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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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