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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


