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Gevallen in de Eerste Kamer 

Hoe de terughoudende senaat vier bewindslieden naar huis stuurde, 
1918-2015

Anne Bos 

Over wat de Eerste Kamer moet doen en laten, zijn in het verleden al heel wat discus-
sies gevoerd. Dikwijls waren het Kamervoorzitters die de rol van het instituut uiteen-
zetten. Zo ziet de huidige voorzitter als kerntaak voor de Eerste Kamer de kwaliteit van 
de wetgeving te toetsen op rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid.1 In 
een glanzende brochure over de Eerste Kamer uit 2008 komt deze trits ook voor en 
wordt de Kamer gezien als ‘een instituut waar maatschappelijke worteling en reflec-
tie samenkomen; een instituut waar weinig ruimte is voor de waan van de dag’.2 In 
de jaren negentig benadrukte Kamervoorzitter Herman Tjeenk Willink dat de Eerste 
Kamer bij wetgeving niet alleen politieke doeleinden, maar ook de samenhang met 
andere wetten, verdragen en Europese regels diende te beoordelen.3 Langjarig voorzit-
ter Jan Jonkman (1951-1966) herhaalde op gezette tijden dat hij de Eerste Kamer zag 
als chambre de réflexion, een omschrijving die hij had geleend van staatsrechtgeleerde 
A.M. Donner.4 Het welbespraakte Eerste Kamerlid W.L. de Vos van Steenwijk (chu)
wees in 1922 op de waarde van de senaat als een rem tegen mogelijk machtsmisbruik
van de meerderheid tegenover de minderheid.5

Die beheerste houding van een Kamer die wetsvoorstellen afstandelijk toetst en 
voor heroverweging en evenwicht zorgt, klinkt fraai en bedaard, maar komt niet altijd 
overeen met de werkelijkheid. De Eerste Kamer is immers ook een politiek college 
waarin soms opportune overwegingen de eerste viool spelen. Dan sneuvelen kabi-
netten, ministers of wetsvoorstellen en is het druk in en rond de statige zaal aan het 
 Binnenhof. Deze dadendrang leidt steevast tot commentaren over het bestaansrecht 
van de senaat, nu en vroeger. ‘De fout van deze Kamer wordt meer en meer, dat zij 
“Tweede Kamer spelen gaat” en uit het oog verliest, dat haar taak een geheel andere is 
dan een doublure van de andere Kamer te zijn’, mopperde bijvoorbeeld parlementair 
historicus en liberaal (Tweede) Kamerlid P.J. Oud in 1925 op de Eerste Kamer, nadat 
die twee volle dagen had gedebatteerd over de kabinetscrisis na de Nacht van Kersten.6

Formeel bezien staat de Eerste Kamer als politiek orgaan weinig in de weg om 
het kabinet de voet dwars te zetten.7 De bevoegdheden verschillen weinig van die van 
de Tweede Kamer, met dien verstande dat de Eerste Kamer geen recht van initiatief 
en amendement heeft. Bij de discussie over de bevoegdheden van de Eerste Kamer 
wordt dikwijls verwezen naar het zogenoemde ‘primaat van de Tweede Kamer’. Daar-
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mee wordt bedoeld dat de Eerste Kamer zich niet al te afwijkend mag gedragen ten 
opzichte van oordelen die de Tweede Kamer heeft geveld over wetsvoorstellen en/of het 
functioneren van het kabinet en de afzonderlijke bewindspersonen. De Eerste Kamer 
dient zich ‘terughoudend op te stellen’, zoals dat heet. Deze norm is niet rechtstreeks 
te herleiden tot de Grondwet, maar wordt gemotiveerd door te wijzen op de volgorde 
waarin wetsvoorstellen worden behandeld – eerst door de Tweede, dan door de Eerste 
Kamer –, op de afwezigheid van het recht op initiatief en amendement en op het min-
der directe kiezersmandaat. Het feit dat Eerste Kamerleden deeltijdpolitici zijn, die in 
de regel maar één dag in de week bijeenkomen en mede daardoor wat verder afstaan 
van de dagelijkse politiek dan hun collega’s aan de overzijde, is een andere reden die is 
aangevoerd om te pleiten voor terughoudendheid. In artikel 51 van de Grondwet staat 
weliswaar de Tweede Kamer vóór de Eerste Kamer genoemd, maar de wetgever heeft 
hieraan niet de conclusie willen verbinden dat terughoudendheid een plicht is.8 

Het voldoen aan die min of meer zelfopgelegde norm van terughoudendheid was 
tot voor kort niet zo’n probleem. Tussen de eerste verkiezingen volgens het stelsel 
van evenredige vertegenwoordiging in 1918 en het ontstaan van het minderheidskabi-
net-Rutte i in 2012, hadden regeringspartijen in zowel de Tweede als de Eerste Kamer 
de meerderheid. Er gold met name na 1945 een vrij sterke partijdiscipline: Eerste 
Kamerfracties die bij de coalitie hoorden, mochten tegen wetsvoorstellen ‘ja of ja zeg-
gen’; alleen in de toon waarop waren ze ‘in beperkte mate vrij’, chargeerde voormalig 
fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de Eerste Kamer (1995-1996) Joop van 
den Berg.9 De Eerste Kamer week inderdaad zelden af van het oordeel dat de Tweede 
Kamer over een wetsvoorstel had geveld.10 

Kwamen verwerpingen weinig voor, moties van wantrouwen waren nog uitzonder-
lijker. Staatsrechtgeleerden zijn verdeeld over de vraag of het aannemen van zo’n motie 
door de senaat constitutioneel geoorloofd is. Als de Eerste Kamer het vertrouwen zou 
opzeggen in een minister die nog wel het vertrouwen van de Tweede Kamer bezit, 
zou een conflict ontstaan waarvoor het staatsrecht geen pasklare oplossing heeft. De 
regering ontbeert een effectief wapen om ‘terug te slaan’, want Kamerontbinding zal 
geen nieuwe samenstelling opleveren. Het past ook niet bij het bezinnende karakter 
van de Kamer, menen sommigen. Daar staat tegenover dat de Eerste Kamer zonder het 
instrument van een wantrouwensvotum minder slagkracht heeft.11 

De juridische bedenkingen weerhielden pvv-senator Marcel de Graaff er bij de 
algemene politieke beschouwingen van 2012 niet van een expliciete motie van wan-
trouwen tegen het kabinet in te dienen.12 De voorzitter greep niet in en het merendeel 
van de woordvoerders negeerde deze provocatie van de mores. Alleen Tiny Kox (sp) 
reageerde. Hij vond het ‘niet erg chic’ om een motie van wantrouwen te steunen die 
was ingediend nog voordat de minister-president één woord had gezegd en hij was 
bovendien van mening dat, daar het kabinet het vertrouwen van de Tweede Kamer had 
gekregen, de Eerste Kamer eerst de daden van het kabinet had af te wachten alvorens 
men tot een dergelijk oordeel kon komen. De motie werd verworpen, alleen de pvv 
stemde voor.13 
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Een steeds terugkerende vraag is hoe ‘politiek’ de Eerste Kamer mag zijn. Met 
andere woorden: in hoeverre mag de Eerste Kamer afwijken van het oordeel van de 
Tweede Kamer? Mag zij belangrijke wetsvoorstellen verwerpen? Mag zij ministers naar 
huis sturen? In dit artikel wordt op deze vragen ingegaan, nu eens niet alleen door de 
standpunten van staatsrechtgeleerden en andere opiniemakers op te sommen, maar 
door op zoek te gaan naar de verantwoording die Eerste Kamerleden zelf aflegden tij-
dens Kamerdebatten die politieke hoogspanning in zich droegen, namelijk de debatten 
die aanleiding gaven tot het tussentijdse vertrek van bewindslieden. Dat is in de peri-
ode 1918-2015 slechts vier keer het geval geweest. Drie ministers en één staatssecretaris 
hebben door toedoen van de Eerste Kamer voortijdig hun ontslag aangeboden zonder 
dat als gevolg daarvan het kabinet viel.14 Hoe legitimeerden Eerste Kamerleden op die 
momenten het gebruik van het vetorecht en het omstreden recht een bewindspersoon 
de wacht aan te zeggen? Hoe verwezen zij naar de relatie met de Tweede Kamer, naar 
coalitieafspraken en naar het volk dat zij vertegenwoordigden?

Het Verdrag met België en de wil van het volk

Het eerste geval is dat van minister Van Karnebeek die in 1927 zijn ontslag aanbod nadat 
de Eerste Kamer het Nederlands-Belgisch Verdrag had verworpen. Het ‘Tractaat met Bel-
gië’ was een herziening van het in 1839 gesloten verdrag waarmee de scheiding tussen 
Nederland en België definitief was verklaard. De oorlog van 1914 had een einde gemaakt 
aan de Belgische neutraliteit. België vocht mee aan de kant van de geallieerden en het 
land en de bevolking leden zware verliezen. Bij de vredesconferentie in 1919 vonden de 
geallieerden dat België als slachtoffer van de oorlog voor de geleden schade best compen-
satie mocht zoeken bij de noorderburen, die, in de ogen van velen, als neutrale natie van 
de oorlog hadden geprofiteerd. België eiste een herziening van het verdrag van 1839 en 
wilde bovendien Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg toevoegen aan zijn grondgebied. 

Minister van Buitenlandse Zaken Van Karnebeek, die partijloos was maar werd 
gerekend tot de vrij-liberale richting, wist met inzet van zijn diplomatieke talent de 
annexatie-eisen van tafel te krijgen. Aan de modernisering van het verdrag viel echter 
niet te ontkomen. Het onderhandelingsproces nam jaren in beslag. Pas in april 1925 
lag er een verdragstekst waarin de regeringsvertegenwoordigers van beide landen zich 
konden vinden. Met het verdrag verplichtte Nederland zich onder meer de verbinding 
tussen de Schelde en de Rijn te verbeteren zodat het Ruhrgebied vanuit de haven van 
Antwerpen goed bereikbaar werd en er werden nieuwe afspraken over de doorvaart op 
de Westerschelde vastgelegd. Het nieuwe verdrag moest nog wel worden goedgekeurd 
door de volksvertegenwoordiging. 

Van Karnebeek was het verdrag gaan beschouwen als zijn levenswerk; vanaf sep-
tember 1918 had hij hierover intensief met de Belgen onderhandeld. Hij accepteerde 
nogmaals een ministerspost in het kabinet-De Geer, dat op 8 maart 1926 werd beëdigd. 
Voor de buitenwereld bleef geheim dat minister-president De Geer geen kabinetskwes-
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tie van het verdrag wenste te maken. De partijloze Van Karnebeek moest de klus dus 
zelf zien te klaren. De Tweede Kamer stemde op 11 november 1926 in met het verdrag, 
al was het kantje boord: 50 tegen 47 stemmen.15 

De scheidslijn tussen voor- en tegenstanders liep dwars door de verschillende frac-
ties. Tegenstanders meenden dat België ‘annexionistisch’ gedrag vertoonde en dat de 
aanleg van het zogenoemde Moerdijkkanaal, dat de haven van Antwerpen moest ver-
binden met het Hollandsch Diep, schadelijk zou zijn voor de economische belangen 
van Nederland, in het bijzonder voor de Rotterdamse haven. Voorstanders wezen op 
het belang van internationale samenwerking. De publieke belangstelling voor het ver-
drag zwol na het debat in de Tweede Kamer verder aan onder invloed van buitenparle-
mentaire groepen rond Rijkswaterstaatingenieur Mussert en de Utrechtse hoogleraar 
Gerretson, die sterk protectionistisch waren. Ook vakbonden roerden zich. Zo hoopte 
De Strijd, het orgaan van het Nederlands Verbond van Vakvereenigingen, dat ‘de Eerste 
Kamer deze ramp van Nederland zal afwenden’.16

Op 9 maart 1927 begon in de Eerste Kamer het debat hierover, dat negen volle 
dagen in beslag zou nemen. Maar liefst 27 van de 100 Kamerleden voerden het woord. 
Diverse Kamerleden bagatelliseerden de uitslag van de stemming in de Tweede Kamer. 
Met het oog op de betekenis van het verdrag noemde één van hen het een ‘potsier-
lijke’ meerderheid. Dobbelmann (rksp) vond dat dergelijke belangrijke verdragen niet 
anders dan met tweederde meerderheid zouden mogen passeren. Hij prees zich geluk-
kig dat het onderwerp geen partijzaak betrof en dat iedereen volkomen vrij was naar 
eigen overtuiging te beslissen. Die drie stemmen verschil waren volgens sommigen ook 
nog eens toevallig. Zouden de drie afwezigen wel bij de stemming zijn geweest, dan 
zou het wetsontwerp zijn verworpen. 

De Muralt (Vrijheidsbond), ook een tegenstander, vroeg zich af of de Eerste Kamer 
wel een wetsontwerp mocht aanvaarden dat in de Tweede Kamer met een toevallige 
meerderheid was aangenomen en waartegen ‘het beste deel van de natie, ja heel de 
natie’ opkwam. Hier bracht Van Embden (vdb), een van de weinige overtuigde voor-
standers, tegenin dat de volkswil er ook wel eens naast kon zitten. Er waren in het 
verleden wel meer wetsontwerpen geweest die nipt waren aangenomen, en dat was bij 
nader inzien maar goed ook geweest. Daarbij noemde hij als voorbeeld de Leerplicht-
wet en het wetsontwerp uit 1859 tot aanleg van een noorder- en zuiderspoorwegnet. 
‘De Eerste Kamer gezwicht voor een “waan van de dag”’, dat was een voorbeeld dat niet 
tot navolging strekte, vond Van Embden. 

De Zeeuw (sdap), tegenstander, was blij dat er een vorm van revisie was, hoewel hij de 
Eerste Kamer liever nog vandaag dan morgen zag verdwijnen. In zijn ideaal zou de Eerste 
Kamer worden afgeschaft en zou er na behandeling in de Tweede Kamer een soort tweede 
lezing komen, ‘zoodat, wanneer een wetsontwerp eenmaal was aangenomen, een zekere 
rusttijd kon zijn, om na te gaan of de Tweede Kamer had beslist in overeenstemming met 
den wil van het volk’. De Zeeuw was zeer content met de ‘voorlichting’ die kenners van het 
verdrag – zoals Gerretson – hadden gegeven, ‘zoodat wij, op het oogenblik in de Eerste 
Kamer beter op de hoogte zijn dan de eminentste leden van de Tweede Kamer’. 
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Het verst in zijn oordeel over de Tweede Kamer ging De Vos van Steenwijk (chu). 
De dag waarop de Tweede Kamer had gestemd was een ‘dies ater’ geweest in de parle-
mentaire geschiedenis. 

‘De Eerste Kamer der Staten-Generaal is bij machte, dien dag ongedaan te maken, uit te 
wisschen. Zal zij, getrouw aan hare constitutioneele roeping, het doen, of der Natie, niet-
tegenstaande haar zoo eendrachtig uitgesproken weerzin, dit fatale, funeste, booze ver-
drag, dat schier uitsluitend Belgische belangen behartigt (…) dan toch maar opleggen?’ 

Voor De Vos van Steenwijk was duidelijk dat de Eerste Kamer uit landsbelang niet 
anders kon dan het verdrag verwerpen. 17 

Van Karnebeek bleef het verdrag tot het laatst toe met hart en ziel verdedigen, 
ook al wist hij dat het een verloren zaak was. Naar zijn mening zou bij verwerping op 
de wijzerplaat van de verhouding tussen België en Nederland de wijzer jaren worden 
teruggezet. Hij onderkende dat er verzet was tegen het verdrag, maar vond het over-
dreven dat sommige Kamerleden deden alsof het hele volk tegen was. Hij ergerde zich 
bijvoorbeeld aan De Vos van Steenwijk die deed ‘of hij alleen hier als Nederlander 
stond’. Verwerping noemde hij een ‘grote politieke fout’ die slechts tot verwikkeling 
kon leiden, zonder perspectief. Bij de finale van zijn slotrede stond de minister nog 
stil bij zijn eigen positie: ‘Het is voor mij niet de vraag of ik staan of vallen zal. Ik heb 
mijzelf nimmer geteld; ik ben lang genoeg Minister geweest.’

 Op 24 maart 1927 werd er gestemd. Het verdrag werd verworpen met 33 tegen 17 
stemmen.18 Op advies van De Geer, die wist dat zich op het Binnenhof een ‘bewogen 
menigte’ had verzameld, verliet Van Karnebeek na zijn nederlaag via een zijdeur de 
Eerste Kamer. Een dag later schreef hij zijn ontslagbrief aan de koningin.19

Het geduld van de Eerste Kamer met Schokking is op 

De eerstvolgende minister die mede door toedoen van de Eerste Kamer het bijltje erbij 
neerlegde was minister van Oorlog Schokking (chu) in 1950. Schokking stond voor 
de lastige taak het Nederlandse defensiebeleid aan te passen aan de samenwerking in 
het Atlantisch bondgenootschap, wat naast de bestaande inzet van militairen in Indo-
nesië veel mankracht en materieel kostte. Hij kwam daarbij klem te zitten tussen de 
eisen van de legerleiding onder aanvoering van de eigenzinnige generaal Kruls en de 
zuinigheid van minister van Financiën Lieftinck en minister-president Drees, die de 
defensie-uitgaven wilden ‘plafonneren’. In het kabinet had Schokking, de enige chu’er, 
weinig bondgenoten. De minister aarzelde lang voordat hij een nota over het defen-
siebeleid presenteerde, en toen de nota er eenmaal lag, bleek die door de actualiteit te 
zijn ingehaald. Inmiddels was in juni 1950 de Koreaoorlog uitgebroken. In september 
van dat jaar behandelde de Tweede Kamer de vertraagde begrotingen van Oorlog en 
Marine voor 1950. Verschillende woordvoerders waren scherp in hun oordeel over de 
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in hun ogen weinig doortastende minister. Geen van de woordvoerders zegde expliciet 
het vertrouwen in de minister op, al bond vvd-fractievoorzitter Oud het kabinet op 
het hart zijn samenstelling te wijzigen om het bij ‘zekere groepen’ bestaande gemis aan 
vertrouwen in het gevoerde beleid weg te nemen. De begrotingen werden niettemin 
aangenomen. Schokking kon dus verder, zij het ietwat beschadigd.20 

De Eerste Kamer kreeg niet de kans zo uitvoerig op het beleid van de minister en 
op haar eigen positie te reflecteren als zij in 1927 bij het debat over het verdrag met 

Minister Van Karnebeek, het Belgisch Verdrag en Eerste Kamer, 9 maart 1927: Rien ne va plus!
[spotprent piet van der hem, haagsche post, 26 februari 1927 – atlas van stolk]
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België had gedaan. Het uitgebrachte voorlopig verslag van 11 oktober 1950 over de 
begrotingen van Oorlog en Marine van datzelfde jaar was voor Schokking aanleiding 
de pijp aan Maarten te geven. Een dag na de verschijning van het verslag stelde hij 
zijn portefeuille ter beschikking. 

De Eerste Kamer was op papier, in het voorlopig verslag, nog scherper dan de 
Tweede Kamer in het debat was geweest. Van terughoudendheid was geen sprake, al 
begon de kvp voorzichtig door te laten optekenen dat zij ‘voorshands niet verder wilde 
gaan dan de leden van de Tweede Kamer, die alsnog voor de naaste toekomst aan een 
afwachtende houding de voorkeur hadden gegeven’. Maar ‘enige leden’ van die fractie 
waren kritischer. ‘Alom in den lande treft, zo betoogden zij, een groot gebrek aan ver-
trouwen in den Minister en de beide Staatssecretarissen.’ Dat gebrek aan vertrouwen 
vond voornamelijk zijn oorzaak in ‘de aarzeling, de onzekerheid en de onbeslistheid, 
waarvan de leiding van de Departementen van Oorlog en van Marine niet alleen in het 
afgelopen jaar, doch reeds lang voordien bij herhaling had blijk gegeven’. Het beleid 
miste ‘gouvernementele kracht’.21 Zij maakten de andere leden erop attent dat het van 
instemming zou getuigen met het defensiebeleid van Schokking, als de Eerste Kamer 
aan de voorliggende begrotingen haar stem zou geven. ‘Als college van revisie geve zij 
zich rekenschap van de consequenties van die stem’, hieven zij een waarschuwende 
vinger. Het kabinet kreeg ook een hint: de aan het woord zijnde leden waren niet van 
plan hun kritische houding te laten varen wanneer het kabinet zou dreigen met een 
crisis. Zij wilden het ministeriële antwoord uitsluitend beoordelen op zijn ‘zakelijke 
merites’. Woordvoerders van vvd en arp gingen nog verder en concludeerden dat het 
defensiebeleid had gefaald. Dat sloot in ‘dat zij geen vertrouwen meer konden hebben 
in het beleid van den Minister en zijn naaste medewerkers’.22 

Schokking concludeerde dat hij er na deze kritiek, opgeteld bij het commentaar uit 
de Tweede Kamer en het gebrek aan steun dat hij ervoer binnen het kabinet, het beste 
aan deed zijn ontslag in te dienen.23 De Eerste Kamer had hem de doodsteek gegeven.

Kranenburg en de helmenaffaire: het onderzoek niet afgewacht

Acht jaar later was het opnieuw een bewindsman op Defensie die in de proble-
men kwam. Staatssecretaris Kranenburg (pvda), die verantwoordelijk was voor 
het defensiematerieel, kreeg in 1958 zware kritiek nadat was gebleken dat militairen 
onder zijn politieke verantwoordelijkheid met waardeloze helmen waren uitgerust. 
De Tweede Kamer vroeg op initiatief van de vvd een interpellatie aan. De vragen 
werden beantwoord door minister Staf (chu), omdat Kranenburg voor een werk-
bezoek naar de Verenigde Staten was. De staatssecretaris verdedigde zich bij terug-
komst door te zeggen dat de Kamer hem niet had gevraagd te blijven. Kranenburgs 
afwezigheid werd opgevat als een belediging van het parlement. De pers, met name 
De Telegraaf, besteedde veel aandacht aan de missers bij Defensie en aan de niet erg 
handig opererende staatssecretaris. Er gingen bovendien geruchten over corruptie 
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bij de legeronderdelen. De Tweede Kamer besloot op 7 mei 1958 een onderzoekscom-
missie in te stellen, die het aanschafbeleid bij Defensie onder de loep zou nemen.24

In de Tweede Kamer hadden alleen de oppositiepartijen vvd en de communisti-
sche fracties aangedrongen op het vertrek van de staatssecretaris. In de Eerste Kamer 
echter kreeg Kranenburg tot ieders verrassing dertien dagen later de volle laag van 
een woordvoerder van een van de coalitiepartijen. De onderzoekscommissie van de 
Tweede Kamer was nog niet officieel geïnstalleerd toen de Eerste Kamer op 20 mei over 
het defensiebeleid in debat ging. kvp-woordvoerder De Gou meende dat de staats-
secretaris kennelijk niet van zijn verantwoordelijkheid doordrongen was. Hij nam 
hem kwalijk dat hij was weggebleven bij de interpellatie in de Tweede Kamer en dat 
Kranenburg ondanks alle kritiek en het ‘geschokte vertrouwen’ ‘rustig op zijn stoel 
[was blijven] zitten’. De resultaten van de onderzoekscommissie van de Tweede Kamer 
zouden naar de inschatting van De Gou lang op zich laten wachten. Moest het beleid 
dan al die tijd in handen van deze staatssecretaris blijven? De Gou vond dat ‘in strijd 
met een van de fundamentele waarden van onze democratie’. Het vertrouwen van het 
Nederlandse volk in het leger moest ten spoedigste worden hersteld, want: ‘Wij leven 
niet in een tijdperk van burgerlijke gezapigheid, maar midden in de koude oorlog 
tussen Oost en West, een tijdperk, waarin ieder ogenblik van de dag dit leger moet 
kunnen aantreden om te strijden voor ons huis en hof, voor het behoud onzer demo-
cratische vrijheden.’25 De Gou sloot zijn betoog af met de vraag of de staatssecretaris 
‘thans zelf bereid [was] zijn staatrechtelijke positie in nadere overweging te nemen’, 
een verzoek dus om zelf ontslag te nemen. De striemende woorden van De Gou wer-
den versterkt door de kritiek van de vvd en – in mindere mate – de arp, die sprak van 
het ‘gekneusde vertrouwen’.

pvda-fractievoorzitter In ’t Veld protesteerde voorzichtig tegen deze aanvallen. 
Zijn fractie had geaarzeld zich te mengen in de helmenkwestie, omdat hij meende 
dat ‘het een verkeerde gewoonte zou worden, wanneer de Eerste Kamer zich zou uit-
spreken, als de Tweede Kamer een duidelijke lijn heeft uitgestippeld’. Daarbij doelde 
hij op de onderzoekscommissie. Als de Eerste en Tweede Kamer beide een eigen rol 
zouden gaan spelen, zou dat lijken op de positie van het Huis van Afgevaardigden en 
de Senaat in de Verenigde Staten, met dat verschil dat in de Nederlandse verhouding 
een systeem ontbrak om een oplossing te bieden voor het geval de twee Kamers met 
elkaar in botsing kwamen. Daarom diende de Eerste Kamer terughoudend te zijn en 
het resultaat van het onderzoek van de Tweede Kamer af te wachten. Voor het overige 
verdedigde hij zijn partijgenoot mondjesmaat, waarschijnlijk omdat Kranenburg toen 
al had aangekondigd zich ‘diepgaand’ te zullen beraden over de woorden van De Gou. 
Dat was door velen opgevat als een bevestiging dat hij zijn ontslag zou gaan indienen.26 
Wat voorbarig en een tikje theatraal schreef het Dagblad van Noord-Limburg over het 
slot van het debat: ‘De camera’s klikten, toen de heer Kranenburg met gebogen hoofd 
voor de laatste maal als staatssecretaris het gebouw van de Eerste Kamer verliet.’27

Kranenburgs beraad had tot gevolg dat de algemeen verwachte motie van wan-
trouwen van De Gou uitbleef. Het is opmerkelijk dat niemand betwistte of zo’n motie 
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wel kon.28 Kranenburg liet het niet tot een wantrouwensvotum komen. Op 24 mei ver-
zocht hij koningin Juliana zijn ontslag te accepteren, omdat bij de behandeling van de 
begroting van oorlog in de Eerste Kamer was gebleken dat er een ‘onvoldoende breed 
vertrouwen’ was in de voortzetting van zijn functie.29

Hoe de gekozen burgemeester er toch niet kwam

Bijna vijftig jaar duurde het voor er weer een bewindsman aftrad na een aanvaring met 
de Eerste Kamer. Op 22 maart 2005 verdedigde minister voor Bestuurlijke Vernieuwing 
en Koninkrijksrelaties Thom de Graaf (d66) een voorstel om een grondwetsbepaling te 
laten vervallen waarin stond dat de burgemeester en de Commissaris van de Koningin 
bij Koninklijk Besluit werden benoemd. Deze grondwetswijziging moest de weg vrijma-
ken voor een rechtstreeks gekozen burgemeester, een lang gekoesterde wens van d66. Het 
was een tijdrovende procedure die onder het tweede kabinet-Kok in gang was gezet. In 
2004 nam de Tweede Kamer het voorstel in tweede lezing aan. Bij de formatiebesprekin-
gen van het tweede kabinet-Balkenende (cda-vvd-d66) in 2003 hadden de democraten, 
die met slechts zes zetels in de Tweede Kamer werden vertegenwoordigd, naast afspraken 
over de gekozen burgemeester ook overeenstemming bereikt over een verandering van 
het kiesstelsel, met als doel het eigen mandaat van Kamerleden te versterken. Dit plan 
was nog niet helemaal uitgewerkt en kon niet overal op sympathie rekenen, ook niet 
binnen de coalitie. Aan De Graaf, die ook vicepremier was, de uitdaging om medestan-
ders te werven. De eerste te nemen horde was evenwel de deconstitutionalisering van 
de kroonbenoeming. Of de benodigde tweederde meerderheid in de Eerste Kamer zou 
instemmen met het voorstel was op voorhand onzeker. Het wetsvoorstel werd uiteinde-
lijk, mede door het tegenstemmen van de pvda, verworpen met 31 tegen 42 stemmen.30

Tijdens het debat verantwoordde pvda-woordvoerder Van Thijn zijn bedenkingen 
bij het voorstel door te wijzen op ‘problemen van procedureel-inhoudelijke aard die 
alles te maken hadden met zorgvuldigheid, consistentie en uitvoerbaarheid van het 
ingezette wetgevingsproces’. Hij legde daarbij een verband met wat hij ‘de kerntaak van 
de Eerste Kamer’ achtte. Van Raak (sp) somde dezelfde trits op en noemde daarnaast 
ook nog ‘grondwettelijkheid’. Het was naar zijn mening de taak van de Eerste Kamer 
om te beoordelen wat de consequenties van wetgeving waren.31 

Verschillende senatoren vonden het niet in de haak dat zij met een stem vóór 
deconstitutionalisering de deur openzetten voor een vervolgwetsontwerp waarin het 
ontslag van alle zittende burgemeesters en de verkiezing door de bevolking van nieuwe 
burgemeesters zou worden geregeld. Over dat plan bestonden coalitieafspraken en 
voor een dergelijk wetsontwerp was een gewone meerderheid genoeg. GroenLinks en 
sp wensten de burgemeester door de gemeenteraad te laten kiezen en niet, zoals voor-
gesteld, door de gemeentebevolking. Van Raak daagde d66-woordvoerder Engels uit 
het regeerakkoord open te breken en niet in achterkamertjes verder over de gekozen 
burgemeester te spreken. Engels beklemtoonde dat alleen de grondwetswijziging op 
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tafel lag. Voor een debat over het regeerakkoord was Van Raak bij hem aan het ver-
keerde adres: ‘U weet net zo goed als ik dat wij daar als fractie in de Eerste Kamer niet 
direct bij betrokken zijn geweest en dat wij in dit huis iets anders kunnen omgaan met 
hoofdlijnenakkoorden dan aan de overkant.’32 

GroenLinks en sp daagden vvd en cda uit de grondwetsherziening te torpederen. 
Dölle (cda) weigerde dit. Een regeerakkoord was een politiek feit van de eerste orde, 
vond hij. Er moest iets heel bijzonders aan de hand zijn, ‘indien je als Eerste Kamer-
fractie de facto de expliciete afspraken, door je zusterfractie aan de overzijde gemaakt 
en in stand gelaten door bestuur en congres, met terugwerkende kracht na twee jaar 
op een hoofdpunt demonteert en aldus de basis onder het kabinet wegslaat’. Het cda 
zou voorstemmen, maar Dölle meldde dat het niet betekende dat zijn fractie ook het 
wetsvoorstel over de gekozen burgemeester zou steunen, want dat viel volgens hem 
niet onder het beslag van het Hoofdlijnenakkoord.33

Ook de minister bleef benadrukken dat alleen de grondwetsherziening aan de orde 
was. Dat antwoord was voor Van Thijn onacceptabel. Volgens hem waren het wets-
voorstel over de gekozen burgemeester en de grondwetsherziening niet los te koppe-
len en was ‘de onomkeerbaarheid van het proces dat de minister in gang wil zetten 
fnuikend voor het democratisch gehalte van het debat’. De pvda stemde tegen en het 
voorstel haalde aldus niet de vereiste tweederde meerderheid. 

De nederlaag was een tegenslag voor De Graaf, maar werd pas echt een bittere pil 
toen hij bemerkte dat er binnen zijn partij en bij de coalitiegenoten weinig animo 
bestond voor het andere voorstel op het terrein van bestuurlijk vernieuwing, namelijk 
om het kiesstelsel te herzien. Het gebrek aan draagvlak deed hem besluiten zijn ontslag 
in te dienen. Tegen de Volkskrant verklaarde de gewezen minister dat hij had willen 
voorkomen dat hij het land in moest met de mededeling: ‘Hallo kiezers, ik ben de 
minister voor bestuurlijke vernieuwing en ik heb verder niets te melden.’ Op 24 maart 
2005 werd zijn ontslagverzoek aanvaard. 34

Tot slot

De Eerste Kamer heeft slechts sporadisch een bewindspersoon aanleiding gegeven om 
tussentijds op te stappen, waaruit de terughoudendheid van de Kamer valt af te lei-
den. Bij Schokking en Kranenburg waren het vertrouwenskwesties, de wetsontwerpen 
van Van Karnebeek en De Graaf vielen onder het vetorecht. In al de vier hierboven 
beschreven gevallen was sprake van een optelsom. De kritiek van de Eerste Kamer op 
het functioneren van een bewindsman of op een belangrijk wetsontwerp stond niet 
op zichzelf, maar werd toegevoegd aan het gebrek aan overtuiging dat bestond bij de 
Tweede Kamer en het kabinet. Omdat de Eerste Kamer nu eenmaal de laatste in rij is 
om een oordeel te geven, gaf zij de genadeslag. 

In de debatten zelf stelden de senatoren zich niet terughoudend op. Zij rechtvaar-
digden hun keuzes in de voornoemde debatten door te wijzen op de revisiefunctie en 
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hechtten er daarnaast groot belang aan niet onder druk te worden gezet door coali-
tiedwang vanuit de Tweede Kamer of crisisdreiging vanuit het kabinet. In het geval 
van het Verdrag met België meenden veel senatoren zelfs dat zij beter in staat waren de 
volkswil te vertegenwoordigen dan de Tweede Kamer. Bovendien is het opvallend dat 
de Eerste Kamer eenmaal zelfs ‘de overkant’ passeerde, zonder dat het haar op scherpe 
kritiek kwam te staan. Nog voor de onderzoekscommissie van de Tweede Kamer was 
begonnen met haar onderzoek naar het aanschafbeleid op Defensie, oordeelde kvp- 
senator De Gou zo hard over staatssecretaris Kranenburg dat deze zich genoodzaakt 
voelde zijn ontslag in te dienen. Schokkings weifelende beleid en zijn gebrekkige infor-
matievoorziening werden evenmin getolereerd. Ten slotte is het opmerkelijk dat pas in 
het laatste besproken debat het beoordelen van de kwaliteit van wetgeving als kerntaak 
van de Kamer werd opgevoerd. 

Het behoeft geen betoog dat de politici in een debat die argumenten kiezen, die 
het beste in hun kraam te pas komen en dat de opvatting over wat de Kamer kan en 
mag daarop wordt afgestemd. Deze argumenten kunnen niet verbloemen dat de Eerste 
Kamer ook een politiek instituut is, dat af en toe zijn tanden laat zien. De ministers 
zijn gewaarschuwd.
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