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Op de Eerste Kamer is natuurlijk altijd kritiek geweest, maar in feite meer op het bestaan en 

ook op de wijze van verkiezing, dan op het functioneren als zodanig. Wat dat laatste betreft 

lijkt het de laatste tijd zelfs wel of vriend en vijand het er over eens geworden zijn dat de 

Eerste Kamer met haar rustige beschouwingen een heilzaam tegenwicht biedt tegen de 

hijgerigheid van de Tweede Kamer. En dat zij met haar ingrijpen in de soms zwaar door de 

Tweede Kamer geamendeerde wetsvoorstellen het land behoedt voor al te ondoordachte 

maatregelen.  

 

Desondanks blijft de kritiek. SP, Groen links, natuurlijk D66, maar ook de PVV zijn voor 

opheffing. En wie de Eerste Kamer nog wel een kans wil geven (want opheffen zal niet 

meevallen, daarvoor is immers een tweederde meerderheid in beide kamers nodig), die vindt 

vaak dat toch minstens de indirecte verkiezing uit de tijd, want niet democratisch genoeg is. 

Indirecte verkiezing verschaft te weinig legitimatie om met gezag te kunnen optreden, het is 

niet een echt kiezersmandaat. En meestal wordt dan de voor de hand liggende oplossing 

geopperd: laat ook de Eerste Kamer gewoon door de burgers kiezen. Kort geleden, in de 

aanloop naar de Statenverkiezingen, bracht de Commissaris van de Koningin in Friesland 

deze oplossing nog eens weer naar voren. Geen wonder: de Commissaris maakt zich zorgen 

dat de provinciale verkiezingen, zelfs in Friesland, zouden kunnen uitlopen op een 

referendum over het kabinet Rutte, en niet zonder reden, want de minister-president heeft daar 

zelf weinig subtiel een uitdrukkelijke oproep toe gedaan. Trouwens, dat zien we natuurlijk 

bijna elke vier jaar gebeuren, dat Den Haag probeert de Statenverkiezingen met landelijke 

thema's en landelijke coryfeeën van zijn provinciale inhoud probeert te beroven.  

 

En inderdaad, de Commissaris had natuurlijk gelijk toen hij zei dat directe verkiezing van de 

Eerste Kamer, en dan niet tegelijk met de provinciale verkiezingen, het probleem van 

ondersneeuwen van de provinciale thema's zou kunnen oplossen. En dat er daarom ook al 

vaker aanbevelingen in deze richting zijn gedaan. Al in 1848, toen de Eerste Kamer in 

hoofdzaak zijn huidige positie kreeg, en ook later in het advies van de staatscommissie 

Cals/Donner in 1967. En, daarbij aanvullend, natuurlijk kwam het idee ook boven drijven 

toen begin 2009 in de Eerste Kamer zelf gedebatteerd werd over de mogelijkheden van 

voorkeurstemmen en lijstverbindingen bij de verkiezingen en daarbij het debat automatisch 

ook de algehele positie van de Kamer raakte. 

 

Toch is het maar de vraag of directe verkiezing de positie van de Eerste Kamer ten opzichte 

van zijn grotere broer de Tweede Kamer, sterker zou maken. Op de oproep van Commissaris 

Jorritsma werd direct geantwoord door prof. Elzinga. Directe verkiezing zou van de Eerste 

Kamer een doublure van de Tweede Kamer maken. En inderdaad, dat argument er tegen is 

natuurlijk telkens al gebruikt, en terecht. Het Nederlandse volk te vragen om twee keer te 

stemmen voor twee verschillende volksvertegenwoordigingen, die in hoofdzaak hetzelfde 

moeten doen, lijkt inderdaad onnozel. Ook al zou de Eerste Kamer er aan vasthouden om met 

wat meer terughoudendheid op te treden en er daardoor een zeker "klimaatverschil" zou 

kunnen blijven bestaan. 

 



Is dan opheffen van de Eerste Kamer toch de enige, maar wel zeer radicale, mogelijkheid om 

het gevoel van, óf onvoldoende legitimatie door de indirecte wijze van kiezen, óf doublure 

met de Tweede Kamer, op te heffen? Mij dunkt dat er nog een andere mogelijkheid is, maar 

daarvoor moeten we dan beginnen met nu eens niet vol dadendrang naar de toekomst te 

kijken, maar eerst eens rustig achterom, naar de geschiedenis, te kijken. 

 

De Eerste Kamer wordt sinds 1848 gekozen door de leden van de diverse Provinciale Staten. 

Voor die tijd werden de Eerste Kamerleden door de Koning benoemd en werd juist de 

Tweede Kamer gekozen door de Provinciale Staten. De Eerste Kamer gaf de aan de koning 

trouwe adel een stem in de nieuw gevormde monarchie, maar die Tweede Kamer moet gezien 

worden als uitdrukking van de behoefte om in het nieuwe gecentraliseerde Koninkrijk der 

Nederlanden, na de roerige periode met Bataafs super-centralisme en Franse overheersing 

toch een bescheiden restauratie na te streven van de "oude tijden" waarin de provincies 

soeverein waren en de Republiek niet meer dan een samenwerkingsverband. In feite gaat de 

huidige wijze van kiezen van de Eerste Kamer dus nog op die herinnering aan provinciale 

soevereiniteit terug, hoe ver weg en volstrekt uit de tijd dat ook mag lijken. 

 

Maar misschien is het nog maar de vraag hoe uit de tijd dat is. De provincies vormen nog 

altijd, op enkele uitzonderingen na, de meest "identiteitsdragende" bestuurslaag in Nederland. 

Limburger, Fries, Zeeuw en Groninger ontlenen vaak een flink stuk van hun identiteitsgevoel 

aan hun provincie. Natuurlijk zijn er ook provincies waar dat minder duidelijk is (daar zijn het 

soms meer de grote steden waar de mensen binding mee voelen) en er zijn tegenwoordig ook 

heel veel "ontwortelden" die geen uitgesproken vaderland meer hebben en daar vaak ook geen 

behoefte aan hebben. Maar ook heel veel mensen ervaren een dergelijke binding met hun 

eigen streek of grote stad dus nog wel degelijk als belangrijk. "Een mens moet ergens thuis 

kunnen zijn". Zelfs voor de "nieuwe Nederlanders" geldt vaak dat ze zich weer leren 

identificeren met de streek of de stad waar ze terecht zijn gekomen in dit oorspronkelijk voor 

hen vreemde land. 

 

Het Nederlandse politieke systeem kent geen duidelijke vertegenwoordiging van de regio's 

door aanwijsbare eigen vertegenwoordigers. Ook al doen de meeste politieke partijen er wel 

enige (maar met nadruk op énige) moeite voor om uit alle delen van het land 

volksvertegenwoordigers te rekruteren. Toch leidt dat er niet echt toe dat de bevolking van 

een provincie, een regio of een stad het gevoel heeft een eigen vertegenwoordiging in Den 

Haag te hebben, iemand die daar voor hén zit. De Eerste Kamer wordt wel gekozen door de 

Provinciale Staten, maar op landelijke kieslijsten waar vanuit de provincies maar heel beperkt 

invloed op is. De Eerste Kamer is daardoor een typisch landelijk orgaan waar geen enkele 

provinciale herkomst meer in te herkennen is. Misschien soms, net als in de Tweede Kamer, 

met een toevallige uitzondering voor een enkeling die dan ook nog makkelijk als querulant 

kan worden weggezet. 

 

Dat zou ook anders kunnen! Een Eerste Kamer waarvoor Provinciale Staten niet op een 

landelijke partijlijst stemmen, maar eigen provinciale vertegenwoordigers voor kiezen, die 

dan ook echt als zodanig aangesproken kunnen worden, zou een andere Eerste Kamer 

opleveren. Zo'n Eerste Kamer zou zeker niet meer als doublure van de Tweede Kamer gezien 

kunnen worden, al was het maar omdat bij alle partijen wel verschillen van inzicht bestaan 

tussen de landelijke partij en fractie en de provinciale afdelingen. En de binding van de 

bevolking in een regio met de eigen provinciale vertegenwoordigers zou aanzienlijk sterker 

kunnen worden dan nu de binding is met de Kamerleden die "heel Nederland" representeren. 

Zo'n vernieuwde Eerste Kamer zou stellig de stem van de diverse regio's duidelijker laten 



klinken, maar (om de mogelijke kritiek maar direct te pareren) dat hoeft niet te betekenen dat 

er minder aandacht voor de belangen van het "gemenebest", van heel Nederland, zou zijn. Om 

een vergelijking te trekken, het Europese Parlement treedt op voor de belangen van de hele 

Europese Unie, maar de parlementariërs worden gekozen op lijsten per lidstaat die de 

landelijke politieke partijen, representeren. En ondanks de Europese taak, waar het parlement 

duidelijk voor staat, kan toch het geluid vanuit Nederland worden ingekleurd door de 

Nederlandse parlementsleden. Een Eerste Kamer die echt gekozen wordt door de Provinciale 

Staten, apart voor iedere provincie, zal ook vast geen tweederangs Kamerleden opleveren. 

Iedere provincie heeft er immers belang bij om zich te verzekeren van een stem in de Kamer 

die gezaghebbend genoeg is en daarbij ook nog door de eigen achterban als directe 

vertegenwoordiger aangevoeld kan worden. 

 

Nu telkens geklaagd wordt dat de Nederlander zich niet meer vertegenwoordigd voelt in het 

parlement wordt het tijd een directere band tussen kiezer en gekozene te zoeken. In het 

tweede kabinet Balkenende probeerde Thom de Graaf als minister van BZK dat te bereiken 

door de tweede kamer deels via een districtenstelsel te laten kiezen. Dat is mislukt en 

misschien is het ook wel duidelijker om de tweede kamer maar gewoon traditioneel te blijven 

kiezen i.p.v. een ondoorzichtig stelsel te bedenken om de door de grondwet voorgeschreven 

evenredige vertegenwoordiging te kunnen combineren met een districtenstelsel. Maar de 

Eerste Kamer is nu al de Kamer die voortkomt uit de provincies en die heel makkelijk is om 

te bouwen naar een kamer waar heel direct vertegenwoordigers van de provincies aanwijsbaar 

blijven. Zonder dat de grondwet daarvoor gewijzigd hoeft te worden. Want die schrijft alleen 

maar voor dat "de leden van beide kamers worden gekozen op basis van evenredige 

vertegenwoordiging binnen door de wet te stellen grenzen" en dat "de leden van de Eerste 

Kamer worden gekozen door de leden van provinciale staten". Alleen de landelijke lijsten van 

de landelijke partijen moeten verdwijnen en elke provincie moet zijn eigen 

vertegenwoordigers aanwijzen, in aantallen die in overeenstemming zijn met de 

inwoneraantallen. Dan blijft er sprake van evenredige vertegenwoordiging. Het resultaat is 

wel dat Zuid-Holland zestien vertegenwoordigers krijgt en Noord-Brabant tien, terwijl 

Friesland en Groningen ieder maar drie en Zeeland zelfs maar twee krijgt. Maar dat zijn dan 

wel echt eigen vertegenwoordigers, aanspreekbaar vanuit hun eigen provincie. 

 

Over die verdeling zou nog wel iets verder doorgedacht kunnen worden. Binnen Europa is er 

voor gekozen de landen te laten vertegenwoordigen door een degressief verlopend aantal 

europarlementariërs, zodat (heel) kleine lidstaten toch in ieder geval zes leden mogen 

afvaardigen en grote landen dus minder vertegenwoordigers krijgen dan evenredig met hun 

bevolkingsomvang zou zijn. In federale staten wordt zelfs vaak gekozen voor een senaat waar 

de deelstaten ieder een gelijk aantal vertegenwoordigers hebben. Nederland is geen federatie 

en de grondwet staat dergelijke systemen ook niet toe omdat ze geen evenredige 

vertegenwoordiging opleveren. Maar misschien zouden wij toch wel iets die kant uit moeten. 

Nederland heeft sinds kort ook de BES eilanden, Bonaire, Sint Eustatius en Saba, als 

openbare lichamen binnen zijn grenzen, en die moeten gezamenlijk een soort van mini-

provincie gaan vormen voor wat betreft hun kiesrecht voor de Eerste Kamer. Op basis van 

hun bevolking zouden ze nog geen tiende van een zetel kunnen halen, maar juist voor hen kon 

een herkenbare vertegenwoordiging in Den Haag wel eens van nog meer belang zijn dan voor 

de provincies. Om niet het gevoel te krijgen door het moederland als buitengewesten zonder 

enige eigen invloed te worden behandeld, een gevaar dat niet onderschat moet worden. Voor 

de incorporatie van de BES eilanden moet de grondwet toch nog worden aangepast. Dan zou 

er tegelijk geregeld kunnen dat er een extra zetel beschikbaar wordt gesteld voor deze drie 



eilanden, zodat vertegenwoordiging gegarandeerd is. Dat zou het plaatje van de Nederlandse 

eenheid in verscheidenheid mooi compleet kunnen maken. 


