer.nl


g.vdijk@tweedekamer.nl


k.vdhul@tweedekamer.nl


l.ploumen@tweedekamer.nl


w.moorlag@tweedekamer.nl


ChristenUnie 

j.voordewind@tweedekamer.nl


c.dik@tweedekamer.nl


g.segers@tweedekamer.nl


e.bruins@tweedekamer.nl


s.vandergraaf@tweedekamer.nl


Partij voor de Dieren 

esther.ouwehand@tweedekamer.nl


frank.wassenberg@tweedekamer.nl


lammert.vanraan@tweedekamer.nl
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e.vanesch@tweedekamer.nl


50 Plus 

g.otterloo@tweedekamer.nl


h.krol@tweedekamer.nl


c.vbrenk@tweedekamer.nl


l.sazias@tweedekamer.nl


Staatkundig Gereformeerde Partij 

C.vdStaaij@tweedekamer.nl


r.bisschop@tweedekamer.nl


c.stoffer@tweedekamer.nl


DENK 

t.kuzu@tweedekamer.nl


s.ozturk@tweedekamer.nl


f.azarkan@tweedekamer.nl


Forum voor Democratie 

t.baudet@tweedekamer.nl


t.hiddema@tweedekamer.nl


Lid Van Kooten-Arissen 

f.vankooten@tweedekamer.nl


Van Haga 

w.vhaga@tweedekamer.nl


Oktober 2019 per E-mail aangeschrevenen Fracties der Eerste Kamer 

vvd@eerstekamer.nl


fvd@eerstekamer.nl


cda@eerstekamer.nl


                                                     narcistenbuster.nl                                                                       / 6 7

mailto:e.vanesch@tweedekamer.nl
mailto:g.otterloo@tweedekamer.nl
mailto:h.krol@tweedekamer.nl
mailto:c.vbrenk@tweedekamer.nl
mailto:l.sazias@tweedekamer.nl
mailto:C.vdStaaij@tweedekamer.nl
mailto:r.bisschop@tweedekamer.nl
mailto:c.stoffer@tweedekamer.nl
mailto:t.kuzu@tweedekamer.nl
mailto:s.ozturk@tweedekamer.nl
mailto:f.azarkan@tweedekamer.nl
mailto:t.baudet@tweedekamer.nl
mailto:t.hiddema@tweedekamer.nl
mailto:f.vankooten@tweedekamer.nl
mailto:w.vhaga@tweedekamer.nl
mailto:vvd@eerstekamer.nl
mailto:fvd@eerstekamer.nl
mailto:cda@eerstekamer.nl
http://narcistenbuster.nl


Kennisgeving adressen / Narcismis 2.0.
groenlinks@eerstekamer.nl


d66@eerstekamer.nl


pvda@eerstekamer.nl


pvv@eerstekamer.nl


sp@eerstekamer.nl


christenunie@eerstekamer.nl


partijvoordedieren@eerstekamer.nl


fractie-otten@eerstekamer.nl


50PLUS@eerstekamer.nl


sgp@eerstekamer.nl


osf@eerstekamer.nl


Evangelische Omroep 

pers@eo.nl


Peter Beker


Jeroen Snel (Blauw Bloed)


Victor Rosier (uiteindelijk het geschreven ‘boek Rob’)


Herinnering Centrum Kamp Westerbork 

gerdien.verschoor@kampwesterbork.nl

directeur HCKW


guido.abuys@kampwesterbork.nl

conservator HCKW


Indisch Herinnering Centrum, Den Haag 

y.vangenugten@indischherinneringscentrum.nl

directeur IHC


Boerenprotesten 

pers@agractie.nl


info@farmersdefenceforce.nl


Volkskrant 

tips@volkskrant.nl


                                                     narcistenbuster.nl                                                                       / 7 7

http://narcistenbuster.nl
mailto:groenlinks@eerstekamer.nl
mailto:d66@eerstekamer.nl
mailto:pvda@eerstekamer.nl
mailto:pvv@eerstekamer.nl
mailto:sp@eerstekamer.nl
mailto:christenunie@eerstekamer.nl
mailto:partijvoordedieren@eerstekamer.nl
mailto:fractie-otten@eerstekamer.nl
mailto:50PLUS@eerstekamer.nl
mailto:sgp@eerstekamer.nl
mailto:osf@eerstekamer.nl
mailto:pers@eo.nl
mailto:gerdien.verschoor@kampwesterbork.nl
mailto:guido.abuys@kampwesterbork.nl
mailto:y.vangenugten@indischherinneringscentrum.nl
mailto:pers@agractie.nl
mailto:info@farmersdefenceforce.nl
mailto:tips@volkskrant.nl

