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TEN GELEIDE

‘In de Tweede Kamer hebben ze het idee dat zij het belangrijkst zijn. In de Eerste 
Kamer hebben wij het idee dat we er verstand van hebben’, schertste wijlen senator 
Willem Witteveen (pvda) in maart 2014 bij gelegenheid van het Grondwetfestival in de 
vergaderzaal van de Eerste Kamer.1 Over de positie van de Eerste Kamer in het staats-
bestel is veel gezegd en geschreven, zeker sinds het aantreden van het kabinet-Rutte i 
dat in de Eerste Kamer van meet af aan de steun van een vaste meerderheid ontbeerde. 
De verkiezingen van de Provinciale Staten en de daaropvolgende Eerste Kamerverkie-
zingen van afgelopen voorjaar hebben daar geen verandering in gebracht en hebben 
het de coalitiepartners door zetelverlies zelfs nog moeilijker gemaakt. 

De complexe politieke situatie gaf de liberalen, die voorheen altijd trouw vasthiel-
den aan het tweekamerstelsel, zelfs aanleiding om in discussie te gaan over de rol van 
de Eerste Kamer. Als deze Kamer voorstellen op politieke gronden zou wegstemmen, 
zou ze het politieke primaat van de Tweede Kamer ondermijnen. De ‘dubbeling van 
rollen’ die dan zou ontstaan zou de Eerste Kamer in feite overbodig maken, stelde 
vvd-fractievoorzitter Halbe Zijlstra op 20 april 2013 in De Telegraaf.2 Een halfjaar later 
deed zijn collega aan de overzijde van het Binnenhof, Loek Hermans, bij de algemene 
politieke beschouwingen in de Eerste Kamer ook een duit in het zakje. De nieuwe 
realiteit van snel wisselende meerderheden en verschillende tijdstippen van verkiezing 
noopten ertoe discussie te voeren over de positie van de Eerste Kamer, vond hij.3

In oktober 2014 zegde het kabinet toe een staatscommissie te zullen instellen die zich 
zal gaan bezighouden met de vraag ‘of het Nederlandse parlementaire stelsel moet wor-
den verbeterd om het toekomstbestendig te houden’.4 En nu het kabinet definitief niet 
kan rekenen op een meerderheid in de senaat, is zeker dat de discussie over de rol van 
de Eerste Kamer ook in de media voorlopig zal aanhouden. Om wetsvoorstellen in het 
Staatsblad te krijgen, zal het kabinet actief op zoek moeten gaan naar steun buiten de 
geestverwante fracties. Daardoor springt het doen en laten van de Eerste Kamer meer in 
het oog dan de afgelopen honderd jaar het geval is geweest. ‘Ik kan me de tijd nog goed 
herinneren dat we de pers hier met geen stok door de deur kregen. Dat is nu wel anders’, 
zei Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol begin juni 2015.5 Het Grondwetfestival 
werd op 29 maart 2014 georganiseerd door de Eerste Kamer en Jonge Historici.

Niet alleen de grote belangstelling die de Eerste Kamer door de politieke omstan-
digheden momenteel ten deel valt, heeft voor de redactie aanleiding gevormd dit Jaar-
boek aan juist deze Kamer te wijden. Ook het feit dat dit Hoge College van Staat dit 
jaar zijn tweehonderdjarige jubileum viert speelt daarbij een rol. Op 24 augustus 1815 
kondigde koning Willem i een herziene Grondwet af die Noord- en Zuid-Nederland 
in één koninkrijk zou verenigen. Op aandringen van de Belgen voorzag deze in een 
senaat, waarin behalve noordelijke vertrouwelingen van de kroon ook de Zuid-Neder-
landse adel een plaats zou krijgen. Hoewel de Belgen zich vijftien jaar later afscheid-
den, is de Eerste Kamer tot op de dag van vandaag blijven bestaan.

Zoals trouwe lezers zullen hebben opgemerkt, is het Jaarboek in een nieuw jasje gesto-
ken. De vertrouwde opbouw ervan is echter niet verlaten.
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In het openingsartikel betoogt Hans Goslinga dat de Eerste Kamer, ondanks alle 
kritiek die deze de afgelopen twee eeuwen ten deel is gevallen, beter op waarde zou 
moeten worden geschat. Zeker in een tijdperk waarin democratie in toenemende mate 
lijkt te worden gereduceerd tot meerderheidsbesluitvorming, kan de Eerste Kamer van 
betekenis zijn, niet alleen als chambre de réflexion, maar ook als onderdeel van een 
breder en noodzakelijk systeem van checks and balances.

De vraag in hoeverre de Nederlandse Eerste Kamer zich bij het uitoefenen van haar 
functies terughoudend dan wel politiek geprononceerd heeft opgesteld, komt aan de 
orde in twee artikelen van de hand van respectievelijk Bert van den Braak en Anne Bos. 

Bert van den Braak maakt een vergelijking tussen twee gevallen waarin een wets-
voorstel strandde in de Eerste Kamer: de Hoger-onderwijswet van het kabinet-Kuy-
per in 1904 en de Wet marktordening en gezondheidszorg van het kabinet-Rutte ii in 
december 2014. De wijze waarop de beide crises werden opgelost, is volgens Van den 
Braak veelzeggend voor de ontwikkeling die de Eerste Kamer heeft doorgemaakt. In 
de huidige constellatie lijkt deze Kamer meer bereid te zijn tot overleg en compromis.

Anne Bos behandelt in haar artikel vier gevallen waarin de Eerste Kamer een minis-
ter of staatssecretaris naar huis stuurde. Alhoewel dergelijke aftredens niet vaak zijn 
voorgekomen en ook nooit uitsluitend berustten op de handelwijze of het oordeel van 
senatoren, toont het feit dat ook de Eerste Kamer een bewindspersoon tot aftreden kan 
doen besluiten onmiskenbaar haar inherent-politieke karakter aan. 

Het functioneren van de Eerste Kamer wordt ook behandeld in de artikelen van 
Jouke Turpijn en Carla van Baalen, maar zij belichten dit als het ware vanuit het ‘bin-
nenperspectief ’. Jouke Turpijn zet in zijn bijdrage aan het Jaarboek de schijnwerpers 
op de voorzitters onder wier leiding de Eerste Kamer in de tweehonderd jaar van haar 
bestaan heeft gewerkt. Hun achtergronden en de wijze waarop zij zich van hun taak 
kweten, geven een beeld van wat er in de Eerste Kamer veranderd is, en soms ook van 
wat er juist onveranderd is gebleven.

Hoe de Eerste Kamer heden ten dage functioneert, wordt op illustratieve wijze uit-
eengezet door Carla van Baalen. Een aantal weken lang woonde zij de plenaire vergade-
ringen van de Eerste Kamer bij. Ook nodigde zij de Britse politiek-antropologe Emma 
Crewe uit om haar een middag te vergezellen. Hun impressies van de regels, conven-
ties, rituelen en symboliek geven een indruk van de sfeer waarin de Eerste Kamer haar 
werk verricht en de verwachtingen die er ten aanzien van haar leden bestaan.

In het essay van Douwe Jan Elzinga wordt de manier waarop de Eerste Kamer func-
tioneert weer vanaf een wat grotere afstand bezien. Als het gaat om de precieze rol die 
zij heeft te vervullen, is volgens hem in de huidige situatie geen fundamentele keuze 
gemaakt. Hij neemt als onvoorzien gevolg van de grondwetsherziening van 1983 een 
tendens waar om de Eerste Kamerverkiezingen te zien als midterm elections, waaruit 
automatisch een meer politiek geprofileerde rol voor de Eerste Kamer voortvloeit. Bij 
een dergelijke rol passen echter eerder directe dan trapsgewijze verkiezingen, terwijl bij 
een politiek bescheidener rol herinvoering van het verkiezingssysteem van vóór 1983 
op zijn plaats zou zijn.
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Het artikel van Inger Stokkink en Kees van Kersbergen ten slotte illustreert dat de 
worsteling met de vraag hoe in een tweekamerstelsel beide Kamers zich tot elkaar 
moeten verhouden niet uniek is voor Nederland. Ook in Denemarken werd lang 
gediscussieerd over de vraag of de senaat bestaansrecht had. Doordat de parlemen-
taire kamers in het Deense stelsel zich qua samenstelling steeds minder van elkaar 
onderscheidden en de functies waarvoor de senaat aanvankelijk in het leven geroepen 
was geleidelijk werden overgenomen door andere politieke instituties, werd de senaat 
uiteindelijk overbodig gevonden en afgeschaft. 

In de rubriek ‘Spraakmakend debat’ behandelen Jan Ramakers en Hilde Reiding de 
‘kerstcrisis’ die plaatsvond in december 2014. Drie leden van coalitiepartij pvda stem-
den tegen de voorgestelde Wet marktordening gezondheidszorg, waardoor deze werd 
verworpen. Dit deed veel stof opwaaien, niet alleen vanwege het grote belang dat het 
kabinet hechtte aan deze wet, maar ook door het optreden van de voorzitter van de 
Eerste Kamerfractie van de pvda. 

Anders dan gewoonlijk is het egodocument dat dit jaar is opgenomen in het Jaar-
boek van een betrekkelijk recente datum; het heeft betrekking op de herverkiezing van 
Ankie Broekers-Knol op 23 juni 2015. Wat er uniek is aan dit document wordt toege-
licht door Anne Bos.

Het fragment uit de notulen van de ministerraad dat hier wordt gepubliceerd, 
en van een inleiding is voorzien door Jan Willem Brouwer, is niet gerelateerd aan het 
thema van dit Jaarboek, maar heeft betrekking op een ander onderwerp dat dit jaar in 
de belangstelling heeft gestaan: de traumatische val van Srebrenica die op 11 juli 2015 
precies twintig jaar geleden plaatsvond.

In het interview dat Hans Goslinga en Alexander van Kessel hielden ten behoeve van 
het Jaarboek komt Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol aan het woord. Anders 
dan een aantal van haar partijgenoten bepleit zij het bestaansrecht van de Eerste Kamer 
en ziet Broekers-Knol een staatscommissie die over het parlementaire stelsel moet advi-
seren er nog niet snel komen. Dat wil echter niet zeggen dat ze gekant is tegen iedere 
hervorming. Een aanpassing van het kiesrecht zou wat haar betreft bespreekbaar zijn. 
 
Het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis is een uitgave van het Centrum voor Par-
lementaire Geschiedenis, verbonden aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Het 
Centrum beoogt daarmee in zo breed mogelijke kring belangstelling te wekken voor 
de Nederlandse parlementaire geschiedenis door, naast wetenschappelijke, ook opini-
erende artikelen op te nemen, alsmede egodocumenten en herinneringen aan onlangs 
overleden prominente politici, boekbesprekingen en een kroniek van het afgelopen 
parlementaire jaar. Doorgaans liggen actuele thema’s of gebeurtenissen ten grond-
slag aan de onderwerpskeuze van de historische artikelen. In het Jaarboek komen niet 
alleen wetenschappers aan het woord, maar ook journalisten en (oud-)politici. In alle 
bijdragen is het Nederlandse parlement in een nabij of ver verleden uitgangspunt van 
beschouwing; de positie en het handelen daarvan sinds de opkomst van het parlemen-
taire stelsel in 1848 staat steeds centraal.
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Het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis kwam mede tot stand dankzij de steun 
van het bestuur van de Stichting Parlementaire Geschiedenis (Thom de Graaf 
(voorzitter), Sybrand van Haersma Buma (vicevoorzitter), Rutger Zwart (secretaris- 
penningmeester), Anglien Eijsink, Frank de Grave en Arie Slob) en de wetenschap-
pelijke raad (Remieg Aerts, Paul Bovend’Eert, Ruud Koole en Gerrit Voerman) die 
het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis en de redactie met waardevolle advie-
zen terzijde stond. Onze dank gaat tevens uit naar student-assistent Tijs Sikma voor 
zijn ondersteunende werkzaamheden. Irene Helsen danken wij voor haar secretariële 
ondersteuning.

Anne Bos
Jan Willem Brouwer
Hans Goslinga
Jan Ramakers
Hilde Reiding
Jouke Turpijn
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ARTIKELEN

 

Eerste Kamer 1815-2015

Een onverlangd cadeau

Hans Goslinga

Voor de aanvang van vergaderingen van de Eerste Kamer speelt zich in het midden van 
de vloer een tafereel af dat iets weg heeft van een stamritueel. In een lange rij schuifelen 
de senatoren roezemoezend langs de regeringstafel en het voorzittersgestoelte om de 
aanwezige bewindslieden en de Kamervoorzitter een handje te geven. ‘Wij doen dat 
in het besef dat iedere keer de laatste kan zijn’, verklaarde De Gaay Fortman sr., sena-
tor tussen 1960 en 1973, in de jaren zeventig met een knipoog tegenover een politiek 
journalist van Trouw. Gaius, zoals hij op het Binnenhof bekendstond, doelde op de 
gemiddeld hoge leeftijd van de senatoren, niet op de mogelijkheid dat dit deel van 
de volksvertegenwoordiging onverhoeds zou worden afgeschaft. Dat laatste is immers 
vrijwel uitgesloten. Hoewel er geen enkel vertrek in het Huis van Thorbecke zó dik-
wijls ter discussie heeft gestaan als de Eerste Kamer, zijn er weinig politieke discussies 
gevoerd die zoveel weg hadden van het najagen van wind. ‘De Eerste Kamer is er nu 
eenmaal’, zei de christelijk-historische senator Schokking in het debat over de grond-
wetsherziening van 1922.1 Het klonk als: voor nu en voor altijd. In 1976 schreef de soci-
aaldemocraat Anne Vondeling gefrustreerd, maar berustend: ‘De Eerste Kamer is zo’n 
instelling die maar niet wil verdwijnen.’2 De wrevelige gelatenheid die hieruit sprak, 
heeft dit huis bijna doorlopend omringd.

De liberaal Oud heeft hiervoor een rationele verklaring gegeven. In zijn boek Het 
jongste verleden, geschreven in de oorlogsjaren, constateerde hij ‘dat deze plant van 
vreemde bodem hier nooit behoorlijk wortel heeft kunnen schieten’.3 Zijn er dan 
metafysische krachten in het spel die het onmogelijk maken ons te ontdoen van dit 
gewas, dat ons in 1815 werd opgedrongen om de adel in de Zuidelijke Nederlanden 
tevreden te stellen? Het prozaïsche antwoord op deze veronderstelling kwam iets meer 
dan een eeuw later van de katholieke leider Nolens: ‘Niemand wordt graag afgeschaft.’4 
Allemaal mooi en wel, maar het gevolg van deze wetmatigheden is dat de Eerste Kamer 
weliswaar een lang, maar weinig gelukkig leven beschoren is geweest, vrijwel zonder 
erkenning en waardering, als een blok aan het been haast. 

Thorbecke, die het huis in 1848 als ‘zonder grond en zonder doel’ had willen 
afschaffen, had dit scherp voorzien. In zijn Bijdrage tot de herziening der Grondwet 
noteerde hij in dat gedenkwaardige jaar: 

De Kamer kan slechts ja of neen zeggen. Haar neen zal in de meeste gevallen noch 
de zaak, noch de kroon baten. De wil der Tweede Kamer zal als de volkswil worden 
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beschouwd. De Eerste Kamer zal in den gewone loop niet worden geteld of als 
eene nuttelooze vertraging worden aangemerkt, en wanneer zij in zaken van gewigt 
tegen de Tweede Kamer staat, worden weerstreefd, zoo niet op zijde gezet. Zij zal, 
waar zij niet gedwee volgt, slechts eene aanleiding tot misnoegen en tweespalt zijn.5 

De Eerste Kamer bestaat dus al twee eeuwen in het perspectief van een verdwijning, 
die nooit zal komen, bespot en beschimpt, meewarig of vol ergernis bezien, op z’n 
best als ‘een koel bosmeer’6 (Van Riel) of ‘exclusieve politieke sociëteit’ (Vondeling), 
op z’n ongunstigst als een ‘obscure opiumkit’ (Roethof) of een ‘oudemannenhuis’. 
Kan het nog tragischer en tegenstrijdiger? ‘Een onverlangd cadeau, te groot om weg 
te smijten’, dichtte Leo Vroman over het leven.7 Het zou het epitheton van de senaat 
kunnen zijn. De vraag is of het mogelijk is anders naar dit gesmade en versmade deel 
van ons staatkundig bestel te kijken, niet als een onnodig struikelblok op weg naar 
een beter of slagvaardiger democratisch bestel, maar als een nuttig en zelfs nood-
zakelijk orgaan. 

De democratie is geen rustig bezit, geen statische vorm van besturen, maar zelf per-
manent voorwerp van discussie, een bron van hoop en verwachtingen, maar ook van 

iPads in de Eerste Kamer [spotprent tom janssen, trouw, 13 september 2011]
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onbehagen en ergernis. De historicus Johan Huizinga weet de onvrede aan de naam, 
die in zijn ogen ‘eigenlijk nooit een gelukkige vondst’8 voor deze staatsvorm is geweest. 
Het eenvoudige feit dat het volk in praktische zin nooit kan heersen, leverde volgens 
hem een afdoende argument op voor deze opvatting. ‘Een staatsvorm die in haar naam 
al de eigen onvervulbaarheid meedraagt, kan alleen maar frustraties en misverstanden 
oproepen’, schreef hij in 1943 in zijn boek Geschonden wereld dat twee jaar later, na de 
bevrijding, werd uitgegeven.9

De politieke geschiedenis van Nederland laat zien dat het ideaal van de democra-
tie geleidelijk, soms met grote tussenstappen zoals in 1848 en 1917, op de monarchie is 
bevochten. De Eerste Kamer werd in deze ontwikkeling vooral gezien als een sta-in-de-
weg, hetgeen haar aanzien sterk heeft bepaald. De grondwetscommissie van 1815 riep 
haar in het leven, onder meer om ‘de troon te omringen als een bolwerk, waartegen alle 
partijen afstuiten’. Daarbij werd het aan de koning overgelaten de leden te benoemen, 
zowel uit de adel naar Engels voorbeeld, zoals de Belgen wilden, als uit ‘de aanzienlijksten 
van den lande’.10 Van die ontstaansgeschiedenis is het huis nooit meer echt losgekomen. 

John Adams, de tweede president van de Verenigde Staten en een van de stichters van 
de republiek, schreef in het onafhankelijkheidsjaar 1776 in zijn Thoughts on government 
dat er (in de eerste moderne democratie ter wereld) een representatieve assemblee moest 
zijn als ‘een exact portret in miniatuur van het geheel van de bevolking’.11 Maar die ver-
gadering mocht niet alle wetgevende macht bezitten, omdat ze ‘net als een individu met 
onbeperkte macht, onderhevig kon zijn aan vlagen van temperament, vooringenomen-
heid en vooroordeel’. In de visie van Adams was er tegenwicht nodig in de vorm van een 
tweede, kleiner wetgevend lichaam; dat is uiteindelijk de senaat geworden.

De overwegingen van Adams doen denken aan het motief voor het tweekamer-
stelsel hier. De grondwetscommissie van 1815 zag als doel ‘alle overijling in de raad-
pleging te voorkomen en in moeilijke tijden aan de driften heilzame palen te stellen’. 
Dat klonk als de tegenmacht die Adams in Amerika voor ogen had, maar hier bepaal-
den de samenstelling en de benoeming door de koning het beeld van de senaat: ‘la 
ménagerie du roi’, het beestenspul van de koning. De Eerste Kamer werd dus gezien als 
een tegenmacht aan de volkswil, niet als een uitdrukking daarvan. 

Thorbecke stak in 1848 de draak met de Eerste Kamer als tegenmacht: ‘Waaraan 
zouden ook hare leden het vermoeden van meer bekwaamheid of karakter ontleenen? 
Omdat zij tien levensjaren meer tellen of 1200 gulden in de grondbelasting en het per-
soneel opbrengen?’12 Hij verloor echter het pleit. De meerderheid van de Staatscom-
missie wilde de Eerste Kamer, als bijzondere vertegenwoordiging van het grootgrond-
bezit, behouden uit vrees voor de democratie. Bij één rechtstreeks gekozen Kamer zou 
de regering ‘bloot staan om, in een ogenblik van opgewondenheid, als de driften het 
bedaard overleg hebben verbijsterd, ten onrechte te worden omvergeworpen’. De Eer-
ste Kamer moest daartegen ‘een dam zijn’. 

 
Nu in ons democratische bestel de machten zoveel anders zijn verdeeld dan in de 
negentiende eeuw moet het toch mogelijk zijn opnieuw, met frisse blik als het kan, 
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naar het tweekamerstelsel te kijken. Misschien is dat zelfs wel urgent nu onze democra-
tie, zoals Huizinga voorzag, zoveel frustraties en misverstanden oproept. In het eerste 
anderhalve decennium van de eenentwintigste eeuw hebben de frustraties geleid tot 
een grote politieke instabiliteit in het landsbestuur. In deze rumoerige periode groei-
den ook de misverstanden over het wezen van onze staatsvorm, zoals het misverstand 
dat de meerderheid plus één de baas is en de opvatting dat de vrijheid van meningsui-
ting het recht op beledigen en zelfs haatzaaien insluit. De vraag is of dat anders zou zijn 
geweest als voor een naam was gekozen die, beter dan de term ‘democratie’, de idealen 
van gelijkheid en vrijheid voor allen uitdrukt. Dat is niet helemaal ondenkbaar. 

Al in de eerste eeuw voor Christus waarschuwde de politieke denker en politicus 
Cicero in zijn beschouwing De re publica dat een democratie haar aantrekkingskracht 
ontleent aan de idealen van gelijkheid en vrijheid, maar dat deze idealen kunnen door-
slaan in anarchie en dwang van een meerderheid, als zij niet worden getemperd door 
redelijkheid en verdraagzaamheid. Cicero was daarom voorstander van een mix van 
monarchie, aristocratie en democratie. Elk van de afzonderlijke stelsels kon ontaarden 
en ondergaan: de monarchie aan de tirannie van een slechte koning, de aristocratie 
aan vriendjespolitiek en corruptie. In zo’n gemengd stelsel zouden de machten elkaar 
in evenwicht houden. Cicero kon het weten. Hij maakte de overgang van de Romeinse 
republiek naar het keizerrijk mee en dacht niet alleen na, maar beoordeelde als politi-
cus denkbeelden ook scherp op hun praktische toepassing.

De zienswijze van Cicero is voor degenen die schamper doen over de Eerste Kamer 
wellicht een eyeopener, omdat Nederland in grote lijnen zo’n gemengd stelsel kent. De 
aristocratie heeft hier getalsmatig nooit zoveel voorgesteld, maar ons land kent wel een 
oude regententraditie. De Eerste Kamer kan, met veel bestuurlijke, politieke en maat-
schappelijke wijsheid in haar groene bankjes, worden gezien als een geconcentreerde 
uitdrukking van die traditie en daarmee als een nuttig onderdeel van de checks and 
balances van ons stelsel. Dat kost wellicht enige moeite, omdat het begrip ‘regent’ in 
de culturele revolutie van de jaren zestig belast is geraakt als synoniem voor autoritair, 
gesloten bestuur. ‘Regentesk’ is in het politieke jargon nog altijd een scheldwoord.

De politicoloog Hans Daalder pleitte begin jaren negentig voor een herwaardering. 
Hij stelde vast dat het regentenambt in onze bestuurscultuur een status van onafhan-
kelijkheid heeft nagelaten, die ambtsdragers nog altijd van pas komt, alsook een voor-
keur voor collegiaal besturen, waarmee een land met zoveel politieke verscheidenheid 
zijn voordeel kan doen.13 Het is een van die ironische metamorfosen in ons politieke 
leven: de strijd tussen partijen om publieke ambten wordt doorgaans heftig gevoerd, 
maar de eenmaal benoemde ambtsdrager werpt als eerste daad van onafhankelijkheid 
zijn partijpolitieke kleed af. Hij wil laten zien, zoals Daalder schreef, dat hij loyaal is 
aan de functie, niet horig aan zijn partij. Dat is geen geringe kwaliteit in ons bestuur.

De grootste machtsverschuiving in de afgelopen twee eeuwen betrof de positie van de 
Koning. Van politieke macht beroofd, sinds 2012 zelfs op afstand gezet van het proces 
van machtsvorming in kabinetsformaties, is de Koning nu vooral het symbool van 
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nationale eenheid. In het licht van deze evolutie is er misschien een goede reden de 
positie van de Eerste Kamer als ‘bolwerk om de troon’ te herstellen. De betekenis zou 
immers nu een geheel andere zijn dan in 1815. De koning heeft geen persoonlijke macht 
meer, of die zou nog moeten worden gezocht in de handtekening waarmee hij beslui-
ten van het kabinet formaliseert. Oud-minister en rechtsdenker Hirsch Ballin wees er 
in 2012, in een monografie over het koningschap, op dat deze handeling niet zonder 
betekenis is.14 Het koninklijk contraseign herinnert ministers eraan, schreef hij, dat zij 
constitutionele ambtsdragers zijn, dat wil zeggen dienaren van de gehele samenleving 
en niet alleen maar politici die een meerderheid in het parlement vertegenwoordigen, 
laat staan alleen hun partij.

De ontwikkeling tendeert de andere kant uit, richting coalitiemonisme. Niet de 
koning ‘benoemt en ontslaat ministers naar welgevallen’, maar de politieke aanvoerder 
van de regerende partij, die de laatste decennia veelal in het kabinet zit. Zo ontdeed 
pvda-voorman Bos zich tijdens het vierde kabinet-Balkenende van minister Vogelaar, 
omdat hij meende dat zij niet meer over voldoende gezag beschikte. In dezelfde kabi-
netsperiode schaarde premier Balkenende zich in het conflict over het ontslagrecht 
openlijk achter zijn partijgenoot Donner, minister van Sociale Zaken. Op het congres 
van zijn partij op 10 november 2007 riep hij uit: ‘Donner is cda, Donner is van ons.’ De 
sociaaldemocraat Kok was de laatste die zich, in 1994, nog uitdrukkelijk presenteerde 
als ‘premier van alle Nederlanders’.

Met het coalitiemonisme is ook de neiging tot disciplinering van de fracties en de 
partijen toegenomen. De pvda is in 2012 zelfs zo ver gegaan in haar partijstatuten op 
te nemen dat kandidaat-leden van de Eerste Kamer niet alleen het verkiezingsprogram 
moeten onderschrijven, maar ook – als de partij regeert – het regeerakkoord. 

De vraag is hoe zich dat verhoudt tot het grondwetsartikel dat de leden van de 
Kamers ‘stemmen zonder last’. Hoe dan ook is er reden voor ongerustheid over de 
accentuering, zo niet verabsolutering van de wil van de meerderheid die Cicero vreesde. 
De pvda staat niet alleen. Er is de laatste jaren in de Nederlandse politiek een bredere 
tendens zichtbaar om tegenspraak van de meerderheidswil in de Tweede Kamer niet 
te beschouwen als gezonde tegenmacht, maar als ongewenste hindermacht. Voor een 
deel komt die gedachte voort uit de versplintering van het politieke krachtenveld, die 
een reëel risico vormt voor de besluitvaardigheid en de stabiliteit; een democratie die 
niet in staat is slagvaardig te opereren, is op den duur ten dode opgeschreven. 

Een democratie is echter geen bedrijf dat op zo efficiënt mogelijke wijze winst wil 
maken, maar een staatsvorm om, op vreedzame wijze, maatschappelijke conflicten te 
beslechten en steeds weer, aan de hand van open debat, het algemeen belang te bepa-
len. Het debat is essentieel om zichtbaar te maken wat er op het spel staat en zo nodig 
minderheden die het aan het kortste eind trekken te verzoenen met het besluit van de 
meerderheid. Gaat in dat perspectief zorgvuldigheid niet voor de snelheid uit? 

Er zijn meer mogelijkheden om wetsvoorstellen aan een finale toets te onderwer-
pen, zoals een Constitutioneel Hof, maar de Eerste Kamer is er en de ervaring in ons 
land is dat instituties zich langs organische weg ontwikkelen en vernieuwen. Het sterk-
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ste voorbeeld is het ambt van burgemeester: die wordt formeel benoemd, maar in de 
praktijk gekozen (door de gemeenteraad). Nederland is geen land van revolutie, maar 
van evolutie. Op de door hemzelf opgeworpen retorische vraag waarom de Duitse 
revolutie van 1918 bij Zevenaar halt hield, gaf de vrijzinnig democraat Marchant als 
antwoord: ‘Om de eenvoudige reden dat Zevenaar in Nederland ligt en niet in Duits-
land.’15

Politiek is strijd om de macht: macht om dingen voor elkaar te krijgen, macht om 
zaken tegen te houden, macht om stil invloed uit te oefenen of om luidruchtig domi-
nantie te veroveren in het publieke debat. Aan de keerzijde treffen we praktische wijs-
heid, bereidheid om compromissen te sluiten, de traditie van onafhankelijkheid en 
collegiaal bestuur, oog voor de positie van minderheden en rechtsvereisten. Het zijn 
keerzijden van een en dezelfde medaille, die zichtbaar zijn in de beide Kamers van de 
Staten-Generaal. In de rolverdeling ligt het accent in de Tweede Kamer op de politiek 
als machtsstrijd, in de Eerste Kamer op de zorgvuldigheid van de besluitvorming in 
de breedst mogelijke zin. De liberaal Visser van IJzendoorn zei in 1918: ‘Als de Eerste 
Kamer wordt afgeschaft zullen alleen de boden erom treuren.’16 Misschien is dat in 
deze tijd nog zo. Maar misschien is het ook wel dwaasheid een huis op te doeken dat 
zoveel wijsheid onderdak verschaft en ruimte geeft aan reflectie die in de jachtige en 
op snel effectbejag gerichte Tweede Kamer ontbreekt. 

Ons democratische stelsel heeft zich in de loop van ruim twee eeuwen ontwik-
keld in het perspectief dat nog altijd een betere versie van de democratie om de hoek 
lag. Het ideaal van volksheerschappij mocht onvervulbaar zijn, het leek wel moge-
lijk dat ideaal zo dicht mogelijk te benaderen. Vermoedelijk daardoor is – misschien 
wel ongemerkt – een te zwaar accent komen te liggen op het meerderheidsbesluit als 
uitdrukking van het democratische ideaal in plaats van een instrument om na zorg-
vuldig beraad de knoop door te hakken. De essentie van de democratie als wijze van 
besluitvorming is de meerderheidsregel (de helft plus één), maar als uitdrukking van 
de publieke geest in een samenleving heeft de democratie ook een sterke sociale en 
culturele dimensie. Jacques de Kadt verwoordde die dimensie als ‘de levenskunst om 
met verschillen om te gaan’.17 Daarvoor was in zijn ogen nodig ‘een alledaagse vorm 
van broederschap, die meebrengt dat men overreding en overtuiging als normale vor-
men van omgang beschouwt’. Die dimensie wordt nog wel eens vergeten in de voor-
stellen om de meerderheidsvorming te vergemakkelijken, zoals het verhogen van de 
kiesdrempel, het invoeren van een twee-blokkensysteem – bijvoorbeeld door een dis-
trictenstelsel –, introductie van referenda, afschaffing van de rechterlijke toetsing van 
wetten aan het Europese mensenrechtenverdrag en afschaffing van de Eerste Kamer.

De vorm die het stelsel in ons land heeft gekregen na de invoering van het alge-
meen kiesrecht en de verfijnde evenredige vertegenwoordiging in 1917 drukt goed 
de eenheid in verscheidenheid uit. De vorm was niet alleen een afspiegeling van de 
verzuilde samenleving, maar nodigde op haar beurt ook uit tot verdraagzaamheid, 
gematigdheid en redelijkheid – precies de eigenschappen die Montesquieu, de vader 



EERSTE KAMER 1815-2015

17

van de moderne democratie, rekende tot de publieke deugd zonder welke vrijheid 
en gelijkheid niet kunnen floreren. In dit licht moet het kale, economisch gedreven, 
meerderheidsdenken met scepsis worden bezien, ook als het ingegeven lijkt te zijn 
door frustratie over nodeloos tijdverlies, zoals bij Vondeling in de jaren zeventig, of 
beduchtheid voor onbestuurbaarheid van het land, zoals bij Zijlstra, de fractievoor-
zitter van de vvd, in deze dagen. De meerderheid kan zich immers vergissen en heeft 
niet altijd gelijk. Bovendien kunnen de belangen van minderheden bij zoveel nadruk 
op slagvaardigheid algauw over het hoofd worden gezien. 

Er is dus alle reden waakzaam te zijn bij de neiging de wil van de meerderheid tot 
de maat der dingen te maken. De tegenmachten, die essentieel zijn in een gezonde 
democratie, kunnen dan gemakkelijk als hindermacht worden beschouwd, zo niet als 
strijdig met de volkswil of zelfs vijandig aan het algemeen belang of de eenheid van de 
natie. De staatsrechtgeleerden Van der Pot en Donner gaven om die reden de voorkeur 
aan een (constitutionele) monarchie boven een republiek, omdat de koning als de 
symbolische verbeelding van het geheel het ministers gemakkelijker maakt hun dub-
belrol te spelen van dienaar van de kroon en vertegenwoordiger van de parlementaire 
meerderheid. De begoocheling dat alle macht van het volk ook uitgaat van het volk 
achtten zij gevaarlijker, omdat die aanknoopt bij democratische idealen en suggereert 
de werkelijkheid te benaderen. ‘De monarchie mist door haar ongerijmdheid elke aan-
spraak op adequate weergave van de werkelijkheid en leent zich juist daarom het minst 
voor misbruik en demagogie.’18

De notie dat ministers dienaren van de gehele samenleving zijn, biedt tegenwicht 
aan de verleiding zich als regerende meerderheid op de wil van het volk te beroepen of 
de oppositie ervan te beschuldigen met haar gestook tegen de regering de eenheid van 
de natie te schaden. Van een verheven positie van de koning is dan ook vooral in die zin 
sprake, dat hij op een verdeeld nationaal huis als bliksemafleider functioneert. Om die 
reden was het misschien toch niet zo verstandig de koning buiten de kabinetsformatie 
te plaatsen. Daardoor heeft de koning als instituut met veel opgetaste wijsheid niet 
alleen aan staatkundig gewicht verloren, maar valt eens te meer het licht op de meer-
derheidswil. Het was al een teken aan de wand dat vvd-leider Rutte tijdens de formatie 
van 2010 het ontwerp-regeerakkoord met cda en pvv aankondigde als een stuk ‘waar 
rechts Nederland de vingers bij zou aflikken’. Ook veelzeggend was dat in deze kabi-
netsformatie de onderhandelaars van de drie partijen de koningin en haar adviseurs 
Lubbers en Tjeenk Willink bruusk terzijde schoven om snel naar hun gewenste kabinet 
door te stoten. Twee jaar later werd op voorstel van d66 de koningloze formatie door 
aanpassing van het reglement van orde van de Tweede Kamer geformaliseerd.

Er zijn meer voorbeelden die de waarneming ondersteunen dat het kale meerder-
heidsdenken oprukt. De populistische pvv gaat zelfs zo ver de scheiding der machten 
ter discussie te stellen met haar voorstel rechters niet langer voor het leven te benoe-
men, maar voor een termijn van vijf jaar, waarna de herbenoeming afhankelijk wordt 
gemaakt van een politiek oordeel. Zo ver gaat de hoofdstroom in de Nederlandse poli-
tiek niet, maar er zijn wel verschuivingen zichtbaar en voelbaar, zoals de geringere 
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waardering voor de adviserende rol van de Raad van State en de Sociaal-Economische 
Raad. De toenmalige vvd-leider Bolkestein betitelde dit overlegorgaan tussen overheid, 
werkgevers en vakbeweging in de jaren negentig smalend als ‘schuilkelder voor de rege-
ring’, een hindermacht die de vrije werking van de markt in de weg stond. Bij de benoe-
ming van een nieuwe Nationale Ombudsman in 2014 bleek er in de Tweede Kamer een 
sterke behoefte te zijn aan een minder strijdbare en lastige figuur dan de gaande man 
Brenninkmeijer. In datzelfde jaar diende het vvd-Kamerlid Taverne een initiatiefwets-
voorstel in om de rechterlijke toetsing van wetsontwerpen aan het Europese Verdrag 
voor de Rechten van de Mens af te schaffen. De gekozen politici zijn volgens de liberaal 
sterker gelegitimeerd die toetsing te verrichten dan de benoemde rechter. 

In deze reeks past ook de waarschuwing van vvd-fractieleider Zijlstra in het voor-
jaar van 2013 aan de Eerste Kamer om zich niet als een politieke macht te gedragen. 
Als zij het politieke primaat van de Tweede Kamer continu ondermijnt, heeft zij geen 
toegevoegde waarde meer en kan zij beter worden afgeschaft, was de strekking van zijn 
woorden in een vraaggesprek met De Telegraaf.19 Het was verrassend dat dit geluid uit 
de hoek van de vvd kwam, een partij die tegenover staatkundige vernieuwingen altijd 
sceptisch heeft gestaan. Maar het lag in lijn met het streven de wil van de rechtstreeks 
gekozen meerderheid te versterken.

Zijlstra’s partijgenote Broekers-Knol, de voorzitter van de Eerste Kamer, zette daar 
in het voorjaar van 2015 een andere visie tegenover. Zij wil breken met het regeren op 
basis van regeerakkoorden en de thans populaire deelakkoorden en terug naar besluit-
vorming als uitkomst van een open debat tussen regering en Kamers. ‘Dan ben je af 
van die terreur van de meerderheid’, zei ze in maart 2015 tijdens een bijeenkomst over 
grondwetsartikel 50, dat uitspreekt dat de Staten-Generaal ‘het gehele Nederlandse 
volk vertegenwoordigen’.20 Die terreur drukt in haar ogen op de reflecterende taak van 
de Eerste Kamer en verleidt nationale politici alle tussentijdse verkiezingen kramp-
achtig in het teken van de machtsvraag te zetten. Hirsch Ballin waarschuwde in de 
rechtsstaatlezing van 2013 al ernstig voor deze ontwikkeling.21 In zijn ogen is het proces 
van meningsvorming zo verhevigd en versneld, dat het een directheid heeft gekregen 
waarin voor reflectieve argumentatie geen ruimte is. In bredere zin zag hij een demo-
cratie die losgezongen raakt van haar constitutionele ethos en de wind zozeer in de rug 
heeft dat ze aan de kracht daarvan is overgeleverd. ‘Bedreven politici varen op de wind, 
maar missen een constitutioneel kompas.’

De praktijk die Broekers-Knol bepleit, kan worden gezien als een antwoord op 
deze tendens en op de huidige politieke constellatie die een veelpartijenlandschap laat 
zien, – al wilde zijzelf het beeld van verbrokkeling wel nuanceren. Als je een stapje 
terugdoet, zei ze, zie je nog altijd de drie klassieke stromingen: de liberale (vvd en 
d66), de christelijke (cda, ChristenUnie en sgp) en de sociaaldemocratische (pvda, 
sp en GroenLinks). Haar antwoord op de fragmentatie, al is die betrekkelijk, levert het 
spiegelbeeld op van het streven van de progressieve partijen pvda, d66 en ppr in de 
jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw om, voorafgaand aan Kamerverkiezingen, 
duidelijkheid te verschaffen over de gewenste coalitie. Dat klonk destijds aantrekke-
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lijk, maar paste slecht in ons driestromenland en bleek, als strategie om het christen-
democratische midden te breken, een fiasco. 

Zelfs kun je concluderen dat die strategie totaal averechts heeft uitgepakt, in de 
zin dat zij het meerderheidsdenken sterk heeft aangewakkerd met allerlei ongewenste 
effecten: regeerakkoorden als doodsgewaden van het open debat, oppositiepartijen 
veroordeeld tot onmacht, kadaverdiscipline in coalitiepartijen en nog zo wat kwaden. 
In dat perspectief zou het antwoord van Broekers-Knol een zegen zijn. 

Welbeschouwd trekt zij de praktijk die onder Rutte ii ingang heeft gevonden, nog 
verder door. Zij wil alle partijen in de Staten-Generaal de kans bieden invloed uit 
te oefenen – niet in de binnenkamer, maar in het gemeen overleg tussen kabinet en 
Kamer. Vermoedelijk is dat in de gegroeide politieke cultuur niet haalbaar, maar de 
gedachte vormt wel een dringend noodzakelijk tegenwicht aan een meerderheidsden-
ken dat dreigt door te schieten. Het wil iets zeggen dat Broekers-Knol, kort nadat ze 
deze uitspraken had gedaan, door de nieuwe Eerste Kamer unaniem werd herkozen als 
voorzitter. Niemand durfde het tegen haar op te nemen. Bij de stemming kreeg zij de 
stemmen van alle zeventig aanwezige senatoren. Kennelijk is er behoefte aan een stevig 
tegengeluid vanuit een zelfbewuste Eerste Kamer. Broekers heeft in elk geval laten zien 
dat ze tegen de stroom in durft te gaan.

Het ritueel van het handjes schudden lijkt op een dieper gevoelsniveau zowel een ver-
ontschuldiging voor het bestaan van het huis, alsook een bevestiging daarvan. Het is 
er, maar het had er eigenlijk niet mogen zijn. Een onverlangd cadeau, maar wel een 
cadeau. Na twee eeuwen is het hoog tijd dat geschenk eens voluit te accepteren.
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Hoe moeilijk soms ook, uiteindelijk gaat

het in de politiek om resultaten

Het laatste woord aan de senaat?

Bert van den Braak

Zowel in 1904 als in 2014 zorgde het verwerpen van een wetsvoorstel door de Eerste 
Kamer voor veel politiek rumoer, maar dat is misschien wel de enige overeenkomst 
tussen die gebeurtenissen. In 1904 ontbond het kabinet-Kuyper de Eerste Kamer na 
verwerping van een wijziging van de Hoger-onderwijswet. Dankzij de daarmee gefor-
ceerde ‘politieke omwenteling’ in de senaat kon het kabinet het opnieuw ingediende 
(en identieke) wetsvoorstel alsnog in het Staatsblad brengen. In 2014 zocht het tweede 
kabinet-Rutte via een andere weg een oplossing voor het gerezen probleem, namelijk 
door aanpassing ervan. In 1904 werd het politieke oordeel ongedaan gemaakt, terwijl 
daar na de nederlaag in 2014 juist rekening mee lijkt te worden gehouden. Als wij die 
beide uitkomsten in hun politieke context bezien, geeft dat goed weer welke verande-
ringen er in honderdtien jaar hebben plaatsvonden in de positie van de senaat.

Politiek en Eerste Kamer in 1904

In 1904 werden de toen nog vijftig Eerste Kamerleden voor negen jaar gekozen, waarbij 
iedere drie jaar een derde deel aftrad en opnieuw moest worden gekozen. Dat kiezen 
gebeurde net als nu door de leden van Provinciale Staten. Om te worden gekozen, 
was een absolute meerderheid nodig in de Staten. Als er meer dan twee kandidaten 
waren, was een tweede of zelfs derde stemronde nodig, en uiteindelijk, bij een gelijk 
stemmental, kon zelfs loting nodig zijn.1 De aantallen per Statencollege gekozen Eerste 
Kamerleden waren grondwettelijk vastgelegd. In grotere provincies, zoals Noord- en 
Zuid-Holland, waren dat er meer (respectievelijk negen en tien leden) dan in bijvoor-
beeld Zeeland en Drenthe, die slechts twee Eerste Kamerleden kozen.

Het Eerste Kamerlidmaatschap was sinds 1888 niet meer voorbehouden aan de 
allerrijksten, de hoogst aangeslagenen bij de directe belastingen. De grondwetsherzie-
ning en daarna de Kieswet van 1896 hadden behalve aan de hoogst aangeslagenen de 
verkiesbaarheid ook toegekend aan degenen die hoge en gewichtige openbare betrek-
kingen bekleedden of hadden bekleed. Het ging daarbij onder meer om het minister-
schap, het ambt van commissaris van de Koningin, het burgemeesterschap van grotere 
gemeenten, en voorts om hoogleraren, topambtenaren, hoge gerechtelijke functiona-
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rissen en hoge officieren. En om het Tweede Kamerlidmaatschap. Vooral dat laatste 
maakte het lidmaatschap toegankelijk voor een bredere sociale groep dan vóór 1888. 

Niettemin overheersten in de senaat nog vertegenwoordigers van een betrekkelijk 
kleine rijke elite. In 1904 was een vijfde van de leden van adel en kwamen ongeveer der-
tig leden uit aanzienlijke families. Alleen onder de antirevolutionairen en liberalen was 
een enkel lid van eenvoudiger afkomst te vinden, zoals de notaris H. Fennema. Verder 
waren er behalve Groningse en Noord-Hollandse herenboeren representanten van 
opkomende industrieën, onder wie de Maastrichtenaar H.G.L. Regout, de Twentenaar 
D.W. Stork en de Groninger J.E. Scholten. De helft van alle leden was jurist en velen 
behoorden tot de rechterlijke macht. In de senaat zaten vier oud-ministers. Dertien 
leden waren eerder Tweede Kamerlid geweest. Tot de leden behoorden verder de bur-
gemeesters van Amsterdam en Rotterdam, alsmede die van Den Bosch en Zwolle. De 
enige hoogleraren waren de arp’er J. Woltjer en de liberaal R.T.H.P.L.A. van Boneval 
Faure. Voorzitter was een luitenant-generaal, namelijk de vrij-antirevolutionair J.E.N. 
baron Schimmelpenninck van der Oye. Tot 1920 kende de Eerste Kamer bovendien 
alleen mannelijke leden.

Met 27 leden waren de liberalen in de meerderheid. Daartegenover stonden vijf 
arp’ers, drie vrij-antirevolutionairen, veertien katholieken en een conservatief. Die poli-
tieke verhoudingen waren daarmee tegengesteld aan die in de Tweede Kamer. Daarin 
hadden de Rooms-Katholieken, de arp van Abraham Kuyper en drie christelijk-histo-
rische partijen (toen aangeduid als ‘rechts’) bij de verkiezingen een ruime meerderheid 
veroverd. In 1904 hadden de Rooms-Katholieken vijfentwintig en de arp tweeëntwintig 
leden: tezamen met andere rechtse fracties goed voor een meerderheid van achtenvijftig 
zetels. Anders dan in de Eerste Kamer waren in de Tweede Kamer ook sociaaldemocra-
ten en vrijzinnig-democraten vertegenwoordigd. De sdap-fractie onder leiding van P.J. 
Troelstra had zeven leden, de vrijzinnig-democraten zaten met acht afgevaardigden in de 
Kamer. De Friese socialist G.L. van der Zwaag trad als eenling op.

De verkiezingsuitslag van 1901 leidde tot de komst van het kabinet-Kuyper. Dat ging 
minder soepel dan op grond van de verkiezingsuitslag mocht worden verwacht. Bij de 
jonge vorstin Wilhelmina, maar ook in de eigen partij, leefden bedenkingen tegen de 
dominante en nogal ijdele Kuyper. Th. Heemskerk, vooraanstaand arp-Tweede Kamer-
lid en wethouder in Amsterdam, ging mede daarom niet in op het verzoek van zijn 
politiek leider om minister te worden. Tot het kabinet traden evenmin vrij-antirevo-
lutionairen toe. Dat was de onder leiding van A.F. de Savornin Lohman in 1894 van de 
arp afgesplitste groep, die zich keerde tegen te grote partijdwang en die op onder meer 
sociaal gebied conservatiever was dan de arp. Lohman en de zijnen zegden wel steun toe 
aan een kabinet-Kuyper, dat dus feitelijk als minderheidskabinet optrad. 

Het kabinet had een duidelijk programma, maar uitvoering daarvan kende al even-
zeer een moeizame weg. Vooral op sociaal gebied bleef wetgeving uit. Als minister van 
Binnenlandse Zaken had Kuyper daarvoor zelf de verantwoordelijkheid op zich geno-
men. Kuyper was het liefst minister van Arbeid en Bedrijven geworden, maar door de 
weigering van Heemskerk ging dat niet door. Daarna trachtte hij tevergeefs een deel 



BER T V AN  DEN B RAAK

22

van het omvangrijke werkterrein van Binnenlandse Zaken af te stoten. Een poging 
om een afzonderlijke minister van Landbouw aan te stellen, mislukte evenwel omdat 
J.P. Havelaar die post weigerde. Behalve ‘arbeid’ (sociale verzekering en arbeidsom-
standigheden) behoorde tot de taken van het ministerie van Binnenlandse Zaken ook 
onderwijs. Het was op dat terrein dat zich een botsing zou voordoen tussen kabinet en 
Eerste Kamermeerderheid.

Op 11 maart 1903 diende Kuyper een wetsvoorstel in tot aanvulling en herziening 
van de Hoger-onderwijswet. Naast regeling van het hogere technisch onderwijs (waar-
door er in Delft een Technische Hogeschool zou komen) en subsidiëring van bijzondere 
gymnasia, ging het daarbij om de vrijheid van het hogere (universitaire) onderwijs. 
Die zou worden verkregen door aan de bijzondere hogescholen behaalde diploma’s het 
effectus civilis te geven. Tot dan moesten studenten aan de (gereformeerde) Vrije Uni-
versiteit om een rechtsgeldige graad te behalen examen doen aan een openbare univer-
siteit. De regering kreeg door de wetswijziging de bevoegdheid de aan de vu behaalde 
graden rechtsgeldig te verklaren, maar kon die aanwijzing ook intrekken. Daarmee 
moest de wetenschappelijke kwaliteit van het onderwijs worden gewaarborgd.

De vraag of het onderwijs aan bijzondere (christelijke) universiteiten gelijkgesteld 
diende te worden aan dat aan openbare universiteiten was een principiële kwestie. Zij 
stond centraal bij de behandeling in de Tweede Kamer, die duurde van 17 februari tot 
en met 15 maart. De liberalen beschouwden het voorstel als een ontwrichting van het 
gehele onderwijs. Zij vreesden dat het openbare onderwijs steeds verder in de verdruk-
king zou komen. De liberale voorman H. Goeman Borgesius noemde het ‘verderfelijke’ 
wetsontwerp zelfs een ramp voor het land. De waarborgen voor de kwaliteit achtte hij 
onvoldoende. 2 Gezien de verhoudingen in de Tweede Kamer was het niet verrassend 
dat het wetsvoorstel op 24 maart met 56 tegen 41 stemmen werd aangenomen. Van de 
rechterzijde was alleen De Visser (ch-Kiezersbond) tegen.

In de Eerste Kamer lagen de krachtsverhoudingen zoals gemeld anders. De libe-
ralen brachten nogmaals hun bezwaren naar voren, waarbij met name Van Boneval 
Faure zich liet gelden. De versterking van de positie van bijzondere universiteiten was 
er in zijn ogen alleen maar om een kleine kring van de bevolking te bevredigen en zou 
schadelijk zijn voor het openbaar onderwijs. Hij schetste het volgende toekomstbeeld:

En zoo dreigen we dan door al dit Calvinistisch drijven weer terug te keeren tot die 
suprematie van de Kerk in en over den Staat, nu van een godsdienstige fractie; en 
waar zal het einde zijn? Verdeeldheid onder de zonen van hetzelfde vaderland kan 
er alleen het noodlottig gevolg van zijn.3

Kuyper deed vrij luchtig over de kritiek op het wetsvoorstel: slechts tegen een van de 27 
wetsartikelen was oppositie gevoerd, en bij dat ene uit 47 onderdelen bestaande artikel 
ging het om 17 waartegen bezwaren bestonden. Het beroep dat hij op de Kamer deed 
om in de geest van Thorbecke en Groen van Prinsterer te komen tot echte vrijheid van 
onderwijs, zou evenwel die beperkte bezwaren niet wegnemen. Daarvoor lag de kwes-
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tie te principieel. Na een debat van twee dagen verwierp de Eerste Kamer op 14 juli het 
wetsvoorstel met 27 tegen 22 stemmen – een stemming die geheel volgens ‘partijlijnen’ 
verliep.4 Dat was een zuiver politiek oordeel.

Het kabinet-Kuyper ontbond na zijn nederlaag op 21 juli de Eerste Kamer.  Kuyper 
had die ontbinding al bij de formatie als mogelijkheid geopperd.5 Daarmee kon 

Een staatsgevaarlijk minister-president [spotprent albert hahn, het volk, 24 juli 1904]
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‘rechts’ de versterkte positie in de Provinciale Staten versneld laten doorwerken in de 
samenstelling van de Eerste Kamer. Die versterking was mede een gevolg van de in 
juni gehouden periodieke verkiezingen voor de helft van alle Statenleden. Met de ont-
binding werd de toen geldende zittingsduur van negen jaar doorbroken. Die lange 
zittingsduur moest een waarborg zijn tegen ‘de waan van de dag’. Tegenstanders ver-
weten Kuyper dan ook te zijn ingegaan tegen de geest van de Grondwet. Het Algemeen 
Handelsblad noemde dat zelfs een ‘halsmisdaad’.6 

De Statenverkiezingen stonden, net als in 2015, grotendeels in het teken van de 
landelijke politiek en waren toegespitst op Zuid-Holland. De liberalen beschikten over 
36 Statenzetels tegen 46 van ‘rechts’. De liberalen hadden gehoopt de drie zetels in het 
district Den Haag te kunnen veroveren. Dat zou hebben geleid tot een verhouding 
van 40:42, en door winst in bijvoorbeeld Gouda of Schiedam zou Zuid-Holland in 
meerderheid liberaal zijn geworden. In dat geval was er kans geweest dat ‘links’ in de 
senaat de meerderheid had behouden. Dat was echter allemaal niet gebeurd. Van de 41 
gekozen leden waren er 21 ‘rechts’ en 20 ‘links’, waardoor de rechtse meerderheid nog 
groter was geworden: 51 tegen 31 Statenleden.

De Eerste Kamerverkiezingen van 3 augustus waren daarna feitelijk een formali-
teit. Bij voorbaat stond vast dat de regeringspartijen een meerderheid zouden behalen. 
Alleen in Overijssel spande het er nog om, maar het resultaat daar zou niet door-
slaggevend zijn. Er waren na de verkiezingen nog maar 17 liberalen en een vrijzinnig- 
democraat, tegen 29 christelijken.7 

Op 12 november 1904 diende Kuyper de wijziging van de Hoger-onderwijswet 
opnieuw in. De Tweede Kamer nam het voorstel, na een behandeling van opnieuw 
enkele dagen, op 9 maart 1905 met 53 tegen 38 stemmen aan. De debatten hadden geen 
nieuwe inzichten opgeleverd, laat staan een andere uitkomst.

In de Eerste Kamer was de voornaamste opposant S. van Houten, de vooraan-
staande Groningse liberaal, die na de ontbinding van 1904 door de Staten van Fries-
land tot Eerste Kamerlid was gekozen. Hij typeerde de verkiezingen na de ontbinding 
als een volksstemming. Maar wat nu, zo vroeg hij in een betoog dat de gepolariseerde 
verhoudingen goed weergaf, als bij de Tweede Kamerverkiezingen van juni 1905 ‘rechts’ 
weer in de minderheid zou komen?

Dan is weer dat geheele systeem veroordeeld door een nog hoogere macht dan de 
provinciale kiezers, door de kiezers voor de Tweede Kamer. Ik verwacht niet dat op 
de meerderheid die uit de verkiezingen van augustus is voortgekomen mijn betoog 
eenigen invloed zal hebben, maar als de meerderheid aan een andere zijde komt, 
dan zal men toch ook niet kunnen ten kwade duiden, als zij ook met alle te harer 
beschikking staande middelen deze wetgeving zal verijdelen.8

Op 20 mei nam ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aan. De stemverhouding in de 
senaat was nu 27 vóór en 15 tegen. Opnieuw was het ‘rechts’ tegen ‘links’. Van  Boneval 
Faure was er niet meer bij.9
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Politiek en Eerste Kamer in 2014

De Eerste Kamer maakte na 1904 enorme veranderingen door. Zij werd ‘gedemocra-
tiseerd’ doordat in 1917 de vereisten voor het lidmaatschap gelijk werden aan die voor 
de Tweede Kamer en bij de Statenverkiezingen het algemeen kiesrecht werd ingevoerd 
– eerst alleen voor mannen en vanaf 1919 ook voor vrouwen. Het kiesstelsel werd in 
1923 en 1982 veranderd. In 1923 werd de evenredige vertegenwoordiging ingevoerd, in 
combinatie met een beperkt districtenstelsel. Het land werd namelijk verdeeld in vier 
‘districten’ (groepen van provincies) die elk een vast aantal Eerste Kamerleden kozen. 
De zittingsduur werd toen teruggebracht van negen naar zes jaar, waarbij om de drie 
jaar de helft van de leden werd gekozen.

In 1982 volgde een tweede hervorming. Vanaf toen kozen alle Statenleden tegelij-
kertijd alle Eerste Kamerleden. De zittingsduur ging terug naar vier jaar en de gedeel-
telijke vernieuwing verdween. Het belangrijkste oogmerk was dat de verkiezing van de 
Eerste Kamer altijd aansluitend aan de Statenverkiezingen zou plaatsvinden. Tussen 
1923 en 1982 kwam het wel eens voor dat Statencolleges tijdens hun vierjarige zittings-
periode in het geheel niet tot verkiezing van senatoren werden geroepen. De veran-
dering in 1923 zorgde ervoor dat Tweede en Eerste Kamer qua politieke samenstelling 
voortaan sterk overeenkwamen. Situaties waarin een tegengestelde meerderheid in 
beide Kamers voorkwam, verdwenen. Dat veranderde pas in 2010.

Die nagenoeg gelijke politieke verhoudingen leidden ertoe dat heftige conflicten 
zoals in 1904 tussen beide Kamers evenmin meer voorkwamen. De Eerste Kamer ver-
wierp soms wel wetsvoorstellen en in 1927 leidde dat zelfs tot het aftreden van een 
minister, maar steeds vaker klonk het verwijt dat de behandeling in de senaat over-
bodig was. De senaat trachtte wel een rol te spelen als chambre de réflexion, bijvoor-
beeld door toetsing van voorstellen aan de Grondwet, maar daarin slaagde hij maar in 
beperkte mate.

Die rol kon hij feitelijk pas weer goed op zich nemen vanaf de jaren tachtig, toen 
afspraken bij kabinetsformaties veel hechter en gedetailleerder werden. Kabinetten die 
toen optraden, moesten bovendien wetgeving tot stand brengen om de uit de hand 
gelopen overheidsfinanciën te saneren en de uitgedijde overheidssector af te slanken. 
Dat leidde tot maatschappelijk verzet en vroeg ook om meer aandacht voor bijvoor-
beeld het overgangsrecht. Spoedeisende wetgeving zorgde verder soms voor onzorg-
vuldigheden. De uitkomst van in de jaren zestig gestarte discussies over het bestaans-
recht van de Eerste Kamer waren bovendien geëindigd in herbevestiging daarvan. 
Tegenstanders van de Eerste Kamer konden niet veel anders dan zich daar voorlopig 
maar bij neer te leggen. Zij ‘ontdekten’ tegelijkertijd de mogelijkheden die een wat 
minder ‘gebonden’ senaat bood om oppositie te voeren.

De directe koppeling van de Eerste Kamerverkiezingen aan de voorafgaande Sta-
tenverkiezingen en het tegelijkertijd verkiezen van alle senatoren zorgden voor een 
toenemend landelijk belang van de Statenverkiezingen. Landelijke thema’s gingen 
provinciale onderwerpen in de verkiezingsstrijd overschaduwen. De Statenverkiezin-
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gen werden daarmee tevens steeds meer een tussenbalans voor het zittende kabinet. 
Daarbij speelden eveneens de toegenomen fluctuaties in het stemgedrag van kiezers 
een belangrijke rol. In 1999 wisten de drie coalitiepartijen pvda, vvd en d66 ternau-
wernood hun meerderheid te behouden. Enkele wetsvoorstellen van het tweede kabi-
net-Kok (1998-2002) werden in de senaat met de kleinst mogelijke meerderheid aan-
genomen. Na de verkiezingen van 2011 was bij enkele belangrijke wetsvoorstellen steun 
van de enige sgp-senator nodig, om het eerste kabinet-Rutte aan een meerderheid te 
helpen.

Geleidelijk was eveneens het profiel van de Eerste Kamer iets veranderd. Lang 
waren daar veel burgemeesters, wethouders en gedeputeerden in te vinden geweest, 
naast vertegenwoordigers van verzuilde maatschappelijke organisaties. Vooral die laat-
sten verdwenen echter geleidelijk. Vanaf 1991 kwamen er wat meer politieke zwaar-
gewichten in de senaat. Dat onderstreepte en versterkte tevens het politieke belang van 
de Eerste Kamer. Ervaren lokale en provinciale bestuurders en wetenschappers (hoog-
leraren) bleven echter domineren. Een grotere aandacht voor aspecten als uitvoer-
baarheid en rechtmatigheid vroeg om deskundigen op het gebied van zorg, onderwijs, 
financieel beheer, Europees recht et cetera. Die verzamelde kennis droeg evenzeer bij 
aan versterking van de positie van de Eerste Kamer in het proces van wetgeving. Tegen-
over die ervaring stond bovendien een grotere doorloopsnelheid van Tweede Kamerle-
den en, daarmee gepaard gaand, verlies aan ‘geheugen’.

Vooral tijdens het derde kabinet-Lubbers (1989-1994) bleek dat oppositie voeren 
feitelijk alleen kansrijk is als de Eerste Kamer als ‘instituut’ optreedt, waarbij de nadruk 
ligt op het bewaken van de wetgevingskwaliteit. Vooral Eerste Kamervoorzitter Her-
man Tjeenk Willink stimuleerde dat. En kwaliteit was meer dan alleen wetstechnische 
‘zorgvuldigheid’. Het ging ook om uitvoerbaarheid, proportionaliteit en het regelen 
van het overgangsrecht en financiële consequenties. Die kwaliteitsbewaking kreeg 
gestalte door dreiging met verwerping van een wetsvoorstel, maar met steeds de moge-
lijkheid voor het kabinet om verwerping te voorkomen door toezeggingen of door 
een novelle (een wetsvoorstel tot wijziging van een aanhangig voorstel). In de praktijk 
werkte dat beter dan louter op politieke gronden gebaseerd stemgedrag. Dat betekende 
nochtans niet dat het politieke oordeel daarbij geen of een minder grote rol speelde. 
Integendeel. De mate waarin kwaliteitseisen een rol moesten spelen bij het eindoordeel 
was evenzeer een politieke afweging.

Bij regeringsfracties is de kans op steun (of in ieder geval een welwillende hou-
ding) voor regeringsvoorstellen per definitie altijd groter dan bij oppositiefracties. Als 
regeringsfracties een meerderheid hebben, is het aannemen van wetsvoorstellen erg 
kansrijk. Het na de verkiezingen van 2012 gevormde tweede kabinet-Rutte kon in de 
Eerste Kamer echter niet op een meerderheid rekenen. Om daar bij ingrijpende wets-
voorstellen toch van verzekerd te zijn, werden daarom vóór de behandeling van wets-
voorstellen in de Tweede Kamer akkoorden gesloten tussen regering, regeringsfracties 
en enkele oppositiefracties (de zogenoemde ‘constructieve oppositie’). Die laatsten 
committeerden zich daarbij aan het tot stand brengen van belangrijke wetgeving. In 
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politieke zin werden ook de senaatsfracties van de constructieve oppositie daaraan 
gebonden.

Een van de akkoorden betrof de zorg, zij het dat het in eerste instantie ging om 
afspraken tussen kabinet en zorgsector. Doel was kwaliteitsverbetering en grotere doel-
matigheid en een besparing tot en met 2017 van één miljard euro. Dat moest worden 
bereikt door zorgverzekeraars de gelegenheid te bieden scherper op prijs en kwaliteit 
in te kopen. In april 2014 bereikten ook regering(sfracties) en constructieve oppositie 
een akkoord over de uitvoering. Al sinds september 2012 lag er een wetsvoorstel van 
minister Schippers om de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzeke-
ringswet (Zvw) aan te passen. Dat beoogde onder meer verticale integratie te ver-
bieden, een constructie waarbij zorgverzekeraars zorg laten verlenen door aanbieders 
waarover zijzelf zeggenschap hebben. Tegen dat onderdeel bestonden wel bezwaren, 
maar minder dan tegen een later door amendering en via een nota van wijziging in het 
voorstel ingebrachte wijziging.10 Dat betrof artikel 13 van de Zvw, waardoor aanbie-
ders van een naturaverzekering (waarbij de verzekeraar vooraf zorg contracteert) zelf 
zouden kunnen bepalen of, en zo ja tot welke hoogte, zij de zorg bij een niet-gecon-
tracteerde zorgaanbieder zouden vergoeden. Dure of slecht presterende ziekenhuizen 
en artsen zouden bij sommige polissen niet meer hoeven te worden vergoed. Tot dan 
bepaalde de Zvw dat zorgverzekeraars altijd circa 70 procent moesten vergoeden, ook 
als een patiënt naar een ziekenhuis of arts was gegaan die geen contract met de verze-
keraar had. Verzekeraars zouden zo voortaan kunnen bepalen met welke zorgverlener 
(arts of ziekenhuis) zij wel of niet in zee wilden gaan en verzekerden konden aldus in 
hun artsenkeuze worden beperkt.

Nu gold de voorgestelde beperking van de vrijheid niet voor acute hulp, niet als de 
zorg alleen op langere termijn of afstand beschikbaar was, niet als de behandeling al 
was begonnen voordat het contract met de aanbieder was beëindigd, en ten slotte niet 
als zes weken voor afsluiten van een verzekering het beperkte aanbod nog niet bekend 
was. Verder bleef een groot deel van de eerstelijnszorg (huisartsen) buiten werking van 
artikel 13.

Het probleem zat vooral bij verzekerden die een goedkopere naturaverzekering 
hadden (circa 600.000 mensen). Dergelijke budgetpolissen vergoedden zorg in min-
der ziekenhuizen dan duurdere polissen. Sommige fracties vreesden dat vooral mensen 
met een laag inkomen voor zo’n budgetpolis zouden kiezen en dat de wetswijziging 
juist hun vrije artsenkeuze zou beperken. Gewaarschuwd werd voor een tweedeling in 
de zorg. Artsen, verpleegkundigen en patiëntenverenigingen waren ook huiverig voor 
een (nog) grotere macht van de verzekeraars in de zorg, waardoor zij zich op den duur 
ook met bijvoorbeeld keuze voor medische apparatuur zouden gaan bemoeien. Het 
wetsvoorstel werd niettemin op 24 juni 2014 door de Tweede Kamer aangenomen, met 
sp, pvv, cda, GroenLinks, pvdd tegen, en vvd, pvda, d66, ChristenUnie, sgp, 50plus, 
Groep-Bontes/Van Klaveren en Van Vliet vóór.

De plenaire behandeling in de Eerste Kamer begon op 8 december. Aan de voor-
avond ervan boden meer dan vijftig organisaties, waaronder de vakbond en de con-
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sumentenbond een petitie aan tegen de voorgestelde wijziging. Partijen die in de 
Tweede Kamer ernstige bezwaren hadden laten horen tegen de mogelijkheid de vrije 
artsenkeuze te beperken, deden dat in de senaat opnieuw. Zij stelden dat verzekerden 
moeilijk konden bepalen welke zorg het beste zou zijn en welke verzekeraar daarin 
dan kon voorzien. Omdat niet bekend zou zijn welke specialisten de verzekeraar had 
gecontracteerd, kon ook de huisarts daarover niet adviseren. Kritiek was er verder op 
de grote macht die verzekeraars kregen. De pvv stelde dat de zorgkosten steeds meer 
bij ‘hardwerkende burgers’ kwamen te liggen, terwijl de buffers bij verzekeraars steeds 
groter werden. De sp vond dat de inperking van de vrije artsenkeuze gebeurde op basis 
van valse veronderstellingen en argumenten. De minister verdedigde haar voorstel 
uiteraard krachtig. Zij noemde de combinatie van het verbod van verticale integratie 
en artikel 13 juist een goede balans in de machtsverhouding tussen zorgverzekeraar, 
aanbieders en patiënten. Verder wees zij op uitzonderingen bij het beperken van de 
vrije artsenkeuze.

vvd en de constructieve oppositiefracties steunden het wetsvoorstel, ondanks kritiek 
op bepaalde onderdelen. Bij de pvda lag dat anders. Woordvoerster J. Beuvink stelde veel 
vragen. Na het antwoord van de minister bleven er bezwaren, en de pvda-senator zei aan 
het einde van haar korte tweede termijn: ‘Mijn fractie zal mede op basis van het debat 
van de afgelopen bijna 24 uur zich zeer zorgvuldig beraden op dit wetsvoorstel en heel 
zorgvuldig haar eindafweging maken.’11 

Fractievoorzitter M.A.M. Barth vroeg aan het begin van de vergadering op 16 
december de stemming tot de avond uit te stellen. Zij liet weten dat haar fractie nog 
een aantal technische vragen had. Voor dat verzoek was geen bijval – ook niet van 
coalitiegenoot vvd – en er was zelfs ontstemming, onder meer omdat de zieke sgp’er 
G. Holdijk speciaal naar Den Haag was gekomen om te kunnen stemmen. Uiteinde-
lijk was uitstel tot 15.30 uur toegestaan, maar dat was onvoldoende om een dreigende 
‘crisis’ te bezweren. Daarbij leken pvda-top en kabinet, en ook vvd, ‘overvallen’ te zijn 
geweest door de dreigende tegenstem van enkele pvda’ers, waardoor er geen meer-
derheid zou zijn. Bij de hervatting van het debat verlangden diverse woordvoerders 
van Barth een verklaring over het uitstel en het fractieberaad. Zij zei echter dat dit 
beraad vertrouwelijk was geweest. Beuving deelde daarna in de stemverklaring namens 
haar fractie alleen mee dat een grote meerderheid voor het wetsvoorstel zou stemmen 
en een kleine minderheid niet. Enkele toezeggingen van de ministers waren voor hen 
(nog) onvoldoende.

J.G. Nagel liet weten dat 50plus, anders dan in de Tweede Kamer, tegen zou 
stemmen. Het wetsvoorstel werd daarna met 38 tegen 33 stemmen verworpen. Drie 
pvda-leden (A.Th. Duivesteijn, M.Y. Linthorst en G. ter Horst) stemden tegen.12 Zij 
deelden de mening van een deel van de oppositie dat de beperking van de artsenkeuze 
in goedkopere polissen tot een tweedeling in de zorg zou leiden. Overigens waren 
er ook speculaties over toch al bestaande onvrede bij met name Duivesteijn over de 
samenwerking met de vvd. Inhoudelijke argumenten leken evenwel doorslaggevend 
te zijn geweest.
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De verwerping was reden voor de Tweede Kamer om op 18 december te debatteren. 
Het kabinet had eerder die dag een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin het 
meedeelde dat er een aangepast wetsvoorstel zou worden ingediend om uitvoering te 
geven aan het eerder gesloten zorgakkoord. In dat nieuwe wetsvoorstel zou rekening 
worden gehouden met eerder tijdens de behandeling in beide Kamers geuite bezwaren, 
vooral waar het ging om de positie van verzekerden. Verwezen werd daarbij naar een 
met algemene stemmen door de Eerste Kamer aangenomen motie-Kuiper daarover. 
Als dat wetsvoorstel echter niet zou worden aangenomen, dan zou het kabinet bezien 
hoe op andere wijze uitvoering aan het zorgakkoord kon worden gegeven. Het Tweede 
Kamerdebat eindigde met de verwerping van een motie-Van Haersma Buma waarin 
de regering werd verzocht het wetsvoorstel niet (opnieuw) in te dienen onder drei-
ging van een regeling bij amvb (waarvoor geen parlementaire goedkeuring nodig was). 
Even had het er namelijk op geleken dat het kabinet die weg zou kiezen, als ‘ontsnap-
ping’ bij verwerping van een hernieuwd wetsvoorstel. vvd en pvda en de constructieve 
oppositiefracties stemden tegen de motie. Dat na een tweede verwerping de weg via 
een amvb zou worden gekozen, stond nog geheel niet vast.

In februari 2015 kwam minister Schippers met een alternatief om aan de eerdere 
bezwaren tegemoet te komen. Zij stelde voor de positie van de verzekerden te verster-
ken, onder meer door verzekeraars een korting te geven als ze naar een gecontracteerde 
zorgaanbieder zouden gaan. Verder moesten verzekerden meer invloed krijgen op het 
beleid van de verzekeraars. Het toezicht op fusies en concentratie van zorgaanbieders 
zou worden verscherpt. De minister liet de Tweede Kamer weten dat zij in overleg 
zou treden met de partijen die het zorgakkoord hadden gesloten. Of dat compromis 
aanvaardbaar is, moet nog blijken. De ‘akkoord-partijen’ hebben in de nieuwgekozen 
Eerste Kamer 36 zetels; en aansluiting van nog twee oppositionele senatoren bij de 
voorstanders is dus een voorwaarde om tot een meerderheid te komen, en dan moeten 
er ditmaal geen ‘dissidenten’ zijn.

1904 en 2014: andere context, andere oplossing

De positie die de Vrije Universiteit in 1904 alsnog verwierf, kan achteraf moeilijk als 
een ramp voor het land worden beschouwd. De universiteit werd een kweekvijver van 
vele wetenschappers en bestuurders, onder wie drie ministers-presidenten. In hoeverre 
zorgen over de gevolgen van het enigszins beperken van de vrije artsenkeuze zullen 
uitkomen, ligt nog verborgen in de toekomst. De vraag is bovendien of dat onderdeel 
wel essentieel is voor het betwiste wetsvoorstel, dat immers veel meer omvat dan alleen 
beperking van de vrije artsenkeuze. 

Anders dan in 1904 zet verwerping van een wetsvoorstel de oppositie in 2014 niet 
buitenspel, maar wordt zij hierdoor juist betrokken bij het zoeken naar een compro-
mis. Anders dan in 1904 is de oppositie ook niet één gesloten blok. Nu lag de vraag of 
er christelijk hoger onderwijs kon en mocht zijn uiteraard wel sterk in de principiële 
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sfeer. Aan de vrije artsenkeuze zit eveneens een principiële kant, maar het onderwerp 
leent zich meer voor overleg. Je kunt stellen dat een compromis in 1904 ondenkbaar 
was en dat dit nu anders ligt. De bereidheid van de constructieve oppositie om steun 
te geven aan het kabinetsvoorstel heeft dat laten zien. In 1904 lag dat niet of nauwelijks 
voor de hand. In 1904 was de Eerste Kamer eigenlijk veel ‘politieker’ dan tegenwoordig!

Kuyper kon door de ontbinding succes afdwingen. De negenjarige zittingsduur 
vertraagde de doorwerking van de feitelijk veranderde politieke machtsverhoudingen. 
De mogelijkheid dat eerdere electorale winst bij Statenverkiezingen via het ontbin-
dingsrecht versneld kon worden verzilverd, had zich voor eerdere kabinetten nooit 
voorgedaan. Kuyper kon zich bovendien beroepen op ‘de volkswil’.

In 2014 was die volkswil moeilijker te bepalen. De in 2012 gekozen Tweede Kamer 
was later gekozen dan de Eerste Kamer (waarvoor verkiezingen immers in 2011 hadden 
plaatsgevonden), maar de populariteit van kabinet en regeringspartijen was laag. 

Politieke besluitvorming is steeds meer een proces van overleg en compromis-
sen geworden. De ontideologisering maakt een pragmatische, wellicht zelfs techno-
cratische benadering mogelijk. Daarin speelt de Eerste Kamer dankzij haar vetorecht 
evenzeer een rol. Dat typeert tegelijk de positieverandering die de senaat heeft door-
gemaakt. Hij probeert tegenwoordig niet slechts het ‘kwaad’ te voorkomen, maar is 
bereid mee te denken over het ten goede keren van voorstellen waarmee problemen 
worden voorzien.13



31

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.



42

Van een deftige edelman tot

een duidelijke tante

De voorzitters van de Eerste Kamer (1815-2015)

Jouke Turpijn

Toen de Eerste Kamer op 2 juli 2013 Ankie Broekers-Knol tot voorzitter koos, wist zelfs 
prominent politiek journalist Ferry Mingelen niet precies wie dat was. 

Wie is Ankie Broekers-Knol? Dat is een goede vraag, haha, dat moesten wij eigen-
lijk ook even opzoeken want wij hadden niets van haar in het archief en dat zegt 
ook iets over haar. Dit is zo’n typisch Eerste Kamerlid. Ze voert al negen jaar het 
woord over juridische zaken, dat doet ze heel bekwaam, maar daar heeft ze nooit 
grote politiek mee gemaakt. Ankie is Ankie. Rechttoe rechtaan. Gewoon een duide-
lijke tante, dat zeggen ze hier in de wandelgangen.1

Mingelens schets onderstreept een niche in de geschiedschrijving over de Eerste 
Kamer. Broekers-Knol is namelijk niet de enige onbekende voorzitter. Er is tot nu 
toe zeer weinig over de voorzitters van weleer geschreven. Parlementaire geschiedenis 
ging in Nederland vooral over de politieke strijd tussen de machtigste politici. Eerste 
Kamervoorzitters hoorden daar niet bij, want het ‘waren nooit vooraanstaande politici 
die dat ambt bekleedden’.2

In dit artikel wordt onderzocht in vogelvlucht of deze bewering wel klopt. Voorzit-
ters hebben wellicht in de openbaarheid weinig macht, maar achter de schermen heb-
ben zij dat wel bij het bepalen van de agenda en het overleg met andere politieke insti-
tuties. Bovendien draait het in de politiek niet alleen om macht, maar ook om gezag. 
Gezag verschaft enerzijds aanzien en legitimiteit voor de Eerste Kamer als politiek 
instituut. Anderzijds weten goede voorzitters met hun gezag vergaderingen in goede 
banen te leiden, waarmee ze indirect wetten en ministers kunnen maken of breken.

De verkiezing van Broekers-Knol tot voorzitter was volgens haarzelf ‘ongemeend 
spannend geweest’. Terwijl de grootste partijen doorgaans onderling uitmaken wie 
voorzitter wordt, hadden in 2013 vier min of meer gelijkwaardige senatoren zich kan-
didaat gesteld. Dit roept de vraag op welke principes, tradities of handelingen leidend 
zijn bij het vinden van de ideale voorzitter en welke eigenschappen deze zou moeten 
hebben. 

Om de verkiezingsspanning weg te nemen, stelde Broekers-Knol: ‘Eerlijk gezegd… 
ik zit hier nu maar het liefst zou ik een borrel nemen.’ Mingelen duidde dit als volgt: 
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‘Ze houdt niet van politieke spelletjes […] een verschil met haar voorganger misschien 
is dat ze wat minder plechtstatig is.’3 De omschrijving maakt benieuwd naar de aard en 
het doel van deze plechtstatigheid: zijn voorzitters voornamelijk hoeders van politieke 
tradities en regels, of kunnen zij de parlementaire cultuur ook vernieuwen en naar hun 
hand zetten? 

Een stabiel begin?

De Eerste Kamer heeft een hardnekkige reputatie van een conservatief, besloten en 
grijs instituut – zowel in de fletsheid van het debat, als in de haarkleur van haar leden. 
Hoewel de werkelijkheid anders is, komen historische reputaties ergens vandaan en 
is die van de Eerste Kamer terug te voeren tot haar ontstaansgeschiedenis in de eerste 
helft van de negentiende eeuw. Deze Kamer bestond toen uit voor het leven en door de 
Koning benoemde mannelijke veertigplussers. Dit bolwerk was bedoeld om de Koning 
te beschermen tegen onwenselijke wetsvoorstellen van de Tweede Kamer. De Eerste 
Kamer stond daarom al snel bekend als ‘oudemannenhuis’ en ‘ménagerie du Roi’.

De voorzitters van deze koninklijke dierentuin waren echter geen grijze muizen. De 
vijf voorzitters uit deze periode waren of beroemde militairen, of behendige bestuur-
ders. W.F. graaf van Reede (1832-1833 en 1834-1838) en H.R. Trip (1845-1850) hadden hun 
strepen onder andere verdiend op de slagvelden van Leipzig en Waterloo. Van Reede had 
zelfs in 1781 op elfjarige leeftijd nog bij de Doggersbank gevochten en groeide in het Ver-
enigd Koninkrijk van de jaren twintig van de negentiende eeuw uit tot een gerespecteerd 
hofmaarschalk. De artillerist Trip was een van de vele telgen van de gelijknamige Amster-
damse wapenhandelaars en schopte het in de jaren 1830 zelfs tot directeur-generaal van 
Oorlog, een functie die vergelijkbaar is met het huidige ministerschap. Militairen deden 
het ook later goed in de Eerste Kamer: in totaal brachten vijf officieren het tot voorzitter.4 
Dit waren beslist geen kleine jongens, maar mannen die het gewend waren voor vorst en 
vaderland discipline te bewaken en tradities te beschermen.

De behendige bestuurders die tussen 1814 en 1848 voorzitter van de Eerste Kamer 
werden, waren evenmin onbelangrijke figuren. Zo behoorde W.F. baron Röell zelfs 
tot ‘de daadkrachtigste en meest begaafde politici’ van zijn tijd.5 Hoewel zijn voorzit-
terschap vanaf 1818 wel eens omschreven is als een demotie, zag Röell dat anders. In 
zijn ogen was de Eerste Kamer meer dan een ja-knikkende dienaar van de troon. Haar 
leden waren als aanzienlijksten in de veilige beslotenheid van de vergaderzaal juist 
bij uitstek geschikt om tot een onafhankelijk oordeel te komen, dat niet per definitie 
bedoeld was om de regering te beschermen.6 De ironie wil dat juist dit geluid vanaf de 
jaren 1990 ook steeds vaker klinkt: de wijze senatoren zouden alles beter overzien dan 
de jachtige Tweede Kamerleden van de overzijde.

Trip wisselde zijn voorzitterschap – in lijn met de jaarlijkse verhuizing van het 
staatsapparaat tussen Brussel en Den Haag – af met de Henegouwse graaf C.I.P. De 
Thiennes de Lombise. De Thiennes was als Belgische edelman een van de felste voor-
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standers van een sterke Eerste Kamer geweest die de Zuidelijke Nederlanden tegen 
de Hollandse meerderheid in de Tweede Kamer moest beschermen. Hij nam er geen 
genoegen mee toen het anders liep en de Eerste Kamer een tam speeltje van de Koning 
dreigde te worden, mede door het wegblijven van veel senatoren bij de vergaderingen. 
De Thiennes trakteerde de wegblijvers op een donderpreek: ‘U moet Uw zetels bezet-
ten wanneer de wet U roept, U bent dit verplicht aan de natie, U bent dit verplicht aan 
de Koning, U bent het aan Uzelf verplicht, U bent het aan Uw achtbare medeleden 
verplicht.’7 Het haalde met alle oude, vaak krakkemikkige leden niet zoveel uit, maar 
De Thiennes’ toorn toont wel dat hij zijn taak ernstig opnam.

De Thiennes en Trip hadden op het eerste gezicht weinig met elkaar gemeen, maar 
deelden één cruciaal talent uit een gemeenschappelijk verleden. Zij wisten zich onder 
de verschillende regimes van de Bataafse, Franse en Verenigd-Nederlandse steeds ver-
der te ontwikkelen als bestuurder. Iets soortgelijks gold ook voor de ultraconservatieve 
A. van Gennep die tussen 1838 en 1845 voorzitter was. Hun eerdere trouw aan de Franse 
Keizer belemmerde hun bestuurlijke carrières niet. Sterker nog, dankzij hun bestuur-
lijke ervaring onder Napoleon en Willem i’s neiging potentiële tegenstanders dichtbij 
te houden, wisten deze pragmatische ‘windvanen’ het juist ver te schoppen.8 In hun 
Eerste Kamer werd nooit ‘grote politiek’ gemaakt, maar dat was ook helemaal niet de 
bedoeling. Tegelijkertijd was die Kamer wel de plek waar een deel van de toch al zeer 
kleine politieke elite een stabiele thuisbasis vond.

Hoe de Eerste Kamer een museum werd 

Wie denkt dat de belangrijke herziening van de Grondwet in 1848 alles in de Eerste 
Kamer anders maakte, heeft het mis. Hoewel de leden vanaf nu (indirect) gekozen 
werden, vormden zij een zeer klein en select gezelschap, dat vooral uit rijke leden van 
bekende regentenfamilies bestond en erg weinig homines novi telde.9

De liberale drankhandelaar D. Blankenheym viel deze eer op 7 oktober 1850 te 
beurt. Hoewel zijn afkomst en politieke overtuiging een trendbreuk lijken aan te geven, 
maakte zijn openingstoespraak duidelijk dat alles bij hetzelfde zou blijven:

Dan, Mijne Heeren, de bezadigdheid en kalmte welke onze vergaderingen in de afge-
loopene zitting steeds kenschetsten, hebben mij bemoedigd en mij tot het besluit 
doen komen uwe werkzaamheden, als Voorzitter, te besturen, met onpartijdigheid, 
zoo ik vertrouw, te leiden, en met orde te doen afloopen. Uwe toegevendheid roep ik 
met bescheiden aandrang in, terwijl ik de hoop durf koesteren dat diezelfde welwil-
lendheid en vriendschapsbewijzen, welke mijnen geachten voorganger steeds zoo 
ondubbelzinnig van uwe zijde te beurt vielen, mij niet zullen onthouden worden. 
Mijne Heeren, ons wachten belangrijke wets-ontwerpen, die alle eene gezette, eene 
gemoedelijke, eene ernstige overweging verdienen. Mogen onze beraadslagingen 
strekken om den bloei van het dierbaar Vaderland te verhoogen.10
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Blankenheyms dienstbare woorden zijn bijna letterlijk overgeschreven van zijn voor-
ganger L.G.A. van Limburg Stirum, terwijl ook opvolgers J.C. Martens van Seven-
hoven en J.A. Philipse niet van de gebruikelijke roep om vertrouwen, bezadigdheid, 
orde, welwillendheid en de bloei van het vaderland afweken.11 Laatstgenoemde zou 
maar liefst achttien jaar met de voorzittershamer zwaaien. Hij is de boeken ingegaan 
als een zeer conservatieve vertrouweling van Willem iii, maar in het parlement stelde 
hij zich terughoudend op. Dat deed Philipse zelfs in het heetst van de strijd. Tussen 
1866 en 1868 ontbond de conservatieve regering tot tweemaal toe de liberale Tweede 
Kamer. Toen dit een derde keer dreigde te gebeuren vroegen vijf liberalen Philipse de 
Eerste Kamer bijeen te laten komen om een bemiddelende rol te spelen. Hoewel Phi-
lipse zelf tegen dit voorstel stemde en als voorzitter de macht had om de vergadering 
te annuleren, liet hij de bijeenkomst gewoon doorgaan. 

Deze terughoudende rol is overigens vergelijkbaar met die van zijn collega-voorzitter 
van de Tweede Kamer: G.J.C. van Reenen. Van Reenen kon eveneens als conservatief poli-
ticus op het vertrouwen van grote (min of meer liberale) Kamermeerderheden rekenen. 
Dit veranderde met Van Reenens opvolger, W.H. Dullert, die zich in 1869 als ‘volbloed 
Thorbeckeaan’ lang niet altijd onpartijdig opstelde, ook al beweerde hij van wel.12 Terwijl 
met Dullert het gebruik ontstond dat de grootste groep gelijkgezinde Kamerleden de 
voorzitter koos, bleef de benoemingswijze aan de overzijde ongewijzigd: de Koning wees 
de voorzitter aan. Tel hier de negenjarige zittingsduur van het Eerste Kamerlidmaatschap 
bij op en het wordt direct duidelijk waarom er zo weinig in de Kamer veranderde. 

De Eerste Kamer was een zichzelf conserverend instituut geworden: Philipses 
belangrijkste opvolgers, E.J.A. van Bylandt (1871-1874), J.A.G. de Vos van Steenwijk 
(1874-1880) en F.J.J. van Eysinga (1880-1888) hadden allen reeds vanaf de vroege jaren 
vijftig onafgebroken in de Eerste Kamer gezeten. Terwijl deze negentiende-eeuwers 
dus ieder meer dan twintig jaar parlementaire ervaring hadden toen zij de voorzitters-
zetel bestegen, had de meest ervaren naoorlogse voorzitter Piet Steenkamp (1983-1991) 
‘slechts’ achttien jaar ervaring toen hij voorzitter werd.

Dergelijke vormen van continuïteit en stabiliteit worden wel eens gezien als de 
bevestiging van een succesvol politiek systeem: de spelregels van 1848 waren een rustig 
bezit geworden. Deze rust was ook in het voorzitterschap terug te zien: een man als 
Van Eysinga stelde ‘niet te zeer te hechten aan het oude en zich niet te laten misleiden 
door het nieuwe’ en was expliciet partijloos. In de acht jaar dat hij voorzitter was, zei 
hij vrijwel nooit iets en uit zijn dagboekaantekeningen blijkt dat hij zich als Kamer-
voorzitter nog het meest druk maakte over het diner dat hij jaarlijks voor de leden in 
hotel Paulet organiseerde.13

Stabiliteit heeft een keerzijde. Terwijl Nederland in het laatste kwart van de negen-
tiende eeuw in allerlei opzichten radicaal veranderde, versteende de Eerste Kamer juist 
meer en meer. In de jaren 1920 concludeerde de liberale journalist Doe Hans daarom:

Ik kan het heusch niet helpen, maar ik heb nog altijd de neiging om op m’n teenen 
te gaan loopen als ik in de Eerste Kamer binnen-kom. […] Ik doe het omdat ik me 
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voel komen in een andere sfeer. Een museum-sfeer […] het is werkelijk een leemte 
dat er geen suppoosten worden aangesteld, om de bezoekers in te lichten omtrent 
de merkwaardigheden van menig schilderij in dit parlementaire museum.14 

Dertig jaar politiek na Van Eysinga leverden twee herzieningen van de Grondwet, de 
introductie van het algemeen stemrecht en de definitieve doorbraak van ideologische 
politieke partijen op, maar in de senaat veranderde weinig. Hoewel nieuwe beroeps-
groepen vanaf 1888 toegang tot de Kamer kregen, bleven dezelfde families hofleve-
ranciers van Kamerleden. Deze familieleden hadden dezelfde achtergrond en kenden 
doorgaans weinig radicale verschillen in hun opvattingen over (goede) parlementaire 
politiek. Dat maakte grote veranderingen onmogelijk: het zijn immers niet de midde-
len, maar de mensen die een parlementaire cultuur vormen en veranderen.

Het belang van personen en persoonlijkheden gold ook voor de Kamervoorzitter. 
De jonge doctor J.Th. de Ruwe verwoordde dit in 1957 als volgt: ‘De werkelijke invloed 
van de voorzitter valt niet alleen te bepalen aan de hand van de tekst van het Regle-
ment van Orde, maar moet minstens evenzeer worden beoordeeld naar zijn karakter 
en zijn andere persoonlijke hoedanigheden.’15

Doe Hans zag dat ook bij voorzitter J.G.G. van Voorst tot Voorst (1914-1929). Deze 
katholieke generaal deed ‘geen vlieg, laat staan een vijand, kwaad’. Waar voorzitters 
als terughoudende vredesbewaarders in de negentiende eeuw gewaardeerd werden, 
werkte dit bij Van Voorst tot Voorst juist in zijn nadeel. ‘Deze man heeft geen vijanden. 
Helaas. Want vijanden brengen variatie in een menschenleven, en prikkelen tot activi-
teit. Onder zijn lijding (niet leiding, zetter!) is het museum af en toe geopend.’ 

Van Voorst had de reputatie dat hij als generaal niet precies wist hoe de parlemen-
taire regels werkten. Maar dat deed er eigenlijk niet zoveel toe. Anders dan aan de 
overzijde leverde het Reglement van Orde amper stof tot discussie, laat staan politieke 
strijd op. En mocht het dan toch nog ingewikkeld worden, dan kon de generaal nog 
altijd terugvallen op ‘de zeer bekwame griffier H. Zillesen’, die Van Voorst liefkozend en 
in lijn met zijn militaire achtergrond ‘onzen fourier’ noemde.16 

Hoe gingen deze brave voorzitters dan met ordeverstoringen om? Ordeverstorin-
gen waren in deze periode zeer zeldzaam. Volgens het reglement mochten sprekers in 
principe niet gestoord worden. Toch herinnerde Hans zich de eerste interruptie die hij 
meemaakte nog goed: ‘Die sliepen, werden wakker. Die wakker waren, vielen flauw. 
Willem i dreigde uit de lijst te springen. De voorzitter (Schimmelpenninck van der 
Oye) stuurde om een bataljon grenadiers.’ Hans overdreef: bij de spaarzame interrup-
ties die vanaf de jaren 1890 plaatsvonden, is het juist opvallend dat Kamervoorzitters 
helemaal niet reageerden.17 Misschien komt dit door het kleine vertrouwde herengezel-
schap, waarin het makkelijker was om tot de orde van de dag terug te keren dan in de 
Tweede Kamer. Onder gelijkgestemden werkte zelfregulering vaak beter dan expliciet 
optreden. 
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Naar een modern voorzitterschap

Maar hoe ging het dan bij Kamerleden die niet gelijkgestemd waren en die zelfs weinig 
van het parlementaire stelsel als zodanig moesten hebben? Dat was zeker het geval 
bij de communisten en nationaalsocialisten die in het interbellum een Kamerzetel 
bemachtigden. Voorzitter W.L. de Vos van Steenwijk (1929-1946) had het er maar druk 
mee. Zo liet hij in 1934 de communisten Lou de Visser, Roestam Effendi en David 
Wijnkoop door de politie verwijderen, die na het uitspreken van de troonrede de orde 
probeerden te verstoren.18

De nsb vormde een nog groter probleem, omdat zij de Eerste Kamer als het plat-
form bij uitstek gebruikte om meer bekendheid te verschaffen aan haar standpunten. 
Dit gebeurde vooral in de jaren 1935-1937, toen de beweging wel in de Eerste, maar niet 
in de Tweede Kamer zat. Maar ook daarna ging het vaak mis. Zo was het op 6 maart 
1940 al de hele dag onrustig bij de bespreking van de begroting van Defensie, vanwege 
de oorlog in het oosten en scherpe kritiek op de minister vanuit de sdap. De nsb’er 
A.J. van Vessem was de laatste spreker van de dag. Hij hield een absurdistisch aandoend 
historisch betoog om aan te tonen dat extremisten (zoals nationaalsocialisten) ook 
zouden moeten worden toegelaten tot het Nederlandse leger. 

De Voorzitter: Dat gaat toch te ver. Ik zou willen dat u zich aan mijn leiding onder-
wierp. U behandelt nu iets, dat niets met de begrooting van Defensie heeft te 
maken […]
De heer Van Vessem: U zult mij toch toestaan, dat ik even deze verschillende volks-
groepen naga en toets aan de geschiedenis.
De Voorzitter: Dat kan ik niet toestaan. Dat is te gek. […]
De heer Van Vessem: Laat ik dan even in vogelvlucht…
De Voorzitter: Neen, wat u vogelvlucht noemt, is het voor mij nog niet.
De heer Van Vessem: Dus u staat mij niet toe…
De Voorzitter: Neen, ik ben onvermurwbaar. U heeft zich aan mijne leiding te 
onderwerpen, anders moet ik u het woord ontnemen. […] Gaat u nu tot de begro-
ting over, al dan niet?
De heer Van Vessem: Mijnheer de Voorzitter! Ik ben met de begroting bezig, maar 
ik zal nu tot de volgende groep overgaan. Wat betreft de liberalen en hun afgeschei-
den broeders, de vrijzinnig-democraten, deze afstammelingen van de patriotten, 
die ons land onder de Fransche overheersching hebben gebracht…
De Voorzitter: Ik ontneem u het woord.19

Twee dagen later werd het incident dunnetjes overgedaan toen Van Vessem een Kamer-
lid ‘dronken Teun’ noemde: ‘De Voorzitter: Ik ben niet van plan eens in de 48 uur met 
u te discussieeren over de leiding. U hebt u te onderwerpen aan mijne leiding en als 
u zich niet aan mijne leiding onderwerpt, dan ontneem ik u het woord. Eene tweede 
waarschuwing zal u niet bereiken.’20 Als het moest kon het dus toch: een voorzitter 
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die actief de orde bewaakte en die zelfs een zwaar middel inzette. Woordontneming is 
namelijk amper in de geschiedenis van het parlement gebruikt. 

Is deze verandering van het voorzitterschap een gevolg van de nieuwe lastige leden of 
van een nieuw soort voorzitter? De Vos van Steenwijk lijkt in alle opzichten in de museale 
traditie van de Eerste Kamer te passen. Als zoon van de negentiende-eeuwse voorzitter 
J.A.G. stelde W.L. – toen nog als gewoon lid – in 1922 dat hij ‘van kindsbeen af in grooten 
eerbied voor de Eerste Kamer opgevoed [was] door hem, die nu bijkans 42 jaar geleden 
den fauteuil verliet, thans door u, Mijnheer de Voorzitter, ingenomen’.21 Toen De Vos in 
1929 ook als voorzitter in de voetsporen van zijn vader trad benadrukte hij direct:

Als Voorzitter behoor ik tot geen enkele partij. Alle fracties staan mij precies 
even na. Voor geen enkele heb ik de aller geringste voorkeur. Ik weet uit meer dan 
16-jarige ervaring, hoe, bij alle meenings verschil, deze Kamer samenbrengt . De 
waardeering voor politieke tegenstanders, welke hier ge lukkig wordt aangetroffen, 
den geest van onderlinge welwillend heid, die dit college zoozeer siert, en vrucht-
dragenden arbeid bevordert, hoop ik te helpen handhaven.22

Tot zover weinig nieuws, want onpartijdigheid en welwillendheid behoorden al sinds 
het ontstaan van de Eerste Kamer tot de parlementaire deugden. Hoewel De Vos van 
Steenwijk een invloedrijke chu-politicus was, stond hij als voorzitter boven alle par-
tijen, en de lastige nsb’ers en cph’ers vormden hierbij in principe geen uitzondering. 
Maar toen deze antiparlementaire bewegingen de verhoudingen op scherp zetten, 
moest De Vos van Steenwijk wel ingrijpen. Dankzij zijn kennis van de regels en behen-
dige manoeuvres achter de schermen kwam De Vos in het parlement nooit serieus in 
de problemen en verwierf hij veel gezag. 

Moderne voorzitters zijn actieve voorzitters. Het lijkt ironisch dat dit moderne voor-
zitterschap juist gestalte kreeg bij een zeer traditionele politicus die vooral vanwege zijn 
archaïsmen opviel.23 Zonder de radicaal andersoortige nieuwkomers was dit waarschijn-
lijk niet gebeurd, maar de weerbarstige parlementaire tradities speelden evenzeer een 
cruciale rol. In lijn met een beproefde methode waarmee Nederlanders met conflicten 
omgaan, leidde juist het spel tussen nieuw en oud het onbehagen in goede banen.24

Na de Tweede Wereldoorlog en het vertrek van de 88-jarige De Vos in 1946 waren 
Eerste Kamervoorzitters niet langer vertrouwelingen, insiders en telgen uit oude 
regentengeslachten, maar kopstukken uit politieke partijen. De sociaaldemocraten 
van de piepjonge pvda namen het stokje van De Vos over, om het pas in 1973 weer af 
te geven. Deze voorzitters brachten naast politiek en bestuurlijk talent ook kennis van 
buiten het Binnenhof mee: R. Kranenburg (1946-1951) als hoogleraar staatsrecht, J.A. 
Jonkman (1951-1966) als officier van justitie op Java, J.P. Mazure (1966-1969) als water-
staatsingenieur en M. de Niet (1969-1973) als zendingsconsul in Indië.

Deze voorzitters waren hierin niet anders dan hun medeleden. Terwijl het Tweede 
Kamerlidmaatschap een fulltime baan werd, bleef het Eerste Kamerlidmaatschap 
een functie naast een ander (al dan niet werkend) leven. Deze levens werden in de 
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negentiende eeuw doorgaans bepaald door rentenieren en juridisch werk, maar in de 
twintigste eeuw verbreedde de maatschappelijke horizon van Kamerleden. Mazure, 
die bijvoorbeeld behalve een fanatiek voorzitter ook een fanatiek korfballer was, koes-
terde deze rol. Bij de aanvaarding van zijn voorzitterschap stelde hij: ‘Zoals de sport de 
amateur niet kan missen, zo kan ook de politiek de amateur niet missen.’25

Senatoren waren echter wel amateurs met tal van nevenfuncties. Tegenwoordig 
wordt hier vaak met argusogen naar gekeken, en dat is niet zo gek want nevenfunc-
ties kunnen belangenverstrengeling in de hand werken.26 Maar in de decennia na de 
Tweede Wereldoorlog werden contacten buiten de Eerste Kamer juist gewaardeerd. 
Dankzij hun nevenfuncties konden de senatoren immers ‘dichter bij “de gewone man” 
staan dan hun collegae aan de andere zijde van het Binnenhof ’.27

Dit idee was overigens niet nieuw. Samuel van Houten schreef al in 1897 dat de Eer-
ste Kamer ‘niet afhankelijk van de Kroon, noch ook onderworpen aan de meerderheid 
van één dag, maar uitdrukking van de duurzame groote stroomingen in den volks-
geest’ moest zijn.28 Wat voor Van Houten een wens was, zou onder het voorzitterschap 
van de pvda’ers werkelijkheid kunnen worden, al was dit misschien wel een Haagse 
werkelijkheid: de Eerste Kamer had in deze periode volgens parlementair historicus en 
journalist Nico Cramer veel weg van ‘een voorportaal voor het overleg in ser of Land-
bouwschap: een politieke sociëteit waarin over lonen en prijzen onderhandeld werd’.29

Ironisch genoeg wilde de pvda de Eerste Kamer in deze periode eigenlijk afschaffen, 
maar gaven de pvda-voorzitters er juist nieuw elan aan. Overigens was dat geen flitsend, 
maar een nuchter en sober elan, dat treffend door Maarten de Niet geïllustreerd werd 
toen hij op 18 september 1973 als voorzitter afscheid nam. Premier Den Uyl wilde De Niet 
eren door hem het Commandeurschap van de Nederlandse Leeuw om te hangen, maar 
De Niet wenste slechts het bijbehorende speldje op zijn revers te ontvangen.30

Dezelfde dag nam de katholieke econoom Th.L.M. Thurlings de hamer van De 
Niet over. In zijn openingstoespraak hoopte hij dat ‘de band met het leven buiten 
gemakkelijker behouden blijft’. Maar tegelijkertijd vreesde Thurlings dat deze door 
de steeds hogere werkdruk onder druk zou komen te staan.31 Die vrees bleek werke-
lijkheid; in een terugblik stelde Thurlings dat de Kamer zich te veel bezighield ‘met 
wat wel een technisch-juridische toetsing wordt genoemd, van punten en komma’s tot 
omissies en inconsistenties toe’.32

Eerste Kamerleden hadden minder tijd voor de wereld buiten de Kamer, die op 
haar beurt ook minder aandacht voor de Eerste Kamer had. Het voortbestaan van 
de Eerste Kamer als zodanig kwam ter discussie te staan. Zij bleef in de grondwets-
herziening van 1983 behouden, maar de officiële rol van de voorzitter veranderde wel. 
Ten behoeve van een betere representatie werden Eerste Kamervoorzitters voortaan 
gekozen in plaats van benoemd, ‘slechts’ 134 jaar nadat de Tweede Kamer hiermee 
begonnen was. De oude benoemingsprocedure was een erfenis van 1815: alle Eerste 
Kamerleden werden toen door de Koning benoemd, zo ook de voorzitter. Het lag in de 
lijn der verwachtingen dat de gekozen Eerste Kamervoorzitter – net als bij de Tweede 
Kamer – een vertegenwoordiger van de grootste partij zou zijn. Zo ging het doorgaans 
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ook, al zorgde de ongeschreven regel dat de twee voorzitters van de Kamers nooit van 
dezelfde partij lid mochten zijn wel eens voor uitzonderingen. 

Een verandering op papier hoeft in de praktijk niet veel te betekenen. Het verkiezen 
van Piet Steenkamp (1983-1991) sloeg niet in als een bom, letterlijk, omdat Steenkamp 
zijn openingstoespraak moest afbreken vanwege een valse bommelding,33 en figuurlijk, 
omdat de grondwetsherziening weinig aan de parlementaire cultuur veranderde. De 
Eerste Kamer bleef op grote afstand van de kiezer opereren, waardoor Steenkamp ‘over 
de aandacht voor ons werk […] moeilijk juichende verhalen [kon] houden!’34

De voortschrijdende technocratisering en bureaucratisering van de politiek in de 
jaren tachtig en negentig maakte de afstand alleen maar groter. Herman Tjeenk Wil-
link (1991-1997) waarschuwde bij zijn aantreden dan ook dat het onderhoud aan de 
democratie niet aan ambtenaren moest worden overgelaten: ‘Waar gekozen politici 
(feitelijk) de regie uit handen geven, waar burgers zich niet meer aangesproken voelen, 
is de parlementaire democratie in gevaar.’35 Hoewel Tjeenk Willink van alles probeerde 
om meer gezag en belangstelling voor het politieke bedrijf te genereren, bleven de 
opkomstcijfers bij Provinciale Statenverkiezingen zakken, tot een dieptepunt van 45,6 
procent in 1999.

De huidige Kamervoorzitter te midden van haar voorgangers. V.l.n.r. G.J. de Graaf, Y.E.M.A.  
Timmerman-Buck, G.J.M. Braks, A. Broekers-Knol, F. Korthals Altes, H.D. Tjeenk Willink, 
P.R.H.M. van der Linden [foto: hans kouwenhoven]
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Slot

Cultuurfilosoof en Kamerlid Jan Kassies wist dat de ideale voorzitter niet bestond: ‘Wij 
zoeken altijd een schaap met vijf poten. Dat lukt nooit, want de vijfde poot groeit al 
grazende.’36 Deze vijfde poot werpt de vraag op of voorzitters werkelijk iets aan een 
parlement veranderen, of dat zij eerder toeschouwer zijn terwijl andere spelers de ver-
anderingen inzetten. 

Misschien hadden de voorzitters van de eenentwintigste eeuw meer last van de 
vijfde poot dan hun voorgangers. De radicale opkomst van populistische bewegingen 
gaven geen duidelijke richting voor de toekomst en tradities uit het verleden boden 
evenmin zekerheid: politiek Nederland was ‘in de war’ en een stuk instabieler dan 
gedacht.37 Het ongekend grote verloop van Eerste Kamerleden bij de laatste twee ver-
kiezingen, het rumoer rondom het vertrek van voorzitter Fred de Graaf (2011-2013), 
het politieke overgewicht van de senaat door het ontbreken van vaste meerderheden 
van regeringsfracties en de spannende verkiezing van Ankie Broekers-Knol laten zien 
dat ook de Eerste Kamer verandert en geen versteend museum is.

Tegelijkertijd blijven voorzitters stabiele rotsen in de branding. Dat blijkt alleen al 
uit de waardering die vertrekkende voorzitters krijgen. Hoewel René van der Linden 
(2009-2011) slechts twee jaar voorzitter was en bovendien nog vier jaar in de Eerste 
Kamer zou blijven, werd hij bij zijn terugtreding op 28 juni 2011 overladen met lof 
en cadeaus. Premier Mark Rutte parafraseerde hierbij Van der Lindens visie op het 
parlement:

Jij noemde de Eerste Kamer in het begin van dit jaar goed voor het imago van de 
Nederlandse politiek, omdat dit de plek is waar een zekere autoriteit, afstandelijk-
heid en wijsheid worden gevonden, die zo nodig zijn voor de langere termijn. Aan 
die ook wat mij betreft onmisbare taak van de Eerste Kamer heb jij als Voorzitter 
een belangrijke bijdrage geleverd.38

Tegenover deze wijze afstandelijkheid stelde Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet 
juist warmte en toegankelijkheid:

Lieve René, geachte heer Van der Linden. Als er publiekelijk over de Eerste Kamer 
wordt gesproken, valt de term ‘deftig’ nog wel eens. Of dat terecht is, weet ik niet. 
Het etiket past in ieder geval niet bij u. U staat bekend als toegankelijk en open, als 
iemand die dicht bij de mensen staat, een echte Limburger.39

Goede Eerste Kamervoorzitters zijn dus zowel wijze mensen die de waardigheid van 
de politiek beschermen, als prettige mensen die de contacten tussen de betrokkenen 
in en om de politiek warm houden. Eigenlijk is dat in twee eeuwen Eerste Kamer niet 
veranderd.
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De Eerste Kamer vergadert 

Een impressie van regels, conventies, rituelen en symbolen

Carla van Baalen1

Het is dinsdagmiddag tegen half twee. In een van de oudste parlementaire vergader-
zalen ter wereld – in 1666 kwamen de Staten van Holland hier voor het eerst bijeen – 
druppelen de leden binnen. De kamerbewaarder en de boden, redderend met kannen 
water en stapeltjes papieren, hebben zojuist alles in gereedheid gebracht. De dienst-
doende stenograaf heeft zijn plaats al ingenomen, midden in de zaal, achter een com-
puterscherm.2 In het gebouw klinkt een bescheiden bel. Voorzitter, griffier en eerste 
ondergriffier komen met gezwinde spoed binnen en nemen plaats op het rostrum, het 
enigszins verhoogde ‘voorzitterspodium’. De kamerbewaarder schuift de stoel van de 
voorzitter aan. Het rostrum bevindt zich pal onder het meer dan manshoge schilderij 
van koning Willem ii, de laatste koning die het recht had de leden van de Eerste Kamer 
zelf te benoemen.3 Sinds 1849 vergadert de Eerste Kamer onafgebroken in dezelfde zaal.4

De senatoren begeven zich allen naar het rostrum en schudden de hand van de 
voorzitter, de griffier en de ondergriffier – doorgaans in deze volgorde. Daarna gaan zij 
in de richting van de houten, groen beklede bankjes met inktpotten die herinneren aan 
vervlogen tijden. De tapijten zijn rood, de muren gestoffeerd, en de ramen, waaronder 
zich heuse ‘vensterbanken’ bevinden, bieden uitzicht op de Hofvijver. De figuren op 
het plafond, geschilderd in de jaren 1664-1665, kijken mee. Ze zijn afkomstig uit alle 
windstreken van de aarde met in het midden Hollandse kinderen, als ‘de bloem der 
natie’.

Om precies half twee klinkt de stem van de voorzitter, geroutineerd en opgewekt: 
‘Mag ik de leden verzoeken hun plaatsen in te nemen?’ En na een klap met de hamer: 
‘Ik open de vergadering.’ De namen van de leden die hebben laten weten afwezig te zijn 
worden met reden van verhindering voorgelezen, waarna de voorzitter voorstelt ‘deze 
berichten voor kennisgeving aan te nemen’. Vervolgens wordt verwezen naar een lijst 
met ingekomen stukken die zich bevindt op de tafel van de griffier met een voorstel 
hoe deze stukken te behandelen. De voorzitter: ‘Als voor het einde van de vergadering 
daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.’ Dan is 
het tijd voor de wetsvoorstellen die als hamerstukken kunnen worden afgedaan. Nadat 
deze met naam en nummer zijn voorgelezen, volgt de vraag: ‘Wenst één van de leden 
stemming over de wetsvoorstellen?’ Niemand. Vervolgens: ‘Verlangt iemand aanteke-
ning tegen te hebben gestemd?’ Vanuit de bankjes of voor een interruptiemicrofoon 
maken enkele leden zulks kenbaar. Vervolgens zijn wetsvoorstellen en moties aan de 
orde waarover eerder is gedebatteerd. De voorzitter: ‘Dan gaan we nu over tot de stem-
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mingen. De minister die namens de regering de stemmingen zal bijwonen, heet ik van 
harte welkom in de Eerste Kamer! Hebben alle leden de presentielijst getekend? Ik geef 
gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.’5

Zo begint elke vergadering van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Bijna als een 
ritueel, met vaste patronen en zinnen, die zich elke dinsdag op nagenoeg dezelfde wijze 
herhalen. In de periode april – juli 2015 heb ik dat ritueel een aantal malen van dichtbij 
kunnen meemaken, gezeten direct achter de groene bankjes, op een houten stoel naast 
een van de twee monumentale schoorsteenpartijen. De voorzitter had, na overleg met 
het College van Senioren, mij toestemming verleend om in de vergaderzaal zelf plaats 
te nemen om observerend onderzoek te verrichten.6 Ik was benieuwd naar de verga-
dercultuur van de Kamer. Hoe debatteert zij? Welke regels, conventies en rituelen wor-
den zichtbaar? Hoe zijn deze te duiden? Zijn er verschillen met de Tweede Kamer, waar 
ik een aantal jaren geleden samen met een collega soortgelijk onderzoek verrichtte?7

Het onderzoek vond plaats in de periode waarin de ‘oude’ Kamer, die was gekozen 
in 2011, haar laatste vergaderingen had, en waarin de ‘nieuwe’ Kamer werd geïnstalleerd 
en voor de eerste malen bijeenkwam. Op 23 juni streek ook de Britse antropologe 
Emma Crewe op de achterste rij stoelen in de Eerste Kamer neer. Zij onderzocht eerder 
– veel uitvoeriger – door middel van observaties en gesprekken de gang van zaken in 
het House of Lords en House of Commons.8

Een echt parlement

Het eerste wat de toeschouwer opvalt is dat de vergadering van de Eerste Kamer al die 
kenmerken heeft die menig parlement zo eigen zijn: het gevoerde debat is geen ‘echt’ 
debat in de normale betekenis van het woord, de aandacht ervoor lijkt gering en de 
factor ‘tijd’ speelt een cruciale rol.

Het debat is strikt gereguleerd. Niet alleen hebben de deelnemers eraan zich van 
tevoren moeten opgeven, ook de volgorde waarin zij het woord voeren is vastgesteld 
evenals de – in minuten uitgedrukte – hoeveelheid toegekende spreektijd. De senato-
ren lezen hun bijdrage voor, sterker nog: de voordrachten zijn van tevoren geprint en 
uitgedeeld onder de in de Kamer aanwezigen. Een soort lezingenreeks dus. Zodra ech-
ter collega-senatoren de voordracht onderbreken met een opmerking of vraag begint 
de bijeenkomst op een echt debat te lijken. Maar de opbloeiende discussie wordt in de 
kiem gesmoord. De interruptiepleger mag slechts drie keer het woord voeren. De tijd 
laat meer onderbrekingen niet toe: er zijn nog zoveel sprekers te gaan en bovendien zit 
ook de minister, die voor deze dag is ‘besteld’, gereed voor zijn reactie.9 De voorzitter 
is streng. Steevast bij de derde woordvoering van een interruptiepleger wordt ingegre-
pen: ‘Tot slot!’ Of: ‘Zo is het wel genoeg! Er is ook nog een tweede termijn!’ En nadat 
iemand het toch voor elkaar heeft gekregen een vierde interruptie te plaatsen: ‘Dit is 
echt de allerlaatste keer!’10
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Een spreker die de toebemeten tijd overschrijdt, wordt achtereenvolgens gewaar-
schuwd door lampjes op het spreekgestoelte en de voorzitter. Toen op dinsdagmiddag 7 
april 2015 wat de tijd betrof alles naar wens was verlopen, zei de voorzitter: ‘Ik dank allen 
die aan dit debat hebben deelgenomen voor hun korte, krachtige en efficiënte wijze van 
debatteren, zodat we op tijd klaar zijn. Dank u wel.’11 Op 19 mei, toen de Kamer ‘een heel 
zware agenda had’ en de voorzitter iedereen bij voortduring tot spoed maande, raakte 
minister Kamp geïrriteerd: ‘U zegt na zes vragen: bent u al klaar? Maar ik heb tachtig 
vragen gekregen! Dat was de vorige keer dat ik hier was ook al zo!’12 En inderdaad: tijd is 
een schaars goed in de senaat. Zoals de griffier het op 9 juni verwoordde ten overstaan 
van de nieuwe leden: ‘We moeten altijd enorm scherp plannen hier.’

Er lijkt, zoals gezegd, weinig aandacht te zijn voor de sprekers. Zodra de stemmingen 
voorbij zijn en het eerste plenaire debat van de dag begint, vertrekken de meeste leden. 
‘Dat was het weer’ zei één van hen op 7 juli 2015, de zaal verlatend nadat hij er ongeveer 
tien minuten was geweest. Maar dat betekent niet dat het werk erop zit. De senatoren 
gaan elders in het gebouw in commissies vergaderen of hebben andere afspraken.13 Dege-
nen die wel blijven, zijn met hun aandacht niet steeds bij de spreker. Van de gemiddeld 
vijftien aanwezigen per plenaire vergadering, kijken er, eveneens gemiddeld, zo’n zes 

De sprekerslijst van 23 juni 2015 toont een groot aantal maidenspeeches en een strikt  
gereguleerde spreektijd
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leden ook werkelijk naar degene die het woord voert. 14 Anderen zijn bezig met hun iPad 
of smartphone of zijn stukken aan het lezen. Voor bewindspersonen geldt hetzelfde. Toen 
een van de senatoren op 7 juli dreigde met een motie, leek dit weinig indruk te maken. 
De desbetreffende staatssecretaris keek althans pas na enige tijd op.15 

Mij werd echter verzekerd dat het een misverstand is te denken dat ‘niet opkijken’ 
hetzelfde is als ‘niet opletten’.16 Sommigen kunnen zich beter concentreren als zij in 
hun papieren kijken, een tekeningetje maken of een spelletje spelen op hun iPad.17 
Maar anderen zijn inderdaad met iets anders bezig, bijvoorbeeld de senatoren met 
‘zitplicht’. Dezen zijn door hun fractie aangewezen om aanwezig te zijn om het debat 
op hoofdlijnen te volgen en zo nodig de woordvoerder bij te staan. Zelfs de Kamer-
voorzitter hoeft niet steeds op te letten. Geregeld tekent zij tijdens een vergadering een 
stapeltje papieren (aanvaarde wetsontwerpen en brieven), aangedragen en snel weer 
weggenomen door een bode.

Een dinsdagmiddag in de Eerste Kamer kan lang duren. Een lange reeks van spre-
kers vult de ‘eerste termijn’. Eenieder moet zijn zegje doen, ook al is het een herhaling 
van zetten.18 Onderling wordt er weinig gereageerd. Het ene Kamerlid wandelt binnen, 
het andere vertrekt. Twee grote klokken tikken de tijd weg.19 Mijn gedachten dwalen 
af. Ik kijk naar buiten en zie dat de voor het raam gezeten meeuw moet geeuwen. 
Waarom is het zo weinig spannend? Een van de redenen daarvoor is natuurlijk dat het 
echte debat doorgaans achter gesloten deuren plaatsvindt, in fracties waar men tot één 
standpunt moet zien te komen, en in onderling overleg tussen vertegenwoordigers van 
uiteenlopende partijen om meerderheden te smeden, met of zonder vertegenwoor-
digers van het kabinet. Spannender wordt het soms wel in de tweede termijn, als de 
senatoren hun bijdragen, waarvoor de voorbereidingstijd kort is, kernachtig en punts-
gewijs naar voren brengen, moties indienen en/of aankondigen het stemgedrag van de 
fractie te laten afhangen van nader fractieberaad.20

Regels en conventies

Dat de gang van zaken in de Eerste Kamer is gebonden aan een indrukwekkende hoe-
veelheid regels, zoals dat trouwens geldt voor alle parlementaire instituten, is hierbo-
ven al enigszins duidelijk gemaakt. De regels zijn vastgelegd in Grondwet, wet geving en 
Reglement van Orde. In de Grondwet zijn vele bepalingen gewijd aan de twee Kamers 
der Staten-Generaal, waaronder die over hun beider taak (‘vertegenwoordigen het 
gehele Nederlandse volk’), de respectieve zittingsduur en de manier waarop alle leden 
van de Staten-Generaal stemmen (‘zonder last’). Bij ‘gewone’ wet zijn bijvoorbeeld de 
zaken betreffende kiesrecht en verkiezingen van de Kamers geregeld. En het Regle-
ment van Orde (rvo) bevat voorschriften inzake de interne gang van zaken, waaraan 
de leden, de staf alsook de toehoorders zich hebben te houden. Het rvo van de Eer-
ste Kamer bevat 180 artikelen, opgetekend in zo’n dertig bladzijden. Hierin staat hoe 
commissies werken, wat de taak is van het College van Senioren en de Huishoudelijk 
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Commissie, en hoe vergaderingen worden geleid. De laatste wijziging dateert van juni 
2015, toen er een hoofdstuk over integriteit aan werd toegevoegd. De Eerste Kamer kan 
overigens ‘te allen tijde’ besluiten – eenzelfde bepaling staat in het rvo van de Tweede 
Kamer – om van het reglement af te wijken, mits ‘geen der leden zich daartegen verzet’ 
en de afwijking niet strijdig is met bestaande wetten.

Is het voor nieuwkomers al een hele klus om alle regels uit wetten en reglemen-
ten te kennen, daarnaast bestaat er ook nog eens een grote hoeveelheid ongeschreven 
regels, of conventies, die op hen van toepassing zijn. De zittende gemeenschap in de 
Kamer – leden en staf – gaat ervan uit dat de nieuwelingen zich ook deze zo spoedig 
mogelijk eigen maken. De conventies zijn immers, zo is de opvatting, niet willekeurig: 
het zijn gebruiken die in de loop der tijd zijn ontstaan en die hun nut hebben bewezen 
voor gepaste, soepele en passende omgangsvormen en werkwijzen in de senaat. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor de aanwezigheidsverplichting op de dinsdagvergaderingen,21 
alsook voor de bepaling zich uiterlijk op de woensdag voorafgaand aan een debat als 
spreker aan te melden bij de griffie. En daarbij dient men rekening te houden met het 
gebruik dat de spreektijd in de tweede termijn maximaal de helft bedraagt van die in 
de eerste termijn. Wenst men een hoofdelijke stemming? Dat moet eveneens een week 
van tevoren worden gemeld. En houdt de ‘Lijst-Kees’ steeds in de gaten!22 Daarop staat 
het meest actuele vergaderschema vermeld; de lijst is zichtbaar op de iPad via de spe-
ciaal voor de Eerste Kamer ontworpen applicatie. 

De Eerste Kamer is de nieuwe leden op allerlei manieren behulpzaam bij het leren 
van de regels en conventies. Zo was er direct na de eerste vergadering van de nieuwe 
Kamer, op 9 juni 2015, een door de staf georganiseerd introductieprogramma waar de 
griffier en de ‘communicatieadviseur digitale media’ een spoedcursus gaven. In een uur 
tijd werden de zojuist beëdigde senatoren wegwijs gemaakt in de gang van zaken. En niet 
zonder succes. In de vergaderingen die ik observeerde op 16 juni, 23 juni en 7 juli bewo-
gen de nieuwe Kamerleden zich al met opmerkelijk gemak in hun nieuwe omgeving. Ze 
spraken zelfverzekerd en hadden het over ‘mijn fractie’ alsof ze er al jaren deel van uit-
maakten. Als ze toch nog niet alles ‘naar behoren’ deden, wees de voorzitter hen daarop. 

Twee voorbeelden. Na de reactie van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
op haar eerste interruptie, nam de desbetreffende senator zelf opnieuw het woord voor 
een tweede interruptie. Daarmee zondigde het Kamerlid tegen artikel 85, lid 1 van het 
Reglement van Orde dat bepaalt dat niemand het woord voert ‘zonder het van de 
Voorzitter te hebben gekregen’. En toen een ander lid als eerste een collega wilde feli-
citeren die zojuist haar maidenspeech had voltooid, klonk het vanaf het rostrum: ‘Ho, 
ho ho! Eerst de voorzitter!’ Hier werd een conventie met voeten getreden.23

Al die regels, voorschriften en conventies hebben tot doel het parlement – dit geldt 
voor de Eerste en de Tweede Kamer – zijn taak zo goed mogelijk te laten vervullen. Ze 
ondersteunen het werk van de parlementariërs en beogen het wetgevingsproces en de 
vergaderingen voorspoedig en eerlijk te doen verlopen. Maar, wellicht nog belangrij-
ker, die regels en conventies zijn er ook om het gevecht in de arena letterlijk te beper-
ken tot parler (praten). Niet voor niets zitten er bepalingen bij die expliciet als oog-
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merk hebben de emoties in toom te houden. De gulden regel om via de voorzitter en 
niet rechtstreeks tot de ‘tegenstander’ te spreken is een voorbeeld bij uitstek. Ook de 
bepalingen die het mogelijk maken het woord aan sprekers te ontnemen en leden te 
verwijderen uit vergadering en gebouw beogen het ‘uit de hand lopen’ van vergaderin-
gen te voorkomen. En verder zijn de regels en conventies gericht op gelijke en eerlijke 
behandeling, en bedoeld om eenieder met de uitkomsten van de debatten te verzoe-
nen. Wat dit laatste betreft: ook als het eindresultaat ongewenst is of zelfs tegen diepe 
overtuigingen ingaat, moet het Kamerlid met al zijn collega’s verder. De regels om tot 
een besluit te komen zijn daarom heel precies. Een uitkomst wordt – zo schrijft de 
conventie voor – altijd bezegeld met een handdruk om daarna, bij voorkeur opgewekt 
en zonder wrok, het volgende onderwerp te kunnen aanpakken.24 

Hoffelijkheid

Het is niet duidelijk of het komt door de prominente aanwezigheid van koning Willem ii 
op zijn schilderij, of door het chique interieur, of door nog weer heel iets anders, maar 
feit is dat de omgangsvormen in de Eerste Kamer opvallend beschaafd en hoffelijk zijn. 
Zo schudden senatoren voortdurend handen. Bij de aanvang van plenaire vergaderingen, 
maar ook bij bijeenkomsten van het College van Senioren krijgen voorzitters en (onder)
griffiers van alle aanwezigen steevast een handdruk. Soms geeft men binnen een uur tijds 
dezelfde persoon drie keer een hand. Met het oog op de altijd aanwezige tijdsdruk lijkt 
dit ritueel niet erg efficiënt – soms staat een rij met tientallen senatoren voor het rostrum 
te wachten – , maar voorkomend is het wel. Ook geven nogal wat leden elkaar een hand, 
met of zonder schouderklopje. Het hoort er zelfs zó bij, dat ook mijn persoon, met pen 
en blocnote gezeten achterin de zaal, er menigmaal bij betrokken werd. ‘Zo, bent u er 
weer? Even een handje geven.’ Een enkeling gaf zelfs een handkus.

Ook in het debat zijn de goede omgangsvormen opvallend en soms zelfs wel erg 
nadrukkelijk. Zo bijvoorbeeld de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan het begin 
van zijn tweede termijn op 7 juli, om zes uur ’s avonds: ‘Ik dank de leden voor hun dank 
voor mijn antwoorden.’ Tekenend is ook het voorbeeld van de senator die op 19 mei uit 
eigen beweging de voorzitter wees op haar verzuim de ‘spreektijdteller’ in te schakelen. 
Hoewel het hem ruimte zou geven voor ‘heerlijke uitweidingen’, zei hij toch: ‘Hier gel-
den ook eerlijke spelregels.’25 In de periode waarin ik observeerde, heeft de voorzitter de 
zaal als geheel nooit tot de orde behoeven te roepen; wel een keer de publieke tribune, 
toen deze, op 19 mei 2015 tijdens het debat over de verhoging van de aow-leeftijd, nogal 
rumoerig werd. En als een individueel Kamerlid dan toch een regel overtrad, volgden 
steevast ruiterlijke verontschuldigingen of erkenningen: ‘Excuses voor mijn tijdsover-
schrijding.’ En: ‘Ja, mevrouw de Voorzitter, u hebt helemaal gelijk.’26 Kamerleden en 
bewindspersonen stonden wel eens stil bij deze beschaafdheid van de Eerste Kamer. Zo 
zei minister Asscher op 7 april dat ‘in dit huis nauwelijks ruwe omgangsvormen voorko-
men’, in tegenstelling tot hetgeen ‘aan de overkant nog weleens zichtbaar’ is.27
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Hoewel ook het taalgebruik in de senaat over het algemeen als ‘beschaafd’ valt 
te categoriseren, neemt dat toch niet weg dat sommige senatoren zich af en toe in 
nogal forse bewoordingen uitdrukten. Zo noemde Jan Nagel (50plus) de overheid 
‘zeer onbetrouwbaar’ en beschuldigde hij een andere politieke partij van ‘kiezersbe-
drog’.28 Volgens Danai van Weerdenburg (pvv) verliezen linkse politici als het gaat over 
‘gelukszoekers uit Afrika [...] acuut hun rationele denkvermogen, voor zover ze dat 
bezitten’. Voorts gebruikte ze – ze zei er zelf bij: ‘om in pvv-termen te blijven’ – het 
woord ‘knettergek’ en sprak ze van ‘asielwaanzin’.29

Eigen rol van de Eerste Kamer

Als een parlement uit twee kamers bestaat, wordt uiteraard van beide een verschil-
lende rol verwacht. In Nederland ligt het politieke en staatsrechtelijke primaat bij de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal.30 De specifieke rol van de Eerste Kamer komt tot 

Traditiegetrouw geven de Kamerleden de voorzitter voor de vergadering een hand
[foto: hans kouwenhoven] 
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uitdrukking in de term chambre de réflexion: de senaat ziet het als zijn taak te reflec-
teren op wetsvoorstellen die in de Tweede Kamer reeds zijn aanvaard, buiten de waan 
van de dag om, zich in alle rust afvragend: is dit nu echt een goed wetsvoorstel? De 
wetsvoorstellen moeten worden beoordeeld op de ‘heilige trits’: rechtmatigheid, uit-
voerbaarheid en handhaafbaarheid.31 Hoewel dit evidente vragen oproept over het 
functioneren van de Tweede Kamer – let zij daar dan niet op? – is dit een algemeen 
geaccepteerde, onderscheidende taakopvatting van de senaat. Maar het benadrukken 
van deze taak32 heeft ook als doel het politieke karakter van de senaat te verhullen.33 
Tijdens de kabinetsformatie van 2012 werd deze taakopvatting zelfs aangevoerd om 
aan te tonen dat een kabinet prima zou kunnen regeren zonder te beschikken over een 
meerderheid van ‘bevriende’ fracties in de Eerste Kamer. De praktijk heeft inmiddels 
anders uitgewezen.

Dat ook de Eerste Kamer vóór alles een politiek orgaan is, wordt juist duidelijk 
als haar samenstelling anders is dan die aan de overzijde. Senatoren verwijzen soms 
daarnaar. Zo zei Joris Backer (d66) op 19 mei dat hij bepaalde interrupties wel begreep 
omdat deze verwezen naar de positie van zijn partij als een van ‘de constructief mee-
denkende partijen’.34 En op 2 juni verwoordde de voorzitter het expliciet: ‘De politieke 
ontwikkelingen hebben de afgelopen jaren ontegenzeggelijk hun effect gehad op deze 
Kamer [...]. Meer dan ooit was er aandacht voor het feit dat ook de Eerste Kamer een 
politiek orgaan is.’ Om daar onmiddellijk veelzeggend aan toe te voegen: ‘Het neemt 
niet weg dat de Eerste Kamer het onverminderd als haar taak ziet om wetsvoorstellen 
te beoordelen op rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid.’35

Het politieke(r) karakter van de senaat wordt wellicht ook zichtbaar in de hui-
dige zitplaatsverdeling. Hoewel de senaat er prat op gaat dat, in overeenstemming met 
zijn taakopvatting, de leden ervan door elkaar zitten en dus niet, zoals in de Tweede 
Kamer, in fractieblokken, geldt dat sinds juni 2015 nog maar voor twee fracties (voor-
heen vier). Bovendien zitten de regeringsbevriende fracties (vvd en pvda) nagenoeg 
als één blok bij elkaar, in het midden van de zaal, aan de rechterhand van de voorzitter. 
Andere fracties waren hiermee niet onverdeeld gelukkig. De indeling heeft dan ook de 
nodige voeten in de aarde gehad. Pas nadat verschillende voorstellen de revue waren 
gepasseerd, was de definitieve plaatsbepaling een feit.

Symbolen en rituelen

In de symboliek in de senaat komt de band met het verleden tot uitdrukking. Het 
portret van koning Willem ii, door hemzelf meer dan anderhalve eeuw geleden aan de 
Kamer geschonken, is altijd op die zo prominente plaats in de vergaderzaal blijven han-
gen. Attributen die hun nut hebben verloren, blijven gewoon op hun oorspronkelijke 
plek: de inktpotten op de bankjes, de sigarenkast in de koffiekamer en de kachels aan 
weerszijden van de zaal. In de wandelgangen, de Hall (de centrale ruimte in het hart 
van het Kamergebouw36) en de commissiekamers hangen veel schilderijen en gravu-
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res waarop de trots der natie is afgebeeld, zoals graven, gravinnen, stadhouders, raad-
pensionarissen en zeehelden. In dat opzicht verschilt de Eerste Kamer hemelsbreed 
van haar zuster ‘aan de overzijde’, waar, zo noteerden wij in 2008 over vergaderzaal 
en directe omgeving, ‘niets herinnert aan het roemrijke verleden van Nederland’.37 De 
Eerste Kamer is er tegelijkertijd ook trots op met beide benen in het heden te staan, ja, 
zelfs hypermodern te zijn. Ze was in 2011 het eerste parlement ter wereld dat overstapte 
op volledig digitale informatievoorziening voor de leden – allemaal aan de iPad – en 
beschikt over een website die uitermate up-to-date is. Op 7 juli 2015 werd een globaal 
verslag (impressie) van de vergadering al zes minuten (!) na sluiting ervan op de site 
geplaatst, onder de kop ‘nieuws- en persberichten’.38

Als het gaat over rituelen, in de betekenis van handelingen die steeds op een 
bepaalde, gestandaardiseerde wijze plaatsvinden en een symbolische betekenis heb-
ben, vallen overeenkomsten met de Tweede Kamer op. Ook in de senaat zijn vooral 
het komen en gaan van leden ermee omkleed: de beëdiging, de maidenspeech en het 
afscheid, alsook het overlijden van (oud-)leden. Daarnaast zijn er enkele zichtbaar 
rondom de Kamervoorzitter. Doordat mijn observaties juist plaatsvonden in de over-
gangsperiode van de ‘oude’ naar de ‘nieuwe’ Kamer, was ik van al deze rituelen getuige. 

Bij de beëdiging vlak na verkiezingen is de tijdelijk voorzitter als eerste aan de 
beurt. Alle leden gaan staan. De griffier leest ‘het formulier’ voor, waarna de persoon 
in kwestie de bij de wet voorgeschreven eed of ‘verklaring en belofte’ aflegt. Daarna 
mag iedereen weer gaan zitten. Vervolgens komen de overige 74 leden aan de beurt. Nu 
is het de tijdelijk voorzitter die het formulier voorleest. De leden, allen in hun bankjes 
gezeten, gaan staan als hun naam wordt afgeroepen, doen een stap opzij en leggen de 
eed af of de verklaring en belofte.39 Familie is getuige vanaf de publieke tribune. Na 
afloop zijn er felicitaties en bloemen, worden er foto’s gemaakt en is er een receptie in 
de Ridderzaal. 

Staat een maidenspeech op het punt van beginnen, dan drukt de voorzitter op de 
bel, zodat alle leden die zich nog elders in het gebouw bevinden zich naar de zaal 
kunnen spoeden.40 Het is toegestaan om tijdens dit eerste optreden in de Kamer een 
persoonlijke noot te maken, maar er mogen geen interrupties worden gepleegd. Direct 
na afloop valt de spreker – ‘Blijft u daar op het spreekgestoelte even staan?’ – een toe-
spraakje, felicitaties en bloemen van de voorzitter ten deel. Ook de andere Kamerleden 
krijgen vervolgens de gelegenheid hun collega, die nu echt is ‘ingewijd’, geluk te wen-
sen. De vergadering wordt daartoe enkele minuten geschorst. 

Bij het afscheid uit de Kamer wordt het vertrekkende lid eveneens toegesproken 
door de voorzitter. Diens verdiensten worden uitvoerig voor het voetlicht gebracht, 
waarbij ook opmerkelijke voorvallen in herinnering worden geroepen. Zo werd van 
senator Geert Reuten (sp) verhaald hoe hij ooit een blije koe in de wei had nagedaan.41 
Er zijn bloemen en cadeaus. Op dinsdag 2 juni 2015 vertrokken maar liefst 35 leden, wat 
tot gevolg had dat de toesprakenreeks zo lang was dat het noodzakelijk was een pauze 
in te lassen. Tijdens die onderbreking vond een primeur plaats: er gingen glazen cham-
pagne rond. Alcohol in de vergaderzaal. Gekker moest het niet worden, volgens enkele 
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leden: ‘Drankgelagen!’ ‘Tjongejonge!’ En een ander: ‘Revolutie!’ Ook zijn er toespraken 
van de minister-president en, namens de vertrekkende leden, van de nestor van het 
gezelschap. In 2015 was dat Gerrit Holdijk (sgp) die 25 jaar senator was geweest.

Tot slot de overleden (oud-)Kamerleden. Aan het begin van een vergadering worden 
zij herdacht, waarbij familieleden zich op de publieke tribune bevinden. Zo werd op 
16 juni de op 25 mei overleden kvp/cda-politica Dien Cornelissen herdacht. Zij was in 
de periode 1969-1971 lid van de Eerste Kamer geweest. De leden luisteren staand naar 
de toespraak van de voorzitter, die tot besluit eenieder verzoekt ‘om een moment stilte 
in acht te nemen’.42

En verder bestaat er een aantal rituelen rondom de voorzitter. Deze betreffen diens 
verkiezing, de kennismaking met hem of haar door nieuwkomers en het handen schud-
den. De verkiezing van een voorzitter gaat als volgt: nadat de boden de stembriefjes 
hebben opgehaald, leest de voorzitter van de – speciaal daarvoor benoemde – com-
missie van vier alle briefjes voor. De andere drie leden houden de score bij. Vervolgens 
wordt de uitkomst van de stemming vastgesteld en bekendgemaakt. Elk misverstand 
wordt uitgesloten, transparantie ten top. Op 23 juni 2015 klonk aldus zeventig keer de 
naam ‘Ankie Broekers-Knol’. De Volkskrant kopte de volgende dag: ‘alle senatoren hou-
den van haar’, maar sprak ook enigszins spottend van ‘Noord-Koreaanse toestanden’.43

Van nieuwe senatoren alsook ook van nieuwe bewindspersonen wordt verwacht 
dat zij hun opwachting maken bij de voorzitter voor een persoonlijke kennismaking. 
De staatsecretaris van Veiligheid en Justitie, die verzuimd had dit te doen, werd daar-
aan door de voorzitter in de zitting van 26 mei uitdrukkelijk herinnerd.44 Later die 
middag, tijdens een schorsing van de vergadering, volgde nog een reprimande: ‘Ik 
wacht totdat jij mij een hand geeft, Klaas!’

De Eerste Kamer der Staten-Generaal, behorend tot de Hoge Colleges van Staat 
binnen het Nederlandse staatsbestel, is een machtig en aanzienlijk instituut. Ze is onaf-
hankelijk en heeft het vetorecht bij wetgeving. En hoewel de Tweede Kamer over het 
politieke en staatsrechtelijke primaat beschikt, gaat de Eerste Kamer nog steeds voorop 
in de hiërarchie bij ceremoniële gebeurtenissen. Zo wordt de Verenigde Vergadering 
– bijvoorbeeld op Prinsjesdag en bij de inhuldiging van een nieuwe Koning – voorge-
zeten door de senaatsvoorzitter. Bij de grondwetsherziening van 1983 heeft de Tweede 
Kamer tevergeefs geprobeerd daarin verandering aan te brengen.45 En als het staats-
hoofd zijn drie vaste adviseurs wil spreken, dan is de volgorde van verschijning aldus: 
voorzitter Eerste Kamer, voorzitter Tweede Kamer, vicepresident Raad van State.

Het instituut Eerste Kamer wordt, zowel intern als extern, belichaamd en verte-
genwoordigd door zijn voorzitter. Uit hoofde van zijn functie is hij politiek neutraal; 
hij moet immers een goed scheidsrechter zijn. Voorts symboliseert zijn persoon de 
waarde en de waardigheid van de Kamer. Zo wordt begrijpelijk waarom zijn ver-
kiezing zo secuur is, waarom de arena niet kan worden betreden zonder met hem 
kennis te hebben gemaakt46 en waarom hij aan het begin van elke vergadering door 
eenieder afzonderlijk wordt gegroet. De rituelen maken het gewicht van het instituut 
zichtbaar.
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A small, friendly and informal Parliament

De dingen die de Britse Emma Crewe vooral opvielen, waren het minieme getal der 
leden (‘75 rather than 800 or so in the uk’), de op het eerste gezicht geringe diversiteit 
van de leden (‘It is curious that all the Senators appear to be white’47), de kleine zaal, de 
aanwezigheid van ramen (‘The outside world is not shut out’), de ruime omvang van 
de zitplaatsen (‘generous sized seats’), de informele sfeer en de hartelijke omgangsvor-
men: ‘The Senate seems more collegiate and cordial than any other Parliament I have 
seen.’48

Vooral het informele karakter van de Eerste Kamer trof Crewe. Dat begon al bij 
de ontvangst. Het verbaasde haar hogelijk dat de belangrijkste parlementaire ambte-
naar, de griffier, haar persoonlijk welkom heette en dat later zelfs de voorzitter haar 
begroette. Over het ledenrestaurant, waar ook wij de lunch mochten gebruiken, merkte 
ze op: ‘It was surprisingly relaxed. The food was simple and delicious – again informal 
for a Parliament.’ En dan over de vergadering zelf, op die 23ste juni. Crewe vond het 
opmerkelijk dat deze begon en eindigde zonder enig ritueel: ‘without processions or 
other ceremonies, stopping and starting without any fuss’. Dat is inderdaad een heel 
verschil met het parlement in haar eigen land en bijvoorbeeld met dat in Frankrijk.49 
Ook de informele kleding van sommigen viel haar op: ‘One speaker from the Green-
left was not even wearing a tie.’50 Wat haar verder ten zeerste verbaasde was het ritueel 
rondom de maidenspeech. Er waren er die middag maar liefst vier. En na elke speech 
werd de vergadering geschorst om het desbetreffende Kamerlid te feliciteren – met 
bloemen, handdrukken en zoenen. Het lijkt de première van een theatervoorstelling 
wel, oordeelde Crewe. Bovendien: een parlementaire vergadering schorsen enkel voor 
felicitaties? Ondenkbaar in Groot-Brittannië. In haar concluderende opmerkingen 
schreef ze dan ook: ‘The informality of the place is striking.’51

Ten slotte

Wat mij op de dinsdagmiddagen die ik doorbracht in de vergaderzaal vooral opviel 
was dat de Kamer uitstraalde vooral eensgezind te (willen) zijn. Natuurlijk, het betreft 
een politiek instituut met vertegenwoordigers van zeer verschillende partijen met sterk 
uiteenlopende doelstellingen en belangen, maar toch was het ook een eenheid, met 
een bepaalde ‘corpsgeest’, die vooral werd gekenmerkt door uitermate hoffelijke en 
hartelijke omgangsvormen. Deze corpsgeest kreeg ook vorm in het uitdragen van één 
gezamenlijk doel: het beoordelen van wetsontwerpen op rechtmatigheid, uitvoerbaar-
heid en handhaafbaarheid. 

Zo snel als maar enigszins mogelijk is worden nieuwe leden dan ook ‘geïncorpo-
reerd’ – enerzijds door plechtige rituelen als beëdiging en maidenspeech, anderzijds 
door instructie-uren waar regels en conventies worden toegelicht. Ik had de indruk 
dat de leden nogal gepusht werden in de richting van aanpassing aan de mores van 
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het huis, maar als dat al zo was, dan lieten de leden zich de aansporingen zonder pro-
blemen welgevallen. Senatoren ervaren het als een voorrecht lid te zijn van ‘dit huis’, 
dat trouwens ook objectief bekeken bijzonder is. Met haar 75 leden behoort de Eerste 
Kamer tot de kleinste parlementen ter wereld, en zij vergadert in een sinds de zeven-
tiende eeuw grotendeels authentiek gebleven vergaderzaal, vol nationale symboliek. 
Volgend jaar (2016) zal de zaal de leeftijd van 350 jaar bereiken. Zo’n oude vergaderzaal 
is uniek. Overigens zal het geringe aantal leden ook weer bijdragen aan het gemakke-
lijk creëren en onderhouden van de genoemde corpsgeest. 

Maar na negen observatiedagen kan men uiteraard niet meer dan voorzichtige 
conclusies formuleren. Voor een grondig begrip van de (vergader)cultuur van de Eer-
ste Kamer is langer en dieper gravend onderzoek nodig. Er zou niet alleen moeten 
worden rondgekeken in de openbare vergaderzaal, maar vooral ook achter de scher-
men, in vergaderingen van commissies en fracties, en er zou gesproken moeten wor-
den met de senatoren zelf – op de manier waarop Emma Crewe het Britse Hogerhuis 
onderzocht. Gelet op dit voorbeeld zou dat een prachtige studie kunnen opleveren van 
onze chambre de réflexion.
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Moet er een ander tweekamerstelsel komen?

De weeffout uit 1983 breekt het stelsel nu structureel op

Douwe Jan Elzinga

Introductie

Op 26 mei 2015 werden de nieuwe leden van de Eerste Kamer gekozen. Bij de formatie 
van het kabinet-Rutte ii was er weinig aandacht voor de steun van de coalitie in de 
Eerste Kamer. De coalitie van vvd en pvda trad aan met de directe steun van slechts 
dertig senatoren. De geschiedenis is bekend. Door dit geringe draagvlak was het kabi-
net genoodzaakt steun te zoeken bij andere partijen, hetgeen leidde tot een indirecte 
deelname aan het kabinetsbeleid van d66, ChristenUnie en sgp. Samen bezaten deze 
vijf partijen 38 zetels in de Eerste Kamer – een nipte meerderheid om voorstellen die 
in de Tweede Kamer waren aangenomen door de senaat te loodsen. 

Bij de verkiezing voor Provinciale Staten in maart 2015 en bij de daaropvolgende 
verkiezing van de Eerste Kamer in mei 2015 stond dan ook de electorale vraag centraal 
of de genoemde vijf partijen deze nipte meerderheidspositie zouden kunnen behou-
den. Door het verlies van vvd (van zestien naar dertien zetels) en pvda (van veertien 
naar acht zetels) moesten negen zetels worden gecompenseerd door de gedogende 
partijen. d66 zorgde voor vijf zetels winst en ChristenUnie en sgp wonnen beide een 
zetel, waardoor deze noodzakelijke compensatie op zeven zetels bleef steken en de vijf-
partijencombinatie twee zetels tekortkwam om opnieuw een meerderheid te kunnen 
vormen. Dit forse verlies van de coalitiepartijen en de onvoldoende compensatie door 
de ondersteunende partijen schiep een politieke situatie die zich in de naoorlogse par-
lementaire geschiedenis niet eerder heeft voorgedaan. In wezen gaat het hier om de 
vraag of minderheidskabinetten effectief kunnen regeren. 

Met de totstandkoming van het kabinet-Rutte i (met gedoogsteun van de pvv) 
werd deze minderheidspositie in de Tweede Kamer ingekleurd door 21 zetels van het 
cda en 31 zetels van de vvd: 52 zetels totaal. Samen met de 24 gedoogzetels van de 
pvv – later 23 zetels – kwam de steun voor het kabinet-Rutte i in de Tweede Kamer 
op 76 zetels, in de laatste fase 75. In de Eerste Kamer startte het kabinet-Rutte i met 35 
zetels. Na de intrede van de pvv in de Eerste Kamer in juni 2011 (tien zetels) kwam de 
steun voor het kabinet op 37 zetels. Door het grote verlies van het cda (van 21 naar 11 
zetels) en de beperkte winst van de vvd (van 14 naar 16 zetels) was de ene sgp-zetel in 
de senaat nodig om het kabinet aan een meerderheid te helpen. 

De kabinetten-Rutte i en ii kennen derhalve wisselende beelden waar het gaat om 
de steun in Eerste en Tweede Kamer. Rutte i werkte met een minderheidspositie in de 
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Tweede Kamer, aangevuld met gedoogsteun van de pvv. In de Eerste Kamer was er 
kortdurend een minderheidspositie, later een nipte meerderheidspositie door de steun 
van de sgp. Rutte ii daarentegen bezit een meerderheid in de Tweede Kamer, maar 
een structurele minderheid in de senaat. Slechts door aanvullende steun kon hier een 
meerderheidspositie worden gerealiseerd. 

Hoewel dus nogal afwijkende varianten zijn gepraktiseerd, is een gemeenschappe-
lijk element dat wordt afgeweken van de gebruikelijke formule waarbij een kabinet in 
de beide Kamers kan rekenen op meerderheidssteun. Ook bij die gebruikelijke formule 
zullen Eerste en Tweede Kamer niet altijd eensluidend opereren en stemmen, maar derge-
lijke situaties kunnen worden gekwalificeerd als uitzondering op de regel waarbij politieke 
coalitieformaties in de beide Kamers gelijk optrekken. Hieruit kan de hypothese worden 
afgeleid dat het werken met minderheidskabinetten in de verschillende varianten druk 
legt op het tweekamerstelsel. In dat geval is ook de wijze waarop de beide onderdelen 
van de Staten-Generaal democratisch worden gelegitimeerd al snel problematisch. Is er 
daarbij sprake van een gescheiden legitimatie in de tijd – verkiezing van beide Kamers op 
afzonderlijke tijdstippen – dan is het logisch dat bij de verkiezingen van de senaat de posi-
tie van het dan functionerende minderheidskabinet een hoog electoraal profiel krijgt. Is er 
daarentegen sprake van kabinetten met brede steun in de beide Kamers, dan is dat profiel 
veel minder scherp. Met andere woorden: het functioneren van een tweekamerstelsel kan 
op scherp worden gezet door te gaan werken met minderheidskabinetten. 

Een dergelijke constellatie kan nog scherpere kanten krijgen door de wijze waarop 
de beide Kamers aan hun democratische legitimatie komen. De problemen die zich 
hebben voorgedaan tijdens de kabinetten-Rutte i en ii zouden er niet of veel minder 
zijn geweest indien er geen Eerste Kamer zou hebben bestaan. Indien deze kabinet-
ten reguliere en brede meerderheidskabinetten zouden zijn geweest, ook dan zou het 
tweekamerstelsel niet wezenlijk onder druk hebben gestaan. En ten slotte: zouden bij-
voorbeeld de verkiezingen van Eerste en Tweede Kamer op hetzelfde tijdstip worden 
gehouden of zou per keer slechts een deel van de senatoren zijn gekozen, dan zou ook 
dat voor aanzienlijke probleemreductie hebben kunnen zorgen. Wordt echter bewust 
de route van minderheidskabinetten bewandeld, met daarbij een tweekamerstelsel in 
de huidige Nederlandse vorm, dan ontstaat een politieke cocktail die een reeks van 
vraagstukken en problemen genereert. In dit essay blijven in beginsel de voor- en 
nadelen van meerderheids- en minderheidskabinetten – ondanks hun betekenis voor 
het vraagstuk – buiten beschouwing en concentreert de aandacht zich op de ordening 
en vooral de legitimatie van het Nederlandse tweekamerstelsel. 

Bevoegdheidsmutaties zijn kansloos

De afgelopen jaren zijn tal van voorstellen de revue gepasseerd om de druk van het 
tweekamerstelsel af te halen door wijzigingen in met name de taakstelling van de Eer-
ste Kamer. Indien de senaat bijvoorbeeld de bevoegdheid zou worden ontnomen om 
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wetsvoorstellen goed- of af te keuren en deze bevoegdheid zou worden omgezet in een 
terugzendrecht in enigerlei vorm, dan zouden kabinetten minder afhankelijk worden 
van de steun van de Eerste Kamer. Ook kan de stelling worden betrokken dat de Eer-
ste Kamer onder alle omstandigheden het primaat moet laten aan de Tweede Kamer, 
en wel vanwege het feit dat dit deel van de Staten-Generaal kan bogen op een recht-
streekse legitimatie van de kiezer, terwijl bij de senaat slechts sprake is van een indi-
recte kiezerslegitimatie. De hieruit voortvloeiende prudentie zou tot resultaat moeten 
hebben dat de Eerste Kamer slechts bij hoge uitzondering kernvoorstellen van kabi-
netsbeleid zou kunnen tegenhouden. 

Hoewel in de sfeer van taakstelling en bevoegdheden tal van mutaties denkbaar 
zijn en ook wel enig effect zouden kunnen sorteren, wordt hier ‘des Pudels Kern’ niet 
geraakt. Een Eerste Kamer met weinig of geen bevoegdheden is een nutteloos insti-
tuut en de creatie van een dergelijke instelling staat in feite gelijk met afschaffing. Veel 
minder vergaande mutaties op het punt van taken en bevoegdheden zullen de basis-
bevoegdheid om voorstellen te kunnen aanvaarden of verwerpen in stand laten, en 
het is juist deze bevoegdheid die tot in de hoogste graad kan worden gepolitiseerd. In 
staatsrechtelijk opzicht is er namelijk geen enkele rechtsgrond te bedenken die kan lei-
den tot een gedwongen terughoudend gebruik van deze bevoegdheid door senatoren. 

Kleinere mutaties in het bevoegdheidsbereik van de Eerste Kamer bieden derhalve 
in geen enkel opzicht een oplossing van de problemen die zich de afgelopen jaren heb-
ben aangediend. Het enige wat zou kunnen helpen is het wegnemen van de bevoegd-
heid van de senaat om voorstellen te verwerpen of aan te nemen. Een dergelijke sub-
stantiële bevoegdheidsmutatie vereist echter wijziging van de Grondwet, hetgeen 
betekent dat 26 leden van de Eerste Kamer in tweede lezing een verandering kunnen 
blokkeren. Alle voorstellen die in enigerlei variant een dergelijke ingreep proberen te 
realiseren, zullen door een dergelijke blokkade worden getroffen, en wel omdat deze 
mutatie gelijkstaat aan de opheffing van de Eerste Kamer, en daarvoor is geen enkel 
draagvlak. Om die reden is deze route van probleemoplossing geheel onbegaanbaar. 

De electorale duiding van de Eerste Kamerverkiezing

Dat minderheidskabinetten het moeilijk kunnen krijgen in de Eerste Kamer is de 
afgelopen jaren op allerlei manieren geïllustreerd. Maar ook meerderheidskabinetten 
kunnen in beginsel hun Waterloo vinden in de senaat. Tijdens de verkiezing van de 
Eerste Kamer in 1987 opereerde het kabinet-Lubbers ii, samengesteld uit cda en vvd. 
Bij die verkiezing was de vraag actueel of dit kabinet zijn meerderheid in de senaat 
zou kunnen vasthouden. Het behaalde gezamenlijke zetelaantal van 38 zetels was nipt 
voldoende. Zou het aantal lager zijn geweest, dan zou dit tot aanzienlijke politieke 
moeilijkheden hebben kunnen leiden. 

Ook indien er geen meerderheidspositie in de senaat in het geding is, kunnen Eer-
ste Kamerverkiezingen leiden tot aanzienlijke politieke zwarigheden voor een zittend 
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kabinet, en wel omdat de onderlinge partijverhoudingen substantieel muteren. Een 
voorbeeld daarvan zijn de lotgevallen van het eerste paarse kabinet-Kok na de formatie 
van 1994. Door de Statenverkiezing en de daaropvolgende Eerste Kamerverkiezing van 
1995 kwam er een wijziging in de verhouding tussen de partijen die het kabinet-Kok i 
steunden. Na 1995 was de vvd veruit de grootste fractie in de Eerste Kamer (23 zetels), 
terwijl de pvda ‘slechts’ de derde fractie werd in de senaat. In de Tweede Kamer daar-
entegen was de pvda de grootste fractie (37 zetels) tegenover de vvd met 31 zetels. 

Nog groter waren de verschillen bij de derde ‘paarse’ coalitiedeelnemer: d66. Deze 
partij nam deel aan de coalitie op basis van 24 zetels in de Tweede Kamer. Na de ver-
kiezing van de senaat in 1995 bezat d66 zeven zetels in de Eerste Kamer. In de Eerste 
Kamer was de vvd derhalve groter dan pvda en d66 samen. In de Tweede Kamer 
waren pvda en d66 samen twee keer groter dan de vvd. Deze gewijzigde partijverhou-
dingen hebben voor het kabinet-Kok i niet geleid tot noemenswaardige problemen, 
maar in potentie kunnen dergelijke wijzigingen wel een bedreiging vormen voor de 
stabiliteit van een kabinet. 

In het Nederlandse stelsel is de kans gering dat verkiezingen van Provinciale Staten 
samenvallen met die van de Tweede Kamer. De Statenverkiezing volgt een vast ritme 
vanwege de onmogelijkheid om de Provinciale Staten te kunnen ontbinden, en de Eer-
ste Kamer volgt dat ritme. Het verloop in de tijd van de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer is grillig omdat maar weinig kabinetten hun zittingsperiode volmaken. Dit heeft 
tot gevolg dat er in iedere kabinetsperiode vrijwel altijd voor de kiezer één of meer tus-
sentijdse mogelijkheden zijn om een indirect oordeel te geven over het kabinetsbeleid. 
Dat kan door middel van verkiezingen voor gemeenteraden, voor het Europese Parle-
ment, voor de waterschappen, maar bij uitstek bij de Provinciale Statenverkiezing, en 
wel omdat de samenstelling van de Eerste Kamer voor een zittend kabinet van grote 
betekenis is. En daarbij maakt het ook nog wel verschil of dit oordeel wordt geveld aan 
het begin van de kabinetsperiode of pas tegen het einde. In de regel zal voor nieuwe kabi-
netten wat gemakkelijker zijn om aan het begin van de kabinetsperiode de gunst van de 
kiezer vast te houden, terwijl dat voor bijna uitgeregeerde ministersploegen minder het 
geval kan zijn. Een echt algemeen patroon valt hier echter niet te ontwaren, want ook 
interne verschuivingen tussen partijen kunnen – zowel aan het begin als aan het einde 
van een kabinetsperiode – voor veel politiek chagrijn zorgen. 

Een belangrijk element bij dit alles is de vraag naar het gemak van de electorale 
duiding. Bij raads- en waterschapsverkiezingen bijvoorbeeld wordt die duiding aan-
zienlijk vervuild, en wel omdat naast de landelijke politieke partijen tal van andere 
politieke groeperingen meedoen, waardoor een duiding in de richting van het natio-
nale politieke landschap niet echt veel oplevert. Een bijzondere invalshoek in dit ver-
band is dat dit in vroeger tijden ook gold voor de verkiezing van de Eerste Kamer. Die 
verkiezing was namelijk destijds zo georganiseerd dat dit heel weinig ruimte gaf voor 
een directe vertaling naar het nationale partijpolitieke landschap. Door de grondwets-
herziening van 1983 is die verkiezingswijze veranderd, en het is dan ook pas sinds-
dien dat het functioneren van kabinetten in de senaat een probleem van betekenis is 
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geworden. Waarin schuilt die breuk? Wat waren de motieven om dit gevolg voor lief 
te nemen? Welke argumenten zijn doorslaggevend geweest om door een grondwets-
herziening de politieke statuur van de Eerste Kamer een stevige impuls te geven? 

 

De onopgemerkte weeffout van 1983 

Al in 1848 werd besloten om de Provinciale Staten te laten functioneren als kiescollege 
voor de Eerste Kamer, dit ter vervanging van een benoeming voor het leven door de 
Koning. Vooral het element van periodiciteit was van betekenis, want het zorgde voor 
een regelmatig hernieuwde samenstelling van de senaat. In de eerste periode was er 
een zittingsduur van negen jaar, waarbij eens in de drie jaar een derde deel van de 
Eerste Kamer werd vervangen. Vanaf 1922 gold een zittingsduur van zes jaar, waarbij 
eens in de drie jaar de helft van het aantal senatoren opnieuw werd aangewezen. 

In de periode na 1945 werd met regelmaat debat gevoerd over de vraag of deze 
indirecte verkiezing door de Provinciale Staten nog wel past bij een modern functi-
onerende nationale volksvertegenwoordiging. Op basis van adviezen van de Staats-
commissie-Cals-Donner uit 1971 stelde het kabinet-Den Uyl voor om de Eerste Kamer 
rechtstreeks door de burgers te laten kiezen. Een en ander leidde tot debat dat zich 
concentreerde op de vraag of door een directe verkiezing de senaat niet te veel een 
doublure zou gaan vormen van de Tweede Kamer. Vanwege die overweging blokkeerde 
in 1974 een meerderheid van de Tweede Kamer deze rechtstreekse verkiezing. Zonder 
enige discussie werd echter een ander onderdeel van het regeringsvoorstel aangeno-
men en dat betrof de afschaffing van de gehalveerde vervanging van de senaat eens in 
de drie jaar en de daarmee samenhangende zittingsduur van zes jaar. Daarvoor in de 
plaats kwam een zittingsduur van vier jaar voor alle senatoren. Alle Eerste Kamerleden 
zouden voortaan (art. 55 Gr.w) worden gekozen binnen drie maanden na de verkiezing 
van de leden van Provinciale Staten. In eerder jaren was wel bezwaar gerezen tegen 
deze gehalveerde vervanging, maar dat bezwaar stond geheel in het licht van de nood-
zaak om bij grondwetsherzieningen ook steeds de Eerste Kamer te ontbinden. Dat 
gebeurde dan in zijn geheel, terwijl bij reguliere verkiezingen ‘slechts’ de helft mocht 
worden vernieuwd. Bij die discussie en ook later bij de grondwetsherziening van 1983 
heeft niemand zich bekommerd om de politieke effecten van deze verandering. Bij de 
grondwetsherziening is de verandering onbesproken gebleven en is geen enkele aan-
dacht besteed aan de effecten van deze mutatie op het tweekamerstelsel. 

In de periode voor 1983 zorgde de verkiezingssystematiek ervoor dat de ‘doorver-
taling’ van de uitslag naar de landelijke politieke verhoudingen een vrijwel zinloze 
bezigheid was. Bij een zittingsduur van negen jaar, waarbij om de drie jaar een tiental 
nieuw gekozen senatoren aantrad, is er voor een dergelijke vertaling geen enkel aan-
knopingspunt. Onder het stelsel van de gehalveerde vervanging eens in de drie jaar 
met een zittingsduur van zes jaar is bij een aantal van 75 senatoren die vertaalslag wel-
iswaar iets gemakkelijker, maar ook dan hebben mutaties in de partijverhoudingen 
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een geheel andere uitwerking op de samenstelling van de senaat dan een verkiezing 
van de hele senaat in één keer met een zittingsduur van vier jaar. 

De politieke feiten hebben laten zien dat de herziening van 1983 heeft geleid tot een 
breuk van formaat. Meteen na de grondwetsherziening stond de verkiezing van de Eerste 
Kamer in een geheel ander licht dan voorheen. Al meteen de eerste keer – bij het eerder-
genoemde kabinet-Lubbers ii in 1987 – spande het erom of de ministersploeg blijvend 
kon rekenen op meerderheidssteun in de Eerste Kamer. Tijdens en rond deze verkiezing 
werd druk gespeculeerd over de vraag of de zogenaamde ‘Staphorstvariant’ eventueel zou 
moeten worden beproefd. Het kabinet zou dan steun moeten gaan zoeken bij de kleine 
protestants-christelijke partijen. De senaatsverkiezing werd aangeduid als een ‘vuurproef ’ 
voor het kabinet-Lubbers ii. Er werd gesproken van ‘midterm elections’. pvda-oppositie-
leider Kok beschouwde de uitslag in 1987 als een ‘gele kaart’ voor het kabinet. Voor het 
eerst werd de uitslag van de Eerste Kamerverkiezing meteen vertaald in ‘fictieve Tweede 
Kamerzetels’. Deze semantiek laat zien dat er – hoezeer ook onbewust – een majeure 
verandering had plaatsgevonden in het Nederlandse tweekamerstelsel. 

Minister-president Mark Rutte en minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert voeren in 
Amstelveen campagne voor de vvd voorafgaand aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten, 
maart 2015 [foto: anp – bart maat]
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In de periode na 1987 werden er acht reguliere Eerste Kamerverkiezingen gehou-
den. Tot 1995 vonden daarnaast ook nog enkele verkiezingen plaats vanwege een 
grondwetsherziening; in 1995 is die verplichte ontbinding voor de Eerste Kamer bij 
herziening van de Grondwet geschrapt. Bij de reguliere senaatsverkiezingen in 1991, 
1995, 1999, 2003, 2007, 2011 en 2015 herhaalde het patroon van 1987 zich in allerlei vor-
men en maten. De Provinciale Statenverkiezing werd definitief getransformeerd tot 
een seminationale verkiezing en de gewijzigde verkiezingswijze gaf een enorme impuls 
aan de Eerste Kamer om een meer politieke rol te gaan vervullen. 

Indien bij Statenverkiezingen structureel wordt gefocust op de positie van het zit-
tende kabinet, dan heeft dat ook invloed op werkwijze en samenstelling van de Eerste 
Kamer. Naarmate de senaat politiek interessanter wordt, zal dat de animo bij oud- 
bewindslieden en oud-politici om senator te worden doen toenemen. Hoewel concrete 
cijfers hier ontbreken, lijkt de indruk te worden bevestigd dat het sterkere politieke 
profiel van de Eerste Kamer vanaf 1987 ook deels een selffulfilling prophecy is gewor-
den. In dat verband spelen uiteraard ook andere factoren een rol – zoals de versplin-
tering van het politieke krachtenveld, de slordigheden in het wetgevingsproces van de 
Tweede Kamer, de tanende rol van de Raad van State etc. –, maar evident is dat meteen 
na de herziening van de Grondwet van 1983 het tweekamerstelsel een wezenlijk ander 
en een meer politiek aanzien heeft gekregen. 

Naar een ander verkiezingssysteem?

Een kritische senaat die functioneert op basis van een eigen en vaak actuele democrati-
sche legitimatie en die enige afstand houdt tot de waan van de dag, kan als een sieraad 
van de democratie worden beschouwd. De senaatsverkiezing geeft als midterm election 
een moment van heroverweging aan de kiezer, en dit instrument houdt het zittende 
kabinet en de Tweede Kamer scherp. In deze zin zou dit format conceptueel een sterke 
kaart kunnen hebben en heel goed passen in de Nederlandse verhoudingen van checks 
and balances. Het is echter in de huidige vorm geen goed doordacht concept. Het con-
struct is onbewust en bij toeval ontstaan. En de effecten van deze werkwijze heeft nie-
mand zien aankomen. Maar er kan wel een helder constitutioneel concept uit worden 
afgeleid. Wil men een dergelijke rol van de Eerste Kamer bewaren en verbeteren, dan 
is er alle reden om de Provinciale Staten als kiescollege te schrappen en alsnog over 
te gaan tot een rechtstreekse verkiezing van de Eerste Kamer, en wel op een zodanig 
moment dat altijd sprake is van een midterm election voor het zittende kabinet. De 
voorstellen die destijds door de Staatscommissie-Cals-Donner werden vervaardigd, 
bieden uitstekende aanknopingspunten voor een hernieuwd debat hierover. Het wiel 
hoeft op dat punt niet opnieuw te worden uitgevonden. 

Wordt een politieke spanning in het tweekamerstelsel daarentegen als bezwaar-
lijk en ondoelmatig gezien, dan kan ook dat bezwaar betrekkelijk eenvoudig door een 
andere verkiezingswijze van de Eerste Kamer worden ondervangen. Uitbreiding van 
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de zittingsduur van de senatoren naar zes jaar en vervanging van 25 senatoren eens in 
de twee jaar maakt het volstrekt onmogelijk om deze partiële Eerste Kamerverkiezin-
gen te extrapoleren naar de politieke verhoudingen in de Tweede Kamer. Ook in een 
dergelijk stelsel kunnen in de Eerste Kamer veranderingen in de politieke verhouding 
optreden, maar door de langzame doorwerking daarvan zal het effect veel geringer zijn 
dan in het huidige stelsel. 

Dat betekent derhalve dat er eerst een fundamentele keuze moet worden gemaakt 
over de aard van het Nederlandse tweekamerstelsel. En vervolgens moet daar een 
constitutionele organisatievorm bij worden gezocht. Dat is een volgorde die ons als 
Nederlanders niet erg ligt, maar het is de enige manier om voor het vraagstuk van het 
tweekamerstelsel een adequate oplossing te realiseren. Wil men handhaving van het 
tweekamerstelsel met daarin een volwaardige rol voor de Eerste Kamer – en dat lijkt 
het uitgangspunt te zijn –, dan is wijziging van het verkiezingssysteem de enige effec-
tieve mogelijkheid om de problemen die zich nu voordoen op te lossen. 
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Waarom en hoe de Deense senaat 

werd afgeschaft

Inger Stokkink en Kees van Kersbergen

De vanzelfsprekendheid van een senaat spreekt eigenlijk niet zo vanzelf. Hoewel 
Nederland sinds 1815 een senaat heeft, en heeft weten te behouden, zijn er ook landen 
die hun senaat hebben afgeschaft. Eén van die landen is Denemarken. Dit artikel geeft 
een overzicht van de geschiedenis van de Deense senaat, de Landsting (1849-1953), en 
beschrijft hoe en waarom deze in 1953 is afgeschaft. 

In de geschiedenis van de Landsting zijn twee bewegingen te onderscheiden. De eerste 
is een democratiseringsbeweging: hoe democratischer de maatschappij werd, hoe demo-
cratischer de politieke instituties werden. De opeenvolgende veranderingen van de in oor-
sprong ondemocratisch samengestelde Landsting maakten dat dit orgaan in samenstel-
ling steeds meer ging lijken op de Folketing (de Deense Tweede Kamer). De tweede bewe-
ging is die van vervanging. De Landsting was oorspronkelijk bedoeld als een instituut 
met een behoudende en modererende functie. De conservatieven eisten een tegenwicht 
tegen het als te activistisch en demagogisch ingeschatte parlement. Geleidelijk aan, soms 
bedoeld en soms onbedoeld, werd deze functie echter uitgehold en overgenomen door 
andere politieke instituties, zoals de folkeafstemning (referendum) en het forlig (een infor-
mele institutie om tot brede akkoorden te komen tussen rivaliserende politieke partijen). 

We besteden aandacht aan de vraag welke taken en bevoegdheden de Landsting 
had, hoe de leden werden gekozen en wie kiesgerechtigd waren, en we betogen dat 
democratisering en functieverlies verklaren waarom uiteindelijk in steeds bredere 
politieke kring de overtuiging groeide dat de Landsting in democratisch en politiek 
opzicht overbodig was geworden en kon worden afgeschaft.

Taken en bevoegdheden van de Landsting –– het begin

In 1849 ging Denemarken tamelijk pijnloos over van een autocratie naar een consti-
tutionele monarchie. De nieuwe grondwet (Grundloven) voorzag in een tweekamer-
parlement, de Rigsdag, met een Folketing en een Landsting – vergelijkbaar met de 
Nederlandse Tweede en Eerste Kamer.

De Landsting bestond uit 51 leden. Om verkiesbaar te zijn voor de Landsting moest 
men man zijn, ouder dan veertig jaar, zelfstandig (dat wilde zeggen: niet in loondienst 
bij een ander) en ofwel een inkomen hebben van meer dan 1.200 Deense rijksdaalders, 
of meer dan 200 Deense rijksdaalders aan belasting betalen. De Landstingleden wer-
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den voor acht jaar gekozen door kiesmannen. De kiesmannen werden per gemeente 
gekozen; één kiesman voor de eerste 149 kiesgerechtigde burgers van de gemeente, 
daarna één kiesman per honderd burgers. Deze kiesmannen kozen uit hun midden 
een Landstinglid volgens het first-past-the-post-principe, wat wil zeggen dat degene 
met de meeste stemmen een zetel kreeg en dat de andere stemmen als het ware verlo-
ren gingen. Om de vier jaar trad de helft van de leden van de Landsting af.

De kiesrechtigde leeftijd voor de Folketing lag op dertig jaar en kende verder geen 
eisen met betrekking tot betaalde belasting. Er waren zeven groepen die van het kies-
recht waren uitgesloten voor zowel de Landsting als de Folketing – de zeven F’s, vol-
gens het Deense ezelsbruggetje: fruentimmere (vrouwen), folkehold (mensen in dienst 
van een ander, zonder een eigen huishouding te voeren: inwonende bedienden en 
dito [land]arbeiders), fattige (armen), fremmede (vreemdelingen), fallenter (mensen 
die failliet waren gegaan of armenzorg ontvingen), fjolser (geestelijk gehandicapten of 
mensen die onder curatele stonden) en forbrydere (misdadigers).

Het doel van de Landsting was om een modererend en bezonnen tegengeluid te 
geven tegen de reformijver van de Folketing – een ware chambre de réflexion, om de 
waan van de dag tegenspel te geven. De juridische reflectiefunctie, zoals die van belang 
is in de Nederlandse Eerste Kamer, was voor de Landsting geen expliciete taak. Deze 
heeft soms wel een rol gespeeld bij de benoeming van kroonleden (zie later), maar het 
was geen constante. Taken en bevoegdheden van de twee ting waren gelijk, behalve dat 
de Folketing het begrotingswetsontwerp eerst moest goedkeuren alvorens het naar de 
Landsting ging ter stemming.

De grondwetswijziging van 1866 –– een conservatieve wending

Die reflectie was in de jaren na 1849 hard nodig. Het nationalisme won in Europa aan 
populariteit, en het Deense koninkrijk kreeg te maken met Duitse nationalisten in de 
hertogdommen Sleeswijk, Holstein en Lauenburg, die onder de Deense kroon vielen. 
Zij wilden zich aansluiten bij de Duitse Bond. De Deense nationaalliberalen, die de 
meerderheid hadden in de Folketing, wilden die gebieden juist ‘verdeensen’ en peins-
den niet over afscheiding van Denemarken door de hertogdommen. Een periode van 
ernstige conflicten was het gevolg. De eerste Deens-Pruisische Oorlog (1848-1851) werd 
gewonnen door de Denen en bevestigde de status-quo. De Tweede Deens- Pruisische 
Oorlog in 1864 bracht voor de Denen een gevoelig verlies (dat overigens nog steeds 
na echoot in het Deense nationale zelfbewustzijn) – een verlies van zowel de oorlog 
als van de hertogdommen, en daarmee van bijna een kwart van het huidige Zuid- 
Denemarken. Van het hertogdom Sleeswijk werd ook het Deenssprekende deel bij 
Duitsland getrokken, en zo kwam de Deense landsgrens bij Kolding te liggen, ruim 
tachtig kilometer ten noorden van de huidige grens met Duitsland.

In 1866 werd de Grondwet herzien, omdat die moest worden aangepast aan het 
geleden territoriumverlies. Een belangrijke reden was ook dat met name de conser-
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vatieven vonden dat de modererende functie van de Landsting niet had gewerkt: in 
een roes van misplaatst zelfvertrouwen en nationalisme waren de Denen een oorlog 
ingerommeld, was nu de publieke opinie. De oorlog en het verloop ervan weten de 
conservatieven vooral aan de nationalistische geestdrift van de nationaalliberalen. Dit 
zwichten voor de waan van de dag, en de desastreuze gevolgen ervan voor het hele land 
maakten een behoudende reactie los – ook op het gebied van staatsinrichting. Waar de 
conservatieven en de landeigenaren bij het ontwerp van de eerste grondwet van 1849 
het onderspit hadden moeten delven, voerden ze nu de behoudende elementen in die 
sinds die tijd op hun verlanglijst hadden gestaan. Die betroffen vooral de Landsting, 
immers de chambre de réflexion. 

Het aantal leden werd uitgebreid naar 66. Twaalf daarvan werden voor het leven 
benoemd door de Koning. De beperkingen die golden voor het passief kiesrecht voor 
de Landsting werden nu uitgebreid naar het actieve kiesrecht van de Landsting. Het 
electoraat werd namelijk opgedeeld in twee klassen: de ene helft was samengesteld 
zoals eerder, en koos de ene helft van de kiesmannen. De andere helft bestond uit dege-
nen die de meeste belasting betaalden, en die koos de andere helft van de kiesmannen. 
Dit privilegieret valgret zorgde ervoor dat vooral rijken, in de praktijk landeigenaren, 
de boventoon gingen voeren, en dat was precies de bedoeling, want landeigenaren 
hadden (volgens henzelf) vanwege hun landeigendom een belang in het rijksterrito-
rium en daardoor een andere, loyalere, verhouding tot het rijk dan ambtenaren of 
handelslieden die hun emplooi ook elders konden vinden.

Algauw bleek de keerzijde van de ‘nieuwe’ Landsting die anders was samengesteld 
dan de Folketing: het instituut kon wetgeving vanuit de Folketing blokkeren, en wel 
op zo’n manier dat de behoudende politieke krachten in het systeem in de kaart wer-
den gespeeld en de vooruitstrevende krachten werden gefrustreerd. Dat werd helemaal 
duidelijk toen in 1884 de sociaaldemocratische partij Socialdemokratiet in de Folke-
ting kwam en in 1905 Radikale Venstre (een afsplitsing van Venstre, zie hieronder) het 
sociaal-liberale geluid in de Folketing ging vertegenwoordigen. Doordat de Landsting 
progressieve sociale politiek in de weg stond, werd het instituut met name bij de ster-
ker wordende sociaaldemocraten steeds impopulairder.

Ook de rol van de Koning bleek onverwachte bijeffecten te hebben. Hij benoemde, 
behalve kroonleden voor de Landsting, ook de premier en de ministers van zijn rege-
ring. Het bezittelijk voornaamwoord uit de formulering nam hij letterlijk op, dus hij 
benoemde premier en ministers van de conservatieve Højre-partij, die in de Land-
sting de meerderheid had, zonder rekening te houden met de meerderheid van Venstre 
(de liberale boerenpartij) in de Folketing. Er ontstond een crisis in 1877, toen de con-
servatieve regering geen goedkeuring van de Folketing kreeg voor de begroting. De 
regering omzeilde de Folketing door een ‘provisorische’ begroting goed te keuren in 
de  Lands ting. Dit zette veel kwaad bloed, maar geen van de partijen kon of wilde de 
patstelling doorbreken. Dit duurde tot 1894, toen Højre en Venstre met elkaar afspra-
ken in een forlig (een brede politieke deal, zie hieronder) om geen provisorische begro-
tingen meer aan te nemen. 
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De kwestie van de premierbenoemingen door de Koning werd pas opgelost in 1901, 
toen Højre de meerderheid verloor in de Landsting en de Koning, gedwongen door 
de omstandigheden maar ook luisterend naar de raad van hem goed gezind zijnde 
Højre-politici, overging tot het benoemen van een premier en ministers die konden 
steunen op een meerderheid in de Folketing. De facto werd toen pas het parlamenta-
risme ingevoerd.

De grondwet van 1915: democratisering zet door 
 
In 1915 vond onder druk van de Eerste Wereldoorlog een grondwetswijziging plaats, die 
onder andere het actieve en passieve kiesrecht uitbreidde naar vrouwen en werknemers 
voor beide kamers, al bleef het zo dat een kwart van de nieuwe Landstingleden werd 
verkozen door de aftredende Landstingleden, en de minimumleeftijd voor actief kies-
recht voor de Landsting 35 jaar bleef. Voor de Folketing werd die verlaagd naar 25 jaar. 
Ook werden de kroonleden van de Landsting afgeschaft. Folketing en Landsting gingen 
nu qua samenstelling veel meer op elkaar lijken. Door het vertragingsmoment van de 
getrapte verkiezingen en het elke vier jaar aftreden van de helft van de Landsting-leden 
duurde het nog tot de jaren dertig dat de Folketing en Landsting in samenstelling niet 
veel meer van elkaar verschilden. In 1936 verwierven de sociaaldemocraten samen met 
Radikale Venstre een meerderheid van 38 zetels tegenover de 37 zetels van Venstre en 
Det Konservative Folkeparti (de opvolger van Højre) in beide kamers. Zij wilden deze 
kans aangrijpen om het vermaledijde conservatieve instituut af te schaffen.

De mislukte grondwetsherziening van 1939

In 1939 kwam de sociaaldemocratische voorman Stauning dan ook met het voorstel 
om de Landsting af te schaffen. Het belangrijkste argument was dat de Landsting in 
feite het werk van de Folketing overdeed en dus overbodig was. Ook voorzag Stauning 
dat in het geval de sociaaldemocraten de meerderheid in de Landsting zouden verlie-
zen, maar zouden behouden in de Folketing, er weer problemen van onregeerbaarheid 
zouden ontstaan en de progressive politiek geblokkeerd zou worden. De Konservative 
steunden zijn voorstel, omdat partijleider Christmas Møller de ambitie had de partij 
naar het politieke midden te loodsen. Hij schatte in dat de Konservative ‘oude stijl’ 
– dat wilde zeggen grondbezitters – aan de terugtocht bezig waren en mikte op een 
nieuw electoraat onder met name de ambtenaren.

Het voorstel kwam als verwacht door Folketing en Landsting, maar sneuvelde 
in het (in grondwettelijke aangelegenheden in Denemarken verplichte) referendum. 
Venstre, die tegen de opheffing was omdat het instituut nog kon dienen als een formeel 
wapen tegen de sociaaldemocraten, riep kiezers op om vooral niet te gaan stemmen 
in de hoop dat het noodzakelijke quorum niet gehaald zou worden. En binnen de 
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conservatieven was een beweging tegen de voorman Christmas Møller ontstaan. Hij 
had zijn politieke lot verbonden aan het slagen van het referendum, wat zijn tegen-
standers de kans gaf om hem te wippen door niet te stemmen. Dit, gevoegd bij de 
toch al geringe interesse van de kiezers voor het referendum, maakte dat het quorum 
inderdaad niet werd gehaald. De grondwet werd dus niet gewijzigd en de Landsting 
bleef voort bestaan, althans nog even.

Deze mislukte poging is daarom zo interessant omdat deze voor een deel de koud-
watervrees verklaart van de politieke partijen voor een volgende grondwetswijziging 
met weer een grote kans op mislukking in de referendumronde. Ze is ook zo boeiend 
omdat verschillende partijen een aantal argumenten en voorstellen ter tafel brachten 
die later, na de Tweede Wereldoorlog, weer opdoken in het Landsting-debat.

Ten eerste beschouwden de sociaaldemocraten en Radikale Venstre de Landsting 
als politiek schadelijk voor hun hervormingsstreven en simpelweg als ondemocratisch 
vanwege de indirecte verkiezing van de leden. Toen Landsting en Folketing echter 
een linkse meerderheid kenden, vonden ze de Landsting vooral overbodig. Eerder, in 
1924, hadden de sociaaldemocraten bijvoorbeeld voorzichtige suggesties gedaan om 
de Landsting te hervormen naar corporatief voorbeeld, namelijk met ‘vak’-leden. Dit 
voorstel was in gewijzigde vorm teruggekomen in 1933, toen de Konservative onder 
leiding van Christmas Møller een Landsting hadden voorgesteld met gekozen leden 
uit het bedrijfsleven, cultuur- en arbeidsorganisaties. De achterliggende gedachte van 
Møller was om zo een nieuw electoraat te vinden, want de landeigenaren, de oorspron-
kelijke machtsbasis van de Konservative, waren als maatschappelijke kracht steeds 
minder belangrijk geworden.

Ten tweede was aan het begin van de twintigste eeuw de gewoonte ontstaan onder 
politieke partijen om gezamenlijke fractievergaderingen te houden met leden van 
zowel de Landsting als de Folketing. Dat had de onafhankelijke, modererende rol van 
de Landsting al behoorlijk uitgehold. Aangezien het initiatief voor zulk gezamenlijk 
optreden bij de Folketing lag, was de overbodigheid van de Landsting in toenemende 
mate duidelijk geworden.

Ten derde stoorden burgers zich aan de ontstane gewoonte om partijgenoten als dank 
voor bewezen diensten te belonen met een Landstingzetel. De Landsting was weliswaar 
geen rusthuis voor uitgerangeerde Folketingleden, zoals de publieke opinie schamperde, 
maar uit onderzoek bleek dat opvallend veel zetels gingen naar journalisten, leden van 
belangenorganisaties en vakbonden, en burgemeesters die de partij welgevallig waren.

In 1937 kwam de sociaaldemocratische regering met het voorstel om de Landsting 
te vervangen door een Lovsråd (Wetsraad) van 37 leden, van wie er 21 uit de Rigsdag 
moesten komen en 16 van buiten het parlement. Doel van de Lovsråd was het nazien 
van de door de Folketing aangenomen wetten op technische en juridische details. Deze 
functie lijkt veel op die van de Nederlandse Eerste Kamer. Dit voorstel haalde het niet, 
maar het bracht de politieke wil tussen sociaaldemocraten en de Konservative op één 
lijn, namelijk om samen met Radikale Venstre een grondwetsherziening voor elkaar te 
krijgen die de Landsting zou afschaffen.
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Het eerste, bedoelde veiligheidsventiel: het referendum

Bij de grondwetswijziging van 1915 was ook een ander instrument ingesteld, dat kon 
worden geacht te werken als een veiligheidsventiel voor het soms al te verhitte demo-
cratische proces, en dat was het referendum. Elk wetsontwerp kon, na te zijn goed-

Campagneposter van de Deense sociaaldemocraten voor het (mislukte) referendum over de 
afschaffing van de Landsting in 1936. Vertaling: ‘Hak de Landsting om. Die blokkeert de vooruitgang. 
Stem sociaaldemocratisch’ [bron: arbejdermuseet kopenhagen, denemarken]
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gekeurd in Folketing en Landsting, onderwerp worden van een referendum als een 
derde van de Folketingleden daarom verzocht. Als 45 procent van het totaal aantal 
kiesgerechtigden met ‘ja’ stemde, zou het referendum die wet bekrachtigen. In zijn uit-
werking was het referendum een behoudend instrument, want het lukte zelden om het 
electoraat in groten getale te laten opkomen voor zoiets theoretisch als een grondwet, 
als er andere zaken op het spel stonden die kiezers veel belangrijker vonden. Zo deed 
eind jaren dertig de economische crisis zich nog steeds voelen en stond er een oorlog 
voor de deur, waardoor een referendum over staatsrecht weinig aandacht trok. 

Maar omdat met name politici het referendum te behoudend vonden, werd er 
gesleuteld aan zijn vorm: geen 45 procent van het electoraat zou ‘ja’ moeten stemmen, 
maar slechts een gewone meerderheid van diegenen die opkwamen om te stemmen. 
Ook de eis dat twee vijfde van de Rigsdagsleden om een referendum moest verzoe-
ken werd gematigd tot slechts een derde. Het referendum is van belang omdat het 
in de onderhandelingen die tot de grondwetswijziging van 1953 leidden een sleutel-
rol speelde als uitruilmiddel. Uiteindelijk bleef de voorwaarde voor de aanvraag van 
een referendum dezelfde: een derde van de Folketingleden kon een verzoek indie-
nen om het houden van een referendum over een reeds aangenomen wet (met uit-
zondering van een aantal specifieke wetten, waaronder die met betrekking tot het 
koningshuis, sommige economische wetten en wetten in verband met de uitvoering 
van verplichtingen die voortvloeien uit internationale verdragen). Verder werd het 
quorum voor ja-stemmers verlaagd naar 40 procent van het electoraat, en 30 procent 
voor nee-stemmers. 

Het tweede, onbedoelde veiligheidsventiel: het forlig

Een ander politiek verschijnsel dat in de loop van de negentiende eeuw zijn opkomst 
begon in de Deense Rigsdag, was het forlig. Een forlig, dat nog het best naar het Neder-
lands te vertalen is als ‘vergelijk’, is een informele overeenkomst tussen politieke par-
tijen over grote, ingrijpende wetsvoorstellen die in principe geldig blijven ook als de 
meerderheidsverhoudingen zich mochten wijzigen. Zo konden partijen een parlemen-
taire meerderheid bewerkstelligen over bepaalde onderwerpen, zonder verder ver-
plichtingen op andere punten of het regeringsbeleid, meer in het algemeen. Het forlig 
heeft geen formele status maar is een langzamerhand oud en gerespecteerd politiek 
gebruik, dat vooral het werktuig en smeermiddel werd van de minderheidsregeringen 
die Denemarken heeft gekend. Zulke regeringen voeren beleid op basis van wisselende 
meerderheden.

Bij een forlig zegt een meerderheid van partijen steun toe aan een wetsontwerp. 
Alle partijen hebben een vetorecht in het geval een der partijen een wijziging in het 
wetsontwerp of de wet wil aanbrengen. Het forlig is geen contract in de zin der wet, 
maar een politieke afspraak. Het zijn ook geen personen, maar politieke partijen die 
een forlig aangaan. Het forlig wordt in sommige gevallen afgesloten voor een bepaalde 
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tijd, maar het kan ook zonder einddatum zijn. Een partij mag zich alleen terugtrekken 
uit een forlig vlak voor parlementsverkiezingen, zodat de kiezers een partij over zo’n 
besluit contant kunnen afrekenen. Het forlig biedt aan de ene kant de zekerheid van 
een breed gedragen besluit in het parlement, maar geeft aan de andere kant een rege-
ring – of dit nu een minderheids- of een meerderheidsregering is – de mogelijkheid 
om flexibel te opereren.

Een van de grootste en belangrijkste voorbeelden van een forlig is het Grote Forlig 
van 1894, waarin Højre en Venstre met elkaar afspraken op te houden met de tactiek 
van Højre in de Landsting om, buiten de Folketing om, een provisorisch begrotings-
wetsontwerp goed te keuren (de zogeheten Provisoriepolitik).

Het forlig was overigens geen mechanisme dat ingesteld werd met als doel een 
modererend effect te hebben op het politieke besluitvormingsproces. Het ontstond, 
net als de informele regels van de pacificatiepolitiek in Nederland, als een praktische 
oplossing voor grote besluitvormingsproblemen in een land van electorale minder-
heden. Sommigen zagen het forlig in eerste instantie als een noodzakelijk kwaad bij 
situaties waarin het democratische principe om stabiele partijpolitieke meerderheden 
te vinden na verkiezingen niet haalbaar bleek te zijn en wisselende gelegenheidscoa-
lities regeren en beleidsvorming toch mogelijk konden maken. Het forlig bevordert 
daarmee politieke stabiliteit, in die zin dat politieke besluiten met een brede meerder-
heid worden genomen en dat die besluiten niet zonder meer kunnen worden terug-
gedraaid. Het bevordert ook de politieke stabiliteit doordat het mogelijk is om brede 
meerderheden te smeden op afzonderlijke beleidsterreinen.

Eindspel: de grondwetsherziening van 1953

Na de Tweede Wereldoorlog was het Deense politieke landschap sterk veranderd. De 
sociaaldemocraten en Radikale Venstre, die de regering vormden tot aan de Duitse 
inval op 9 april 1940, werden gestraft vanwege de manier waarop zij de samenwer-
king met de Duitsers waren aangegaan. Tot 1943 namelijk was Denemarken niet bezet, 
maar ‘werkte’ het land ‘samen’ met nazi-Duitsland via de respectievelijke ministeries 
van Buitenlandse Zaken. In veel gevallen kwam dat neer op collaboratie (met onder 
andere als dieptepunt de internering van vooraanstaande communistische politici). 
Hoewel Venstre en de Konservative ook deelnamen aan de nationale kabinetten die tot 
1943 Denemarken regeerden, verloren de sociaaldemocraten en Radikale Venstre veel 
stemmen aan de communisten bij de eerste vrije verkiezingen na de oorlog. Vanaf deze 
periode waren minderheidsregeringen schering en inslag.

Ook gingen weer stemmen op om de grondwet te veranderen. De belangrijkste 
aanleiding was de roep om vernieuwing van de maatschappij, die ook tot uitdrukking 
moest komen in de grondwet. Zo waren de sociaaldemocraten, Radikale Venstre en 
de na de oorlog populair geworden communisten van mening dat de kiesgerechtigde 
leeftijd moest worden verlaagd van 25 naar 21 jaar. Veel van de Deense verzetsstrijders 
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waren jong en veel Denen vonden het ongerijmd dat jonge mannen en vrouwen wel 
mochten strijden en sterven voor hun vaderland, maar niet stemmen.

De Deense kieswet maakte echter deel uit van de grondwet, zodat een hervorming 
een grondwetsherziening noodzakelijk maakte. Tegelijkertijd was er weinig politieke 
wil om de vingers nog een keer te branden aan een mislukte grondwetswijziging. Al 
zat er een oorlog tussen, er waren nog genoeg politici die zich het mislukte referendum 
van 1939 herinnerden. Toch werd in 1946 een parlementaire commissie ingesteld die 
als opdracht had een grondwetsherziening voor te bereiden, waarvan verlaging van de 
kiesgerechtigde leeftijd en afschaffing van de Landsting deel uitmaakten.

De eerste jaren leidde deze commissie een kwijnend bestaan. De enige verdienste 
van die tijd was dat de tegenstellingen tussen de partijen duidelijk werden, dus waar 
de onderhandelingsruimte lag, of eerder juist een gebrek daaraan. De sociaaldemo-
craten wilden de Landsting afschaffen en de kiesgerechtigde leeftijd verlagen naar 21 
jaar. Radikale Venstre stond hetzelfde voor, maar was meer bereid tot onderhandelen. 
Venstre was tegen afschaffing van de Landsting en tegen verlaging van de kiesgerech-
tigde leeftijd. De Konservative wilden verandering van de Landsting en geen verlaging 
van de kiesgerechtigde leeftijd. De partijen kwamen niet nader tot elkaar.

In deze periode werd ook besloten welke onderwerpen nog meer gewijzigd 
moesten worden in de nieuwe grondwet. Dat waren, behalve het afschaffen van de 
 Landsting, de aanpassing van het referendum, politieke en persoonlijke vrijheden en 
de troonopvolging. Volgens de grondwet hadden alleen mannelijke nakomelingen van 
koning Christiaan ix het recht om koning van Denemarken te worden. Het probleem 
was nu dat de toenmalige, populaire koning Frederik ix alleen dochters had en dat 
zijn broer, erfprins Knud, behalve impopulair ook weinig intelligent was. Het feit dat 
hij met zijn nicht was getrouwd, deed vrezen voor inteelt. Aangezien Denemarken in 
de persoon van Christiaan vii al eens een waanzinnige koning had gehad, met alle 
gevolgen van dien, was er weinig animo om dat risico opnieuw te lopen. Gaandeweg 
bleek dat de troonopvolgingskwestie het onderwerp was dat nog de meeste mensen 
naar de stembus van het referendum zou lokken. Dit was ook een goede reden om de 
troonopvolging in de grondwetswijziging op te nemen, al was het een heet hangijzer 
omdat het voor de koninklijke familie een pijnlijke kwestie was, waar iedereen het 
liefst van wegkeek.

Knud Christensen, de premier van Venstre onder wiens regering de commissie 
werd ingesteld, was persoonlijk niet erg gemotiveerd om de grondwet te veranderen 
en de Landsting af te schaffen. En omdat hij een sterke positie innam in Venstre, wens-
ten zijn inhoudelijke tegenstanders binnen de partij hem niet uit te dagen op dit punt.

Bij de verkiezingen van 1947 werd de sociaaldemocraat Hans Hedtoft premier. Ook 
hij kreeg het niet voor elkaar om de commissie tot daadkracht te brengen – niet zozeer 
omdat hij het belang er niet van inzag, maar omdat andere zaken (Denemarkens lid-
maatschap van de navo, de valutasituatie en de daarmee samenhangende economi-
sche situatie) prioriteit hadden. Ook won het inzicht terrein dat het juist de voorstan-
ders van de Landsting moesten zijn, in casu Venstre en Konservative, die de Landsting 
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gingen afschaffen. Een sociaaldemocratische premier zou immers de achterban van 
Venstre en Konservative daartoe niet kunnen overhalen, waardoor de kans groot was 
dat het grondwetsvoorstel weer zou sneuvelen in de referendumronde. Ondertussen 
was Venstre nog steeds mordicus tegen afschaffing van de Landsting.

In 1950 waren er weer verkiezingen en vormden Venstre en de Konservative een 
minderheidskabinet onder leiding van premier Erik Eriksen. Hij was, in tegenstelling 
tot zijn voorganger Knud Christensen, wel een voorstander van afschaffing van de 
Landsting. De grondwetsherzieningscommissie werd uit haar slaap gehaald in 1951. 
Toen verscheen er namelijk een teken aan de wand voor de Landsting. De opkomst 
voor de Landstingverkiezingen bleek historisch laag te zijn: slechts 70,5 procent. Dat 
onderstreepte het geringe belang van de Landsting. Premier Eriksen zette daarna de 
deur op een kier door te zeggen dat de rol van de Landsting was uitgespeeld. Hij besefte 
echter dat, hoe men ook tot afschaffing kon komen, er een breed platform moest zijn 
om een dergelijk besluit te nemen. Voor hem was het ook een project dat zijn wankele 
minderheidsregering met konservative bijeenhield en de verhouding met de oppositie-
partijen Radikale Venstre en Socialdemokraterne harmoniseerde.

Een ander teken aan de wand voor de Landsting, alsook voor de grondwetswijzi-
ging, was de geringe interesse van de Deense bevolking in de Landsting. In een opi-
niepeiling kwam naar voren dat afschaffing van de Landsting heel laag op de publieke 
agenda stond: slechts 3 procent van de ondervraagden vond het reden voor een grond-
wetswijziging. De kiesgerechtigde leeftijd (47 procent) en de troonopvolging (27 pro-
cent) scoorden veel hoger, waarmee het geringe belang van de Landsting nogmaals 
werd onderstreept.

Variaties op een thema

Tegenstanders van het eenkamerstelsel deden verschillende voorstellen waarbij zowel 
de kiesmethode van de Landsting als de taakstelling ervan op een andere manier wer-
den aangepakt. De belangrijkste waren de volgende: 

•	 Eén kamer met twee afdelingen, gekozen op verschillende manieren, of met toe-
voeging van deskundigen, die per toerbeurt het recht krijgen om het begrotings-
wetsontwerp te maken.

•	 Eén kamer, gekozen op identieke wijze, met twee afdelingen. De ene afdeling con-
troleert het werk van de andere, waar de politieke beraadslagingen plaatsvinden. 
Het nadeel van dit voorstel was dat de ‘politieke’ afdeling interessanter leek, wat de 
‘controlerende’ afdeling minder attractief en dus minder effectief maakte.

•	 Twee identieke kamers die het parlementaire werk verdelen. Maar op basis van 
welke criteria? En wat te doen als een partij de meerderheid heeft in de hele rijks-
dag, en de meerderheid in een van de afdelingen, maar niet in de andere?
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Het gevolg van de beraadslagingen was dat de figuur van een enkele kamer steeds 
meer de beste oplossing leek. Konservative en Venstre richtten toen hun aandacht op 
andere onderdelen uit de grondwetswijziging, waarna een politiek steekspel volgde 
waarin allerlei elementen van de nieuwe grondwet werden uitgeruild. Zo konden alle 
bij de grondwetswijziging betrokken grote partijen een winstpunt claimen. Voor de 
Konservative was het een belangrijk punt dat bij de troonopvolging vrouwen alleen 
hun voorganger mochten opvolgen als er geen andere mannelijke kandidaten waren. 
In het geval van een oudste dochter en een jongere zoon zou de zoon de opvol-
ger worden. Voor Venstre was belangrijk dat financiële compensatie bij onteigening 
van land goed werd geregeld. Radikale Venstre kreeg als prijs de instelling van de 
ombudsman, als waarborg van persoonlijke vrijheid in contacten met de zich steeds 
meer uitbreidende staat. De winst voor de sociaaldemocraten was gelegen in het 
noemen van het recht op arbeid als een van de burgerrechten die de grondwet zou 
waarborgen.

Op 28 mei 1953 vond het referendum plaats, waarvan de uitslag was dat 45,76 
procent van alle kiesgerechtigden voor de nieuwe grondwet stemden. Het quorum 
werd op het nippertje gehaald, vooral door de grote betrokkenheid van kiezers bij de 
troonopvolgingskwestie – of eigenlijk de populariteit van het koningshuis.

Saillant detail was dat het parlementarisme – het principe dat een regering moet 
worden gesteund door een meerderheid in de Folketing – pas in de grondwet van 1953 
werd opgenomen, terwijl dit al sinds 1901 de parlementaire gewoonte was geworden. 
Overigens wilde geen enkele partij het verdwijnen van de Landsting als het grote 
winstpunt claimen. Zo werd een impopulaire kamer geschiedenis. De  Folketing werd 
uitgebreid naar 175 leden, en daarmee werden de zittende Landstingleden geruisloos 
ingelijfd bij de ‘gewone’ parlementsleden.
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SPRAAKMAKEND DEBAT

‘Een nacht van Wiegel, 

maar dan met drie daders’1 

De ‘Kerstcrisis’ in de Eerste Kamer rond de
Wet marktordening gezondheidszorg2

Jan Ramakers en Hilde Reiding

Op 16 december 2014 leden het tweede kabinet-Rutte, en minister van Volksgezondheid 
Edith Schippers (vvd) in het bijzonder, een gevoelige nederlaag in de Eerste Kamer, 
toen de senaat zich onverwacht uitsprak tegen het Wetsvoorstel Wijziging van de Wet 
marktordening gezondheidszorg, dat een aantal deelvoorstellen omvatte waarmee de 
minister onder meer hoopte substantieel op de zorgkosten te kunnen besparen. Het 
voorstel, dat gold als een van de pijlers van het zorgakkoord dat eerder dat jaar was 
gesloten, werd met 33 stemmen voor en 38 stemmen tegen verworpen. Opvallend en 
pijnlijk was vooral dat drie pvda-senatoren – Guusje ter Horst, Marijke Linthorst en 
Adri Duivesteijn – de belangen van de vvd-pvda-coalitie terzijde schoven en tegen het 
wetsontwerp stemden. ‘Er is vandaag iets heel erg misgegaan’, zo konden journalisten 
optekenen uit de mond van minister-president Mark Rutte, toen deze in de nacht van 
16 op 17 december na een urenlang crisisberaad het Torentje verliet.3 

Er leek aanvankelijk geen vuiltje aan de lucht. Het wetsontwerp was de Tweede 
Kamer zonder al te grote problemen gepasseerd en minister Schippers had zich eerder 
al verzekerd van de steun van de drie ‘constructieve oppositiepartijen’ – d66, Christen-
Unie en sgp – in de Eerste Kamer nadat zij was ingegaan op hun wens om de voor-
genomen bezuinigingen op de langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten met 
300 miljoen euro te verzachten. Daarmee leek een nipte meerderheid van 38 van de 75 
Eerste Kamerleden zeker. De Volkskrant op 10 december: ‘De stemming volgende week 
is een formaliteit. Het nieuwe systeem gaat in 2016 in.’ En Trouw nog op 16 december: 
‘De uitslag staat vast.’4

De minister en de pers hadden er echter niet op gerekend dat de inperking van de 
vrije artsenkeuze tot grote problemen zou kunnen leiden. Schippers stelde voor in de 
zorgverzekering een onderscheid aan te brengen tussen de duurdere restitutiepolis en 
de goedkopere naturapolis. Alleen de eerste zou de verzekerde een gegarandeerd recht 
geven op vrije artsenkeuze in de specialistische gezondheidszorg. Juist dit voorstel had 
grote maatschappelijke onrust veroorzaakt, hetgeen onder andere bleek uit de petitie die 
meer dan zestig organisaties, waaronder grote belangenorganisaties als het Aids Fonds 
en het Reumafonds, voorafgaand aan het debat hadden aangeboden.5 Voor hen was de 
vrije artsenkeuze heilig, een absolute voorwaarde voor optimale gezondheidszorg.



JAN  R AMAK ER S  E N H IL DE  RE IDING

86

Dat een aantal leden van de Eerste Kamerfractie van de pvda bedenkingen had 
tegen het wetsvoorstel was al langer bekend, maar de partijtop had steeds verzekerd 
dat dit geen gevolgen zou hebben voor het stemgedrag van de senatoren. Toen op de 
dag van de stemming bleek dat er wel degelijk een probleem was, voelden de vvd en de 
‘constructieve drie’ zich dan ook overvallen; sgp-senator Gerrit Holdijk was zelfs ziek 
naar den Haag afgereisd om zich van zijn taak te kwijten door zijn mogelijk doorslag-
gevende stem uit te brengen. De ergernis over de gang van zaken was dan ook groot en 
duidelijk waarneembaar in de stekelige ordedebatten, waarvan hieronder fragmenten 
staan afgedrukt. 

Spoedoverleg tussen de drie ‘dissidenten’, Schippers en de pvda-bewindslieden van 
Sociale Zaken Lodewijk Asscher en Martin van Rijn mocht niet baten. Ter Horst zegde 
weliswaar toe niet als enige van de fractie tegen te zullen stemmen – zij wilde niet 
‘de bepalende factor’ zijn6 –, maar Linthorst en Duivesteijn waren niet te vermurwen, 
leden van een fractie die er toch al om bekendstonden de ramkoers niet te schuwen.7 

Eerste Kamerleden Marijke Linthorst en Guusje ter Horst (beiden pvda) overleggen tijdens de 
stemming in de Eerste Kamer over de komst van een nieuwe zorgpolis in 2016 [foto: anp –  
martijn beekman]
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Linthorst maakte van haar hart geen moordkuil. Het wetsvoorstel van Schippers gaf de 
zorgverzekeraars te veel macht, en het was de taak van de Eerste Kamer om onafhan-
kelijk de kwaliteit van wetgeving te toetsen. Senatoren hoorden zich niet gebonden te 
voelen aan een regeerakkoord, schreef ze al in juni 2014, anders was dat de doodsteek 
voor de Eerste Kamer: ‘Als er geen behoefte is om de kwaliteit van wetgeving te toetsen, 
moet de Eerste Kamer worden opgeheven. Als die er wel is, moeten senatoren hun 
werk ook kunnen doen zonder gebondenheid aan een regeerakkoord.’8 En Duivesteijn 
had zich al eerder een onafhankelijk ‘lastpak’ getoond; zo had hij een jaar eerder nog 
gedreigd het woonakkoord op losse schroeven te zetten door tegen de verhuurders-
heffing voor woningcorporaties te stemmen. 9 Maar Duivesteijn, die aan een levensbe-
dreigende ziekte leed, voelde zich ook persoonlijk diep betrokken bij de kwestie van 
de vrije artsenkeuze, zo legde hij uit in een interview: ‘Op het moment waarop een 
ernstige ziekte zich openbaart, kom je als patiënt altijd in een doolhof terecht, hoe des-
kundig je misschien ook bent. Ineens ben je een afhankelijke, verkeer je in een zwakke 
positie. Het is dan essentieel dat je het heft in eigen handen kan nemen.’10

Een bijkomend, maar niet onbelangrijk probleem was dat pvda-fractievoorzitter 
Marleen Barth de regie over de stemming volkomen kwijt was, ook al is het de vraag 
of zij de tegenstemmen van de drie had kunnen voorkomen. Om tijd te winnen, zocht 
zij op het laatste moment uitstel van de stemmingen. Barth stuurde aan vvd-fractie-
voorzitter Loek Hermans een sms met de mededeling dat de pvda nog ‘technische 
vragen’ had. Deze begreep niet dat er tegenstemmen in de pvda-fractie dreigden en 
antwoordde: ‘Uitstel ligt moeilijk bij ons.’ Ook van de andere fracties en de voorzitter 
kreeg ze weinig ruimte. Zoveel tijd zou de beantwoording van een aantal technische 
vragen toch niet hoeven te kosten?

Tijdens de schorsing werd al snel duidelijk dat het om meer dan technische vragen 
ging. Na de hervatting van het debat stelde Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol, die 
inmiddels gealarmeerd was door partijgenoten, voor om een derde termijn in te lassen, 
die Barth ruimte zou hebben geboden om de plooien glad te strijken. Zij ging daar 
echter niet op in. Smeekbedes van Rutte, Schipper, Asscher en partijleider Diederik 
Samsom om die kans te grijpen, miste ze, omdat ze haar telefoon niet bij de hand had. 
Toen het wetsvoorstel werd verworpen, besefte Barth hoezeer ze had misgetast, maar 
de fractie ging niet in op haar aanbod om haar functie als fractievoorzitter neer te leg-
gen.11 Dat de coalitie na enige tijd op het nippertje werd gered door een paar concessies 
van de vvd, kon haar miskleun in deze kwestie niet verhullen.

Niet alleen het gebrek aan regie van de pvda-fractievoorzitter zorgde voor een geprik-
kelde stemming in de senaat, ook het merkwaardige feit dat de principiële tegenstan-
ders van het wetsontwerp hun bezwaren niet met argumenten in de Kamer toelichtten, 
wekte de nodige ergernis. Zoals de nrc het in een commentaar verwoordde: ‘Principieel 
verzet van een Kamerlid tegen een coalitiedwang en marktwerking vergt natuurlijk dat 
hij (m/v) tegenargumenten benoemt in de arena waar de beslissing valt. Interviews na 
de beslissing zijn boeiend, maar debatten voor de beslissing bepalend.’12 De navolgende 
fragmenten uit de Kamerdebatten illustreren de toenemende irritatie in de senaat.
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Wet marktordening gezondheidszorg

Aan de orde is de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet markt
ordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat 
zorg verzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders 
waarin zij zelf zeggenschap hebben (33362).

(eerste termijn, 8 december 2014)

De voorzitter:
Ik heet de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van harte welkom in de 
Eerste Kamer.

De beraadslaging wordt geopend. […]

Mevrouw Beuving (pvda): De gedachte achter de voorgestelde wijziging van artikel 
13 is dat de zorg betaalbaar en van hoge kwaliteit kan blijven indien naturazorgverze-
keraars zo veel mogelijk contracteren met zorgaanbieders die een goede prijskwaliteit-
verhouding kunnen leveren en daar hun verzekerden naartoe kunnen sturen, aldus de 
regering in de memorie van toelichting. […]

Toch levert de voorgestelde wijziging van artikel 13 Zorgverzekeringswet veel onrust 
en zorgen op bij zorgverleners en patiënten. In de kern zijn die zorgen te herleiden 
naar het ontbreken van vertrouwen in de zorgverzekeraars en de wijze waarop zorg-
verzekeraars hun inkooprol invullen. Voor de pvda-fractie is dit de halszaak bij de 
beoordeling van dit wetsvoorstel. Zullen de zorgverzekeraars de verzekerden centraal 
stellen en bij de inkoop van de zorg zich laten leiden door het belang van verzekerden 
en patiënten? De kwesties die ik in het vervolg van mijn inbreng aansnijd en de vragen 
die ik aan de minister stel, hangen hiermee allemaal samen. […]

Ik stel inderdaad heel veel vragen om de minister de kans te geven daarop de antwoor-
den te geven die wij vervolgens mee kunnen nemen bij onze afweging en onze stand-
puntbepaling. Dus ik sta hier inderdaad niet met al een gesloten blik en ik kom hier 
inderdaad niet met een gesloten boodschap, maar met een open boodschap en vooral 
ook met heel veel vragen.

(tweede termijn, 9 december 2014) […]

Mevrouw Beuving (pvda): Mijn fractie zal mede op basis van het debat van de afge-
lopen bijna 24 uur zich zeer zorgvuldig beraden op dit wetsvoorstel en heel zorgvuldig 
haar eindafweging maken. […]
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(vergadering, 16 december 2014)

Hamerstukken

Aan de orde is de behandeling van:
• het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden (32855);
• het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (vii) voor het jaar 2015 (34000vii).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen. […]

De voorzitter:
Dank u wel. Ik begrijp dat mevrouw Barth iets wil zeggen.

Mevrouw Barth (pvda):
Mijn fractie wil vragen of wij de stemmingen over het wetsvoorstel over verticale inte-
gratie naar vanavond kunnen uitstellen.

De voorzitter:
Dat is wetsvoorstel 33362 over de wijziging van de Wet marktordening gezondheids-
zorg en enkele andere wetten. Er wordt gevraagd waarom u dat wilt. Misschien kunt u 
dat even toelichten.

De heer Thissen (GroenLinks):
Misschien kan mevrouw Barth dan meteen even op het volgende ingaan. Mijn goede 
collega Gerrit Holdijk komt speciaal voor deze stemming hiernaartoe, omdat dit voor 
hem erg van belang is. Het moet wel heel erg important zijn om het uit te stellen, vind ik.

Mevrouw Barth (pvda):
Dat dit voor de heer Holdijk gold, wist ik niet toen ik het net bij het College van Seni-
oren aan de orde stelde. Wij hebben nog een aantal technische vragen die wij graag 
beantwoord willen zien om een goede stemverklaring te kunnen opstellen. Wij hebben 
vanmorgen geprobeerd de minister informeel te bereiken. Dat is helaas niet gelukt. 
We willen dat graag na de stemmingen kunnen doen, zodat we vanavond met een 
correcte formulering van onze stemverklaring kunnen komen. Excuus hiervoor, zeker 
aan collega Holdijk. Als ik van tevoren had geweten dat dit een rol speelde, hadden we 
misschien op een andere manier gehandeld.

De voorzitter:
Mag ik u in deze vergadering toch nog vragen of die technische verklaring of uitleg 
waarom uw fractie vraagt, niet van een dusdanige aard is dat u aan een derde termijn 
denkt of dat de overige woordvoerders daarvan op de hoogte moeten zijn?
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Mevrouw Barth (pvda):
Het gaat echt om het ophelderen van een aantal technische details. Wij zijn zeker niet 
van plan om de toch al zo volle agenda nog te belasten met een derde termijn.

De heer De Lange (osf):
Voor dit wetsvoorstel, waarover naar mijn stellige overtuiging hier en nu gestemd 
zou worden, heb ik me speciaal ingezet. Ik heb me er een gefundeerd oordeel over 
gevormd. Speciaal voor de stemming ben ik hier en nu aanwezig. Ik ben dus buitenge-
woon onaangenaam verrast dat om redenen die mij in ieder geval niet overtuigen, de 
stemming uitgesteld wordt. Ik ben daar geen voorstander van.

De heer Flierman (cda):
Mijn fractie deelt die verbazing. Het debat is vorige week afgesloten. Als er dan nog 
nadere informatie nodig is in de ogen van de pvda-fractie, lijkt mij dat die infor-
matie ten minste voor alle fracties beschikbaar moet komen en niet alleen voor de 
pvda-fractie. Zo werkt het niet in dit huis.

Mevrouw SlagterRoukema (sp):
De fractie van de sp wil zich hier graag bij aansluiten. We hebben een uitgebreid debat 
gehad. Ik vind het heel bijzonder dat er nu nog weer vragen gesteld zouden moeten 
worden. Dat had dan vorige week gebeurd moeten zijn. Van de antwoorden wil de 
fractie van de sp dan ook graag kennisnemen.

Mevrouw FrijtersKlijnen (pvv): Daar sluit ik me helemaal bij aan. […]

Mevrouw Barth (pvda):
We hebben dit in de fractie zo besproken. Wij zijn zeer bereid om, als wij die opheldering 
van de minister hebben gekregen, dat te delen met de rest van de Kamer. Dat is geen enkel 
probleem. Nogmaals, het gaat om technische zaken. Er is niks geheimzinnigs aan.[…]

De voorzitter:
Ik stel het volgende voor. Er zijn een aantal opmerkingen gemaakt. Misschien is het 
mogelijk – ik denk dat het wel mogelijk zou kunnen zijn – dat de opheldering die aan 
de minister gevraagd wordt door de fractie van de Partij van de Arbeid, tussen nu en 
twintig minuten gegeven kan worden. Dan zouden we om 15.00 uur alsnog kunnen 
stemmen, als dat wat betreft de heer Holdijk en de heer De Lange ook zou kunnen. Dat 
is misschien afwijkend van het systeem, maar we moeten toch een beetje schipperen.

Mevrouw Barth (pvda):
Ik zou heel graag de termijn willen laten afhangen van de vraag of wij de minister kun-
nen bereiken. Het spijt mij heel erg. Wij doen geen onredelijk verzoek. […] Ik zou het 
buitengewoon waarderen als onze collega’s bereid zouden zijn ons die ruimte te geven.
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De heer Van Boxtel (d66):
Voorzitter, ik vind dat u een geste maakte. Volgens mij is een minister bij spoed altijd 
bereikbaar, dus dat moet gewoon kunnen. Ik worstel hier enorm mee. Dit voorstel was 
bekend, maar ik kijk ook naar de mensen die hier speciaal voor gekomen zijn. We hebben 
ook zoiets als hoffelijkheid met elkaar overeind te houden. Naarmate de spanning oploopt 
over de vraag ‘hoe technisch is technisch?’ dreigt het ook politieker te worden. Laten we 
proberen dit binnen nu en een halfuur voor elkaar te hebben. Er is gewoon even werk aan 
de winkel voor degenen die het betreft. Punt.

(Geroffel op de bankjes)
 
Mevrouw Barth (pvda):
Gezien de situatie lijkt het mij het verstandigst dat wij vragen om heropening van het 
debat en om een derde termijn.

De voorzitter:
Ik leg dit aan de Kamer voor. Nee, laat ik het anders formuleren. Mijn voorstel zou zijn 
dat er zo snel mogelijk contact gezocht wordt met de minister van Volksgezondheid om 
de technische vragen van de pvda-fractie zo snel mogelijk te beantwoorden, zodat we om 
15.00 uur zouden kunnen stemmen. Dat lijkt me hoffelijk ten opzichte van Gerrit Holdijk 
en Kees de Lange. Maar nu vraagt mevrouw Barth van de pvda-fractie om alsnog een 
derde termijn te houden. Dat leg ik aan de Kamer voor, want daar beslist de Kamer over.

De heer Van Boxtel (d66):
Dat is toch wonderlijk. Mevrouw Barth komt nu ineens met het voorstel om een derde 
termijn te houden. Daarmee kan ik alleen akkoord gaan als ik ook weet wat de technische 
vragen zijn. Dan bepalen wij of het technisch of politiek is. Wij willen dan namelijk ook 
kunnen anticiperen op wat er in die derde termijn gewisseld moet gaan worden. Dat kan 
niet anders. Dit is gewoon bijna uitlokking.

De heer Thissen (GroenLinks):
Ik hoef niet meer te zeggen dan dat ik mij volledig aansluit bij hetgeen collega Van Boxtel 
hierover heeft gezegd.

De heer Nagel (50plus):
Mevrouw Barth heeft nadrukkelijk gezegd dat er geen derde termijn nodig was en dat 
het alleen om technische dingen ging. Dat kan voor 15.00 uur opgelost worden. Er is dus 
geen enkele reden om deze vluchtweg te nemen, ook gelet op de overvolle agenda die we 
hebben. […]

De heer Flierman (cda):
Ik onderschrijf hetgeen de heer Nagel heeft gezegd. Er was geen behoefte aan een derde 
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termijn. De beantwoording van de minister was volgens mij glashelder. Alle fracties 
hebben hun oordeel kunnen formuleren. Het lijkt mij dat wij over een halfuurtje kun-
nen stemmen. […]

De voorzitter:
Als ik de stemming in deze vergadering peil, heb ik niet de indruk dat er een meer-
derheid te vinden is voor een derde termijn. Ik heb de heer Gradenwitz inmiddels 
gevraagd om alvast te proberen om de minister te pakken te krijgen, want hoe eerder 
we haar te pakken hebben, hoe beter het is natuurlijk. […]

De voorzitter:
We stemmen uiterlijk om 15.30 uur, maar zo veel eerder als mogelijk is, over wetsvoor-
stel 33362 en de moties die bij de behandeling daarvan zijn ingediend.

Wij beginnen nu wel alvast met de voortzetting van het debat over de Wet opheffing 
bedrijfslichamen. Nee, neem me niet kwalijk, wij gaan stemmen over wetsvoorstel 
33910.

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet 
op de bedrijfsorganisatie en andere wetten in verband met de opheffing van de 
bedrijfslichamen (Wet opheffing bedrijfslichamen) (33910).

De voorzitter:
U moet het mij maar niet kwalijk nemen dat ik ook enigszins in de war geraakt ben 
hierdoor. […]

Er zijn nu commissievergaderingen. Uiterlijk om 15.30 uur zal de stemmingsbel gaan, 
een heel lange bel, voor de stemming over de Wet verbod verticale integratie.
De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. […]

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet 
marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen 
dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbie
ders waarin zij zelf zeggenschap hebben (33362).

Mevrouw SlagterRoukema (sp):
Voorzitter. Een uur geleden zijn wij uit elkaar gegaan omdat de fractie van de pvda nog 
enige technische vragen beantwoord wilde hebben. Ik heb begrepen dat die vragen zo 
moeilijk waren dat daarvoor twee ministers en een staatssecretaris geraadpleegd moes-
ten worden. Wij zouden graag eerst de antwoorden op die vragen vernemen, zoals we 
een uur geleden hebben afgesproken.
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De heer Flierman (cda):
Ik kan mij daar alleen maar bij aansluiten.

De heer Thissen (GroenLinks):
Ook de fractie van GroenLinks is zeer benieuwd naar het interne overleg van de 
pvda-fractie over de technische punten en naar het overleg met de vicepremier en de 
minister.

De heer Kuiper (ChristenUnie):
Ik wil ook een antwoord op die vragen. Bovendien wil ik een verklaring van de fractie-
voorzitter van de Partij van de Arbeid.

Mevrouw FrijtersKlijnen (pvv): Wij sluiten ons daar graag bij aan.

De voorzitter:
Dit vergt een heropening van het debat, een derde termijn. Ik hoor graag hoe de Kamer 
daar tegenover staat.

De heer Kuiper (ChristenUnie):
Ik stelde mijzelf die vraag inderdaad ook: is het niet nodig om een derde termijn te 
houden zodat wat voor ons nu niet beschikbaar is aan informatie op tafel komt en wij 
dat kunnen beoordelen? Ik hoor echter graag eerst een verklaring van de fractievoor-
zitter van de Partij van de Arbeid.
 
De voorzitter:
Ik weet niet of ik eerst een verklaring moet laten afleggen om daarna een derde termijn te 
openen. Ik denk dat we dan toch maar beter meteen een derde termijn kunnen openen.

De heer Brinkman (cda):
Ik zou een derde termijn zeer op prijs stellen, maar een derde termijn is alleen maar 
zinnig als de fractie van mevrouw Barth dan ook tot een helder antwoord komt. Wij 
hebben op zich geen nadere vragen. Het kabinet heeft duidelijke antwoorden gegeven. 
Ik denk dus dat het goed is om een derde termijn te houden en daarin als eerste de 
fractie van de Partij van de Arbeid aan het woord te laten.

De voorzitter:
Ik nodig mevrouw Barth uit om antwoord te geven op de vragen die gesteld zijn. Daar-
toe krijgt zij gelegenheid.

Mevrouw Barth (pvda):
Voorzitter. Dit verrast mij wat. Ik heb een uur geleden gevraagd om een derde termijn. 
Toen wilden de collega’s geen derde termijn toestaan. Wij hebben inderdaad beraad 



JAN  R AMAK ER S  E N H IL DE  RE IDING

94

gehad met de minister. Onze technische vragen zijn beantwoord. Wij zijn klaar om een 
stemverklaring af te leggen en tot stemming over te gaan.

De heer Kuiper (ChristenUnie):
Ik wil weten of de antwoorden van de regering tot een andere politieke taxatie hebben 
geleid bij de pvda ten opzichte van het wetsvoorstel dat voorligt.

Mevrouw Barth (pvda):
Volgens mij zijn wij niet gehouden om in het openbaar mededelingen te doen over 
vertrouwelijk fractieberaad. Wij zijn klaar om te gaan stemmen.

De voorzitter:
Daar heeft mevrouw Barth gelijk in: zij is niet gehouden om daarop antwoord te geven.

De heer Thissen (GroenLinks):
Dat klopt: de fractie van de Partij van de Arbeid is niet gehouden om in het open-
baar een verklaring af te leggen. Mevrouw Barth heeft echter gezegd dat zij een aantal 
technische vragen had en wij waren zeer benieuwd welke dat waren. Wij zijn daar nog 
steeds zeer benieuwd naar. Wij willen graag weten wat het beraad met de minister 
over die technische vragen heeft opgeleverd in relatie tot het wetsvoorstel waarover wij 
zo meteen hoofdelijk gaan stemmen. Wij hebben de Partij van de Arbeid een uur de 
ruimte gegeven. Die mag ons dan toch op zijn minst teruggeven wat dat heeft opge-
leverd?

Mevrouw SlagterRoukema (sp):
De fractie van de sp sluit zich hierbij aan. Volgens mij hebben we gewoon een uur 
geleden vastgesteld dat we graag de uitkomst van de antwoorden op die vragen zouden 
horen. Ik begrijp dus niet wat hier zo moeilijk aan is.

De voorzitter:
Ik begrijp dat u met zijn allen het antwoord op die vraag wilt hebben. De fractie van 
de Partij van de Arbeid is evenwel niet verplicht om te antwoorden op de vragen die 
u stelt. Wij kunnen wel een derde termijn gaan beginnen, maar als u geen antwoord 
op die vraag krijgt, komen wij geen stap verder. Ik wil dat even heel duidelijk stellen.

De heer Kuiper (ChristenUnie):
De fractie van de Partij van de Arbeid is inderdaad niet gehouden om dat duidelijk te 
maken. Wij vragen nu alleen om het openbaar maken van de informatie die kennelijk 
gewisseld is tussen de fractie van de Partij van de Arbeid en de minister. Wij vragen om 
die informatie onderdeel te maken van de beraadslaging. Die derde termijn hoeft wat 
onze fractie betreft niet vandaag plaats te vinden.
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De heer Flierman (cda):
Het enige wat ik daaraan wil toevoegen, is dat de pvda-fractie een uur geleden letter-
lijk heeft gezegd: wij zijn graag bereid om die informatie met de Kamer te delen. Wij 
zouden de fractie van de pvda nu graag houden aan die toezegging. […]

De heer Hermans (vvd):
Het lijkt mij niet meer dan logisch dat er nu duidelijkheid komt in de derde termijn 
over wat de Partij van de Arbeid precies aan vragen had. Dat weten wij eigenlijk nog 
steeds niet.

De voorzitter:
Als we een derde termijn openen, is dat een derde termijn met de minister. Dat soort 
vragen kan dan beantwoord worden door de minister, als zij bereid is om daarop ant-
woord te geven. De fractie van de Partij van de Arbeid is echter niet gehouden om 
antwoord te geven op de vragen die hier net zijn gesteld. Ik kijk nu toch even rond. Als 
ik zo alles en iedereen peil, kom ik op een derde termijn. Ik zie mensen zich nu weer 
uit de bankjes hijsen. […]

De heer Thissen (GroenLinks):
Een derde termijn is voor onze fractie alleen relevant als onze woordvoerder aan de 
minister kan vragen welke informatie zij verstrekt heeft aan de pvda-fractie, opdat we 
het debat vandaag kunnen afronden. […]

Mevrouw Barth (pvda):
Ik begrijp heel goed dat veel collega’s kennelijk belangstelling hebben voor het interne 
beraad van de pvda-fractie. Wij zijn graag bereid om een stemverklaring af te leggen. 
Daarin zal helder worden welke punten wij nog besproken hebben. […]

Mevrouw Beuving (pvda):
Voorzitter. Om met de deur in huis te vallen: een grote meerderheid van mijn fractie 
is voor dit wetsvoorstel en voor een kleine minderheid van de fractie is dat niet het 
geval. […]

De voorzitter:
Zijn er nog andere leden die een stemverklaring wensen af te leggen? Dat is niet het 
geval. Wij gaan beginnen met de hoofdelijke stemming.

In stemming komt het wetsvoorstel.

Vóór stemmen de leden: Vlietstra, De Vries, Van Zandbrink, Backer, Barth, Beckers, 
Beuving, Van Boxtel, Bröcker, Broekers-Knol, Bruijn, Dupuis, Duthler, Engels, Ester, 
Fred de Graaf, Thom de Graaf, Hermans, Holdijk, Huijbregts-Schiedon, Van Kappen, 
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Knip, Koning, Koole, Kuiper, Postema, Schaap, Scholten, Schouwenaar, Schrijver, Sent, 
Swagerman en Sylvester.

Tegen stemmen de leden: Van Beek, Van Bijsterveld, De Boer, Brinkman, Van Dijk, Dui-
vesteijn, Elzinga, Essers, Faber-Van de Klashorst, Flierman, Franken, Frijters-Klijnen, 
Ganzevoort, Gerkens, Hoekstra, Ter Horst, Koffeman, Kok, Kops, Kox, De Lange, Van 
der Linden, Linthorst, Lokin-Sassen, Martens, Meijer, Nagel, Popken, Quik-Schuijt, 
Reuten, Reynaers, Ruers, Slagter-Roukema, Sörensen, Van Strien, Strik, Terpstra en 
Thissen.

De voorzitter:
Ik constateer dat dit wetsvoorstel met 33 tegen 38 stemmen is verworpen.

De voorzitter:
Wilt u zich verder onthouden van bijval of wat dan ook?
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BRONDOCUMENT

De herverkiezing van Eerste Kamervoorzitter 

Ankie Broekers-Knol

Anne Bos

Met zeventig stemmen van de zeventig aanwezige senatoren herkoos de Eerste Kamer 
in juni van dit jaar Ankie-Broekers-Knol (vvd) als haar voorzitter. Er waren geen 
andere kandidaten. Broekers-Knol was in 2013 gekozen tot voorzitter nadat haar par-
tijgenoot Fred de Graaf was teruggetreden. Er waren twijfels gerezen over De Graafs 
onpartijdigheid bij het samenstellen van de commissie van in- en uitgeleide bij de 
inhuldiging van koning Willem-Alexander. De Graaf besloot hierop de voorzit-
tershamer neer te leggen. Bij de verkiezing in juli 2013 was het ongemeen spannend 
geweest. Naast Broekers-Knol streden Hans Franken (cda), Guusje ter Horst (pvda) 
en Marijke Linthorst (pvda) om het voorzitterschap. Er moesten drie stemrondes aan 
te pas komen voordat de nieuwe voorzitter uit de bus kwam. Op 23 juni 2015 was van 
spanning geen sprake. Zeventig keer las de voorzitter van de stemcommissie, het Eerste 
Kamerlid Elco Brinkman (cda), met sonore stem de naam van de enige kandidaat op 
van de stembriefjes. Gezeten in een Kamerbankje met d66-senator Thom de Graaf, 
turfde Ankie Broekers-Knol zorgvuldig mee op de achterkant van een Kamerenvelop.

Het turflijstje met zeventig streepjesAnkie Broekers-Knol houdt de stand bij
[foto: thom de graaf]
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UIT DE NOTULEN VAN DE MINISTERRAAD 

‘Voor de mannen moet dan het ergste 

worden gevreesd’

De val van Srebrenica, 11 juli 1995

Jan Willem Brouwer

‘Dames en heren, er heeft zich vanmiddag een ramp van grote omvang voltrokken 
met vergaande consequenties.’ Met trillende stem maakte minister van Defensie Joris 
Voorhoeve op 11 juli 1995 aan het begin van de avond bekend dat de enclave Srebrenica 
was gevallen, onder de voet was gelopen door de Bosnische Serviërs.1 

In de enclave, die door een Nederlands bataljon vn-troepen werd beschermd, bevon-
den zich ongeveer 40.000 moslims, onder wie 30.000 vluchtelingen. Srebrenica was een 
van de enclaves die in 1993, tijdens de burgeroorlog in Bosnië, door de vn tot ‘veilig gebied’ 
voor moslims waren verklaard, binnen een door Bosnische Serviërs beheerste omgeving. 
Met de uitvoering werd de vn-vredesmacht unprofor – United Nations Protection Force 
– belast. Het Bosnisch-Servische leger speelde een kat-en-muisspel met de in de enclaves 
aanwezige vn-troepen. Zo ook in Srebrenica waar in de dagen voor de aanval dertig Neder-
landse blauwhelmen in gijzeling waren genomen. Nadat de navo op 11 juli twee luchtacties 
had uitgevoerd, dreigden de Bosnische Serviërs Srebrenica met de grond gelijk te maken 
en de Nederlanders dood te schieten. De luchtacties werden daarop onmiddellijk gestaakt. 

De situatie was dramatisch. ‘De ernst van de huidige situatie is natuurlijk dat in de 
enclave, die nu in handen is van de Bosnische Serviërs, dingen kunnen gebeuren die 
ook elders zijn gebeurd waar Bosnische moslims zijn overmeesterd’, aldus Voorhoeve 
op de persconferentie.2 Pas veel later bleek dat in de dagen na de val van de enclave 
waarschijnlijk meer dan achtduizend moslims zijn vermoord. 

Spoedbijeenkomst

Na Voorhoeves persconferentie kwam om half acht de ministerraad voor een spoedzit-
ting bijeen. De vergadering werd gehouden in het Defensie Crisisbeheersingscentrum 
(dcbc) in de bunker onder het ministerie van Defensie, het zenuwcentrum tijdens 
de crisis. Tegenover de Parlementaire Enquêtecommissie Srebrenica verklaarde Voor-
hoeve in november 2002:

Wij hebben ergens die middag vastgesteld: wij moeten de hele ministerraad infor-
meren over de vreselijke dingen die zich nu aan het ontrollen zijn. Tegelijkertijd 
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moest collega Van Mierlo [minister van Buitenlandse Zaken, jwb] natuurlijk zoveel 
mogelijk internationaal kunnen bellen en moest ik in het dcbc kunnen volgen wat 
er gaande was, want er kwamen steeds berichten binnen vanuit verschillende bron-
nen. Als je dan apart in de ministerraad gaat vergaderen, betekent dit dat je een tijd 
buiten beeld bent. Toen hebben wij besloten de ministers uit te nodigen naar het 
dcbc te komen en hen bij te praten over de ontwikkelingen.3

Over de aard van de spoedvergadering zou oud-premier Kok tegen de enquête-
commissie zeggen: 

Het was geen vergadering in de gebruikelijke zin van het woord. Wij hadden 
gek genoeg niet de behoefte om een vergadering te houden. Wij voelden wel de 
behoefte aan samen zijn. Op zo’n moment, de enclave was gevallen en de spanning 
liep enorm op, hebben mensen soms de behoefte om bij elkaar te zijn. Ik heb dat 
een enkele keer meer meegemaakt in de afgelopen jaren bij heel ernstige, heel bij-
zondere situaties. Collega’s bellen elkaar dan of laten hun medewerkers bellen met 
de vraag: zien wij elkaar nog? Je kunt mensen immers niet altijd onmiddellijk aan 
de lijn krijgen. Je kunt ook niet alles tegelijk doen. Je kunt op zo’n moment echter 

Minister van Defensie Joris Voorhoeve en staatssecretaris Jan Gmelich Meijling worden op de  
hoogte gehouden in het crisisbeheersingscentrum op het ministerie van Defensie, 12 juli 1995
[foto: anp] 



JAN  WILLEM BROUW E R

100

moeilijk naar huis gaan en wat dan ook gaan doen, zonder elkaar als collega’s, leden 
van de raad eerst te hebben ontmoet. Ik heb ergens in de loop van die namiddag 
in overleg met Voorhoeve en Van Mierlo besloten om dat te doen. Om het werk 
zoveel mogelijk door te laten gaan – dat had natuurlijk prioriteit, ook vanwege de 
contacten enzovoort – deden wij dat dan maar in de bunker.4

Lekken

De notulen van de ministerraad zijn twintig jaar geheim. Zelfs het niod kreeg voor 
zijn onderzoek naar de achtergronden van de val van Srebrenica slechts een zoge-
naamde ‘geobjectiveerde’ versie ter beschikking. In 2002 bleek dat de notulen van de 
vergadering van 11 juli 1995 waren uitgelekt. Kort vóór de publicatie van het niod-rap-
port verscheen een studie over de val van de enclave van Mient Jan Faber, algemeen 
secretaris van het Interkerkelijk Vredesberaad.5 Daarin citeerde hij uitgebreid uit het 
kabinetsberaad. De rijksrecherche stelde onmiddellijk een onderzoek in naar het lek. 
Tevergeefs. Faber weigerde zijn bron te noemen. In augustus 2003 maakte het Open-
baar Ministerie bekend dat Faber niet voor de rechter hoefde te verschijnen voor 
het citeren uit de geheime notulen van de ministerraad.6 Intussen waren de notu-
len integraal geplaatst op de website van het nieuwsprogramma nova. Volgens de 
parlementaire enquêtecommissie – in 2002 – maakten ze dan ook onderdeel uit van 
‘het publieke domein’ (hoewel ook de commissie de notulen niet in full text te zien 
kreeg).7 Vooral in 2002 is er in de pers uit geciteerd, onder meer in de Volkskrant,8 en 
recentelijk ook nog in De Groene Amsterdammer.9 De notulen zijn inmiddels echter 
niet meer op internet te vinden. Ze verdienen integrale publicatie. Dat gebeurt hier-
onder.10

Notulen van de vergadering gehouden op dinsdag 11 juli 1995 op het ministerie van 
Defensie, aangevangen ’s avonds om half acht 

Aanwezig: minister-president Kok11 en de ministers Van Aartsen,12 De Boer,13 Borst,14 
Dijkstal,15 Jorritsma,16 Melkert,17 Van Mierlo,18 Pronk,19 Ritzen,20 Sorgdrager,21 Voor-
hoeve,22 Wijers23 en Zalm24

Voorts zijn aanwezig staatssecretaris Gmelich Meijling25 en commodore C.G.J. Hilde-
rink26 (Def)
Secretaris: mr. G.P.I.M. Wuisman
Adjunct-secretaris: mevr. drs. C.M. Wiedenhof
Hoofddirecteur rvd: mr. M.J.D. van der Voet

1. Situatie voormalig Joegoslavië/Srebrenica (Zie notulen m.r. 5/6/7 juli 1995, punt 17f)
De minister-president leidt het enige agendapunt van de extra vergadering in door 
te wijzen op de zorgwekkende ontwikkelingen van de afgelopen dagen in de enclave 
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Srebrenica. De vergadering is belegd om de bewindspersonen volledig te informeren 
en voor te bereiden op eventueel te nemen besluiten later in de week.

Minister Voorhoeve licht toe dat zich in de enclave een ramp heeft voltrokken. Deze 
dag is de stad Srebrenica door de Bosnische Serviërs overmeesterd. Volgens de laatste 
berichten zijn er daarbij geen Nederlanders gedood, maar spreker moet wat dat betreft 
een voorbehoud maken. De Nederlandse troepen hebben zich voor een groot deel 
teruggetrokken uit de observatieposten en hebben zich verzameld op het Nederlandse 
hoofdkwartier in de stad Potocari. Een groep Nederlanders is nog op weg daarheen, 
met ongeveer 7000 vluchtelingen. In totaal bevinden zich ongeveer 40.000 moslims in 
de enclave. Er worden 30 Nederlandse militairen vastgehouden door de Bosnische Ser-
viërs in Bratunac. Op dit moment voert de commandant van het Nederlandse bataljon, 
luitenant-kolonel Karremans27, overleg met commandant Mladic28 van de Bosnische 
Serviërs over het toelaten van hulpkonvooien en een vrije aftocht van de vluchtelingen 
en het Nederlandse vn-bataljon onder medeneming van hun wapens. De aanwezigheid 
van commandant Mladic in het gebied is overigens een duidelijk teken dat de actie van 
de Bosnische Serviërs centraal is geleid. De val van Srebrenica zal ertoe leiden dat de 
Serviërs hun aandacht zullen verplaatsen naar andere gebieden in Bosnië. Het is overi-
gens niet toevallig dat de aanval is gedaan een week voor de ontplooiing van de snelle 
interventiemacht en vlak voordat de Nederlanders door de Oe kraïners zouden worden 
afgelost. Ook de enclaves Zepa en Gorazde zijn onverdedigbaar en zullen waarschijnlijk 
spoedig vallen. De Bosnische Serviërs controleren de doorvoer naar de enclaves, waar-
door er ook in Srebrenica een groot gebrek aan brandstof, voedsel en medicijnen was 
ontstaan. Het is te hopen dat de Nederlandse commandant toestemming zal krijgen 
voor vertrek, hetzij naar Servië, hetzij naar Centraal-Bosnië. 

Commodore Hilderink voegt daaraan toe dat luitenant-kolonel Karremans de vrij-
heid had om naar eigen inzicht te handelen. Dat is essentieel gebleken om verliezen 
van mensenlevens te voorkomen. Er bevinden zich ongeveer 70 à 80 gewonden op 
het Nederlandse terrein. Het Bosnisch-Servische offensief is op 7 juli jl. begonnen. De 
Nederlandse vn-troepen hadden geen enkele kans om de enclave te verdedigen, gezien 
de geografische situatie van Srebrenica en het enorme artillerieoverwicht van de Bos-
nische Serviërs. De observatieposten in het zuiden zijn in reactie op het offensief ont-
ruimd. Na waarschuwingen van de vn dat tot luchtaanvallen zou worden overgegaan 
als de aanval niet zou worden gestopt, leken de Bosnische Serviërs aanvankelijk weer 
af te zien van de op maandag 10 juli 1995 gestarte opmars. Deze ochtend is echter toch 
een grootse aanval vanuit het noorden begonnen. Deze middag is daarop geantwoord 
met luchtacties van de navo. De vn-vertegenwoordiger Akashi29 liet zich bij de goed-
keuring daarvan leiden door het oordeel van de Nederlandse commandant. Bij de twee 
luchtacties van deze middag waren ook Nederlandse f16-toestellen betrokken. Vervol-
gens kwam het bericht van de Bosnische Serviërs dat bij een derde luchtaanval Poto-
cari zou worden vernietigd en de 30 Nederlandse gijzelaars zouden worden gedood. De 
geplande derde luchtactie is toen afgelast. Inmiddels was Srebrenica al gevallen, zodat er 
ook geen militaire noodzaak meer bestond voor die actie. De opdracht is toen gegeven 
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alle Nederlandse observatieposten te ontruimen. In gesprekken tussen spreker en de 
Nederlandse commandant is het voorkomen van het verlies van mensenlevens steeds 
als hoogste prioriteit gesteld. De commandant lijkt daar tot nu toe in geslaagd te zijn.

De minister-president vraagt op welke informatie de hoop is gebaseerd dat de Bos-
nische Serviërs toestemming zullen geven voor vertrek.

Minister Voorhoeve antwoordt dat de Bosnische Serviërs vrijwel al hun doelen 
hebben bereikt. De mogelijkheid bestaat echter ook dat de Nederlanders tot gijze-
laars worden gemaakt om acties van de snelle interventiemacht te voorkomen. Er 
zijn berichten dat er eventueel toestemming zou worden gegeven voor vertrek van de 
vluchtelingen en de Nederlanders. Die berichten zijn niet bevestigd en moeilijk te dui-
den. Ook is niet duidelijk of de Nederlanders hun wapens zullen mogen meenemen.

Minister Van Mierlo is bezorgd over de berichten dat alleen vrouwen en kinderen 
zouden mogen vertrekken. Voor de mannen moet dan het ergste worden gevreesd. Het 
is niet onmogelijk dat de Bosnische Serviërs de Nederlanders als schild zullen willen 
gebruiken.

Minister Dijkstal vraagt hoe de samenstelling is van de groep van 7000 vluchtelin-
gen, waarover minister Voorhoeve sprak. Commodore Hilderink heeft daarover nog 
geen informatie.

Minister Dijkstal informeert vervolgens naar de status van de evacuatieplannen die 
eerder zijn opgesteld.

Commodore Hilderink licht toe dat er twee manieren van evacuatie voorstelbaar 
zijn, evacuatie zonder en evacuatie met instemming van de betrokken partijen. De 
eerste variant zou alleen mogelijk zijn met steun van de navo, maar blijft ook dan 
uiterst riskant, omdat er helikopters zouden moeten worden ingezet. De voorberei-
dingstijd bedraagt driemaal 24 uur. Over de tweede variant wordt nu onderhandeld. 
Dat gebeurt niet alleen op het niveau van de commandanten. Ook door de regering 
van de Verenigde Staten (vs) wordt druk uitgeoefend op Servië. In de onderhande-
lingen wordt nadrukkelijk ook het lot van de vluchtelingen betrokken, hetgeen bij 
uitvoering van de eerste variant onmogelijk zou zijn. 

Minister Melkert vraagt waar de vluchtelingen uit Bosnië zouden moeten worden 
opgevangen. Commodore Hilderink antwoordt dat dat niet bekend is.

Minister Van Mierlo merkt op dat de Serviërs in de ontstane situatie een etnische 
zuivering zullen bewerkstelligen.

Commodore Hilderink zegt in reactie daarop dat de opdracht aan de United 
 Nations Protection Force (unprofor) was ingegeven door politieke redenen, maar uit 
militair oogpunt altijd onuitvoerbaar is geweest.

Minister Sorgdrager vraagt hoe er zal worden gereageerd als de overige enclaves 
ook zullen vallen. Het is de vraag waar de vluchtelingen zullen worden opgevangen en 
wat de taak van unprofor nog zal zijn. Zij vraagt of er zich ook Nederlanders bevin-
den in de overige enclaves. Minister Voorhoeve antwoordt ontkennend.

De minister-president vindt dat in eerste instantie een oplossing moet worden 
gezocht voor de dringendste vraag, namelijk hoe de mensen een veilig heenkomen 
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zullen krijgen. Hij vraagt wat er zou moeten gebeuren als de Bosnische Serviërs geen 
toestemming zouden geven voor vertrek.

Minister Voorhoeve antwoordt dat de grootste vrees is dat alle mannelijke Bosni-
sche moslims zullen worden vermoord. In zijn gesprek met de Bosnische minister van 
Buitenlandse Zaken Sacirbey30 is gebleken dat die ook die angst heeft. De Nederlandse 
commandant zou met een uiterst moeilijk ethisch dilemma worden geconfronteerd als 
hij toestemming krijgt te vertrekken in de wetenschap dat de Bosnische moslims dat 
lot zal treffen. Spreker verwacht dat de Nederlandse commandant in dat geval niet zelf 
een beslissing zal nemen, maar zal terugrapporteren teneinde de onderhandelingen op 
een hoger niveau te laten plaatsvinden. Er zal dan druk moeten worden uitgeoefend 
op president Milosevic31 van Servië. In elk geval zal er zo lang mogelijk worden vast-
gehouden aan de eis zoveel mogelijk mensen te laten vertrekken.

De minister-president vraagt naar de Nederlandse verantwoordelijkheden in dezen.
Minister Voorhoeve antwoordt dat de onderhandelingen een verantwoordelijk-

heid van de vn zijn, maar dat Nederland daarbij uiteraard nauw is betrokken.
Minister Van Mierlo gaat in op de politieke situatie. eu-onderhandelaar Bildt32 

heeft laten weten dat de onderhandelingen met president Milosevic van Servië over 
de erkenning van Bosnië-Herzegowina in een vergevorderd stadium waren. De val van 
Srebrenica heeft het onderhandelingsresultaat echter geheel vernietigd. Spreker heeft 
de heer Bildt verzocht meer druk uit te oefenen op president Milosevic. Deze heeft zich 
uitgesproken tegen het nemen van gijzelaars. De heer Bildt zal ook gesprekken voeren 
met commandant Mladic. Nederland zal de Veiligheidsraad verzoeken in spoedzit-
ting bijeen te komen met het oog op het aannemen van een resolutie over de situatie. 
De minister van Buitenlandse Zaken van de Bondsrepubliek Duitsland (brd), de heer 
Kinkel,33 heeft toegezegd met de Russische regering te spreken, teneinde de desbetref-
fende resolutie aanvaard te krijgen. Zowel de regering van de vs als die van Frankrijk 
hebben aangeboden te helpen bij een eventuele evacuatie. Het initiatief daartoe zal 
echter van de vn moeten komen.

Minister Dijkstal is het ermee eens de lotsverbondenheid tussen de Nederlandse 
blauwhelmen en Bosnische moslims te benadrukken. Hij vraagt zich af in hoeverre 
de bondgenoten pogingen in het werk stellen om de Nederlandse militairen te hulp 
te komen. Een voorbereidingstijd van driemaal 24 uur vindt hij in dat verband onac-
ceptabel.

Commodore Hilderink wijst op het eerder ontwikkelde navo-plan voor de algehele 
terugtrekking uit voormalig Joegoslavië. Daarvoor zouden 40.000 militairen nodig 
zijn gedurende vier tot zes maanden, hetgeen voor de Nederlandse regering onaccep-
tabel was. Daarom zijn opties ontwikkeld waarmee de militairen binnen drie keer 24 
uur teruggetrokken kunnen worden. Die voorbereidingstijd is gezien de betrokken-
heid van een groot aantal landen, nodig om militaire en politieke redenen. Alleen de vs 
zouden in staat zijn om die operatie geheel zelfstandig uit te voeren. De tijdwinst zou 
echter gering zijn en het risico zeer groot. Een actie van de navo is alleen uitvoerbaar 
als de vn daartoe het initiatief nemen. 
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Minister Pronk concludeert dat onderhandelen de enige optie is, omdat de terug-
trekking niet kan worden geforceerd.

Minister Voorhoeve heeft inmiddels informatie ontvangen over de samenstel-
ling van de groep van 7000 vluchtelingen op het Nederlandse terrein in Potocari. De 
groep blijkt voornamelijk uit vrouwen en kinderen te bestaan. Inmiddels voert de chef 
Defensiestaf, generaal Van den Breemen,34 telefonisch overleg met de opperbevelheb-
ber van de unprofor, generaal Janvier,35 over de Nederlandse wensen. 

Minister Pronk vindt dat er hoe dan ook zo lang mogelijk met de Bosnische Servi-
ers moet worden onderhandeld.

Minister Voorhoeve wijst erop dat nog maar voor 24 uur voedsel aanwezig is op het 
Nederlandse terrein in Potocari. De aanvoer van water, voedsel en medicamenten heeft 
dan ook de hoogste prioriteit.

Minister Melkert vraagt zich af in hoeverre er door de Nederlandse militairen eisen 
kunnen worden gesteld.

Minister Voorhoeve antwoordt dat er in de huidige situatie geen eisen kunnen 
worden gesteld. Er kunnen hooguit verzoeken worden gedaan. Hij hoopt dat president 
Milosevic van Servië invloed zal kunnen uitoefenen op commandant Mladic van de 
Bosnische Serviërs.

De minister-president zegt in reactie op de opmerkingen van minister Van Mierlo 
over het bijeenroepen van de Veiligheidsraad dat het mobiliseren van de internationale 
publieke opinie met name in de lidstaten van de eu van groot belang is.

Minister Van Mierlo zegt in reactie daarop dat het Spaanse voorzitterschap een 
verklaring voorbereidt over de situatie in Srebrenica. Hij vindt dat de Nederlandse 
militairen de plaatselijke bevolking bescherming moet blijven bieden.

Minister Wijers stelt dat Nederland uiteindelijk voor de zware keuze zal worden gesteld 
tussen de humanitaire doelstellingen van unprofor en de veiligheid van de eigen militai-
ren. Hij vraagt zich af of de Nederlandse commandant die keuze zal kunnen maken.

Minister Voorhoeve antwoordt dat die vraag thans niet aan de orde is, maar afhan-
kelijk van de omstandigheden zal moeten worden beantwoord. Het redden van men-
senlevens heeft de hoogste prioriteit.

Minister Melkert meent dat er ter zake vermoedelijk geen keuze zal bestaan.
De minister-president is het eens met minister Voorhoeve dat de gewetensvraag 

die door minister Wijers is geformuleerd, thans niet aan de orde is. Het antwoord zal 
afhangen van de omstandigheden. In de omstandigheden van een paar uur geleden 
gaf hij zonder meer prioriteit aan de veiligheid van de eigen mensen. Op dit moment 
lijkt de situatie weer zodanig dat de lotsverbondenheid met de Bosnische moslims kan 
worden gecontinueerd.

Minister Voorhoeve meent dat het niet in het belang is van de Bosnische Serviërs om 
de moslims in de enclave te houden. Tegelijkertijd zullen zij ook willen verhinderen dat het 
mannelijke deel van de Bosnische moslims zich aansluit bij het Bosnische regeringsleger.

Minister Dijkstal stelt dat op een gegeven moment zal moeten worden bezien in hoe-
verre het lot van de Nederlandse militairen verbonden moet blijven met het lot van de bur-
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gerbevolking van Srebrenica, hetzij met de ca. 7000 moslims die zich reeds op het Neder-
landse terrein bevinden, hetzij met de 40.000 moslims in de directe omgeving. Tot die tijd 
is er in ieder geval sprake van lotsverbondenheid. Uiteindelijk is de keuze een politieke. 

Minister Voorhoeve is het eens met minister Dijkstal om de lotsverbondenheid 
met alle Bosnische moslims die de enclave willen verlaten zo lang als het kan te hand-
haven. De hoogste prioriteit heeft nu de zorg voor de 70 à 80 gewonden die zo snel 
mogelijk naar ziekenhuizen zullen moeten worden vervoerd.

Commodore Hilderink licht toe dat destijds twee opties zijn overwogen om de 
effectiviteit van unprofor te vergroten. De eerste optie was het ontplooien van de 
snelle interventiemacht. De tweede optie was het verminderen van de kwetsbaarheid 
van de eenheden door het verlaten van de enclave. Wat dat laatste betreft bestaat nu 
geen keus meer. Door tijd te winnen, kan eerst prioriteit worden gegeven aan de leve-
ring van water, voedsel en medicijnen. Als de enclave door de Nederlandse blauwhel-
men is verlaten, zou unprofor misschien nog een kans maken om iets te betekenen 
voor Bosnië-Herzegowina.

Minister Van Aartsen vraagt of in de enclaves Gorazde en Zepa dezelfde situatie 
zal ontstaan.

Minister Voorhoeve antwoordt dat er zich in Gorazde meer moslimstrijders bevin-
den. Hij verwacht dat de vn niet opnieuw zullen besluiten tot luchtsteun, omdat is 
gebleken dat de enclaves niet te verdedigen zijn.

Commodore Hilderink vult aan dat in Zepa vn-eenheden uit de Oekraïne zijn 
gelegerd. Die zullen door de Serviërs waarschijnlijk als minder interessante tegenstan-
ders worden beschouwd, dan de Nederlanders en de Britten die immers deelnemen 
aan de snelle interventiemacht en de navo-luchtacties.

Staatssecretaris Gmelich Meijling wijst erop dat het niet mogelijk zal zijn bescher-
ming te blijven bieden aan de Bosnische moslims, als de onderhandelingen niet tot 
resultaat zullen leiden.

Minister De Boer vraagt welke landen kunnen worden beschouwd als de bondge-
noten van de Bosnische Serviërs.

Minister Voorhoeve antwoordt dat de belangrijkste bondgenoot Servië is. Dat land 
geeft veel meer directe steun dan het wil doen voorkomen. Spreker wijst op het streven 
van de Serviërs om een groot-Servische republiek te creëren, waarbij ook de Bosnische 
Serviërs zich zullen aansluiten. De andere bondgenoot van de Bosnische Serviërs is 
Rusland. Rusland heeft op vrijwel alle mogelijke acties van de Veiligheidsraad met een 
veto gereageerd. Er bestaan sterke vermoedens over de levering van wapens door Rus-
land aan de Bosnische Serviërs.

Minister Borst vraagt waarover nu precies wordt onderhandeld.
Staatssecretaris Gmelich Meijling antwoordt dat de Nederlanders willen vertrek-

ken met medeneming van alle vluchtelingen die de enclave willen verlaten.
Minister Voorhoeve wijst nogmaals op het grote risico van een actie zonder de 

toestemming van de Bosnische Serviërs. Eigenlijk is zo’n scenario niet goed denkbaar, 
omdat zich zoveel vluchtelingen bevinden op het Nederlandse terrein.
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De minister-president herinnert aan het recente ultimatum van de Bosnische 
 Serviërs dat alle unprofor-troepen en vluchtelingen het gebied binnen 48 uur moes-
ten verlaten. Nu de positie van de Bosnische Serviërs nog sterker is geworden, is het 
niet te verwachten dat hun eisen lichter zullen worden.

Minister Jorritsma meent dat het vooral in het belang van de Bosnische Serviërs is 
dat alle moslims het gebied zullen verlaten.

Minister Voorhoeve zegt in reactie daarop dat zij er eveneens een belang bij hebben de 
mannen niet te laten vertrekken, omdat die zich dan bij het Bosnische leger zullen voegen.

Minister Pronk denkt dat de Bosnische Serviërs geen belang hebben bij een ge no-
cide, omdat zij zich zullen realiseren dat de internationale reactie op de val van de 
andere enclaves daardoor zal worden beïnvloed.

Minister Voorhoeve merkt op dat er op dit moment geen Nederlanders worden 
vastgehouden door Bosnische moslims.

Minister Dijkstal vraagt naar de voornemens met betrekking tot de communicatie 
met het parlement en de media. Als gevolg van de berichtgeving over de actuele ont-
wikkelingen zal er grote opschudding ontstaan in de samenleving.

De minister-president stelt voor een informatiebijeenkomst op het ministerie van 
Defensie te organiseren voor de fractievoorzitters van alle politieke partijen.

Minister Dijkstal hoopt daarmee te voorkomen dat er op korte termijn een Kamer-
debat zal plaatsvinden.

De minister-president stelt voor de fractievoorzitters van de coalitiepartijen te ver-
zoeken terughoudend te zijn in hun commentaar op de ontwikkelingen.

Minister Voorhoeve wijst erop dat er de volgende dag een vergadering in de Tweede 
Kamer is bijeengeroepen. Daaraan voorafgaand zou een informatiebijeenkomst kun-
nen worden belegd.

Minister Dijkstal zou het beter vinden als de vergadering van de Tweede Kamer zou 
worden uitgesteld. Voorts stelt hij voor dat uitsluitend de ministers van Defensie, van 
Buitenlandse Zaken en de minister-president de media zullen informeren.

Minister Pronk vraagt of de Nederlandse regering zal verzoeken om een bijeen-
komst van de Veiligheidsraad.

Minister Voorhoeve antwoordt bevestigend. Hij wijst er ten slotte op dat de Franse 
president Chirac36 en de Duitse bondskanselier Kohl37 er zojuist op een persconferentie 
voor hebben gepleit dat de vn de integriteit van Srebrenica zullen herstellen. Hij vindt 
die uitspraken weinig geloofwaardig gezien de ontwikkelingen van de laatste dagen.

De minister-president stelt voor de vergadering te sluiten en de volgende dag tij-
dens de reguliere vergadering terug te komen op de actuele ontwikkelingen.
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INTERVIEW

Ankie Broekers-Knol: pal voor de

democratie en de rechtsstaat, 

tegen de terreur van de meerderheid1

Hans Goslinga en Alexander van Kessel

Meer dan ooit zijn veel ogen in politiek Den Haag gericht op de Eerste Kamer. Dat is 
vooral het gevolg van het ontbreken van meerderheidssteun voor het kabinet-Rutte ii in 
de senaat. Volgens critici is de Eerste Kamer daardoor ook ‘politieker’ geworden. Halbe 
Zijlstra, vvd-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, vroeg zich voorjaar 2013 zelfs af of de 
Eerste Kamer niet moest worden afgeschaft als zij steeds het kabinet om politieke rede-
nen zou dwarszitten. De politieke afweging moet immers plaatsvinden in de rechtstreeks 
gekozen Tweede Kamer.2 Zijlstra’s evenknie in de Eerste Kamer, Loek Hermans, sugge-
reerde tijdens de algemene politieke beschouwingen van najaar 2014 om een staatscom-
missie de houdbaarheid van het tweekamerstelsel eens tegen het licht te laten houden.3

De voorzitter van de Eerste Kamer, Zijlstra’s partijgenoot Ankie Broekers-Knol 
(68), wordt niet moe zich te verzetten tegen deze beeldvorming. Ze wijst erop dat de 
Eerste Kamer de afgelopen jaren 99 procent van alle wetsvoorstellen gewoon heeft 
aangenomen – en over die paar gevallen dat zij wel een wetsvoorstel afwees, valt ook 
nog wel wat te zeggen. De senaat doet ook sinds 2012 niets anders dan daarvoor: het 
zorgvuldig toetsen van wetsvoorstellen op rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en hand-
haafbaarheid, aldus Broekers-Knol.

Haar eigen positie staat in ieder geval niet ter discussie; er is brede waardering voor 
de wijze waarop zij de plenaire vergaderingen voorzit en het instituut representeert. Toen 
zij zich na de installatie van de nieuwe senaat in juni van dit jaar opnieuw kandideerde 
voor het voorzitterschap, vond niemand het nodig de handschoen op te nemen. Met een 
‘Noord-Koreaanse’ uitslag en onder Kamerbreed applaus werd Broekers-Knol herkozen.

Voorafgaand aan een nieuw parlementair jaar, waarin het kabinet vanwege de 
Statenverkiezingen van maart 2015 in de Eerste Kamer een nog kleinere minderheid 
heeft, maakte Broekers-Knol in een vraaggesprek de tussenstand op, opnieuw de grote 
waarde van de senaat voor de democratie en de rechtsstaat benadrukkend.

Als vandaag de dag het Nederlandse staatsbestel opnieuw ingericht zou kunnen worden, 
zou u dan opnieuw kiezen voor een tweekamerstelsel?

‘Uiteraard zal ik als voorzitter van de Eerste Kamer dit instituut in het huidige bestel 
verdedigen, maar ook met een zo neutraal mogelijke blik zie ik grote voordelen in een 
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tweekamerstelsel. Voor de checks and balances in een parlementaire democratie is het 
heel nuttig dat er op twee niveaus wordt gekeken naar wetgeving. In de direct gekozen 
Tweede Kamer wordt zo’n wetsvoorstel om allerlei redenen, ook politieke, met enige 
regelmaat ingrijpend geamendeerd. Het is dan goed als er nog een andere instantie 
kijkt of het resultaat nog wel overeenkomt met de oorspronkelijke bedoelingen en of 
dat goed is voor de samenleving. Het tweekamerstelsel past dus bij Nederland.

We zijn ook geen federaal land waar sprake is van een constitutioneel hof, dat wet-
ten toetst aan de Grondwet. Zo bewaakt zo’n federaal hof de cohesie. Dat is in Neder-
land als gedecentraliseerde eenheidsstaat niet nodig. Ik ben ook geen voorstander van 
een constitutionele toetsing door rechters die voor het leven zijn benoemd. Een derge-
lijk oordeel ontneemt de burger invloed.’

Deelt u ook de kritiek van uw partijgenoot Joost Taverne op de toetsing van onze wetten 
door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens?

‘Daar zit een verdrag tussen, dat heeft Nederland destijds willens en wetens ondertekend. 
Nederland moet zich gewoon houden aan dat verdrag, ook al vanwege de voorbeeldfunc-
tie. De Britse ergernis over de bemoeienis van het Europees Hof over de vraag of gedeti-

Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol [foto: anp – martijn beekman]
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neerden al dan niet kiesrecht moeten hebben, kan ik me wel voorstellen. Zij hebben dat al 
sinds jaar en dag in de wet staan. Dan is het nogal wat als vanuit Straatsburg een hof, met 
buitenlandse rechters van divers pluimage, gaat vertellen dat het anders moet.

Er is in het Verdrag een margin of appreciation, die kan ruimer of beperkter uitgelegd 
worden. Ik heb de indruk dat de marges de laatste tijd door het Hof verkleind zijn.’

U heeft eerder in 2015 gewaarschuwd voor de dictatuur van de meerderheid en gepleit voor 
open debat tussen regering en parlement. Wat is daarvan de achtergrond?

‘Ik ben allergisch voor de terreur van de meerderheid, waarbij de helft plus één steeds 
zijn mening kan doordrukken. Besluiten moeten genomen worden op basis van goede 
argumenten, niet door powerplay. Daarom is het ook goed dat er meer dan één Kamer 
is. Daardoor heb je een natuurlijke rem. Kort nadat ik voorzitter was geworden, ben 
ik op werkbezoek geweest in Hongarije. Premier Orbán had daar toen meer dan een 
tweederde meerderheid in het parlement. Bij sommige wetgeving werd de bepaling 
opgenomen dat de wet slechts met tweederde meerderheid zou kunnen worden gewij-
zigd. Dat betekent in feite dat wetswijziging in de toekomst nauwelijks mogelijk is. Ik 
zie zoiets hier niet gebeuren, Nederland is in de diepste vezels een democratisch land, 
maar toch: als er kwaadwillende types zouden komen, is er een rem.’

U waarschuwde niet alleen voor de terreur van de meerderheid, maar wilde ook af van de 
regeerakkoorden.

‘Dat is misschien wat veel gevraagd. Je moet natuurlijk afspraken maken, wil je een 
samenwerking aangaan. Wat ik echter bezwaarlijk en zorgelijk vind is de enorme bin-
ding van de fractieleden van de coalitie aan zo’n regeerakkoord. Het moet een belang-
rijk richtsnoer zijn voor de fractieleden, maar alsjeblieft: blijf wel zelf nadenken. Als 
het betekent dat je bij wetsvoorstellen moet tekenen bij het kruisje, waar is dan je con-
stitutionele opdracht “zonder last” te stemmen. Je bent weliswaar als partijlid gekozen, 
maar je zit in de Kamer als Kamerlid met een individueel mandaat. Als je bezwaren 
hebt tegen een gemaakte afspraak, laat dat dan horen. Als dat niet zou kunnen, welke 
betekenis heeft dan het parlement nog?’

Begin 2012 heeft de pvda in haar statuten opgenomen dat alle (kandidaat-)volksvertegen-
woordigers gebonden zijn aan het regeerakkoord, mocht de partij deel uitmaken van de 
coalitie. Is uw pleidooi niet wat idealistisch? Ziet u de machtsfactor niet over het hoofd?

‘De fracties in de Eerste Kamer zijn formeel niet gebonden aan het regeerakkoord, al 
lijkt daar bij de pvda iets veranderd te zijn met die nieuwe regel. De vvd-fractie is in 
ieder geval niet gebonden aan het regeerakkoord, kan ik in alle oprechtheid verklaren. 
Dat betekent niet dat we erop uit zijn het kabinet ten val te brengen. Integendeel. Maar 
we blijven wel kritisch naar de wetgeving kijken.
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Als het kabinet met goede voorstellen komt, is er niets aan de hand. De argumenten 
moeten deugen! Dan kan er een goede dialoog tussen kabinet en Kamer plaatsvinden. 
Daarom maken wij bijna standaard gebruik van twee schriftelijke rondes in de voorbe-
reiding van het debat. Vaak is het eerste antwoord van het kabinet een “kluitje-in-het-
riet”, dan stellen we opnieuw vragen. Dat zijn lastige inhoudelijke en juridische vragen, 
maar soms ook hele praktische bezwaren tegen de uitvoerbaarheid. Een bewindsper-
soon heeft me wel eens gezegd: het verschil tussen de Tweede en Eerste Kamer is dat 
jullie echt antwoord op de vragen willen. Ik vond dat opmerkelijk.

Wij nemen de toetsing heel serieus. Bij de Prostitutiewet maakten wij bezwaar 
tegen het onderdeel van de vergewisplicht, waarbij een bezoeker van de prostituee 
verplicht zou zijn zich ervan te vergewissen dat de dienstverlener geregistreerd staat. 
We hebben ons toen afgevraagd of dat wel uitvoerbaar is. In het debat met de minister 
concludeerde hij dat hij het beste kon vragen om het wetsvoorstel aan te houden. Dat 
betekent een novelle, waarbij de wet aangepast gaat worden. Dat “hangt” nu nog. De 
minister vond eigenlijk dat we de wet wel konden aannemen, maar nee, we gaan geen 
“dode letter” aannemen.

We zijn in de Eerste Kamer minder gericht op beeldvorming, meer op de inhoud. 
Vergeet niet: het lidmaatschap van de Eerste Kamer is een nevenfunctie. Iedereen heeft 
een andere carrière. Er is dus minder sprake van scoringsdrift.’

Wat zou de door Loek Hermans voorgestelde staatscommissie moeten gaan onderzoeken? 
Wie moeten deel uitmaken van die commissie?

‘Op zich is het een goed idee om het functioneren van het staatsbestel van tijd tot tijd 
tegen het licht te houden. De inzet moet dan echter niet louter zijn het functioneren 
van de Eerste Kamer. De discussie verengt zich al snel tot de keuze tussen de afschaffing 
of de invoering van een terugzendrecht. Je zou ook andere zaken moeten meenemen, 
zoals de rol van de Raad van State, het kiesstelsel en de werkwijze en het functione-
ren van de Tweede Kamer. Wat zouden bijvoorbeeld de effecten kunnen zijn van het 
verhogen van de kiesdrempel, die in Nederland erg laag is. Ik ben daar trouwens niet 
direct een voorstander van. 

Ik vraag me overigens af of de staatscommissie er op korte termijn komt. Er is tijdens 
dat debat geen motie ingediend die de instelling van een staatscommissie vastlegde. Dat 
was niet voor niets, ik denk dat er geen meerderheid voor was geweest. Mocht zo’n com-
missie er toch komen, dan is het zinnig er ook oud-politici met verstand van constituti-
onele zaken in te zetten. Ik denk aan mensen als Hirsch Ballin, Korthals Altes, maar ook 
aan iemand als Rob van de Beeten. Die had als Eerste Kamerlid4 altijd goede argumenten 
in het debat. Ik zie het volstrekt niet zitten dat actieve prominente politici deel uitmaken 
van die staatscommissie. Die zijn te zeer gebonden aan hun partij en de politieke actu-
aliteit, hebben onvoldoende afstand. Dat vroeger politieke leiders wél deel uitmaakten 
van dergelijke staatscommissies, zegt mij weinig. De tijden zijn veranderd. Bovendien: 
iemand als Oud5 was een autoriteit op het gebied van het staatsrecht.’
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Zijn politici van dergelijk kaliber er niet meer?

‘Dat hoort u mij niet zeggen.’

 Het spanningsveld rond de Eerste Kamer is ontstaan tijdens de kabinetsformatie van 2012. 
Wat is er toen verkeerd gegaan?

‘Ik ben er niet bij geweest, maar de informateurs zijn toen blijkbaar te snel heen gestapt 
over de vraag wat de consequenties zouden zijn van het feit dat het kabinet geen meer-
derheid in de Eerste Kamer zou hebben. Ze meenden dat het zo’n vaart niet zou lopen. 
Ik blijf overigens benadrukken dat het zo’n vaart ook niet gelopen is. Veruit de meeste 
kabinetsvoorstellen halen het in de Eerste Kamer gewoon.

Slechts twee à drie voorstellen hebben het niet gehaald of zijn door de regering 
teruggenomen, zoals de eerste Pensioenwet. Die is niet verworpen in de Eerste Kamer, 
zoals veel mensen zich menen te herinneren. Staatssecretaris Klijnsma kondigde al bij 
het indienen van het wetsvoorstel aan dat er aanvullende en corrigerende maatregelen 
nodig zouden zijn. Daarmee gaf ze eigenlijk zelf al aan dat de wet niet in alle opzichten 
voldeed. Dat bleek ook tijdens de behandeling. Het kabinet heeft het wetsvoorstel toen 
zelf teruggenomen.

Of neem de controverse rond de verhuurdersheffing, eind 2013. De kritiek kwam 
toen nota bene van een van de leden van de coalitiefracties! Adri Duivesteijn was vol-
gens mij toen helemaal niet uit op de val van het kabinet; hij verkondigde gewoon de 
mening die hij al dertig jaar had, hij was daarin volstrekt consistent.

Ook het sneuvelen van het kabinetsvoorstel inzake het aanbieden van een zorg-
polis met een beperking van de vrije artsenkeuze was een zaak van de coalitie: drie 
pvda-senatoren stemden tegen. Ook in de vvd-fractie is overigens uitgebreid over 
dat voorstel gediscussieerd, maar we meenden dat minister Schippers haar voorstel 
in het debat goed had uitgelegd, en dat het aanvaardbaar was. Opmerkelijk trouwens, 
dat mensen die met kracht van argumenten voor hun persoonlijke mening uitkomen, 
meteen “dissident” genoemd worden.’

Misschien zegt het iets over de tendens de meerderheid als maat der dingen te zien dat 
zulke mensen ‘dissidenten’ worden genoemd.

‘Ik vind dat heel raar, dat mensen die op grond van hun eigen overtuiging met goede 
argumenten een ander standpunt innemen als “dissidenten” worden weggezet. En kom 
bij mij dus ook niet aan met het verhaal dat de Eerste Kamer steeds dwarsligt.’

Moet überhaupt de Eerste Kamer betrokken zijn bij de formatie? 

‘Tijdens de formatie van 2012 heeft mijn voorganger Fred de Graaf in het gesprek met 
verkenner Henk Kamp alleen namens zichzelf gesproken. Dat kan ook niet anders. 
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Als een informateur wil weten hoe het zit, zou hij met de voorzitters van de verschil-
lende fracties moeten spreken. De kwestie die aan het einde van de formatie van 2012 
opspeelde, over de inkomensafhankelijke zorgpremie, was een principiële kwestie voor 
de vvd. De Eerste Kamerfractie was daar in ieder geval geen voorstander van.’

In die formatie vervulde de Koning niet de gebruikelijke rol, de meerderheid in de Tweede 
Kamer formeerde in razende vaart zelf een kabinet. Was dat ook een teken van het uit-
schakelen van checks and balances?

‘Eerlijk gezegd vind ik ook dat zo’n formatie best sneller kan dan vroeger wel gebeurde. 
Al dat gedraai, een halfjaar lang praten wat er zou kunnen gebeuren… ik vind het best 
dat het nu snel gebeurt. Maar zeur dan niet als er kritiek komt op je afspraken en kom 
met goede voorstellen. Dus bijvoorbeeld geen wetsvoorstellen met terugwerkende 
kracht invoeren, omdat dat financieel toevallig iets oplevert. Dat kan niet, daar gaan 
we als Eerste Kamer voor liggen. Het gaat dan om rechtmatigheid. De rechtsstaat moet 
gekoesterd en verdedigd worden, daar ligt een belangrijke taak voor de Eerste Kamer.

Zo vind ik ook dat je voorzichtig moet zijn met kritiek vanuit het parlement op de 
rechterlijke macht. Wat moet de burger daar niet van denken? Dat erodeert de rechts-
staat. Vandaar dat ik, toen ik nog woordvoerder Veiligheid en Justitie was voor mijn 
fractie, het debat over de staat van de rechtsstaat heb voorgesteld. Gewoon om eens 
met enige afstand te reflecteren op het effect van verschillende wetten in samenhang. 
In maart 2014 is dat debat voor het eerst gehouden. Onze oud-collega Willem Witte-
veen had toen ook een relevante inbreng. Zoiets moet je niet ieder jaar doen, maar eens 
in de drie jaar is heel zinvol.’

Tijdens de formatie van 2012 verloren – behalve de Koning – ook zijn vaste adviseurs hun 
rol. De Eerste Kamervoorzitter is een van die drie vaste adviseurs. Wat houdt dat advi-
seurschap nog in?

‘Een paar maanden nadat ik voorzitter was geworden, vroeg ik me dat ook af. Ik heb 
dat toen aangekaart bij het Kabinet van de Koning. Sindsdien heb ik, net als de voor-
zitter van de Tweede Kamer en de vicepresident van de Raad van State, twee keer per 
jaar een gesprek met de koning. Dat zijn ontspannen, plezierige gesprekken, niet over 
koetjes en kalfjes, maar over actuele inhoudelijke politieke zaken.’

Vaak wordt vastgesteld dat de omloopsnelheid van de Tweede Kamerleden dermate hoog is 
dat het institutionele geheugen van die Kamer aangetast wordt. Nadere beschouwing wijst 
uit dat ook in de Eerste Kamer dat ‘institutionele geheugen’ dreigt af te nemen. Afgelopen 
verkiezingen vertrokken 35 Eerste Kamerleden; er zijn nog slechts drie senatoren die vóór 
2007 benoemd zijn. U bent zelf behalve voorzitter ook de nestor van de Eerste Kamer. Kan 
deze ontwikkeling een probleem worden?
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‘Ten eerste: de omvang van de wisseling dit jaar was vooral het gevolg van de Staten-
verkiezingen: veel zetels wisselden van partij. Dat is het democratisch proces. Drie 
termijnen voor Kamerleden is meestal het maximum, sommige partijen hebben dat 
reglementair ook vastgelegd. Mijn partij heeft gemeend voor mijn geval een uitzon-
dering te kunnen maken. De meeste senatoren zitten er acht jaar, dat is toch een aan-
zienlijke tijd. Veel nieuwelingen zijn bovendien geen novices, die hebben in allerlei 
andere functies veel politiek-bestuurlijke ervaring opgedaan. Denk aan Paul Schnabel, 
Alexander Rinnooy Kan of Annemarie Jorritsma. Ze zijn geen onbekenden met het 
politieke proces.’

Zou het zinnig zijn terug te gaan naar het stelsel van voor de Grondwetswijziging van 
1983 – dus een zittingstermijn van zes jaar, maar vervanging van de helft elke drie jaar? 
Dat zou dempend kunnen werken met betrekking tot de verschillen met de samenstelling 
van de Tweede Kamer.

‘Ik heb dat wel eens geopperd, ik vind het helemaal niet zo gek. Nu is ontbinding 
van de Eerste Kamer zinloos. Bij ontbinding zou de Kamer in dezelfde samenstelling 
terugkeren, omdat de Provinciale Staten dezelfde zijn. De binding met de provincies, 
dus via de getrapte verkiezingen, is historisch gegroeid en vind ik wel nuttig. Het zou 
wel goed zijn als bij de verkiezingen van de Provinciale Staten aan de burger duidelijk 
wordt gemaakt dat hij ook mede de samenstelling van de Eerste Kamer bepaalt. Er zou 
gekeken kunnen worden naar mogelijkheden om ook invloed uit te oefenen op wie 
van de kandidaten voor de Eerste Kamer gekozen wordt. Er is inderdaad wel vooruit-
gang geboekt, veel mensen weten inmiddels wel dat een stem bij de Statenverkiezin-
gen ook gevolgen heeft voor de samenstelling van de Eerste Kamer, maar het kan wel 
duidelijker. Overigens: pogingen om dat via debatten tussen de lijsttrekkers voor de 
Eerste Kamer duidelijk te maken, vind ik niet gelukkig. Die debatten wekten een beetje 
de indruk van toneelstukken, waar niemand echt gelukkig over was. Wat mij betreft, 
niet voor herhaling vatbaar.’

Veel burgers weten niet goed wat de Eerste Kamer doet. U blijft zich daarvoor niettemin 
inzetten. Maakt het soms niet moedeloos?

‘Het is soms inderdaad teleurstellend om vast te stellen dat ook goed opgeleide burgers 
nauwelijks weten wat wij doen. Ik blijf mijn best ervoor doen; ik wil blijven bijdragen 
aan de herkenbaarheid van de Eerste Kamer als volwaardig onderdeel van de volksver-
tegenwoordiging. Onder andere met als voorbeeld de Politiewet, die in 2012 aangeno-
men was onder voorwaarden ter verbetering die we in het debat hebben afgedwongen, 
heb ik bij diverse spreekbeurten het nut van de Eerste Kamer kunnen aantonen. Ook 
via onze website wil ik aan grotere bekendheid van ons werk bijdragen. Het lijkt me 
wel een aardig idee om bijvoorbeeld als voorzitter op vrijdag in een korte video op de 
site een overzicht te geven van wat er die week in de Eerste Kamer gebeurd is.
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Ik lig niet wakker van kritiek als zouden in de Eerste Kamer politici hun eigen 
belangen behartigen. Inderdaad is het zo dat senatoren andere banen hebben, het Eer-
ste Kamerlidmaatschap is immers een nevenfunctie. Maar alle functies en belangen 
worden aangemeld en zijn bekend, er is maximale transparantie. Daarbij is het zo dat 
leden die bepaalde belangen hebben, op dat dossier geen fractiewoordvoerder zijn. In 
de vvd-fractie wordt daar altijd scherp naar gekeken.’

Nog een kritiekpunt dat de checks and balances raakt: de vvd bezet thans vier van de 
hoge posten in het politiek-bestuurlijke complex en van de Hoge Colleges van Staat. Mark 
Rutte is premier, Anouchka van Miltenburg voorzitter van de Tweede Kamer en u van de 
Eerste Kamer. Onlangs is Arno Visser ook nog president van de Algemene Rekenkamer 
geworden. Is dat een goede zaak? Het cda werd in het verleden verweten te zeer uit te 
stralen dat zij het land ‘runden’.

‘Ik kan er niet veel aan doen. Laten we ze een voor een langslopen. Dat Rutte premier 
is geworden, is het gevolg van democratische verkiezingen en coalitievorming. Van 
Miltenburg werd in 2012 Kamervoorzitter na een open verkiezingsprocedure: er waren 
andere kandidaten. Bij de Algemene Rekenkamer was de benoeming van Arno Visser 
een logische uitkomst. Kees Vendrik stond voor zover mij bekend niet te trappelen, en 
voor zo’n functie is het niet verstandig een nieuweling te kiezen. Dat ik in 2013 voorzit-
ter van de Eerste Kamer werd, was ook geen uitgemaakte zaak. Er waren, met mij erbij, 
vier kandidaten. Een rol speelde bijvoorbeeld dat de pvda niet met één, maar met 
twee kandidaten kwam. En afgelopen juni hadden zich ook gewoon anderen kunnen 
kandideren. Ik heb het sluiten van de kandidaatstelling met enige spanning afgewacht.

Ik kan het ook niet helpen dat niemand zich kandidaat heeft gesteld. Zelf heb ik in 
ieder geval geen gevoel van “We run this country”.’
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Cathy Ubels (1928-2015)

Een wat naïef en zeer gedreven Kamerlid

Jan de Bas 

Cathy Ubels overleed op 84-jarige leeftijd op 17 februari 2015. Ubels was een bijzon-
der parlementariër. Ze zat als enige volksvertegenwoordiger namens de Evangelische 
Volkspartij (evp) van 1982 tot 1986 in de Tweede Kamer. Hoe kwam zij in de Kamer-
bankjes terecht? Wat voor Kamerlid was zij? En wat betekende het lidmaatschap van 
de Tweede Kamer voor haar? 

Begin februari 1982 werd Cathy Ubels lid van de evp. Ze zat toen aanvankelijk voor de 
Antirevolutionaire Partij (arp) en later namens het Christen Democratisch Appel (cda) 
in de gemeenteraad van Dokkum. Later dat jaar stond ze voor de gemeenteraadsverkie-
zingen als evp’er op de lijst van Progressief Dokkum, maar zij werd niet opnieuw tot 
raadslid verkozen. Het landelijk evp-bestuur was echter gecharmeerd van haar partijpo-
litieke manoeuvre en zette haar op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen 
van 1982. Op 9 juni 1982 werd Cathy Ubels op het partijcongres als nummer negen (!) van 
de lijst gekozen tot lijsttrekker. Dat zij werd verkozen kwam doordat kandidaten boven 
haar op de lijst, zoals de econoom en cda-ideoloog Bob Goudzwaard en oud-generaal 
Chiel von Meijenfeldt, de boot afhielden. Ubels was een nieuwkomer en stond bovendien 
boven de facties binnen de partij. De huisvrouw uit Dokkum kreeg de meeste stemmen 
en kon haar broche verwisselen voor een evp-button. Trouw van 6 juli 1982 schreef over 
Ubels’ missie: ‘Lijsttrekker van de evp wil maatschappij wat vriendelijker maken.’ 

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 8 september 1982 haalde de evp 0,69 procent 
van de geldig uitgebrachte stemmen. Van de 54.910 Nederlanders die evp stemden, 
maakte 82,8 procent het vakje rood bij de naam Cathy Ubels. Dat was een duidelijk 
lager percentage dan de lijstaanvoerder van het cda, Dries van Agt. Het was echter een 
beter resultaat dan bijvoorbeeld de lijsttrekker van de Pacifistische Socialistische Partij 
(psp), Andrée van Es, boekte.1

Ubels maakte zich in de Kamer op haar manier hard voor evp-standpunten: 
afschaffing van de kernwapens, invoering van een basisinkomen in het kader van ‘de 
economie van het genoeg’, ontwikkelingssamenwerking, armoedebestrijding en de 
sluiting van kerncentrales. Dit alles bepleitte Ubels geïnspireerd door haar christelijk 
geloof en vanuit wat de evp noemde het perspectief van ‘vreedzame wereldpolitiek’. 
Ubels diende diverse moties in waarin ze het kabinet verzocht af te zien van de plaat-
sing van kruisraketten. Ze kreeg daarvoor meestal alleen steun van d66 en de drie 
kleine linkse partijen: de psp, de Politieke Partij Radicalen (ppr) en de Communisti-
sche Partij van Nederland (cpn). 
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Zeker in het begin van haar Kamerlidmaatschap opereerde Ubels nogal los van haar 
partij. Ze behoorde noch bij de factie die wilde aanschuren tegen het cda, noch bij de 
factie die lonkte naar klein links. Dit kwam haar te staan op het verwijt van partijgeno-
ten solistisch te functioneren.2 In 2008 zei Ubels hierover in een interview: ‘In de frac-
tie heb ik een vreselijke tijd meegemaakt, omringd door mannen die te prominent op 
de voorgrond traden. Daarbij werden de vleugels in de partij vooral tegenover elkaar 
uitgespeeld door botsende persoonlijkheden.’3 Binnen dit partijpolitieke krachtenveld 
zocht Ubels haar weg en opereerde ze steeds vaker in de buurt van ppr-fractievoorzit-
ter Ria Beckers. nrc-Handelsblad schreef op 9 januari 1984 dat Ubels soms wachtte met 
stemmen ‘tot Ria Beckers het voorbeeld heeft gegeven’. De op het cda gerichte vleugel 
moest niets hebben van dit flirten met links en vond dat Ubels de partij als alternatief 
voor het cda moest presenteren, maar Ubels was in de media onzichtbaar. Ook toonde 
ze volgens deze groep geen initiatieven om het partijgeluid bekwaam en krachtig te 
laten horen, een verwijt dat ook partijprominenten en geestverwanten van Ubels, Cor 
Ofman en Hans Feddema, het evp-Kamerlid maakten.4

Een partij en een Kamerlid zonder initiatief zijn relatief snel beïnvloedbaar. Dat 
gold ook voor Ubels en haar evp. Binnen de cda-Tweede Kamerfractie kwam het tot 
een breuk tussen Jan Nico Scholten en Stef Dijkman enerzijds en de overige fractie-
leden anderzijds. Scholten en Dijkman waren gedogers van het cda-vvd-kabinet- 
Lubbers i. Fractieleden hadden Scholten vanwege zijn stemgedrag over de kernwapens 
en de opstelling tegenover Zuid-Afrika in de Kamer gesuggereerd dat hij beter naar 
de evp kon overstappen. Dijkman en Scholten verlieten op initiatief van de laatste de 
fractie toen Scholten niet langer woordvoerder voor Buitenlandse Zaken mocht zijn. 
Ze vormden een tweemansfractie. Ubels zocht en vond – na enige aarzeling, omdat ze 
zich meer in de buurt van de ppr thuis voelde – binnen en buiten de Kamer samen-
werking met Scholten en Dijkman. Op 25 juni 1984 werd officieel besloten in de Kamer 
samen op te trekken. Het is illustratief voor de politieke ervaring van Scholten en de 
soms apolitieke opstelling van Ubels dat Scholten en niet Ubels op 5 september 1984 
meewerkte aan een evp-uitzending in het kader van de zendtijd voor politieke par-
tijen. De samenwerking leidde uiteindelijk niet tot de door veel evp’ers beoogde brede 
progressieve christelijke partij. 

Op 1 november 1985 besloot het kabinet om 48 kruisvluchtwapens te plaatsen. De 
strijd van de evp tegen de atoomraketten leek gestreden, maar twee weken na het kabi-
netsbesluit kruisten premier Lubbers en Ubels de degens. Ubels bleef erop aandringen 
dat er geen kruisraketten moesten komen. Ze vroeg in haar betoog de premier hoe hij 
als christen een zegen kon vragen over het kabinetsbesluit. Lubbers reageerde hierop als 
gestoken door een wesp: ‘Misschien is het gif dat u op die manier in de harten van men-
sen zaait nog ernstiger dan de wapens.’ Scholten eiste excuses van de premier voor zijn 
‘grove insinuaties’. Tevergeefs. Ubels reageerde op Lubbers met een amen van een preek: 
‘Kunt u een mens levend maken? U kunt er wel miljoenen doden met uw wapens.’5

Na het kabinetsbesluit stonden de kernwapens minder vaak op de agenda van de 
Tweede Kamer. De Kamer maakte zich op voor nieuwe verkiezingen, want de termijn 
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CATHY UBELS (1928-2015)

Cathy Ubels in 1982 [foto: nationaal archief/anefo – rob bogaerts]
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van het kabinet zat er bijna op. Ubels werd opnieuw lijsttrekker omdat er geen goede 
electorale alternatieven waren. Op 21 mei 1986 kreeg de evp bij de Tweede Kamer-
verkiezingen 21.998 geldige stemmen. 81 procent van die stemmen werd uitgebracht op 
Cathy Ubels. Het was bij lange na niet genoeg voor een Kamerzetel. 

In de partij werd lang nagepraat over de redenen van het zetelverlies. Regelmatig 
werd het optreden van Ubels genoemd. Haar optreden zou weinig professioneel zijn 
geweest, te idealistisch en te weinig praktisch van aard. Ubels stelde zichzelf op de par-
tijraad van 31 mei 1986 enkele retorische vragen: ‘Waren we te jong, te weinig bekend, 
te weinig geworteld, kregen we te weinig aandacht, waren we te bescheiden, werden we 
opzettelijk gemeden?’6 Het blijft de vraag of het Ubels was gelukt om de maatschappij 
wat vriendelijker te maken, zoals ze zich in 1982 tot doel had gesteld. Cathy Ubels ver-
liet in 1989 de politiek uit teleurstelling over de politiek van Nederlandse christelijke 
partijen en maakte de fusie van de evp, ppr, psp en cpn tot GroenLinks niet mee. Ze 
werd en bleef partijloos. Ze zal toen vast nog wel eens gedacht hebben aan de opval-
lende woorden die partijvoorzitter Wim Herstel sprak hij bij haar afscheid op het par-
tijcongres van 25 oktober 1986: ‘Ons geluid is door jou glashelder doorgekomen, ook 
in de media.’7
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‘Zo gewoon gebleven, niks kapsones’

Max de Bok

Wat moet je doen om een plaats te krijgen in de parlementaire geschiedenis? Die vraag 
zal Dien Cornelissen zich nooit gesteld hebben. Politiek was voor haar geen doel, zeker 
geen persoonlijk doel. Politiek was voor haar niet meer en niet minder dan een middel 
om voor anderen iets te bereiken. 

Politiek – in haar geval beter: het zijn van volksvertegenwoordigster – was een groot 
deel van haar leven. Bijna dertig jaar, tussen 1958 en 1986, vertegenwoordigde ze het 
volk. En dat niet alleen in de vergaderzalen van de gemeente Boxmeer, van de Provin-
ciale Staten van Noord-Brabant en van de Eerste en Tweede Kamer. Nee, ook en vooral 
in de praktijk van de samenleving waar ze altijd met beide benen in stond. Ze was de 
volksvertegenwoordigster die de praktijk uit eigen ervaring kende, die wist wat mensen 
bezighield, die hun zorgen kende en deelde. Ze was het raads-, Staten- en Kamerlid dat 
haar bijdragen aan het politieke debat in de eerste plaats daardoor liet bepalen. 

Cornelissen mag gerekend worden tot het kleine aantal spraakmakende vrouwe-
lijke generatiegenoten dat zich rond het midden van de vorige eeuw manifesteerde in 
het mannenbolwerk dat de politiek toen vooral nog was. Toevallig vier ongehuwde 
dames: Marga Klompé (kvp), die erop stond dat ze als ‘juffrouw’ werd aangesproken, 
‘de freule’ Wttewaall van Stoetwegen (chu) en – de enigen die met de voornaam wer-
den genoemd – Hannie van Leeuwen (arp) en Dien Cornelissen (kvp). Ze hadden iets 
gemeen: je niet laten wegzetten, laten zien waarvoor je staat. Woedend was Dien – en 
dat was ze niet snel – omdat ze tot tweemaal toe op haar plaats in de Kamerbankjes 
moest wachten omdat een mannelijke kostwinner voorging. 

Cornelissen werd in Oploo geboren in een boerengezin. Zes zussen, vijf broers, 
‘een heerlijke jeugd. We konden allemaal gaan studeren omdat mijn vader de Drie-
hoek, de boerderij, verkocht.’1 Ze was Brabantse door geboorte, ze is altijd Brabantse 
in hart en nieren gebleven. Het Oost-Brabantse land rond Boxmeer had voor haar 
geen geheimen, ze kende er iedereen, iedereen kende haar. Ze was daar al actief in het 
maatschappelijk werk voordat ze in dat vak gestudeerd had. Ze studeerde in Nijmegen 
af als een van de zestien eerste gediplomeerden in de nieuwe studierichting casework 
supervisor, begeleiders van nieuwe maatschappelijk werkers. Aan die opleiding heeft 
ze ook als politica zeer veel gehad. ‘Je leert er je sterke en zwakke kanten kennen, je 
beperkte mogelijkheden. Door zo’n opleiding kom je zelf in balans en dat is noodza-
kelijk voor een maatschappelijk werker, die elke dag met moeilijkheden van anderen 
in aanraking komt.’2
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In de Eerste en de Tweede Kamer was ze woordvoerder Justitie (kinderbescherming en 
gevangeniswezen), maatschappelijk werk en volksgezondheid. Welbewust wees ze in 1982 
het staatssecretariaat op Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur af. Wanneer je je realiseert 
dat ze tot op hoge leeftijd actief en betrokken was, lijkt haar motief van toen (‘Maar ik vond 
mezelf al te oud’, zoals ze in het interview bij haar afscheid in 1986 zei) een beetje gezocht. 
De volgende zinnen liggen voor wie haar gekend hebben, dichter bij haar echte zielenroer-
selen. ‘Ik was 56 en ik heb gezien hoe mensen vereenzamen op zo’n post. Misschien is dat 
minder als je een vrouw of man en kinderen hebt. Als ik toen tien jaar jonger was geweest, 
had ik het gedaan; zeker, graag.’3 Geleefd worden op een ministerie, altijd op je woorden 
moeten letten, een stuk van je vrijheid moeten inleveren, uitkijken met wie je omgaat, dat 
alles was veel minder aantrekkelijk dan als relatief vrije vrouw midden in de samenleving 
kunnen staan. Het zou niks zijn geweest voor het mensenmens Dien Cornelissen.

Ze had misschien in die functie niet voor elkaar kunnen krijgen wat haar vanuit 
de Kamer, met medewerking van fractievoorzitter Ruud Lubbers, wel lukte begin jaren 
tachtig. Toen draaide ze alle in het regeerakkoord voorziene bezuinigingen op extra-
murale gezondheidszorg terug omdat ze het volstrekt onlogisch vond te bezuinigen op 
de intramurale zorg zonder de extramurale te versterken. En zou ze als staatssecretaris 
meer dan als Kamerlid hebben kunnen voorkomen dat in de gezondheidszorg de eigen 
bijdrage zou worden ingevoerd? In het begin van de jaren tachtig en ook later wilde ze 
daar niets van weten. Staatssecretaris Van der Reijden kon maar beter naar haar luisteren. 
‘Eigen risico, eigen bijdrage? Hoe Joop daar nu bij komt! Ik heb het gevoel dat hij met 
die notitie zijn eigen ontslagbrief heeft geschreven. Als je zijn plannen uitvoert dan is de 
volksgezondheid voor heel wat mensen niet meer bereikbaar en beschikbaar.’4 

In de kvp-fractie (later cda-fractie) roerde ze zich. Ze werd wel de ‘moeder van de 
fractie’ genoemd, maar zij had met die tijdgebonden eretitel niet zoveel. Men mocht 
haar graag ondanks het feit dat ze én in de politieke én in de persoonlijke sfeer recht voor 
zijn raap kon zijn. Hoe aardig ze ook was, er viel niet met haar te spotten. Ze wist wat 
ze wilde en waar haar grenzen van meegaandheid getrokken moesten worden. Die trok 
ze bijvoorbeeld in de discussie over de voorgestelde vrijlating van de Drie van Breda. Ze 
vond dat Van Agt juridisch gezien het grootste gelijk van de wereld had. Mede beïnvloed 
door haar jarenlange inzet voor de belangen van oorlogsslachtoffers, stemde ze echter 
tegen vrijlating: ‘Als mensen, die al genoeg geleden hebben, extra zouden lijden door hun 
vrijlating, dan wijken de juridische argumenten.’5 Ze vond het de moeilijkste beslissing 
die ze als Kamerlid had moeten nemen. 

Van 1981 tot 1986 was ze eerste vicevoorzitter van de Tweede Kamer. In die functie 
werd ze – hoogtepunt in haar leven – in 1983 in audiëntie ontvangen door de paus teza-
men met parlementsvoorzitters uit de andere eu-landen. Dat Nederland ‘slechts’ door 
de vicevoorzitter werd vertegenwoordigd, kwam omdat Kamervoorzitter Dick Dolman 
zich niet geroepen voelde de Kamer te vertegenwoordigen bij het hoofd van een ‘parle-
mentsloze en principieel autoritair bestuurde staat’. Misschien dat de katholieke Dien 
Cornelissen het daarmee staatsrechtelijk wel eens was, maar dit buitenkansje liet ze zich 
niet afnemen.
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Na haar politieke leven stelde ze haar grote sociale betrokkenheid en haar ruime 
praktische en politieke kennis en netwerk ter beschikking van vele organisaties. En ze 
bleef zeggen: ‘Als ik het niet druk had, zou ik me druk moeten maken. Want er zijn altijd 
dingen in de samenleving waaraan iets gedaan moet worden.’6 Beter dan een opsom-
ming te geven van al haar functies in de gezondheidszorg, in de zorg voor gehandicap-
ten en hun ouders, voor revalidatie-instellingen, voor ouderen en kinderen, is het om 
haar nog eens aan het woord te laten. Op 1 oktober 1998 overhandigde zij – ook dat 
beleefde ze als een hoogtepunt in haar bestaan – als voorzitter van het Comité Nationale 
Dag van de Ouderen aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan,  
’s werelds grootste wenskaart. Op die kaart hadden duizenden Nederlandse ouderen hun 
toekomstdromen verwoord. Bij die gelegenheid zei Dien Cornelissen:

Vele ouderen beschikken doorgaans nog over geestelijke en lichamelijke krachten. 
Waarom zouden ze een deel van die krachten niet inzetten om de samenleving 
te optimaliseren? Mijn oproep aan leeftijdsgenoten is: Draag positief bij aan de 

Dien Cornelissen als plaatsvervangend voorzitter tijdens de begrotingsbehandeling van 
Economische Zaken in februari 1982 [foto: nationaal archief/anefo – marcel antonisse]
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samenleving. Ieder mens heeft rechten en plichten. Ouderen hebben die evengoed. 
Wanneer je over gaven beschikt, mag je die niet voor jezelf houden. Wij moeten 
zorg dragen voor elkaar.7 

Deze woorden, toen gericht tot haar leeftijdsgenoten, maar met kleine wijzigingen 
toen en nu bruikbaar voor welke leeftijdscategorie dan ook, staan als een compacte 
samenvatting van haar eigen levensinstelling. Rekening houden met de ander, gewoon 
jezelf blijven, niks kapsones. Of zoals een ander in onvervalst Oost-Brabants dialect 
twitterde: ‘An ow kunne unne heele hoop bestuurders un vurbeeld neemme (ok ien 
Boxmeer).’

Toen de eerste ereburger van Boxmeer stierf op 25 mei 2015 was het slechts een 
maand en twaalf dagen geleden dat Dien Cornelissen als lid van het Comité van Aan-
beveling van de vrienden van het Maasziekenhuis bij dat ziekenhuis de Levenstuin 
opende. Een tuin waarin revaliderende patiënten kunnen oefenen, gewoon wat wan-
delen in de natuur, familie en vrienden kunnen ontmoeten, samen kunnen zijn met 
verplegend personeel. 

Het was haar laatste publieke optreden. De Levenstuin – prachtige symboliek, een 
mooier afscheid had niemand kunnen bedenken voor ‘Ons Dien’, zoals iedereen daar 
in het Brabantse haar heeft gekend.
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‘Opvolger van Romme…’

Jan Schinkelshoek

‘Goed beschouwd ben ik de opvolger van Romme…’ Het was een van de grapjes 
waar Piet van der Sanden zelf het hardst om moest grinniken. Als eerste vicevoor-
zitter van de cda-fractie in de Tweede Kamer in de jaren na de fusie van kvp, arp 
en chu, stond Van der Sanden in het spoor van de ‘grote staatkundig leider’ van de 
Katholieke Volkspartij van na 1945: net als Romme was hij ‘de eerste katholiek’ in de 
Kamer. Omdat hij als parlementair journalist die naoorlogse periode van dichtbij had 

Piet van der Sanden (l) praat met minister van wvc Elco Brinkman en Marten Beinema (cda) 
tijdens het debat over de Media-nota in januari 1984 [foto: nationaal archief/anefo – rob croes]
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mee gemaakt, omdat hij wist dat die tijd voorbij was en omdat hij over voldoende zelf-
kennis beschikte, wist hij hoe relativerend die vergelijking was.

Maar het typeerde Piet van der Sanden wel: hij was zich diep bewust van zijn 
verleden, hij voelde zich onderdeel van een lange en vooral rijke traditie. Gepokt en 
gemazeld in de katholieke wereld, was hij een product van de katholieke cultuur. En 
dat wilde hij weten ook. Ook toen de katholieke zuil afbrokkelde, het katholieke mid-
denveld verbleekte en de katholieke partij fuseerde met protestantse partijen, wilde hij 
‘herkenbaar katholiek’ blijven, zoals hij in de jaren tachtig herhaaldelijk zei. Hij voelde 
zich op zijn manier, in zijn tijd en in zijn omstandigheden inderdaad een opvolger van 
Romme.

Romme bewonderde hij, bekende hij. Als politiek journalist had Piet van der San-
den hem zien opereren in de jaren vijftig, in de confrontatie met de pvda, steeds bezig 
om het katholieke volksdeel bij elkaar te houden, leiding te geven aan de kvp-fractie 
(‘meer los zand dan achteraf lijkt’) en de kvp-ministers in de kabinetten van de oude 
Drees op koers te houden. Romme was een ‘ware duvelskunstenaar’, zei hij. Van de pers-
tribune berichtte Van der Sanden erover – via de katholieke pers, in Den Haag samen-
werkend, eerst in Unitas, later in de Persunie. In het Haagse Dagblad Het  Binnenhof las 
Romme zelf mee.

De overstap van de politieke journalistiek naar de politieke voorlichting was voor 
Piet van der Sanden dan ook niet zo’n grote stap. Het paste binnen zijn kijk op het 
leven. Als woordvoerder van de kvp-fractie (1966-1971) ging hij, bij wijze van spreken, 
door waar hij als journalist gebleven was. Dat paste in die tijd – de tijd waarin de 
hoofdredacteur van Trouw fractievoorzitter van de arp was, de parlementair redacteur 
van Het Vrije Volk de fractievergaderingen van de pvda bijwoonde en de Volkskrant 
zich ‘katholiek dagblad voor Nederland’ noemde.

Dat die katholieke traditie voor Piet van der Sanden meer was dan woorden, liet hij 
in de Tweede Kamer zien. Zijn optreden als landbouwwoordvoerder paste in wat wel 
eens smalend de ‘confessionele zelfvoorziening’ is genoemd. En als mediawoordvoer-
der kon Het Bestel – lees: de kro – op hem rekenen als verdediger en pleitbezorger, ook 
toen het cda stapje voor stapje een opening maakte naar de commerciële kant. Vraag 
het Elco Brinkman, omroepminister aan het einde van de jaren tachtig.

Piet van der Sanden was een van die onvermoeibare, hardwerkende, ondergewaar-
deerde volksvertegenwoordigers – een van die nijvere bijen die onverstoorbaar hun 
werk deden, zelden met grote koppen de krant haalden, maar voor een parlement als 
de Tweede Kamer veelbetekenend zijn. Hij schrok niet terug voor ‘rotklussen’, debatten 
waar je, zeker als vertegenwoordiger van een regeringspartij, zelden eer mee inlegt, 
debatten waarin je alleen maar fouten kunt maken. Onzichtbaar, maar vakbekwaam 
sloeg hij zich heen door debatten over parlementaire enquêtes (rsv, bouwsubsidies en 
paspoorten), over het pensioen voor de ‘zwarte weduwe’ Rost van Tonningen en over 
de Twee van Breda. Hij deed dat sober, maar trefzeker – het resultaat telde –, zoals hij 
het Romme had zien doen.
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Ter herinnering aan Wouter Gortzak (1931-2014)

Paul Kalma

‘De reus is geveld.’ Zo luidde een allereerste reactie vanuit het wetenschappelijk bureau 
van de Partij van de Arbeid, de Wiardi Beckman Stichting, op het overlijden op 26 
september 2014 van Wouter Gortzak. Ze kwam uit de mond van een secretariaats-
medewerker die hem – bijna veertig jaar geleden – nog als directeur heeft meegemaakt. 
Haar beeldspraak van de reus, dat wil zeggen van de vriendelijke, zachtmoedige reus 
zoals we die uit het werk van Roald Dahl kennen, lijkt me zeer van toepassing. Wouter 
was een grote, markante man, die scherp kon analyseren zonder zijn zelfrelativerend 
vermogen te verliezen. Een man bij wie kritiek en humor samengingen en bij wie lei-
dinggeven en samenwerken dicht bij elkaar lagen. 

Wouter heeft in zijn werkzame leven verschillende functies vervuld op het raakvlak 
van journalistiek, politiek en wetenschap. Hij groeide op in een communistisch milieu 
waarmee hij in 1957 brak, en waarover hij later Kluiven op een buitenbeen schreef. Na 
een studie geografie in Amsterdam werkte hij ruim tien jaar als redacteur van De 
Groene Amsterdammer. Hij was van 1975 tot 1981 directeur van de Wiardi Beckman 
Stichting en daarna zeven jaar lang hoofdredacteur van Het Parool. Vervolgens werkte 
hij als freelance publicist en werd hij voor de Partij van de Arbeid actief in het stadsdeel 
Amsterdam-Zuidoost. Van 1998 tot 2002 vertegenwoordigde hij de pvda in de Tweede 
Kamer. In 2003 verscheen zijn boek Nederland-Suriname: de herkansing.

In deze bijdrage concentreer ik me op zijn directeurschap van de Wiardi Beckman 
Stichting. Ik wil graag duidelijk maken waarom leden van de toenmalige wbs-staf 
zulke goede herinneringen aan hem bewaren en zijn dood als een echt verlies hebben 
ervaren. 

 
Wouter heeft het wetenschappelijk bureau van de pvda in de tweede helft van de 
jaren zeventig vernieuwd en vooral een stuk opener gemaakt. Meer een centrum voor 
onderzoek en debat, met terugdringing van traditionele organisatievormen (de vaste 
‘secties’ die de wbs kende) en met een sterke toename van het aantal rapporten, ach-
tergrondstudies, discussienota’s en conferenties. Over stadvernieuwing, beheersing 
van de technologische ontwikkeling en cultuurpolitiek; over Afrika en Duitsland ten 
tijde van de Rote Armee Fraktion; over de verhouding tussen partij, parlement en acti-
visme, en nog heel veel meer. 

Ook het maandblad Socialisme & Democratie onderging grote veranderingen. 
Het was een kwalitatief goed, maar wat statig periodiek, waarmee de wbs zelf wei-
nig bemoeienis had. Wouter kreeg als directeur het redactiesecretariaat in handen 
en betrok stafleden bij de inhoudelijke vormgeving van het blad. Nieuwe, opinie-
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vormende rubrieken, vertaalde artikelen en interviews gaven het een veel pluriformer 
en politieker karakter. Op die manier zette Wouter zijn journalistieke expertise erg 
vruchtbaar in. Hetzelfde gebeurde bij de evaluatie van de regeringsdeelname van de 
pvda. In 1978 verscheen De kleine stappen van het kabinet-Den Uyl, opgebouwd uit 
interviews met de pvda-bewindslieden door onafhankelijke journalisten. 

Al die vernieuwingen zorgden ook wel voor enige wrijving. Bij S&D bijvoorbeeld 
kreeg het feminisme ruim baan, maar werd voor Wouter een grens overschreden toen 
redacteuren elk concept-artikel langs de feministische meetlat gingen leggen. Het con-
flict werd bijgelegd en een van de betrokkenen stuurde een inschikkelijke brief, maar 
wel met de aanhef: ‘Beste Wouter Olifant’. Daarmee werd hij overigens met eigen munt 
terugbetaald. Ironie, bescheidenheid en een zekere verlegenheid gingen bij Wouter 
samen met een woordgebruik in kleine kring dat nogal geprononceerd van karakter 
was. ‘Christus-te-paard’, ‘met-het-zweet-in-de-bilspleet’, ‘een ongehoorde oliekoek’, 
uitdrukkingen (er waren er nog veel meer) die bij zijn afscheid van de wbs in ‘Wouters 
vloekenboek’ bijeengebracht zijn.

Wouter Gortzak in zijn werkkamer in 1988 [foto: hollandse hoogte – peter elenbaas]



127

TE R HE RINNE RING AAN WOUTER GORTZAK (1931-2014)

Ik keer terug naar Wouters inhoudelijke rol als directeur. Typerend daarvoor was 
de vasthoudendheid waarmee hij de zelfstandigheid van het bureau verdedigde, tegen 
de druk om het vooral ‘dienstverlenend’ aan de pvda te laten zijn. Vragen en suggesties 
van de partij, merkte hij daarover in een jaarverslag op, worden uiteraard serieus geno-
men. ‘De wbs is geen verzameling van freischwebende Intelligenz.’ Maar: de wbs is ook 
een wetenschappelijk instituut en dient ‘de vrijheden […] te hebben die (daarvoor) 
van essentiële betekenis zijn’.

Minstens zo opvallend was de vrijheid die hij zelf jonge wbs-medewerkers liet, en 
zijn vermogen om van de staf (bij een hoog individueel eigenwijsheidsgehalte) tege-
lijkertijd een samenwerkingsverband te maken. Stafvergaderingen dienden daartoe – 
met veel gezelligheid, productieve discussies en af en toe ook wat oeverloosheid, om 
in december 1976 (het was mijn eerste stafvergadering) collectief verrast te worden 
met een doorwrocht sinterklaasgedicht van de directeur. Joop van den Berg, Wouters 
opvolger bij de wbs vanaf 1981, bracht diens kracht na zijn overlijden mooi onder 
woorden. ‘Ik heb’, zei hij tegen mij, ‘indirect veel van hem geleerd. Je taak je medewer-
kers te beschermen en je opdracht van al die eigenwijze mensen een club te maken.’

En dan Wouters eigen werk. Hij was niet de man van het ‘grote boek’, zoals het 
bij de wbs werd genoemd. Wel de schrijver van tal van verhelderende beschouwin-
gen, later verzameld in Alledaags socialisme. Een mooi voorbeeld daarvan is zijn essay 
‘Publiek, kunst en socialisme’. Hij trapte daarin tegen menig artistiek been met de 
stelling dat kunstenaars die met hun werk de maatschappij willen hervormen, best wat 
communicatiever in hun vormgeving zouden kunnen zijn. Maar het stuk bevat ook 
een scherpzinnige analyse van de hindernissen voor een verdere emancipatie van de 
arbeidersklasse, waaronder een overmatig hoge waardering van academisch en hoger 
onderwijs. Die hoge waardering impliceert een lage waardering van alle niet-intellec-
tuele beroepen. 

‘Gelukkig’, concludeerde de schrijver, ‘dat er nog steeds geen gelijke kansen zijn. 
Want daaraan kan een timmerman de zekerheid ontlenen dat het niet zijn domheid of 
gemakzucht waren die hem verhinderden architect te worden.’

Zo’n uitspraak brengt me, tot slot, bij Wouters wijze van schrijven. Hij beschikte, 
zoals de uitdrukking luidt, over de gave van het woord. Wat hij schreef getuigt van een 
zekere zelfrelativering, die polemiek allerminst in de weg staat, is wars van pompeuze 
taal, en is soms gewoon prachtig geformuleerd. Neem een artikel uit 1979 over de Rot-
terdamse havenstaking – en vooral de eerste zin. Toenmalig collega Marnix Krop en 
ik konden er, terugblikkend op Wouters leven, opnieuw enthousiast over worden. Die 
eerste zin luidt: ‘Albeda is, behalve minister, een redelijk verstandig mens.’ Waarna de 
auteur ingehouden maar trefzeker uithaalt: ‘Toch had hij, meen ik, ongelijk toen hij de 
Rotterdamse havenstaking een incident noemde.’ 

Zo een artikel beginnen – het is een van Wouters eigenschappen die het gemakke-
lijk maken om ons hem, bij al de gebreken die hij ook had, met bewondering en met 
warmte te blijven herinneren. Of om zelf de Albeda-formule maar te gebruiken: Gort-
zak was, behalve journalist, politicus en onderzoeker, een heel-erg-echt mens.
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Troonrede en Miljoenennota 

De Troonrede wordt vooral gekenmerkt door onzekerheid. Het prille herstel van de 
economie wordt bedreigd door buitenlandse ontwikkelingen, zoals de sanctieoorlog 
met Rusland naar aanleiding van het conflict om Oekraïne. In 2015 lijkt de economie 
weer wat te groeien, de werkloosheid iets te dalen en de gemiddelde koopkracht licht 
te stijgen met ongeveer 0,5 procent. De regering gaat ervan uit dat de structurele her-
vormingen van de afgelopen jaren, zoals die in de gezondheidszorg en de aow, hun 
vruchten gaan afwerpen voor de overheidsfinanciën. De herziening van het belasting-
stelsel is een project voor de langere termijn. De regering neemt zich voor het stelsel 
te vereenvoudigen en de werkgelegenheid te stimuleren, onder meer door het verlagen 
van de belasting op arbeid. De hoge werkloosheid blijft het grootste punt van zorg. 

De regering treft enkele opmerkelijke maatregelen. Het defensiebudget wordt met 
50 miljoen verhoogd, en vanaf 2017 structureel met 100 miljoen, wat een trendbreuk 
betekent. Bij Ontwikkelingssamenwerking komt er een nieuw noodfonds van 570 mil-
joen. Het toezicht op teruggekeerde jihadisten wordt versterkt. Er komt een ‘brug-ww’ 
voor wie uit de ww of via een ‘sectorplan’ overstapt naar een ander beroep en daar-
voor scholingsuren nodig heeft. Werkloze ouders krijgen zes in plaats van drie maan-
den kinderopvangtoeslag, zodat zij werk kunnen zoeken. Voor armoedebestrijding en 
schuldsanering wordt 100 miljoen extra uitgetrokken. De premie voor de verplichte 
zorgverzekering zal met zo’n 110 euro per jaar stijgen. Leraren zien voor het eerst in 
jaren hun inkomen stijgen. Er komt een ‘Toekomstfonds’ van 200 miljoen dat wordt 
gevormd uit de aardgasbaten en dat onder andere is bedoeld voor innovatieve mkb’ers. 

Algemene Politieke Beschouwingen

De Algemene Politieke Beschouwingen laten de eerste dag weinig richting zien. Wel 
hamert vrijwel iedereen erop dat het kabinet op 1 februari 2015 met een uitgewerkt 

* Dit overzicht is gebaseerd op de berichtgeving in de Volkskrant en nrc Handelsblad, 
en op de website www.tweedekamer.nl.
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plan tot herziening van het belastingstelsel moet komen. Opmerkelijk is dat sp-frac-
tieleider Roemer in de problemen komt als hij zijn plannen voor zorg en onderwijs 
niet financieel weet te onderbouwen, zoals Samsom (pvda) van hem vraagt. Het plei-
dooi van cda-leider Buma voor een ‘vlaktaks’ van 36,25 procent met een tweede schijf 
voor veelverdieners wordt van alle kanten aangevallen. De ‘constructieve oppositie’ 
van d66, ChristenUnie en sgp is opvallend mild voor de coalitie en kritisch tegenover 
de oppositie. vvd-fractieleider Zijlstra houdt zich gemakkelijk staande. Hij verwijt 
Wilders (pvv) onder andere dat deze precies doet wat hij Islamitische Staat verwijt: 
verworvenheden van een deel van de mensen aan de kant schuiven.

Opmerkelijk en onverwacht is de frontale aanval die premier Rutte zich in zijn 
repliek veroorlooft in de richting van Wilders: ‘Ik denk dat de heer Wilders een bij-
drage levert aan het zwakker maken van de samenleving. […] Hij kan nog niet in de 
schaduw staan van die mensen (met een allochtone achtergrond, jr) die gewoon een 
bijdrage willen leveren aan ons land en ik heb voor die mensen een oneindig groot 
respect.’ Verder nodigt hij alle partijen uit mee te denken over de problemen die er 
nog liggen, zoals de herziening van het belastingstelsel. Op termijnen wil Rutte zich 
niet vastleggen. Indirect maakt hij duidelijk liever de uitslag van de Statenverkiezin-
gen af te wachten voor hij beslist met wie hij concreet zaken wil en kan doen.

Timmermans naar Europese Commissie

Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken (pvda) wordt per 1 november eerste 
vicevoorzitter van de Europese Commissie. Hij krijgt de portefeuilles Betere Regel-
geving, Inter-institutionele relaties, Rechtsstaat en Handvest van de Grondrechten en 
geldt als de rechterhand van Commissievoorzitter Juncker. Timmermans wordt in het 
kabinet opgevolgd door partijgenoot en voormalig minister voor Ontwikkelingssa-
menwerking Koenders.

Strijd tegen jihadisme en Islamitische Staat

De ministers Asscher (pvda, Integratie) en Opstelten (vvd, Veiligheid en Justitie) 
krijgen in de Tweede Kamer forse kritiek op hun Actieprogramma Integrale Aanpak 
Jihadisme. Het plan om reisbewegingen van jihadisten te ‘detecteren’ sneuvelt omdat 
dat de privacy van burgers te veel zou aantasten. Ook het voornemen om het mogelijk 
te maken het Nederlanderschap af te nemen zonder tussenkomst van de rechter stuit 
op veel scepsis, met name door de zwakke verdediging van Opstelten. Alleen de vvd 
steunt het plan integraal.

Het kabinet verwerft later in de maand wel aanzienlijke steun in de Tweede Kamer 
voor deelname aan de strijd tegen Islamitische Staat. Alleen sp en pvdd zijn tegen. 
Nederland zal onder meer f16’s inzetten. Aan acties in Syrië zal Nederland niet deel-
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nemen zolang daar geen volkenrechtelijk mandaat voor is. De pvda eist zo’n man-
daat, de vvd vindt dat niet noodzakelijk.

Belastingplannen

De voorgenomen belastinghervorming die door staatssecretaris Wiebes (vvd) wordt 
verdedigd, en die moet leiden tot 15 miljard aan lastenverlichting en 100.000 nieuwe 
banen, vormt de hoofdmoot van de Algemene Financiële Beschouwingen. Omdat 
Wiebes vreest dat zijn plannen op te veel tegenstand zullen stuiten, is zijn brief aan de 
Kamer over het onderwerp beperkt tot ‘denkrichtingen’. De ‘constructieve’ oppositie 
van d66, ChristenUnie en sgp meent dat Wiebes hiermee vooral knelpunten afbakent 
waarover niet gesproken mag worden. Zo wil hij op het vlak van de eigen woning 
en de pensioenen niets meer veranderen. Autobelastingen moeten weliswaar veran-
deren, maar de automobilist mag er niet op vooruit- of achteruitgaan. Ook aan de 
vermogensbelasting wil hij niet tornen, terwijl de pvda en de sp die willen verhogen 
om de belasting op arbeid te kunnen verlagen. De vvd op haar beurt wil van het toe-
slagensysteem af, en het cda pleit voor een ‘sociale vlaktaks’ van twee schijven, waar 
de linkse partijen tegen zijn omdat het systeem denivellerend werkt.

Mutaties in de Tweede Kamer

Hamer (pvda) verlaat de Tweede Kamer. Zij is door het kabinet benoemd als voor-
zitter van de ser. Leenders volgt haar op. Bij de cda-fractie laten woordvoerder Soci-
ale Zaken en Werkgelegenheid en financieel specialist Van Hijum en verkeersspeci-
alist De Rouwe weten te vertrekken omdat zij lijsttrekker worden bij de Provinciale 
 Statenverkiezingen in respectievelijk Overijssel en Friesland. Zij worden opgevolgd 
door Van Helvert en Ronnes. Krol keert terug in de fractie van 50plus ter vervan-
ging van Baay-Timmerman die om gezondheidsredenen haar werk tijdelijk heeft 
neergelegd.

En verder…

•	 komt minister Schippers van Volksgezondheid in de problemen omdat haar voor-
ganger Klink mogelijk verboden staatssteun heeft verleend voor nieuwbouw van 
het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam zonder de Kamer daarover te infor-
meren; zij is politiek verantwoordelijk voor het handelen van haar ambtenaren;

•	 bepaalt Tweede Kamervoorzitter Van Miltenburg dat Kamerleden en bewinds lieden 
die met draaiende camera rond het mondelinge vragenuur worden benaderd, zelf 
mogen afdwingen dat de gemaakte tv-beelden niet worden uitgezonden;
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•	 torpedeert de Eerste Kamer de plannen van staatssecretaris Teeven van Justitie 
voor het invoeren van de elektronische enkelband die het mogelijk moet maken 
dat gedetineerden hun straf thuis kunnen uitzitten; daardoor loopt Justitie een 
substantiële bezuiniging mis;

•	 gaat de Tweede Kamer structureel ‘ontbijtsessies’ organiseren met de knaw, de 
Jonge Akademie, nwo en de vsnu teneinde meer wetenschappelijke verdieping en 
analyse in het debat aan te brengen.

Oktober 2014

Belastingplannen

Staatssecretaris Wiebes dreigt in aanvaring te komen met zijn eigen vvd-achterban 
door zijn voornemen om de fiscale bijtelling voor leaseauto’s aan te passen. Hij acht 
dit nodig om te kunnen voldoen aan het door minister Kamp van Economische 
Zaken gesloten energieakkoord. De pvda is bereid met een alternatief van de 
vvd-fractie mee te gaan, als dit de milieudoelstellingen van het energieakkoord 
garandeert. Wiebes komt inderdaad met vvd en pvda tot overeenstemming over 
een alternatief, waaraan ook milieu- en auto-organisaties een bijdrage hebben 
geleverd. 

Staatsrechtelijke herbezinning

Tijdens de Algemene Beschouwingen in de Eerste Kamer doet vvd-fractievoorzitter 
Hermans het voorstel tot het instellen van een staatscommissie die een onderzoek 
moet gaan doen naar het parlementair stelsel. Zo’n commissie voor een ‘staatsrechte-
lijke herbezinning’ zou zich moeten buigen over de rol van de Eerste en Tweede Kamer, 
het referendum en het kiesstelsel. Hermans meent dat het vigerende stelsel niet meer 
is toegesneden op de snel wisselende kiezersgunst en instabiele kabinetten. Premier 
Rutte is bereid zo’n onderzoek te faciliteren.

Falende ict-projecten

Een parlementaire onderzoekscommissie onder leiding van Elias (vvd) brengt de 
onderzoeksresultaten uit naar falende ict-projecten bij de overheid. Het rapport 
is uiterst kritisch. Zo blijkt bij de aanbesteding de verwevenheid tussen overheid, 
ict-leveranciers en -experts veel te groot. Uitgangspunten en aansturing van de 
projecten zijn vaak onduidelijk, terwijl de kostenbeheersing onder de maat is. De 
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belangrijkste aanbeveling luidt dat er een Bureau ict-toetsing (bit) moet komen dat 
als enige toestemming mag geven voor ict-projecten waarmee meer dan 5 miljoen 
euro is gemoeid en dat direct onder de minister-president ressorteert. De Tweede 
Kamer en het kabinet voelen er echter niet voor de premier verantwoordelijk te 
maken voor het bit.

Kosten van het koningshuis

Bij de behandeling van de begroting voor het koningshuis blijkt dat een Kamermeer-
derheid vindt dat premier Rutte zich te terughoudend opstelt als er kritische vragen 
worden gesteld over de kosten van het koningshuis. Met name de verbouwingskosten 
van Paleis Huis ten Bosch en van de Wassenaarse villa van de koning zijn aan brede 
kritiek onderhevig. Rutte vindt dat de kosten binnen de gewenste marges blijven. Wel 
zegt hij toe volgend jaar te bekijken hoe de verantwoording van de uitgaven beter kan. 
De Kamer gaat uiteindelijk akkoord met de begroting.

Naheffing Europese Unie

Een meerderheid van de Tweede Kamer, de vvd inbegrepen, is aanvankelijk niet bereid 
een naheffing van 642 miljoen euro aan de Europese Unie af te dragen. De naheffing is 
gebaseerd op een nieuwe rekenmethode waaruit blijkt dat de Nederlandse economie 
vanaf 2002 meer is gegroeid dan aanvankelijk gedacht. Minister Dijsselbloem belooft 
pas te betalen als ook de cijfers van de andere eu-landen bekend worden gemaakt, 
als deze juist blijken te zijn en als de verdeelsleutel juist is. Uiteindelijk zal de Tweede 
Kamer in november schoorvoetend met de naheffing instemmen als de cijfers blijken 
te kloppen. Dijsselbloem zal ook geen gebruikmaken van de mogelijkheid tot gespreide 
betaling omdat dat begrotingstechnisch niet gunstig is.

En verder…

•	 neemt Kamervoorzitter Van Miltenburg het initiatief om het traditionele vragen-
uurtje na het kerstreces te vervangen door een levendiger wekelijks debat van de 
premier met de veertien fractieleiders; het presidium besluit uiteindelijk toch alles 
bij het oude te laten;

•	 leidt de benoeming van Arib tot fractiesecretaris van de pvda tot spanningen in 
de fractie omdat zij met verschillende medewerkers een slechte werkrelatie zou 
hebben gehad; 

•	 besluit het Openbaar Ministerie pvv-leider Wilders als verdachte van groeps-
belediging aan te merken; vervolging is vrijwel zeker;
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•	 eist de pvda van minister Kamp aanvullende maatregelen als uit een uitgelekt rap-
port blijkt dat de doelstellingen voor hernieuwbare energie in 2020 uit het Energie-
akkoord niet worden gehaald; Kamp wil pas aan aanvullende maatregelen denken 
als in 2016 zal blijken dat de doelstelling voor 2023 niet wordt gehaald;

•	 wordt minister Timmermans fel bekritiseerd als hij op tv zijn mond voorbijpraat 
en verklaart dat de inzittenden van de rampvlucht mh17 in Oekraïne mogelijk niet 
allemaal op slag dood waren; hij biedt zijn excuses aan de nabestaanden aan, die 
niet van deze lezing van het gebeurde op de hoogte waren;

•	 gaat de Tweede Kamer na een wijzigingsvoorstel van de ChristenUnie akkoord met 
strenge regels voor pensioenfondsen; als hun vermogen te laag is, krijgen ze tien 
jaar de tijd om het op peil te brengen, terwijl de normen voor het vermogen wor-
den verhoogd; de voorstellen genieten genoeg steun om ook door de Eerste Kamer 
te worden aanvaard; 

•	 presenteert staatssecretaris Dekker zijn plannen om van de publieke omroep te 
eisen dat die zich nog enkel toelegt op informatie, educatie en cultuur; wat daaron-
der precies moet worden verstaan is nog omstreden;

•	 willen sp en GroenLinks dat de fiscaal voordelige ‘fiets van de zaak’ blijft bestaan; 
die dreigt in het belastingplan van staatssecretaris Wiebes te sneuvelen;

•	 stemt de Tweede Kamer in met een wetsvoorstel dat verdere verlaging van de top-
salarissen in de (semi)publieke sector regelt; bestuurders mogen vanaf 1 januari 
niet meer verdienen dan een ministerssalaris; cda, d66 en sgp vinden de nieuwe 
verlaging te snel komen.

November 2014

Vertrek pvda-Kamerleden van Turkse komaf uit fractie; relatie tussen Nederland en Turkije 
onder druk

Twee pvda-Kamerleden van Turkse komaf, Kuzu en Öztürk, beschuldigen hun 
partijgenoot, minister Asscher van Integratie, ervan ‘bevooroordeeld’ op te treden 
jegens Turkse Nederlanders. Aanleiding is het onderzoek dat Asscher heeft laten 
houden naar de vraag in hoeverre een aantal Turkse religieuze organisaties de inte-
gratie van Turkse Nederlanders tegenwerken. Deze organisaties zouden zich vooral 
richten op het versterken van de Turks-islamitische identiteit. Asscher wil de orga-
nisaties scherp in de gaten houden en hen ertoe dwingen de integratie te bevorde-
ren. Volgens Kuzu en Öztürk is de kritiek niet terecht. Omdat zij zich niet kunnen 
verenigen met het beleid van hun partijgenoot en zij zich volgens de fractie te veel 
vereenzelvigen met hun eigen achterban worden de twee uit de fractie gezet. Zij gaan 
als zelfstandige fractie verder. De coalitie pvda-vvd houdt in de Tweede Kamer 77 
zetels over. 
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Er ontstaat een diplomatieke rel tussen Nederland en Turkije als de Turkse rege-
ring, naar aanleiding van het feit dat Asscher een aantal Turkse organisaties onder 
toezicht wil stellen, kritiek uitoefent op het Nederlandse integratiebeleid. Turkse 
Nederlanders zouden ‘xenofobisch, islamofobisch en racistisch’ worden bejegend. 
Asscher werpt die beschuldiging ver van zich. De rel waait over als Turkije afstand 
neemt van de kritiek op de Nederlandse overheid. De Turkse regering blijft wel 
bezorgd over islamofobe partijen en de suggestie dat veel Turkse Nederlanders sym-
pathiseren met Islamitische Staat. In de Tweede Kamer zetten vooral vvd en pvda 
vraagtekens bij de poging van de Turkse regering om zich vergaand in het Neder-
landse integratiedebat te mengen.

Zieke militairen

Het ministerie van Defensie heeft in september voor het eerst erkend dat het aanspra-
kelijk is voor zieke militairen die op vliegbasis Twente hebben gewerkt met een verf 
die een kankerverwekkende stof bevatte. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft 

Selcuk Öztürk en Tunahan Kuzu tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer [foto: anp –  
martijn beekman]
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minister Hennis dat destijds ‘is nagelaten afdoende veiligheidsmaatregelen te nemen’. 
Defensie heeft aan een aantal slachtoffers een schadevergoeding toegekend. De minis-
ter wil nu de resultaten afwachten van twee onderzoeken voor zij verdere stappen 
onderneemt. Tijdens het Kamerdebat over de kwestie houdt Hennis, in reactie op kri-
tiek dat zij te passief is geweest, vol dat zij signalen van medewerkers vanaf het begin 
‘bloedserieus’ heeft genomen. Zij zal haar werkgeversverantwoordelijkheid ruim inter-
preteren; daar hoort ook een financiële tegemoetkoming bij. De minister toont zich 
niet ontvankelijk voor de kritiek dat het onderzoek naar de kwestie wordt geleid door 
een militair die in het verleden bij de problemen was betrokken.

Naheffing belastingen

Door wijzigingen in het belastingstelsel moeten minstens vijf miljoen mensen, onder 
wie ook gepensioneerden, in (verkiezingsmaand) maart een eenmalige belasting-
naheffing betalen. Alleen de laagste inkomens krijgen iets terug. Vooral de vvd lijkt 
hierdoor electorale averij op te lopen. Eerder tekenden ook ‘gedoogpartners’ d66, 
ChristenUnie en sgp voor de naheffing. De pvda wil zich, met sp en GroenLinks, 
profileren op verhoging van de vermogensbelasting, maar zij voelt zich gebonden aan 
de vvd.

En verder…

•	 spreekt de spraakmakende econoom Piketty in de Tweede Kamer over de toene-
mende ongelijkheid in vermogens in de wereld; volgens hem wakkert deze ontwik-
keling de onvrede aan waardoor democratische verworvenheden worden bedreigd; 
in aansluiting hierop stelt GroenLinks voor vermogens, erfenissen en vermogens-
winsten aanmerkelijk zwaarder te belasten; 

•	 beklaagt de vader van staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid (pvda) zich in 
het ad over de slechte zorg voor zijn zwaar demente vrouw in een Haags verpleeg-
huis; Van Rijn zegt de zorgen over de kwaliteit van de zorg te delen;

•	 stemt de Tweede Kamer definitief in met de invoering van een sociaal leenstelsel 
voor studenten, dat de basisbeurs gaat vervangen; vvd, pvda, d66 en GroenLinks 
zijn voor;

•	 komt het vvd-Kamerlid Verheijen in opspraak omdat hij als wethouder in Venlo 
donaties aan zijn verkiezingskas zou hebben geaccepteerd van een omstreden pro-
jectontwikkelaar met wie hij zaken deed; Verheijen ontkent dat het geld naar hem 
persoonlijk ging en dat hij diensten aan de donateur zou hebben verleend;

•	 zegt staatssecretaris Klijnsma toe in te stemmen met een voorstel van de sp dat 
gemeenten verbiedt bijstandaanvragers te verplichten eerst hun aanvullend pen-
sioen op te eten;
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•	 stemt een ruime Kamermeerderheid van pvda, sp, d66, ChristenUnie, GroenLinks, 
pvv en pvdd tegen de Rijksbijdrage aan de aanleg van de rondweg bij Eindhoven, 
omdat de economische voordelen niet opwegen tegen het nadeel voor de natuur; het 
komt zelden voor dat de Kamer de ‘zachte’ negatieve effecten de doorslag laat geven;

•	 stemt de Tweede Kamer ermee in dat de vorming van de nationale politie langer 
duurt dan minister Opstelten oorspronkelijk had gepland; Opstelten hoopt dat het 
politiewerk daardoor minder lijdt onder de reorganisatie.

December 2014

Conflict over Antillen

De pvda is tegen het voorstel van coalitiepartner vvd en de sp om van het Koninkrijk 
der Nederlanden een gemenebest naar Brits voorbeeld te maken. Aruba, Curaçao en 
Sint Maarten, de drie autonome Caribische landen in het Koninkrijk, beklagen zich 
regelmatig over de rol van Nederland in het bepalen van hun beleid. Zo moet Aruba 
op last van de Rijksministerraad de overheidsfinanciën saneren (Curaçao moest dat al 
eerder) en moet Sint Maarten de bestuurlijke integriteit op orde brengen. Nederland 
doet dat omdat het op grond van het Statuut van het Koninkrijk een ‘waarborgfunc-
tie’ heeft voor de levensstandaard op de eilanden. vvd en sp willen daar vanaf; dat 
zou de onderlinge verhouding evenwichtiger en duidelijker maken. pvda, cda, d66 
en ChristenUnie vinden dat hiermee de bevolking wordt beschermd tegen corruptie 
en machtsmisbruik. Overigens kan Nederland de staatsvorm niet eenzijdig wijzigen.

Debat parlementaire enquête woningcorporaties

Begin december debatteert de Tweede Kamer over het rapport Ver van huis van de par-
lementaire enquêtecommissie Woningcorporaties dat eind oktober is gepresenteerd. 
De commissie onderzocht de sector naar aanleiding van misstanden als financieel uit 
de hand gelopen projecten, exorbitante beloning van bestuurders, corruptie en spe-
culatie met derivaten. De commissie toont zich verbaasd, geschokt en verontrust. Zij 
signaleert wanbestuur, ernstig mismanagement, zelfverrijking en het gebrek aan een 
‘moreel kompas’. Vrijwel alle betrokkenen hebben gefaald: bestuurders, commissaris-
sen, toezichthouders en de verantwoordelijke bewindspersonen.

Schouten (ChristenUnie) en Bisschop (sgp) onderschrijven de visie dat het ont-
brak aan een moreel kompas. Karabulut (sp) meent dat het fout is gegaan door pri-
vatisering van de sector. De commissie heeft aanbevolen dat de corporaties zich weer 
richten op hun kerntaak: het huisvesten van lagere (midden)inkomens. Fritsma (pvv) 
onderschrijft die. Verhoeven (d66), Monasch (pvda) en Knops (cda) waarschuwen 
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voor een te strikte taakomschrijving. Corporaties moeten zich kunnen blijven inzetten 
voor het herstructureren en leefbaar houden van (oude) wijken.

De aanbeveling van de commissie om een onafhankelijke Woonautoriteit in te stel-
len met meer informatiebevoegdheden en een groter sanctie-instrumentarium dan 
het Centraal Fonds Volkshuisvesting (cfv) kan op instemming rekenen. De vraag is 
alleen of het een zelfstandig bestuurorgaan moet worden of dat de autoriteit recht-
streeks onder het ministerie kan vallen. Minister Blok is het daar trouwens niet mee 
eens. Hij wil het toezicht verdelen over het cfv en de Inspectie voor de Leefomgeving 
en het Transport van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Wel wil hij in de te 
herziene Woningwet vastleggen dat corporaties zich weer op hun kerntaak concentre-
ren: het bouwen en beheren van sociale huurwoningen.

sp en pvda stemmen in met het voorstel van de enquêtecommissie om huurders een 
advies- of instemmingsrecht te geven, zodat geen megalomane projecten worden gefinan-
cierd met huurdersgeld. d66 en vvd vrezen voor belangenverstrengeling, terwijl het cda 
de positie van de huurders wel wil versterken, maar hun geen absoluut vetorecht wil geven. 

Enkele weken later stemt de Tweede Kamer unaniem in met een nieuwe Woning-
wet die de vrijheid van woningcorporaties beperkt, het toezicht op de corporaties ver-
sterkt en huurders en wethouders meer invloed geeft op de volkshuisvesting. De brede 
steun voor het wetsvoorstel van Blok is vooral te danken aan het feit dat de minister 
een groot aantal aanbevelingen van de enquêtecommissie heeft overgenomen.

Schaliegas

Tot verrassing van coalitiepartner vvd verklaart de pvda zich definitief tegen boringen 
naar schaliegas ondanks het feit dat het ministerie van Economische Zaken nog onder-
zoekt of er proefboringen kunnen worden verricht. Volgens fractievoorzitter Samsom 
is er geen toekomst voor schaliegaswinning in Nederland. Het onderzoek zal niets aan 
zijn standpunt veranderen. Eerder wilde Samsom nog wel akkoord gaan met scha-
liegaswinning als dat schoon en veilig kan. De vvd wil alleen tot schaliegaswinning 
overgaan als de risico’s beheersbaar zijn. 

Crisis rond zorgplan van Schippers

Minister Schippers van Volksgezondheid (vvd) lijdt een gevoelige nederlaag als een 
cruciaal onderdeel van haar zorgplan door toedoen van drie pvda-senatoren (Dui-
vesteijn, Ter Horst en Linthorst) wordt weggestemd. Schippers had gehoopt met de 
beperking van de vrije artsenkeuze een substantiële bezuiniging binnen te halen, maar 
dat lijkt nu van de baan. De vvd is boos omdat de maatregel deel was van de afspraken 
binnen de gedoogcoalitie, waaraan de Eerste Kamer zich echter niet gebonden hoeft te 
voelen. Zij vindt dat de pvda nu maar voor een oplossing moet zorgen. De drie menen 
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dat hun stem niet als een verrassing kan zijn gekomen; zij waren altijd al op inhoude-
lijke gronden tegen.

De senaatsfractie van de pvda wil zich niet bij voorbaat vastleggen op een repa-
ratieplan. Een voorstel om wijzigingen vast te leggen in een Algemene Maatregel van 
Bestuur stuit op bezwaren bij de senatoren, omdat zo’n amvb gemakkelijk kan worden 
veranderd. Uiteindelijk kiest de vvd toch voor het voortbestaan van de coalitie. In een 
brief aan de Tweede Kamer doet Rutte een aantal concessies die de positie van de pati-
enten moeten versterken in een gewijzigd wetsvoorstel dat aan de Tweede Kamer zal 
worden aangeboden. Mocht het ontwerp alsnog sneuvelen, dan zullen de maatregelen 
uit de zorgwet desnoods buiten het parlement om via een amvb worden ingevoerd, 
een sluiproute die bij de ‘constructieve oppositie’ op veel bezwaren stuit. De coalitie 
wint vooral tijd met het plan. Zij hoopt dat het stof in de loop van het volgende jaar zal 
neerdalen en dat het wetsontwerp dan alsnog wordt aangenomen. 

 

En verder…

•	 neemt de Eerste Kamer de Wet langdurige zorg aan, die per 1 januari de Algemene 
wet bijzondere ziektekosten gaat vervangen; vvd, pvda, cda, d66, ChristenUnie en 
sgp stemmen voor;

•	 stemt de Eerste Kamer in met een nieuw financieel toetsingskader voor pensioen-
fondsen; door het hanteren van een aangepaste rekenrente wordt voorkomen dat 
de fondsen de uitkeringen het volgende jaar moeten korten;

•	 kiest de parlementaire pers minister Timmermans als politicus van het jaar en 
Omtzigt (cda) als parlementariër van het jaar; Timmermans eindigt ook als num-
mer een in de publieksverkiezing van het tv-programma EenVandaag;

•	 werken vvd-ministers Blok en Schippers niet mee aan de uitvoering van de wet die 
per 1 januari de topsalarissen in de (semi)publieke sector beperkt; zij vinden het te 
kort dag, terwijl minister Plasterk juist alles op alles heeft gezet om de wet nog op 
die datum in werking te doen treden;

•	 leggen Tweede Kamerleden van zeven partijen onder aanvoering van Van Raak (sp) 
een initiatiefwetsvoorstel aan de Raad van State voor dat beoogt te komen tot een 
onafhankelijk Huis voor Klokkenluiders dat onderzoek doet naar maatschappe-
lijke misstanden en aanbevelingen doet om problemen op te lossen;

•	 wil de Tweede Kamer dat minister Blok de invoering van strengere hypotheek-
normen opschort totdat zij met de bewindsman over de normen van budget-
instituut Nibud heeft kunnen debatteren;

•	 concludeert een commissie van Nijmeegse wetenschappers die in opdracht van de 
Tweede Kamer de kabinetsformatie van 2012 evalueerde, dat een formatie zonder 
Koning herhaling verdient, maar dat de Koning wel beter moet worden geïnfor-
meerd; ook meent zij dat het wenselijk is bij de vorming van een coalitie niet alleen 
rekening te houden met de steun in de Tweede Kamer, maar ook in de Eerste Kamer.
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Januari 2015

Beveiliging tegen aanslagen

Naar aanleiding van bloedige aanslagen van moslimextremisten in Parijs overlegt 
minister Opstelten van Veiligheid in Parijs met zijn buitenlandse collega’s over de 
strijd tegen terreur. De bewindslieden spreken af dat er een betere controle van de bui-
tengrenzen komt door het aanleggen van een register van vliegtuigpassagiers. Verder 
moeten internetaanbieders alles verwijderen wat aanzet tot haat en terreur; radicali-
sering zou daardoor worden voorkomen. De Tweede Kamer is niet enthousiast. De 
maatregelen waren al opgenomen in het Actieprogramma Integrale Aanpak Terreur dat 
het kabinet in augustus presenteerde, en waar de Kamer ook toen kritisch over was 
omdat de privacy er te veel door in het geding zou komen. De Tweede Kamer steunt 
wel het voornemen van de minister om politie en veiligheidsdiensten meer gegevens 
van verdachte personen te laten uitwisselen. 

Als het om concrete maatregelen tegen terreuraanslagen gaat, blijkt de Kamer ver-
deeld te zijn. Zo wil de pvv alle islamitische immigratie stoppen, jihadisten uitzetten 
en het leger inzetten om stations, straten en winkelcentra te beveiligen. Het cda vindt 
dat moslims zich moeten uitspreken voor vrijheid en democratie en dat het verheerlij-
ken van terroristisch geweld strafbaar wordt. De vvd wil dat de politie wordt uitgerust 
met machinegeweren; jihadisten moet de nationaliteit kunnen worden ontnomen. De 
pvda wil de mentaliteit van de samenleving veranderen en gesprekken voeren over 
de verworvenheden van de open samenleving, terwijl de sp onder meer pleit voor het 
doorbreken van het isolement van jongeren door beter taalonderwijs; verdere bezuini-
ging op de politie wijst zij af.

‘Bed, bad en brood’ voor uitgeprocedeerde asielzoekers

In november 2014 heeft het Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa 
bepaald dat illegale en uitgeprocedeerde asielzoekers recht hebben op ‘bed, bad en 
brood’. Daarmee wordt het beleid van staatssecretaris Teeven doorkruist. Aanvankelijk 
weigert hij dan ook categorisch gehoor te geven aan de uitspraak. Onder druk van de 
gemeenten, de linkse oppositie, coalitiegenoot pvda, vn-rapporteurs en een uitspraak 
van de voorzieningenrechter gaat Teeven nu toch overstag. Hij belooft de gemeenten 
een tijdelijke bijdrage tot uiterlijk twee maanden na het oordeel van de Europese Raad 
van Ministers. 



HET PARLEMENTAIRE JAAR 2014-2015

141

En verder…

•	 mislukt de beoogde invoering van de wet op 1 januari 2015 die de bonussen in de 
bankensector aan banden moet leggen omdat vvd en cda in de Eerste Kamer nog 
aanvullende vragen hebben;

•	 verklaart senaatsvoorzitter Broekers-Knol (vvd) grote principiële bezwaren te 
hebben tegen het voornemen van het kabinet om de gesneuvelde zorgwet van 
Schippers desnoods buiten het parlement om te repareren; het kabinet zou daar-
mee het parlementair stelsel ondermijnen en in strijd met de grondwet handelen;

•	 draagt het kabinet aan de Commissie voor Toezicht op Inlichtingen- en Veilig-
heidsdiensten op te onderzoeken wat de diensten wisten over de veiligheidssitua-
tie in het Oekraïense luchtruim voordat het Maleisische toestel mh17 neerstortte, 
waarbij veel Nederlanders omkwamen;

•	 eisen sp, GroenLinks en ChristenUnie opheldering van minister Kamp over een 
rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat concludeert dat het ministerie 
van ez en de nam bij de gasboringen in Groningen jarenlang geen rekening hebben 
gehouden met de veiligheid van de inwoners;

•	 torpedeert de Eerste Kamer de voorgenomen bezuinigingen van staatssecretaris 
Teeven en minister Opstelten op de rechtsbijstand; cda, sp, pvv en d66 stemmen 
tegen omdat de toegang tot het recht in gevaar komt;

•	 stemt de Eerste Kamer in met de studielening die de studiebeurs moet gaan ver-
vangen;

•	 gaat de Tweede Kamer akkoord met de omstreden verplichte rekentoets die staats-
secretaris Dekker wil invoeren bij het eindexamen in het voortgezet onderwijs; 
vvd, pvda en pvv zijn voor.

Februari 2015

Debat over de ramp met de mh17

De ministers Koenders en Opstelten debatteren met de Tweede Kamer over de ramp 
met het Maleisische vliegtuig mh17 die een jaar eerder boven Oekraïne plaatsvond. 
De bewindslieden houden vol dat het kabinet niet op de hoogte was van het gevaar 
van zwaar luchtafweergeschut van rebellen. De oppositie gelooft dat niet. Zij wijst 
met name op de waarschuwing van een navo-bevelhebber aangaande trainingen van 
pro-Russische separatisten met een geavanceerd raketsysteem. vvd en pvda dringen 
bij de Kamer aan op terughoudendheid zolang het officiële onderzoek niet is afgerond. 
De oppositie wil alleen terughoudendheid in acht nemen voor zover het om de toe-
dracht van de ramp gaat, niet als het de rol van het kabinet betreft.
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Gaswinning in Groningen

Minister Kamp besluit de gasproductie in Groningen uit veiligheidsoverwegingen tot 
1 juli een beetje terug te draaien. Hij geeft hiermee gevolg aan een compromis tussen 
regeringspartijen vvd en pvda. Toch komen de verhoudingen op scherp te staan als 
pvda-leider Samsom verklaart het ondenkbaar te vinden dat de gaskraan na 1 juli weer 
volop opengaat. De vvd wil dat de pvda in dat geval akkoord gaat met bezuinigingen ter 
compensatie van de teruglopende inkomsten uit de gaswinning. Het zou gaan om een 
gat in de begroting van 1,6 miljard euro. Met extra bezuinigingen zou ook de herziening 
van het belastingstelsel in gevaar komen. De oppositie laat in een Kamerdebat weten dat 
zij de gaskraan nog verder dichtgedraaid wil zien, maar Kamp geeft geen krimp.

Initiatiefvoorstel wijziging echtscheidingswetgeving

Van der Steur (vvd) en Recourt (pvda) dienen een initiatiefwetsvoorstel bij de Tweede 
Kamer in dat het aantal ‘vechtscheidingen’ moet beperken. De geldende alimentatie-
regels voelen voor veel betrokkenen onrechtvaardig aan. De initiatiefnemers halen de 
berekening van de alimentatie daarom weg bij de rechter. Ouders moeten dit zelf doen 
aan de hand van een in de wet opgenomen rekenmodel. Zij worden ook verplicht 
afspraken te maken over de onderhoudsplicht voor hun kinderen. De alimentatie-
plicht wordt verlaagd van 21 naar 18 jaar. Volgens het wetsvoorstel spelen stiefouders 
geen rol meer bij de onderhoudsplicht voor de kinderen van hun partner.

Aftreden Kamerlid Verheijen 

Het vvd-Kamerlid Verheijen komt in opspraak omdat hij in het verleden als gedepu-
teerde van Limburg dubieuze declaraties bij de provincie indiende. Verheijen zelf, pre-
mier Rutte en fractievoorzitter Zijlstra vinden het een ‘opgepompt’ verhaal. Ook wordt 
er een strafklacht wegens corruptie tegen hem ingediend op grond van acties van hem 
als wethouder van de gemeente Venlo. In afwachting van het resultaat van een intern 
partijonderzoek treedt Verheijen tijdelijk terug als parlementariër. 

Omdat de affaire, naast vergelijkbare kwesties in vvd-kring, de campagne voor 
de Provinciale Statenverkiezingen van de vvd dreigt te schaden, probeert de integri-
teitscommissie de resultaten van het onderzoek zo snel mogelijk te presenteren. Ver-
heijen treedt af hoewel hij zegt zich niet te herkennen in de conclusie van het interne 
partijonderzoek dat zijn handelen in strijd was met de ‘integriteitskaders’ van de vvd. 
Fractievoorzitter Zijlstra noemt die stap nu ‘onvermijdelijk’. 
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Openbaarmaking fractiekosten

In de besloten commissie Werkwijze Tweede Kamer eisen vvd en pvda met steun van 
d66 dat alle fracties hun kosten van de afgelopen jaren openbaar maken. Vooral pvv en 
sp verzetten zich hier fel tegen. In het presidium leidt de kwestie tot heftige menings-
verschillen. Er bestaat vooral onduidelijkheid over de vraag of het geld dat bedoeld is 
om de fractie te ondersteunen daar inderdaad voor wordt gebruikt, of dat het ook voor 
campagnedoeleinden wordt ingezet. Verkiezingscampagnes dienen uit de partijkas te 
worden gefinancierd.

Als gevolg van de discussie stapt de sp voorlopig uit het presidium. Zij meent dat zij 
slachtoffer is van een politieke afrekening, zij ontkent dat de sp openbaarmaking van 
de fractiekosten blokkeert en zij wil dat de vergaderingen van het presidium openbaar 
worden. 

En verder…
     

•	 wil staatssecretaris Mansveld dat ns en Prorail er alles aan doen om de chaos op 
het spoor, zoals die zich begin van de maand door ict-problemen voordoet, wordt 
voorkomen; in de Tweede Kamer worden vragen gesteld over de kwestie;

•	 vindt er op initiatief van sp, cda en pvda een debat met staatssecretaris Van Rijn 
plaats over de chaos bij de Sociale Verzekeringsbank die verantwoordelijk is voor 
de uitbetaling van de persoonsgebonden budgetten, dit naar aanleiding van alar-
merende tweets van pgb-gerechtigden; de staatssecretaris biedt zijn excuses aan een 
stelt maatregelen in het vooruitzicht;

•	 zijn pvda en vvd het erover eens dat niet verder bezuinigd kan worden bij het 
ministerie van Veiligheid en Justitie zonder dat de veiligheid in gevaar komt;

•	 stemt de Tweede Kamer in met een voorstel om voetbalsupporters harder aan te 
pakken als zij voor het eerst worden betrapt bij een ernstige verstoring van de open-
bare orde;

•	 past minister Schippers de Zorgwet in die zin aan dat de omstreden budgetpolis, 
die geen recht geeft op vrije artsenkeuze, verdwijnt; wel voert zij een korting op het 
eigen risico in voor patiënten die kiezen voor een door de zorgverzekeraar geselec-
teerde arts;

•	 besluit het kabinet een wetsvoorstel in te dienen dat inlichtingendiensten onder 
garanties voor de privacy in de gelegenheid stelt via de kabel informatie af te tap-
pen; vvd, pvda, pvv, cu en sgp zullen het voorstel steunen, terwijl het cda reserves 
heeft, maar positief is en d66 en sp vooralsnog tegen zijn; 

•	 gaat de Tweede Kamer akkoord met de hervormingsvoorstellen van de Griekse rege-
ring die als voorwaarde gelden voor voortzetting van de financiële steun aan het land;

•	 is een ruime Kamermeerderheid voor een wetsvoorstel van Opstelten dat het moge-
lijk maakt jihadstrijders hun Nederlanderschap te ontnemen; sp en d66 zijn tegen.
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Maart 2015

Aftreden van Opstelten en Teeven

Minister Opstelten komt in de problemen naar aanleiding van onthullingen van het 
tv-programma Nieuwsuur over een omstreden witwasdeal die het om in de persoon 
van zittend staatssecretaris Teeven in 2000 met de veroordeelde drugscrimineel Cees H. 
sloot. Omdat de staat anders volledig achter het net zou vissen, werd overeengekomen 
dat Cees H. slechts een deel van zijn criminele vermogen als boete hoefde af te staan. 
De Belastingdienst werd buiten de deal gehouden. Het lijkt erop dat het bedrag dat H. 
mocht houden veel hoger is dan verantwoordelijk minister Opstelten een jaar eerder aan 
de Tweede Kamer heeft voorgehouden. Opstelten vindt dat de Kamer hem op zijn woord 
moet vertrouwen omdat de administratie uit die tijd op het departement niet te traceren 
valt. Nieuwsuur presenteert echter de exacte bedragen, die door H.’s advocaat worden 
bevestigd. De oppositie eist uitleg van de bewindsman. Nog voor een Kamerdebat over 
de kwestie kan plaatsvinden, meldt Opstelten dat de juiste gegevens over de deal alsnog 
op het ministerie zijn gevonden. Omdat hij de Kamer in eerste instantie verkeerd heeft 
ingelicht, treedt hij af. Ook zijn staatssecretaris Teeven biedt zijn ontslag aan; hij kan niet 
meer geloofwaardig functioneren nu de minister is afgetreden vanwege een zaak waar hij 
bij betrokken was. Teeven benadrukt dat met de deal zelf niets mis was. 

De oppositie neemt het de bewindslieden kwalijk dat zij geen verantwoording 
afleggen in de Kamer. Wel debatteert de Kamer met premier Rutte. Het is volgens hem 
spijtig maar terecht dat de bewindslieden zijn afgetreden omdat hun informatievoor-
ziening aan de Kamer heeft gefaald, maar verder geeft hij geen krimp. Over de witwas-
deal wenst hij geen oordeel uit te spreken noch over de vraag of Teeven wel degelijk op 
de hoogte was van de hoogte van de schikking en of deze door daarover te zwijgen zijn 
minister heeft benadeeld. Wel zegt hij toe dat Opsteltens opvolger een onderzoek zal 
doen naar de afwikkeling van de deal, naar de manier waarop de informatie bij Justitie 
is weggelekt en wat dit voor gevolgen kan hebben voor het ministerie.

De nieuwe bewindslieden worden pas benoemd na de Provinciale Statenverkie-
zingen van 18 maart. Het vvd-Tweede Kamerlid Van der Steur wordt dan de nieuwe 
minister van Veiligheid en Justitie, zijn fractiegenoot Dijkhoff wordt staatssecretaris. 
De oppositie betwijfelt of het tweetal over voldoende ervaring beschikt om het zware 
departement te leiden. Teeven keert terug naar de Kamer.

Complot tegen de vvd?

Minister Schippers, lid van het campagneteam van de vvd, suggereert dat de affaires 
die haar partij de laatste tijd hebben geplaagd gevolg zijn van georkestreerde aan-
vallen om de vvd in de aanloop naar de verkiezingen in diskrediet te brengen. De 
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oppositie en coalitiepartij pvda wijzen de complottheorie van de hand. Schippers 
wordt in de Tweede Kamer ter verantwoording geroepen, zij houdt daar vast aan 
haar theorie, vooral voor zover het de aanval op Opstelten en Teeven betreft, maar 
zij moet de Kamer beloven er verder het zwijgen toe te doen zolang het onderzoek 
naar de deal van Teeven loopt.

Gaswinning in Groningen

De Tweede Kamer vindt unaniem dat minister Kamp de conclusies moet overne-
men uit een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over de gas-
winning in Groningen. De gasproductie moet afhankelijk worden van de veiligheid, 
er moet onafhankelijk toezicht komen en de Groningers moeten bij de besluitvor-
ming over de gasproductie worden betrokken. In reactie op het rapport biedt Kamp 
namens het kabinet excuses aan de Groningers aan voor het gebrek aan aandacht 
voor de veiligheidsbelangen. Hij suggereert verder dat in de toekomst wellicht Rus-
sisch gas moet worden geïmporteerd als de Groningse productie wordt beperkt.

Verkiezingen voor Provinciale Staten

De Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart staan in hoge mate in het teken van 
de landelijke politiek. De samenstelling van de Eerste Kamer is voor het kabinet, 
dat tot dan toe niet op een meerderheid in de senaat heeft kunnen bogen, van groot 
belang. Voor het kabinet is niet alleen het resultaat van belang dat regeringspartijen 
vvd en pvda behalen, maar ook dat van ‘gedoogpartners’ in de Eerste Kamer d66, 
cu en sgp. 

De opkomst is met 47,5 procent laag. De pvda blijkt de grote verliezer te zijn; 
zij lijkt zes van de veertien senaatszetels kwijt te raken. De vvd verliest er drie. d66 
verdubbelt van vijf naar tien, de sp gaat van acht naar negen. Het cda wint een zetel 
en gaat naar twaalf, de pvv gaat van tien naar negen. De ChristenUnie komt op drie 
zetels, sgp, pvdd en 50plus gaan van een naar twee en de osf houdt haar zetel. Coa-
litiepartijen en ‘constructieve oppositie’ hebben hiermee geen meerderheid meer in 
de Eerste Kamer. De coalitie zal er dus (wisselend) andere partners bij moeten zoe-
ken om nieuwe wetsvoorstellen aan een meerderheid te helpen. Het kabinet heeft 
onder meer nog grote ambities op het gebied van de gezondheidszorg en de herzie-
ning van het belastingstelsel. De definitieve verkiezing van de Eerste Kamer door 
Provinciale Staten vindt op 26 mei plaats.
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Onenigheid tussen regeringspartners vvd en pvda over asielzoekers

De vvd lijkt meteen na de Provinciale Statenverkiezingen op een confrontatie met 
coalitiegenoot pvda aan te sturen als zij het partijstandpunt bekendmaakt dat Europa 
geheel moet stoppen met het opvangen van niet-Europese vluchtelingen. Opvang zou 
in de eigen regio moeten plaatsvinden. vvd-woordvoerder Azmani betoogt dat te veel 
asielzoekers bij hun vlucht naar Europa omkomen en dat de samenleving door de vluch-
telingenstroom wordt ontwricht. Behalve bij de pvv vindt het plan geen weerklank in 
de Tweede Kamer. pvda en loyale oppositiepartijen d66 en ChristenUnie leveren felle 
kritiek, al was het maar omdat de voorstellen strijdig zijn met internationale afspraken.

vvd-fractievoorzitter Zijlstra gooit olie op het vuur als hij in de Volkskrant pleit 
voor een meer coöperatieve houding tegenover dictaturen als dat in het Nederlandse 
veiligheidsbelang is. Volgens de pvda leidt dat alleen tot schijnstabiliteit. Samsom 
noemt het steunen van dictators uit veiligheidsoverwegingen ‘onverantwoord, kort-
zichtig en contraproductief ’. Ook d66, GroenLinks en sp plaatsen vraagtekens bij Zijl-
stra’s uitspraken.

abn amro

Er ontstaat maatschappelijke en politieke ophef over de salarisverhoging van een ton 
voor de leden van de raad van bestuur van ‘staatsbank’ abn amro. De salaris verhoging 
is conform de afspraken waar ook de Tweede Kamer mee akkoord is gegaan. Minister 
Dijsselbloem van Financiën verdedigt haar dan ook juridisch en politiek, maar keurt de 
loonstijging tot ongenoegen van de top van de bank moreel af. Hij zou tevens hebben 
gewaarschuwd voor imagoschade, waardoor de beursgang van de bank in gevaar komt. 
Uiteindelijk zien de bankiers van hun salarisverhoging af als Dijsselbloem besluit de 
beursgang uit te stellen. Een groot deel van de Kamer wil nu een debat met de minister 
over zijn rol in de affaire. GroenLinks, sp en cda willen een hoorzitting met de top van 
de bank over de vraag hoe zij hun loonstijgingen rechtvaardigen. 

En verder…

•	 sneuvelt een ontwerpgrondwetswijziging van voormalig GroenLinks-fractie-
voorzitter Halsema na elf jaar in tweede lezing in de Tweede Kamer; de wijziging 
beoogde de rechter de bevoegdheid te geven wetten te toetsen aan een aantal 
grondrechten, maar het voorstel behaalt niet de vereiste tweederde meerderheid 
omdat, naast het cda, nu ook de vvd en pvv tegen zijn;

•	 baart premier Rutte opzien door tijdens een verkiezingsdebat de stelling te onder-
schrijven dat Nederlandse jihadstrijders beter kunnen sneuvelen dan terugkeren 
naar Nederland; hij benadrukt dat hij daarmee geen kabinetsbeleid weergeeft;
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•	 dient Schouw (d66) een initiatiefwetsvoorstel in dat beoogt tot meer democra-
tische controle te komen bij lokale samenwerking; Schouw wil ‘het democrati-
sche primaat van volksvertegenwoordigende organen van gemeente, provincie en 
waterschap versterken’;

•	 geeft het vvd-Tweede Kamerlid Leegte zijn zetel op omdat hij een nevenfunctie die 
samenhangt met zijn portefeuille niet heeft gemeld;

•	 zeggen sp, pvv, 50plus en pvdd in verband met de chaos ronde de pgb’s hun ver-
trouwen op in staatssecretaris Van Rijn; een Kamermeerderheid blijft hem steunen;

•	 gaat het voormalige vvd-Tweede Kamerlid Houwers verder als eenmansfractie als 
hij bij de vvd niet langer welkom is omdat hij een boete voor hypotheekfraude 
heeft gekregen; de coalitie beschikt daarmee nog maar over een meerderheid van 
één zetel;

•	 gaat de Tweede Kamer akkoord met de locaties voor drie grote windmolenparken 
voor de kust van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland.

April 2015

abn amro

President-commissaris Van Slingelandt geeft in een ‘rondetafelgesprek’ met leden van 
de Tweede Kamer een toelichting op de omstreden loonsverhoging voor de leden van 
de raad van bestuur van abn amro. Alleen de vvd ziet af van deelname aan het gesprek. 
Van Slingelandt erkent dat de raad van commissarissen de emoties rond de salaris-
verhoging heeft onderschat, maar hij benadrukt ook het belang van goede arbeids-
voorwaarden voor bestuursleden. Twee dagen later volgt het Kamerdebat met minister 
Dijsselbloem over diens rol in de affaire. Hij erkent dat hij de Tweede Kamer actiever 
had moeten inlichten over de voorgenomen salarisverhoging, gelet op het te verwach-
ten maatschappelijke rumoer. Hij heeft overwogen de salarisverhoging te blokkeren, 
maar zag daarvan af omdat hij juridisch zwak stond. De Kamer neemt genoegen met 
de uitleg van de minister.

Onenigheid tussen regeringspartners over thuiszorg

Nadat regeringspartij vvd haar profiel heeft aangescherpt door stevige standpunten 
over niet-Europese vluchtelingen en de omgang met dictatoriale regimes in te nemen, 
doet coalitiepartner iets dergelijks als fractievoorzitter Samsom een pleidooi houdt 
tegen de ‘beheerszucht’ en bureaucratische eisen van zorgverzekeraars in de wijkver-
pleging, waardoor wijkverpleegkundigen onvoldoende aan hun zorgtaken toekomen. 
Samsom vindt dat te veel verschillende thuiszorginstellingen in de wijken actief zijn. 
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Dat zou efficiënter kunnen. De zorgverzekeraars vinden dat de politiek i.c. het kabinet 
zelf schuldig is aan de geschetste situatie. De verzekeraars zijn pas enkele maanden 
eerder door de politiek verantwoordelijk gemaakt voor de budgetbewaking. Coalitie-
partner vvd gaat er niet van uit dat de pvda nu al weer van koers wil veranderen 
omdat dat alleen maar tot kostenstijgingen en hogere premies zou leiden.

Opvang van illegalen

Er ontstaat een crisissfeer als regeringspartners vvd en pvda lijnrecht tegenover elkaar 
komen te staan over de al langer slepende kwestie van de basisvoorzieningen voor ille-
gale en uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland. Het Comité voor Sociale rechten 
van de Raad van Europa vindt dat illegalen recht hebben op ‘bed, bad en brood’. De 
pvda onderschrijft die opvatting, de vvd meent daarentegen dat zo’n regeling een 
aanzuigende werking heeft en uitgeprocedeerden niet stimuleert het land te verlaten. 
Nu het Europees Comité van Ministers geen consequenties heeft verbonden aan het 
advies van het Comité, menen de liberalen dat het Nederland vrij staat te bepalen wat 
met de aanbeveling te doen. Er vindt koortsachtig overleg plaats in het Torentje. Beide 
partijen benadrukken niet uit te zijn op de val van het kabinet, al lijkt de vvd niet rou-
wig om een mogelijke breuk. De liberalen kunnen met dit thema hun rechtse profiel 
tegenover de pvv aanscherpen, en een groot deel van de hervormingen die de liberalen 
wensten zijn gerealiseerd. Daar staat tegenover dat het voor de partij electoraal gunstig 
kan zijn te wachten op een solide economisch herstel, dat dan kan worden geclaimd.

Er volgen langdurige onderhandelingen over een compromis. De partijen worden 
het er uiteindelijk over eens dat illegalen voor een beperkte tijd recht hebben op bed, 
bad en brood, waarvoor zij terechtkunnen in vijf grote steden en in het azc in Ter Apel. 
Overige opvangvoorzieningen worden gesloten. De asielzoekers moeten meewerken 
aan hun uitzetting. De afspraken gelden voor een jaar.

De vn-mensenrechtenrapporteur Alston noemt het compromis inhumaan en 
in strijd met internationale regels. De maatschappelijke kritiek op het compromis is 
groot. De oppositie is kritisch: het compromis lost niets op, want als de opvang maar 
kort mag duren, doet het probleem van op straat gezette illegalen zich volgens haar 
snel opnieuw voor. Veel gemeenten weigeren hun voorzieningen te sluiten. Zij willen 
in ieder geval met het kabinet overeenkomen dat er op meer dan zes plekken voorzie-
ningen komen en zij willen dat de opvang langer moet kunnen duren dan een paar 
weken. Over de betekenis van het begrip opvang gedurende ‘een beperkt aantal weken’ 
ontstaat onenigheid binnen de coalitie.

In het Kamerdebat over het compromis lukt het de oppositie niet om vvd en pvda 
uit elkaar te spelen. Volgens sp, d66 en GroenLinks vlucht het kabinet in vaagheden 
om het politieke lijf te redden. pvv en cda hebben problemen met het feit dat er 
noodopvang blijft, ook voor degenen die onrechtmatig in Nederland verblijven. 
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Gaswinning in Groningen

De Raad van State bepaalt in een voorlopige uitspraak dat in en om Loppersum (Gro-
ningen) in verband met het risico op aardbevingen geen gas meer mag worden gewon-
nen, tenzij de gasvoorziening in gevaar komt. Minister Kamp legt zich neer bij de voor-
lopige uitspraak. In de Tweede Kamer heeft alleen de vvd bezwaren. Zij wijst onder 
andere op verplichtingen tot gasleverantie die met Duitse afnemers zijn aangegaan.

Overigens stellen de pvda en de pvdd voor de bewijslast bij aardbevingsschade om 
te draaien. Niet de gedupeerde zou bewijs moeten leveren dat de schade door aardgas-
winning is ontstaan, maar de nam moet bewijzen dat die niet door een aardbeving is 
ontstaan. Er tekent zich een Kamermeerderheid af voor het voorstel. Alleen de vvd ziet 
er niets in, vvd-minister Kamp inbegrepen. Kamp vreest misbruik van de omgekeerde 
bewijslast, en bovendien is al wettelijk geregeld dat de nam het risico draagt.

Fractievoorzitter voor de vvd Halbe Zijlstra, vicepremier en minister van Sociale Zaken Lodewijk 
Asscher en minister-president Mark Rutte overleggen over het coalitieakkoord over bed, bad en 
brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers [foto: anp – dirk hol]
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Conflict tussen Van Miltenburg en Voortman

Kamervoorzitter Van Miltenburg komt in de problemen omdat zij in 2014 het Groen-
Links-Kamerlid Voortman ten onrechte heeft verdacht van het laten uitlekken van namen 
van kandidaten voor de functie van Nationale Ombudsman. Voortman neemt het Van 
Miltenburg kwalijk dat de Rijksrecherche door haar toedoen een onderzoek naar het 
Kamerlid heeft gedaan. Zij vindt dat hierdoor haar goede naam is aangetast. Zij heeft 
alleen informatie gedeeld in de fractie, en zij is daarvoor door haar fractievoorzitter 
geschorst. Volgens afspraak zou daarna geen aangifte worden gedaan. Voortman wil weten 
waarom Van Miltenburg die afspraak heeft geschonden en geen lichter vooronderzoek 
heeft gevraagd. Ook wil zij weten hoe het mogelijk is dat in De Telegraaf letterlijke citaten 
terechtkwamen van een gesprek over de kwestie tussen de twee betrokkenen. Voortman 
krijgt steun van een groot deel van de Tweede Kamer. Het presidium van de Kamer ver-
klaart het te betreuren dat het imago van Voortman is geschaad, maar wijst erop dat het 
besluit tot aangifte door het hele presidium is genomen en niet specifiek tegen Voortman 
was gericht. Het draagt Van Miltenburg op de kwestie met Voortman uit te spreken. De 
twee verklaren na langdurige gesprekken weer met elkaar door een deur te kunnen.

En verder…

•	 is er in de Eerste Kamer een ruime meerderheid voor het initiatiefwetsvoorstel 
Flexibel werken van cda en GroenLinks dat werknemers het recht geeft vanuit huis 
en flexibel te werken; de werkgever kan een verzoek daartoe alleen afwijzen als hij 
kan aantonen dat de kwaliteit van het werk in gevaar komt;

•	 vindt een Kamermeerderheid, waaronder regeringsfracties vvd en pvda, dat 
gevangenen moeten meebetalen aan de kosten die worden gemaakt voor hun straf-
proces en detentie;

•	 neemt de Tweede Kamer een motie aan van pvda en ChristenUnie die het kabinet 
opdraagt ervoor te zorgen dat werknemers meer invloed krijgen op de beloning 
van topbestuurders van ondernemingen; vvd en cda zijn tegen de motie;

•	 stopt Bontes (ex-pvv; Groep Bontes/Van Klaveren) zijn activiteiten voor de nieuwe 
partij vnl (VoorNederland) omdat de omstreden voormalig advocaat Moscowicz 
wordt voorgedragen als lijsttrekker; Bontes spreekt van onverenigbare karakters;

•	 heeft de Tweede Kamer kritiek op de wijze waarop het kabinet is omgegaan met het 
verslag van een diplomatieke briefing over de oorlog in Oekraïne, drie dagen voordat 
vlucht mh17 daar op 17 juli 2014 neerstortte; de Onderzoeksraad voor de Veiligheid 
(ovv) kreeg het verslag pas in januari 2015 nadat deze daarom had gevraagd; volgens 
minister Koenders mag het kabinet niet ongevraagd materiaal aan de ovv leveren;

•	 heeft met name de oppositie kritiek op het feit dat ‘Brussel’ Nederland andermaal een 
naheffing dreigt op te leggen omdat het bruto nationaal inkomen, dat bepalend is voor 
de bijdrage aan de eu, over 2012 hoger bleek te zijn dan oorspronkelijk was berekend.
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Mei 2015

Klaver fractievoorzitter GroenLinks

De 29-jarige Klaver volgt Van Ojik op als fractievoorzitter van GroenLinks. Van Ojik 
verlaat de Tweede Kamer. Hij heeft de rust teruggebracht in de partij, maar hij denkt 
niet dat hij een electorale doorbraak kan bewerkstelligen. Klaver, die zich vooral pro-
fileert als tegenstander van het rendementsdenken en als voorstander van een grotere 
rol van de overheid, wordt de jongste fractievoorzitter ooit. 

Parlementaire enquête naar de Fyra

De parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar het mislukken van de 
hogesnelheidstrein Fyra start haar onderzoek. Zij bestaat uit Van Toorenburg (cda; 
voorzitter), Elias (vvd), Vos (pvda), Van Gerven (sp) en Bergkamp (d66). De aanbe-
steding van het project vond in 2001 plaats onder verantwoordelijkheid van het tweede 
kabinet-Kok. De openbare aanbesteding wordt achteraf gezien als een van de belang-
rijkste oorzaken van de mislukking van de hogesnelheidslijn. Toenmalig minister 
Netelenbos van Verkeer en Waterstaat verklaart tegenover de commissie er alles aan te 
hebben gedaan om premier Kok er – in een persoonlijke, handgeschreven brief – van 
te overtuigen de aanbestedingsprocedure te staken. Zij wilde de mogelijkheid open-
houden om het project onderhands aan staatsbedrijf ns te gunnen. De vvd-ministers 
Zalm (Financiën) en Jorritsma (Economische Zaken) waren echter sterke voorstan-
ders van de introductie van marktwerking op het spoor. Zij kregen het kabinet mee. 
Ook Kok wilde niet naar de tegenargumenten luisteren. 

Netelenbos kwam stevig in aanvaring met toenmalig ns-president-commissaris 
Timmer. Zij vroeg hem een plan op te stellen onder welke voorwaarden het depar-
tement de exploitatie van de hsl voor een periode van vijftien jaar onderhands zou 
kunnen gunnen. Toen Timmer kwam met een bod om de trein voor dertig jaar te 
integreren in het binnenlandse intercitynet, veegde Netelenbos dat van tafel. Daardoor 
voelde de ns-top zich geschoffeerd.

Verder blijkt dat de ns nooit een marktconform bod heeft willen doen op de con-
cessie voor de hsl. Het staatsbedrijf was bereid iedere prijs te betalen. Oud-presi-
dent-commissaris Timmer noemt het bod een grote fout, die hij zichzelf aanrekent. 
De ns had beter van een bieding kunnen afzien.

Volgens minister Schultz van Haegen van Verkeer hebben de ns en het ministerie de 
problemen rond de concessie voor de hsl voortdurend voor zich uitgeschoven, waardoor 
de problemen alleen maar groter werden. Oud-ministers Peijs en Eurlings verklaarden 
dat zij de problemen niet konden oplossen omdat ns weigerde de gegevens te overleggen 
waaruit zou moeten blijken dat het bedrijf de concessievergoeding niet kon betalen. 
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Opmerkelijk is verder dat de ns noch de Inspectie voor de Leefomgeving en Trans-
port bij levering de kwaliteit van de door het Italiaanse AnsaldoBreda geleverde trei-
nen heeft gecontroleerd. Grote constructiefouten kwamen daardoor pas aan het licht 
tijdens het gebruik.

Verantwoordingsdag

Op de derde woensdag van mei, Verantwoordingsdag, kijkt het kabinet terug op de 
financiële prestaties van het afgelopen jaar en laat de Algemene Rekenkamer haar licht 
schijnen over eventuele missers van het kabinet. Minister Dijsselbloem benadrukt dat 
2014 financieel gezien een gunstig jaar was voor het kabinet. Er is een forse meevaller 
in de zorg, en de rentelasten zijn laag. Rekenkamerpresident Stuiveling plaatst kant-
tekeningen bij de uitvoering van het beleid. Zo is zij kritisch over de ict-problemen bij 
de overheid en over de invoering van het persoonsgebonden budget. Ook de decen-
tralisatie van de zorg, de jeugdzorg en het arbeidsmarktbeleid zorgt voor problemen.

Beursgang abn amro

Het kabinet besluit dat de eerste aandelen van abn amro nog in 2015 op de markt 
komen. Eerder was de beursgang uitgesteld, nadat er commotie was ontstaan over de 
beloning van de top van de bank. Het zal enkele jaren duren voor de staat de hele 
bank heeft verkocht. Eerst moet de Europese Centrale Bank nog toestemming geven. 
vvd, pvda, cda en d66 staan achter de beursgang. ChristenUnie en GroenLinks zijn 
kritisch; zij vinden dit het moment bij uitstek om een omslag in het denken over het 
bankwezen te bewerkstelligen. De sp had het liefst gezien dat abn amro was omge-
vormd tot een nutsbank in handen van de staat.

Samenstelling Eerste Kamer

Na de verkiezingen van de Eerste Kamer door Provinciale Staten kan het kabinet ook met 
steun van de ‘constructieve drie’ (d66, ChristenUnie en sgp) niet meer op een meerderheid 
in de senaat rekenen. Samen hebben zij 36 van de 75 zetels. De ‘c3’ legt zich daarom nergens 
meer op vast. Het kabinet zal nu voor elk voorstel ad hoc wisselende steun moeten zoeken. 

Er is in de Eerste Kamer geen enkele grote partij meer over: de vvd krijgt dertien 
zetels, het cda twaalf, d66 tien, de pvv en sp negen, de pvda acht, GroenLinks vier, 
ChristenUnie drie, pvdd, sgp en 50plus twee en de osf een. 
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En verder…

•	 draagt de Tweede Kamer aan de Gezondheidsraad op de chronische ziekte me 
opnieuw onder de loep te nemen, nadat de patiëntenverenigingen 56.000 hand-
tekeningen hebben opgehaald;

•	 debatteert de Tweede Kamer, onder meer naar aanleiding van de onrust aan de 
Universiteit van Amsterdam, met minister Bussemaker over de democratisering 
van het hoger onderwijs;

•	 maakt Schouw (d66) bekend dat hij de Tweede Kamer verlaat;
•	 zijn de Tweede-Kamerleden Bontes (vnl) en Servaes (pvda), alsmede europarle-

mentariër Van Baalen (vvd), om niet nader omschreven redenen niet meer wel-
kom in Rusland.

Juni 2015

Debat over het persoonsgebonden budget (pgb)

Staatssecretaris Van Rijn overleeft met moeite een Kamerdebat over de pgb’s, waarvan 
de uitbetaling problematisch is. Een dreigende motie van wantrouwen van d66 blijft 
uiteindelijk uit omdat ‘pgb-houders niet (zijn) gebaat bij een politieke afrekening’, 
aldus woordvoerster Dijkstra. vvd en pvda hadden al aangekondigd ‘hun’ staatssecre-
taris onvoorwaardelijk te steunen, en ook Van Rijn had laten doorschemeren niet te 
zullen opstappen. Overigens erkent de staatssecretaris volmondig zijn fouten. sp, pvv, 
cda, GroenLinks, 50plus, pvdd en enkele afgesplitste Kamerleden steunen wel een 
tegen Van Rijn gerichte motie van wantrouwen.

Debat over klm en Schiphol

vvd, sp en cda vragen opheldering van staatssecretaris Mansveld over het feit dat de 
staatsgaranties voor klm en Schiphol bij de fusie met Air France boterzacht blijken te 
zijn. De positie van Schiphol kan in gevaar komen als Air France-klm niet langer op 
Schiphol landt, maar kiest voor een Franse luchthaven. Volgens de staatssecretaris is 
er geen reden tot zorg. De afspraken met de Franse top van de luchtvaartmaatschappij 
zijn herbevestigd. De Kamer vindt echter dat Mansveld zich te passief opstelt in het 
behartigen van de belangen van klm en Schiphol.
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Herziening belastingstelsel

Staatssecretaris Wiebes van Financiën maakt bekend dat de coalitiepartners vvd en 
pvda het op hoofdlijnen eens zijn over de herziening van het belastingstelsel. Het 
betreft de laatste grote stelselwijziging die het kabinet zich heeft voorgenomen. De 
coalitiepartijen zijn het erover eens dat het stelsel eenvoudiger moet worden, dat er las-
tenverlichting moet komen en dat de belasting op arbeid omlaag moet, zodat de werk-
gelegenheid wordt gestimuleerd. Tot ergernis van de oppositie worden details echter 
niet bekendgemaakt. Premier Rutte wil in stilte het benodigde politieke draagvlak voor 
het plan verwerven voor het stuk naar de Tweede Kamer gaat. Maar ook de potentieel 
gedogende partijen willen eerst het akkoord op hoofdlijnen zien.

Het kabinet maakt daarop bekend dat het de btw met 5 miljard euro wil verho-
gen en de inkomstenbelasting met hetzelfde bedrag verlagen. De Rijksbijdrage aan 
gemeenten zou ook met 5 miljard moeten worden verlaagd, welk bedrag gemeenten 
dan uit eigen belastingen zouden mogen compenseren. Het Rijk zou dat bedrag kun-
nen gebruiken om de zogenoemde ‘heffingskorting’ voor iedere burger te verhogen. 
Om groepen die getroffen worden door de maatregelen te compenseren, zou het kabi-
net nog eens 5 miljard willen uittrekken. Die ruimte zou er zijn door de economische 
groei.

d66, GroenLinks, ChristenUnie en sgp zijn bereid om over het pakket maatregelen 
te onderhandelen. De steun van deze partijen is nodig voor een meerderheid in de 
Eerste Kamer, maar GroenLinks verklaart zich al meteen tegen de verhoging van de 
btw. Fractieleider Klaver pleit in plaats daarvan voor een vergaande vergroening van 
het belastingstelsel en aanpak van belastingontwijking. Op grond van de verkiezings-
programma’s denkt hij dat daarvoor in ieder geval steun is van de onderhandelende 
partijen pvda, d66, ChristenUnie en GroenLinks. 

Al snel blijkt echter dat er voor het kabinet geen basis is om een stelselherziening 
door te voeren. Na twee uur onderhandelen haakt d66 al af. Volgens Pechtold zijn de 
verschillen van inzicht tussen de zes partijen te groot. Het kabinet wil zich nu beper-
ken tot een eenvoudige belastingverlichting van 5 miljard euro. Het denkt hiervoor 
voldoende steun te kunnen krijgen.

Afsplitsingen van Kamerfracties

Tijdens het jaarlijkse debat over het eigen functioneren van de Tweede Kamer blijkt 
dat een ruime meerderheid vóór strengere regels is om afsplitsingen van fracties tegen 
te gaan. In de lopende zittingsperiode is het aantal fracties door afsplitsingen gestegen 
van elf naar zestien. Voorgesteld wordt onder meer om de spreektijd in te perken van 
en geen budget meer te geven aan Kamerleden die zich afsplitsen en hun zetel niet 
teruggeven aan de partij. Voorzitter Van Miltenburg zal een notitie opstellen met uit-
gewerkte maatregelen die na de verkiezingen moeten ingaan. De kleine fracties zijn 
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woedend. Zo noemt Bontes de voorstellen ‘in flagrante strijd met de Grondwet’, omdat 
Kamerleden zonder last moeten kunnen opereren.

En verder…

•	 stemt de Eerste Kamer in met het voorstel de aow-gerechtigde leeftijd versneld te 
verhogen tot 67 jaar in 2021 in plaats van in 2023;

•	 heeft de oppositie kritiek op minister Dijsselbloem en staatssecretaris Mansveld in 
een Kamerdebat over de aanbesteding van openbaar vervoer in Limburg; ns-doch-
ter Abellio won deze aanbesteding dankzij valsheid in geschrifte en bedrijfsspio-
nage, waarna de minister, de enige aandeelhouder namens de Staat, ns-topman 
Huges dwong tot aftreden; een debat over de vraag of de privatisering van ns posi-
tief is geweest, gaat Dijsselbloem uit de weg;

•	 kondigen pvda, sp en GroenLinks aan een initiatiefwetsontwerp in te dienen als 
het kabinet geen stappen onderneemt om het minimumjeugdloon af te schaffen;

•	 is de pvdd verontwaardigd over het feit dat de pvda, anders dan in het verkie-
zingsprogramma bepleit, tijdens het debat over de nieuwe natuurbeschermingswet 
niet langer voor een totaal verbod op de plezierjacht blijkt te zijn; wel mogen in de 
toekomst natuur- en dierenbeschermingsorganisaties zich nadrukkelijker met de 
jacht bemoeien;

•	 wordt Broekers-Knol met algemene stemmen herkozen als voorzitter van de Eerste 
Kamer; zij was de enige kandidaat;

•	 draagt de rechtbank in Den Haag op verzoek van actiegroep Urgenda het kabinet 
op de uitstoot van broeikasgas meer te beperken dan het geval is; de uitspraak is 
uniek: nooit eerder bemoeide de rechter zich zo nadrukkelijk met de politiek;

•	 worden lijstverbindingen door een wetsvoorstel van minister Plasterk onmogelijk 
gemaakt; de wijziging van de Kieswet vindt plaats omdat de Tweede Kamer daartoe 
een motie van vvd, sp en d66 heeft aangenomen; een Kamermeerderheid vindt dat 
uitgebrachte stemmen alleen terecht mogen komen bij de partij waarop is gestemd.

Juli 2015

Renovatie van het Binnenhof

Uit een advies van voormalig minister Spies aan minister Blok blijkt dat de noodzake-
lijke renovatie van het Binnenhof 400 tot 480 miljoen euro gaat kosten als het complex 
vijfenhalf jaar dichtgaat; een gefaseerde renovatie duurt 13,5 jaar en kost tussen de 500 
en 600 miljoen. Spies adviseert de kortere procedure te volgen, terwijl een meerderheid 
van de direct betrokkenen een voorkeur voor een gefaseerde renovatie lijkt te hebben.
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Griekenland

Premier Rutte toont zich namens het kabinet in een spoedoverleg met de Tweede 
Kamer weinig toegeeflijk tegenover Griekenland nadat de Grieken zich in een referen-
dum negatief hebben uitgesproken over de eisen die Europa stelt voor aanhoudende 
steun aan het land. Als daarna alsnog een overeenkomst tot stand komt tussen Grie-
kenland en de overige eurolanden over strikte hervormingen in het land en daaraan 
gekoppelde nieuwe leningen, waardoor een ‘Grexit’ van de baan is, stemt Rutte in een 
eerste reactie daarmee in, maar moet hij ook toegeven dat hij een verkiezingsbelofte 
– ‘geen euro meer naar Griekenland’ – verbreekt. Of hij zijn partij meekrijgt, is nog 
niet zeker. Samsom is namens de pvda positief over de overeenkomst, evenals d66 dat 
overigens wel vindt dat de overeenkomst weinig waarborgen bevat voor uitvoering van 
de maatregelen. De oppositie is kritisch.

Voordat de Tweede Kamer met de regering debatteert over de kwestie, wil zij, op 
initiatief van cda-Kamerlid Heerma, dat de regering het imf-rapport openbaar maakt, 
waarin wordt gesteld dat Griekenland veel meer hulp nodig heeft dan tot dan toe is 
aangenomen. Tijdens het debat blijken pvv, sgp, ChristenUnie en 50plus voorstan-
ders te zijn van een Grexit. GroenLinks en sp zijn tegen de overeenkomst omdat zij het 
pakket maatregelen te zwaar vinden. Het cda twijfelt. De vvd zou voor een meerder-
heid kunnen zorgen, maar weigert een oordeel uit te spreken voordat het eindresul-
taat duidelijk is. Er bestaan nog te veel onduidelijkheden over het definitieve hulppro-
gramma en over de manier waarop de Grieken aan hun verplichtingen gaan voldoen. 
Voorlopig gaan de onderhandelingen door.

Augustus 2015

Griekenland

Na het zomerreces debatteert de Tweede Kamer over het nieuwe hulppakket voor 
Griekenland. De oppositie neemt premier Rutte zwaar onder vuur omdat hij zijn ver-
kiezingsbelofte dat er geen euro meer naar Griekenland gaat, heeft gebroken. Wilders 
vindt dat Rutte zich het Torentje in heeft gelogen, en Pechtold spreekt van ‘politieke 
flessentrekkerij’, maar hij laat Rutte niet vallen. Algemeen is het verwijt van de oppo-
sitie dat de premier het aanzien van de politiek heeft geschaad. Deze vindt dat hij 
weliswaar een verkeerde inschatting heeft gemaakt, maar dat hij de ontwikkelingen 
niet had kunnen voorzien. 

Uiteindelijk steunt alleen d66 het kabinet nog. Verder stemt de voltallige oppositie 
tegen het hulppakket, voormalig bondgenoot cda inbegrepen. Ook de vvd’er Taverne 
onthoudt zijn steun aan het pakket.
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En verder…

•	 wordt Koşer Kaya (d66) geïnstalleerd als lid van de Tweede Kamer; zij zat al van 
2004 tot 2012 in de Kamer en volgt Schouw op.
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‘Exclusive! Please mention my name’ 

Erich Salomon en de parlementaire democratie

Andreas Biefang en Marij Leenders (red.), Erich Salomon & het ideale parlement. Foto-
graaf in Berlijn en Den Haag, 1928-1940 (Boom; Amsterdam 2014) isbn 978 94 6105 513 
2, 389 p., prijs: € 29,50

Sommige foto’s uit de Nederlandse parlementaire geschiedenis hebben inmiddels een 
bijna iconische status bereikt. Wie herinnert zich niet het formatie-etentje van Van Agt 
en Wiegel in Le Bistroquet, Van Mierlo na zijn eerste verkiezingssucces met d’66 of Cals 
voor het verzamelde journaille na de ‘Nacht van Schmelzer’? En dan nog de ‘rugfoto’ 
van Den Uyl ten tijde van de treinkaping bij De Punt: eenzaam op het Binnenhof en 
letterlijk gebukt onder de zware verantwoordelijkheid die op zijn schouders rustte. 

De ‘Den Uyl-foto’ (van Vincent Mentzel) zou trouwens niet hebben misstaan in 
het door Andreas Biefang en Marij Leenders geredigeerde boek over de Duits-joodse 
fotograaf Erich Salomon (1886-1944), de godfather van de parlementaire fotografie. 
Het is niet het eerste boek over hem, maar in deze coproductie van het Centrum voor 
Parlementaire Geschiedenis (cpg) in Nijmegen en de Kommission für Geschichte des 
Parlamentarismus und der politischen Parteien (kgparl) in Berlijn wordt de beteke-
nis van Salomon vooral in een politieke context geplaatst. Afwisselend komen daarbij 
Duitse en Nederlandse facetten van de parlementaire beeldcultuur aan de orde. Met 
het oog op de beperkte omvang van deze bespreking kan niet op elke afzonderlijke 
bijdrage worden ingegaan; daarom een aantal opmerkingen in breder verband.

Erich Salomon, een bankierszoon uit Berlijn die min of meer door toeval in de 
jaren twintig van de vorige eeuw als fotoverslaggever emplooi vond, is terecht een ver-
nieuwer van de parlementaire fotografie genoemd. Hij was degene die de tot op dat 
moment formele, geposeerde en statische foto’s van politici in de vergaderzalen van 
Rijksdag en beide Kamers van de Staten-Generaal verving door levendiger afbeeldin-
gen en daarbij moderne fotocamera’s (Leica) en -technieken gebruikte. Tot de ken-
merken van zijn werk behoorden de fotoserie, waarmee hij de gangbare praktijk van 
‘losse plaatjes’ doorbrak, en het maken van snapshots, waardoor het verrassingsele-
ment werd vergroot. ‘De foto’s van Salomon onthulden […] een tot dan toe voor velen 
onbekend terrein’, concludeert Marij Leenders.

Na een verblijf bij zijn Nederlandse schoonouders keerde Salomon in 1933 niet 
naar Duitsland terug, waar de nationaalsocialistische Machtübernahme inmiddels had 
plaatsgehad. Zijn bezigheden in de Rijksdag hadden hem overigens niet tot een ‘poli-
tiek dier’ gemaakt. Wel had hij een ideaalbeeld van het parlement: een vergadering 
van wijze notabelen (‘Honoratioren’) die respectvol en op basis van argumenten met 
elkaar debatteerden tot welzijn van de natie. Hij koesterde daaromtrent dus traditio-
nele en eerder negentiende- dan twintigste-eeuwse opvattingen. In de late jaren van 
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de Weimarrepubliek was dat parlement van deliberatie door het provocatieve en pola-
riserende optreden van communistische en nationaalsocialistische afgevaardigden 
nagenoeg verdwenen. Salomon vond (een deel van) zijn ideaal terug aan het Haagse 
Binnenhof, waar hij, onder meer door zijn talenkennis, zijn gedistingeerde voorkomen 
en zijn goede contacten met Colijn, als eerste fotograaf toestemming kreeg om parle-
mentariërs en ministers op zijn manier – ‘in ongedwongen omstandigheden’, zoals hij 
zelf verwoordde – op de gevoelige plaat vast te leggen. Daarbij eiste hij steeds dat zijn 
naam, compleet met doctorstitel, bij de afdrukken werd vermeld (‘Exclusive! Please 
mention my name’), want hij moest wel aan zijn marktwaarde blijven denken… 

Salomons werk komt in vrijwel elke bijdrage in het boek wel aan bod, en daarnaast 
wordt er ook aandacht gegeven aan een groter en historisch perspectief. De ontwik-
keling van de parlementaire beeldcultuur in de breedste zin des woords en Salomons 
betekenis geven daarom – gelukkig – méér dan wat de titel van het boek belooft. Bij 
de lezers van dit Jaarboek zal vermoedelijk de meeste aandacht uitgaan naar het artikel 
van Remieg Aerts over de representatie van het Nederlandse parlement in de negen-
tiende eeuw of naar dat van Joris Gijsenbergh en Harm Kaal (‘Kritiek op de parlemen-
taire democratie in Nederlandse spotprenten’). 

Interessant zijn voorts de vergelijkingen tussen Nederland en Duitsland: de intro-
ductie van de parlementaire fotografie, in ons land vertraagd door de relatief late komst 
van het algemeen (mannen)kiesrecht, de aanvankelijke kritiek daarop – een krant 
beschreef de op ‘Salomon-wijze’ gefotografeerde leden van het kabinet-Colijn iii als 
‘een lachwekkend stelletje idioten’ –, de verschillende posities van dag- en weekbladen 
aan deze en gene zijde van de grens (waarbij het aspect van een verzuilde Nederlandse 
pers nog wel meer had kunnen worden belicht) en de buitenparlementaire acties, die 
zich in vooroorlogs Nederland vooral beperkten tot demonstraties tijdens Prinsjesdag, 
waar terzelfder tijd in Duitsland menige Straßenschlacht werd uitgevochten.

Resumerend: dit boek heeft de lezer veel te bieden en geeft ook aanzetten tot ver-
dere studie en onderzoek. Aan die aanbeveling doet een beperkt aantal onzorgvuldig-
heden, die een recensent nu eenmaal geacht wordt op te sporen, weinig tot niets af. 
Wel zouden de eindredacteuren bij een eventuele herdruk nog eens speciaal kunnen 
letten op de correctheid van een paar fotobijschriften. Soms komen daarin slordig-
heidsfouten voor die onlosmakelijk verbonden lijken te zijn met het maken van een 
boek – zo was Hindenburg nooit rijkskanselier, maar rijkspresident –, ernstiger is even-
wel de omissie bij de overzichtsfoto van de Tweede Kamer uit 1933 (p. 93). De enigszins 
ingevoerde lezer aanschouwt de gezichten van onder meer de revolutionair-socialist 
Sneevliet en de sociaaldemocraat Albarda (vlinderdasje!) en blikt op de grijze ach-
terhoofden van Snoeck Henkemans en De Geer (beiden chu). In de tekst onder de 
foto wordt daarentegen beweerd juist de afgevaardigden van de confessionele partijen 
van aangezicht tot aangezicht te zien, en daarmee wordt de lezer wel op het verkeerde 
been gezet. Ten slotte zou het de moeite waard zijn nog eens precies na te gaan wat nu 
werkelijk de oudste foto van het Nederlandse parlement ‘in bedrijf ’ is. De in dit boek 
opgenomen afbeelding van een verenigde vergadering van beide Kamers op 19 maart 
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1909 (p. 138-139) is een uniek document, maar waarom zou de foto uit de beeldbank 
van het Nationaal Archief van 15 september 1908 – minister-president Heemskerk 
opent, bij afwezigheid van de koningin, in de Tweede Kamer het nieuwe parlementaire 
jaar – niet meetellen?

Wim Slagter

Politieke corruptie in Nederland

D.B.R. Kroeze, Een kwestie van politieke moraliteit. Politieke corruptieschandalen en goed 
bestuur in Nederland, 1848-1940 (Verloren; Hilversum 2013) isbn 978 90 8704 369 8,  
334 p., prijs: € 32,-

Nederland heeft niet de reputatie een (politiek) corrupt land te zijn. In het slechtste 
geval komt een politicus die zich hier te lande wel eens aan een akkefietje bezondigt, 
bekend te staan als een ‘kleine krabbelaar’. Toch is de historische werkelijkheid wat 
complexer, zo blijkt uit dit proefschrift dat Ronald Kroeze in 2013 verdedigde aan de 
Vrije Universiteit te Amsterdam. In navolging van de Amerikaanse politicoloog en 
corruptieonderzoeker M. Johnston ziet hij corruptie niet zozeer ‘als een op zichzelf 
staande formele overtreding, maar als een daad die het uitvloeisel is van een bepaalde 
sociale context’ (p. 10). Op die manier worden corruptieschandalen niet alleen of 
vooral gezien als juridische fenomenen, maar vooral ook als morele. Impliciet maakt 
het onderzoek naar corruptie dan ook iets duidelijk over de verandering van de poli-
tiek en van de politieke moraal. Men kan twisten over de vraag of het rigide hanteren 
van een theoretisch concept de leesbaarheid van een studie als deze ten goede komt, 
mij stoorde het in dit boek in ieder geval niet. Integendeel: Kroezes studie is wat mij 
betreft mede hierdoor helder opgebouwd, samenhangend en goed toegankelijk. 

Kroeze beschrijft en analyseert vier corruptieschandalen als inbreuken op even 
zovele idealen van goed bestuur. De ‘Limburgse brievenaffaire’ vloeit voort uit de ver-
ontwaardiging die ontstond toen de liberale minister Betz bij de verkiezingen in 1864 
in een brief beloofde een belastingverhoging niet te zullen doorvoeren in Limburg 
als de Limburgse kiezers op de kandidaat voor de liberale partij zouden stemmen, 
een actie die strijdig was met het liberale ideaal van goed bestuur. Het Bilitonschan-
daal uit de jaren tachtig en negentig van de negentiende eeuw botste met het ideaal 
van modern staatsbestuur omdat een kleine elite zich verrijkte aan een tinconcessie 
in Nederlands-Indië, terwijl de staat met grote tekorten kampte en de Nederlandse 
en Indische bevolking niet van de revenuen uit de concessie profiteerden. Twee cor-
ruptieschandalen tijdens de Eerste Wereldoorlog blijken in het analytische concept 
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van Kroeze symptomatisch voor de snelle en ongecontroleerde verambtelijking van 
het staatsbestel, een crisisstelsel dat was ontstaan om bijvoorbeeld handel en voedsel-
voorziening in de gegeven uitzonderlijke omstandigheden in goede banen te leiden. 
De beruchte zaak-Oss in 1938, ten slotte, getuigt van een botsing met het ideaal van de 
pluralistische rechtsstaat. De katholieke minister van Justitie Goseling moest aftreden 
toen bleek dat hij had geprobeerd leden van de katholieke elite die werden verdacht 
van fraude en seksueel misbruik te vrijwaren van justitieel onderzoek, onder meer 
door de marechaussee in Oss haar opsporingsbevoegdheid te ontnemen.

Door zijn conceptuele benadering ontneemt Kroeze aan de verschillende corrup-
tieaffaires het particuliere karakter, en dat leidt tot een beter begrip van het fenomeen. 
Bovendien kan die benadering nog tot een andere overweging leiden: als politieke cor-
ruptieschandalen in Nederland inderdaad vooral werden (en worden) behandeld als 
morele, en minder als strafrechtelijke kwesties, moet dat wel betekenen dat de beoor-
deling van die kwesties in historisch perspectief, met de verandering van de publieke 
moraal, ook zelf aan verandering onderhevig is. Het kan zelfs leiden tot enige relative-
ring van het begrip ‘schandaal’, afhankelijk van het op een gegeven moment vigerende 
bestuurlijke ideaal. Dat dat inderdaad het geval is, suggereert in ieder geval de beoor-
deling van een affaire waaraan Kroeze in zijn proefschrift geen aandacht besteedt, 
maar wel in een artikel in het vorige Jaarboek Parlementaire Geschiedenis,1 namelijk de 
Pincoffs-affaire (1879). 

Lodewijk Pincoffs was een uiterst succesvolle ondernemer, lid van de joodse bour-
geoisie en liberaal politicus, die in het derde kwart van de negentiende eeuw furore 
maakte in Rotterdam. In 1879 vertrok hij echter op het nippertje met de noorderzon 
naar New York nadat zijn Afrikaanse Handelsvereeniging failliet was gegaan. Pincoffs 
liet een miljoenenschuld achter, die mede het gevolg was van uiterst dubieuze financi-
ele manipulaties. De politieke ophef was groot en kreeg in de conservatief-katholieke 
pers zelfs onversneden antisemitische trekken. Maar inmiddels zijn er een straat, een 
plein en een brug in Rotterdam naar Pincoffs genoemd en prijkt er een twee meter 
hoog bronzen standbeeld van deze fraudeur in het Entrepotgebied. Dat is minder 
onbegrijpelijk dan het lijkt. Pincoffs is onder meer van onschatbare betekenis geweest 
voor de ontwikkeling van de Rotterdamse openbare werken en van het havengebied 
op Feijenoord. Kennelijk zijn we werkelijk bereid na enige tijd kwesties als de Pincoffs- 
affaire in een ander perspectief te plaatsen en het morele falen van een politicus weg 
te strepen tegen zijn verdiensten. Wat dat zegt over het bestuurlijke ideaal van onze 
dagen, laat ik overigens in het midden.

Jan Ramakers
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Een gelovig communist 

Leo Molenaar, Nooit op de knieën. Marcus Bakker [1923-2009] communist en parlemen-
tariër (Balans; Amsterdam 2015) isbn 978 94 600 3855 6, 400 p., prijs: € 22,50. De bijbe-
horende website: www.leomolenaar.nl/marcusbakker.html

De jonge Marcus Bakker wilde graag Nederlands gaan studeren. Maar dat was niet 
de bedoeling, zo maakte de tweede ‘man’ van de Communistische Partij Nederland 
(cpn), Annie Oude Averink, hem snel duidelijk. Lieverkoekjes werden niet gebakken 
bij de partij, en hij was nodig bij de partijkrant. Bakker ging overstag, werd journalist 
en later hoofdredacteur van De Waarheid. Na zijn toetreding tot de Tweede Kamer in 
1956 ontwikkelde hij zich tot een markant Kamerlid en het gezicht van de cpn. Zesen-
twintig jaar lang, tot zijn 59ste, wijdde Bakker zich aan het parlementaire werk. Daarna 
volgden nog enkele klussen. Zo werd hij in 1986 de eerste secretaris-penningmeester 
van de Stichting Parlementaire Geschiedenis. 

Marcus Bakker bleef heel lang een diep gelovig communist, zo blijkt uit de onlangs 
verschenen biografie Nooit op de knieën. Marcus Bakker [1923-2009] communist en par-
lementariër van Leo Molenaar. Het boek bestaat uit vier delen die de jeugd, de jour-
nalistieke jaren tijdens de Koude Oorlog, het parlementaire werk en het leven na de 
Tweede Kamer omvatten. Ieder deel heeft een eigen benadering, wat een niet al te even-
wichtig geheel oplevert. Zo bevat de parlementaire fase veel citaten uit de Handelingen 
en bespreekt Molenaar de laatste jaren voornamelijk aan de hand van persoonlijke 
correspondentie. 

Terecht besteedt de biografie veel aandacht aan het communisme en de cpn. Bin-
nen het Nederlandse politieke landschap was de cpn een bijzondere partij. Ze maakte 
deel uit van een internationale beweging, gericht op en geleid door de Sovjet-Unie. 
De cpn vormde een select, strak hiërarchisch georganiseerd gezelschap in een samen-
leving die lange tijd sterk anticommunistisch was. Binnen de partij was er naast onder-
linge solidariteit achterdocht en voortdurende angst voor complotten en infiltranten. 
De leden sjouwden zich rot voor de partij. Daarenboven proefden tegenstanders de 
nieren van de communisten naar aanleiding van de gebeurtenissen in Oost-Europa. 
Hoe moesten de onthullingen van Chroestsjov over Stalin worden beoordeeld? Of de 
Russische inval in Hongarije? Dat alles maakt de vraag relevant wat Marcus Bakker 
bezielde om voor het communisme te kiezen en om de cpn zo lang in de Tweede 
Kamer te vertegenwoordigen. 

De biograaf wijst allereerst op de rol van de cpn in de oorlog. Vooral de toonaan-
gevende positie in het verzet zou Bakker in 1943 hebben geïnspireerd tot een lidmaat-
schap. Maar Molenaar overtuigt meer als hij wijst op de diepe indruk die de almach-
tige cpn-leider Paul de Groot na 1945 op de jonge Marcus Bakker maakte. Marcus 
Bakker, wiens vader jong overleden was, zag in de oudere partijleider een vaderfiguur. 
Bakker viel voor zijn charisma en belezenheid. Bij het overlijden van De Groot sprak 
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Bakker zelfs over een genegenheid die aan liefde grensde. Ook voor de partij ging Bak-
ker door het vuur. Voor hem gold Lenins adagium dat de partij heel moest blijven, ook 
al deed je de waarheid geweld aan – en daar handelde hij naar. Zo was hij als journalist 
niet nieuwsgierig naar de waarheid over de misdaden van Stalin, maar hield hij zich 
bezig met de vraag wat voor hem en de achterban nog net draaglijk was. Hoewel hij na 
de bekendmaking van de schokkende onthullingen van Chroestsjov uitgeroepen zou 
hebben: ‘Het is alsof je van je vader hoort dat ie in plaats van een fatsoenlijke kerel een 
hoerenloper is’ (p. 145), publiceerde hij hierover geen bijzonderheden in De Waarheid. 
Pas in 1990, na de val van de Muur, wilde Bakker het bestaan van de Goelag erkennen 
en geloven dat communisten verantwoordelijk waren voor de moordpartij op 20.000 
legerofficieren in het Poolse Katyn. De titel van de biografie – Nooit op de knieën – is 
daarom merkwaardig en zelfs ongepast. Bakker zou in New York ‘niet door de knieën’ 
tegen een bedelaar hebben gezegd die om een aalmoes smeekte, maar zelf zwichtte hij 
keer op keer voor de belangen van de partij en de Sovjet-Unie. 

Als parlementariër kende Bakker een moeilijke start. Bij zijn entree in 1956 wei-
gerde de voorzitter van de Tweede Kamer hem een hand te geven. Ondertussen was 
in zijn eigen fractie een hard gevecht gaande dat tot afscheiding van vier van de zeven 
fractieleden zou leiden. Molenaar bespreekt de parlementaire jaren vooral aan de hand 
van (te) lange citaten uit de Handelingen. Bakker kaartte misstanden aan bij de aan-
schaf van militair materieel en dwong de regering zich uit te spreken over de aanwe-
zigheid van atoomwapens in Nederland. Met succes pleitte hij tegen de vrijlating van 
de drie oorlogsmisdadigers van Breda. Hij hield zich bezig met de herziening van de 
Kieswet en verzette zich – tevergeefs – tegen het afschaffen van de opkomstplicht. Zijn 
finest hour beleefde hij bij de herziening van de Grondwet, in het bijzonder het aan-
passen van artikel 1. Veel van zijn voorstellen werden echter niet aangenomen; in de 
Kamer maakte de cpn inhoudelijk zelden het verschil. 

Bakker onderscheidde zich wel door zijn weergaloze performance. Hij was verbaal 
begaafd en doorspekte zijn betogen graag met citaten uit de wereldliteratuur. Vriend 
en vijand waren het erover eens dat hij helder, geestig en vlijmscherp was, en bij vlagen 
meedogenloos. Die stijl had hij van Paul de Groot geleerd: ‘hengsten’, de beuk erin, 
daar ging het om. Hij bereidde zich goed voor, kende het staatsrecht op zijn duimpje, 
kwam op voor de rechten van het parlement en werd daardoor een gewaardeerd deel-
nemer aan het parlementaire debat. Inmiddels is er een kleine commissiezaal naar hem 
vernoemd in het nieuwe gebouw van de Tweede Kamer. 

De lezer krijgt ook een kijkje achter de schermen van dit openbare leven. Opval-
lend is dat de cpn-voorman, die zo gekant was tegen de uitbuiting van de arbeiders, 
zijn eigen vrouw bijzonder kort hield. Zij kon de eindjes nauwelijks aan elkaar kno-
pen, ook niet toen Marcus Bakker in de Kamer zat. Els Bakker-Ezerman had de steun 
van haar schoonouders nodig om haar huishouden draaiende te houden. Bijzonder 
is eveneens de correspondentie tussen vader en dochter: toen Marisca Milikowski- 
Bakker al van haar geloof was gevallen, wilde haar vader nog steeds niet weten van de 
Werdegang van het communisme. 
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Molenaar zet een genuanceerd beeld van Bakker neer. Hij is soms wel kritisch, 
maar benadrukt ook dat via Bakker een dwars en ander geluid in de Kamer werd 
gehoord, bijvoorbeeld rond de Indonesische onafhankelijkheid en de Suezcrisis. Hij 
citeert daarbij soms te selectief, bijvoorbeeld uit de maidenspeech uit 1956, waarin 
Bakker spreekt over de Russen die de Hongaren te hulp zouden zijn gekomen. De 
biograaf had hier scherper mogen zijn. Meer kritische analyse en minder beschrijving 
zouden het boek sterker hebben gemaakt. 

De biograaf beschikt over prachtig materiaal, kent de partijcultuur van binnen-
uit en zat jarenlang met Bakker in het partijbestuur. Toch weet hij niet goed duide-
lijk te maken waarom een intelligente man als Bakker zo lang bleef wegkijken van 
 misstanden in de cpn en in Oost-Europa. Omdat er al veel is geschreven over de par-
tijgeschiedenis, bestaat de meerwaarde van de biografische aanpak er nu juist in dat 
we meer te weten zouden kunnen komen over de vraag waarom het gestaalde kader 
zo lang horende doof en ziende blind kon blijven. Helaas is dat in deze biografie niet 
gelukt. 

Ten slotte. Naast het boek is er een website, maar die is nog in ontwikkeling. Op de 
site staan onder meer teksten die het boek niet haalden, beeldmateriaal en recensies 
van de biografie. Aanvullingen op het notenapparaat en een geannoteerde boekenlijst 
zijn nog te verwachten. Hoewel het boek goed zelfstandig te lezen is, bemoeilijkt deze 
manier van publiceren verder onderzoek, omdat wetenschappers worden verwezen 
naar nog niet beschikbare teksten op een website. Ook is het de vraag hoe lang de per-
soonlijke site van de biograaf in de lucht kan blijven. Maar het zou winst opleveren als 
de vragen die het boek oproept, een antwoord op de website krijgen. 

Margit van der Steen

Het verkiezingsproces op de snijtafel

Niels van Driel en Ron de Jong, De Tweede Kamerverkiezingen in vijftig stappen (Uitge-
verij Boom; Amsterdam 2014) isbn 978 90 8953 259 6, 288 p., prijs: € 24,50

Naar beproefd recept maken de historici Niels van Driel en Ron de Jong in dit boek 
het proces en de historische ontwikkeling van de verkiezingen voor de Tweede Kamer 
inzichtelijk aan de hand van een indeling in vijftig stappen. Van Driel, die eerder publi-
ceerde over de geschiedenis van het Nederlands protestantisme, en De Jong, een expert 
op het gebied van verkiezingscultuur en verbonden aan de Kiesraad, treden in de voet-
sporen van Carla van Baalen en Alexander van Kessel die eerder dezelfde aanpak han-
teerden in hun analyse van kabinetsformaties.2 
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De indeling in precies vijftig stappen mag wat kunstmatig zijn, voor deze aanpak 
valt niettemin veel te zeggen. De verkiezingen worden zo als het ware op de snijtafel 
gelegd en tot op het bot ontleed. Elk onderdeel wordt tegen het licht gehouden met 
als doel de functie en betekenis ervan vast te stellen en de historische ontwikkeling te 
schetsen. Deze benadering stelt de auteurs in staat om de betekenis te laten zien van 
ogenschijnlijk banale elementen van de verkiezingspraktijk. Zo zet de paragraaf over 
de inrichting van het stemlokaal aan tot bespiegelingen over het stemgeheim, waarvan 
in de negentiende eeuw nog geen sprake was. Stembiljetten werden tot 1896 thuis afge-
leverd en ingevuld naar het stemlokaal gebracht. Het leidde tot klachten over ‘verkie-
zingsagenten’ die zich in de omgeving van stemlokalen ophielden om te controleren 
of de biljetten wel ‘goed’ waren ingevuld en kiezers naar een naastgelegen café lokten 
om ze daar onder het genot van een borrel op de ‘juiste’ gedachte te brengen. Van Driel 
en De Jong leggen een verband met de huidige trend om een ingevuld stembiljet op 
Twitter of Facebook te plaatsen; ook hier bestaat het risico van corruptie wanneer kie-
zers de door hen gemaakte keuze kunnen of moeten bewijzen. Dergelijke inkijkjes in 
de verkiezingspraktijk maken van dit boek meer dan een beschrijving van juridische 
regelingen en bureaucratische handelingen.

De eerste stappen die de auteurs bespreken, betreffen het vaststellen van de verkie-
zingsdatum; daarna volgen uiteenzettingen over het instellen van de stembureaus, het 
registeren van de partijnamen, de kandidaatstelling, de beoordeling van de kandida-
tenlijsten, de voorbereidingen op de verkiezingsdag, de verkiezingsdag zelf, de uitslag 
en de toelating tot de Tweede Kamer. De vijftig stappen worden afgewisseld door een 
aantal goedgekozen thematische paragrafen waarin onder meer ‘het gordijntje’, ‘het 
rode potlood’ en discussies over de kiesdrempel behandeld worden. Vooral de geschie-
denis van de gordijntjes in de stemhokjes spreekt tot de verbeelding: Van Driel en De 
Jong laten zien dat ze er vermoedelijk nooit zijn geweest, al klonk vanuit de Kamer wel 
herhaaldelijk het verzoek om ter waarborging van het stemgeheim het stemhokje af te 
sluiten. Meerdere ministers wimpelden dit echter af: te duur! 

Is de indeling in vijftig opeenvolgende stappen helder, de behandeling van elke stap op 
zich kent een wat merkwaardige opzet. De auteurs zetten eerst de huidige regeling uiteen. 
Vervolgens wordt niet verder teruggegraven in de tijd, maar geven de auteurs een schets 
van de historische ontwikkelingen vanaf 1918 – toen de eerste verkiezingen onder het stel-
sel van evenredige vertegenwoordiging plaatsvonden – om elke paragraaf ten slotte af te 
sluiten met een behandeling van de situatie tussen 1848 en 1918. Een consequente retro-
grade of chronologische benadering zou hier de leesbaarheid ten goede zijn gekomen.

In het beknopte slothoofdstuk brengen de auteurs enkele lijnen uit het boek 
samen. De belangrijkste ontwikkeling die zij schetsen is een toenemend vertrouwen 
in het eerlijk handelen van de overheid, het vertrouwen, kortom, dat de Kieswet een 
praktijk waarborgt die corruptie, aantasting van het stemgeheim en andere beïnvloe-
ding van of controle op het kiesgedrag zo min mogelijk ruimte biedt. De auteurs 
maken dit aannemelijk, maar staan slechts beperkt stil bij de vraag welke bijdrage 
de Nederlandse verkiezingspraktijk en het wettelijke kader geleverd hebben aan het 
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tegengaan van corruptie. Hier had een internationale vergelijking van verkiezings-
stelsel en -cultuur op basis van recent verschenen studies op dit terrein meer inzicht 
kunnen bieden in de achtergrond van de in Nederland heersende tevredenheid over 
het verkiezingsproces.3

Dit is echter maar een kleine kanttekening bij een geslaagde studie die gebaseerd 
is op een indrukwekkende diversiteit aan bronnen. De auteurs beschikken bovendien, 
ook wanneer taaie wettelijke regelingen uiteengezet worden, over een vaardige pen. De 
goedgekozen aanpak stelt hen in staat om met oog voor detail de werking van een van 
de kernelementen van de parlementaire democratie inzichtelijk te maken. Het boek 
inspireert zo ook tot nader onderzoek naar de Nederlandse verkiezingscultuur: voor-
alsnog bepaald geen afgegraasd terrein, op de studies van De Jong na.

Harm Kaal

Politieke cultuur in een land van conflicten

Piet de Rooy, Ons stipje op de waereldkaart. De politieke cultuur van modern Nederland 
(Wereldbibliotheek; Amsterdam 2014) isbn 978 90 2844 1026, 416 p., prijs: € 29,95

Het magnum opus van de in 2013 gepensioneerde hoogleraar Nederlandse Geschiede-
nis Piet de Rooy vormt de neerslag van een aantal grote ontwikkelingen in de politieke 
geschiedschrijving. In deze synthese van het project en de boekenserie De natiestaat. 
Politiek in Nederland sinds 1815 beschrijft De Rooy de ontwikkeling in de politieke cul-
tuur van Nederland: een politieke geschiedenis dus, die de woelingen in de vader-
landse politiek benadert in het licht van de maatschappelijke conflicten die eraan ten 
grondslag liggen. Ook het begrip ‘de natiestaat’ was inzet van strijd tussen liberalen, 
socialisten en confessionelen, die er hun eigen idealen op projecteerden. 

Daarmee is al meteen de nieuwe onderzoekstendens aangegeven die De Rooy in dit 
boek op prettig leesbare wijze uitwerkt. In tegenstelling tot een poldermentaliteit, die 
Nederland zogenaamd zou hebben gekenmerkt (volgens sommigen sinds de middel-
eeuwen), was Nederland net als vele andere een land van conflicten die weliswaar niet 
met heel veel geweld, maar wel met grote felheid werden uitgevochten. Het land was 
om te beginnen al uit de Bataafse Revolutie ontstaan, een feit dat lang onder het tapijt 
geschoffeld geweest is. De moderne politieke, parlementaire cultuur is niet ontstaan 
vanuit een geleidelijke transformatie, maar vanuit een strijd tussen oude en nieuwe 
vormen. Op cruciale schokmomenten werden oude vormen verlaten en nieuwe uit-
gevonden. De Rooy heeft zijn boek rondom die momenten georganiseerd, zoals 1848, 
de geboorte van de parlementaire democratie, en 1879, de oprichting van de eerste 
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politieke partij, de arp. De balans tussen een gesloten politiek bestel, verenigingen die 
petities indienden en een passieve bevolking werd toen doorbroken. 

Het kiezen van politieke momenten is soms moeizaam: in het fin de siècle weet De 
Rooy geen specifiek politiek kantelpunt aan te wijzen; 1930 wijst hij vervolgens aan als 
het moment waarop de door Kuyper ingezette cultuurverandering richting partij en 
ideologie bezegeld werd in het radiozendtijdbesluit, dat de zendtijd netjes verdeelde 
tussen de met rksp, arp, chu en sdap verbonden omroepen. De verzuilde corpora-
tieve ordening kreeg zo haar beslag. Dit is enigszins merkwaardig, omdat 1930 even-
zeer als het kernjaar van de verzuiling kan worden gezien, die door het zendtijdbesluit 
weliswaar iconisch werd bezegeld, maar niet voltooid: het proces ging tot in de jaren 
vijftig door. Dit spreekt De Rooys idee van schoksgewijze veranderingen dus enigszins 
tegen. Het radiozendtijdbesluit was een iconisch moment, geen kruispunt. Een tweede 
langdurige ontwikkeling was die naar een verzorgingsstaat, met een egalitair democra-
tieprincipe als grondslag. Bestaanszekerheid garanderen werd een van de belangrijkste 
taken van het politieke systeem. Het feit dat deze niet heeft kunnen voorkomen dat in 
voorbije jaren de ongelijkheid is toegenomen, is volgens De Rooy een van de oorzaken 
van het ontstaan van het ‘declinisme’: de afwijzende houding van de Nederlandse bur-
ger ten opzichte van politiek en bestuur. 

De Rooy kiest scherp positie door niet 1945 als wezenlijk moment in de politieke 
cultuur van Nederland te nemen, maar 1966. Met de val van het kabinet-Cals en de 
opkomst van Provo, d’66 en boer Koekoek in dit jaar markeerde het inderdaad een 
majeure verandering. Hij legt meer de nadruk op continuïteit na de Tweede Wereld-
oorlog dan op een breuk in de politieke cultuur. Van de doorbraakbeweging kwam 
volgens hem weinig terecht. Dat is discutabel, omdat evenzeer beweerd kan worden 
dat de naoorlogse ‘volkspartijen’ pvda en kvp echt iets anders waren dan voor de oor-
log, en dat de vanzelfsprekendheid van de heringerichte orde verdwenen was. De door-
braak beheerste het debat tot aan de jaren zestig. Onder andere door de opkomst van 
televisie en de ineenstorting van de katholieke zuil brak toen een nieuw tijdperk aan. 

De Rooy omschrijft politieke cultuur als de ‘onderlaag’ van de politiek, de basis-
opvattingen en instinctieve gewoonten van waaruit die gestalte krijgt. Politici zijn ver-
bonden met een electoraat en komen daaruit voort; daarom zijn de opvattingen in de 
samenleving cruciaal om te begrijpen wat er in de politiek gebeurt, zelfs in de tijd dat 
politici nog meenden zich te kunnen verschansen in hun parlement. De Rooy laat hel-
der zien wat het probleem was met het begrip ‘politieke cultuur’ in historische studies: 
het waaierde nogal breed uit tot allerlei manieren om antropologisch naar de politiek 
te kijken. Inmiddels wordt het gebruikt om ‘politieke opvattingen en gedrag begrijpe-
lijk te maken door na te gaan hoe in het publieke debat waarden, opvattingen, over-
tuigingen en verwachtingen betekenis krijgen’. Dat lijkt vaag, maar het is een enorme 
winst: de politiek wordt steeds meer bestudeerd als onderdeel van de samenleving 
waarin zij is ingebed en waaruit zij opkomt. De gangbaarheid van deze benadering 
is mede te zien aan het feit dat de verplichte ‘politieke cultuur’-paragraaf in de vele 
proefschriften in de natiestaat-reeks inmiddels is komen te vervallen. 
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De analyse van de Nederlandse politieke cultuur werkt De Rooy vervolgens uit 
door in zijn beschrijving van de politieke geschiedenis, zowel constitutionele ontwik-
kelingen en parlementaire politiek als de negentiende-eeuwse volksopvoeding – met 
name de Maatschappij van Weldadigheid – de vrouwenbeweging, de relatie tussen 
religie en staat, en economische ontwikkelingen mee te nemen. Als meester van de 
synthese slaagt hij erin te zorgen dat het echter wel over het politieke debat blijft gaan, 
en niet in een verkeerd soort algemene geschiedenis der Nederlanden ontaardt. 

Aan het einde komt De Rooy terug op de positie van Nederland in de internatio-
nale verhoudingen. Nederland is vooral een klein land, met gevolgen voor de politieke 
cultuur, een klein stipje op de wereldkaart. Het kan zich niet veroorloven conflicten op 
de spits te drijven. Zo goed en kwaad als het gaat moet er eensgezindheid zijn, waar-
mee De Rooy zijn eerdere nadruk op conflict weer nuanceert. In plaats van macht had 
het deugd: zo ontwikkelde Nederland een misplaatst gidslandcomplex en, op interna-
tionaal terrein, soms een naïeve houding. Juist echter de doorwerking van internatio-
nale ontwikkelingen had nog nadrukkelijker de stelling kunnen onderbouwen dat er 
geen Nederlandse Sonderweg was. De Rooys Stipje vormt niettemin als neerslag van 
moderne inzichten een stevige stip op de kaart van de politieke geschiedenis. 

Wim de Jong

Held en antiheld als minister-president

Cees Fasseur, Eigen meester, niemands knecht. Het leven van Pieter Sjoerds Gerbrandy, 
Minister-president van Nederland in de Tweede Wereldoorlog (Balans; Amsterdam 2014) 
isbn 946 00 33360, 606 p., prijs: € 39,95
Cees Meijer, Jan de Quay (1901-1985). Een biografie (Uitgeverij Boom; Amsterdam 2014) 
isbn 978 94 6105 5552, 512 p., prijs: € 34,90

Het minister-presidentschap is aan te weinig mensen gegeven om er veel, laat staan 
zinvolle statistiek mee te bedrijven. Het inzicht in de ontwikkeling ervan is dus bij 
uitstek gediend met uitvoerige (biografische) studie van de bekleders van dit ambt. In 
Nederland is dit temeer het geval, omdat wij het, als het over de historie van de premier 
gaat, hebben over een ongewenst kind van het staatsrecht, dat niettemin voorspoedig, 
zij het wat traag is opgegroeid. 

Al vanaf de vorming van het Verenigd Koninkrijk van 1815 zijn er aanzetten geweest 
tot een ambt als dat van premier, maar de koning moest er doorgaans niets van heb-
ben. ‘Je suis moi même mon premier ministre’, zeiden opeenvolgende koningen het 
Lodewijk Napoleon, Nederlands eerste koning, na. Toen er eenmaal een ministerraad 
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was gevormd (in 1823), was er niet meer toegestaan dan een regelmatig wisselend voor-
zitterschap daarvan. Een poging tot vast voorzitterschap van F.A. van Hall liep vast op 
vorst en collega’s in 1842. Toen koning Willem iii later ietwat grillig zelf besloot dat 
er een vast voorzitterschap moest komen, met dezelfde Van Hall als kabinetsleider, 
strandde het initiatief in 1870 nogmaals, nu op de onwil van de collega’s. Er kwamen 
allerlei tussenvormen: wisselende voorzitters die de ‘echte leider’ (meestal de gewezen 
formateur) naar de ogen keken, zoals bij Thorbecke gebeurde. Daarna bleef het ‘tijde-
lijk voorzitter’ heten, ook al oefende de tijdelijk voorzitter dat ambt tamelijk perma-
nent uit, zoals na 1875. 

Pas als eerste werd Ruijs de Beerenbrouck in 1922 officieel ‘voorzitter’ van de raad, 
zonder beperkend voorvoegsel. Dat had alles te maken met de door het parlement 
gevoelde noodzaak van meer coördinatie in het optreden van de regering. Beide 
wereldoorlogen hadden een sterke invloed op aard en omvang van het regeringsbeleid, 
omdat de taken van de overheid zich sterk uitbreidden en ook steeds gecompliceerder 
werden. Wilde het beleid niet ontaarden in volledige fragmentatie dan was er meer 
coördinatie tussen ministers nodig. 

De Eerste Wereldoorlog bracht, ook al nam Nederland daaraan niet actief deel, 
met zich mee dat de coördinerende taak werd erkend en aan de voorzitter opgedragen. 
Het ging voorshands overigens meer om wensdroom dan om reële bevoegdheid. De 
Tweede Wereldoorlog – in het bijzonder de ervaring van de regering in ballingschap in 
Londen – demonstreerde de noodzaak van reële versterking van de rol van de premier. 
Maar zelfs toen kwam daar nog niet al te veel van terecht. Vooral het buitenlandse 
beleid werd op bijna krampachtige wijze in de greep gehouden door de bewindsman 
van Buitenlandse Zaken. Die zou daarmee doorgaan tot ver na 1945 en tot op zekere 
hoogte zelfs tot de dag van vandaag. 

De ervaring in Londen leidde ertoe dat bij de kabinetsformatie van juni 1945 offici-
eel het ambt van ‘minister-president’ werd ingesteld. Effectief leidinggeven bleef, gelet 
op de minimale bevoegdheden, een zaak van persoonlijkheid en persoonlijke capaci-
teiten. Dat vormt voldoende reden om, als het om dit ambt gaat, grondig biografisch 
onderzoek te verrichten en daarvan in publicaties verslag te doen. Intussen zijn wij in 
relatief korte tijd gezegend met zulke grondige studies over de meeste premiers tussen 
1900 en 1982. De belangrijkste lacunes werden tot voor kort gevormd door Ruijs de 
Beerenbrouck (afgezien van een nogal treurig werkje over zijn leven uit 2005), Ger-
brandy (1941-1945) en De Quay (1959-1963). Twee van de drie staan hier ter bespreking; 
Ruijs, de derde, lijkt weldra eveneens een volwaardige biografie te krijgen.4

Pieter Sjoerds Gerbrandy en Jan de Quay moesten hun ambt aanvangen onder 
nogal eigenaardige voorwaarden, zo laten hun beider biografen, Cees Fasseur en Cees 
Meijer, zien. Gerbrandy nog het meest: in Londen werd hij premier ter vervanging van 
D.J. de Geer die het ambt in oorlogsomstandigheden en op vreemde bodem duidelijk 
niet aankon. Hij moest het zien te klaren zonder parlement en bijna zonder ambte-
lijke ondersteuning. Aanvankelijk moest hij er, naar oude gewoonte, een ministerie bij 
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doen, dat van Justitie. Dat alles echter mét een bemoeizuchtige koningin Wilhelmina, 
die zonder Tweede Kamer als rugdekking nauwelijks in bedwang was te houden. 

Wat het Gerbrandy nog moeilijker maakte, was dat hij de keuze was van Wilhelmina 
en niet van zijn collega’s. Als vrijwel enige trok hij in Londen immers dezelfde politieke 
lijn als de koningin: vechten tegen de Duitse vijand die op duivelse wijze het land had 
bezet en het onderdrukte. Beiden vonden hun Britse bondgenoot in de persoon van 
Winston Churchill, de even onverzoenlijke Prime Minister van een land in oorlog met 
de nazi’s. Het maakte Gerbrandy zeker de eerste jaren erg afhankelijk van de koningin. 
Hij was jegens haar en haar curieuze ideeën over politieke ‘vernieuwing’ na de oorlog al 
te onkritisch. Dat zou in de latere jaren van ballingschap wel anders worden, maar toen 
was de koningin niet meer berekend op forse weerstand van een premier.

Jan de Quay startte misschien onder gunstiger voorwaarden, maar dat gold toch 
maar in beperkte mate. In zijn eigen politieke kring, de kvp, werd de premier gezien als 
de zaakwaarnemer van de ‘echte’ politieke leider, de fractieleider in de Tweede Kamer, 
C.P.M. Romme. De Quay hoefde geen ander ministerie meer te beheren naast het 
premierschap, maar er werd veel meer beleidscoördinatie verlangd, waarvoor brede 
deskundigheid vereist was. En, er was natuurlijk een Tweede Kamer die voortdu-
rend verantwoording vroeg. Daar was de onervaren Commissaris van de Koningin 
in Noord-Brabant niet aan gewend: hij had zijn gedeputeerden (parttimers voor een 
dag per week) en zijn statenleden (twee keer per jaar een week bijeen) in zijn zak, zo 
constateert Meijer. 

De Quays grootste probleem was zijn verleden. Aan het begin van de Duitse bezet-
ting had hij samen met twee anderen de Nederlandse Unie opgericht als een organi-
satie die alle Nederlanders moest verenigen die niets van de nsb moesten hebben. De 
Unie moest werken aan de vernieuwing van democratie, omdat die voor 1940 had 
gefaald. In plaats van samenwerking aan te gaan met het comité van de gezamenlijke 
politieke partijen, liet de Unie die uiteindelijk links liggen en manifesteerde zij zichzelf 
als enige legitieme vertegenwoordigster van de bevolking. Daartoe was, vond de Unie, 
een constructieve verstandhouding nodig met de Duitse bezetter en soms zelfs samen-
werking. Joodse inwoners konden geen ‘werkend lid’ van de Unie worden. De Unie 
wees elke vorm van illegaliteit en verzet af. Zij werd in 1942 door de Duitse bezetters 
verboden. Hoe verkeerd de Unie ook was begonnen, veel van haar aanhangers vonden 
daarna hun weg in de illegaliteit. Vooral voor links in de Nederlandse politiek bleef 
De Quay een discutabele figuur (Drees weigerde bijvoorbeeld in 1945 en daarna elke 
samenwerking met hem) en dat werd er niet beter op toen hij premier werd van de 
eerste coalitie zonder pvda na de oorlog, in 1959.

Beide premiers waren omstreden figuren, zij het op verschillende wijze. Gerbrandy 
was minister geworden in 1939 zonder zijn partij (arp) te raadplegen. Ook overigens 
trok hij zich van zijn partij niet veel aan. Na 1945 wilde de arp hem eigenlijk niet in 
haar fractie hebben, maar door de steun van veel leden die in hem een oorlogsheld 
zagen, werd hij toch nog elf jaar lang (van 1948 tot 1959) lid van de Tweede Kamer. 
Daarvoor had hij zich al luidruchtig gemanifesteerd als tegenstander van Indonesiës 
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onafhankelijkheid in een Comité Rijkseenheid. Deze rabiate tegenstand zette hij in de 
Tweede Kamer voort. Na de soevereiniteitsoverdracht ging hij zich inzetten voor de 
Molukse minderheid die haar eigen staat had gewild maar niet kreeg. 

Van lieverlede werd Gerbrandy bovendien een antisocialist, omdat hij de naoor-
logse sociale zekerheidspolitiek van de regering niet kon onderschrijven. Dit ondanks 
het feit dat hij zich voor 1940 had gemanifesteerd als een relatief vooruitstrevend 
hoogleraar Sociaal Recht aan de Vrije Universiteit, waar hij energie had gestoken in 
de medezeggenschap van werknemers in de onderneming. De staat moest daar zijns 
inziens echter zoveel mogelijk buiten blijven. 

Gerbrandy was in de oorlogsjaren sowieso veel politieke steun kwijtgeraakt van 
eerst de katholieke ministers – tot twee keer toe werden de katholieke bewindslieden 
tot ontslag gedwongen – en vervolgens van de sociaaldemocratische collega’s. Ook die 
hadden het kabinet, na het ontslag van een hunner, en groupe verlaten. Juist die twee 
politieke groepen stonden in de zomer van 1945 aan de basis van een reeks naoorlogse 
kabinetten. Gerbrandy was noch antipapist, noch antisocialist (althans niet in Lon-
den), maar hij was als premier een uitgesproken slechte organisator van samenwerking 
en compromis. Hij vatte leidinggeven rijkelijk solistisch op, en dat kostte hem de steun 
van veel van zijn collega’s, min of meer ongeacht hun politieke voorkeur. Aldus kon 
een grote populariteit na de oorlog onder de bevolking samengaan met grote weerzin 
in de kring van zijn eigen partij en van de linkse partijen in de Tweede Kamer.

De Quay was al omstreden als gewezen leider van de Nederlandse Unie nog voor-
dat hij als premier kon aantreden. Nu concentreerde de weerstand zich vooral bij links 
in de politiek. De herleving van de belangstelling voor de bezettingstijd in de jaren 
zestig deed de kritiek op De Quay juist daar weer opleven. Dit gebeurde vooral nadat 
Loe de Jong de afleveringen van ‘De bezetting’ voor de tv was begonnen en opnieuw 
toen de delen iv en v van zijn ‘geschiedwerk’ over de Tweede Wereldoorlog waren ver-
schenen. Zoals Meijer goed laat zien, werd De Quay zijn leven lang achtervolgd door 
zijn oorlogsverleden.

Tegelijk werd hij dankzij diezelfde tv in brede kring populair als premier. Hij had 
een vriendelijke en tegemoetkomende manier van spreken voor de camera, en de wijze 
waarop vooral dankzij hem de kwestie-Nieuw-Guinea tot een oplossing kwam, zonder 
veel bloedvergieten, in het conflict met Indonesië werd breed gewaardeerd. Zijn aan-
vankelijke gestuntel als premier, dat hem tot een antiheld van de politiek had gemaakt, 
werd hem ruimschoots vergeven. In 1963 stond De Quay als premier aan het eind van 
een kabinetsperiode die een belangrijke welvaartsgroei had meegebracht, waaronder 
de vrije zaterdag. Hij verloor pas aan goede naam in zijn eigen katholieke gemeen-
schap toen hij zich als een conservatief beschermheer van bisschoppen als Simonis 
en Gijsen ging opstellen. Veel van de kerkelijke vernieuwing kon hij niet meemaken.

Niet alleen waren beide premiers omstreden, zij hadden meer overeenkomsten. 
Beiden waren vrome en overtuigde christenen en maakten daar ook geen geheim van. 
Beiden begonnen sociaal betrekkelijk progressief, maar werden mettertijd behou-
dend. De Quay was een commissaris van de Koningin die zijn provincie zowel soci-
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aal als ruimtelijk-economisch geweldig vooruit heeft geholpen en daarmee Brabant 
aan andere provincies ten voorbeeld stelde. Cultureel waren Gerbrandy en De Quay 
behoudende figuren, zelfs op het reactionaire af. Beiden waren intellectueel begaafd – 
ze werden niet toevallig hoogleraar, de een aan de vu en de ander in Tilburg –, maar 
echte geleerden waren zij geen van beiden. 

Historisch is het natuurlijk de verkeerde volgorde, maar aan wie beide biografieën 
nog moet lezen is het om literaire motieven aan te raden met Meijers boek over De 
Quay te beginnen. Het is namelijk een vlot geschreven en goed leesbaar boek, tegelijk 
degelijk in zijn aanpak en ook meer dan kritisch genoeg over het object van onderzoek. 
Meijer is echter regelmatig nogal slordig in zijn omschrijving van evenementen en 
begrippen, bijvoorbeeld over de Doorbraak maar ook over het Mandement van 1954. 
Allemaal – in roomse termen – ‘dagelijkse zonden’, maar het zijn er wel veel. Hetzelfde 
geldt voor het niet erg fraaie taalgebruik.

In deze opzichten bevalt de lezing van Fasseur beter: als altijd is zijn boek over Ger-
brandy elegant geschreven en door zijn ondertoon van ironie een genot om te lezen. 
Fasseur is ook een stuk nauwkeuriger. Wat voorts opmerkelijk is: kijken door de ogen 
van Gerbrandy naar de persoon van de koningin maakt Fasseur heel wat kritischer 
jegens Wilhelmina dan in zijn tweedelige biografie van haar. 

Het meest bezwaarlijk is echter dat Fasseur vast blijkt te zitten aan het stan-
daard-frame van beoordeling als het gaat om het eerste jaar in Londen. Daardoor lijkt 
het alsof Wilhelmina en Gerbrandy het vanzelfsprekende politieke standpunt huldig-
den in de Nederlandse regering, terwijl zij aanvankelijk juist een kleine minderheid 
vormden tegenover collega’s die voorzichtiger waren dan zij en met enige reden onze-
kerder over de koers van hun Britse gastheren dan Wilhelmina en Gerbrandy. Dat De 
Geer het moet ontgelden is te begrijpen; dat gedaan wordt alsof hij van meet af aan 
alleen stond, is onjuist.

Een belangrijk probleem in Meijers biografie is dat hij, als het over de Nederlandse 
Unie gaat en De Quays rol daarin, wel heel veel schrijft en citeert, maar uiteindelijk 
geen helderheid verschaft over zijn eigen conclusies. Hij blijft in veel opzichten om de 
zaak heen drentelen in zijn kennelijke behoefte objectief te blijven. Daar staan prach-
tige stukken tegenover, zoals dat over Nieuw-Guinea. 

Er is nog een belangrijk bezwaar. Meijer neemt het zelfbeklag – soms is het ook 
gewoon gezeur – van De Quay over zijn onvermogen en ongeschiktheid voor het 
ambt, alsmede zijn onwil het uit te oefenen voor lief. Zonder veel kritiek beschrijft hij 
daarom De Quays gevoel van bevrijding als het einde van het premierschap nadert in 
1963 en zijn weigering om dit voort te zetten, hoewel de verkiezingen voor de kvp zijn 
geëindigd in een doorslaand succes. Daarmee geeft de gewezen premier ook blijk van 
een dubieus gebrek aan respect voor het politieke ambacht.

Hoewel Meijer graag af en toe speculeert, laat hij de vraag volledig liggen wat er 
had kunnen gebeuren als De Quay zich niet zo had aangesteld en in 1963 het pre-
mierschap had voortgezet. Hij had dan kunnen bewijzen waartoe een sterk door de 
kvp gedomineerde coalitie, ook op wat langere termijn, in staat was geweest. De partij 
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wilde het maar al te graag; De Quay, die bezig was uit te groeien tot een bekwaam tac-
ticus, liet haar in de steek en scheepte haar af met een premier, Marijnen, die de tact en 
alertheid miste om van het ‘tweede kabinet-De Quay’ een succes te maken. 

J.Th.J. van den Berg

Relus ter Beek. Een Drent in Den Haag

Lukas Koops, Relus ter Beek. Een handelsreiziger in de politiek (1944-2008) (Van Gor-
cum; Assen 2015) isbn 978 90 2324 9719, 224 p., prijs: € 22,50

Een van de markantste politici die de provincie Drenthe ooit heeft voorgebracht is 
Relus ter Beek. In 1971 werd hij op 27-jarige leeftijd lid van de pvda-fractie in de Tweede 
Kamer; op dat moment was hij het jongste Kamerlid. Ter Beek kon goed overweg met 
de latere minister-president Joop den Uyl, die als een vader voor hem was. Binnen 
de fractie werd Ter Beek buitenlandspecialist, en al snel had hij een groot netwerk in 
binnen- en buitenland opgebouwd. In het kabinet-Lubbers iii kreeg Ter Beek, die zelf 
nooit in dienst had gezeten, de post van minister van Defensie toebedeeld. In zijn jaren 
als minister kreeg hij te maken met de Golfoorlog en met de uitzending van militairen 
naar voormalig Joegoslavië. Tevens schafte hij de opkomstplicht af, wat betekende dat 
het Nederlandse leger voortaan alleen nog maar zou bestaan uit beroepsmilitairen. 
Bij de formatie van het eerste kabinet-Kok in 1994 kreeg de vvd Defensie toebedeeld. 
Ter Beek keerde terug naar Drenthe en werd daar in 1995 benoemd tot commissaris 
van de Koningin. Hier kreeg hij onder andere te maken met een grote gemeentelijke 
herindeling. Ter Beek was een groot sportfanaat en een wandelende encyclopedie van 
voetbal- en wielerfeitjes. Hij kreeg het voor elkaar om de grote wielerronde van Spanje 
in 2009 naar Drenthe te halen. Helaas kon hij de start van de Vuelta in Assen niet meer 
meemaken, omdat hij in 2008 na een kort ziekbed aan kanker overleed. 

Auteur Lukas Koops benadrukt dat Relus ter Beek geen biografie is, maar een jour-
nalistiek biografisch portret. Hij baseerde zijn werk hoofdzakelijk op persoonlijke inter-
views. Koops interviewde voor dit boek een groot aantal mensen die Ter Beek privé of in 
de werksfeer hebben gekend. Informatie over Ter Beeks jeugd haalde hij voornamelijk uit 
gesprekken met diens broer Henk. Tevens haalde Koops veel citaten uit de autobiografie 
Manoeuvreren, over de tijd dat Ter Beek minister van Defensie was. Hierdoor is in een 
chronologisch verhaal een breed en genuanceerd beeld van Ter Beek ontstaan. Ter Beeks 
weduwe en zijn kinderen hebben niet aan de biografie meegewerkt. Dat is opvallend, 
omdat dit portret juist een zeer persoonlijke kant van Ter Beek laat zien.

Koops heeft twee grote overeenkomsten met Ter Beek. Beiden zijn geboren en geto-
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gen in Drenthe, en net als Ter Beek was ook Koops actief in de politiek. Zo was hij 
gemeenteraadslid in Rolde namens GroenLinks. Koops schreef dit boek met een bij-
drage van de provincie Drenthe. Er wordt dan ook veel aandacht geschonken aan de 
tijd die ter Beek daar doorbracht. 

Relus ter Beek wordt in dit journalistiek biografisch portret neergezet als een 
amicale, strategische politicus, die weinig vijanden kende. Wat opvalt is dat Ter Beek 
geroemd wordt als een geboren politicus, die op intuïtie voer. Zijn werk ging hem 
altijd na aan het hart. Zo maakte het drama van Srebrenica, dat kort na zijn minister-
schap plaatsvond, diepe indruk op hem. Ter Beeks karakter had echter ook een keer-
zijde. Koops suggereert dat Ter Beek er een nogal losbandige levensstijl op nahield: 
veel roken, altijd een glas whisky bij de hand en hij was ook niet vies van vrouwelijk 
schoon. Ter Beek had de neiging andere mensen het vuile werk te laten doen, geen 
duidelijke beslissingen te nemen en zaken op hun beloop te laten, iets wat Koops als 
typisch Drents beschouwt. 

Veel van de geïnterviewden vertellen dezelfde anekdotes over Ter Beeks karak-
ter, waardoor Koops vaak in herhaling valt. Zo wordt Ter Beek door drie zegslieden 
omschreven als respectievelijk iemand die nogal eens bijeenkomsten afzegde waar hij 
werd verwacht, een persoon die soms de indruk wekte zich te makkelijk van sommige 
zaken af te maken en als ‘een freewheel politicus’.

Halverwege het boek suggereert de auteur dat Ter Beek er een buitenechtelijke 
relatie op nahield, maar hij licht dit niet nader toe. Frappant is de slotalinea van het 
boek, waarin wordt gesproken over een klein, kunststof bordje met tekst op Ter Beeks 
grafsteen. Wie het er heeft geplaatst is niet bekend, maar het is zeker een zeer persoon-
lijke boodschap. Ter Beeks toenmalige secretaresse Ria Moraal zegt hierover: ‘Ik weet 
niet van wie het komt, maar ik heb wel een vermoeden. Maar daar zeg ik niets over.’ 
Deze geheimzinnige alinea roept vragen op bij de lezer, die niet worden beantwoord. 
Mogelijk wilde Koops niet dieper op de kwestie ingaan om zijn subsidieverstrekker, de 
provincie Drenthe, niet al te zeer voor het hoofd te stoten, of wellicht is hij er simpel-
weg niet in geslaagd meer informatie boven tafel te krijgen. 

Ondanks de nevelen die er rond Ter Beeks privéleven zijn blijven hangen, is Koops 
er toch in geslaagd een genuanceerd beeld van Ter Beek als persoon en als politicus 
te schetsen. Het is het beeld van een man met wie je graag een interessante politieke 
discussie had willen voeren of gewoon over een legendarische voetbalwedstrijd had 
willen praten. Het liefst onder het genot van een biertje in een Drentse kroeg.

Christel de Jong
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Een eigenzinnige keuze

Fleur de Beaufort, Joop van den Berg en Patrick van Schie, Eigenzinnige liberalen. 
Onafhankelijk denkende politici in Nederland (Boom; Amsterdam 2014) isbn 978 90 89 
53 3753, 267 p., prijs: € 19,90

Eind 2014 verscheen deze nieuwe bundel met tien portretten van liberalen, ministers 
en Kamerleden, van begin negentiende eeuw tot halverwege de twintigste eeuw (de 
titel maakt overigens ten onrechte niet duidelijk dat alle beschreven personen leefden 
en werkten voor 1940). Een dergelijke bundel past in een zekere traditie, die niet speci-
aal beperkt blijft tot de liberalen. Wat liberale publicaties betreft verscheen in 1988 Kop-
stukken van de vvd, 16 biografische schetsen, uitgegeven ter gelegenheid van het veer-
tigjarig bestaan van de vvd. Vijf jaar later verscheen een breder opgezette bundel: Van 
Thorbecke tot Telders. Hoofdpersonen uit de geschiedenis van het Nederlandse liberalisme 
voor 1940. In beide gevallen lag het initiatief bij de TeldersStichting, het wetenschappe-
lijke bureau ten behoeve van het liberalisme, gelieerd aan de vvd. Aanleiding voor de 
uitgave van de voorliggende bundel was de viering van het zestigjarig bestaan van de 
TeldersStichting. Twee van de drie auteurs zijn aan dit bureau verbonden en hebben 
meer publicaties over liberalen en liberalisme op hun naam staan. Van de derde auteur, 
emeritus hoogleraar parlementaire geschiedenis Joop van den Berg, politiek actief bin-
nen de pvda, verscheen in 2013 zijn, samen met Jan Vis geschreven, magnum opus De 
eerste honderdvijftig jaar. Parlementaire geschiedenis van Nederland 1796-1946.

De nieuwe bundel is vooral te zien als een aanvulling op, of liever tegenhanger van 
de publicatie uit 1993. Bevatte die laatste vooral portretten van linkse liberalen, nu zijn 
het vooral liberalen aan de rechterzijde van het liberale spectrum. De vier laatst gepor-
tretteerden behoorden allen tot de Bond van Vrije Liberalen (1906). Er is één uitzon-
dering die in beide bundels voorkomt, Samuel van Houten. De auteurs verantwoorden 
deze ‘dubbele’ opname door nu meer aandacht te besteden aan de behoudender stand-
punten van deze politicus die dertig jaar op het Binnenhof vertoefde.

Wat de tien liberalen met elkaar verbindt is hun eigenzinnigheid, zoals de titel zo 
mooi aangeeft. De keuze heeft geleid tot opname van minder bekende liberalen dan 
voorheen. Geen Thorbecke dus, al is het etiket eigenzinnig op hem ook wel degelijk 
van toepassing. Opzienbarend is de keuze van de eerst beschreven persoon, Rutger Jan 
Schimmelpenninck (1761-1825), lid van de Nationale Vergadering in 1795 en raadspen-
sionaris in 1805, door Van den Berg aangeduid als protoliberaal, omdat de benaming 
liberaal nog niet gangbaar was. Volgens de auteur past zijn portret in deze bundel, 
omdat Schimmelpenninck ideeën koesterde die men later als liberaal aanmerkte.

We vinden nog meer verrassende namen, namelijk van politici die eerder als con-
servatief en behoudend bekendstaan dan als liberaal, mannen als Floris van Hall en 
Jan Heemskerk Azn. De verklaring hiervoor is niet al te moeilijk te geven. De politieke 
etikettering is in het tijdvak voorafgaand aan de formele partijstructuren altijd enigs-
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zins dubieus geweest. Aan de hand van uitspraken van politici zelf en hun tijdgeno-
ten hebben historici steeds geprobeerd hen onder te brengen als hervormingsgezind, 
radicaal of liberaal, behoudend, conservatief of vooral godsdienstig gemotiveerd. Wat 
in dit tijdvak van individualistisch optredende politici mede een rol heeft gespeeld, 
zijn de onderlinge verhoudingen. In het geval van Van Hall was zeker sprake van een 
persoonlijke controverse met Thorbecke, wat trouwens ook gold voor Donker  Curtius 
voor hem en Heemskerk na hem. Persoonlijke tegenstellingen speelden tevens een 
rol bij de etikettering van Kappeyne als meer links liberaal in de bundel van 1993, en 
die van zijn tijdgenoot Gleichman als ‘rechtlijnig en bedachtzaam’ in deze bundel. De 
aanduidingen lijken gemakkelijker te kunnen worden toegekend nadat politieke par-
tijvorming vanaf eind negentiende eeuw een feit werd. Maar met betrekking tot de tot 
de liberalen gerekende politici bleef dat ook in de eerste helft van de twintigste eeuw 
nog steeds geen gemakkelijke klus. Links georiënteerde liberalen kwamen al snel tot 
de oprichting van de Vrijzinnig Democratische Bond, maar één enkele liberale partij 
voor de overige liberalen kwam pas na veel moeite tot stand. De versplintering van 
het liberale politieke krachtenveld is op zich al tekenend voor de eigenzinnigheid van 
de stroming. 

Van die eigenzinnigheid getuigen vooral de portretten van de waarschijnlijk minst 
bekende liberalen uit dit boek: Frans Drion (1874-1948) en Lizzy van Dorp (1872-1945).

Komen enkele geportretteerden naar voren als rechtlijnig en/of principieel, en 
daardoor ook wel als eigenzinnig omdat zij afweken van de grotere groep liberalen, 
Drion en Van Dorp onderscheidden zich nog veel meer door hun politieke keuzes in 
hun politieke carrière. Drion was in zijn jeugd een fel anarchist en tegenstander van 
‘staatssocialisme’. Hij sloot zich later aan bij de ‘vrij-liberalen’, behoudender liberalen, 
en werd hun eerste partijsecretaris. In 1913 kwam hij voor de Bond van Vrije Liberalen 
in de Tweede Kamer. Als Kamerlid en publicist hield hij vurige pleidooien voor een 
sterke defensie. Opmerkelijk is dat Drion in 1937 stemde op de sdap, nadat die partij 
het door Drion gehate pacifisme had losgelaten.

Lizzy van Dorp, de enige geportretteerde vrouw in deze bundel, komt uit de 
beschrijving naar voren als een zeer eigengereid persoon, ‘belerend’ wordt zij door 
auteur Van Schie genoemd. ‘Betweterig’ zou ook passen. Van Dorp verzette zich aan-
vankelijk tegen versplintering van de liberale krachten door oprichting van aparte par-
tijen, maar liet zich in 1922 op de lijst plaatsen van de nieuw opgerichte Liberale Partij 
van Sam van Houten, waardoor zij verzekerd was van een plaats in de Tweede Kamer. 
Zij was haar politieke carrière ooit begonnen als lid van de vdb, sloot zich aan bij de 
Bond van Vrije Liberalen die overging in De Vrijheidsbond, maar kreeg binnen die 
partij geen kans op een Kamerzetel. Principieel kan men dat niet noemen, zij week als 
Kamerlid evenwel niet af van eerder gehuldigde standpunten.

De tien portretten beogen een beter inzicht te geven in de denkbeelden en effecten 
van het optreden van minder bekende liberalen. Voor de negentiende-eeuwse gepor-
tretteerden geldt dat nu genuanceerder kan worden geoordeeld over de liberale stro-
ming en haar invloed op de totstandkoming van de democratische rechtsstaat. Dat 
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doet geen afbreuk aan de verdiensten van de bekendere liberalen die al eerder zijn 
geportretteerd, maar voegt meer inzicht toe. De namen van raadspensionaris Schim-
melpenninck en de ministers Donker Curtius, Van Hall, Van Houten, Heemskerk en 
De Beaufort waren zeker niet geheel onbekend, maar hun rol binnen het kader van het 
liberalisme is nu voorbeeldig verhelderd. De persoon van Gleichman is buiten de kring 
van parlementaire historici veel onbekender. Evenmin als de drie overige politici, Tyde-
man, Drion en Van Dorp – allen Kamerleden – heeft hij zitting gehad in een kabinet. 
Voor het grotere publiek zijn hun namen mogelijk daarom nauwelijks bekend. Dat zij 
toch in deze bundel vanwege hun eigenzinnige opstelling zijn opgenomen, doet recht 
aan de politieke realiteit, die niet alleen wordt uitgemaakt door enkele boegbeelden.

Ineke Secker

Politieke geschiedenis van de

studiefinanciering

Pieter Slaman, Staat van de student. Tweehonderd jaar politieke geschiedenis van studie-
financiering in Nederland (Uitgeverij Boom; Amsterdam 2014) isbn 978 90 89535 75 7, 
352 p., prijs: € 29,90

Op 19 maart 1987 togen enkele tientallen studenten naar het gebouw van de Centrale 
Directie Studiefinanciering van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen in 
Groningen om daar de toegangsdeur met rode verf te bekladden. Vooraf was die deur 
wel netjes afgeplakt met plastic en krantenpapier om blijvende schade te voorkomen. 
De actie was het begin van protesten en demonstraties in het hele land en zij was 
gericht tegen minister Deetman van Onderwijs die met zijn nieuwe Wet Studiefinan-
ciering het stelsel volgens de studenten onnodig ingewikkeld zou maken, uitvoerings-
problemen zou veroorzaken en die financieel nadelig zou zijn voor studenten met 
minder vermogende ouders. Velen zouden rood komen te staan – vandaar de rode 
verf. Een ludieke actie dus.

In het collectieve geheugen lijken discussies omtrent studiefinanciering en – door-
gaans heel wat grimmiger – studentenprotesten onlosmakelijk met elkaar verbonden 
te zijn. Wie het boek van Pieter Slaman over tweehonderd jaar geschiedenis van de 
studiefinanciering ter hand neemt, zal dergelijke studentenprotesten echter nauwelijks 
tegenkomen. Dat is even opmerkelijk als verklaarbaar: Slaman toont overtuigend aan 
dat studenten maar zeer beperkte mogelijkheden hadden om invloed uit te oefenen op 
het beleid. Bij de discussies over het al dan niet verstrekken van studiebeurzen ging het 
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van meet af aan niet om de belangen van de student, maar om het sturen van maat-
schappelijke ontwikkelingen in gewenste richtingen. Welke richting, dat was uiteraard 
afhankelijk van de politieke kleur van achtereenvolgende kabinetten en was voort-
durend onderwerp van discussie.

Het is Slaman gelukt om op een heldere manier de politieke besluiten die in de 
afgelopen tweehonderd jaar zijn genomen rondom studietoelages en studiefinancie-
ring te beschrijven en te analyseren. Daarbij onderscheidt hij zeven periodes die samen 
de hoofdstukken van het boek vormen. ‘Zo ontstaat zowel een chronologische als een 
thematische opzet, met in elke periode een ander type beleid’, aldus Slaman (p. 15). Al 
lezend ontstaat echter de indruk dat Slaman geworsteld heeft met de periodisering. 
Zoals hij zelf al in de inleiding schrijft, kunnen de ‘grenzen tussen periodes niet steeds 
scherp worden getrokken’. Dat blijkt niet alleen uit het feit dat de lezer na hoofdstuk 
twee (‘Staat van vrijheid, 1830-1913’) weer begint bij 1874, dus bijna veertig jaar terug 
in tijd, maar ook uit de eindconclusie. Daarin hanteert Slaman niet de chronologie als 
uitgangspunt, maar zijn de motieven van beleidsmakers leidraad voor zijn analyse. Op 
basis daarvan is een andere fasering evengoed mogelijk. 

Het eerste motief voor het verstrekken van studiefinanciering dat Slaman noemt, is 
het vergroten van de omvang en kwaliteit van bepaalde beroepsgroepen die in de ogen 
van de beleidsmakers van belang waren voor de geestelijke, economische en bestuur-
lijke ontwikkeling van Nederland. Dit motief was karakteristiek voor de periode 1815 
tot en met de Tweede Wereldoorlog. Zo dienden de studiebeurzen onder leiding van 
koning Willem i om de staats- en natievorming te bevorderen en werden ze tijdens de 
bezettingsjaren 1940-1945 ingezet als middel om de nationaalsocialistische orde dichter-
bij te brengen. Het tweede motief was ingegeven door het verlichtingsideaal. Tot 1964 
waren hogere cijfers op de middelbare school voorwaarde om een rijks studietoelage te 
ontvangen, vanuit de gedachte dat de samenleving later voordeel zou hebben van de 
kennis en kunde van deze talenten. Met de invoering van de tempo- en prestatiebeurs in 
de jaren negentig, keerde selectie op talent en inzet weer terug, zij het achteraf. Behaalde 
de student te weinig studiepunten, dan diende het geld te worden terugbetaald. 

Tot slot noemt Slaman een derde motief: sociale rechtvaardigheid. Aan dit begrip is 
in de verschillende periodes op uiteenlopende wijze invulling gegeven. Tot 1919 speelde 
gelijke en volledige toegang tot het hoger en wetenschappelijk onderwijs nauwelijks 
een rol in de beleidsvorming, aangezien confessionelen en conservatieven – die samen 
de meerderheid vormden – meenden dat aan de bestaande standsverschillen niet te 
tornen viel. Vanaf de jaren zestig zou gelijke toegang tot het hoger onderwijs evenwel 
de hoofdreden zijn voor het verlenen van studiefinanciering. Tegelijkertijd werd het 
de vraag in hoeverre studiefinanciering gebruikt mocht worden als onderdeel van de 
inkomenspolitiek en als instrument om te denivelleren.

Hoewel studiefinanciering voortdurend onderwerp van politieke discussie is, valt 
Slaman vooral de onveranderlijkheid van het stelsel op. Hij wijt dit aan de eindeloze 
discussies over stelselhervormingen, gecombineerd met steeds frequentere kabinets-
wisselingen. Bovendien is het beleid versnipperd over verschillende ministeries. Sail-
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lant is dat niet het ministerie van Onderwijs bepalend is voor het beleid, maar Finan-
ciën en Sociale Zaken, die belangrijke onderdelen van het stelsel op hun begrotingen 
hebben staan. Zij bepalen de politieke speelruimte van de minister van Onderwijs, al 
zijn of haar ambities ten spijt.

Sinds de millenniumwisseling nam de druk toe om het stelsel te hervormen rich-
ting een sociaal leenstelsel. Dit resulteerde in een overeenkomstig wetsvoorstel dat op 
21 januari van dit jaar – de dag voor Slamans promotie  – door de Eerste Kamer is 
aangenomen. Vanaf september dit jaar moeten studenten voortaan lenen om hun stu-
dies te kunnen bekostigen. Alleen voor studenten met minderbedeelde ouders bestaat 
nog een aanvullende beurs van maximaal € 378,-. Het is jammer dat Slaman aan deze 
laatste vijftien jaar slechts krap drie pagina’s wijt. Het politieke besluitvormingsproces 
rond deze stelselhervorming is hierdoor sterk onderbelicht gebleven. Wellicht valt dat 
te verklaren uit de beperktere toegang tot primaire bronnen, maar in dat geval roept 
het de vraag op waarom Slaman slechts één oud-minister, namelijk Jos van Kemenade, 
en één voormalige ambtenaar geïnterviewd heeft. Hoe dan ook is met de invoering 
van het sociaal leenstelsel een nieuwe fase begonnen, die wellicht over tweehonderd 
jaar het begin kan zijn van een interessante vervolgstudie over de ‘staat van de student’.

Leon van Damme

Van wie is de burger?

Wim de Jong, Van wie is de burger? Omstreden democratie in Nederland, 1945-1985 (uit-
gegeven in eigen beheer; z.pl. 2014) isbn 978 94 6259 253 7, 352 p., prijs: onbekend

Democratisch burgerschap is ons niet aangeboren. Dit moet worden aangeleerd, maar 
dat kan pas als we met elkaar besloten hebben wat democratie inhoudt, en wie het recht 
heeft om anderen daarover de les te lezen. Dat is ons nooit gelukt, zo demonstreert histo-
ricus en filosoof Wim de Jong in zijn Nijmeegse proefschrift Van wie is de burger?

Opvattingen over de aard van de Nederlandse democratie blijven in het publieke 
debat vaak vaag en impliciet. Toch weet De Jong deze te ontmaskeren door de naoor-
logse discussies over burgerschapsvorming te volgen. Hij kijkt daarbij naar pleidooien 
voor democratische opvoeding vanuit de politiek, vanuit maatschappelijke organisa-
ties en in het onderwijs, in het bijzonder rond het schoolvak maatschappijleer. Deel-
nemers aan dit debat zijn gedwongen om hun standpunten duidelijk uit te spreken. Zo 
weet de auteur deze visies te verzamelen en overzichtelijk tegenover elkaar te zetten.

De Jong ordent de chaos met het instrument van politieke ‘repertoires’, een vondst 
van de Amerikaanse politicoloog Charles Tilly. Repertoires beschrijft hij als ‘clusters 
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van ideeën, praktijken en stijlelementen met betrekking tot politiek die in de politieke 
strijd worden ingezet’. Een ‘democratisch repertoire’ is dan een verzameling van woor-
den, daden en vormen die met elkaar verbonden zijn door een onderliggende visie op 
democratie. De Jong weet de veelheid van geluiden zo terug te brengen tot vijf ideaal-
typen, waar hij passende etiketten op plakt. 

Vanuit verzuild Nederland klinkt het repertoire van ‘verscheidenheid’. De Neder-
landse samenleving valt daarin uit elkaar in ten minste vier gemeenschappen, die 
naast, maar weinig met elkaar leven. Democratie draait hierbij vooral om het recht van 
deze gemeenschappen om zichzelf in te richten, vrij van staatsbemoeienis. De burger 
concentreert zich op het leven binnen de zuil; het parlement regelt de zaken tussen de 
zuilen. Tegenovergesteld is het repertoire van ‘saamhorigheid’, dat zich verzet tegen 
deze ‘hokjes- en schotjesgeest’ en vooral de nadruk legt op de eenheid binnen het volk 
en tussen de volken. Bij de vorming van democratisch burgerschap hoort dan de ont-
wikkeling van een zelfstandige persoonlijkheid, die openstaat voor anderen en voor 
de buitenwereld. Binnen deze beide stromingen was tot halverwege de jaren zestig 
het repertoire van ‘disciplinering’ te herkennen. Politiek hoort in deze visie thuis in 
gemeenteraden en het parlement, niet op straat of op de werkvloer. Burgers mogen af 
en toe stemmen, maar niet spreken met de bestuurder tijdens de rit. De nodige poli-
tieke desinteresse en apathie onder burgers zijn hierbij een pre.

Dit laatste geluid is in de jaren zestig tot zwijgen gebracht door het vierde, ‘liber-
taire’ repertoire, dat zich tegen alle drie voorgaande verzet. Elk mens moet zich hier 
in vrijheid kunnen ontplooien zonder bemoeienis van anderen. Het gaat niet aan om 
burgers te vertellen welke verantwoordelijkheden zij dragen; dat bepalen ze zelf. Voor 
sommigen is deze vrijheid voldoende, maar anderen verbinden daar sinds het einde 
van de jaren zestig ook de opdracht aan om kritisch en maatschappelijk betrokken te 
zijn. Iedereen moet op basis van gelijkheid meebeslissen over de machtsrelaties in zijn 
omgeving. Dat moet niet alleen in het parlement gebeuren, maar vooral ook op straat, 
in de school, het bedrijf en het gezin. Dit vijfde repertoire trekt het hele dagelijks leven 
in de sfeer van politieke strijd, en krijgt van De Jong daarom het etiket ‘politisering’.

Het mooie van deze indeling in vijf repertoires is dat de auteur de traditionele poli-
tieke scheidslijnen tussen zuilen, tussen links en rechts, tussen behoudend en vooruit-
strevend overstijgt. Zo ontstaan wonderlijke combinaties. Ondanks haar oprichting in 
de saamhorigheidsgedachte deed de pvda begin jaren vijftig nauwelijks onder voor 
de rooms-katholieken in haar enthousiasme voor verscheidenheid en discipline. En 
ondanks hoog oplopende polarisering sloegen sociaaldemocraten en liberalen eind 
jaren zeventig dezelfde libertaire toon aan. De repertoires bleken vaak meer verbonden 
te zijn geweest aan de tijdgeest dan aan politieke kleur. Helemaal nieuw is dit inzicht 
niet, maar wel verrassend scherp gebracht.

 Tegelijkertijd leiden de repertoires een lang leven naast elkaar. Terwijl de boven-
toon per periode wisselt, blijven de andere opvattingen als ondertonen doorklinken. 
Het boek wordt spannend wanneer zij frontaal botsen, bijvoorbeeld rond ‘burger-
dagen’ in gemeentes, bij de invoering van commerciële televisie en bij de invulling 
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van het schoolvak maatschappijleer. Wie de vorming tot burgerschap ter hand durft te 
nemen krijgt al snel het verwijt van paternalisme, van indoctrinatie, en daarmee van 
ondemocratisch gedrag. 

Juist omdat deze aanpak zo verhelderend werkt, is het jammer dat de auteur om 
onduidelijke redenen alleen de jaren van 1945 tot 1985 behandelt. Daardoor blijven de 
eerste spannende jaren onder het algemeen kiesrecht buiten beeld. Bovendien laat De 
Jong een prachtige kans liggen om als historicus bij te dragen aan belangrijke actuele 
discussies. Kijken we naar nieuwe repertoires nu de regering van de burger meer maat-
schappelijke inzet verwacht, terwijl die burger elke verkiezing aangrijpt om de zittende 
coalitie te straffen? Is er werkelijk iets mis met de politieke betrokkenheid van burgers, 
of is de bezorgdheid daarover een traditioneel elitair tijdverdrijf? En hoe verhoudt 
onze afkeer van maatschappelijke hiërarchie zich tot de behoefte aan orde en gezag? In 
een recent opiniestuk in Het Parool laat De Jong kort zien dat zijn blik op zulke vraag-
stukken ook zeer de moeite waard is. 

Voorop staat dat Wim de Jong een vlot, helder en zelfs spannend boek heeft 
geschreven over een abstract en complex onderwerp. Dat is een prestatie – een nuttige 
prestatie, zeker nu de gezondheid van onze democratie weer eens ter discussie staat.

Pieter Slaman
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SIGNALEMENTEN*

Herman de Liagre Böhl en Maarten Ternede, Amsterdammer in de polder – Han Lammers 
(1931-2000) (Prometheus Bert Bakker; Amsterdam 2015) isbn 978 90 3514 3128, 308 p., 
prijs: € 24,95

Han Lammers is een markante persoonlijkheid uit de naoorlogse Nederlandse geschie-
denis. Gedreven, nieuwsgierig, intelligent en amusant. Als journalist ontwikkelde hij 
zich in de jaren zestig tot een belangrijk criticus. In 1966 werd hij lid van de pvda. Deze 
vlot geschreven biografie besteedt natuurlijk veel aandacht aan Lammers’ bestuurlijke 
activiteiten, eerst als wethouder van Amsterdam (1970-1976), later als commissaris van 
de Koningin in Flevoland. Daarnaast zijn er mooie hoofdstukken over zijn tijd als 
journalist, onder meer bij de Groene Amsterdammer, en daarna in de jaren 1966-1969, 
toen hij als prominent lid van Nieuw Links trachtte de pvda te hervormen. Nieuw 
Links was getalsmatig bescheiden, maar dit werd gecompenseerd door actiebereid-
heid, engagement en frequente aandacht in de media. (jwb)

Wouter van Haaften en Gerlof Verwey (red.), Johan W. van Hulst – pedagoog, politicus 
en verzetsman. In de stappen van Coornhert (Verloren; Hilversum 2015) isbn 978 90 
8704 514 2, 174 p., prijs: € 25,-

Johan van Hulst (geb. 1911) is een van de markantste en veelzijdigste figuren die de 
Nederlandse politiek heeft gekend. Verschillende deskundige auteurs belichten in dit, 
helaas niet altijd even zorgvuldig geredigeerde boek ieder een ander aspect van Van 
Hulsts leven: zijn betekenis voor de pedagogie, de stijl van politiek bedrijven van deze 
christendemocraat van chu-huize, de bescheiden maar onverschrokken verzetsheld, 
die geweld verafschuwde maar toch tientallen joodse kinderen wist te redden uit de 
handen van de bezetter, en de gepassioneerde en getalenteerde schaker. Hoewel de 
samenstellers anders suggereren, is dit boek geen biografie in de eigenlijke zin des 
woords. Daarvoor komen het persoonlijke leven en de psychologie van Van Hulst te 
weinig uit de verf en bestaat er te weinig samenhang tussen de verschillende stukken. 
Zo’n biografie verdient Van Hulst intussen beslist wel. (jr)

Jan Smit, De opdracht of de vele gezichten van Herman Wijffels (Balans; Amsterdam 
2014) isbn 978 94 600 3824 2, 397 p., prijs: € 22,50

‘De beste premier die Nederland nooit heeft gehad’. Met die woorden omschreef 
pvda-partijleider Wouter Bos in 2006 Herman Wijffels toen deze benoemd werd als 

* Deze signalementen zijn van de hand van Anne Bos, Jan Willem Brouwer, Léon van 
Damme, Jan Ramakers en Hilde Reiding.
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informateur van het kabinet-Balkenende iv. Hoewel Wijffels nooit een functie in de 
actieve politiek bekleedde, kreeg hij binnen zijn partij, het cda, al snel een prominente 
positie. Vanuit parlementair-historisch oogpunt zijn de passages over Wijffels’ betrok-
kenheid bij die partij, zijn activiteiten als informateur en de periode waarin hij voor-
zitter was van de Sociaal-Economische Raad (ser) uiteraard de interessantste. Om te 
begrijpen hoe Wijffels binnen de partij zoveel aanzien verwierf en wat hem dreef bij 
zijn activiteiten zijn echter ook de andere hoofdstukken relevant. Bepalend voor zijn 
denken en doen was vooral het vroege overlijden van zijn beide ouders, waardoor hij 
als oudste van het gezin al op jonge leeftijd de verantwoordelijkheid kreeg over jon-
gere broers en zussen. Met de woorden ‘jongen, jij kunt het, laat ze het maar eens zien’ 
kreeg Wijffels een opdracht mee en werd in hem een gevoel van verantwoordelijkheid 
aangeboord dat hem de rest van zijn werkzame leven zou sturen. Het eerste deel van 
de titel van deze biografie is daarmee goed gekozen. Het tweede deel roept meer vragen 
op: hoewel evident is dat Wijffels gedurende zijn leven nieuwe dimensies van zichzelf 
heeft ontdekt, komt in deze biografie eerder het beeld naar voren van een consistente 
persoonlijkheid dan van iemand met ‘vele gezichten’. (hr)

Emile Roemer, Het kan wel. Tussen Binnenhof en buitenwereld (Van Gennep; Amster-
dam 2015) isbn 978 94 6164 3742, 159 p., prijs: € 9,99

Het politieke programma van de sp wordt door andere partijen regelmatig afgedaan 
als onbetaalbaar en onrealistisch. Zoals de titel van zijn boek duidelijk maakt, wil 
sp-fractievoorzitter Emile Roemer laten zien dat wat zijn partij wil wel kan. Kleinscha-
lige zorg, onderwijs op maat, een winstgevend bedrijf dat zijn werknemers in vaste 
dienst neemt? Roemer brengt een bezoek aan mensen die dit in de praktijk weten te 
realiseren en doet daarvan verslag in zijn boek. Dat zijn blik verder reikt dan de polders 
toont hij de lezer door hem in zijn politiek reisverslag mee te nemen over de grens: 
naar Griekenland, Brazilië, Kenia, het Midden-Oosten en de Verenigde Staten. Door-
dat de gesprekken waarvan Roemer verslag doet voornamelijk worden gevoerd met 
geestverwanten leest het boek een beetje als een feel good novel: voorspelbaar en met 
een goede afloop. Wie meer wil weten over het gedachtegoed van de sp en weinig voelt 
voor het doorspitten van verkiezingsprogramma’s biedt het boekje een toegankelijk 
alternatief. En passant biedt het de lezer ook een blik op de persoon Roemer, zoals dat 
in de mediademocratie door de kiezer wordt verlangd. (hr)

Willem Witteveen, De wet als kunstwerk. Een andere filosofie van het recht (Boom; 
Amsterdam 2014) isbn 978 90 8953 335 7, 494 p., prijs: € 37,90

De dialoog tussen filosofen en wetgevers komt vaak vooral van de kant van de filo-
sofen, zo wordt in de eerste bladzijden van De wet als kunstwerk vastgesteld. Auteur 
Willem Witteveen, die zelf voor zijn tragische overlijden bij de vliegtuigramp van het 
toestel mh17 als hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschap en Eerste Kamerlid 
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zowel met de filosofische als de dagelijkse kant van het wetgeven zeer bekend was, heeft 
met dit boek op overtuigende wijze weten aan te tonen dat dit eigenlijk heel jammer is. 
Zelf ziet hij de wet vooral als kunstwerk, dat een zinvolle ordening moet scheppen bij 
zowel de makers als de gebruikers van die wet, en niet – zoals tegenwoordig gangbaar 
is – in de eerste plaats als een instrument om (wisselende) politieke doeleinden mee 
te bereiken. Aan de hand van een dertigtal filosofen van verschillende pluimage for-
muleert Witteveen tien ‘geboden’: kwaliteitsmaatstaven waaraan een goede wet moet 
voldoen. Een wet moet bijvoorbeeld een algemeen karakter hebben, moet begrijpelijk 
en hanteerbaar zijn en mag niet leiden tot situaties van bureaucratisch despotisme. Bij 
het wetgeven is daarom een grote bedachtzaamheid nodig. Analoog aan de slow food- 
beweging zou Witteveen graag een slow law-beweging zien, die het mogelijk maakt 
wetsvoorstellen rustiger en reflectiever te behandelen dan nu vaak het geval is. (hr)

Peter van Dam, James Kennedy en Friso Wielenga (red.), Achter de zuilen. Op zoek naar 
religie in naoorlogs Nederland (Amsterdam University Press; Amsterdam 2014) isbn 
978 90 8964 680 4, 456 p., prijs: € 29,95

De auteurs van deze prikkelende bundel vinden ontzuiling en secularisatie geen bruik-
bare analytische termen, omdat die termen de Nederlandse naoorlogse geschiedschrij-
ving hebben opgezadeld met een hardnekkige vorm van tunnelvisie. In die visie ligt 
steevast de nadruk op de radicale culturele breuk in de jaren zestig en de onvermijde-
lijke achteruitgang van het belang van religie in de maatschappij. De historici bepleiten 
een nieuwe benadering van het bestuderen van religie in geschiedenis en gaan op zoek 
naar de manieren waarop religieus gemotiveerde ideeën en praktijken aanwezig ble-
ven, veranderden, verdwenen of juist opkwamen. Het derde deel van de bundel gaat 
over de relatie tussen politiek en religie en is voor de lezers van dit Jaarboek wellicht 
het interessantst. (ab)

Fleur de Beaufort en Patrick van Schie, Sociaal-liberalisme (Boom; Amsterdam 2014) 
isbn 978 90 8953 367 0, 198 p., prijs: € 19,90

Dit boek verscheen bij gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de TeldersStichting, 
het wetenschappelijk bureau ten behoeve van het liberalisme, gelieerd aan de vvd. De 
Beaufort en Van Schie, als wetenschappelijk medewerker respectievelijk directeur ver-
bonden aan de TeldersStichting, onderzoeken in dit boek de wortels, de politieke theo-
rie en de historische en hedendaagse praktijk van het sociaalliberalisme, een stroming 
waarop menig politicus zich al dan niet terecht nogal eens beroept. Anders dan andere 
stromingen binnen het liberalisme, zoals het klassieke liberalisme en het ontplooiings-
liberalisme, pleit het sociaalliberalisme voor een positieve, stimulerende rol voor de 
overheid. De auteurs benadrukken daarbij echter dat het individu voor alle liberalen, 
dus ook voor de sociaalliberalen, het uitgangspunt is en hoort te zijn. (jr)
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Chris Aalberts en Dirk-Jan Keijser, De puinhopen van rechts. De partijen van Pim, 
Geert, Rita en Hero (Eburon; Delft 2015) isbn 978 90 5972 970 4, 239 p., prijs: € 15,00

Sinds de opkomst van Pim Fortuyn in 2002 verscheen aan de rechterzijde van het poli-
tieke spectrum een waaier van partijen. Veel van die initiatieven strandden voor ze ook 
maar een zetel hadden kunnen veroveren, andere verdwenen na kortstondig succes 
alsnog van het toneel. Alleen de pvv slaagde erin zich voor langere periode een plaats 
te verwerven in de Nederlandse politiek. Op basis van gesprekken met leden, sympa-
thisanten en de politici en bestuurders die betrokken waren bij partijen als lpf, pvv 
en Trots op Nederland analyseren de auteurs het reilen en zeilen van die partijen, en 
vooral ook de vele problemen waarmee ze te maken kregen. Een deel van de bevindin-
gen werd eerder gepubliceerd in een wekelijkse blog bij de nieuws- en opiniewebsite 
ThePostOnline. In dit boek wordt gepoogd lessen te trekken omtrent de do’s en don’ts 
bij het oprichten van een nieuwe partij. Het boek bevat interessante bevindingen en 
maakt op detailniveau duidelijk tegen welke hindernissen de partijen-in-wording aan-
liepen. 

De lessen die daaruit in algemene zin kunnen worden getrokken doen soms helaas 
wat geforceerd aan. Het feit dat de don’ts in de hoofdstuktitels cynisch als do’s worden 
geformuleerd, terwijl dit op paragraafniveau niet overal het geval is, helpt de lezer 
niet. Het trekken van lessen roept bovendien de vraag op voor wie dit boek eigenlijk 
bedoeld is: alleen voor burgers die rondlopen met de gedachte een nieuwe partij op 
te richten? In dat geval doen de auteurs zichzelf eigenlijk tekort: ook voor een breder 
publiek van politiek geïnteresseerden zou hun boek het lezen waard kunnen zijn. (hr)

Lenny Vulperhorst, De onderste steen. Hoe parlementair onderzoek helpt de wereld om 
ons heen te begrijpen (Van Gennep; Amsterdam 2014) isbn 978 94 6164 3254, 174 p., 
prijs: € 19,90

De politicoloog en beleidsadviseur Vulperhorst onderzocht de functies en beeldvor-
ming van parlementaire onderzoeken. Hij deed dit aan de hand van drie onderzoeken 
die de afgelopen tien jaar zijn gehouden: de enquête naar woningbouwcorporaties, het 
onderzoek naar ict-projecten bij de overheid en de op het moment van schrijven nog 
niet afgeronde Fyra-enquête. De auteur schenkt terecht veel aandacht aan de rituele 
kant van parlementaire onderzoeken, waartoe zelfreiniging en het omgaan met onver-
werkt verleden behoren. Daarnaast bekritiseert hij de invulling van de tribunaalfunc-
tie, die in zijn ogen te veel nadruk heeft gekregen en is verworden tot een zoektocht 
naar schuldigen. Het parlement zou een positiever imago kunnen krijgen als het zich 
meer zou richten op controle en op het evalueren van de kwaliteit van wetgeving, luidt 
zijn slotboodschap. (ab)

Roel Kuiper, De terugkeer van het algemeen belang. Privatiseringsverdriet en de toekomst van 
Nederland (Van Gennep; Amsterdam 2014) isbn 978 94 6164 2622, 206 p., prijs: € 19,90
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Toen de Eerste Kamer in oktober 2011 (voor het eerst in haar geschiedenis) besloot 
een parlementaire onderzoekscommissie in te stellen om de privatisering en verzelf-
standiging van overheidsdiensten van de afgelopen decennia kritisch tegen het licht te 
houden, viel aan Roel Kuiper de eer te beurt deze voor te zitten. Dat de commissie met 
de benoeming van de fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Eerste Kamer een 
zeer bij het onderwerp betrokken voorzitter kreeg, blijkt duidelijk uit dit boek, dat vol-
gens de auteur gezien moet worden als een aanvulling op het parlementaire rapport. 
Het onderzoeksrapport was primair gericht op de besluitvorming van overheidswege, 
terwijl Kuiper in dit boek ook verbanden legt met bredere politieke, economische en 
maatschappelijke verschijnselen. De doorgeschoten privatiseringsdrang heeft er vol-
gens de auteur toe geleid dat burgers die daarvan de negatieve effecten ervaren niet 
langer kunnen aankloppen bij de overheid of politici: zij gaan er immers niet meer 
over. Kuiper pleit voor de terugkeer van het algemeen belang, voor het terugwinnen 
(bij zowel de markt als de eu) van zeggenschap over zaken die de eigen samenleving 
raken. Wie bekend is met de politieke standpunten van de ChristenUnie zal de con-
clusies bekend in de oren klinken. De uitgebreide onderbouwing die het boek biedt, is 
evenwel de moeite waard en biedt stof tot nadenken. (hr)

G.C. Boot, A.R. Houweling en M.J.M.T. Keulaerds (red.), Parlementaire Geschiedenis 
Wet werk en zekerheid (Boom Juridische Uitgevers; Den Haag 2015) isbn 978 94 6290 
037 0, 1639 p., prijs: € 145,-

Op 29 november 2013 werd het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid (wwz) aangebo-
den aan de Tweede Kamer. De wwz heeft tot doel meer werkgelegenheid te creëren 
en wil dat bereiken door het ontslagrecht te versoepelen, flexwerkers meer zekerheid 
te bieden en werklozen te prikkelen zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan. Op 3 
juni 2014 vond in de Eerste Kamer het laatste plenaire debat over het voorstel plaats. 
Daarmee duurde de gehele parlementaire behandeling van de wet ongeveer een half 
jaar, wat relatief snel is. 

Begin dit jaar verschenen twee kloeke delen met als veelbelovende titel Parlementaire 
Geschiedenis Wet werk en zekerheid. De titel suggereert dat deze een stevige analyse bie-
den van de positie en het functioneren van het parlement tijdens de behandeling van de 
wwz. Dat is echter niet het geval. De delen bevatten feitelijk niet meer dan een bunde-
ling van alle Kamerstukken die betrekking hebben op de plenaire behandelingen van de 
wwz in beide Kamers. Bovendien is de verzameling niet zozeer samengesteld vanuit het 
perspectief van het parlement, als wel vanuit het kabinet. Zo zijn er alleen Handelingen 
van debatten opgenomen waaraan de minister een inhoudelijke bijdrage heeft geleverd. 
Bijdragen waarin alleen Kamerleden aan het woord kwamen, zijn niet opgenomen.

De uitgave bedient dan ook vooral eenieder die zich in praktijk, wetenschap of 
onderwijs bezighoudt met het arbeidsrecht. Voor arbeidsjuristen is deze uitgave dan 
ook absoluut onmisbaar. Voor historici die zich bezighouden met de geschiedenis van 
de sociale zekerheid, bieden de delen niet meer dan hooguit een handig overzicht. (LvD)
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E.C. Drexhage, Parlementaire tweekamerstelsels. Een internationale vergelijking (Minis-
terie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Den Haag 2014) isbn 978 90 
807334 6 6, 87 p., prijs: onbekend

Deze publicatie komt voort uit een verzoek van de Tweede Kamer om te worden geïn-
formeerd over de opties die bestaan om de rol van de Eerste Kamer te verbeteren of te 
veranderen. De studie omvat een groot aantal kwantitatieve en kwalitatieve gegevens 
die de overeenkomsten en verschillen tussen de tweekamerstelsels uitmaken (alleen 
in Europa zijn dat er op dit moment al zeventien). Het interessantst is het uitvoerige 
hoofdstuk over ontwikkelingen en discussies in andere landen dan Nederland over 
tweekamerstelsels en senaten, discussies die naar hun aard controversieel lijken. Pikant 
is de beschouwing over de afschaffing van het tweekamerstelsel in de Scandinavische 
landen. Een dieper gravend onderzoek daarnaar zou op zijn plaats kunnen zijn (zie 
ook de bijdrage van Inger Stokkink en Kees van Kersbergen aan dit Jaarboek Parlemen-
taire Geschiedenis). (jr)

Mirjam Prenger, Televisiejournalistiek in de jaren vijftig en zestig. Achter het Nieuws en 
de geboorte van de actualiteitenrubriek (amb; Diemen 2014) isbn 978 90 7970 0738, 426 
p., prijs: € 37,50

Docent journalistiek Mirjam Prenger promoveerde in 2014 aan de Universiteit van 
Amsterdam op deze studie naar de televisiejournalistiek in de jaren vijftig en zestig. 
Centraal staat de vernieuwing waarbij Achter het nieuws, de actualiteitenrubriek van de 
vara, werd omgevormd van een vrijblijvend programma naar een kritische rubriek. 
Het boek is niet gemakkelijk toegankelijk. Dat is jammer, want Prenger snijdt interes-
sante kwesties aan. Zo plaatst zij kanttekeningen bij de stelling dat de ontzuiling in 
Nederland mede is veroorzaakt door de komst van de televisie. De casestudies over 
de berichtgeving over controversiële onderwerpen als homoseksualiteit, abortus en 
Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië zijn de moeite waard. De mooie analyse 
van de uitzendingen over het roemruchte pvda-congres in maart 1969 doet verlangen 
naar integrale plaatsing ervan op YouTube. Ten slotte verdient Prengers constatering 
dat Achter het Nieuws – ondanks de professionalisering – zijn loyaliteit aan de Rode 
Familie heeft behouden, terwijl het concurrerende, katholieke programma Brandpunt 
zich kritischer begon op te stellen tegenover de kvp, nadere uitwerking. (jwb)

Joris Voorhoeve, Veilige gebieden. Falen en slagen bij de bescherming van burgers in 
 oorlogstijd (Atlas Contact; Amsterdam 2015) isbn 978 90 4502 9610, 424 p., prijs:  
€ 21,99

Dit boek gaat niet alleen over Srebrenica. Ook andere (mislukte) militaire interven-
ties, in conflictgebieden zoals Rwanda, Kosovo en Libië, komen erin aan bod. Toch 
neemt de val van het door Nederlandse blauwhelmen beschermde ‘veilige gebied’ in 
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Bosnië wel twee derde van de pagina’s in beslag. Joris Voorhoeve, in de bewuste juli-
maand van 1995 voor de vvd minister van Defensie, probeert stap voor stap te verkla-
ren wat er is misgegaan. Daarbij gaat hij pijnlijke vragen (‘Vragen die knagen’) niet 
uit de weg, en hij komt aan het eind van het boek met vijftig suggesties hoe bedreigde 
bevolkingsgroepen te beschermen. Sommige hoofdstukken hebben het karakter van 
een dagboek, maar persoonlijk wordt Voorhoeves relaas niet. Zo zwijgt hij over de 
politieke worsteling die hij in 1995 moet hebben doorgemaakt. Hij zou hebben willen 
aftreden maar premier Kok en partijleider Bolkestein zouden hem daarvan hebben 
afgehouden. (jwb)

Frank Westerman, De slag om Srebrenica. De Aanloop, de val, de naschok (De Bezige Bij; 
Amsterdam 2015) isbn 978 90 2349 2214, 380 p., prijs: € 17,90

Van de boeken die dit jaar verschenen over de val van Srebrenica, twintig jaar gele-
den, is dit het beste. Als correspondent van de Volkskrant versloeg Frank Westerman 
de eerste jaren van de Joegoslavische burgeroorlog. Daarna reconstrueerde hij voor 
nrc Handelsblad de val van Srebrenica. Stukken in deze uitgave verschenen eerder in 
boeken uit 1994 en 1997. Nieuw is het derde deel: een boeiend verslag van de reis die 
de auteur in april 2015 maakte door het voormalige oorlogsgebied. De conclusie is 
helder: ‘Je kunt Dutchbat de val van Srebrenica niet in de schoenen schuiven. Net zo 
min heeft Dutchbat de trekker overgehaald bij de moord op de zesduizend, mogelijk 
achtduizend mannen. […] De tragiek van het Nederlandse vn-contingent zit ’m in het 
verzaken. De blauwhelmen hebben verzaakt tijdig alarm te slaan.’ (jwb)

Jacco Pekelder, Remco Raben en Mathieu Segers (red.), De wereld volgens Nederland. 
Nederlandse buitenlandse politiek in historisch perspectief (Boom; Amsterdam 2015) 
isbn 978 90 8953 6044, 304 p., prijs: € 19,90

Deze bundel verscheen ter gelegenheid van het afscheid van Duco Hellema van de 
afdeling Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen in Utrecht. De collega’s van 
de afdeling schrijven over hun specialisme: van dekolonisatie via militaire veiligheid 
tot mensenrechten, intelligence en de relatie met buurland Duitsland. De prikkelende 
titel van het boek legt de vinger op de zere plek: de spanning tussen de wensen en de 
mogelijkheden van een klein land in de internationale politiek. Deze spanning staat 
niet altijd centraal in de verschillende bijdragen. De meeste auteurs beperken zich 
tot een algemeen overzicht van hun onderwerp. Dat neemt niet weg dat deze bundel 
een handzame inleiding biedt op de belangrijkste vraagstukken van de Nederlandse 
buitenlandse politiek. (jwb)

Jan van der Harst en Gerrit Voerman (red.), An Impossible Job? The Presidents of the 
European Commission, 1958-2014 (John Harper Publishing; Londen 2015) isbn 095 71 
50164, 312 p., prijs: € 33,80
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Dit boek verscheen onder de vlag van het Montesquieu Instituut. Het bevat korte bio-
grafieën van de voorzitters van de Europese Commissie geschreven door een inter-
nationale groep historici. Niet elk portret is even scherp, niet elke auteur deed even 
grondig onderzoek, maar tezamen genomen bieden de veertien levensbeschrijvingen 
van Walter Hallstein tot en met José Barroso een mooi en toegankelijk inzicht in de 
geschiedenis van de Europese Unie. (jwb)
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Ten geleide

1 Het Grondwetfestival werd op 29 maart 
2014 georganiseerd door de Eerste Kamer 
en Jonge Historici.

2 De Telegraaf, 20 april 2013.
3 hek 2013-2014, p. 5-2-11 – 5-2-15.
4 Ook de taakomschrijving van de com-

missie is een politiek strijdpunt. Emilie 
van Outeren, ‘Het duurt nog even voor de 
senaat verdwijnt’, nrc Handelsblad, 3 juni 
2015.

5 Website Eerste Kamer, Toespraak van de 
Voorzitter van de Eerste Kamer bij het 
afscheid van de vertrekkende leden op 2 
juni 2015.
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Hoe moeilijk soms ook, 
uiteindelijk gaat het in de
politiek om resultaten

1 In 1879 werd D.D. Breuning door loting 
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was verworpen (door het staken van 
stemmen), maakten de liberalen verder 
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De Eerste Kamer vergadert

1 Ik dank de voorzitter, de griffier en de 
persvoorlichter – respectievelijk Ankie 
Broekers-Knol, Geert Jan Hamilton en 
Gert Riphagen – voor hun medewer-
king. Zonder die medewerking was dit 
onderzoek niet mogelijk geweest. Ik dank 

Emma Crewe voor haar bereidheid mij op 
een van de onderzoeksdagen te vergezel-
len en de toestemming om haar indruk-
ken van die dag te mogen verwerken in dit 
artikel.

2 Echt stenograferen gebeurt niet meer. De 
naam Stenografische Dienst is in 2004 
veranderd in Dienst Verslag en Redactie 
(dvr). Deze dienst is ondergebracht bij 
de Tweede Kamer. Het woord ‘stenograaf ’ 
wordt nauwelijks nog gebruikt; gespro-
ken wordt van medewerkers van dvr. Het 
woord ‘stenogram’ daarentegen is nog wel 
courant. 

3 De leden moesten volgens de Grondwet 
van 1815 en 1840 afkomstig zijn uit de 
‘aanzienlijksten’ van het land en de leef-
tijd hebben van minimaal veertig jaar. Ze 
werden ‘voor hun leven’ benoemd. Vanaf 
1848 worden leden van de senaat gekozen 
door Provinciale Staten.

4 Lange tijd (1849-1975) deelde de Eerste 
Kamer het gebruik van de zaal met de 
Provinciale Staten van Zuid-Holland; zie 
Marion Bolten, Huis van de Senaat. De 
rijke historie van Binnenhof nummer 22. 
Eerste Kamer (Utrecht 2014) p. 152-153.

5 Vgl. Reglement van Orde van de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal (rvo), gewij-
zigd op 15 maart 2015 en in werking getre-
den op 9 juni 2015, de artikelen 76.1, 122c, 
82.1 en 82.2, 112, 74 en 107.

6 In het College van Senioren hebben alle 
fractievoorzitters zitting. Dit college ver-
gadert elke dinsdag. Vgl. rvo, artikelen 
17-21.

7 Carla van Baalen en Anne Bos, ‘In verga-
dering bijeen. Rituelen, symbolen, tradi-
ties en gebruiken in de Tweede Kamer’, 
Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2008 
(Amsterdam 2008) p. 61-75.

8 Emma Crewe, Lords of Parliament. Man-
ners, Rituals and Politics (Manchester 
2005); idem, The House of Commons. 
An Anthropology of mps at Work (Lon-
den 2015); idem, Commons and Lords. A 
short anthropology of Parliament (Londen 
2015).
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9 Het is een minister of staatssecretaris niet 
toegestaan te interrumperen. Zie rvo, 
artikel 91.

10 Crewe kwam tot dezelfde conclusies 
wat betreft de aard van het debat: ‘[...] 
speeches could be interrupted [...]. But 
the impression was not so much of a 
“debate” as the expression of different 
views.’ Ook noteerde zij: ‘They seemed 
to read what was on the page with very 
little sponta neity.’ Emma Crewe, ‘First 
impressions of the Dutch Senate’, 24 juni 
2015. 

11 Zie het stenogram van die vergadering 
van 7 april 2015 op de website van de Eer-
ste Kamer: https://www.eerstekamer.nl/
stenogram/ 20150407/stenogram. In het 
vervolg als volgt aangeduid: Website Eer-
ste Kamer, stenogram van die dag.

12 Website Eerste Kamer, stenogram van die 
dag; Notities van auteur. 

13 Op de middag van 14 april 2015 vonden 
bijvoorbeeld twaalf commissievergade-
ringen plaats, maximaal drie tegelijk. Cir-
culaire van de Eerste Kamer nr. 45410.

14 Tijdens de observatiemiddagen op 7 en 
14 april, 19 en 26 mei, 16 en 23 juni en 7 
juli heb ik in totaal vijftig keer een telling 
gedaan als een debat gaande was. Gemid-
deld aanwezig: 15,3 leden; gemiddeld 
oplettend: 5,8 leden.

15 Anneke Wezel (sp) ten overstaan van 
Klaas Dijkhoff (vvd), staatssecretaris van 
Veiligheid en Justitie.

16 Mededelingen van de senatoren Ruud 
Koole (pvda), 14 april 2015, en Sophie van 
Bijsterveld (cda), 7 juli 2015.

17 Met een bezoeker van de publieke tribune, 
op 23 maart 2015, voerde ik een e-mailcor-
respondentie over het spelen van een potje 
patience door een senator. De bezoeker 
bezag dat met verbazing en ergernis.

18 Uitzonderingen daargelaten. Frits Lint-
meijer (GroenLinks) zei bijvoorbeeld op 
23 juni, nota bene tijdens zijn maiden-
speech, dat hij ‘kortheidshalve’ een aantal 
punten oversloeg ‘die al door voorgaande 
sprekers zijn genoemd’.

19 Tegen het einde van de observatiemiddag 
tezamen met Crewe, die duurde van 13.30 
tot 16.15 uur, vroeg een der senatoren ons of 
wij ons niet verveelden. Tegen het Kamerlid 
zei Crewe van niet (integendeel!) en tegen 
mij, even later: ‘mps often ask this’.

20 Zie ook: Jos van der Lans, Hoe overleef ik 
de tweede termijn? Een handleiding voor 
nieuwe senatoren (z.p. 2007).

21 Zij het dat deze conventie afgeleid kan 
worden uit het rvo, artikel 122. Daarin 
staat dat in het officiële verslag alleen de 
namen worden genoemd van de aanwezi-
gen en van ‘de leden die met kennisgeving 
afwezig waren’.

22 Vernoemd naar kamerbewaarder Kees 
Oudshoorn.

23 Maar de voorzitter moest ook oudgedien-
den nog wel eens op conventies wijzen, 
bijvoorbeeld op 19 mei: ‘Als ik uw motie 
voorlees, dan moet u wel [achter het 
spreekgestoelte] blijven staan.’ Vgl. rvo, 
artikel 93.

24 Zie de volgende artikelen in het rvo: 84.2, 
94.3, 95, 96.2 en 88.1. Geert Reuten (sp) zei 
bijvoorbeeld tijdens het debat op 19 mei 
2015 over de verhoging van de aow-leef-
tijd: ‘Het daarover aangenomen wets-
voorstel is een feit waar wij ons bij neer-
leggen.’ En even later: ‘Als je het debat op 
een bepaald punt verliest, is dat een feit 
en dan moet je doorgaan [...]. Dus niet 
omzien, maar strijden voor de toekomst.’ 
Website Eerste Kamer, stenogram van die 
dag.

25 Joris Backer (d66). Website Eerste Kamer, 
stenogram van die dag; Notities van 
auteur.

26  Respectievelijk Koos Schouwenaar (vvd) 
op 14 april en Marijke Vos (GroenLinks) 
op 16 juni.

27 Website Eerste Kamer, stenogram van die 
dag. Vergelijk: Van Baalen en Bos, ‘In ver-
gadering bijeen’, p. 70.

28 Op 19 mei 2015. Website Eerste Kamer, ste-
nogram van die dag.

29 Op 7 juli 2015. Toch bleef Van Weerden-
burg ook in Eerste Kamerstijl, want ze 
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noemde de linkse politici: ‘de gewaar-
deerde collega’s ter linkerzijde van het 
politieke spectrum’. Website Eerste Kamer, 
stenogram van die dag.

30 C.A.J.M. Kortmann e.a., Grondwet voor 
het Koninkrijk der  Nederlanden. Tekst & 
Commentaar (Deventer 1998). De Grond-
wet maakt het primaat subtiel duidelijk. 
Weliswaar hebben beide Kamers, volgens 
artikel 50, tot taak ‘het gehele Neder-
landse volk’ te vertegenwoordigen, maar 
de volgorde van artikel 51 zegt genoeg: ‘De 
Staten-Generaal bestaan uit de Tweede 
Kamer en de Eerste Kamer.’ Voorts wordt 
het primaat duidelijk uit de meerdere 
bevoegdheden van de Tweede Kamer 
(recht van amendement en initiatief) en 
uit het feit dat alleen zij rechtstreeks door 
de Nederlandse bevolking wordt gekozen, 
waardoor haar democratische legitimatie 
sterker is.

31 Zie bijvoorbeeld Broekers-Knol op 2 juni 
en op 23 juni 2015; Bolten, Huis van de 
Senaat, p. 13.

32 Bijvoorbeeld Roel Kuiper op 19 mei 2015: 
‘Tot de reflectie waartoe dit huis wordt 
geroepen [...]’. En Esther-Mirjam Sent 
(pvda)  op 26 mei: ‘Ik vind het belang-
rijk om wetsvoorstellen in een breder 
perspectief te plaatsen. Dat hoort bij onze 
taak als Eerste Kamer.’ Anne-Wil Duth-
ler (vvd) wenste op 7 juli twee leden die 
zojuist hun maidenspeech hadden gehou-
den ‘vooral heel veel succes en wijsheid 
toe in deze Kamer van reflectie’. Website 
Eerste Kamer, stenogrammen van de res-
pectieve dagen. 

33 Vergelijk Hans Engels, ‘De Eerste Kamer als 
constitutionele paradox: staatsrechtelijk 
en politiek orgaan’, in: Arjan  Vliegenthart 
en Ronald van Raak (red.), De Eerste 
Kamer. De andere kant van het Binnen-
hof: Toen nu straks (Soesterberg 2011)  
p. 95-109, met name p. 95-99.

34 Website Eerste Kamer, stenogram van die 
dag. Bedoeld worden d66, ChristenUnie 
en sgp, waarmee het kabinet-Rutte ii 
(vvd en pvda) onderhandelde, met name 

met de fracties ervan in de Tweede Kamer, 
om verzekerd te zijn van meerderheids-
steun voor (bepaalde) wetsontwerpen in 
de senaat.

35 Website Eerste Kamer, stenogram van die 
dag.

36 Door de griffier getypeerd als: ‘Het cen-
trale marktplein van de Kamer’.

37 Van Baalen en Bos, ‘In vergadering bijeen’, 
p. 63.

38 https://www.eerstekamer.nl/nieuws/ 
20150707/implementatie_opvang_en. 

39 Zie: https://www.eerstekamer.nl/begrip/
beediging_eerste_kamerleden.

40 Hooguit een of twee leden verschenen 
daarop. En een enkel lid verliet de zaal tij-
dens een maidenspeech.

41 Website Eerste Kamer, stenogram van 2 
juni 2015.

42 Website Eerste Kamer, stenogram van 
die dag. Zie de necrologie van Cornelis-
sen elders in dit Jaarboek. Op 2 juni had 
de Kamervoorzitter de reeks toespraken 
voor de afscheid nemende leden geopend 
met een herinnering aan pvda-senator 
Willem Witteveen, die in juli 2014 bij de 
ramp met de mh-17 was omgekomen.

43 Zie het rvo, artikel 113.2; Remco Meijer, 
‘Ankie Broekers-Knol mag blijven: alle 
senatoren houden van haar’, de Volks-
krant, 24 juni 2015. De naam kwam ove-
rigens in vele varianten voor, van Ankie 
Broekers tot mr. A. Broekers-Knol.

44 Website Eerste Kamer, stenogram van die 
dag.

45 Kortmann e.a., Grondwet, p. 67.
46 Als de Kamer vergadert, wordt voelbaar 

dat deze arena niet voor buitenstaanders 
bedoeld is. Zelfs medewerkers die de grif-
fier even moeten spreken, blijven liever 
wenkend bij de ingang staan dan dat ze 
richting het rostrum lopen.

47 Waarbij Crewe tevens vragen stelde over 
de maatschappelijke klasse van de senato-
ren: ‘Are they also mostly middle / upper 
class? Are there many with a working class 
background?’ Crewe, ‘First impressions’, 
p. 5.
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48 Alle citaten in deze paragraaf zijn afkom-
stig uit: Crewe, ‘First impressions’, p. 1-5. 
Overigens realiseerde Crewe zich terdege 
dat 23 juni geen gemiddelde vergaderdag 
was. De Kamer was pas voor de derde keer 
in nieuwe samenstelling bijeen en het was 
de dag waarop in grote eensgezindheid de 
voorzitter werd herkozen.

49 Zie: Robert Rogers en Rhodri Walters, How 
Parliament Works (6de druk; Harlow 2006) 
p. 149-150 en 164-165; Bernard Moreau, 
‘The political meaning of military ritu-
als in the French National Assembly’, in: 
Emma Crewe en Marion G. Müller (red.), 
Rituals in Parliaments. Political, Anthropo-
logical and Historical Perspectives on Europe 
and the United States (Frankfurt am Main 
2006) p. 65-81, met name p. 69-73.

50 Wat mij opviel was dat senatoren zichzelf 
glazen water inschonken en mee naar hun 
bankjes namen. Dat kwam in de Tweede 
Kamer niet voor: Van Baalen en Bos, ‘In 
vergadering bijeen’, p. 64.

51 Vergelijk het commentaar van de 
bbc-verslaggever op de dag van de inhul-
diging van koning Willem-Alexander. 
Over Nederland zei hij: ‘It is an informal 
country with an informal monarchy.’

‘Een nacht van Wiegel, 
maar dan met drie daders’

1 De kwalificatie is van d66-senator Thom 
de Graaf (nrc Handelsblad, 17 december 
2014).

2 Zie over deze materie ook de bijdrage van 
Bert van den Braak aan dit Jaarboek.

3 nrc Handelsblad, 17 december 2014.
4 de Volkskrant, 10 december 2014; Trouw, 16 

december 2014.
5 nrc Handelsblad, 8 december 2014.
6 Trouw, 18 december 2014.
7 de Volkskrant, 19 december 2014.
8 Marijke Linthorst, ‘Bewaak de onafhanke-

lijkheid van de Eerste Kamer’, S&D 71(2014), 
nr. 3, juni 2014, p. 4; zie ook: de Volkskrant, 17 
december 2014; zie ook: Marijke Linthorst, 

‘In de nasleep van het zorgdebat’, S&D 
72(2015), nr. 1, februari 2015, p. 9-14.

9 Asscher was er toen nog in geslaagd Dui-
vesteijn over de streep te trekken. Van 
Rijn had in de jaren tachtig als afdelings-
voorzitter van de Haagse pvda al meer 
dan eens bemiddeld in conflicten waar-
bij toenmalig wethouder Duivesteijn 
was betrokken. Geen wonder dat deze 
twee werden opgetrommeld om hem te 
apaiseren (nrc Handelsblad, 17 december 
2014). 

10 ‘Ik ken de diepe onzekerheid van de 
patiënt’, luidde de kop boven een inter-
view met Duivesteijn in de Volkskrant, 19 
december 2014.

11 nrc Handelsblad, 20 december 2014.
12 Ibidem.

‘Voor de mannen moet dan 
het ergste worden gevreesd’

1 nrc Handelsblad, 12 juli 1995.
2 Ibidem.
3 Missie zonder vrede. Eindrapport parle-

mentaire enquêtecommissie Srebrenica 
(Den Haag 2003) p. 244.

4 Missie zonder vrede, p. 245.
5 Mient Jan Faber, Srebrenica. De genocide 

die niet werd voorkomen (Den Haag 2002).
6 de Volkskrant, 26 augustus 2003.
7 Missie zonder vrede, p. 21. De voorzitter 

van de enquêtecommissie en de directeur 
van het niod kregen de gelegenheid om 
de ‘geobjectiveerde versie’ van de notulen 
te vergelijken met het origineel.

8 de Volkskrant, 19 april 2002.
9 De Groene Amsterdammer, 13 mei 2015. 

De notulen zijn op 27 maart 2002 ook 
getoond in het actualiteitenprogramma 
‘Netwerk’. Op het Instituut Beeld en 
Geluid is deze uitzending echter ‘geblok-
keerd’ en niet meer toegankelijk.

10 Ministerie van Algemene Zaken, Secreta-
riaat, Band Ministerraad Notulen juli-au-
gustus 1995.

11 Wim Kok (pvda), minister-president.
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12 Jozias van Aartsen (vvd), minister van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

13 Margreeth de Boer (pvda), minister van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieubeheer.

14 Els Borst (d66), minister van Volksge-
zondheid.

15 Hans Dijkstal (vvd), minister van Binnen-
landse Zaken en viceminister- president.

16 Annemarie Jorritsma (vvd), minister van 
Verkeer en Waterstaat.

17 Ad Melkert (pvda), minister van Sociale 
Zaken.

18 Hans van Mierlo (d66), minister van 
Buitenlandse Zaken en viceminister- 
president.

19 Jan Pronk (pvda), minister voor Ontwik-
kelingssamenwerking.

20 Jo Ritzen (pvda), minister van Onder-
wijs, Cultuur en Wetenschappen. 

21 Winnie Sorgdrager (d66), minister van 
Justitie.

22 Joris Voorhoeve (vvd), minister van 
Defensie.

23 Hans Wijers (d66), minister van Econo-
mische Zaken.

24 Gerrit Zalm (vvd), minister van Financiën.
25 Jan Gmelich Meijling (vvd), staatssecre-

taris van Defensie.
26 Carel Hilderink, souschef Operatiën van 

de Defensiestaf en hoofd dcbc. 
27 Thom Karremans, commandant Dutch-

bat in Srebrenica.
28 Ratko Mladic, opperbevelhebber van de 

Bosnisch-Servische troepen.
29 Yasushi Akashi, speciale vertegenwoordi-

ger van de secretaris-generaal van de Ver-
enigde Naties in Joegoslavië.

30 Mohammed Sacirbey, minister van 
Buitenlandse Zaken van Bosnië en Her-
zegovina.

31 Slobodan Milosevic, president van Servië.
32 Carl Bildt, speciale gezant van de Euro-

pese Unie in ex-Joegoslavië.
33 Klaus Kinkel, minister van Buitenlandse 

Zaken van de Bondsrepubliek Duitsland.
34 Henk van den Breemen, chef Defensie-

staf.

35 Bernard Janvier, militair commandant 
van unprofor.

36 Jacques Chirac, president van Frankrijk.
37 Helmut Kohl, bondskanselier van de brd.
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6 Op 19 juni 2015 werd Francine Giskes 
(d66) benoemd tot lid van de Algemene 
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2 Ibidem, p. 123.
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tij (1981-1991). Masterscriptie Geschiede-
nis van Politiek en Cultuur, mei 2009. 
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LIJST VAN AFKORTINGEN

abn amro  Algemene Bank Nederland Amsterdam-Rotterdam Bank
amvb  Algemene Maatregel van Bestuur 
anp  Algemeen Nederlands Persbureau
aow  Algemene Ouderdomswet
arp  Antirevolutionaire Partij
azc  Asielzoekerscentrum 
bbc  British Broadcasting Corporation
bit  Bureau ict-toetsing
brd Bondsrepubliek Duitsland
btw  belasting over de toegevoegde waarde
cda  Christen-Democratisch Appel
cfv  Centraal Fonds Volkshuisvesting
chu  Christelijk-Historische Unie
cpg  Centrum voor Parlementaire Geschiedenis 
cph  Communistische Partij Holland
cpn  Communistische Partij van Nederland
cu  ChristenUnie
d’66/d66  Democraten 66
eu Europese Unie
evp  Evangelische Volkspartij
ez  Economische Zaken 
fnv  Federatie Nederlandse Vakbeweging
Gr.w  Grondwet 
hek (Verslag der) Handelingen van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
hsl  Hogesnelheidslijn
htk  (Verslag der) Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
imf  Internationaal Monetair Fonds
kgparl  Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der 
 politischen Parteien
klm  Koninklijke Luchtvaart Maatschappij
kro  Katholieke Radio Omroep
kvp  Katholieke Volkspartij
lpf  Lijst Pim Fortuyn
mkb  Midden- en Kleinbedrijf
mp  Member of Parliament
nam  Nederlandse Aardolie Maatschappij
navo  Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
Nibud  Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting
nrc  Nieuwe Rotterdamsche Courant
ns  Nederlandse Spoorwegen
nsb  Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland
nwo  Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
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om  Openbaar Ministerie
osf  Onafhankelijke Senaatsfractie
ovv  Onderzoeksraad voor Veiligheid
pgb  persoonsgebonden budget
ppr  Politieke Partij Radikalen
psp  Pacifistisch Socialistische Partij
pvda  Partij van de Arbeid
pvdd Partij voor de Dieren
pvv  Partij voor de Vrijheid
rksp  Roomsch-Katholieke Staatspartij
rsv  Rijn-Schelde-Verolme
rvo  Reglement van Orde 
sdap  Sociaal-Democratische Arbeiderspartij
ser  Sociaal-Economische Raad
sgp  Staatkundig Gereformeerde Partij
sp  Socialistische Partij
uk  United Kingdom 
unprofor United Nations Protection Force
vara  Vereniging Arbeiders Radio Amateurs
vdb  Vrijzinnig-Democratische Bond
vn  Verenigde Naties
vnl  VoorNederland
vsnu  Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten
vu  Vrije Universiteit
vs Verenigde Staten
vvd  Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
wao  Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
wbs  Wiardi Beckman Stichting
ww  Werkloosheidswet
wwz Wet werk en zekerheid
zvw  Zorgverzekeringswet
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