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Het feest van de democratie in Nederland
De traditie van parlementaire vertegenwoordiging

Henk te Velde

Vroeger was de derde dinsdag in september de officiële opening van het parlementaire jaar.
Prinsjesdag staat nog steeds aan het begin van het parlementaire jaar, maar nu dat niet meer
officieel wordt afgesloten, hoeft het ook niet meer te worden geopend. Tegenwoordig wordt
het parlementaire jaar wel informeel afgesloten met een barbecue op het Binnenhof, dit jaar
op initiatief van de Partij voor de Dieren ook nog met een vegetarische versie op het
Buitenhof. Het formele ritueel aan het begin, het informele feestje aan het einde, horen
ritueel en feest wel bij het eigenlijke politieke werk? Voordat we beginnen met het echte werk,
nadat we daarmee klaar zijn, is dat de plaats voor deze zaken? Het is in ieder geval lange tijd
de houding van de wetenschap geweest die zich er niet erg om bekommerde. Politieke
geschiedenis hield zich vooral bezig met het formele besluitvormingsproces en daar hoorden
geen feestjes bij. Dat die tegenwoordig toch bij de politieke geschiedenis horen vergt een
betoog, en daarmee zal ik beginnen. Dat is in het bijzonder nodig in Nederland waar we zo
weinig aan politieke rituelen en feesten doen en er zo weinig mee op hebben. In zekere zin
kent de Nederlandse politiek dus weinig overbodige franje. Op een andere manier beschouwd
is aankleding echter onvermijdelijk en is die meer dan buitenkant alleen. Aandacht daarvoor
gold in de Nederlandse parlementaire traditie in de regel als onnodig en ongewenst, maar ik
zal laten zien dat die aandacht zowel maatschappelijk als wetenschappelijk ook belangrijke
voordelen heeft.

Politieke geschiedenis, cultuur en macht

Volgens een bekende omschrijving – een boektitel uit de jaren dertig van de Amerikaanse
politicoloog Harold Lasswell – gaat het in de politiek om de vraag ‘who gets what, when, how’.
Voor de verdeling van de spreekwoordelijke koek is essentieel wie de politieke macht heeft om
te bepalen wie wat krijgt en hoe dat gebeurt. Nauwkeurige analyse is nodig van wie er aan de
touwtjes trekt in besluitvormingsprocessen. Ook is van belang te weten volgens welke formele
regels dat gaat. Aan beide zaken heeft de politieke geschiedenis dan ook altijd veel tijd
besteed, zeker de parlementaire geschiedenis die daar deel van uitmaakt. In de loop van de
twintigste eeuw is echter steeds duidelijker geworden dat op die manier maar een deel was te
achterhalen van waar het in de maatschappij om gaat. Economie, samenleving, cultuur, ze
ondergingen allemaal de invloed van de politiek, maar ze volgden ook een eigen ontwikke-
ling en van daaruit leek de formele politiek vaak maar van oppervlakkige betekenis.

Nu was dat op het eerste gezicht voor de politieke geschiedenis niet zo erg: waarom zou
die niet als deeldiscipline kunnen functioneren naast allerlei andere deeldisciplines, zoals
sociaaleconomische en cultuurgeschiedenis? Om twee redenen was dit zo simpel niet. Ten
eerste had de politieke geschiedenis als een soort moederdiscipline altijd de pretentie gehad
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een algemeen en synthetiserend verhaal te kunnen vertellen dat voor de geschiedenis als
geheel cruciaal was. Nog belangrijker was, ten tweede, dat de praktijk en het begrip ‘politiek’
problematisch werden. Als politiek over macht en machtsverdeling ging, lag de kern daarvan
dan (nog) wel in de daarvoor bestemde formele organen? Was de formele politiek meer dan
krassen op de rots van de tijd, ging het om meer dan incidenten en oppervlakkige opwinding?
En zelfs als men naar de besluitvormingsprocessen van de korte termijn bleef zoeken, werden
dan de echte beslissingen niet op andere plekken in de maatschappij genomen? Op de vraag
wat politiek is bleken veel antwoorden mogelijk. Voor politicologen was het antwoord dat het
ging om de activiteiten in het daarvoor bestemde domein van regering, parlement en partijen
maar één naast vele andere die meestal de machtsvraag en de verdelingsmechanismen in het
algemeen centraal stelden.1 Overigens houdt de politicologie zich net als de politieke geschie-
denis in de praktijk wel vooral met de formele politiek bezig.

Hoe dan ook lagen hier vragen die de positie van de politieke geschiedenis ondergroeven
en de klassieke vorm van het vak verkeerde in de jaren zeventig en tachtig dan ook niet in een
blakende vorm. In zijn afscheidsrede als hoogleraar geschiedenis merkte Ernst Kossmann in
1987 over de stand van de politieke geschiedenis op: ‘Wie in Den Haag op zoek naar het
centrum van de macht gaat zal tot het einde van zijn dagen door de wandelgangen blijven
dwalen.’2 De conclusie was dat zowel de politiek zelf als het vak politieke geschiedenis in crisis
verkeerde. Wat was nog het object van het vak? Juist deze vraag lag echter al op dat moment
aan de basis van de renaissance van de politieke geschiedenis die zich voor een deel ging
omvormen tot geschiedenis van de politiek. De politieke geschiedenis in het algemeen en de
parlementaire geschiedenis in het bijzonder hadden zich tot dan toe vooral op de politieke
gebeurtenissen als zodanig geconcentreerd en de context vaak als gegeven beschouwd. Nu
stond het verschijnsel politiek zelf weer in de aandacht van historici, de structuur van de
politiek, de regels die er golden, de relatie tussen het formele domein en de wereld daarom-
heen, de relaties tussen politieke geschiedenis in engere zin en sociale of cultuurgeschiedenis.

De renaissance van de politieke geschiedenis manifesteerde zich niet in de laatste plaats in
de studie van politieke rituelen en feesten. Er ontstond een versterkt besef dat politiek in
formele zin in kaders plaatsvindt die voortdurend moeten worden onderhouden. Juist in cri-
sissituaties kunnen dan rituelen en feesten de kaders van het politieke domein mede vorm-
geven. Wie wilde begrijpen hoe politieke macht tot stand kwam, kon dus niet om de cultuur
heen. Feesten gaven de Franse Revolutie vorm, in feesten drukte die Revolutie zich uit. En de
democratisering van de politiek in bijvoorbeeld Groot-Brittannië ging gepaard met een toe-
nemende ritualisering van de monarchie als een spectaculair instrument om de nieuwe
burgers een zichtbaar beeld te geven van het machtscentrum.

Dit zijn slechts de bekendste voorbeelden3, maar ze zijn voldoende om duidelijk te maken
dat de aandacht voor culturele aspecten van de politiek geen afscheid van machtsvragen bete-
kende, integendeel. De betrokken historici waren juist bij hun onderwerp gekomen vanuit de
overtuiging dat de traditionele politieke geschiedenis veel verborgen machtsvragen liet
liggen. Politieke geschiedenis moest zich niet gaan beperken tot studie van culturele aspecten
– dat betoogde ook niemand – maar voor goed begrip van het kader dat de machtsvorming
bepaalde was studie van culturele vragen onontbeerlijk. Vormgeving was een onlosmakelijk
onderdeel van macht, zonder vormgeving bestond macht niet werkelijk.

Een volgende stap was dat de nieuwe benadering zich niet meer beperkte tot het ontdek-
ken van het politieke element in culturele verschijnselen, maar ook het culturele element van

Parlement 2008 031108  03-11-2008  11:24  Pagina 12

           

Carla van Baalen e.a. (red.) 
Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2008, pp. 11-25 www.ru.nl/cpg



13

HET FEEST VAN DE DEMOCRATIE IN NEDERLAND

politieke verschijnselen ging onderzoeken: niet meer alleen de feesten van de Revolutie of
rond de monarchie, maar ook het feestelijke, het rituele, het culturele van politiek en parle-
ment. Het parlement bleek zich goed voor een dergelijke benadering te lenen.4 Het parlement
is een microcosmos, een eigen wereld met eigen regels, formeel en informeel, die bijvoorbeeld
politiek antropologen zinvol konden analyseren.5 Het parlementaire debat is niet vrijblijvend,
het is een spel waar het werkelijk om de knikkers draait, maar zonder regels kan het niet
worden gespeeld. De historicus Johan Huizinga dacht in de jaren dertig dat parlementen om
die reden eigenlijk een aristocratische cultuur eisten en verklaarde de crisis van het parlemen-
tarisme uit het oprukken van de halfontwikkelde massa’s.6

Dit was het standpunt van een conservatieve cultuurcriticus, maar Huizinga wees wel op
een spanning in het parlementaire stelsel die tot vandaag voelbaar is en die goed geanalyseerd
kan worden vanuit een culturele benadering: de spanning tussen het ‘democratische’ en het
‘aristocratische’ aspect van ieder vertegenwoordigend stelsel, oftewel het democratische en
het parlementaire van de parlementaire democratie.7 Verkiezingen, de rol van de media en de
betrokkenheid van het publiek maken duidelijk dat de bevolking letterlijk het laatste woord
heeft in de parlementaire politiek: bij de eerstvolgende verkiezingen kan iedereen worden
weggestemd. Tegelijk is deze invloed maar betrekkelijk. Verkiezingen leiden altijd tot de keuze
van een elite, want elite betekent letterlijk: uitverkozen. In het stemhokje wil iedereen de beste
kandidaat kiezen, volgens welk criterium dan ook. Uitverkiezing van de besten, althans de
best beschikbare kandidaten, dat is het doel en dat is ‘aristocratie’ (letterlijk immers regering
door de besten) als deze kandidaat vervolgens aan de regering komt.

Parlement, aristocratie en retorica

In de negentiende eeuw, de klassieke tijd van het parlementarisme, toen een klein groepje
kiesgerechtigden het ‘democratische’ element vormde in een constitutioneel stelsel waarin het
parlement in landen als Groot-Brittannië en (deels) Frankrijk, België en Nederland domi-
neerde, was het parlementair stelsel meer dan men zich vaak realiseert letterlijk een aristocra-
tische zaak, een zaak van de adel. Niet alleen bestonden er adelskamers in de vorm van het
House of Lords in Groot-Brittannië, de Chambre des Pairs in Frankrijk, de Senaat in België
en de Eerste Kamer in Nederland (de laatste twee trouwens vooral een bezitsaristocratie
waarvoor de zeer beperkte verkiesbaarheid aan de hand van belastingafdrachten werd vast-
gesteld), maar ook de respectievelijke lagerhuizen bevatten in de praktijk een groot contin-
gent aan adel.

Dat gold vooral voor Groot-Brittannië en Frankrijk, de kernlanden van het parlementaire
stelsel. Beide landen golden als voorbeeld en model waaraan de andere landen zich spiegel-
den. Het Nederlandse stelsel heeft niet veel origineels, het is in feite een navolging van deze
twee modellen. Dat Westminster niet alleen aan de Britse kant van het Kanaal gold als de
‘mother of parliaments’ is wel bekend, de invloed van het Franse model is wat vergeten
geraakt doordat de Franse politiek vanaf het einde van de negentiende eeuw in Nederland en
elders een slechte naam had en het gaullistische presidentiële stelsel lange tijd hier voor
amper democratisch doorging. Maar daaraan ging in de eerste helft van de negentiende eeuw
een succesvol parlementair regime vooraf dat het door de Revolutie in diskrediet gebrachte
vertegenwoordigende stelsel een nieuwe basis gaf. Zo konden vanuit Frankrijk noties als links
en rechts in de politiek, de vorm van het parlement als halve maan, het verschijnsel van een
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reglement van orde, de praktijk van stenografie en veel meer geëxporteerd worden.
Parlementen op het continent van Europa hebben in de praktijk Frankrijk meer nagevolgd
dan Groot-Brittannië dat met zijn lange parlementaire geschiedenis en ongeschreven
grondwet en ongeschreven reglement zo’n andere ontwikkeling had gekend dan de landen
die alle de Franse Revolutie hadden doorgemaakt.

Hoe dit ook zij, het is in ieder geval duidelijk dat Nederland het moderne parlementaire
systeem niet heeft uitgevonden. Parlementen ontwikkelden zich niet in een isolement, parle-
mentariërs hebben altijd over de grenzen gekeken voor inspiratie. Ze benadrukten daarbij wel
altijd het nationale karakter van hun instelling. Stel je voor dat de indruk zou ontstaan dat
hun parlement slechts een slap aftreksel zou zijn van een buitenlands voorbeeld! Voor de
nationalistische negentiende eeuw was dat een schrikbeeld. Bovendien moest in de eeuw na
de Franse Revolutie telkens benadrukt worden hoezeer de politiek zich liet inspireren door
oude nationale tradities in plaats van op een revolutionaire manier iets nieuws uit te vinden.
Zo kwam het dat Nederland de naam Staten-Generaal heeft behouden, terwijl de instelling
die tijdens de Republiek zo heette bar weinig gemeen had met wat sinds het begin van de
negentiende eeuw met dat woord werd aangeduid.

Niet alleen kende Nederland voor 1795 geen parlement in moderne zin, dat wil zeggen
gebaseerd op individuele verkiezingen en zonder last of ruggespraak voor de leden, maar
bovendien was de Staten-Generaal in feite een soort bestuurlijk comité, samengesteld uit ver-
tegenwoordigers van de Provinciale Staten, door omvang en deels ook takenpakket beter ver-
gelijkbaar met onze huidige minsterraad dan met het huidige parlement. Het is geen toeval
dat de ministerraad, maar bij lange na niet de Kamer, tegenwoordig kan vergaderen in de
Trêveszaal, de ontvangstzaal voor chique bijeenkomsten van de Staten-Generaal die normaal
in een onaanzienlijker en zelfs nog iets kleiner ruimte vergaderde. Toen de Nationale
Vergadering in 1796 als het eerste moderne Nederlandse parlement aan het Binnenhof bijeen-
kwam, moest ze uitwijken naar een veel grotere zaal, de balzaal van de stadhouder die enige
tijd daarvoor gereed was gekomen. De zaal waar tegenwoordig de Eerste Kamer in vergadert
is die van de Staten van Holland geweest, waaruit blijkt dat de Provinciale Staten in ieder
geval qua omvang beter vergelijkbaar waren met een modern parlement.

De continuïteit in naam was wel effectief. Nog in 1964 brachten historici een, overigens
nog steeds goed bruikbaar, gedenkboek uit over vijfhonderd jaar Staten-Generaal. Daarin
werd de discontinuïteit in functies niet ontkend, maar alleen al het feit dat opstellen over ‘de
Staten-Generaal’ in één band bijeengebracht werden, bevestigde onwillekeurig het idee dat er
toch een vorm van continuïteit was.8 Iets van continuïteit was er ook wel, maar dan niet
zozeer in de zuiver parlementaire aspecten van de Staten-Generaal of in de institutie zelf als
wel in wat men een bestuurlijke manier van opereren zou kunnen noemen. Dat blijkt bij ver-
gelijking met het Franse parlement en met Groot-Brittannië waar al in de achttiende eeuw
een modern parlement bestond.

Het Britse parlement had zich ontwikkeld als een in wezen aristocratisch orgaan van
verzet tegen een dominante monarchie. Het steunde nadrukkelijk op de cultuur van de adel
en maakte als vanzelf deel uit van de London season, het geheel aan culturele, culinaire en
sociale activiteiten waarmee de Engelse elite zich bezighield zolang het parlement zitting
had.9 Tot het einde van de achttiende eeuw was de (officieel trouwens niet bestaande) open-
baarheid van het Britse parlement gebaseerd op de rol die het speelde in de aristocratische
wereld. In de aristocratie was de parlementaire politiek het gesprek van de dag, zeker in ver-
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kiezingstijd, maar ook daarbuiten. De grote parlementaire redenaars werden bewonderd en
politiek en cultuur waren onlosmakelijk met elkaar verbonden in de waardering en kennis
van parlementaire tradities. Enerzijds was de armslag van het parlement gering, want het
deed nog nauwelijks aan wetgeving en berustte op een zeer beperkt kiesrecht, anderzijds nam
het een zeer grote plaats in in het leven van de aristocratische elite. De positie van de adel
werd er verdedigd, het prestige van veel leden van de elite stond er op het spel en voor betrok-
kenen was het parlementaire debat ook een verfijnd spel dat men graag speelde. Toen in de
negentiende eeuw de last van wetgeving toenam, nam ook de druk toe om efficiënt te gaan
werken en een werkelijke volksvertegenwoordiging te worden. De veranderingen versterkten
echter alleen nog maar de eigenaardige cultuur in en rond het House of Commons, dat de
best club of London werd genoemd. Het belang hiervan voor de betekenis van het parlement
was moeilijk te overschatten, merkte rond 1900 Josef Redlich op, een gezaghebbende
Oostenrijkse kenner van het House of Commons die begreep dat men dit niet gemakkelijk
zou begrijpen in landen waar zoiets niet bestond.10

De Chambre des Députés in Parijs, het andere model, ontwikkelde zich vanaf 1814 snel tot
een gezaghebbend instituut dat alle aandacht van de elite tot zich trok.11 De Revolutie had de
Franse adel geschokt, maar net als in Groot-Brittannië was het parlement ook in Frankrijk
toch een aristocratische wereld. Het prestige van de Chambre werd voor een belangrijk deel
bepaald door het adellijke publiek dat de publieke tribune bevolkte en de vooral adellijke
Parijse salons waar de parlementaire politiek het gesprek van de dag was. Het parlement was
een politieke factor van betekenis, die zelfs conservatieven al snel leerden gebruiken, én een
bron van vermaak en cultuur. Beide aspecten hingen samen: het werd pas een machtsfactor
door de grote publieke belangstelling, vooral door de belangstelling van de elite, en het was
interessant omdat het spektakel van de grote redes, de incidenten en het rumoer waarin de
Franse politiek uitblonk, niet vrijblijvend waren maar de politiek werkelijk bepaalden. Juist
bij belangrijke debatten was de publieke tribune afgeladen. Net als in Groot-Brittannië
bewezen politici hun kracht als grote redenaars in het parlement. Ze moesten tonen dat ze het
publiek niet alleen konden overtuigen, maar ook konden raken. Publieke politiek was aller-
eerst parlementaire politiek. Buiten het parlement werd het publiek hooguit in verkiezings-
tijd toegesproken, het parlement was de plaats waar men de zaken regelde maar ook zijn reto-
rische gaven toonde. Deze gaven stonden hoog aangeschreven en ze hadden politiek gewicht
– de grote Franse en Britse staatslieden van de negentiende eeuw waren in de regel ook goede
sprekers.

Overtuigen, niet ontroeren. Parlement zonder uitstraling maar voorbeeldige democratie?

Dit alles speelde zich af in een tijd waarin het parlementaire stelsel nog volop in ontwikke-
ling was en volledige democratie door het beperkte kiesrecht nog niet binnen bereik. In
Frankrijk volgde na de revolutie van 1848 het autoritaire keizerrijk van Napoleon de Derde en
na 1870 de Derde Republiek met volledig mannenkiesrecht. In Groot-Brittannië volgden in
de jaren zestig en tachtig kiesrechtuitbreidingen die de gedaante van de politiek veranderden.
Toch bleef de oorspronkelijke kleur van het parlement in beide landen herkenbaar. Die kleur
verschilde van de Nederlandse.

In dezelfde jaren als in Frankrijk kwam ook in Nederland een modern parlement tot
stand – in beide landen was de val van Napoleon er een voorwaarde voor. Evenals in Frankrijk
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werd in Nederland – aanvankelijk samen met België in het Verenigd Koninkrijk (1815-1830) –
in navolging van Groot-Brittannië een tweekamerstelsel ingevoerd. Terwijl echter in
Frankrijk meteen enorme polarisatie uitbrak, bleef het in Nederland erg rustig. De
Nederlandse Kamer vergaderde om beurten in Brussel en Den Haag; de vergaderingen in het
Zuiden konden soms onrustig zijn, die in het Noorden kenmerkten zich door nog meer rust.12

Hier was ook weinig tot niets te merken van een adelscultuur met salons, diners en een
‘seizoen’ rondom het parlementaire jaar. Kamerleden dineerden natuurlijk wel eens, maar een
saloncultuur ontbrak en retorische hoogstandjes verwachtte niemand in Den Haag.

Ook toen de Kamer door de Grondwet van 1848 een sterkere politieke positie had
gekregen, bleef het er rustig. Het debat won aan levendigheid, er werd minder van papier
gesproken en interrupties begonnen later deel uit te maken van het gewone parlementaire
bedrijf, maar het bleef in de regel gaan om een ingetogen, zakelijk debat tussen juristen.13

Naam als parlementariër maakte je wel in het debat, maar dan door een koele, dwingende
redenering, eventueel op fluistertoon uitgesproken, zoals Thorbecke liet zien. Dat had onge-
twijfeld te maken met de schaal van de Nederlandse Kamer die van nog geen zestig leden
omstreeks 1850 groeide tot honderd na 1887 en pas in 1956 op honderdvijftig leden zou
komen. In Parijs en Westminster waren er vele malen meer leden en vooral in Parijs kon men
zich alleen met een flinke stem verstaanbaar maken.14

Maar er was nog iets anders aan de hand. Nederlandse politici gingen anders om met hun
publieke rol dan Britse of Franse. ‘Over het algemeen worden de redevoeringen [in de Kamer]
zóó zacht uitgesproken’, merkte het liberale Kamerlid Van Eck in 1868 op, ‘als of de leden zich
niet voor oogen stellen dat hetgeen zij hier zeggen door geheel Nederland moet worden
gehoord.’15 Meer dan elders ging het in Nederland om een technische en zeer beheerste dis-
cussie van leden onderling, zo komt het althans naar voren uit het indrukwekkende interna-
tionale overzichtswerk van de parlementaire orde dat het katholieke Belgische Kamerlid
Auguste Reynaert in 1884 zou publiceren. In zijn boek over de Nederlandse Kamer heeft Jouke
Turpijn er al op gewezen dat Reynaert de Nederlandse Kamer uitvoerig prees vanwege de
voorbeeldige orde die er heerste. Geen wanordelijke taferelen zoals in Parijs of andere parle-
menten, maar waardige uitwisseling van argumenten zoals het betaamde. Het land verdiende
de eerste prijs temidden van de parlementen.16

Reynaert haalt een discussie aan uit de beginfase van het parlement van het Nederlands-
Belgische Verenigd Koninkrijk, in december 1816 in Brussel. In Brussel kon het wel eens
onrustig zijn en dat was toen het geval. Het Noord-Nederlandse Kamerlid Daniël François
van Alphen (zoon van de dichter) riep op tot kalmte en rust. Zoals zijn gewoonte was deed
hij dat in het Frans. Het moest, zo zei hij, niet de bedoeling van Kamerleden zijn om te ont-
roeren (émouvoir) maar om te overtuigen (convaincre).17 Zakelijk debat, daar ging het volgens
hem dus om. Van Alphen zei het in zekere zin in het voorbijgaan, en zijn opmerking is niet
in herinnering gebleven. Toch geeft ze precies het kenmerk van het Nederlandse debat weer.
Ook in andere parlementen werd deze gedachte wel vernomen en de Franse liberaal Auguste
de Staël – zoon van de beroemde Madame de Staël – prees bijvoorbeeld het House of
Commons omdat daar zakelijke argumenten in plaats van opwinding overheersten zoals in
Frankrijk.18 Ook daar werd van tijd tot tijd de nadruk gelegd op het overtuigen tegenover het
ontroeren. Overtuigen én ontroeren gold echter in de twee parlementaire landen bij uitstek
als het kenmerk van ware welsprekendheid, zoals onder meer blijkt uit de definitie van wel-
sprekendheid in overzichten van de parlementaire retorica.19
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Het Nederlandse parlement had over het algemeen weinig op met pogingen om de leden te
raken door emotionele of hoogdravende retoriek. Veel van de redenaars die in Groot-
Brittannië en Frankrijk hoog stonden aangeschreven, zouden in de Nederlandse Kamer
weinig indruk hebben gemaakt. Daar ging het om juridische overtuigingskracht en gezag
door afstandelijk overwicht. Toen grote redenaars in het laatste kwart van de negentiende
eeuw hun opwachting maakten, was dat niet in de Kamer maar op partijbijeenkomsten in
zalen of de openlucht. Een verschijnsel als William Gladstone die in Groot-Brittannië zijn
publiek bij massabijeenkomsten én in het House of Commons in vervoering wist te brengen,
was er ondenkbaar. De Kamer was een plek waar zaken geregeld werden, liefst met zo weinig
mogelijk ophef.

Deze houding zou ook in de twintigste eeuw blijven bestaan. In zijn bekende werk over
de Kamer in het interbellum schreef de gezaghebbende politieke leider én gezaghebbende
parlementair historicus P.J. Oud dat ‘oratorisch vuurwerk in de tweede kamer uit den toon
valt. Het maakt daar ook geen indruk. De sfeer is er te nuchter voor.’20 In zijn boek over de
Kamer zou oud-premier Willem Drees nog in 1975 een vergelijkbare passage van Oud
aanhalen om daarna ook zelf iets dergelijks te betogen. ‘Het is me wel eens opgevallen’, schreef
hij, ‘dat een al te grote welsprekendheid, die in een massavergadering groot effect zou hebben,
in de Kamer eer negatief kan werken wat betreft de aandacht voor door de spreker aange-
voerde argumenten. (…) Ook in de Kamer is het van belang dat men boeiend spreekt, maar
beslissend voor het verkrijgen van invloed is het niet. Van veel meer belang is de inhoud van
wat men zegt.’21

De houding heeft zich in de manier van verslaglegging van de Kamer weerspiegeld. In de
negentiende eeuw noteerde Reynaert dat die verslaglegging de indruk wekte alsof de
Nederlandse Tweede Kamer een eeuwigdurende, passieloze discussie over publieke werken
voerde. Uitroepen van bijval werden niet genoteerd, verstoringen van de orde alleen als die
de discussie beïnvloedden. Het ging slechts om de inhoud van het besprokene, precies gezegd
‘een verslag van het verhandelde in de Kamers op wettigen weg’, zoals de voorzitter van de
commissie voor de stenografie de liberaal Van Eck zei.22 Juridische precisie was vereist, niet
weergave van de levendigheid, laat staan de emoties van het debat. Thorbecke had dat al heel
duidelijk gemaakt in zijn correcties van het voorlopige stenografische verslag. Als minister
had hij daar weinig tijd voor, zodat zijn correcties eindeloos op zich lieten wachten. Maar hij
vond, zo zei hij in 1851, precisie belangrijker dan snelheid: ‘Het komt mij intusschen voor dat
er meer belang bij eene naauwkeurige, hoezeer dan ook eenigszins vertraagde uitgave van het
besprokene bestaat, dan bij eene meer bespoedigde, voor de juistheid waarvan de noodige
waarborgen ontbreken.’23 Daarmee gaf hij feitelijk te kennen de discussie in de Kamer niet
allereerst als een politiek debat met publieke resonantie te beschouwen – daarin komt immers
alles op timing en snelle verspreiding aan – maar vooral als een staatszaak die zorgvuldigheid
vroeg.

De afwijkende vorm van verslaglegging zegt veel over de opvatting van politiek debat in
Nederland. De stenografische dienst was er in 1849 ingevoerd, in de nasleep van de grond-
wetsherziening van 1848 die ook vroeg om grotere openbaarheid van de politiek. Maar dit was
een andere openbaarheid dan in Frankrijk en Groot-Brittannië.24 Het is bekend dat pas in de
loop van de negentiende eeuw exacte verslaglegging van de handelingen van parlementen
gebruikelijk werd. Dat dit niet eerder gebeurde, was niet het gevolg van gebrekkige mogelijk-
heden of laksheid – stenografie werd bijvoorbeeld veel minder benut dan had gekund – maar
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allereerst van de opvatting van het verslag. Zowel in Groot-Brittannië als in Frankrijk ging
het er niet zozeer om een precies verslag te leveren als wel een adequaat verslag, wat vooral
wilde zeggen dat het belang van de rede goed naar voren kwam, de kracht ervan en het
leidende idee. Een rede die in het parlement grote indruk had gemaakt, moest dat op papier
ook doen, en daarom was niet exactheid de eerste vereiste maar een weergave die de indruk
liet zien die de rede had gemaakt. Dat vroeg van de journalist niet alleen begrip van politiek
maar ook een goede stijl en verbeelding. Het paste bij een wereld waarin het parlementaire
debat met veel aandacht werd gevolgd als het nationale steekspel waarin grote belangen in
grote stijl verdedigd dienden te worden. Natuurlijk viel de praktijk tegen, maar dit was wel
het ideaal, een ideaal dat in Nederland niet in die vorm bestond. In Nederland deden de uit-
roepen er dan ook niet toe, het ging zuiver om de exacte woorden zelf.

Nu gaat het hier om een verschil dat vooral in de negentiende eeuw opviel. Ook in andere
landen zou de publieke welsprekendheid zich in de twintigste eeuw veel minder laten horen
in de parlementaire vergaderzalen. De massa bereikte men niet via het parlement, en volks-
leiders hadden niet allereerst hun basis in het parlement. Toch heeft de uitzonderlijke positie
van de Nederlandse Kamer in de negentiende eeuw een betekenis die verder reikt dan die tijd
zelf. Nederland heeft een lange en succesvolle geschiedenis van constitutionele, liberaalparle-
mentaire instellingen, maar een bijzondere waardering voor het politieke debat, voor de strijd
in de parlementaire arena met het bijbehorende rumoer, heeft men er nooit gehad. De
gegeven voorbeelden stammen uit de tijd dat het parlement op het hoogtepunt van zijn
prestige stond, maar zelfs een Thorbecke, toch het boegbeeld van de parlementaire politiek
uit die tijd, behield tegenover het parlementaire debat een sterk gouvernementele houding.

De concentratie op het argumentatieve in plaats van het ontroerende in de welsprekend-
heid berustte op een voorkeur voor zakelijkheid, maar ze bevatte ook een sterk normatief
element. Ingehouden en fatsoenlijk, zo behoorde men zich in het debat te gedragen. Zolang
men in de Kamer met beschaafde heren onder elkaar was, lukte dat wel. Huizinga dacht dat
dat kwam doordat beschaving dergelijke heren eigen was. Belangrijker was echter dat de
heren vanuit hun sociale en politieke positie de regels van het spel als vanzelfsprekend accep-
teerden. Dat veranderde toen sociaaldemocraten hun opwachting maakten die vraagtekens
zetten bij het parlement als burgerlijke instelling en in de Kamer hooguit een middel zagen
in de politieke strijd, geen doel. Pas echt lastig werd het toen in het interbellum communis-
ten en nationaalsocialisten in de Kamer verschenen die propaganda voor hun zaak wilden
maken door lawaai te maken en de regels te overtreden. In reactie daarop werden de correc-
tiebepalingen in de Kamer aangescherpt. Het werd mogelijk Kamerleden uit de zaal te (laten)
verwijderen en onwelvoegelijke uitdrukkingen konden uit het verslag geschrapt worden – het
bekende ‘lijkendossier’ ontstond, de verzameling geschrapte uitspraken. In de studie daarover
van Carla Hoetink en Peter Bootsma blijkt geen duidelijke ontwikkeling in de aard van wat
er geschrapt werd, maar het lijkt er toch wel op dat discriminatie en ondemocratisch geacht
gedrag na de oorlog zwaarder wogen dan ervoor. De onopzettelijk gebruikte uitdrukking
‘jodenfooi’ leidde in 1966 tot grote opschudding, en de voorzitter hield de Kamerleden van de
als ondemocratisch beschouwde partijen cpn, Boerenpartij en Centrumpartij scherp in de
gaten.25

In de negentiende eeuw vond men rumoer onfatsoenlijk, in het interbellum onparlemen-
tair en onbeschaafd, in de naoorlogse tijd vooral ondemocratisch. Huizinga verklaarde voor
de oorlog de crisis van het parlementaire systeem die zich in de rumoerigheid uitte uit de
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opmars van de onbeschaafde massa. Een krantencommentaar op de ‘van iedere zelfbeheer-
sching gespeende wijze, waarop [nsb’er] de heer Rost van Tonningen zich pleegt uit te
drukken’ wekt onwillekeurig de indruk dat hij zich eenvoudigweg niet in de hand had en zich
daarom zo onbeschaafd gedroeg, terwijl het bij Rosts lawaai eerder ging om een politieke
strategie.26 Nederlandse commentatoren ergerden zich bij Hitler en consorten vaak vooral
aan hun luidruchtigheid. Na de oorlog vond men rumoer nog steeds onbeschaafd maar toch
vooral ondemocratisch. Dat proef je tussen de regels door bijvoorbeeld voortdurend bij
Drees. ‘Vergeleken bij verschillende andere parlementen is’, zo schreef hij, ‘de situatie in de
volksvertegenwoordiging bij ons bepaald rustig te noemen. Zelfs het Engelse parlement, vaak
als voorbeeld geldend van democratisch optreden, geeft soms uitbarstingen te zien zoals we
die niet meer kennen [in Nederland].’27 Het klinkt alsof Nederland zich daarmee in zijn ogen
kwalificeerde voor de hoogste plaats in een rangorde van democratieën.

Parlement zonder theater

De gelijkstelling van parlementaire politiek met ingetogenheid en zakelijkheid had een prijs.
Het leidde tot een afstandelijke en weinig aansprekende vorm van parlementaire politiek. Zo
heeft het parlement zich nooit ontwikkeld tot een prestigieus afzonderlijk instituut. In de
jaren 1860 is overwogen om een modern paleis voor de volksvertegenwoordiging neer te
zetten.28 Zou dat er zijn gekomen, dan zou net als in Groot-Brittannië na het afbranden van
Westminster in 1834 een nieuw complex met historische associaties zijn ontstaan. Het kwam
er niet van en het Binnenhof bleef volgens Remieg Aerts een ‘verzameling aaneengegroeide
en nuttig hergebruikte bestuursgebouwen met een zekere eerbiedwaardigheid, maar introvert
en gespeend van grandeur’.29 Dat is misschien niet onwaar, maar opvallend zijn daaraan
vooral twee aspecten. Ten eerste ligt grandeur voor een belangrijk deel in the eye of the
beholder. De Nederlandse politieke cultuur heeft de ouderdom van de gebouwen nooit echt
uitgebuit. Er ontwikkelde zich wel een bewustzijn van het eerbiedwaardige van het
Binnenhof, maar er is nooit veel aandacht geweest voor het unieke van een politiek-bestuur-
lijk complex dat in continuïteit van bebouwing de ons omringende landen ver achter zich
laat. De Reichstag is negentiende-eeuws, de Wetstraat gaat als gebouwencomplex hooguit
terug tot de achttiende eeuw, het Palais Bourbon is pas sinds de negentiende eeuw parlement
en was daarvoor geen regeringsbouw, Westminster is negentiende-eeuwse nieuwbouw. Aan
het Binnenhof hield van de zestiende tot de achttiende eeuw een wereldmacht kantoor.30

Ten tweede bevinden zich op het Binnenhof, zoals Aerts ook opmerkt, regerings- en par-
lementsgebouwen in hetzelfde complex. Dit is internationaal uitzonderlijk, zo niet uniek. In
de ons omringende landen bevinden regeringscentrum en parlementsgebouw zich wel in
dezelfde stad en ook in elkaars nabijheid, maar niet in hetzelfde gebouwencomplex. Dat de
Nationale Volksvergadering in 1796 juist bijeenkwam aan het Binnenhof heeft te maken met
het prestige van het complex, maar dat de Kamers er sindsdien zijn gebleven, symboliseert
ook het gebrek aan afstand tussen regering, bestuur en volksvertegenwoordiging. Tot op de
dag van vandaag gooit het grote publiek de drie zaken op een hoop onder de noemer ‘Den
Haag’.

Hier is het duidelijkst continuïteit zichtbaar van de Republiek naar het koninkrijk. De
Staten-Generaal hielden het midden tussen een bestuurlijk en een vertegenwoordigend
lichaam. Terwijl standenvergaderingen en parlementen in de regel tegenover de vorst
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stonden, waren de Staten-Generaal in de Republiek de dragers van de soevereiniteit. Doordat
zo bestuur en vertegenwoordiging in één hand waren, ontstond een eigenaardige vorm van
politiek bedrijven. In de Republiek werden problemen niet opgelost door ze te politiseren,
maar door ze zo geruisloos mogelijk te regelen. Nu was politiek meningsverschil toen vrijwel
overal anathema, maar op het niveau van de staat werd dat dan meestal opgelost doordat uit-
eindelijk een alleenheerser het machtswoord uitsprak. Dat was in de Republiek niet het geval,
net zo min als politisering via het House of Commons zoals in het achttiende-eeuwse Groot-
Brittannië, dat op zich ook uitzonderlijk was.31

Nog opvallender is dat de breuk in politiek gedrag die bijvoorbeeld in Frankrijk optrad,
waar de Revolutie een patroon van heftige polarisatie vestigde dat bij alle wisselingen van
regimes in de negentiende en twintigste eeuw gehandhaafd bleef, zich in Nederland ondanks
alle veranderingen niet voordeed. Het koningschap bleef in zijn vormen bescheiden en her-
innerde op die manier nog aan het stadhouderschap, de Staten-Generaal waren een modern
parlement geworden, maar de stijl van politiek bedrijven bleef eerder die van een bestuurlijk
dan van een politiek lichaam.

In de instituties was er weinig continuïteit maar in manier van doen meer dan men zou
verwachten, zeker uit het oogpunt van het feest van de democratie. Noch in de zin van het
theater van de politiek, noch in dat van de met de politiek verbonden rituelen, waren het
Nederlandse parlement of de Nederlandse regering uitbundig. Geen hofleven van betekenis,
geen Haags ‘seizoen’, geen aandacht voor retorica, geen groot repertoire aan rituelen rond de
politiek. Politiek ging immers om overtuigen (en regelen), niet om ontroeren. Ontroering
betekende ontregeling en welke winst kon je daarmee behalen? Voor wie de kortste, zakelijk-
ste en evenwichtigste route zoekt van probleem naar oplossing lijkt dit ook een voor de hand
liggende houding. Dan zou je dus ook moeten instemmen met de lof van Reynaert en
anderen voor het Nederlandse parlement en je erover moeten verheugen in het land te wonen
waar de politiek op de beste manier geregeld is. Al in het begin van de negentiende eeuw
meenden Nederlandse Kamerleden dat zij alle gelegenheid hadden ‘om den ongepasten toon
van oproerige Volksredenaars in ’t Engelsch parlement, zoowel als taal der partijschap in
Frankrijk, door ons beter voorbeeld te beschamen’.32 Niets van de heisa die men elders in de
politiek vond, geen onnodige opwinding.

De opluchting daarover doet echter net iets te farizeïsch aan om vertrouwen te wekken.
Graag beriepen Kamerleden zich op omschrijvingen van buitenlanders: omstreeks 1880 werd
Reynaert aangehaald, in de tweede helft van de jaren dertig haalde Kamervoorzitter Aalberse
een Franse vergelijkende studie aan over het parlementaire voorzitterschap waarin Nederland
ook al weer als uitermate rustig uit de bus kwam. Die studie concludeerde volgens Aalberse
‘dat hier de discussies gewoonlijk weinig heftig zijn, dat men pleegt te luisteren naar de
sprekers, dat applaus zelden voorkomt, en tumult zelfs heelemaal niet.’33 Wat fijn dat
Nederland niet zo was als al die andere landen! Lucas 18: ‘Twee mensen gingen naar de tempel
om te bidden, de een was een farizeeër en de ander een tollenaar. De farizeeër stond daar
rechtop en bad bij zichzelf: “God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roof-
zuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar. Ik vast
tweemaal per week en draag een tiende van al mijn inkomsten af.”’

De opluchting gaat ook te gemakkelijk voorbij aan de plekken waar honderd jaar lang veel
meer maatschappelijk theater en ritueel te vinden waren: in de verzuilde gemeenschappen.
De uitbundige leiderschapscultus rond Kuyper en Colijn van de antirevolutionairen en de
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strenge vergadercultuur van de mannenbroeders in zwarte pakken, de protestantse jonge-
lingsverenigingen; het rijke Roomse leven met de donderende redenaar Schaepman aan het
begin en in het interbellum zijn retorische evenknie pater Borromaeus de Greeve, de in eigen
kring theatrale Romme, het massaspel van de meisjesbeweging de Graal; de verheerlijking
van Domela en Troelstra in socialistische kring, het volksdansen van de Arbeiders Jeugd
Centrale, de massale 1-mei-bijeenkomsten, had het allemaal geen uitbundige theatrale en
rituele kanten? Ook in de tijd na de verzuiling ontbraken deze aspecten niet in het gepoliti-
seerde maatschappelijke leven, van Provo tot Dolle Mina, van verzet tegen de oorlog in
Vietnam en tegen Apartheid tot demonstraties tegen de Neutronenbom.

H.J.A.M. Schaepman [Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen]
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Op twee plaatsen zijn ze in Nederland echter zelden nadrukkelijk aanwezig geweest: rond
staat en parlement. De politiek in engere zin is in Nederland meestal hoofdzakelijk als een
kwestie van zakelijk bestuur beschouwd. Daar is weinig feestelijks aan. Het ontbreken van een
spectaculaire monarchie en de afwezigheid van een aristocratische cultuur waarin politiek
machtsstrijd én spel was, maakten al dat staat en parlement beide weinig tot de verbeelding
spraken. Dat werd tijdens de verzuiling nog versterkt doordat geen van de maatschappelijke
groepen zich staat of parlement kon toeëigenen doordat ze alle minderheden waren. Dus was
het beste alternatief om ze dan maar zo veel mogelijk neutraal te houden, ook in symbolisch
opzicht. Waren feest, ritueel en theater dus geheel afwezig? Alleen al Prinsjesdag, de aankle-
ding van het parlement en opzienbarende debatten zijn genoeg om te tonen dat ze er soms
wel waren. Bovendien gaat het uiteindelijk om een kwestie van perspectief. Men kan staat en
parlement beschouwen vanuit dat perspectief en dan wordt het een en ander zichtbaar, zoals
alleen al dit jaarboek duidelijk maakt.

Toch aandacht voor theater in de politiek

De vraag is natuurlijk of we op die manier de Nederlandse politiek beter begrijpen. Toen ik
enkele jaren geleden aandacht vroeg voor de rituelen en het theater van de politiek, merkte
de journalist Willem Breedveld op dat zelden een voorstel zo veel misverstand had geoogst.34

Nu kan ik wel zaken bedenken die meer misverstand wekken, maar hij had een punt. Theater
in de politiek staat voor de meesten immers gelijk aan oppervlakkigheid, schijn en vertoon.
Dat het zinvol is om politiek eens als een vorm van theater te beschouwen en van daaruit ook
aandacht te besteden aan politieke feesten en rituelen ligt juist voor een Nederlands publiek
dat gewend is aan een politieke traditie zonder veel vertoon niet meteen voor de hand.
Bovendien is er inderdaad veel ‘slecht’ theater, zoals Breedveld terecht schrijft: hypes, buiten-
kant, spelletjes. Ook moet aandacht voor het theater van de politiek niet doen vergeten dat
veel beslissingen elders genomen worden dan in het parlement en dat de formele politiek niet
meer is dan een onderdeel van de strijd om de macht die overal plaatsvindt.

Dit alles neemt niet weg dat het parlement behalve een controlerende en een wetgevende
ook een vertegenwoordigende functie heeft. En die vraagt om heldere tegenstellingen, om
politici die in hun optreden hun standpunten en uitgangspunten als het ware belichamen en
die de consequenties aanvaarden van wat ze zeggen, dat is het ‘goede’ theater. Ook kan verte-
genwoordiging niet zonder een zeker aanzien van de formele politiek. Dat hoeft niet stijf of
ouderwets te zijn, maar het heeft wel met regels en tradities te maken, die ook duidelijk
maken dat de vertegenwoordiging een eigen speelveld bezet waar eigen regels gelden.

Er zijn op zijn minst twee argumenten om daarvoor juist nu niet alleen wetenschappelijke
maar ook maatschappelijke aandacht te vragen. Ten eerste is er het debat over nationale iden-
titeit en de vraag hoe trots we op Nederland moeten zijn. Studie van politieke tradities (inclu-
sief rituelen en feesten) geeft daarop geen antwoord, maar helpt wel om twee naïeve stand-
punten te vermijden, namelijk dat er in Nederland geen tradities van betekenis zijn en dat we
die dus ook wel kunnen negeren of zonder meer door iets anders vervangen – een houding
die enigszins spreekt uit het ontbreken van discussie rond de vervanging van de oude zaal van
de Tweede Kamer door nieuwbouw – en de opvatting dat de ophefloze manier waarop de
Nederlandse democratie meestal werkt als vanzelf wel de beste zou zijn – een houding die
impliciet bijvoorbeeld spreekt uit Drees’ commentaren. Internationale vergelijking leert dat
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Nederland tot op zekere hoogte een parlementaire democratie heeft met een eigen kleur,
maar die is toch eerder ‘anders’ dan ‘beter’ dan andere (West-Europese) parlementaire demo-
cratieën. Studie van de Nederlandse gebruiken op zichzelf helpt om dit te verduidelijken.

Ten tweede heeft de plotselinge opkomst van een sterk theatrale politiek enkele jaren
geleden veel indruk gemaakt. Achteraf is nog steeds niet helemaal duidelijk waarom Pim
Fortuyn opeens zo’n groot succes had. Los van oorzaken op lange termijn, had het plotselinge
succes ongetwijfeld ook te maken met het gebrek aan ervaring van Nederlandse politici met
een dergelijk optreden. De neiging in Nederland om in politiek vooral het bestuurlijke
element te willen zien, heeft ertoe bijgedragen dat theatraal politiek optreden eerst vooral als
onfatsoenlijk en onparlementair en later ook als ondemocratisch werd gezien. Dit nam de
vorm aan van een taboe dat in 2002 opeens zijn werking bleek te hebben verloren. Hoe dan
om te gaan met zo’n vorm van politiek, wat ervan te waarderen, wat ervan af te wijzen, wat
ervan te negeren, het is nog aan de orde van de dag.

In Nederland bestond tot voor kort weinig interesse voor redenaars, ritueel en vormen
van theater in de politiek. Politiek-maatschappelijk uitte dit zich onder meer in een parle-
mentaire traditie zonder veel uitstraling en in een gebrek aan ervaring in de omgang met de
populistische kant van democratie. De op zich begrijpelijke afkeer van ‘theater’ in de politiek
leidde zo tot verwaarlozing van belangrijke aspecten van zowel de parlementaire als de demo-
cratische zijde van de parlementaire democratie. Wetenschappelijke en maatschappelijke
belangstelling daarvoor kan begrip van én voor de parlementaire democratie opleveren.
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