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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 

Anne Bos e.a. (red.), De Eerste Kamer. Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2015, pp. 42-51



JOU K E TUR P IJN

46

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 

Anne Bos e.a. (red.), De Eerste Kamer. Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2015, pp. 42-51



JOU K E TUR P IJN

50

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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