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Inleiding
Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol (VVD) gaf in september 2018 aan na de volgende Provinciale
Statenverkiezingen de Eerste Kamer te verlaten. Haar aangekondigde afscheid kon op de nodige mediaaandacht rekenen. Zo schreef De Volkskrant dat “haar partij liever ‘vers bloed’ op de kandidatenlijst [zag]”.1
De Telegraaf noemde Broekers-Knol een “wat eigenzinnige” voorzitter die “zelf wel door [had] gewild” en
ook NRC Handelsblad gaf aan dat de voorzitter na de verkiezingen niet kon terugkeren, omdat de
Senaatsfractie volgens haar partij moest verjongen.2 Deze media-aandacht voor de vertrekkend voorzitter
had veel te maken met het politieke belang van het instituut waarvan Broekers-Knol de voorzittershamer
vanaf 2013 hanteerde. Haar vertrek “[creëerde] een interessante vacature op het Binnenhof”, en dat was
niet zonder reden.3
De door de Eerste Kamerleden uit hun midden te benoemen opvolger wordt de primus inter pares
van een – volgens verschillende media – in belang toenemend instituut.4 Zo stelde de Volkskrant dat de
Eerste Kamer aan belang won in de strijd om de politieke macht: “Tweede Kamerleden wijzen de kiezer op
het verschil dat ze kunnen maken in de Eerste Kamer, bijvoorbeeld door de regeringscoalitie weg te
stemmen.” In diezelfde krant merkte hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans op dat door de
minimale meerderheid in de Tweede Kamer de Eerste Kamer belangrijker zou worden.5 In Trouw werd
gewezen op het belang van de aankomende Provinciale Statenverkiezingen vanwege het mogelijk in gevaar
komen van de zittende coalitie in de Eerste Kamer.6 Politicoloog Tom van der Meer stelde in lijn daarmee
dat de kiezer steeds minder trouw is aan één politieke partij, waardoor de Eerste Kamer steeds vaker een
andere politieke samenstelling heeft dan de Tweede Kamer, zodat coalities niet meer de volle vier
regeringsjaren kunnen rekenen op een meerderheid in beide Kamers. Volgens politiek historicus Bert van
den Braak is de macht van de Eerste Kamer er altijd al geweest. Die macht is nu alleen “beter zichtbaar,
omdat de coalitie een kleine meerderheid heeft”.7
Het toenemende belang van de Eerste Kamer en de media-aandacht rondom een voorzitterswissel
vormt een interessante combinatie. Waar in zowel media als de parlementaire geschiedschrijving de
aandacht voor de Senaatsvoorzitter marginaal is, haalt een wisseling van de wacht in het voorzitterschap
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wél duidelijk het nieuws. 8 Ondanks dat wel gesteld wordt dat het nooit vooraanstaande politici waren die
de voorzittershamer van de Senaat hanteerden, doet het ambt er wel degelijk toe: het is een belangrijke
functie.9 Wat waren die Kamervoorzitters eigenlijk voor politici, hoe dienden zij het instituut Eerste Kamer
en in hoeverre beïnvloedde het voorzitterschap hun aanzien en carrière? Ten aanzien van het recente
verleden geldt dat H.D. Tjeenk Willink na zijn voorzitterschap (1991-1997) vicepresident van de Raad van
State werd, en ook overigens geenszins als niet vooraanstaand politicus kan worden geduid.10 De website
Parlement.com van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) stelt dat het prestige dat Tjeenk Willink
als Kamervoorzitter verwierf een belangrijke factor was bij die benoeming tot vicepresident van de Raad
van State.11 F. Korthals Altes, voorzitter van 1997-2001, werd kort na zijn aftreden benoemd tot minister
van Staat, Y.E.M.A. Timmerman-Buck (voorzitter van 2003-2009) werd later staatsraad bij de Raad van State
en G.J. de Graaf, voorzitter van 2011-2013, wordt geduid als een “gedegen, stabiele bestuurder met een
lange staat van dienst en een geboren voorzitter”.12 Voor een groot aantal voorzitters vormde dit ambt
derhalve niet het eindstation van hun politieke carrière, maar veelal een opstap naar een volgende politieke
functie en/of de aanleiding voor erkenning. Zij dankten hun aanzienlijkheid vermoedelijk mede aan het
belang van het instituut dat zij voorzaten.
Dat lijkt misschien opvallend, want de Eerste Kamer krijgt ook voortdurend kritiek te verduren. Zo
meldde De Volkskrant in november 2018 dat vanuit de VVD de laatste jaren vermaningen klonken dat “de
Eerste Kamer niet ‘om politieke redenen’ het kabinet in de weg moet gaan lopen”.13 In Elsevier deed VVDlid Thijs Udo onder de kop “Aanpakken, die ineffectieve Eerste Kamer” voorstellen ter verbetering van de
verhouding tussen de Eerste en Tweede Kamer.14 Het is niet verrassend dat de nu gehoorde kritiek
afkomstig is uit de hoek van de regeringscoalitie: juist nu de meerderheid van de regeringscoalitie in het
gedrang is gekomen, wordt de macht van de Eerste Kamer duidelijk. Lag de Senaat daarentegen niet dwars,
omdat de politieke samenstelling van beide Kamers overeenkwam, dan was er óók kritiek. In dat geval
namelijk werd gesteld dat er sprake was van een doublure, die voor onnodige vertraging in de wetgeving
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J. Turpijn, ‘Van een deftige edelman tot een duidelijke tante. De voorzitters van de Eerste Kamer’ (1815-2015)
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https://www.parlement.com/id/vhnnmt7jpznh/voorzitter_eerste_kamer (geraadpleegd 28 mei 2019).
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https://www.parlement.com/id/vg09lloxcmz0/h_d_herman_tjeenk_willink (geraadpleegd 3 december 2018).
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PDC (Parlement.com) Voorzitter Eerste Kamer,
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Zie ook PDC (Parlement.com) F. Korthals Altes,
https://www.parlement.com/id/vg09llmwu7y9/f_frits_korthals_altes; PDC (Parlement.com) Y.E.M.A.
Timmerman-Buck, https://www.parlement.com/id/vg09llkqvuz4/y_e_m_a_yvonne_timmerman_buck; PDC
(Parlement.com) G.J. de Graaf, https://www.parlement.com/id/vggj1ffvn4e7/g_j_fred_de_graaf (allen
geraadpleegd 2 december 2018).
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‘Partijdiscipline houdt stand in Eerste Kamer: kabinet moet aan de overkant op zoek naar bondgenoten’, De
Volkskrant 10 november 2018.
14
‘Aanpakken, die ineffectieve Eerste Kamer’, Elsevier 26 oktober 2018.
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zorgde.15 Deze voortdurende kritiek op het instituut roept de vraag op hoe voorzitters daarmee omgingen:
waren zij hoeders van politieke tradities, of waren zij in staat om – ondanks of dankzij de invloed van kritiek
op de Senaat – de parlementaire cultuur en regels te vernieuwen en naar hun hand te zetten?

Lacune in de geschiedschrijving?
Van een in belang toenemend instituut mag worden verwacht dat het in de literatuur de nodige aandacht
krijgt. De Eerste Kamer acht zichzelf hierin echter onderbelicht, en stelt dat het zowel uit wetenschappelijk
als uit democratisch oogpunt moet worden betreurd dat er zo weinig bekend is over een parlementaire
instelling die sinds 1815 is verankerd in de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden.16 Vanwege “het
feit dat het aantal wetenschappelijk verantwoorde publikaties over de Eerste Kamer betrekkelijk gering is”
heeft het instituut in 1990 een eerste gedenkboek uitgegeven.17 Het boek, dat volgens de auteurs wel
wetenschappelijke, maar geen politieke pretenties heeft en dat daarom de Eerste Kamer niet in opiniërende
vorm aan de orde stelt, beschrijft in de eerste plaats de Senaat in een aantal tijdvakken. Vervolgens
besteedt het aandacht aan drie bijzondere onderwerpen: het gebouw van de Eerste Kamer, het instituut
vergeleken met zusterinstellingen in het buitenland, en macht, gezag en invloed van de Eerste Kamer. In de
derde plaats worden enkele portretten geschetst van Kamerleden, van wie twee ook voorzitter zijn
geweest: C.I.G. graaf de Thiennes de Lombise (voorzitter van 1815 tot 1830, om het jaar) en jhr. F.J.J. van
Eysinga (voorzitter van 1880-1888). Dit gedenkboek vormt daarmee voornamelijk een chronologische
verhandeling van enerzijds de ook door staatsrechtgeleerden besproken formele werking van de Senaat en
anderzijds van het door (politiek) historici beschreven wel en wee van de Kamer in de praktijk. Het boek is
duidelijk anders van opzet dan het in 2015 verschenen gedenkboek: Veelzijdig in deeltijd. Tweehonderd jaar
Eerste Kamer; de laatste 25 jaar in het vizier. In dit rijk geïllustreerde boek wordt de historie van het instituut
met name aan de hand van interviews geschetst. Het boek beoogt niet, aldus Broekers-Knol in het
voorwoord, “een uitputtende en volledig wetenschappelijke weergave en analyse van de gebeurtenissen
in de afgelopen 25 jaar” te geven, en wijkt daarmee af van de pretenties van het eerste gedenkboek.18
Of de Eerste Kamer met deze gedenkboeken een leemte heeft opgevuld, is een kwestie van
interpretatie. Feit is dat er, ook buiten specifiek aan de Senaat gewijde publicaties om, binnen verschillende
disciplines aandacht is besteed aan het ruim twee eeuwen oude instituut. De meeste en oudste literatuur
is afkomstig van staatsrechtgeleerden.19 Waar in de staatsrechtelijke literatuur vooral de formele werking
– op grond van geschreven en ongeschreven staatsrecht – centraal staat, besteden (politiek) historici en
15

B. van den Braak, ‘De andere Kamer. De verhouding tussen de Eerste Kamer en de Tweede Kamer’ in: R.
Aerts e.a. (red.), In dit huis. Twee eeuwen Tweede Kamer (Amsterdam 2015) p. 119-137, aldaar p. 129.
16
A. Postma e.a. (red.), Aan deze zijde van het Binnenhof (Den Haag 1990) p. 11.
17
A. Postma e.a. (red.), Aan deze zijde van het Binnenhof (Den Haag 1990) p. 11.
18
K. Boerman e.a. (red.), Veelzijdig in deeltijd. Tweehonderd jaar Eerste Kamer; de laatste 25 jaar in het vizier
(Gent 2015) p. 4-5.
19
Ter indicatie, zonder volledig te zijn, enkele titels, die hier verder overwegend buiten bespreking blijven:
H.R.B.M. Kummeling, De Nederlandse Eerste Kamer (Zwolle 1992); J.Th. de Ruwe, De Eerste Kamer der StatenGeneraal (Nijmegen 1957); F. de Vries, De staatsrechtelijke positie van de Eerste Kamer (Deventer 2000); A.
Postma, Het interpellatie- en vragenrecht van de Eerste en Tweede Kamer (Groningen 1985).
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politicologen met name aandacht aan het reilen en zeilen van het instituut in de praktijk. Op welke wijze
de verschillende disciplines aandacht hebben besteed aan de Senaat en haar voorzitter(s), wordt hieronder
besproken.

De ontwikkeling van de Eerste Kamer
Staatsrechtgeleerden Paul Bovend’Eert en Henk Kummeling besteden in Het Nederlandse parlement
tamelijk uitgebreid aandacht aan de benoemingsprocedure van de voorzitter van de Eerste Kamer, waarbij
ook het Reglement van Orde een rol speelt.20 Daarbij valt op dat met de grondwetsherziening van 1983 het
recht van de Koning om de voorzitter te benoemen werd afgeschaft. Sinds 1983 bepaalt art. 61 Grondwet
dat elk der Kamers uit de leden zelf een voorzitter benoemt. Zo spoedig mogelijk na aanvang van een
nieuwe zitting – de zittingsduur is gewoonlijk vier jaar – wordt een nieuwe voorzitter gekozen.21 Aan het
voortzetten van het voorzitterschap door Broekers-Knol stond dus niet slechts haar eigen partij in de weg.
Zou zij in de Kamer zijn gekozen, dan nog had de Senaat haar als voorzitter moeten kiezen, en dat zou gelet
op de politieke verschuivingen in de Eerste Kamer geen uitgemaakte zaak zijn geworden.
Met betrekking tot de verdere ontwikkeling van de Eerste Kamer springt het lijvige werk van
(politiek) historicus Bert van den Braak het meest in het oog: De Eerste Kamer. Geschiedenis, samenstelling
en betekenis 1815-1995.22 Diens onderzoek valt uiteen in drie delen. Het eerste deel handelt over de vraag
of de Eerste Kamer als remmende factor heeft gefunctioneerd. Vervolgens beziet Van den Braak op welke
wijze de discussie over het nut of bestaan van het instituut zich heeft ontwikkeld. Het derde deel betreft de
vraag wie er Eerste Kamerlid waren. Dit laatste deel ziet niet op de persoon van Kamerlid, maar welke
voorwaarden – zoals leeftijd en inkomen – aan het lidmaatschap werden gesteld, en in hoeverre de Eerste
Kamer maatschappelijk representatief was te noemen. Met het werk van Van den Braak is in elk geval het
in het eerder genoemde eerste gedenkboek gesignaleerde tekort aan publicaties specifiek over de Eerste
Kamer aanzienlijk aangezuiverd.
Evenals de staatsrechtgeleerden duidt Van den Braak de grondwetswijziging van 1983 als een
moment van grote verandering voor de Eerste Kamer. Met die wijziging is niet alleen de wijze van
benoeming van de voorzitter veranderd, maar is ook de zittingsperiode van Eerste Kamerleden aangepast
naar vier jaar en worden sindsdien de leden gelijktijdig gekozen. Historicus Bert van den Braak noemt deze
wijziging een eclatante overwinning voor de voorstanders van de Eerste Kamer, waarbij dit instituut met
meer zelfvertrouwen dan ooit haar rol in het staatsbestel kon blijven spelen.23 Ook staatsrechtgeleerde
Douwe-Jan Elzinga maakt gewag van het omslagpunt van de grondwetswijziging van 1983, maar hij noemt
in zijn bijdrage in het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2015 – dat geheel is gewijd aan de Eerste Kamer

20

P.P.T. Bovend’Eert en H.R.B.M. Kummeling, Het Nederlandse parlement (Deventer 2010) p. 165-167.
Art. 7, eerste lid, Reglement van Orde EK.
22
B. van den Braak, De Eerste Kamer. Geschiedenis, samenstelling en betekenis 1815-1995 (Den Haag 1998).
23
B. van den Braak, De Eerste Kamer. Geschiedenis, samenstelling en betekenis 1815-1995 (Den Haag 1998) p.
404.
21
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– een deel van de wijzigingen een “weeffout” en stelt dat de herziening van 1983 heeft geleid tot een breuk
van formaat.24

Een bekritiseerd instituut
Het standaardwerk Handboek van het Nederlandse staatsrecht maakt duidelijk dat de hiervoor al
genoemde actuele kritiek op de Eerste Kamer van alle tijden is: Thorbecke achtte in 1848 de Eerste Kamer
“zonder grond en zonder doel”. Het is aan de meerderheid van de staatscommissie waarvan hij voorzitter
was te danken dat de Eerste Kamer niettemin behouden bleef.25 Ook in 1922 stond het bestaan van de
Eerste Kamer op het spel. Het amendement-Marchant, dat ten doel had de Senaat af te schaffen, werd met
46 tegen 38 stemmen verworpen. Sindsdien gaat, aldus het Handboek, de populariteit van de Eerste Kamer
op en neer.26 Verder wordt, sinds de grondwetswijziging van 1983, een toegenomen geldingsdrang van de
Senaat gesignaleerd.27
Van den Braak heeft de momenten van kritiek op het instituut – onder meer naar aanleiding van
de verwerping van wetsvoorstellen en conflicten met bewindslieden – chronologisch in kaart gebracht. Ook
in het aan de Eerste Kamer gewijde hoofdstuk in het boek In dit huis. Twee Eeuwen Tweede Kamer komt de
voortdurende discussie over het nut en bestaan van de Eerste Kamer aan bod.28 In de periode 1945 tot
1983 zijn meerdere periodes of momenten aan te wijzen waarin of waarop de Eerste Kamer substantiële
kritiek te verwerken kreeg. Hoewel het bestaan van de Eerste Kamer tot midden jaren ’60 lange tijd niet
werd bedreigd, was er ook in die fase sprake van kritiek.29 De in deze periode – waarin de Eerste en Tweede
Kamer grotendeels evenbeeld van elkaar waren – tegen de Eerste Kamer geuite klachten behoren
overwegend tot de mildste van de door historicus Remieg Aerts onderscheiden vormen van kritiek: het
aanzien, de positie en het functioneren van deze Kamer.30 In de jaren ’60 kwam de positie van de Eerste
Kamer als geheel onder druk te staan: de maatschappelijke roep om versterking van de democratie zag ook
op (het bestaan van) de Eerste Kamer.31 Hoewel met name D’66 en PvdA zich inzetten voor afschaffing, was
ook bij de confessionele partijen – KVP en ARP – sprake van een zekere vernieuwingsgeest.32 De hier
24

D.J. Elzinga, ‘Moet er een ander tweekamerstelsel komen? De weeffout uit 1983 breekt het stelsel nu
structureel op’ in: A. Bos e.a. (red.), De Eerste Kamer (Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2015) (Amsterdam
2015) p. 64-71, aldaar p. 68-69.
25
L. Prakke, J.L. de Reede en G.J.M. van Wissen (bew.), Handboek van het Nederlandse staatsrecht (13de druk;
Zwolle 1995) p. 402.
26
L. Prakke, J.L. de Reede en G.J.M. van Wissen (bew.), Handboek van het Nederlandse staatsrecht (13de druk;
Zwolle 1995) p. 403.
27
L. Prakke, J.L. de Reede en G.J.M. van Wissen (bew.), Handboek van het Nederlandse staatsrecht (13de druk;
Zwolle 1995) p. 405.
28
B. van den Braak, ‘De andere Kamer. De verhouding tussen de Eerste Kamer en de Tweede Kamer’ in: R.
Aerts e.a. (red.), In dit huis. Twee eeuwen Tweede Kamer (Amsterdam 2015) p. 119-137.
29
B. van den Braak, De Eerste Kamer. Geschiedenis, samenstelling en betekenis 1815-1995 (Den Haag 1998) p.
403.
30
R. Aerts, Het aanzien van de politiek (Amsterdam 2009) p. 27.
31
B. van den Braak, ‘De andere Kamer. De verhouding tussen de Eerste Kamer en de Tweede Kamer’ in: R.
Aerts e.a. (red.), In dit huis. Twee eeuwen Tweede Kamer (Amsterdam 2015) p. 119-137, aldaar p. 129 e.v.
32
B. van den Braak, De Eerste Kamer. Geschiedenis, samenstelling en betekenis 1815-1995 (Den Haag 1998) p.
403.
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gehoorde roep om afschaffing, die tot halverwege de jaren ’70 af en toe is herhaald, behoort tot de
ernstigere vorm van kritiek: de afwijzing van het instituut Eerste Kamer.33 Vanaf midden jaren ’70 hield de
kritiek vooral in dat de Eerste Kamer voor onnodige vertraging in de wetgeving zorgde, met name doordat
wetsvoorstellen door haar zelden werden verworpen. Een interessant sluitstuk van de periode 1945-1983
vormt de discussie over het voorzitterschap van de Verenigde Vergadering in 1980. 34 Hoe reageerde de
voorzitter van het meest bediscussieerde vertrek in het Huis van Thorbecke op deze aanval van de Tweede
Kamer op zijn positie?35

Senaatsvoorzitter onderbelicht
De hiervoor aangehaalde publicaties hebben één ding gemeen: voor de voorzitter van de Eerste Kamer is
nauwelijks aandacht. Zelfs in de gedenkboeken is geen enkel hoofdstuk specifiek gewijd aan het ambt of de
persoon van de voorzitter. Weliswaar bevat het eerste gedenkboek twee hoofdstukken over Eerste
Kamerleden die (ook) voorzitter waren, maar de insteek is daarbij primair zoals hier geschetst: inter pares
gaat vooraf aan de primus. Oftewel: de twee besproken politici waren voor het gedenkboek in de eerste
plaats Kamerlid, en daarnaast ook voorzitter. Aan hun optreden als Kamervoorzitter wordt in de genoemde
hoofdstukken nauwelijks aandacht besteed, veeleer staat de persoon achter het ambt voorop. Deze niche
in de geschiedschrijving is ook door historicus Jouke Turpijn gesignaleerd: “er is tot nu toe zeer weinig over
de voorzitters van weleer geschreven”.36

De voorzitter van de andere Kamer
Ten aanzien van de voorzitter(s) van de Eerste Kamer was tot voor kort eveneens sprake van een niche in
de geschiedschrijving. Politicoloog en redacteur van Elsevier Gerry van der List heeft naar eigen zeggen in
deze lacune voorzien met het boek Boven de partijen: de voorzitter van de Tweede Kamer. Diens onderzoek
heeft geleid tot beschouwingen over de positie van de voorzitter van de Tweede Kamer, met schetsen over
leven en werk van de politici die dit ambt vanaf 1945 bekleedden. Daarbij valt op dat Van der List zijn
beschouwingen zo mogelijk baseert op interviews met de (voormalig) voorzitters. Bij de eerste drie
naoorlogse Tweede Kamervoorzitters moest hij zich baseren op louter andere bronnen: Korthorst, Van Thiel
en Vondeling waren reeds overleden. Van de acht nog levende voorzitters weigerde alleen de “meest
gekritiseerde voorzitter ooit”, Van Miltenburg, met Van der List te spreken.37 In het onderhavige onderzoek
zijn interviews met de hoofdrolspelers uitgesloten: zelfs de laatste voorzitter, de katholiek Th.L.M. Thurlings
(KVP, CDA), overleed meer dan twintig jaar geleden. Vragen naar eigen hoogte- en dieptepunten, eigen
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kwaliteiten, meningen over taalgebruik en mogelijkheden voor verbetering van het functioneren van de
Kamer – enkele vragen waarvan Van der List in de interviews duidelijk gebruik maakte – zijn daarmee
uitgesloten. Belangrijker zijn dan ook de momenten of aspecten die, in het geval van interviews minder en
in de andere gevallen meer, leidend waren bij de beschouwingen over (de positie van) de voorzitter van de
Tweede Kamer. Zo zijn de momenten van een voorzitterswissel of herverkiezing en de redenen van het
einde van het voorzitterschap alsook de momenten van wijziging van het Reglement van Orde voor het
onderhavige onderzoek beslist bruikbaar. Dat geldt ook voor een ander aspect, het oordeel van media over
de voorzitter: met name het tweede deel van het voorliggende onderzoek zal daarvan gebruikmaken. Het
laatste gehanteerde aspect, uit de Handelingen geschrapte woorden of passages, waarbij Van der List
gebruik maakt van het werk van historici Peter Bootsma en Carla Hoetink, Over lijken. Ontoelaatbaar
taalgebruik in de Tweede Kamer, is voor het onderhavige onderzoek minder bruikbaar. Hoewel ook de
voorzitter van de Eerste Kamer de schrapbevoegdheid had, hield de Senaat namelijk geen ‘lijkendossier’ bij,
zodat niet of nauwelijks kan worden achterhaald of, en zo ja wanneer, van die bevoegdheid is
gebruikgemaakt.38
Het recente werk van Hoetink, Macht der gewoonte. Regels en rituelen in de Tweede Kamer na
1945, dat eveneens (onder andere) aandacht besteedt aan de Tweede Kamervoorzitter vanaf 1945, kent
een geheel andere opzet. Hoetink kijkt met name naar de ontwikkeling van het ambt van voorzitter, diens
mogelijkheden en beperkingen en de persoonlijke invulling van het ambt.39 Bij de schets van de
ontwikkeling van het ambt van voorzitter betrekt Hoetink onder meer de ambtsduur, de wijze van
benoeming c.q. verkiezing, incidenten bij (her)verkiezing en (de)politisering, voortijdig vertrek van
voorzitters, het naar zich toetrekken van vertegenwoordigende taken en (het effect van) publieke
optredens. Verder spelen in haar onderzoek de (on)partijdigheid van de voorzitter, het verdelen van tijd en
middelen en het vaststellen van de sprekersvolgorde een rol. Met een schets van de voorzitter als hoeder
van de debatcultuur sorteert Hoetink voor op het laatste deel van het hoofdstuk: de rol van de
persoonlijkheid van de Tweede Kamervoorzitter bij de eerder behandelde institutionele mogelijkheden en
beperkingen. Zoals ook met het onderhavige onderzoek wordt beoogd, vormt Hoetinks onderzoek naar de
ontwikkeling van het ambt van voorzitter en diens mogelijkheden en beperkingen de opmaat voor het
slotakkoord, het persoonlijk gezag van de voorzitter.
Hoewel de invulling door Van der List en Hoetink diametraal verschillend is – van de persoon van
voorzitter naar invulling van het ambt tegenover de ontwikkeling van het ambt naar de persoon van
voorzitter – hebben beide onderzoeken gemeen dat zij, voor het eerst in deze mate, aandacht besteden
aan de Tweede Kamervoorzitter. De noodzaak van het voorliggende onderzoek wordt dan ook niet slechts
gevonden in de niche in de geschiedschrijving over de Eerste Kamer: ook het feit dat de lacune ten aanzien
38
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van de voorzitter van de Tweede Kamer inmiddels is weggenomen onderstreept het belang van het
onderzoek. Deze zijde, of juist: de andere kant van het Binnenhof, kan immers niet achterblijven.40

Hoofdvraag, opzet en methode van het onderzoek
Evenals bij de onderzoeken van Hoetink en Van der List vormt het jaar 1945 het beginpunt van dit
onderzoek. Van den Braak stelt dat de Tweede Wereldoorlog als een duidelijke scheiding moet worden
gezien. Dat geldt in de eerste plaats vanwege een belangrijke verandering in de bezetting van een aantal
bestuurlijke functies door Eerste Kamerleden. Na 1945 kwamen ook (voormalig) sociaal democraten en
vrijzinnig-democraten, verenigd in de Partij van de Arbeid (PvdA), in aanmerking voor de vervulling van
politieke topposities, zoals minister-president en voorzitter van de Eerste Kamer. Voordien, in het
Interbellum, waren daarentegen vrijwel alle belangrijke posities in handen van confessionele politici.41 Een
duidelijk signaal in deze ontwikkeling is dat de eerste vier naoorlogse voorzitters allen lid waren van de
PvdA. Een tweede door Van den Braak gebezigd argument om 1945 als breukjaar aan te merken is dat na
dat jaar de politieke verhoudingen drastisch zijn veranderd ten opzichte van die in het Interbellum. De
nieuwgevormde PvdA zou vanaf dat moment een centrale rol spelen op regeringsniveau, waarmee een in
het midden van de jaren 1930 op gang gebrachte ontwikkeling tot uitdrukking werd gebracht.
Ondanks deze drastische veranderingen wijst Van den Braak er op dat er bij breukjaren ook steeds
sprake is van de nodige (personele) continuïteit: enerzijds waren er in 1945 geen institutionele
veranderingen, en anderzijds kon ten aanzien van de maatschappelijke herkomst van de leden zelfs worden
gesproken van voortzetting van het vooroorlogse beeld.42 Politiek historicus Nico Cramer deelt dat beeld
niet. Hij wijst erop dat de leidende rol die de adel in het presidium had vervuld tot een einde was gekomen,
en dat – waar in 1940 de adel nog dertien procent van de bankjes vulde – na 1945 nazaten van vroegere
premiers als Ruijs en De Geer, en naamgenoten van de vooroorlogse voorzitters Van Voorst tot Voorst en
De Vos van Steenwijk tot de schaarse edellieden behoorden. Vooral hierin, alsook in het aftreden van de
dan 87-jarige Eerste Kamervoorzitter De Vos van Steenwijk in 1946, ziet Cramer een weerspiegeling van de
wijziging in de politieke constellatie.43
Juist deze De Vos van Steenwijk, die de Eerste Kamer eerder al te vuur en te zwaard had verdedigd,
wees op het belang van het voortbestaan van het instituut: “Geve de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
bolwerk, palladium van onze constitutie, Harer hooge roeping getrouw, (…) te dezen ook in de verre
toekomst een schoon exempel. Het wordt van dit college verwacht, het is zijn plicht.”44 Het voortbestaan
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van de Eerste Kamer was dan ook zelden zo in gevaar is geweest als kort na de Tweede Wereldoorlog. Het
kabinet-Schermerhorn (1945-1946) overwoog een eenkamerstelsel in te voeren, omdat het van de
behandeling in twee Kamers te veel vertraging vreesde.45 De verwachting echter dat de tijdelijke Tweede
Kamer via amendering het tweekamerstelsel alsnog zou herstellen, zorgde ervoor dat het kabinet net niet
bezweek voor de verleiding om in deze overgangsperiode de Eerste Kamer af te schaffen.46 Deze
ontwikkelingen hadden tot gevolg dat er op 20 november 1945 weer een voltallige Eerste Kamer
bijeenkwam.47
De grondwetswijziging van 1983 markeert het eindpunt van dit onderzoek. Van den Braak noemt
dit moment “een belangrijke institutionele verandering”.48 Ook Cramer stelt dat de oogst van deze
grondwetsherziening voor de Eerste Kamer niet zo mager was: de invoering van de vierjaarlijkse verkiezing
als geheel en de invoering van de gekozen voorzitter.49 Bovend’Eert en Kummeling wijzen erop dat voor
wat betreft de benoeming van beide Kamervoorzitters er onderscheid moet worden gemaakt tussen de
periode voor en na deze grondwetswijziging.50 Hoewel dit onderscheid voor (de voorzitters van) beide
Kamers geldt, vormt het jaar 1983 voor de onderzoeken van Hoetink en Van der List naar de voorzitter(s)
van de Tweede Kamer geen eindpunt. Het verschil tussen het onderhavige onderzoek enerzijds, en de
onderzoeken van Hoetink en Van der List anderzijds, en daarmee ook het verschil tussen de Eerste en
Tweede Kamer, kan worden verklaard door het hiervoor al behandelde verschil tussen theorie en praktijk.
Waar in theorie tot 1983 de voorzitters van beide Kamers door de Kroon telkens voor één vergaderjaar
werden benoemd, gold in de praktijk dat de Tweede Kamer drie leden voordroeg, waarna het
voorzitterschap steeds werd toegekend aan het door de Kamer als hoogst geplaatste lid. Van een zodanige
praktijk, waarbij de Tweede Kamer de facto steeds haar eigen voorzitter koos, was in de Eerste Kamer geen
sprake: ten hoogste hield de regering rekening met de politieke constellatie in de Eerste Kamer. In die zin
vormde de herziening van 1983 in de praktijk dan ook een belangrijke democratiseringsslag ten aanzien van
het voorzitterschap van de Eerste Kamer.

De te beantwoorden vraag
De door Van den Braak en Turpijn beschreven incidenten en kritiekmomenten in de periode 1945-1983
hebben in dit onderzoek een signaalfunctie. Zij dienen er enerzijds toe het functioneren van de voorzitter
bij (interne) incidenten en diens – uit het Reglement van Orde voortvloeiende – mogelijkheden en
45
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beperkingen daarbij in kaart te brengen. Anderzijds vormen die momenten de basis voor een schets van de
ontwikkeling van het ambt en het optreden van de voorzitter. Bijzondere aandacht zal daarbij uitgaan naar
het feit dat de eerste vier naoorlogse voorzitters – R. Kranenburg (1946-1951), J.A. Jonkman (1951-1966),
J.P. Mazure (1966-1969) en M. de Niet (1969-1973) – allen lid waren van de PvdA, terwijl die partij juist in
die periode de Eerste Kamer eigenlijk wilde afschaffen.51 Aan de hand van de ontwikkeling van het
voorzitterschap wordt een link gelegd tussen de persoonlijke invulling van de voorzitter en diens gezag.
Daarmee kan de volgende onderzoeksvraag worden beantwoord: Hoe heeft, in de periode 1945-1983, het
ambt van voorzitter van de voortdurend aan kritiek onderhevige Eerste Kamer zich ontwikkeld, en welke
rol heeft de persoonlijke invulling van de voorzitter daarbij gespeeld?
Daarmee beoogt het onderzoek de niche in de geschiedschrijving over de grijze muizen in een
conservatief, besloten en grijs instituut, en dus het gebrek aan onderzoek naar en literatuur over Eerste
Kamervoorzitters, op te vullen.52 In de tweede plaats wordt hiermee het optreden van de vijf naoorlogse
Kamervoorzitters gekoppeld aan de voortdurende kritiek op het instituut. Daarmee wordt getracht een,
voor zover bekend nooit eerder gelegde, link te leggen tussen het optreden van de voorzitter, de kritiek op
diens instituut en diens aanzien. De verwachting is dat deze muizen niet zo grijs zullen zijn als het gebrek
aan literatuur erover en de reputatie van het instituut dat zij voorzaten wellicht impliceren.

Opzet en methode
In de eerste plaats is er aandacht voor de ontwikkeling van het ambt van Eerste Kamervoorzitter. Daarbij
komen bij elk van de vijf naoorlogse voorzitters twee aspecten aan bod: binnen het instituut en het externe
optreden. Voor het optreden binnen het instituut vormen (interne) incidenten en wijzigingen van de aan
de voorzitter toekomende bevoegdheden van het Reglement van Orde de rode draad van het onderzoek.
Onderzocht zal worden hoe iedere voorzitter omging met incidenten en/of onenigheid in de Eerste Kamer,
welke middelen hem op grond van het Reglement van Orde ten dienste stonden en welke betekenis
wijzigingen in het Reglement op het functioneren van de Senaat hadden. Het onderzoek naar het externe
functioneren van de besproken voorzitters wordt geleid door de momenten waarop er werd getwijfeld aan
het nut van de Senaat, omdat de Kamer volgzaam was, en door de momenten waarop haar bestaan ter
discussie werd gesteld of dat er werd gezocht naar alternatieven. Die laatste momenten deden zich vooral
voor wanneer de Eerste Kamer actief en minder volgzaam was: zij ging dan in tegen het veronderstelde
primaat van de Tweede Kamer.53 Turpijn stelt dat goede voorzitters met hun gezag vergaderingen in goede
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banen weten te leiden, waarmee ze indirect wetten en ministers kunnen maken of breken”.54 Daaruit vloeit
voort dat de ontwikkeling van het ambt van voorzitter – waartoe het leiden van vergaderingen behoort –
mede afhankelijk is van de wijze waarop zij dat doen: “in goede banen”.55
Met de schets van de ontwikkeling van het voorzittersambt is, meer zijdelings, al een eerste inkijk
gegeven in de persoonlijke invulling die de vijf te bespreken voorzitters aan hun ambt gaven. Voor het
vervolg van het onderzoek is met name van belang hoe de voorzitters zich presenteerden gedurende hun
loopbaan, en hoe de persoonlijke invulling van de voorzitters door media, collega-Kamerleden, (andere)
politici en bewindslieden, griffiers en (ander) personeel werd ervaren. Lof, kritiek of anderszins opvallende
momenten – zowel intern als extern – tijdens een carrière als Eerste Kamervoorzitter leggen daarbij gewicht
in de schaal. In hoeverre groeide de voorzitter in zijn rol en ontwikkelde hij zich persoonlijk? En als het al
waar is dat het nooit vooraanstaande politici waren die dit ambt bekleedden, werden zij dit dan gedurende
hun voorzitterschap wel?56
Het raamwerk van het onderzoek – de belangrijkste ontwikkelingen tijdens de beoefening van het
ambt door de eerste vijf naoorlogse voorzitters – wordt gevormd aan de hand van de hiervoor aangehaalde
literatuur, en in het bijzonder Van den Braaks boekwerk over de Eerste Kamer, en daarvan meer specifiek
de hoofdstukken zes (Tussen ‘overbodig’ en ‘nuttig) en acht (’Doel en grond’, discussie en praktijk), en voorts
de relevante hoofdstukken uit In dit huis. Twee Eeuwen Tweede Kamer en Jaarboek Parlementaire
Geschiedenis 2015. Vervolgens kan aan de hand van de hiervoor vastgestelde momenten en ontwikkelingen
in het bijzonder aan de hand van de Handelingen, het optreden van de vijf voorzitters worden gedestilleerd.
Het onderzoek naar het optreden van de voorzitter behelst verder de raadpleging van krantenartikelen –
via Delpher – waarin de Kamervoorzitter een rol speelt.
Bij de raadpleging van de bronnen zal per voorzitter steeds de beginperiode, waarin verwachtingen
worden gewekt en soms doelen worden gesteld, het beginpunt vormen. Vervolgens komen de hiervoor
bedoelde momenten en ontwikkelingen uit het raamwerk aan bod. Tot slot wordt bezien hoe de scheidend
voorzitter zelf terugkijkt op zijn periode als Kamervoorzitter, hoe andere politici dat in die tijd deden en hoe
kranten over de invulling van het ambt dachten. Een en ander heeft als doel om in de conclusie de
ontwikkeling van het ambt van voorzitter te kunnen schetsen en te bezien hoe hun persoonlijke invulling –
in relatie tot de kritiek op het instituut – het aanzien van de Senaat en hun eigen gezag heeft beïnvloed.
Het raadplegen van de Handelingen en krantenartikelen heeft in algemene zin als nadeel dat de
informatie die zij bevatten zeer veelomvattend is, en dat willekeurige bestudering aan de hand van
bijvoorbeeld steekwoorden een vertekend beeld kan geven. Daarom is er bewust voor gekozen deze
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bronnen louter te bestuderen door middel van op voorhand vastgestelde momenten waarop zich
incidenten voordeden en er kritiek op de Eerste Kamer werd geuit. Díe werkwijze heeft dan weer als nadeel
dat de in het oog springende momenten waarop wordt ‘gemeten’ afhankelijk zijn van de door Van den
Braak en Turpijn gekozen momenten. Geheel kan dit nadeel niet worden ondervangen – dat zou het bestek
van dit onderzoek te buiten gaan – maar bewust is ervoor gekozen de momenten van twee verschillende
auteurs te gebruiken, zodat de subjectieve keuzes enigszins worden geobjectiveerd. Verder worden
krantenberichten buiten de hiervoor bedoelde momenten ‘gescand’ om te voorkomen dat interessante en
nieuwswaardige, maar niet (door Van den Braak en Turpijn) gesignaleerde kwesties ook nu onopgemerkt
zouden blijven.

Chronologie
Er is gekozen voor een chronologische hoofdstukverdeling. De opvolgend voorzitters waren simpelweg te
verschillend voor een gezamenlijke bespreking in één hoofdstuk. Parallellen in de invulling van het ambt of
persoonlijke overeenkomsten worden uiteraard wel benoemd, maar moeten wachten tot de conclusie voor
een algehele symbiose. De PvdA-voorzitters Kranenburg, Jonkman, Mazure en De Niet vormen de basis
voor de eerste vier hoofdstukken, waarmee de periode van 1946 tot 1973 is ingevuld. Het vijfde hoofdstuk
handelt over Theo Thurlings, die de laatste tien jaar van de te onderzoeken periode de voorzittershamer
hanteerde. Binnen ieder hoofdstuk is chronologie nog wel het uitgangspunt, maar zijn de grenzen minder
scherp gesteld. In elk geval valt iedere voorzitter de eer van een algemene introductie te beurt. Vervolgens
is ieder hoofdstuk grofweg ingedeeld in een bespreking van het begin van de ambtsvervulling – presentatie
en gestelde doelen – door de betreffende voorzitter, een middenstuk, waarin incidenten, lof en
kritiekmomenten worden aangehaald, en tot slot een terugblik op het voorzitterschap. Bij de terugblik is
niet alleen de visie van de scheidend voorzitter bepalend, maar zeker ook hoe collega-Kamerleden,
bewindslieden, andere politici en media op de betreffende periode terugkeken. In de conclusie wordt de
hoofdvraag beantwoord, waarbij het accent ligt op de vraag of en, zo ja, op welke wijze de voorzitter het
bekritiseerde instituut verdedigde, hoe deze het aanzien ervan probeerde te vergroten, hoe (daardoor) het
functioneren van de Eerste Kamer zich ontwikkelde en tot slot welk aanzien het voorzitterschap ieder van
hen zelf bracht.

12

Hoofdstuk 1 | Roelof Kranenburg (1946-1951)
Het jaar van benoeming van de gezaghebbende hoogleraar staatsrecht Roelof Kranenburg, 1946, was in
meerdere opzichten een jaar van grote verandering voor de Eerste Kamer.57 Sinds de Grondwetswijziging
van 1922 werden de – toen nog – vijftig Eerste Kamerleden op basis van evenredige vertegenwoordiging
gekozen door Provinciale Statenleden. Die verkiezing vond plaats in vier groepen van provincies, waarbij
iedere drie jaar in twee van die groepen de Eerste Kamerleden werden gekozen. De zittingsduur van een
Kamerlid bedroeg daarmee zes jaar. Omdat door de Tweede Wereldoorlog de zittingstermijn was verlopen,
werd in 1946 een geheel nieuwe Eerste Kamer gekozen.58 Het waren deze eerste reguliere verkiezingen op
12 juli 1946 die leidden tot een breuk met de vooroorlogse periode.59 Het grote verschil zat daarbij niet in
de gewijzigde zetelverdeling, maar in de veranderende politieke machtsverhoudingen, waarbij ook in de
Eerste Kamer de PvdA een prominente rol ging spelen.60 De benoeming – door de Kroon en rekening
houdend met de politieke constellatie in de Eerste Kamer – van de uit de VDB afkomstige PvdA’er Roelof
Kranenburg in 1946 bracht de gewijzigde verhoudingen mede tot uiting.61

De Vos van Steenwijk
Waar de gewijzigde machtsverhoudingen mede leidden tot de benoeming van Kranenburg als
Kamervoorzitter, vormde diens invulling van het voorzitterschap ook op zichzelf al een breuk met het
verleden. Kranenburg was de opvolger van de illustere Willem Lodewijk baron de Vos van Steenwijk, die de
Kamer van 1929 tot 1946 voorzat. Voormalig CHU-fractievoorzitter De Vos van Steenwijk, die voorzitter
werd in het jaar dat Kranenburg tot de Kamer toetrad, speelde bij politieke conflicten en bij
kabinetsformaties een belangrijke rol.62 Hij was als zoon van een Eerste Kamervoorzitter in de eerste plaats
een vurig verdediger van de Eerste Kamer.63 Zo leidde De Vos van Steenwijk in 1922 met kracht van
argumenten en fraaie volzinnen het verzet tegen de wijziging van het kiesstelsel voor de Eerste Kamer. De
komst van hoogleraar Kranenburg juichte hij toe, omdat hij daarin een kwaliteitsimpuls voor de Eerste
Kamer zag.64 Evenwel bleef het presidium van de Eerste Kamer in de periode van het voorzitterschap van
de conservatieve en adellijke De Vos van Steenwijk een ietwat aristocratisch-autoritair stempel dragen. In
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die zin had de Grondwetsherziening van 1848 er wel toe geleid dat de Kamer wel haar feitelijk adellijk
karakter had ingeboet en naar de geest van die tijd was verburgerlijkt, maar was van een echte verandering
op dat vlak – mede door de sterke traditie en de omstandigheid dat nagenoeg alle voorzitters van adel
waren – tot 1946 geen sprake.65 Niettemin liet De Vos van Steenwijk zich als voorzitter duchtig gelden.66 Zo
liet hij communistische Kamerleden, die in de Verenigde Vergadering van 1934 na het uitspreken van de
troonrede de orde verstoorden, verwijderen, ondanks het feit dat niet vaststond of het Reglement van Orde
hem die bevoegdheid gaf.67
Anders dan af en toe bij De Vos van Steenwijk maakten medeleden het Kranenburg gedurende
diens voorzitterschap niet al te moeilijk.68 Dat neemt niet weg dat er vanaf 1946 sprake was van een roerige
tijd, waarbij het nieuwe werk wachtte, dat “niet gering” zou zijn, “naar omvang én moeilijkheid beide”,
aldus Kranenburg bij zijn aantreden in 1946. “The time is out of joint”, sprak de nieuwbakken voorzitter
naar Shakespeare.69 Het volksleven was ontwricht, en de noodzaak werd gevoeld om de wederopbouw
krachtig ter hand te nemen.70 Enkele jaren later, op 6 september 1948, vatte Koningin Juliana bij haar
plechtige beëdiging en inhuldiging in de Verenigde Vergadering de tijdgeest treffend samen. “Wij bevinden
ons op dit ogenblik van de wereldgeschiedenis in een toestand, waarin alles aankomt op onze houding
tegenover het onheil van het jongste verleden en tegenover de dreiging van nieuwe onheilen. Nederland
moet niet alleen drijvende blijven op de wilde golven van het wereldgebeuren. Het moet zelf zijn koers
bepalen en bovendien trachten met de andere volken samen de koers uit te zetten van de ganse
wereldvloot.”71

Overbodige tradities
De Kamer diende volgens Kranenburg een werkwijze te vinden die ervoor zorgde dat het leven zich weer
kon ordenen en hoger ontwikkelen kon, want “nimmer [had] de wetgevende macht voor zulke ontzaglijke
problemen, voor zulke diep ingrijpende beslissingen gestaan als [in 1946]; wel nimmer [was] aan
doeltreffende en snelle regeling zóó dringende behoefte geweest”. Kranenburg hield de Eerste Kamerleden
voor dat de Kamer slechts waarde heeft naar de mate waarin hij zijn functie juist uitoefent. Aan een
doublure – twee staatsrechtelijke organen die hetzelfde doen – was geen behoefte, want “overdaad
schaadt”. De Eerste Kamer behoorde in zijn ogen een Kamer van revisie te zijn, waarbij stijl en werkwijze
aan de moeilijke tijd moesten worden aangepast. Kranenburg stelde dat het detail voor de Eerste Kamer
geen betekenis had: “Alleen het geheel heeft (…) bij de behandeling van ontwerpen voor ons wezenlijk
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belang. Als wij daar niet naar handelen, onttrekken wij de zwaarbelaste bewindslieden aan nuttiger en
onszelf aan waardevoller werk.” De nieuwe werkwijze hield volgens Kranenburg ook in dat afscheid moest
worden genomen van gewoonten en tradities die haar betekenis in waarde hadden verloren. 72
Eén van die overbodige tradities was het Adres van Antwoord, dat na de troonrede aan de
Koning(in) werd aangeboden. Aanvankelijk stelden beide Kamers tezamen een Adres van Antwoord op. In
1844 weigerde de Eerste Kamer evenwel in te stemmen met het door de Tweede Kamer opgestelde Adres
van Antwoord, waarin werd aangedrongen op herziening en verbetering van de Grondwettelijke
instellingen. De Koning was hierover ontstemd, en dreigde in 1845 niet de troonrede te willen voorlezen.
Zover kwam het niet, maar sinds 1845 stelden beide Kamers een eigen Adres van Antwoord op. Nadat
geleidelijk de betekenis van het Adres van Antwoord was afgenomen, en het zwaartepunt bij het ingediende
debat over de begroting was komen te liggen, schafte de Tweede Kamer het Adres van Antwoord in 1906
af.73 De Eerste Kamer hield aanvankelijk niettemin vast aan de traditie, totdat – zo kan achteraf worden
vastgesteld – op 24 juli 1946 voor het laatst een Adres van Antwoord werd opgesteld en aangenomen.74 De
afschaffing van deze traditie was buiten de Handelingen om tot stand gekomen: na 24 juli 1946 kwam het
begrip Adres van Antwoord nog uitsluitend voor in de Handelingen van 17 september 1957. VVD’er A.R.
Molenaar bracht toen bij de Eerste Kamer in herinnering dat het Adres van Antwoord was afgeschaft, omdat
het langzamerhand een zinloos stuk was geworden. Hoewel uit de Handelingen nergens blijkt dat deze
traditie juist op instigatie van Kranenburg is afgeschaft, mag diens invloed daarop geenszins worden
onderschat. Zo stelde De Tijd op 25 juli 1946 dat Kranenburg “[de] lust (…) [voelde] om het Adres van
Antwoord af te schaffen”. 75 De Volkskrant merkte onder de kop “Traditie gehandhaafd: Eerste Kamer zendt
Memorie van Antwoord” op dat een Adres van Antwoord was opgesteld dat “[strookte] met de eerbied
verschuldigd aan de Koningin en de waardigheid der Eerste Kamer (…)”.76 Achteraf bezien had Trouw het
bij het juiste eind met de kop: “Naar afschaffing adres van antwoord?”.77 Kranenburg vreesde geen breuk
met onbetekenende tradities. “Heeft hij daarmee direct willen beginnen door het adres van antwoord
achterwege te laten? (…) Er is binnenskamers over deze zaak schijnbaar nogal wat gesproken. (…) Het is
duidelijk dat de voorzitter (…) niet allen heeft meegekregen. Het adres ging althans door, zelfs zonder
discussie.”78 Het Adres van Antwoord van 1946 zou het laatste blijken. Er werd vanaf dat moment gebroken
met een overbodige traditie.
Géén onbetekenende traditie vormde het uitroepen van de woorden “Leve de Koningin!” na afloop
van het voorlezen van de troonrede op Prinsjesdag. Deze huldebetuiging werd in 1897 spontaan
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geïntroduceerd door het antirevolutionaire Tweede Kamerlid J.H. Donner. Zijn enthousiasme over de
aanwezigheid van de nog minderjarige Koningin Wilhelmina naast haar moeder, Koningin-regentes Emma,
bracht Donner ertoe “Leve de Koninginnen!” uit te roepen. Nadat de traditie door anderen was voortgezet,
was het Tweede Kamerlid L.F. Duymaer van Twist die lange tijd de hulde inluidde.79 Kranenburg was
vastbesloten de traditie voort te zetten én onder te brengen bij de voorzitter van de Verenigde Vergadering
– hemzelf. “Nauwelijks had de Koningin de laatste woorden gesproken, of de nieuwe voorzitter, prof.
Kranenburg, verhief zich van zijn zetel. De traditie (…) voortzettend riep hij luid: ‘Leve de Koningin!’, door
alle aanwezigen met een hoera beantwoord en driemaal herhaald.”80 Sindsdien behoort deze traditie
zonder uitzondering toe aan de voorzitter van de Verenigde Vergadering, en daarmee – maar dát is niet,
zoals later zal blijken, altijd onbetwist geweest – aan de voorzitter van de Eerste Kamer.81

Koningshuis
De combinatie Kranenburg-Koningin is met betrekking tot het aanzien van de eerste ook om een andere
reden een gelukkige te noemen. Op 6 september 1948 zat Kranenburg de Verenigde Vergadering
betreffende de plechtige beëdiging en inhuldiging van Koningin Juliana voor. “[Die beëdiging] was een
eenvoudige, oprechte plechtigheid, goed gekarakteriseerd door de heldere, exacte, van alle
opgeschroefdheid wars zijnde, en in die geest ook uitmuntend voorgedragen rede van prof. Kranenburg.”82
Toenmalig minister-president Drees roemde bij het afscheid van Kranenburg de “zeer bijzondere betekenis”
die het voorzitterschap van de Verenigde Vergadering bij de inhuldiging van Juliana had gehad.83 Op deze
wijze heeft Kranenburg zichzelf en de Eerste Kamer zichtbaarder gemaakt, en daarmee – met zichtbaarheid
als een aspect van aanzien – meer aanzien gegeven.84 De gezaghebbende antirevolutionaire Fries Anne
Anema, Eerste Kamerlid van 1921 tot 1960, wees in dat opzicht op de aanmerkelijke uitbreiding die
Kranenburg aan het representatieve deel van de presidiale taak gaf. “Tot aan uw optreden gold als de juiste
houding op dit gebied voor den Voorzitter der Eerste Kamer een zekere, vaak ietwat hautain getinte,
teruggetrokkenheid, die vooral er op gericht was, om het hoog karakter van dit ambt en van de Kamer zelf
tot uitdrukking te brengen.”85 Anema stelt dat Kranenburg de gebruikelijke reserves heeft laten varen, en
zich tot tevredenheid van de Kamer ambtelijk heeft doen gelden bij (inter)nationale gelegenheden. Van den
Braak wijst erop dat de faam van de Eerste Kamer vooral was te danken aan de persoonlijke inbreng van
leden zoals Kranenburg.86 De invulling die Kranenburg aan het voorzitterschap gaf, vormt ook in dit opzicht
een breuk met het verleden, en de gerealiseerde zichtbaarheid heeft bijgedragen aan diens eigen aanzien.
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In haar woord aan de leden van de Staten-Generaal tijdens voornoemde Verenigde Vergadering
merkte Koningin Juliana op dat goede voornemens werden geuit en plannen werden gemaakt ten aanzien
van “(…) het regelen op voet van vrijheid, zelfstandigheid en gelijkwaardigheid van onze verhoudingen tot
de volkeren van Indonesië (…). “(…) [Wij] kunnen en zullen waar maken, wij kunnen en zullen
verwezenlijken, wat in onze macht is om te bereiken.”87 Het regelen van de verhoudingen met (de volkeren
van) Indonesië bleek evenwel geen sinecure. In het spannende debat over de soevereiniteitsoverdracht aan
Indonesië verliet Kranenburg de voorzittersstoel om het woord te kunnen doen; Anema verving hem.88 Dat
was een exercitie die zelden voorkwam: Kranenburg deed het slechts één keer eerder, in een debat in 1948
over de grondwetsherziening.89 De staatsrechtgeleerde voelde zich in het Indonesië-debat “uit [zijn] tent
gelokt door (…) Anema, door de rede van (…) Pollema en tot op zekere hoogte ook door (…) Algra, die [hem]
de eer [had] aangedaan [hem] te citeren”.90 In een vurig relaas pleitte Kranenburg ervoor met het
wetsvoorstel in te stemmen. “Politiek bedrijven is besluiten nemen, hier en nu, gegeven de
omstandigheden, zoals zij daar liggen. En van de verantwoordelijkheid, die ontstaat ten gevolge van het
besluit, dat wordt genomen, en dat mede het gevolg is van de eigen stem, is men nimmer vrij. Vrijheid
betekent niet vrijheid van verantwoordelijkheid, het betekent juist verantwoordelijkheid nemen.”91 De
vereiste tweederde meerderheid werd nipt gehaald, met 34 stemmen voor en 15 stemmen tegen.92 Het
wetsvoorstel betrof hier een essentieel onderdeel van het regeringsbeleid, en impliciet had de regering de
verwerping ervan als onaanvaardbaar uitgesproken.93

Kritiek
De aanvaarding van het wetsvoorstel zal zeer naar de zin van Kranenburg zijn geweest, net zoals Kranenburg
zich achteraf ook niet ontevreden uitte over het revisiewerk van de Eerste Kamer.94 Slechts enkele tamelijk
onbeduidende wetsvoorstellen – waaronder een initiatiefvoorstel en een voorstel tot wijziging van de
Grondwet – werden tijdens zijn voorzittersperiode verworpen.95 Het eerste voorstel betrof de mogelijkheid
om oud-ministers door een enquêtecommissie te kunnen laten ondervragen over discussies in de
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minsterraad.96 In de Eerste Kamer werd het voorstel afgewezen ter handhaving van de vertrouwelijkheid
van het beraad van de minsterraad.97 Kort na de verwerping kwam de regering met een eigen voorstel, dat
wel werd aanvaard. Anders dan in het initiatiefvoorstel stond het ter beoordeling van een ondervraagde
oud-minister of hij al dan niet mededelingen zou doen over de beraadslagingen in de ministerraad.98 Het
andere voorstel had betrekking op het tijdstip van aftreden van de leden van de Eerste en Tweede Kamer.
Het voorstel, dat inhield dat het tijdstip van aftreden van de leden van de Kamers zou samenvallen met het
moment van de eerste samenkomst van de nieuwe Kamer, zodat een parlementsloze periode zoals in 1945
zou worden voorkomen, kreeg in de Eerste Kamer geen tweederde meerderheid en werd aldus
verworpen.99 De weinige verwerpingen onder voorzitterschap van Kranenburg leidden ertoe dat in die
periode er in geringe mate kritiek op de Eerste Kamer werd geuit. Tegelijkertijd was daardoor ook de
feitelijke betekenis van de Senaat beperkt.100 In zekere zin was de insteek van Kranenburg paradoxaal:
omdat de Eerste Kamer er niet steeds op kon bogen algemeen te worden gewaardeerd, zou deze zich naar
functie moeten onderscheiden “van die der Kamer aan de overzijde”, doublures moesten worden
vermeden.101 Juist het geringe aantal verwerpingen – waarover Kranenburg zich tevreden toonde – maakte
het bestaan van de Eerste Kamer onopvallend, waardoor kritiek op de Eerste Kamer vanwege het
veroorzaken van onnodige vertraging in de wetgeving op de loer kwam te liggen. Hoewel die kritiek tijdens
het bewind van Kranenburg niet zo aan de oppervlakte kwam, werd later onder die omstandigheden wel
gesproken van een zinloze doublure, terwijl Kranenburg daar nu juist zo voor waarschuwde.102

Gezagsvertoon
Volgens Kranenburg was het de taak van de Kamer om zakelijk te blijven en zich niet teveel met details in
te laten.103 In verhouding tot medeleden moest hij zich soms inhouden. Zo is bekend dat de voorzitter zich
zat te verbijten als de antirevolutionaire hoogleraar Rob Woltjer zeer uitvoerig op de onderwijsbegroting
inging.104 Ter griffie werd dit de ‘feestrede’ genoemd.105 Anema, net als Woltjer hoogleraar aan de Vrije
Universiteit, was daarentegen een schoolvoorbeeld in het trekken van hoofdlijnen. Het was Anema die
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Kranenburg een “zacht beoordelaar” van meningen noemde, iemand die hoffelijk en hartelijk bleef. Het
kenmerkt de persoon Kranenburg: hoewel hij zich soms zat te verbijten, bleef hij uiterlijk altijd rustig,
voorkomend en neutraal. “Als Voorzitter was alle partij-onderscheid en persoonsonderscheid u volkomen
vreemd; voor allen saam en voor ieder in het bijzonder waart en bleeft gij ‘semper idem’.”106
Bij zijn terugblik in 1951 op de voorafgaande vijf jaren stelde de afzwaaiend voorzitter – hij was
door de regering gevraagd lid te worden van de Raad van State – dat de stijl van spreken bondiger was
geworden en dat de behandeling van wetsontwerpen en de begroting aanmerkelijk minder tijd kostte dan
vroeger. Dat was ook nodig in een tijd van staatkundige stroomversnelling. “Die stroomversnelling [was]
zeker niet ten einde, integendeel, [de Eerste Kamer zat] er middenin. Een eensgezinde krachtsinspanning
[bleef] nodig (…) om in de worsteling niet ten onder te gaan.”107 Kranenburg bereikte de veranderingen op
natuurlijke wijze, zonder overbodig gezagsvertoon en betweterige bemoeizucht, aldus Anema. “Gij hebt
ons niet beheerd als onze hoofdman, maar gij hebt leiding gegeven aan onze samenwerking als onze
[collega].”108 Op bevoegdheden die het Reglement van Orde hem boden om de orde te handhaven, hoefde
Kranenburg nooit echt een beroep te doen. Waar macht wordt gezien als vermogen om anderen ook tegen
hun wil te doen gehoorzamen, middels de instrumenten van het Reglement van Orde, kan worden
vastgesteld dat Kranenburg geen macht nodig had om gezag te bezitten.109 Hoewel Kranenburg geen macht
nodig had, bezat hij het als Kamervoorzitter natuurlijk wel. Juist de omstandigheid dat diens macht ook
zonder enige vorm van dwang werd aanvaard leverde Kranenburg gezag op.110 Kranenburg bezat, om met
Aerts te spreken, het vermogen mensen te beïnvloeden zonder enig beroep op dwangmiddelen of
afhankelijkheid.111

Omwenteling
Voorafgaand aan het Kamervoorzitterschap was Kranenburg partijvoorzitter van de VDB. Curieus genoeg
ijverde juist die partij, met de SDAP, blijkens hun partijprogramma lange tijd voor afschaffing van de Eerste
Kamer.112 De praktische opstelling van deze partijen kwam erop neer dat zij ervoor kozen om, zolang de
Eerste Kamer bestond, ten volle gebruik te maken van de mogelijkheden die de Kamer bood. Onder meer
vaardigden zij daartoe ‘eerste klas’ leden af.113 Daartoe kon ook zeker Kranenburg worden gerekend. Beide
partijen beseften zich terdege dat er soms sprake was van een tweeslachtige houding.114 In feite leidde de
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afwijzende houding tegenover de Eerste Kamer van de VDB en de SDAP hierdoor juist tot een
kwaliteitsimpuls en betere zichtbaarheid – het werd hiervoor al gememoreerd – van de Eerste Kamer.
De houding van Kranenburg ten opzichte van de Eerste Kamer was sterk veranderd. In 1918 had hij
nog geschreven dat de Eerste Kamer zijn bestaansrecht had verloren. In latere drukken van zijn werk was
die opmerking evenwel geschrapt.115 Uit de wijze waarop Kranenburg het voorzitterschap invulde, de
bedoelingen die hij had met de Kamer én hetgeen hij tijdens zijn voorzitterschap had bereikt, kan worden
afgeleid dat diens zienswijze ten aanzien van het instituut soms haaks stond op de afwijzende houding die
diens partij, de PvdA, in die periode ten opzichte van de Senaat innam. Juist Kranenburg droeg eraan bij
dat, voor zover de Eerste Kamer zijn bestaansrecht al had verloren, dat bestaansrecht werd
teruggewonnen. Revisie sluit visie niet uit.116 Het was de PvdA’er Kranenburg die de Kamer vernieuwde, op
waardige wijze vertegenwoordigde en daarmee klaarstoomde voor een periode met een “nieuwe
bedreiging van onze hoogste goederen”.117
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Hoofdstuk 2 | Jan Jonkman (1951-1966)
“Het voorzitterschap van de vaak gezapige Eerste Kamer lijkt een wat kleurloze afsluiting van een carrière
die hoogtepunten heeft gekend in het leiden van de Volksraad in Indië en de portefeuille van Overzeese
Gebiedsdelen na de oorlog.” Met die weinig uitbundige woorden kondigde De Volkskrant op 13 september
1966 het aanstaande afscheid van de die dag 75 jaar oud geworden Eerste Kamervoorzitter Jan Anne
Jonkman aan.118 Jonkman zelf had drie jaar daarvoor dat afscheid al voorzien. “De regering had mij [in 1963]
opnieuw tot voorzitter benoemd. Bij de loting om uit te maken, welke leden voor 3 en welke voor 6 jaren
zouden zitting nemen, ging mijn hoop in vervulling onder de 3 jarigen te mogen vallen. Voor mijn gevoelen
zou dan in 1966 voor mij het goede ogenblik aanbreken, om de Kamer vaarwel te zeggen. Mijn Indische
voorgeschiedenis had mij in 1948 in de Eerste Kamer gebracht, inmiddels waren tussen Nederland en
Indonesië normale diplomatieke betrekkingen ontstaan, en in 1966 zou ik – naar ik hoopte – 75 zijn
geworden, te zamen reden om dan van een politieke functie afstand te doen.”119 Van een kleurloze
afsluiting of een carrière die hoogtepunten heeft gekend sprak Jonkman zelf niet – en heeft hij ook nooit
gesproken. Dat roept de vraag op of met het Kamervoorzitterschap diens loopbaan, zeker in contrast met
de veronderstelde hoogtepunten, wel zo kleurloos werd afgesloten als De Volkskrant deed voorkomen.

De overeenkomsten maken het verschil
Jonkman werd op 28 mei 1951 als voorzitter benoemd. Diens openingsrede wees erop dat Jonkman een
kopie zou worden van zijn ambtsvoorganger Kranenburg: “Gaarne zal ik ernaar streven in deze lijn voort te
gaan.”120 Jonkman memoreerde nog maar eens de woorden van Kranenburg, dat de Kamer zich vanwege
de tijd van staatkundige stroomversnelling moest aanpassen aan “de eisen van den tijd”.121 De elkaar in
evenwicht houdende staatsorganen zouden zich niet mogen wagen aan een machtsstrijd, maar er diende,
aldus Jonkman, “een edele wedijver te heersen, om overheid en volk – en alle delen van het Koninkrijk en
de volkerengemeenschap – naar beste vermogen te dienen”.122 Daarmee benadrukte Jonkman de
overeenkomsten met – en speerpunten van – Kranenburg, maar legde hij tegelijkertijd het belangrijkste
verschil tussen beide voorzitters bloot. Kranenburg pretendeerde vernieuwing, stelde zich vooraf doelen
en vernieuwde het voorzitterschap én de Eerste Kamer. Jonkman pretendeerde voortzetting van de
bestaande lijn, stelde geen duidelijke doelen en verlegde uiteindelijk slechts accenten.
Eén van die accenten vormde het leiderschap: “(…) [Mij] is de leiding van de werkzaamheden onzer
Kamer toevertrouwd, zo immers omschrijft ons Reglement van Orde den eersten plicht den voorzitter
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opgelegd.”123 Verder zag Jonkman het als een opgaaf van grote betekenis om leiding te geven aan een
democratische staatsinstelling als de Eerste Kamer. Herhaaldelijk benadrukte Jonkman dat het
Kamervoorzitterschap bestond uit het geven van leiding. Het leek er daarmee op dat dat hem bij zijn
aantreden aan natuurlijk gezag ontbrak, of althans dat hij daarover onzeker was. Het kan natuurlijk zijn dat
de aard van de persoon een rol speelde: Jonkman werd wel omschreven als zakelijk en formalistisch, en
vormde daarmee in zekere zin een tegenpool van Kranenburg.124 Waarschijnlijker is evenwel dat
Kranenburg – die als hoogleraar al een groot aanzien genoot – zich niet meer hoefde te bewijzen om zijn
leiderschap aanvaard te zien. Voor Jonkman gold dat minder.

Man van overzee
Waar Kranenburg bekend stond als hoogleraar met kennis van Nederlands-Indië, stond Jonkman vooral
bekend als kenner avant la lettre van Nederlands-Indië. Hij was naar eigen zeggen een “man van
overzee”.125 Na op 11 juli 1918 te zijn gepromoveerd in de rechtswetenschap op een proefschrift met de
titel Indonesisch-nationale grondslag van het onderwijs ten dienste der inlandsche bevolking vertrok
Jonkman naar Nederlands-Indië.126 Aldaar oefende hij verschillende functies uit, waarvan (substituut-)
officier van justitie en lid en later voorzitter van de Volksraad van Nederlands-Indië, een soort adviserend
vertegenwoordigend lichaam, de belangrijkste waren. Jonkman pleitte voor een Indisch burgerschap, maar
kreeg het ook als voorzitter van de Volksraad niet voor elkaar om de inwendige structuur van NederlandsIndië te veranderen en de staatkundige verhoudingen in het Koninkrijk te veranderen. Het door Jonkman
gedroomde onafhankelijke Indonesië dat zou streven naar nauwe culturele banden met onder meer
Nederland kwam er niet.127 Dat moet een teleurstelling voor hem zijn geweest.
Een (andere) zwarte bladzijde in het Nederlands-Indiëverleden van Jonkman was de verdwijning in
gevangenissen en interneringskampen op Java, onder de Japanse bezetting, eind maart 1942.128 In zijn
memoires wijdt Jonkman relatief weinig woorden aan deze ongeveer drieënhalf jaar durende
gevangenneming, behoudens de volgende. “Ook na de Japanse capitulatie en de proclamatie van de
Republiek Indonesia (15 en 17 augustus 1945) bleef ik met velen in een kamp op de ‘bevrijding’ wachten,
die niet zo kwam als wij die wel eens hadden gedroomd. Dat de geallieerden heus de oorlog hadden
gewonnen, heb ik pas werkelijk ervaren, toen op Kemajoran een vliegtuig van de K.L.M. mij – en het
grootste deel van mijn gezin – meenam en op eerste Kerstdag 1945 ons afleverde op Schiphol.”129 Wat er
in de kampen precies plaatsvond is niet bekend, maar duidelijk is wel dat de periode van gevangenschap
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Jonkmans gezondheid behoorlijk had geschaad.130 Die broze gezondheid zou hem de rest van zijn carrière
parten spelen, maar het is opmerkelijk om te zien dat, zoals zal blijken, zijn taakvervulling er niet onder alle
omstandigheden door werd gehinderd.
Door zijn langdurige verblijf in ‘de Oost’ leek Jonkman, zeker in combinatie met diens grote kennis
van Nederlands-Indië, de ideale ministerskandidaat voor het departement van Overzeese Gebiedsdelen.
Tot zijn eigen verrassing werd hij in juni 1946 door formateur Louis Beel voor die post gevraagd.131 Het
ministerschap werd geen onverdeeld succes, waarbij moet worden aangetekend dat Jonkman het ambt in
de moeilijkste tijd moest vervullen.132 Jonkman werd gezien als een vreemde eend in de politieke Hofvijver.
Hij pleegde bij zijn optreden in de Kamer en in het Kabinet eerst de goede elementen in het standpunt van
de tegenpartij te prijzen, om daarna breedvoerig zijn eigen standpunt naar voren te schuiven. Politiek Den
Haag had moeite met deze ‘Volksraadstijl’.133 Jonkmans teleurstelling over de verslechterde verhouding
met Indonesië zorgde ervoor dat hij zich in september en oktober 1947 als minister moest laten vervangen.
Naar verluidt speelde daarbij ook diens broze gezondheid – er werd gesproken van wondroos met hoge
koorts – als gevolg van zijn kamptijd een rol.134 Nadat Jonkman bij de begrotingsbehandeling in december
1947 wederom de fysieke uitputting nabij was en Drees hem met moeite van aftreden wist te weerhouden,
trad Jonkman als minister in juli 1948 af. Tot het ministerschap was hij naar verluidt niet langer in staat.135

Partij van de Arbeid
Jonkman was tot zijn ministerschap partijloos, en trad in 1946 toe tot de PvdA. Er was echter weinig dat
hem aan deze partij bond, of het moet al zijn dat Jonkman “democraat in hart en nieren” was, zoals
minister-president Cals bij Jonkmans afscheid op 17 september 1966 stelde.136 Jonkman was kerkelijk,
remonstrants, terwijl het aantal onkerkelijken bij de PvdA relatief hoog was.137 De korte periode van het
ministerschap bracht de wat ambivalente verhouding met de PvdA het duidelijkst tot uitdrukking. De door
Jonkman gehanteerde ‘Volksraadstijl’ bevreemde niet alleen politiek Den Haag, maar ook zijn eigen partij.
Bovendien werd Jonkman door de partijleiding van de PvdA herhaaldelijk aangevallen, en zou zelfs op zijn
aftreden als minister zijn aangedrongen. Uiteindelijk zou het partijbestuur zich echter achter de
regeringspolitiek hebben geschaard.138 Of het aan de moeizame relatie met de PvdA heeft gelegen dat
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Jonkman niet langer een ministerschap ambieerde is niet duidelijk, maar in elk geval luidde het einde van
het ministersambt een nieuw begin als Eerste Kamervoorzitter in.
Enkele weken voor zijn benoeming als Kamervoorzitter zinspeelde De Telegraaf er al op dat het de
PvdA’er Jonkman zou worden die Kranenburg zou opvolgen. “Na de oorlog is het gebruikelijk geworden dat
de voorzitter van de Tweede Kamer uit de grootste fractie (…) wordt benoemd, die van de Eerste Kamer uit
de op één na grootste fractie (PvdA).”139 Staatsrechtelijk gezien was die bewering nogal kort door de
bocht.140 In de eerste plaats zou Jonkman pas de tweede naoorlogse Eerste Kamervoorzitter worden.141 In
de tweede plaats was het zo dat bij de benoeming wel rekening werd gehouden met de politieke
constellatie in de Kamer, maar viel het voorzitterschap niet per definitie toe aan een lid van de tweede
partij.142 Wel is juist dat sinds 1946 de functie van voorzitter van de Eerste Kamer lange tijd, tot 1973, aan
een tot de PvdA toebehorend lid toevertrouwd was, hoewel deze groep in aantal in de Eerste Kamer
beneden die van de Katholieke Volkspartij (KVP) was.143 Dit geschiedde evenwel niet omdat an sich de PvdA
de tweede partij was, maar omdat het niet juist werd geacht het minister-presidentschap en het
voorzitterschap van beide Kamers door personen van een en dezelfde partij te laten bezetten.144 Ten derde
werd door De Telegraaf miskend dat de grootste fractie in de ene Kamer niet ook de grootste fractie behoeft
te zijn in de ander Kamer.145 Hoewel De Telegraaf goed had voorzien dat met het aanvaarden van zijn
benoeming tot lid van de Raad van State door Kranenburg diens opvolger ook uit PvdA-geledingen
afkomstig zou zijn, kon – zeker in 1951 – beter tot een andere regel worden geconcludeerd: een eenmaal
benoemde voorzitter wordt herbenoemd, tenzij deze zelf aangeeft niet langer de functie van voorzitter te
willen continueren, hetzij door een vertrek uit de Eerste Kamer, waaronder wordt verstaan het (na
verkiezingen) niet terugkeren in de Kamer, hetzij anderszins.146
De verhouding met de op dat moment tweede partij was tijdens Jonkmans ministerschap
wisselvallig, maar verbeterde gedurende het Kamervoorzitterschap. De neutrale positie die een voorzitter
dient in te nemen droeg daaraan in grote mate bij. “De [voorzitter] heeft tot taak bij de leiding strikte
onpartijdigheid in acht te nemen. Dit pleegt hij ook wel degelijk te doen en vandaar dat men de betekenis
van de politieke kleur van de functionaris zeker niet moet overschatten.”147 Dat Jonkman zich pas in 1946
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bij de PvdA aansloot, en eigenlijk niet zo goed bij (de standpunten van) die partij paste, werd verbloemd
door de vervulling van een onpartijdige positie: van een innige liefdesrelatie was geen sprake, de relatie
met de PvdA was meer een verstandshuwelijk, dat slechts door Jonkmans overlijden op 27 juni 1976 ten
einde kwam.148 Toch waren de echtelieden het ook wel eens openlijk oneens. Bij een van die gelegenheden
verliet Jonkman de voorzittersstoel om zelf te spreken – een exercitie die in de geschiedenis van de Eerste
Kamer alleen Kranenburg hem had voorgedaan.149 “[Het betrof het] optreden van voorzitter mr. Jonkman
in januari 1954; bij die gelegenheid ging het om het verdrag inzake de Europese Defensie Gemeenschap en
aangezien [Jonkman] in afwijking van al zijn politieke vrienden van de PvdA fervent tegenstander van dat
verdrag was, gevoelde hij het als een behoefte hiervan bij deze gelegenheid publiekelijk te getuigen.”150
KVP’er Kropman relativeerde de ernst van dergelijke meningsverschillen. “(…) [M]en make zich over die
meningsverschillen bij ons niet al te ongerust of al te verheugd. Zij vallen mee, die meningsverschillen; ook
in onze kringen hebben de denkbeelden zich ontwikkeld.”151 Hoewel de goedkeuringswet tegen de zin van
Jonkman werd aangenomen, kwam het Verdrag uiteindelijk toch niet van de grond: de noodzaak ertoe was
met het eindigen van de Korea-oorlog en het overlijden van Jozef Stalin afgenomen, en het Franse
parlement stemde tegen het Verdrag.152 Daarmee had Jonkman op dit punt de slag verloren, maar de oorlog
gewonnen.153

Verworpen wetsvoorstellen
Niet alleen bij zijn vertrek uit de Kamer in september 1966 was Jonkman – met een voorzitterschap van 15
jaren en “[r]uim drie maanden!” – de langstzittende naoorlogse voorzitter: dat is hij tot op heden nog
steeds.154 Mede door die lange periode kreeg Jonkman te maken met een relatief groot aantal door de
Eerste Kamer verworpen wetsvoorstellen. In 1960 betrof dat een wetsvoorstel tot wijziging van de
Archiefwet.155 Het voorstel werd in juni 1960 verworpen, omdat de Eerste Kamer bezwaren had tegen
enkele onderdelen ervan. Kort daarop diende de regering een nieuw voorstel in, ditmaal zonder de
gewraakte onderdelen. Het voorstel werd door de Eerste Kamer aanvaard.156 Deze gang van zaken leverde
een interessante discussie op over de vraag of de Eerste Kamer hiermee niet een verkapt recht van
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amendement had gekregen.157 Tot een principieel debat over het primaat van de Tweede Kamer kwam het
uiteindelijk niet, en de gang van zaken leverde staatsrechtelijk gezien geen grote bezwaren op.158 Verder
werd op 13 september 1960 het wetsvoorstel tot wijziging van de Loterijwet verworpen.159 Volgens Van
den Braak zou een aantal PvdA-leden om principiële – religieuze – redenen hebben tegengestemd.160 Ook
Jonkman stemde, op de dag van zijn 69ste verjaardag, tegen het wetsvoorstel, maar dat zou volgens Van
den Braak niet om godsdienstige redenen zijn geweest.161 Kort na de verwerping werd een voorstel met
nagenoeg dezelfde inhoud ingediend, maar met een beperkte werkingsduur. Dit voorstel werd in augustus
1961 wel door de Kamer aangenomen.162
Een ander verworpen wetsvoorstel betrof dat aangaande het in de Grondwet handhaven van de
minimumleeftijd van 30 jaar voor het lidmaatschap van de Eerste Kamer.163 Voor het eerst sinds 1848 zou
er op dat punt dan een verschil ontstaan in de minimumleeftijd voor het lidmaatschap van beide Kamers,
doordat de minimumleeftijd voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer zou worden verlaagd naar 25
jaar. Het wetsvoorstel dat tot een afwijkende minimumleeftijd had moeten leiden werd verworpen met 29
tegen 26, waarbij Jonkman mét de PvdA-fractie tegen stemde.164 Het andere onder voorzitterschap van
Jonkman door de Kamer verworpen wetsvoorstel dat de Eerste Kamer zelf direct aanging, betrof de
verghoging van het ledenaantal van 50 naar 75 in 1952.165 De PvdA fractie stemde, met uitzondering van
vijf leden, waaronder Jonkman, tegen het voorstel.166 Het Christelijk-Historische Unielid Pollema stelde dat
een klein aantal leden de onderlinge verstandhouding ten goede kwam. Van afstel kwam slechts uitstel: de
door Jonkman gewenste uitbreiding tot 75 leden kwam er in 1956 alsnog.167 Deze uitbreiding gaf – met de
veranderingen in de samenleving die midden jaren ’60 plaatsvonden – de eerste aanzet tot verandering van
het karakter van de Eerste Kamer. Zo werd een geleidelijke specialisering mogelijk. Mede door de toename
van het aantal leden vergde de behartiging van de belangen van de democratie steeds meer van de
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voorzitter. De wetgever onderkende dit, en introduceerde in 1956 voor het eerst een toelage voor de
Senaatsvoorzitter, nadat in de Tweede Kamer een dergelijke voorzitterstoelage al in 1922 was
geïntroduceerd. Jonkman vervulde nu in de ogen van de wetgever niet langer een “ere-ambt”: diens functie
werd vanaf nu meer beschouwd als een deeltijdbaan en in zekere zin groeide daarmee de waardering voor
het ambt van voorzitter van de Eerste Kamer.168

Langstzittende strijder voor behoud Eerste Kamer
De toegenomen waardering voor de Senaatsvoorzitter betrof niet de gehele Tweede Kamer: de politieke
onrust rond 1960 zorgde ervoor dat de discussie over de Eerste Kamer weer oplaaide.169 In de kritiek op de
Eerste Kamer ging Jonkmans eigen partij uiteindelijk het verst. Waar de kritiek van de PvdA in 1952, naar
aanleiding van de verwerping van het wetsvoorstel inzake uitbreiding van het ledenaantal naar 75, nog
relatief mild was, zwol deze kritiek aan.170 Voorstellen tot verbetering ontaardden uiteindelijk in een roep
om afschaffing van de Eerste Kamer begin jaren ’70.171 Niettemin waren juist de PvdA’ers Jonkman en diens
ambtsopvolger J.P. Mazure belangrijke verdedigers van het bestaan van de Eerste Kamer.172 Zo noemde De
Volkskrant Jonkman een “[s]trijder voor [het] behoud van [de] Senaat”.173 Aanvankelijk had het daar niet
naar uitgezien, zo liet minister-president Cals bij het afscheid van Jonkman weten: “Nooit heb ik kunnen
bevroeden, wanneer ik uiteraard met gepast ontzag u na binnenkomst vanuit de diepte de hand trachtte
te reiken, dat een zekere Jan Anne Jonkman, zoals u [zojuist] hebt gezegd, in november 1918 – het was
inderdaad een moeilijke tijd – de afschaffing van de Eerste Kamer hebt bepleit!” Cals vervolgde: “Toch had
ik beter moeten weten. Gij zijt een hoeder van de tradities en uw gedrag kon dus moeilijk anders geweest
zijn. Immers, uw voorganger op het gestoelte der ere in deze Kamer, prof. Kranenburg, schreef in datzelfde
jaar 1918: ‘De Eerste Kamer heeft thans in ons staatsleven haar bestaansreden verloren’”.174 Beiden,
Kranenburg en Jonkman, hadden dus aanvankelijk gepleit voor afschaffing van de Eerste Kamer, maar
werden, niettegenstaande het afkerige standpunt van hun partij, uiteindelijk strijders voor het behoud van
het instituut.
De duur van het voorzitterschap van Jonkman en Kranenburg kwam evenwel beslist niet overeen.
Tussen de regels door kon uit de woorden van Jonkman bij zijn aantreden al worden vermoed dat de Eerste
Kamer lange tijd onder zijn leiding zou vergaderen: “[Het presidium van Kranenburg] (…) heeft (…) zich niet
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over een lange reeks van jaren uitgestrekt (…)”.175 Een duidelijke reden voor de lange duur van Jonkmans
voorzitterschap is niet te geven. De continuïteit die hem eigen was, zal ertoe hebben bijgedragen, maar
veeleer moet de oorzaak worden gezocht het ontbreken van natuurlijk gezag bij aanvang van het
voorzitterschap – in tegenstelling tot bijvoorbeeld zijn voorganger Kranenburg en zijn opvolger Mazure.176
Door een toch wat moeilijke periode in Nederlands-Indië en een kortstondig ministerschap in een roerige
periode, waarbij Jonkman zich ook nog had moeten laten vervangen, moest Jonkman meer dan anderen
juist door het voorzitterschap gezag verwerven. Het lijkt ook hierom te zijn dat Jonkman bij zijn aantreden
dikwijls sprak over leiding geven en over het Reglement van Orde: Jonkman meende macht nodig te hebben
om anderen ook tegen hun wil te doen gehoorzamen.177 In de ruim vijftien jaren van zijn voorzitterschap
vloeide die aanvankelijke macht over in gezag, door Aerts gedefinieerd als “(…) het vermogen mensen te
beïnvloeden zonder enig beroep op dwangmiddelen of afhankelijkheid”.178 Het lijkt erop dat Jonkman zich
gedurende het voorzitterschap steeds meer bewust werd van wat rechtsgeleerde J.Th. de Ruwe in 1957
schreef: “Het is duidelijk, dat de wijze waarop [de bevoegdheden van het Reglement van Orde] (…) door de
voorzitter worden uitgeoefend in sterke mate wordt beïnvloed door de persoonlijkheid van de
voorzitter.”179

Vriendelijk
Volgens Van Raalte moest er van een voorzitter een grote mate van opgewektheid uitgaan: “Dat het
vruchtdragende deel van zijn leiding er slechts baat bij kan vinden, als van hem een frisse, stimulerende,
opgewektheid uitgaat, behoeft wel geen betoog.”180 Over een zodanige opgewektheid beschikte Jonkman
van nature niet, in tegenstelling tot zijn – in de laatste drie jaren van Jonkmans voorzitterschap – collega in
de Tweede Kamer, Frans-Joseph van Thiel. Van Thiel genoot bovendien, anders dan Jonkman, een groot
gezag, zowel binnen diens partij (KVP) als daarbuiten.181 Daarmee is beslist niet gezegd dat Jonkman een
sombere voorzitter zonder enig gezag was. Het grote verschil met zijn voorgangers in de Senaat, en met
collega Van Thiel aan ‘de overzijde’, was vooral dat Jonkman dat gezag juist tijdens het voorzitterschap
moest verwerven. Verder werd Jonkman vooral getypeerd als zwijgzaam, kalm, kundig en vriendelijk,
waarmee Jonkman bewees een hobbelige carrière toch succesvol af te kunnen sluiten.182
De kwalificatie ‘vriendelijk’ werd niet door alle betrokkenen onderschreven. In de eerste plaats was
dat Kamergriffier De Block. Hij en Jonkman botsten in het persoonlijk vlak: de presidentiële allures van
Jonkman en de hooggeleerde bescheidenheid van De Block botsten naar verluidt dusdanig met elkaar dat
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zij elkaar nauwelijks spraken.183 Verder was er het Pacifistisch Socialistische Partijlid (PSP) Van der Spek, dat
in een discussie over de goedkeuring van het huwelijk van prinses Beatrix Jonkman verweet een
discriminatoire indruk te maken. In datzelfde debat maakte minister-president Cals Van der Spek het verwijt
te fantaseren. Jonkman werd door Van der Spek duidelijk en bij wijze van uitzondering uit zijn humeur
gebracht, en beet hem toe: “Mij blijkt nu, dat alleen de heer Van der Spek nog het woord verlangt. Ik doe
een beroep op het geachte lid, zich zoveel mogelijk te beperken. Wij kennen in deze Kamer tot nu toe geen
spreektijdbeperking. Een zekere verhouding tussen de partijen zou misschien toch in acht kunnen worden
genomen.” Van der Spek reageerde cynisch, stellende dat hij de geestigheid van de voorzitter waardeerde.
Dat was tegen het zere been van Jonkman: “Ik zou kunnen voorstellen de beraadslagingen te sluiten.”184
Nadat ook andere sprekers hun ongenoegen over de bijdragen van Van der Spek hadden geuit, ebde de
discussie weg. Het was een van de weinige keren dat Jonkman openlijk van zich af had moeten bijten.185
Jonkmans opwelling jegens Van der Spek was niet vreemd: hij droeg het Koningshuis, in
tegenstelling tot het PSP-lid, een warm hart toe.186 Er zou bij Jonkman sprake zijn van een op vreemde
bodem ontwikkeld “orangistisch nationalisme”.187 Slechts eenmaal was de voorzitter minder gelukkig met
het Koningshuis: Jonkman moest naar Sicilië afreizen om aldaar op 4 november 1956 (opnieuw) te worden
beëdigd, omdat de Koningin daar vakantie hield. “Dat het lid, dat tot Voorzitter is benoemd, volgens de
Grondwet alleen door de Koningin zelf kan worden beëdigd, is natuurlijk een erkenning van de betekenis
der Staten-Generaal en voor dit lid een groot voorrecht, doch verzwaart voor de Koningin de lasten, welke
zij ook gedurende een verblijf buitenslands met vakantie volgens ons staatsrecht moet blijven dragen.”188
Jonkman opperde dat een grondwetswijziging ervoor moest zorgen dat de (her)benoeming indien nodig
door de vice-president van de Raad van State kon plaatsvinden. Daarmee liet hij in bedekte termen zijn
afkeer over de gang van zaken blijken.

Gezag door continuïteit
Bedekte en neutrale termen waren Jonkman niet vreemd: hij was gehecht aan vorm en stijl.189 Ook Van
Thiel kon Jonkmans voorzitterschap niet beter typeren dan met de term “stijl”.190 De Eerste Kamerleden
moesten Jonkman, volgens een al veel langer bestaande traditie, vóór aanvang van de vergadering komen
begroeten, en naar verluidt werd degene die dit verzuimde geacht niet aanwezig te zijn geweest.191 Daaruit
bleek dat Jonkman hechtte aan autoriteit en decorum. Een vergelijkbare traditie ontstond in de Tweede
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Kamer in 1954 onder Van Thiel: de Kamerbode kondigde met luide stem de komst van de voorzitter aan,
waarna de leden opstonden en, na een lichte buiging van de voorzitter, zich weer in hun zetels konden
vleien.192 Waar onder de eveneens aan stijl gehechte Van Thiel in de Tweede Kamer een nieuwe traditie
werd geïntroduceerd, bestond deze in de Senaat al langer.193 Jonkman haalde alleen de teugels aan en
stond een meer rigide naleving van de traditie voor.
Jonkmans vaste patronen en continue manier van leidinggeven kwamen hem en de Senaat ten
goede. Uit de lange duur van het voorzitterschap, in het bijzonder afgezet tegen de kortstondige periode
als minister van Overzeese Gebiedsdelen, bleek dat Jonkman in de Eerste Kamer zeer op zijn plek was. Het
wat saaie en gezapige imago ervan paste hem wel. Ook uit het feit dat Jonkman zich als minister voor enkele
maanden moest laten vervangen, terwijl hij als voorzitter vrijwel nooit verstek liet gaan, bleek dat Jonkman
en de Senaat een prima combinatie vormden.194 Bij Jonkmans afscheid richtte mede-Senator en
partijgenote Martina Tjeenk Willink zich tot Jonkmans echtgenote: “Bij tijd en wijle zult u wel zeer bezorgd
zijn geweest, als u zag, hoe zijn gezondheid werd bedreigd door de enorm zware eisen, welke hij stelde aan
de vervulling van het Kamer-Presidium, dat hij eigenlijk altijd vóór zijn gezondheid heeft laten gaan.”195
Jonkman kreeg zijn grootste bekendheid als minister, maar vergaarde zijn grootste aanzien tijdens
zijn langdurige Kamervoorzitterschap. In zijn hart bleef Jonkman echter altijd de “man van overzee”: pas
nadat ‘Indonesië’ in 1963 uit de Nederlandse Grondwet werd verwijderd, voelde Jonkman zich “[t]en slotte
3 jaar vooral voorzitter”, waardoor er voor een “politiek dubbel-leven” geen aanleiding meer bestond.196
Voor zijn gezag en aanzien moest hij werken. Dat deed hij niet in een korte sprint, maar met een lange
adem. Voor Jonkman geen kleurloze afsluiting van een carrière die hoogtepunten heeft gekend, maar een
wat kleurloos Kamervoorzitterschap als hoogtepunt van zijn carrière.197
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Hoofdstuk 3 | Jan Mazure (1966-1969)
Jannis Pieter Mazure aanvaardde het voorzittersambt op 20 september 1966 in een fase van een
generatiewisseling in de Eerste Kamer. Rond die tijd waren veel oudgedienden – waarvan Mazure’s
voorganger Jonkman een lichtend voorbeeld was – uit de Kamer vertrokken of overleden. Vanaf 1966 nam
bovendien de vervanging van Eerste Kamerleden toe, als gevolg van wisselingen ten gevolge van politieke
verschuivingen maar bijvoorbeeld ook door vrijwillige beëindiging van het lidmaatschap van de Kamer.198
Ruim voor die stoelendans, op 9 september 1958, was Mazure zelf al toegetreden tot de Eerste Kamer,
eveneens als gevolg van vervanging, zij het om een trieste reden.199 Het Rotterdamse PvdA lid Hein
Willemse, net als Mazure eerder lid van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP), was op 15
augustus 1958 onverwacht overleden.200 Aldus kwam de op 24 december 1899 in Rotterdam geboren
Mazure, na in 1956 als kandidaat in de groep Zuid-Holland niet te zijn gekozen, toch nog in de Eerste Kamer
terecht.201

Tussenpaus
De humanist Mazure, die naar eigen zeggen als persoon zeer gesloten was en moeilijk met mensen in
contact kwam, overwoog nog om geschiedenis te gaan studeren, maar koos uiteindelijk voor een studie tot
civiel ingenieur in Delft.202 Na in 1923 cum laude te zijn afgestudeerd promoveerde hij, eveneens met lof,
in 1937 op een proefschrift met de titel De berekening van getijden en stormvloeden op benedenrivieren.
Na enkele decennia in het technisch vakgebied te hebben gewerkt, werd hij te Delft in 1950 benoemd tot
hoogleraar toegepaste mechanica en in 1956 tot hoogleraar bouwconstructie.203 Met zijn studie- en
beroepskeuze week Mazure – net als Jonkman zoon van een onderwijzer – af van zijn voorgangers, die in
grote meerderheid jurist waren (geweest). Daarentegen kwamen er pas vanaf 1956, het jaar waarin Mazure
met zijn kandidaatstelling voor de Eerste Kamer voor het eerst politiek actief begon te worden, meer
hoogleraren in de PvdA-fractie; daarvoor was Kranenburg lange tijd één van de weinige professoren in die
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fractie.204 Mazure was zich bij diens aantreden goed bewust van zijn onervarenheid, zowel op het gebied
van het staatsrecht als in politieke ervarenheid. “Hoezeer ik mij dankbaar bewust ben van de steun, die de
griffier en al zijn medewerkers mij reeds hebben gegeven en in de toekomst zullen blijven geven, hoezeer
ik ook erkentelijk ben voor de vele goed raad, die ik van [Jonkman] ontving, ik ben mij bewust, dat mijn
onervarenheid kan uitglijden op de glibberige paden, in dit geval niet alleen van de beeldspraak, maar ook
van het Reglement van Orde.”205 Hieruit bleek wel een zekere bescheidenheid, want hoewel politiek
onervaren, vervulde Mazure naast zijn hoogleraarschap een groot aantal bestuurlijke nevenfuncties,
waaronder in het hoofdbestuur van de Korfbalbond, als voorzitter van de Haagse afdeling van het
Humanistisch Verbond en als vicevoorzitter van de Raad voor de Volkshuisvesting.206 Maatschappelijk en
bestuurlijk gezien was Mazure dan ook beslist geen lichtgewicht.
Mazure prees de “uitzonderlijke combinatie van waardigheid en humor” van zijn voorganger
Jonkman, en roemde diens beheersing van het Nederlandse staatsrecht. Anders dan Jonkman had gedaan
bij diens voorganger Kranenburg, benadrukte Mazure vooral de verschillen met Jonkman. “Zoëven sprak ik
van het voorbeeld, dat mr. Jonkman voor mij betekent. Het behoeft nauwelijks betoog dat dit geen
navolging kan en mag inhouden, noch naar de vorm, noch naar de inhoud. Daarvoor zijn wij te verschillend,
zowel naar persoonlijkheid als naar de voorgeschiedenis, van waaruit wij het ambt hebben aanvaard.”207
Expliciet liet Mazure blijken dat hij geen lange ambtsperiode ambieerde. “Zoals men spreekt van
‘tussenpauzen’, kan met ook onder de Voorzitters van deze Kamer personen onderscheiden, die door een
lange ambtsperiode een stempel op het ambt hebben gedrukt en ‘tussenvoorzitters’ en ik aanvaard, dat ik
onder de laatstgenoemde categorie de geschiedenis zal ingaan.”208 Meer impliciet wees Mazure ook op een
belangrijk verschil tussen hem en zijn voorganger. “Meer dan het leiding geven bij het zoeken van nieuwe
wegen is het de taak (…) om te waken voor het behoud van waardevolle tradities en kostbare
verworvenheden.”209 Waar Jonkman juist het leidinggeven had benadrukt als taak van de Kamervoorzitter,
bracht Mazure dit aspect naar de achtergrond. Ook hier wordt het verschil in achtergrond duidelijk: Mazure
was, net als Kranenburg, gewend leidend te zijn genoot als hoogleraar al een zeker aanzien. Het
leidinggeven was voor Kranenburg en Mazure meer vanzelfsprekend, en hoefde niet krampachtig voor het
voetlicht te worden gebracht.
Net als voor de voorzitter van de Tweede Kamer was de eerste gelegenheid om te laten zien waar
hij voor stond, en waar de Kamer als geheel voor kwam te staan, bij de aanvaarding van het ambt.210 Meer
dan Jonkman, maar niet zo prominent als Kranenburg destijds had gedaan, stelde Mazure zichzelf en de
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Kamer tijdens de eerste vergadering een aantal doelen. Mazure besprak daartoe met name de kritiek die
de Eerste Kamer tijdens haar bestaan ten deel was gevallen. Jonkman had, aldus Mazure, “de argumenten
ten gunste van de Eerste Kamer op overtuigende wijze (…) gesteld en verdedigd”.211 Bovendien had
Jonkman een accent verlegd: waar Kranenburg nog sprak van een Kamer van revisie, had Jonkman de
aanduiding Kamer van reflectie, Chambre de réflexion, geïntroduceerd. De kritiek op de Kamer bleef
evenwel en Mazure achtte het nodig om met name ten aanzien van de behandeling van de begroting meer
de nadruk te leggen op het reflectiekarakter van de Kamer, om zo geen doublure van de Tweede Kamer te
worden. Een wijziging van het Reglement van Orde, waarin op dat moment de eerste stappen al waren
gezet, was daartoe volgens Mazure aangewezen.

De voorzittersrede als traditie
Waar in de Tweede Kamer de recestoespraken – met name voor Kerst – traditioneel een belangrijk
evaluatiemoment vormden met betrekking tot de in de aanvaardingstoespraak gestelde doelen, gold dit
voor de Eerste Kamer niet, of in elk geval veel minder.212 Zo eindigde Mazure de laatste vergadering van
het kalenderjaar 1968 met de woorden: “Van mijn overtuiging uit wens ik u graag prettige kerstdagen en
een goede jaarwisseling toe.”213 Dat deze korte afsluiting een gevolg was van de lange vergadering – het
einde ervan werd om 20:31 uur bereikt – is niet waarschijnlijk: Kranenburg en Jonkman maakten van de
vergadering vóór het Kerstreces evenmin een evaluatiemoment.214 Datzelfde geldt in grote lijnen voor de
toespraak van de voorzitter voorafgaand aan het zomerreces. Ook daar is van een gewichtige traditie geen
sprake. In 1967 beperkte Mazure zich ertoe te stellen dat de werkzaamheden van de Kamer in omvang
beneden normaal waren gebleven, “omdat de regeringswisselingen storingen in de wetgevende arbeid
brachten”, om vervolgens de leden een vreugdevolle vakantie toe te wensen.215 Het volgende jaar was
Mazure nog bondiger: “Ik wens de leden een prettige vakantie.”216
Zo doorgaans kort van stof als voorafgaand aan een reces, zo royaal en toch concreet waren Mazure
en zijn ambtsvoorgangers bij de opening van het nieuwe vergaderjaar. Naast de gebruikelijke dankzegging
voor de herbenoeming – officieel immers was diens benoeming telkens voor de duur van één vergaderjaar
– hadden diens redes ook daadwerkelijk inhoud en betekenis. Zo stelde Mazure op 19 september 1967 vast
dat het voorafgaande jaar in veel opzichten afweek van het normale beeld. Vanwege de regeringscrisis bleef
de omvang van het werk beneden normaal.217 Verder was de – achteraf bezien tot op heden meest
omvangrijke – herziening van het Reglement van Orde ophanden, en werd in het jaar 1966-1967 al met de
nieuwe werkwijze geëxperimenteerd. De herziening bestond onder meer uit het formaliseren van het
College van Senioren, de opneming van het begrip ‘fractie’ en het scheppen van de mogelijkheid om in
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commissies voorbereidend onderzoek naar wetsvoorstellen te doen.218 Een andere, nieuw in het Reglement
van Orde op te nemen taak, bestond uit het vertegenwoordigen van de Kamer naar buiten. Mazure vervulde
deze taak in 1966-1967 ruim honderd keer, maar het bijwonen van het huwelijk van Prinses Margriet en de
doop van Prins Willem-Alexander bleven hem het meest bij.219
Bij de opening van het vergaderjaar 1968-1969 nam Mazure de gelegenheid te baat om zijn
paradepaardjes in stelling te brengen. Het nieuwe Reglement van Orde was, zeer naar zijn zin, aanvaard.
“Hoewel er – ik zou zeggen: uiteraard – sindsdien wel enkele vlekjes in zijn ontdekt, kan de conclusie zijn,
dat het in het algemeen voldoening heeft gegeven. In het bijzonder hebben het [College van Senioren] en
de vaste commissies overeenkomstig de verwachtingen gefunctioneerd.” Met betrekking tot de
behandeling van wetsontwerpen had de Kamer, aldus Mazure, de optimale combinatie van vlotheid en
gedegenheid redelijk benaderd. Overigens was de totale omvang van de voorlopige verslagen al onder
Jonkman sterk gedaald: van “bijna 1800 kolommen druks” in 1961 en 1962 naar 217 in Jonkmans laatste
ambtsjaar, 1966. Onder Mazure was de omvang nog verder gedaald, naar 117 in 1967. Het jaar 1967-1968
werd, net als het voorgaande vergaderjaar, gekenmerkt door een grote activiteit in de parlementaire
uitwisselingen. “Bij nadere overweging blijf ik er (…) van overtuigd, dat in de steeds groeiende
verstrengeling der naties internationale en interlandelijke contacten tussen volksvertegenwoordigers van
belang zijn voor goed onderling begrip en goede samenwerking.”220 Deze publieke manifestaties werkten
daarnaast ten gunste door in de status van het ambt. Van Raalte signaleerde al dat een voorzitter meer kon
bereiken naarmate deze ook buiten de Kamer vertrouwen en aanzien genoot.221 Hier kon bovendien een
parallel met de Tweede Kamer worden getrokken: “De Kamervoorzitter was zowel uitventer als
aanspreekpunt geworden voor het functioneren van de (…) gekozen volksvertegenwoordiging.”222

Niet zonder slag of stoot
Was de eerste bijeenkomst van een vergaderjaar traditioneel vooral inhoudelijk boeiend, qua
onverwachtheid en impact haalt geen enkele vergadering het bij Mazure’s allereerste vergadering als
voorzitter, op 20 september 1966. Het begon allemaal nogal onschuldig, toen de Groningse boerenzoon Jan
Baas (VVD) aan Mazure omzichtig het woord vroeg, “voor een persoonlijk feit”.223 De nieuwbakken
voorzitter antwoordde omstandig. “Het vragen van het woord voor een persoonlijk feit is in onze Kamer
een zeldzame gebeurtenis, te meer nu dit niet tijdens een gedachtenwisseling plaatsvindt. Ons Reglement
van Orde geeft geen omschrijving van het begrip ‘persoonlijk feit’. Naar mijn inzicht gaat het bij een
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persoonlijk feit om de interne verhoudingen in onze Kamer en wenst het lid, dat voor dit doel het woord
vraagt, de aandacht te vestigen op een handeling of uitlating jegens hem van een der leden, die niet past
bij de onderlinge betrekkingen tussen de leden, zoals wij die ons als norm stellen.” Mazure vroeg of het
doel waarvoor Baas het woord vroeg, aan deze omschrijving voldeed. Baas antwoordde dat dit het geval
was.224 Niet duidelijk was of Mazure van de inhoud van het volgende betoog van Baas op de hoogte was –
de fractievoorzitters, onder wie de in Drenthe geboren Boerenpartij-senator Hendrik Adams, zouden dat
wél zijn geweest – maar de beslissing om Baas het woord te geven had grote gevolgen.225,226
Baas bracht het oorlogsverleden van Adams ter sprake. “Na de bevrijding werd de heer Adams
ingesloten, hij werd veroordeeld, hij verloor het kiesrecht.” Adams zou in de oorlog ‘fout’ zijn geweest, en
Baas was er niet van overtuigd dat hij zijn leven had gebeterd. “Hij zal mede beslissen over de toekomst van
land en volk, waartoe hij naar mijn mening moreel niet gerechtigd is. Indien ik de overtuiging zou hebben,
dat de heer Adams begrepen zou hebben, waarom hij veroordeeld werd en het kiesrecht verloor, en dat hij
tot het inzicht zou zijn gekomen, dat hij fout is geweest, zou er voor mij een mogelijkheid zijn geweest hem
te vergeven.” Die mogelijkheid zag Baas niet, en een collegiale samenwerking met Adams was volgens hem
dan ook niet mogelijk.227 De collega-Kamerleden verwachtten hierop een weerwoord van Adams, maar dat
bleef uit.228 Uiterlijk onbewogen nam Mazure het woord. “Na dit woord over een persoonlijk feit gaan wij
over tot de orde van de dag (…)”.229 Enkele seconden voor het sluiten van de vergadering werd het Mazure,
via een hem door de griffier voorgehouden briefje, duidelijk dat Adams alsnog het woord vroeg. Mazure
zag daartoe op dat moment geen aanleiding meer en sloot middels een klap met de hamer de
vergadering.230
Dat zou niet de laatste klap van die middag worden. Na afloop van de vergadering zou Adams Baas
een proleet hebben genoemd, waarna Baas Adams een vuistslag tegen het oog toediende.231 De
aanklachten van beide kemphanen werden uiteindelijk geseponeerd.232 Mazure wilde aanvankelijk dat een
speciale Kamercommissie onderzoek zou doen naar het incident, maar zover kwam het niet.233 Op dinsdag
4 oktober 1966 was de hele Eerste Kamer volgelopen met Kamerleden, pers en publiek in afwachting van
de verdere afwikkeling van de kwestie. Mazure besliste evenwel “tot ieders verbazing” dat de “kwestie224
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Adams” pas aan het einde van de vergadering zou worden behandeld. Die beslissing kwam zo onverwacht,
dat het extra opgeroepen politiepersoneel voor enkele uren naar huis werd gestuurd.234 Naar het oordeel
van de Kamer had Adams de beschuldigingen niet weerlegd.235 Adams diende zijn ontslagaanvraag bij de
Kamer in, waarmee de kou uit de lucht was.236 Mazure vergeleek het voorval later, tijdens de eerste
vergadering van het jaar 1967-1968, met onweer, dat dikwijls bijdraagt tot de zuivering van de lucht.237
Later zou Mazure nog verklaren dat de gevolgen van de klap niet ongunstig waren: het incident zou een
sanerende werking hebben gehad in de Eerste Kamer, doordat Adams onder druk van de politieke opinie
zijn zetel beschikbaar had gesteld.238

Nieuw Links en DS ‘70
Het vertrek van Jan Mazure zélf uit de Eerste Kamer – en daarmee diens afscheid als voorzitter – had een
geheel andere oorzaak. In 1965 ontstond in de PvdA, uit onvrede over de stramme houding van die partij
in de Nederlandse politiek, onder de naam ‘Nieuw Links’ een vernieuwingsbeweging. De beweging maakte
gebruik van bestaande partijorganen, zoals het partijcongres, en wist zodoende veel invloed te verwerven
in de partij. De partij ging, als gevolg van de invloed van ‘Nieuw Links’, een linksere koers varen.239 Die
linksere koers riep in een deel van de PvdA-geledingen een (tegen)reactie op, onder wie bij Mazure. “Ik heb
geen bezwaar tegen de werkmethode van Nieuw Links; daar hebben ze recht op. Maar daar is echter een
reactie op geboden. Zoals het nu gaat bestaat er de mogelijkheid dat een actieve minderheid gaat beslissen
voor de minder actieve meerderheid.”240 Dat strookte niet helemaal met wat Mazure later zou zeggen: “Als
er ooit een scheiding der geesten komt, dan gaat Nieuw Links er niet uit, maar wij. Ik ben ervan overtuigd
dat, als de grote middenmassa in de PvdA moet kiezen, men kiest voor Nieuw Links.”241 Kort voor zijn
afscheid als Kamervoorzitter, in augustus 1969, verklaarde Mazure, minder uitgesproken, dat het goed was
dat de PvdA wist dat er een rechtervleugel was.242 Mazure zou later lid worden van – en functies vervullen
voor – de reactie op Nieuw Links, de Democratisch-Socialisten 1970 (DS’70), waarvan Wim Drees jr. het
boegbeeld was.243
Mazure’s steun aan de voorloper van de partij DS’70, de beweging Democratisch Appèl, heeft
vermoedelijk het einde betekend van zijn Kamervoorzitterschap. Er deden rond het vertrek van Mazure
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twee verklaringen de ronde. De officiële lezing was dat Mazure met zijn 69 jaar te oud zou zijn voor het
lidmaatschap van de Eerste Kamer, omdat de PvdA als regel geen kandidaten ouder dan 65 wenste.244 Die
lezing was echter niet geloofwaardig. De kandidaten die in de media werden genoemd, de Amsterdamse
oud-burgemeester Gijs van Hall en de voormalig burgemeester van Wageningen Maarten de Niet waren op
dat moment allebei 65 jaar oud. Na hun eventuele benoeming zouden deze kandidaten zeer spoedig de
door de PvdA gestelde leeftijdsgrens te boven gaan. De tweede, nooit bevestigde, verklaring voor Mazure’s
vertrek is derhalve de volgende. “Het PvdA-bestuur legt er de nadruk op dat prof. Mazure evenmin
kandidaat gesteld zou zijn als hij niet tot de voormannen zou hebben behoord van Democratisch Appel, de
tegen Nieuw Links gerichte stroming in de PvdA.”245 De voorspelde scheiding der geesten kwam er, en
inderdaad ging niet Nieuw Links eruit, maar Mazure.

Geslaagd man
Ondanks de relatief korte duur van het voorzitterschap, de roerige eerste vergadering en een
hoogstwaarschijnlijk niet zelf gekozen afscheid was Mazure een gewaardeerd voorzitter. De omvangrijke
wijziging van het Reglement van Orde, die onder zijn leiding tot stand kwam, was dan ook geenszins bedoeld
om macht of leiderschap af te dwingen, maar vooral om de werkwijze in de Kamer sneller en efficiënter te
maken, en zodoende het aanzien van de Senaat te vergroten en kritiek weg te nemen. Mazure was zich als
geen ander bewust van hetgeen De Ruwe al in 1957 had geschreven: “De werkelijke invloed van de
voorzitter valt (…) niet alleen te bepalen aan de hand van de tekst van het Reglement van Orde, maar moet
ook minstens evenzeer worden beoordeeld naar zijn karakter en zijn andere persoonlijke
hoedanigheden.”246 Mazures collega ‘aan de overzijde’, Van Thiel, omschreef het treffend. “(…) de heer
Mazure [is] een uitstekend Voorzitter [geweest]. (…) [Hij was] ook buiten de politiek, in zijn hoogleraarschap
en in zijn wetenschappelijke functie, een geslaagd man (…).”247 Anders dan voor Jonkman was het
Kamervoorzitterschap voor Mazure niet het hoogtepunt van zijn carrière: daarvoor had hij in zijn leven al
te veel bereikt.
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Hoofdstuk 4 | Maarten de Niet (1969-1973)
De integere Maarten de Niet werd op 21 juli 1969 bij Koninklijk Besluit benoemd tot voorzitter van de
Senaat. Hij zou – tot de verkiezing door de Kamer van Herman Diederik Tjeenk Willink in 1991 – voorlopig
de laatste Eerste Kamervoorzitter van PvdA-huize worden. De Niet was in 1949 lid van die partij geworden,
hoewel er, net als bij Jonkman, ogenschijnlijk weinig overeenkomsten waren tussen de PvdA en De Niet.248
Het grootste en meest duidelijke verschil vormde het geloof: De Niet was midden-orthodox hervormd, en
hij was namens het Nederlandsch Bijbel-Genootschap ruim tien jaar zendingsconsul in Nederlands-Indië
geweest. Samen met Jonkman behoorde De Niet tot een zeer beperkt aantal kerkelijken binnen de PvdA,
waar in die tijd gereformeerden en Nederlands-hervormden vooral waren aangesloten bij de
Antirevolutionaire Partij (ARP) en de Christelijk-Historische Unie (CHU).249 Dit verschil met andere PvdAEerste-Kamerleden vormde beslist niet de enige overeenkomst tussen Jonkman en De Niet. Op veel vlakken
was zowel de persoon als de voorzitter De Niet een voortzetting van Jan Jonkman, en zou Mazure achteraf
bezien in meer opzichten een “tussenvoorzitter” zijn dan hij zelf in 1966 had bedoeld.250

De andere Jonkman
Jurist De Niet was, net als Jonkman, maar anders dan de andere drie van de vijf eerste naoorlogse
Senaatvoorzitters, geen hoogleraar, maar vooral (oud-)burgemeester van Wageningen. In die hoedanigheid
kreeg hij waardering, niet alleen door de lange duur van het burgemeesterschap – ruim 19 jaar – maar met
name door hoe de stad onder De Niet uit een dal was opgeklommen. Bij zijn aantreden in maart 1950 waren
verschillende stadsdelen en panden in Wageningen, verwoest door het oorlogsgeweld, nog niet herbouwd.
Artsenzoon De Niet maakte de wederopbouw van de relatief kleine stad, met destijds ongeveer 20.000
inwoners, tot speerpunt.251 Een ander speerpunt in zijn beleid vormde de groei en ontwikkeling van de
Landbouwhogeschool. Het beleid van De Niet pakte gunstig uit: de stad kreeg een geheel nieuw aanzien en
groeide uit tot universiteitsstad. Op 1 april 1969 moest De Niet met tegenzin, wegens het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd, de burgemeestersketting inleveren. Vanaf dat moment kon hij zich meer gaan
richten op de Eerste Kamer, waarvan hij al in 1956 lid was geworden.252
“Voorzitter zijn van een stuk volksvertegenwoordiging geeft (…) altijd een levend houdende
spanning. Namelijk een spanning tussen enerzijds het arbiter moeten en willen zijn en anderzijds het niet
moeten en niet willen verliezen van een eigen identiteit: noch op het gebied van godsdienstige of
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levensbeschouwelijke overtuiging als levensbasis, noch op dat van politieke overtuiging en doelstellingen,
evenmin ten aanzien van eigen karakter, aard en inzicht.”253 Uit deze woorden, die De Niet tijdens zijn
eerste rede als voorzitter in september 1969 uitsprak, blijkt hoezeer ook zijn taakopvatting overeenstemde
met die van Jonkman. De Niet gevoelde kennelijk de behoefte om te benadrukken dat hij de leider, de
scheidsrechter, van de Eerste Kamer werd, op dezelfde wijze als ook Jonkman had gedaan. De grondslag
hiervoor is waarschijnlijk wel verschillend: Jonkman was weliswaar minister geweest, maar het
ministerschap ging met horten en stoten en had hem weinig aanzien opgeleverd. Daarentegen had De Niet
als burgemeester van Wageningen veel waardering gekregen, maar bleef diens verworven aanzien vooral
geografisch beperkt. Anders dan de voorzitters die hoogleraar waren, zagen De Niet en Jonkman zich
daarom genoodzaakt om zich expliciet als leider van de Eerste Kamer te profileren.
Naast de overeenkomsten met betrekking tot studiekeuze, het PvdA-lidmaatschap, kerkelijkheid,
aanzien en de manier waarop zij zich in den beginne als leider profileerden, is ook het Nederlands-Indiëverleden een verbindende schakel tussen De Niet en Jonkman. Allebei verbleven zij aldaar geruime tijd, en
net als Jonkman werd De Niet geïnterneerd: vanaf mei 1942 tot augustus 1945 verbleef hij in verschillende
kampen. Op enig moment kreeg De Niet daarbij een verzwaard regime opgelegd, omdat hij weigerde de
eed van trouw aan het Japanse leger af te leggen.254 De straf voor die weigering was afranseling en
opsluiting in afzonderlijke cellen. De Niet werd op halfrantsoen gezet, en kreeg niet de mogelijkheid om
zich te wassen, te scheren, te lezen en te roken.255 Hoewel er weinig over bekend is hoe De Niet de
internering heeft ervaren en hoe dit zijn ontwikkeling heeft beïnvloed, vatte diens opvolger als
Kamervoorzitter, Theo Thurlings, het in zijn herdenkingstoespraak op 11 september 1979 vanwege het
overlijden van De Niet als volgt samen. “Naar [De Niets] zeggen waren het vooral de vorming en ervaring,
vroeger in de [Nederlandse Christen-Studenten Vereniging,] N.C.S.V. opgedaan, die hem de kracht gaven
het harde leven in deze kampen te doorstaan.”256 Hoewel het leven in de kampen zwaar moet zijn geweest
heeft de gezondheid van De Niet, voor zover bekend, anders dan bij Jonkman het geval was, niet onder de
interneringstijd geleden.
Een belangrijk verschil met Jonkman was de duur van het voorzitterschap. De Niet zag er niets in
om jaar op jaar herbenoemd te worden: “Ik wens het u niet toe”.257 De relatief korte periode van De Niets
voorzitterschap was een van de weinige overeenkomsten met diens voorganger Mazure. Het verschil tussen
de beide PvdA-voorzitters bleek niet zozeer uit aanwijsbare verschillen, maar vooral uit het gebrek aan
overeenkomsten. Eén verschil werd evenwel duidelijk: waar Mazure zich aangetrokken voelde tot
Democratisch Appèl, gold dit geenszins voor De Niet. “Ik behoor niet tot Nieuw Links, zeker niet tot
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Democratisch Appèl en of ik tot het midden behoor, weet ik niet. En als het midden zich gaat organiseren,
dan behoor ik ook daar niet bij.”258 Deze neutrale opstelling bínnen de partij, en het gebrek aan affiniteit
met groeperingen binnen de partij, hebben er waarschijnlijk aan bijgedragen dat De Niet zich als voorzitter
onpartijdig kon opstellen, zoals het een goed voorzitter betaamt.259

“Senatoren hebben geen zitvlees”
De Niet gaf bij aanvang van zijn voorzitterschap aan voornemens te zijn de werkwijze die de Eerste Kamer
onder zijn voorganger Mazure – die waarschijnlijk juist vanwege diens politieke positie binnen de partij het
veld had moeten ruimen – had aangenomen voort te zetten. Er was al sprake van een kortere en moderne
werkwijze, zodat daarin geen aanpassingen nodig waren.260 Ook tradities, zoals het de voorzitter
voorafgaand aan de vergadering de hand schudden, konden wat De Niet betreft worden voortgezet: “(…)
[Aan] dat stukje folklore moet niet met harde hand een eind worden gemaakt”.261 In de gewoonte om
voorafgaand aan het zomerreces geen lang verhaal te houden én in de door Kranenburg naar de voorzitter
van de Verenigde Vergadering toegetrokken traditie van de uitroep “Leve de Koningin!” bracht De Niet
eveneens geen verandering. In twee opzichten week (de benoeming van) De Niet wel af van zijn
voorgangers. In de eerste plaats was De Niet lid van de PvdA, terwijl de PvdA op dat moment niet regeerde.
“Parlementair-geschiedkundig ligt, meen ik, [mijn benoeming] niet in elk opzicht voor de hand. Als ik het
goed heb, zouden wij ongeveer 55 jaar terug moeten gaan (…) om iets gewaar te worden, dat lijkt op
hetgeen bij deze benoeming gebeurde; nl. dat een Regering bevordert de eerste benoeming tot Voorzitter
dezer Kamer van een lid, behorende tot de oppositie.”262 In de tweede plaats sprak De Niet deze woorden,
net als de rest van zijn eerste “toespraakje” als voorzitter, niet zittend, maar staande uit.263 Hieruit volgt
dat het actief breken met belangrijke tradities niet past bij deze Kamervoorzitter: net als bij Jonkman ging
het De Niet om het verleggen van accenten.
De door De Niet gesignaleerde afnemende aanwezigheid van de Kamerleden tijdens vergaderingen
was hem een doorn in het oog. “Sinds de invoering van de vijfdaagse werkweek is het in deze Kamer met
de aanwezigheid van de leden bergafwaarts gegaan, snel; niet onbegrijpelijk, wel onjuist en zeker op den
duur ook, als hierin geen wijziging komt, fataal voor de parlementaire democratie.”264 De voorzitter wees
de medeleden er bij zijn aantreden op dat hij een hogere opkomst verlangde. Verschillende media maakten
melding van De Niets oproep.265 Het Katholieke dagblad De Tijd onderschreef de ervaring van De Niet, en
riep daarbij herinneringen op aan de eerste vergadering van Mazure als voorzitter: “Opvallend is het
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absenteïsme van de liberaal Baas (23 keer), die nog maar enkele jaren geleden de misplaatste Boer Adams
de Senaat uitsloeg.”266 Het aantal op de presentielijst voorkomende leden bleek een vergaderjaar later
ongeveer gelijk gebleven, maar dat stemde De Niet niet ongelukkig. “Het gemiddelde op de presentielijst
voorkomende aantal leden bedroeg tijdens de afgelopen zitting 61, vrijwel hetzelfde als in voorgaande
jaren. Dit aantal – 61 van de 75 — is ongetwijfeld gunstig te noemen, mede gezien de vele internationale
verplichtingen, ook van leden van de Eerste Kamer in hun functie van Eerste-Kamerlid.”267
Ondanks deze positieve constatering kon De Niet het niet nalaten de leden aan te sporen langer
aanwezig te blijven. Het aantal aanwezigen was dan wel gelijk gebleven, de duur van de aanwezigheid
baarde De Niet zorgen. “De duur van de aanwezigheid van leden per vergadering is – u weet het allen –
bepaald niet indrukwekkend. Ik gevoel mij verplicht u dringend te vragen, daarin drastisch verbetering te
brengen. De representatieve verplichtingen der Kamer (…) [vergen] speciale aandacht en speciale zorg, (…)
zeker ook van de leden.”268 Om deze rede te bestempelen tot “boetepreek”, zoals De Telegraaf deed, gaat
wat ver, maar impliciet legde De Niet de vinger wel op een zere plek in de successie van de Eerste Kamer.269
Het instituut werd voortdurend bekritiseerd, en De Niet deed – ook met deze oproep – voorstellen tot
verbetering, om zodoende het aanzien en functioneren van de Kamer te verbeteren.270 In zekere zin
vertaalde De Niet de kritiek op de Senaat – die soms, juist binnen zijn partij, ook de ernstigere vorm van
afwijzing van de Eerste Kamer aannam – naar kritiek op de (individuele) leden, die toch het instituut
representeerden, en zeker ook op de werkwijze van de Kamer.271

Wakker liggen
In navolging van zijn voorgangers probeerde ook De Niet de werkwijze van de Eerste Kamer te verbeteren,
want de kritiek op die werkwijze was naar zijn mening soms gerechtvaardigd. “Er wordt nog niet ten volle
profijt getrokken uit de onder prof. Mazure uitgewerkte procedure. De schriftelijke stukken bijvoorbeeld
blijven hier en daar te lang staan, men zou kunnen volstaan met korte punten. Maar de hele behandeling
van de begroting… Zoals dat nu gebeurt is de Eerste Kamer er pas in het vroege voorjaar mee klaar.”272
Waar ten aanzien van het eerste De Niet moest volstaan met een oproep tot zelfbeperking, was zijn invloed
op het tweede ingrijpender. De Niet had goed voorzien dat bij een aanstaande wijziging van de Grondwet
de (gangbare wijze van) begrotingsbehandeling door de Eerste Kamer op de tocht zou komen te staan. 273
Hij verwachtte dat met het afschaffen van de dubbele begrotingsbehandeling het aantal tegenstanders van
de Eerste Kamer zou afnemen, en schaarde zich daarmee achter het voorstel van de Staatscommissie Cals266
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Donner.274 De Niet zorgde er in december 1971 voor dat de Eerste Kamer zélf de werkwijze aanpaste door
de begrotingsbehandeling te splitsen: pas na de formele afhandeling volgden sindsdien de
beleidsdebatten.275 Hoewel de Compatibiliteitswet, die uitholling van het budgetrecht van de Eerste Kamer
tot gevolg zou hebben, in januari 1972 met een overweldigende meerderheid – slechts acht leden stemden
voor – werd verworpen, had het enkele bestaan van het wetsvoorstel samen met de inspanningen van De
Niet voor een efficiëntere, kortere begrotingsbehandeling gezorgd.276 Voorts bewerkstelligde De Niet dat
de Kamer voortaan, onder invloed van de in opkomst zijnde vijfdaagse werkweek, nog maar één dag in de
week vergaderde.277 De Niet sloeg dusdoende twee vliegen in korte tijd, en ving bovendien criticasters de
vliegen af.
De Niets voorstellen tot verbetering zijn lastig te rijmen met diens uitlatingen dat hij “geen nacht
wakker [zou] liggen” indien de Eerste Kamer zou worden afgeschaft.278 Hoewel aan hem moet worden
toegegeven dat “Nederland (…) zonder Eerste Kamer heus niet ten onder [zou gaan]” – andere landen
kunnen er ook prima zonder – paste De Niet in dit opzicht minder goed in het rijtje van zijn drie PvdAvoorgangers.279 De Niet was zonder twijfel een minder vurig verdediger van het voortbestaan van de Eerste
Kamer, opheffing van de Senaat zou volgens hem “geen ramp” zijn, maar een voorstander voor afschaffing
was hij ook zeker niet.280 Hij toonde zich niet gelukkig met het standpunt van zijn partij om de Eerste Kamer
af te schaffen, en had een genuanceerder standpunt verwacht. “De redenen voor afschaffing lijken mij niet
zo sterk. Ik vermoed dat full-time politici in de Tweede Kamer het niet leuk vinden dat hun werk nog eens
door ‘amateurs’ wordt beoordeeld.”281 Als geen uitgesproken voor- of tegenstander bleef De Niet ook in
dit opzicht in het midden hangen, maar zou hij daartoe worden gerekend, dan had hij daar vast ook niet bij
willen horen.282
Van kritiek op De Niet zelf was zelden sprake. Vermoedelijk heeft diens uiterst neutrale, integere
en rechtlijnige opstelling daaraan bijgedragen.283 Slechts een enkele keer was hij onder werp van gesprek,
zoals vanwege zijn soms scherpe woordenwisselingen met minister van Buitenlandse Zaken Joseph Luns.284
Van een persoonlijke vete was volgens De Niet evenwel geen sprake: “Er is wel eens gesuggereerd, dat er
een persoonlijke vete zou bestaan tussen minister Luns en mij, maar dat is onjuist. Onze persoonlijke
274
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contacten waren altijd goed, ik sta alleen een zakelijk andere benadering van het buitenlandse beleid
voor.”285 Die openlijke woordenwisselingen stamden bovendien van vóór het voorzitterschap van De Niet,
want als voorzitter nam De Niet – in tegenstelling tot Kranenburg en Jonkman – geen enkele keer het woord.
Tot zijn spijt, want hij vond het jammer dat een voorzitter niet aan debatten kon deelnemen.286 Serieuze
kritiek was er eenmaal, bij het afscheid van De Niet als voorzitter in 1973. Hij weigerde destijds een hem
aangeboden afscheidsbezoek aan Suriname te brengen. Op norse toon had hij het aanbod van de
parlementen van Suriname en de Nederlandse Antillen afgeslagen: “Daar denken wij niet aan. Daarvoor zijn
onze verdiensten te gering.”287 NRC Handelsblad suggereerde dat De Niet weigerde omdat hij erop tegen
was de reis op kosten van de Staat te maken.288 Wat de ware reden ook was, de reactie van ‘de West’ was
niet van de lucht. “U hebt gevoelens gekwetst, omdat wij zulks zeker niet hadden verwacht.” De rechtlijnige
De Niet weerstond de verleiding op de aantijgingen te reageren en de kwestie ging als een nachtkaars uit.289

Onaanvaardbaar
Maatschappelijk van meer gewicht was het voorstel van DS’70-wetenschapsminister Mauk de Brauw in juli
1972 om het college- en inschrijvingsgeld fors te verhogen.290 De beoogde vertienvoudiging van het
collegegeld betekende voor veel ouders met studerende kinderen een schokkende ervaring, en blies
bovendien het inmiddels wat verflauwde studentenprotest, begonnen in 1969, nieuw leven in. Hoewel het
wetsvoorstel in de Tweede Kamer zonder grote problemen was aangenomen, lagen de kaarten in de Senaat
geheel anders. Dat kwam deels door de ongelijke samenstelling van beide Kamers: zo was DS’70 – de partij
waarvan De Niets voorganger Mazure aan de basis had gestaan en inmiddels lid van was geworden – in de
Eerste Kamer niet vertegenwoordigd.291 Volgens Van den Braak speelde mogelijk ook de aanwezigheid van
vele hoogleraren in de Senaat een rol: juist onder hen bestonden nogal wat bezwaren tegen een beperking
in de toegang tot de universiteit.292
Aanneming van het wetsvoorstel was hoogst onzeker, zodat minister De Brauw de
vertrouwenskwestie stelde – hij sprak het onaanvaardbaar uit – om het wetsvoorstel door de Eerste Kamer
te slepen.293 “De ministerraad heeft ons na diepgaande discussie gemachtigd, de Kamer mede te delen, dat
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de verwerping van dit wetsontwerp, gelet op het feit dat hier essentiële elementen van het regeerakkoord
op het spel staan en gezien de uitkomst van het gemeen overleg met de Tweede Kamer, onaanvaardbaar
is voor dit kabinet als geheel.” De Brauw liet verder weten dat de ministerraad hem had gemachtigd het
onaanvaardbaar uit te spreken.294 Het verbaasde PvdA-Kamerlid Jan Broeksz dat minister-president
Biesheuvel niet zélf aanwezig was in de Senaat: “Het bevreemdt mij – ik wil dit duidelijk uitspreken – dat op
dit moment de heer Biesheuvel nóg niet aanwezig is. Ik vind dit van weinig egards getuigen tegenover onze
Kamer.”295 De Handelingen maakten inderdaad geen gewag van Biesheuvels aanwezigheid, Van den Braak
evenmin, maar De Niets opvolger Thurlings schreef dat de minister-president wel degelijk in het
Kamergebouw was verschenen.296 Als dat laatste zo was, dan in elk geval nam Biesheuvel aan de
beraadslaging geen deel, en moet zijn aanwezigheid louter zijn bedoeld om het standpunt van De Brauw
kracht bij te zetten.
De Brauws inspanningen sorteerden effect: in een spannende stemming werd het voorstel met 39
stemmen voor en 34 tegen aanvaard.297 De Niet stemde, net als zijn fractiegenoten en de voltallige verdere
oppositie met uitzondering van de Staatkundig-Gereformeerde Partij (SGP), tegen.298 Het KabinetBiesheuvel was gered. Nog diezelfde maand echter viel het Kabinet alsnog, ten gevolge van interne
conflicten over het te voeren loon- en prijsbeleid en over de bezuinigingen.299 De rumoer beperkte zich niet
tot het Kabinet-Biesheuvel. Ook De Niet kreeg te maken met tumult, zij het op andere wijze. Direct nadat
deze Kamer het wetsvoorstel had aangenomen, werd de doorgaans zo kalme sfeer er wreed verstoord door
een studentenprotest op de publieke tribune.300 Er werden onder meer spandoeken de vergaderzaal
ingehangen, die aan sommige Kamerleden het zicht ontnamen.301 De officiële lezing van de Handelingen is
dat er sprake was van “rumoer en geroep op de tribunes”.302 De Niet zag zich daarop genoodzaakt in te
grijpen: “Ik gelast de tribunes te doen ontruimen en schors in afwachting daarvan de vergadering.”303 Zeven
minuten later, om 00:07 uur, het was inmiddels 5 juli 1972 geworden, werd de vergadering hervat. De Niet
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eindigde de vergadering gevat: hij sprak de hoop uit dat het nog vele malen zou mogen geschieden dat de
vergadering zo druk bezet zou zijn als tien minuten daarvoor het geval was geweest.304

Het primaat van de Tweede Kamer?
De Niet en Thurlings zouden de laatste Kamervoorzitters zijn die door de Kroon werden benoemd: vanaf de
wijziging van de Grondwet in 1983 werd de Senaatvoorzitter rechtstreeks door de eigen leden gekozen.305
Binnen de grenzen van haar bevoegdheden nam de Eerste Kamer al een voorschot op deze meer
democratische gang van zaken. Onder Mazure was namelijk in 1967 het Reglement van Orde gewijzigd,
onder meer in die zin dat een eerste en tweede ondervoorzitter door de Kamer konden worden gekozen.
Voordien had – anders dan in de Tweede Kamer – het ondervoorzitterschap niet bestaan. Bij afwezigheid
van de voorzitter werd diens plaats tot 1967 ingenomen door de laatst afgetreden voorzitter of het in
ambtsjaren oudste Kamerlid.306 Mazure had oog voor eenheid met de Tweede Kamer, vernieuwing en
democratie gehad door het tot taak van de gehele Kamer te maken de ondervoorzitters te kiezen. Hij zij
daar wel bij, dat een benoeming middels acclamatie – geen formele stemming maar een algemene
instemming, bijvoorbeeld blijkend uit applaus of gejuich – een mogelijkheid was, nadat de kandidaat door
het College van Senioren was voorgedragen.307 Van die mogelijkheid werd dan ook veelvuldig gebruik
gemaakt, zo ook toen de Kamer De Niets toekomstige opvolger Thurlings in 1971 tot eerste ondervoorzitter
‘koos’.308
Net als bij Mazure was het einde van het voorzitterstijdperk van De Niet niet geheel zelfgekozen.
De oorzaak lag ditmaal evenwel niet bínnen de PvdA, maar vloeide voort uit veranderingen in het politieke
landschap. Het was een informele regel dat de grootste fractie in de Tweede Kamer aanspraak maakte op
het voorzitterschap.309 Media trokken aan de hand van die regel ten aanzien van het voorzitterschap van
de Eerste Kamer verschillende conclusies. De eerste, dat de voorzitter van de Eerste Kamer afkomstig
behoorde te zijn van de op dat moment één na grootste partij, is van beide gevolgtrekkingen het minst
juist.310 Zo werd bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1971 de PvdA de grootste partij, maar werd De Niet
herbenoemd als Senaatvoorzitter. De informele regel in de Tweede Kamer kreeg nooit de status van
gewoonterecht: zo bleef KVP’er Van Thiel in 1971 voorzitter van de Tweede Kamer.311 Dáárom is de tweede
conclusie, inhoudende dat de voorzitter van de Eerste Kamer doorgaans niet uit dezelfde partij afkomstig
is als zijn collega ‘aan de overzijde’, meer juist, maar evenmin een ijzeren wet.312 De rechtlijnige De Niet
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hield zich echter feilloos aan deze hoofdregel, en erkende daarmee in dit opzicht het primaat van de Tweede
Kamer.313 Nadat PvdA’er Anne Vondeling Van Thiel in 1972 was opgevolgd als Tweede Kamervoorzitter,
behoorde het voorzitterschap van de Senaat vanaf september 1973 toe te komen aan een lid van de KVP.314
De Niet keerde – en dát was wel uitzonderlijk – terug als ‘gewoon’ lid van de Eerste Kamer, en zou dat nog
tot september 1977 blijven.315
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Hoofdstuk 5 | Theo Thurlings (1973-1983)
Met de benoeming van KVP’er Theo Thurlings in september 1973 kwam een einde aan de hegemonie van
de PvdA als leverancier van de Senaatsvoorzitter. Hoogleraar staatshuishoudkunde aan de
Landbouwhogeschool Wageningen Thurlings was al in 1956 tot de Eerste Kamer toegetreden, en zou – voor
Piet Steenkamp – tot op heden de voorlaatste hoogleraar-Kamervoorzitter zijn. Politicoloog Arend Lijphart
noemde de situatie van Thurlings als KVP-Kamerlid én professor aan een openbare universiteit in het licht
van de verzuiling uitzonderlijk: “[G]een enkele [andere] hoogleraar was [destijds] verbonden aan de
‘verkeerde’ universiteit”.316 In het licht van de samenstelling van de Eerste Kamer vormde Thurlings
daarentegen geen uitzondering. Sinds 1923 hadden hoogleraren een duidelijke opmars gemaakt, een lijn
die zich na 1945 voortzette.317 Wel was het aantal hoogleraren in de naoorlogse KVP-fracties relatief
gering.318 De “geboren docent” Thurlings, die tot zijn overlijden in september 1997, en dus onder
burgemeesterschap van zijn voorganger De Niet, in Wageningen woonachtig was, leidde ook enige tijd het
wetenschappelijk instituut van de KVP.319, 320 Bij zijn vertrek als voorzitter in 1983 vergeleek de kalme en
zich doorgaans op de vlakte houdende Thurlings het voorzitterschap met knoflook: “met mate genoten is
het aangenaam, maar de aanwezigheid moet niet te zeer merkbaar zijn”.321

Omstreden benoeming
Zoals knoflook niet bij iedereen in de smaak valt, was de benoeming van Thurlings niet onomstreden. In de
eerste plaats kwam de kandidatuur van Thurlings voor het Kamervoorzitterschap onverwacht. Algemeen
werd aangenomen dat oud-premier Piet de Jong door de KVP als kandidaat naar voren zou worden
geschoven. De Jong bleek echter voor de eer bedankt te hebben, en op zijn beurt Thurlings voor de post te
hebben gepeild.322 Toen bleek dat Thurlings wel oren naar de voorzittersfunctie had, kwam de Brabantse
afdeling van de KVP daartegen in het geweer. Juist die afdeling, waarlangs de Wageningse Thurlings de
Eerste Kamer was ingekomen, reageerde verbolgen op diens kandidatuur, en dreigde hem “te wippen” voor
de kandidaatstelling van de Senaatsverkiezingen in 1974.323 De reden voor de antipathie van ‘zijn’ afdeling
jegens Thurlings zou gelegen zijn in het feit dat hij vrijwel niet beschikbaar was als het om partijactiviteiten
316
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ging.324 Volgens het Parool zou de kandidatuur ook in de Eerste Kamerfractie omstreden zijn, en zou het
partijbestuur van de KVP zich met reserves over de eventuele kandidatuur van Thurlings hebben
uitgelaten.325 Andere bronnen bieden voor die bewering overigens geen aanknopingspunten. Thurlings
hield zich tamelijk op de vlakte, en stelde het de Brabantse afdeling niet kwalijk te nemen dat hij als
“vreemdeling” niet zonder morren op de Brabantse kandidatenlijst terechtkwam. Hij wees er wel op – en
dat roept twijfels op over de juistheid van de stelling van het Parool dat ook de Eerste Kamerfractie én het
partijbestuur aan diens voorzitterschap twijfelden – dat de landelijke KVP-leiding niet veel zou bereiken als
ze voor hem op de bres zouden springen, omdat de greep op regionale organen volgens Thurlings niet
bijzonder sterk was. “Ik moet er serieus rekening mee houden dat ik het maar één jaar doe.”326 Zover hoefde
het niet te komen: de opvolgende verkiezingen werd Thurlings gekozen door de groep Noord-Holland en
Friesland, en kon hij zodoende de Eerste Kamer tien jaar lang presideren.
Waar Thurlings zich kennelijk niet dikwijls liet zien tijdens partijactiviteiten, was zijn rol in de
politiek evenmin opvallend. Hij behoorde niet tot de figuren die het meest op de voorgrond traden. “Ik heb
daar van nature niet de neiging toe. (…) Ik ben in de fractie gekomen om een stuk kennis in te brengen. Ik
heb ook eenvoudig niet meer tijd om in ander werk van de partij naar voren te komen. Mensen die dat wel
doen zie je ook steeds minder in de fractie. Dat is ook logisch.”327 Enerzijds trad de tot de behoudende
vleugel van de KVP gerekende Thurlings niet graag op de voorgrond, maar bleek uit zijn wil om zoveel
mogelijk in de fractie aanwezig te kunnen zijn wel een grote mate van degelijkheid en (selectieve)
betrokkenheid.328 Mogelijk was het vanwege die eigenschappen dat de econoom Thurlings in 1959 werd
gepolst voor de post van minister van economische zaken.329 Of Thurlings de post aan zich voorbij liet gaan,
of werd gepasseerd, is niet duidelijk geworden: in elk geval werd het ministerschap gedurende het kabinetDe Quay ingevuld door CHU’er Jan de Pous.330 Zodoende kon Thurlings zich volledig blijven richten op het
Eerste Kamerlidmaatschap en de bijbehorende fractieverantwoordelijkheden, en later op het
Kamervoorzitterschap.

Anciënniteit
Thurlings’ belangrijkste punten van zorg waren zonder twijfel de samenstelling van de Eerste Kamer en de
zittingsduur van de leden. “De samenstelling dreigt eenzijdig te worden. Burgemeesters en wethouders
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kunnen makkelijker met hun agenda spelen. Mensen uit het bedrijfsleven hebben het daar moeilijker mee.
Steeds minder mensen kunnen zich vrijmaken voor het [Eerste Kamerwerk].”331 Hoewel Thurlings inzag dat
de toegenomen werkdruk in de Eerste Kamer de hoofdoorzaak was van deze eenzijdige samenstelling zocht
hij de oorzaak ook deels bij de samenstelling van de kandidatenlijsten. Partijen zouden daarbij volgens hem
meer hebben gelet op de regionale spreiding dan op deskundigheid. “De deskundigheid van de Eerste
Kamerleden is van groot belang omdat het de taak van de Eerste Kamer is wetsontwerpen te beoordelen
in het licht van de grondwet en met het oog op het algemeen belang”, aldus Thurlings.332 De Ruwe liet zich
in zijn proefschrift in 1957 al in soortgelijke zin uit: “Het is de taak der partijbesturen te zorgen dat goede
candidaten voor het vervullen van het lidmaatschap worden voorgedragen, candidaten met een ruim
inzicht in de maatschappelijke verhoudingen en politieke mogelijkheden.”333 Hoewel Mazure Eerste
Kamerleden (graag) zag als “amateurs” – tegenover de “professionals” in de Tweede Kamer – kan daaruit
niet de conclusie worden getrokken dat de standpunten van Thurlings en Mazure niet overeenkwamen.
Mazure was namelijk eveneens voorstander van deskundige Kamerleden, maar doelde met de vergelijking
vooral op de tijd die aan de werkzaamheden werd besteed en de vrijheid waarmee standpunten konden
worden ingenomen.334 Wat dat laatste betreft paste Thurlings prima in die omschrijving: tijdens de
regeerperiode van het Kabinet-Den Uyl stemde de voorzitter meerdere keren met de oppositie mee, en
voelde hij zich dus vrij een eigen standpunt in te nemen.335
Een eigen standpunt had Thurlings ook ten aanzien van de zittingsduur van de leden. Thurlings’
zorgen over de teruggang in politieke ervaring, in politieke wijsheid, haalden zo dikwijls het nieuws, dat de
indruk ontstond dat Turlings zich over weinig anders druk kon maken.336 “Al met al moet men constateren,
dat de Eerste Kamer binnen een jaar nadat zij periodiek voor de helft werd herkozen, om formele redenen
(een Grondwetswijziging, RN) moest worden ontbonden en dat zij andermaal een groot aantal
persoonswisselingen zich heeft zien voltrekken. Verheugen kan ik mij daarover niet. De Kamer heeft
behoefte aan continuïteit en die wordt door de snelle doorstroming, die zich de afgelopen jaren heeft
ontwikkeld, zeker niet gediend.”337 Thurlings constatering was terecht: de gemiddelde ervaring was
afgenomen van achtenhalf jaar in 1960 naar ruim zes jaar midden jaren tachtig.338 Daarbij moet worden
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aangetekend dat de voorzitter bij zijn aftreden in 1983 niet minder dan zeventwintig jaar Eerste Kamerlid
was geweest.339
Zelf bijna drie decennia lid blijven van het instituut was ook de enige remedie om de gemiddelde
ervaring enigszins op peil te houden: de echoënde roep om de anciënniteit op te schroeven sorteerde geen
effect. Tot zijn spijt constateerde Thurlings bij zijn vertrek dat daardoor het deskundige, bezonken oordeel
de laatste tien, vijftien jaar was afgenomen.340 Dat was volgens hem “zorgwekkend”.341 Het moet
confronterend zijn geweest dat met Thurlings in 1983 nog tweeëntwintig andere Kamerleden afscheid van
de Senaat namen.342 Niets kwam echter zo hard bij Thurlings aan als het feit dat zijn partij – inmiddels het
Christen Democratisch Appèl (CDA), waar de KVP in was opgegaan – interne regels ten aanzien van de duur
van het lidmaatschap stelde én de voorkeur gaf aan Steenkamp als nieuwe voorzitter, waardoor Thurlings
niet meer eigenmachtig de gemiddelde zittingsduur kon ophogen.343 Dat Steenkamp op een paar dagen na
vierendertig jaar lid van de Eerste Kamer zou blijven, moet voor Thurlings in dat opzicht een schrale troost
zijn geweest.344

Voortbestaan Eerste Kamer
Waar Kranenburg en Jonkman bekend kwamen te staan als strijders voor het behoud van de altijd betwiste
Senaat wist Thurlings nooit een dergelijke kwalificatie te bewerkstelligen.345 Dat is niet terecht.
Vermoedelijk heeft de omstandigheid dat beide eerste naoorlogse voorzitters zich eerst uitdrukkelijk tégen
het voortbestaan van de Eerste Kamer uitspraken meer de aandacht gevestigd op hun latere – diametraal
tegenovergestelde – pleidooi vóór de Eerste Kamer. Thurlings was altijd een uitgesproken voorstander van
de Senaat, waardoor zijn voortdurende pleidooi voor het behoud ervan en diens voorstellen tot verbetering
van (de werkwijze van) de Kamer minder duidelijk voor het voetlicht kwamen. Thurlings week ook af van
zijn voorganger De Niet, die weliswaar voorstellen tot verbetering deed, maar de Eerste Kamer als zodanig
nooit echt propageerde, en om een eventuele afschaffing van de Chambre de réflexion minder zou treuren
dan de boden.346
De gewoonte van elke voorzitter om tijdens de eerste zitting van een nieuw parlementair jaar een
rede van zekere omvang te houden kon inmiddels een traditie worden genoemd.347 Juist die traditie greep
Thurlings aan om te pleiten voor het behoud van de Senaat, in combinatie met het doen van voorstellen
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tot verbetering. Het onderwerp maakte onder Thurlings ieder jaar onderdeel uit van de openingsrede, zodat
welhaast kan worden gesproken van een traditie in een traditie. “Een van de omstandigheden, die het
voortbestaan van deze Kamer naar mijn gevoel rechtvaardigen, is het feit, dat de hoofdfunctie der leden is
gelegen buiten het parlement, waardoor de band met het leven buiten gemakkelijker behouden blijft dan
zulks het geval is indien men zijn werkkracht geheel aan de parlementaire arbeid moet wijden”, stelde
Thurlings – met een onbedoelde knipoog naar Mazure – tijdens de eerste vergadering van het jaar 19731974.348 De openingsrede van het volgende vergaderjaar greep Thurlings aan om te benadrukken dat de
Senaat moest oppassen geen Chambre de répétition te worden, aldus variërend op de Chambre de réflexion
van Jonkman.349 Op 21 september 1976 haalde Thurlings de verhouding tussen de Eerste en Tweede Kamer
aan: “Ik twijfel er niet aan, of de Tweede Kamer, die zich nog niet zo lang geleden uitsprak voor het behoud
van de Eerste Kamer en van dierzelver bevoegdheden, [alles zal] doen wat in haar vermogen ligt om ons in
staat te stellen onze taak naar behoren te vervullen.”350 Daarmee benadrukte de voorzitter dat de Eerste
Kamer bij de behandeling van wetsvoorstellen afhankelijk is van het moment waarop de Tweede Kamer de
behandeling van een voorstel afsluit. “Het bestaansrecht van deze Kamer wordt door sommige politieke
groeperingen in twijfel getrokken. Ook het [jaar 1977-1978] echter (…) heeft weer eens laten zien dat de
aanwezigheid van een Kamer van reflectie en revisie nuttig is. Niet echter slechts op het stuk van preventie
is het bestaan van onze Kamer te verdedigen. Ook ten aanzien van het beïnvloeden van toekomstige
wetgeving en toekomstig beleid vervult zij een belangrijke taak.”351 Aldus propageerde Thurlings andermaal
het voortbestaan van de Eerste Kamer, en combineerde hij de beide benamingen – revisie en reflectie – die
de eerste twee naoorlogse voorzitters de Senaat hadden gegeven. Tijdens de eerste zitting van het jaar
1980-1981 noemde Thurlings de Senaat “niet overbodig”, omdat er meer afstandelijk het politieke
gebeuren kon worden beleefd.352 Op enig moment nam Thurlings zelfs lof voor de Eerste Kamer waar,
wanneer de functie van reflectie en revisie werd waargemaakt: “Het Nederlandse volk prijst zich (…)
gelukkig dat er een Eerste Kamer bestaat wanneer het zich niet tevreden voelt bij de beslissingen die in de
Tweede Kamer zijn gevallen.”353
Naast de Kamer als geheel, verdedigde Thurlings waar nodig ook individuele senatoren. Talrijk zijn
die gevallen niet, bekend evenmin, maar het meest in het oog sprong het debat waarin PvdA-minister van
Ontwikkelingssamenwerking Jan Pronk het aan de stok kreeg met het communistische Kamerlid Kees
IJmkers in een discussie over steun aan het regime van Soeharto in Indonesië.354 Pronk: “Bij interruptie heb
ik reeds op de economische onzin gewezen, die de heer IJmkers op dat moment stond uit te kramen.” Dát
vond Thurlings te ver gaan: “Vindt u het in overeenstemming met het spraakgebruik in deze Kamer om te
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spreken van ‘onzin uitkramen’?” Voor IJmkers ging de reactie van de voorzitter niet ver genoeg: “Een
dergelijke term hoort naar mijn mening in de Handelingen van deze Kamer niet thuis.” Aldus trachtte
IJkmers Thurlings ertoe te bewegen gebruik te maken van de mogelijkheid die het Reglement van Orde de
voorzitter van de Eerste Kamer bood om onwelvoeglijke uitlatingen uit het officiële verslag te weren.355
Succes had die poging niet: “Zover wil ik niet gaan. (…) U zult zich herinneren dat ik bezwaar heb gemaakt
tegen de door de Minister gebruikte uitdrukking.”356 In de Eerste Kamer werd, in tegenstelling tot in de
Tweede Kamer, geen apart dossier bijgehouden met uit de Handelingen geschrapte uitlatingen, maar
duidelijk is dat het onderhavige geval niet in zo’n dossier zou zijn terechtgekomen.357 Of de “geboren
docent” Thurlings daarmee mild was ten opzichte van zijn collega ‘aan de overzijde’, “schoolmeester” Anne
Vondeling, kan niet met zekerheid worden gezegd.358 Vondeling vond in een bepaald debat in de Tweede
Kamer “u draait” nog wel kunnen, maar “u liegt” ging te ver en werd geschrapt.359 Als “onzin” daar het
midden tussen houdt, zou het lot daarvan in de Tweede Kamer onder Vondeling ongewis zijn.
Hoewel de voortdurende lofzang van Thurlings over de Eerste Kamer hem in tegenstelling tot
Kranenburg en Jonkman nooit de status van Senaatsstrijder bracht, bleef diens verdedigingsdrang niet
geheel onopgemerkt. Trouw kopte bij het afscheid van de voorzitter: “Eerste Kamer is toe aan
herwaardering”.360 Het Parool onderstreepte dat Thurlings van zich af beet.361 De andere kranten schreven
bij het vertrek van Thurlings vooral over de teruggelopen zittingsduur en het – daaruit deels voortvloeiende
– gebrek aan deskundigheid van de Kamerleden.362 Het contrast met de veel minder uitgesproken Eerste
Kamervoorstander De Niet – noem hem ‘Senaatneutraal’ – kwam in dat opzicht niet uit de verf, maar dat
Thurlings vooral werd afgeschilderd als de man onder wiens leiding het geheugen van de Eerste Kamer
geleidelijk terugliep, miskent diens inspanningen voor (het behoud van) de Senaat.

De voorzitter van de Verenigde Vergadering
Aan Thurlings viel de eer te beurt om de Verenigde Vergadering van 30 april 1980 voor te zitten, waarbij
Koningin Beatrix plechtig werd beëdigd en ingehuldigd.363 Het voorzitten van een Verenigde Vergadering
waarin een Koningin werd ingehuldigd, was een kers op de taart, waarvan ook Kranenburg had mogen
proeven.364 Het was een grote meerderheid van de Tweede Kamer een doorn in het oog dat het
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voorzitterschap toekwam aan de voorzitter van de Senaat. Door amendering van een wetsvoorstel tot
herziening van de Grondwet zou voortaan dan ook de voorzitter van de Tweede Kamer de Verenigde
Vergadering voorzitten, waardoor het primaat van de Tweede Kamer nog duidelijker zou worden.365 De
Eerste Kamer zag daar niets in en verwierp het voorstel met 40 tegen 24 stemmen.366 Later diende de
regering een nieuw wetsvoorstel in, waarin alleen het voorzitterschap van de Verenigde Vergadering werd
geregeld. Door amendering werd ditmaal de bepaling opgenomen dat de Verenigde Vergadering zelf haar
voorzitter zou kunnen kiezen.367 De Senaat gaf te kennen te kunnen rekenen, en verwierp ook dit
voorstel.368 Daarmee bleef het voorzitterschap van de Verenigde Vergadering bij de voorzitter van de Eerste
Kamer.
Was hiermee op enige wijze sprake van het primaat van de Eerste Kamer? Het voorzitterschap van
de Verenigde Vergadering behoorde al sinds 1815 toe aan de Eerste Kamervoorzitter, en zo is het altijd
gebleven.369 Door de verwerping van de voorstellen werd (de voorzitter van) de Eerste Kamer in elk geval
niet minder belangrijk, en nam tegelijkertijd het primaat van de Tweede Kamer niet toe. Een verschuiving
in de machtsverhouding tussen beide Kamers had de kwestie niet tot gevolg. Hooguit kon de Senaat zichzelf
beschouwen als de morele winnaar: de voor zover bekend enige aanval in inmiddels meer dan 200 jaar
bicameralisme op het voorzitterschap van de Verenigde Vergadering was afgeslagen. Ook Thurlings toonde
zich tijdens zijn afscheidsrede gelukkig met de verwerping van de wetsvoorstellen. “De Voorzitter van de
Eerste Kamer is tevens de Voorzitter van de Verenigde Vergadering. Terecht heeft de Eerste Kamer
verhinderd dat deze traditie zou worden verbroken. Voor mij heeft deze tweede taak betekend (…) dat ik
de Verenigde Vergadering van 30 april 1980 heb mogen voorzitten, waarin de inhuldiging plaatsvond van
(…) Koningin Beatrix. Men zal mij begrijpen wanneer ik zeg dat het in het bijzonder deze plechtigheid was
en alles wat ermee verband hield, die in mijn geheugen is gegrift.”370

Dolman
De ongeschreven regel over het voorzitterschap van de beide Kamers in relatie tot politieke kleur, die ook
met betrekking tot De Niet aan bod kwam, is een ander aspect van het primaat van een van beide Kamers.
De herverkiezing van PvdA’er Dick Dolman in 1981 als voorzitter van de Tweede Kamer, ondanks dat
verschuivingen in de partijpolitieke machtsverhoudingen een wisseling hadden gerechtvaardigd, werpt
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daarop wellicht een iets ander licht.371 Het CDA was bij de Tweede Kamerverkiezingen de grootste partij
geworden, en zou – indachtig de informele (hoofd)regel – aanspraak kunnen maken op het voorzitterschap
van de Tweede Kamer. De CDA-fractie steunde evenwel de herbenoeming van Dolman, en dat was niet
uitsluitend vanwege diens nauwelijks betwiste voorzitterskwaliteiten.372 In mei 1981 gaf het CDA namelijk
nog te kennen dat niets erop wees dat het voorzitterschap van Dolman zou worden verlengd.373 Toen bleek
dat Thurlings aan zijn partij had laten weten de termijn – tot 1983 – graag vol te willen maken, veranderde
het CDA van standpunt.374 Zou het CDA de voorzitterspost in de Tweede Kamer hebben opgeëist, dan had
dit tot gevolg gehad dat Thurlings als Senaatsvoorzitter had moeten wijken.375 Daarin wordt enerzijds de
bevestiging gevonden van de regel dat de voorzitter van de Senaat doorgaans niet uit dezelfde partij
afkomstig is als zijn collega in de Tweede Kamer. Anderzijds houdt dit in dat er niet per definitie sprake is
van het primaat van de Tweede Kamer: het was mede aan Thurlings – en dus aan de Eerste Kamer – te
danken dat voornoemde regel opgeld deed, en dat Dolman voorzitter van de Tweede Kamer kon blijven.
Dát leidde er weer toe dat gewaardeerde Thurlings zijn termijn kon volmaken, en in 1983, toch nog eerder
dan hij inmiddels zelf had gewild – “[want] het is een mooie functie voor een gepensioneerde” – de Senaat
vaarwel moest zeggen.376
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Conclusie
Een onderzoek naar de voorzitter van één van de Kamers van de Staten-Generaal leidt tot een schets van
het ambt en geeft een beeld van de voorzitter als instituut. Een niet onbelangrijk en al dan niet beoogd
ander gevolg van zo’n onderzoek is dat ook de personen achter het ambt, degenen die het instituut
voorzitter representeerden, zich in de resultaten van het onderzoek manifesteren. In Hoetinks onderzoek
was de voorzitter van de Tweede Kamer de hoofdpersoon, maar werd deze rol vertolkt door meerdere
hoofdrolspelers: de verschillende Tweede Kamervoorzitters. Van der List hanteerde een geheel andere
benadering. Hij deed onderzoek naar de voorzitters van de Tweede Kamer. Niet de voorzitter als instituut
stond daarin centraal, maar de verschillende voorzitters zélf, als voorzitter en persoon. Een bespreking van
verschillende Tweede Kamervoorzitters leidt er echter wel toe dat ook conclusies zijn te trekken ten aanzien
van de voorzitter als instituut. Beide onderzoeken hanteerden een ander onderwerp: voorzitter tegenover
voorzitters van de Tweede Kamer. In het voorliggende onderzoek is de middenweg gekozen. De
hoofdstukverdeling doet vooral denken aan een onderzoek naar de voorzitters van de Eerste Kamer. Binnen
de hoofdstukken is getracht enige afstand van die benadering te nemen, en speelt de voorzitter als instituut
een toenemende rol. Hier, in de conclusie, wordt beoogd de voorzitter en de voorzitters zoveel mogelijk
samen te brengen.

Continuïteit
De overgang van het Eerste Kamervoorzitterschap van De Vos van Steenwijk naar Kranenburg in 1946 was,
én belichaamde, de grootste breuk met het verleden van de Senaat. De veranderende politieke
machtsverhoudingen kwamen tot uitdrukking in een uiteindelijk decennialang durende hegemonie van
Senaatsvoorzitters van PvdA-huize. Aan het aristocratisch-autoritaire karakter van het voorzitterschap
kwam een einde: geen van de vijf besproken voorzitters bracht het voorzitterschap of de Kamer nog terug
naar de situatie zoals die voor het voorzitterschap van Kranenburg was geweest. Dat neemt niet weg dat
alle voorzitters een eigen stijl hanteerden, die veelal samenhing met het natuurlijk aanzien dat zij al voordat
zij het ambt van voorzitter bekleedden hadden verworven. Kranenburg (1956-1951), Mazure (1966-1699)
en Thurlings (1973-1983) waren allen als hoogleraar gewend leidend te zijn, waarmee zij een bijna natuurlijk
gezag bezaten. Bij de aanvaarding van het ambt hoefden zij zich niet meer zo te bewijzen, en macht en
dwang waren hen dan ook vreemd. Juist niet omdat zij geen leiders waren, maar omdat leiderschap voor
hen zo natuurlijk was, dat de aanwezigheid ervan (hen) niet opviel. Dat was duidelijk anders bij Jonkman
(1951-1966) die, als “man van overzee”, een carrière in Nederlands-Indië had gehad en daarna korte tijd
een weinig succesvolle periode als minister van Overzeese Gebiedsdelen had gekend. Jonkman beschikte
daardoor over een zekere geldingsdrang, en presenteerde zich meer dan alle anderen als leider van de
Senaat. In mindere mate gold dat ook voor De Niet (1969-1973), die als burgemeester van Wageningen
bijna twintig jaar lang veel voor die stad had gedaan, in die hoedanigheid aanzien had verworven, maar dat
aanzien vooral geografisch beperkt zag.
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Ondanks het verschil in de manier waarop de verschillende voorzitters zich al dan niet als leider
presenteerden, veranderden de invulling van het voorzittersambt en (de werkwijze van) de Eerste Kamer
sinds de kloof tussen De Vos van Steenwijk en Kranenburg niet wezenlijk. De voorzitters waren geen van
allen revolutionair. Zelfs Kranenburg was dat niet, en voor zover de kloof met zijn voorganger een revolutie
in het voorzitterschap inhield, kwam dat met name door de veranderde tijdgeest en veranderde politieke
machtsverhoudingen, en in mindere mate door de invulling van het ambt door Kranenburg. De voorzitters
brachten geen grote veranderingen teweeg, het bleef bij relatief kleine veranderingen. Vaak gebeurde dat
onder invloed van kritiek op de Senaat, die traag zou werken, als zinloze doublure werd gezien of zelfs
overbodig zou zijn, of onder druk van een wetsvoorstel dat aan de bevoegdheden van de Senaat tornde.
Kranenburg wees er dan ook op dat doublures moesten worden vermeden, en dat de werkwijze zakelijk
moest blijven, details moesten worden vermeden. Hij bewerkstelligde onder meer een snellere behandeling
van wetsontwerpen en begroting, iets waar ook zijn opvolgers zich – toch telkens weer – voor inspanden.
Onder De Niet werd bijvoorbeeld de dubbele begrotingsbehandeling afgeschaft en de vergaderfrequentie
verlaagd van twee dagen naar één dag per week. Onder Mazure werd het Reglement van Orde gewijzigd,
waardoor zijn opvolgers De Niet en Thurlings de al onder Kranenburg ingezette lijn – sneller en zakelijker
werken, niet de details, maar de grote lijnen – eenvoudiger konden voortzetten. De wijziging van het
Reglement had ook tot gevolg dat ondervoorzitters door de Eerste Kamer konden worden gekozen, iets wat
in de Tweede Kamer al veel langer gebeurde. Na Kranenburg verzette geen van de voorzitters bakens,
hooguit verlegden zij accenten, geheel overeenkomstig het behoudende en gezapige imago van de Senaat.
Daar staat tegenover dat juist vanwege dat behoudende en stoffige karakter van het instituut dat zij
voorzaten relatief kleine wijzigingen als revolutionair konden worden opgevat, maar tot grote bezwaren
leidden zij binnenskamers nooit.

Incidenten
De verlegging van accenten paste de als gezapig bekendstaande Senaat prima, en het werd geen van de
voorzitters, of zij nu macht nodig hadden om gezag af te dwingen, of al van nature gezaghebbend waren,
echt moeilijk gemaakt. Toch kregen de meeste voorzitters weleens te maken met een incident of botsing.
Jonkman botste op persoonlijk vlak geregeld met de griffier. Dat zou zo ver zijn gegaan, dat zij elkaar
nauwelijks spraken. Verder beet Jonkman in het debat eenmaal van zich af, toen een PSP-Senator Jonkman
verweet een discriminatoire indruk te maken. De botsing die Mazure als voorzitter meemaakte, kwam
ongetwijfeld harder aan. Kamerlid Baas vroeg, en kreeg, het woord voor “een persoonlijk feit”. Vervolgens
bracht Baas het oorlogsverleden van collega-Kamerlid Adams (Boerenpartij) ter sprake. Mazure besloot
Adams niet de gelegenheid voor een weerwoord te geven en sloot de vergadering, waarna – na een
woordenwisseling in de koffiekamer – Baas Adams een vuistslag tegen het oog gaf. Van meer inhoudelijke
aard was het feit dat de regering het eventueel wegstemmen van een wetsontwerp over de verhoging van
collegegelden onaanvaardbaar verklaarde, en daarmee het voortbestaan van de regeringscoalitie op het
spel zette. De Eerste Kamer stemde onder die druk in, tot grote verontwaardiging van de massaal in de
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Kamer aanwezige studenten. Dat leidde tot “rumoer en geroep op de tribunes”, waarop De Niet de tribunes
liet ontruimen. Een Senator probeerde Thurlings er eens toe te verleiden de door minister Pronk gebezigde
woorden “u kraamt onzin uit” uit de Handelingen te schrappen – net als in de Tweede Kamer bood het
Reglement Thurlings die mogelijkheid. Thurlings ging niet op die avances in: hij liet het bij een vermaning
aan het adres van Pronk.

Strijders
Zoals Thurlings hier een Kamerlid verdedigde, waren de behandelde voorzitters veelal ook verdedigers van
de Eerste Kamer, soms tegen de afwijzende houding van hun eigen partij in. Opvallend is dat Kranenburg
en Jonkman – als staatsrechtgeleerden – aanvankelijk, (ver) vóór hun voorzitterschap, hadden gepleit voor
afschaffing van de Senaat. Jonkman zou uiteindelijk uitgroeien tot de langstzittende naoorlogse voorzitter
én belangrijkste “strijder voor het behoud van de Senaat”. Ook Thurlings spande zich erg in om door een
efficiëntere werkwijze het imago van de Kamer te verbeteren, maar is er niet in geslaagd om zijn strijd voor
het behoud van de Senaat duidelijk voor het voetlicht te brengen. Wellicht kwam dat doordat er, anders
dan in het geval van Kranenburg en Jonkman, geen sprake was van veranderde opvatting – Thurlings sprak
zich nóóit uit voor afschaffing van de Senaat – en omdat Thurlings lid was van de KVP en die partij zich,
anders dan de PvdA, niet, althans niet in die mate, verzette tegen de Eerste Kamer. De Niet was de minst
felle verdediger van de Senaat: hoewel hij zich inspande voor een betere manier van werken door de Kamer,
zei hij er niet van wakker te zullen liggen als de Senaat zou worden afgeschaft.

Tradities
De enige noemenswaardige afschaffing van een traditie komt voor rekening van Kranenburg. Deze wat
stoffige traditie hield in dat een reactie op de troonrede werd opgesteld en naar de Koning(in) werd
gezonden. Aanvankelijk gebeurde dit door de Kamers gezamenlijk, sinds 1845 deed ieder de Kamers dit
afzonderlijk. Nadat de Tweede Kamer het Adres van Antwoord al veel eerder had afgeschaft, maakte
Kranenburg in 1946 persoonlijk een einde aan deze traditie. Tegelijkertijd was Kranenburg ook
verantwoordelijk voor de wijziging van een bekende traditie: “Leve de Koning(in)!” werd – na het voorlezen
van de troonrede op Prinsjesdag – niet langer uitgeroepen door een Tweede Kamerlid, maar door de
voorzitter van de Verenigde Vergadering, en dus door de Senaatsvoorzitter.
Een andere lang bestaande traditie betrof het door de Kamer tonen van respect voor de voorzitter.
Voorafgaand aan de vergadering begroetten de leden de voorzitter, vaak met een handdruk – Jonkman
hechtte daaraan het sterkst. De Tweede Kamer kende tot 1954 een dergelijke min of meer vergelijkbare
traditie niet. Eveneens anders dan in de Tweede Kamer is het in de Eerste Kamer gebruikelijk dat géén lange
recestoespraken worden gehouden. De eerste toespraak van een nieuw vergaderjaar is daarentegen wel –
traditioneel – het moment waarop de voorzitter van zich laat horen, en veelal ook terug- en vooruitblikt.
Met name Kranenburg, Mazure en De Niet stonden bekend om de duidelijke doelen die zij daarbij – en in
het bijzonder tijdens hun eerste vergadering als voorzitter – stelden. Bij Thurlings kan worden gesproken
van een traditie in een traditie: hij greep steevast deze gelegenheid aan om de Kamerleden te wijzen op de
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matige opkomst of de teruglopende anciënniteit. In dat verband is het ook gebruikelijk dat de voorzitter
zélf bepaalt wanneer hij afzwaait, maar een traditie is dat niet. Kranenburg, Jonkman en, in mindere mate,
De Niet kozen zelf voor een vertrek als voorzitter. Bij De Niet moet worden opgemerkt dat diens vertrek als
voorzitter – in afwijking van alle anderen – niet het einde van het Kamerlidmaatschap inhield: hij bleef nog
vier jaar ’gewoon’ lid. Dát kwam dan weer omdat partijgenoot Vondeling voorzitter van de Tweede Kamer
was geworden, en volgens de hoofdregel, die geen ijzeren wet is, de voorzitters van beide Kamers niet tot
dezelfde partij behoren. Het minst vrijwillig was het vertrek van Mazure, die door zijn partij vanwege
betrokkenheid bij Democratisch Appèl c.q. DS’70 op een zijspoor was gezet, en van Thurlings, omdat diens
partij de voorkeur gaf aan Piet Steenkamp. De niet steeds sterke band met hun partij had voor de voorzitters
ook een voordeel: zij konden daardoor onpartijdig en onafhankelijk opereren, zoals het een goed voorzitter
betaamt.

Faam
Een belangrijk onderdeel van de voorzitterstaak vormde het representatieve deel van de functie, waaraan
de Eerste Kamer volgens Van den Braak haar faam ook vooral heeft te danken. Zonder uitzondering spanden
de voorzitters zich op die manier voor het aanzien van de Senaat in. De meeste indruk maakten de
inhuldiging van Koningin Juliana (bij Kranenburg), het huwelijk van prinses Margriet (bij Mazure) en de
inhuldiging van Koningin Beatrix (bij Thurlings), en tegelijkertijd werd het optreden van die voorzitters bij
die gelegenheden achteraf geroemd. Minder in de smaak viel de weigering van De Niet om – na zijn aftreden
– een afscheidsbezoek aan Suriname te brengen. Vanuit ‘de West’ werd harde kritiek op De Niet geuit, maar
de hoofdpersoon reageerde niet en de kwestie ging als een nachtkaars uit.
Dichterbij huis kwam en komt de kritiek op de Eerste Kamer vooral van de Tweede Kamer. Is er
sprake van een primaat van een van beide Kamers? Algemeen wordt gesteld dat er sprake is van een
primaat van de Tweede Kamer. Dit onderzoek heeft dat ten aanzien van de Senaatsvoorzitter bevestigd. Zo
was Tweede Kamervoorzitter Vondeling er de reden voor dat De Niet de voorzittershamer in de Senaat
neerlegde. Daarentegen bleef PvdA’er Dolman voorzitter van de Tweede Kamer omdat Thurlings nog graag
voorzitter van de Eerste Kamer wilde blijven. Echter, als de Tweede Kamer niettemin een CDA-lid als
voorzitter had gekozen, dan had Thurlings hierdoor – volgens de ongeschreven regel – moeten wijken, en
zou het primaat van de Tweede Kamer toch weer worden bevestigd. Eén belangrijke poging om het primaat
van de Tweede Kamer te versterken heeft de Senaat afgeslagen. Het betrof het voorzitterschap van de
Verenigde Vergadering. Tot twee keer toe verwierp de Eerste Kamer tot vreugde van Thurlings een
wetsvoorstel met die strekking, zodat de Senaatsvoorzitter ook de voorzitter van de Verenigde Vergadering
zou blijven – zoals hij (en later ook: zij) dat al sinds 1815 was.

Aanzien en gezag
Niet alle voorzitters vervulden de functie over een lange reeks van jaren, maar telkens deden zij hun best
om onder invloed van de aanhoudende kritiek op de Senaat de werkwijze te verbeteren. In algemene zin
zijn zij daarin geslaagd: door accenten te verleggen is de Eerste Kamer met haar tijd meegegaan, zonder het
58

grijze imago te verliezen. Een punt van zorg blijft de onder Mazure ingezette en vooral onder Thurlings
zichtbaar geworden teruglopende anciënniteit van de leden. De voorzitter daarentegen behoorde veelal
tot de langer zittende leden, ook als hij slechts korte tijd – zoals “tussenpaus” Mazure, en De Niet –
plaatsnam op het pluche van de voorzitterszetel. Zat de voorzitter langer, zoals Jonkman, dan had hij dit
kennelijk nodig om aanzien te verwerven. Hij en De Niet dachten macht nodig te hebben om gezag te
verwerven, maar kwamen er gaandeweg achter dat macht in de Senaat overbodig is: daarvoor is de Eerste
Kamer te keurig. Kranenburg en Mazure waren al machtig, aanzienlijk. Zij dáchten niet aan macht of dwang,
waren als mens al geslaagd en hadden dan ook voldoende aan een relatief kortdurend voorzitterschap.
Thurlings zat daar tussenin, en wellicht dat zijn binnen de partij wat omstreden benoeming als voorzitter
tot een zekere geldingsdrang heeft geleid. Voor allen geldt: zo de voorzitters nog geen aanzien hadden, dan
is de kalme Eerste Kamer bij uitstek het instituut geweest om dat te verwerven. De kritiek die de Senaat
doorlopend kreeg, droeg daaraan uiteindelijk bij. Het vormde telkens, zonder uitzondering, voor iedere
voorzitter de prikkel om de werkwijze aan te passen aan de eisen van de tijd, die in de Eerste Kamer
niettemin vele decennia achterliep – en achter is blijven lopen – op de waan van de dag aan de overzijde.
Zie daar de kracht van het instituut.
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De voorzitters van de Eerste Kamer 1945-1983 in beeld

Roelof Kranenburg, voorzitter 1946-1951
Foto: 1948, Wiel van der Randen (Spaarnestad Foto)
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Jan Jonkman, voorzitter 1951-1966
De goedlachse Van Thiel sprak bij het afscheid van Jonkman als voorzitter in 1966 – waarbij aan Jonkman
als cadeau een portret was aangeboden – de volgende woorden:
“Het is mij uit een mij toevallig ter hand gekomen draaiboek voor deze bijeenkomst niet alleen gebleken, dat ik
nu aan de beurt ben om het woord te voeren, maar tevens dat daaraan een ceremonie is voorafgegaan, waarop
mijn aandacht is gevestigd door de heer Minister-President, die o zo graag zelf hier zou hebben willen
vermelden het onderdeel van dit draaiboek: Plaatsing ezels achter de ministerstafel. U begrijpt hoezeer de heer
en mevrouw Jonkman en mijn vrouw en ik zelf ons erover verheugen, dat er ook nog ministers achter de
ministerstafel hebben plaatsgenomen.”

Foto: 1966, Ben Hansen (ANP)

Jonkman, links, naast Frans-Joseph van Thiel, voorzitter van de Tweede Kamer (1963-1972).
Foto: 1963, Peter van Zoest (ANP)
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Jan Mazure, voorzitter 1966-1969
Mazure tijdens de persconferentie na afloop van een bijeenkomst van Democratisch Appèl, februari 1969.
Foto: 1969, Ben Hansen (ANP)

66

Maarten de Niet, voorzitter 1969-1973
Foto: 1971 (bron onbekend)

67

Theo Thurlings, voorzitter 1973-1983
Voorzitter Thurlings met Koningin Beatrix en Prins Claus tijdens een bezoek aan de Eerste Kamer.
Foto: 1981, Hans van Dijk (Anefo)

Foto: 1979, Koen Suyk (Anefo)
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