
Het pleidooi van Asscher en Bos om onze Grond-
wet te ‘reanimeren’ oogt sympathiek. De vraag is
natuurlijk wel welke positie de Grondwet van
oudsher in de Nederlandse samenleving in-
neemt. We stuiten daarbij als vanzelf op een niet
onbelangrijk kenmerk van de Nederlandse
Grondwet zelf. Die Grondwet is betrekkelijk
neutraal als het gaat om de beginselen die aan
onze staatsordening ten grondslag liggen en be-
vat niet of nauwelijks een verdere definiëring
van begrippen die in de moderne nationale staat
gemeengoed zijn.3 Men zoekt er tevergeefs naar
een omschrijving van het doel van de maatschap-
pelijke ordening, vindt geen antwoord op de
vraag op welke beginselen de Nederlandse staat
rust, noch een antwoord op de vraag aan welke
beginselen het in de staat uitgeoefende gezag in
algemene zin zou moeten voldoen. De Neder-
landse Grondwet is, om het anders te duiden, be-
trekkelijk waardevrij. Juist deze waardevrijheid
zorgt voor de nodige problemen in het constitu-
tionele debat. Wouter Bos wijst er denk ik te-
recht op dat dit één van de verklaringen zou kun-
nen zijn waarom de Grondwet in Nederland niet
leeft.

De Grondwet zoals die thans tot ons komt
ademt op een aantal kenmerkende punten in we-
zen dezelfde sfeer uit als de Grondwet welke in
1814 door de Nederlandse notabelen in de Am-
sterdamse Nieuwe Kerk werd aanvaard.4 De wij-
zigingen die bij latere belangrijke grondwetsher-
zieningen als die van 1848, 1917 en 1983 werden
aangebracht zijn weliswaar voor de staatkundig

In s&d nr. 3 van dit jaar verscheen een serie artike-
len onder de noemer ‘Het primaat van de politiek’.
Eén van de bijdragen in dit nummer was van de
hand van Lodewijk Asscher, getiteld: ‘Reanimeer
de Grondwet’!1 Zijn stelling was dat de PvdA haar
historische strijd tegen de verdwijning van het
toetsingsverbod van art. 120 Grondwet zou moe-
ten staken. Volgens Asscher is het hoog tijd om de
grondrechten de samenleving in te trekken. In
zijn woorden: ‘De grondrechten verdienen niet
buiten de samenleving te staan, maar juist er mid-
denin’. Asscher komt tot zijn gedachten vanuit de
constatering dat onze Grondwet slechts een rol in
de marge speelt als het gaat om maatschappelijke
discussies. Verdwijning van het toetsingsverbod
zou er toe kunnen bijdragen dat de Grondwet de
door Asscher zo noodzakelijk geachte rol weer
gaat vervullen. In zijn Wittenberglezing van 1 no-
vember jl. stelde Wouter Bos zich op min of meer
hetzelfde standpunt.2 Onder het motto ‘Onze
Grondwet verdient beter’ brak hij een lans voor
opheffing van het toetsingsverbod. Ik ben het
eens met de constatering van Asscher en Bos dat
onze Grondwet in sommige opzichten een zielto-
gend bestaan leidt, maar deel niet de conclusie dat
de Grondwet pas weer gaat leven als de rechter
zich er mee gaat bemoeien. Er is meer voor nodig. 
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voegdheden hebben, waarbij geldt dat de rege-
ring het land bestuurt en dat de Staten-Generaal
de wijze waarop de regering dat doet controleert.
Zoals al opgemerkt werd deze grondwettelijke
constellatie in 1814 geschapen en in de daarop-
volgende grondwetten bevestigd. 

Dit dualisme leidt op zichzelf niet tot een
rangorde of noodzakelijke hiërarchie tussen re-
gering of parlement. Toch is die rangorde uitein-
delijk wel tot stand gebracht in het midden van
de 19de eeuw door de komst van de vertrouwens-
regel. Het ongeschreven recht vertaalde als het
ware de wens die in de politieke arena was geuit
om het parlement in situaties van conflict te la-
ten zegevieren. De gelijkwaardigheid tussen re-
gering en Staten-Generaal werd hiermee ten
gunste van het parlement doorbroken. Een
vleugje volkssoevereiniteit werd aldus zichtbaar,
maar tot volle wasdom kwam zij nimmer. 

De politieke werkelijkheid zoals wij die erva-
ren is op sommige punten anders dan de werke-
lijkheid die de Grondwet soms schept. Dat roept
onmiddellijk de vraag op naar de betekenis van
de in de Grondwet vastgelegde ordening. Is hier
slechts sprake van een momentopname, of biedt
de Grondwet als historisch document houvast
voor de toekomst? Onverschillig van de wijze
waarop men deze vraag beantwoordt, geldt een
tweede conclusie. Wil men de grondwettelijke
ordening laten aansluiten bij de geconstateerde
werkelijkheid, dan vraagt dat tenminste wijzi-
ging van de Grondwet zelf. Overeenstemming
over wat die politieke werkelijkheid dan is, is in
dat geval overigens wel noodzakelijk.

Zoals reeds gezegd hebben wij een Grondwet
met een in sommige opzichten weinig inspire-
rende en daardoor nogal teleurstellende inhoud.
Dat gegeven verklaart wellicht waarom zeker in
discussies die nu aan de orde van de dag zijn de
voorvechters van grondwettelijke vernieuwing
soms sterk in het voordeel zijn. Zij attaqueren
een weinig tot de verbeelding sprekende orde-
ning. Het verklaart wellicht ook waarom zij die
vraagtekens hebben bij de verschillende voor-
stellen tot staatsrechtelijke vernieuwing zo veel
moeite hebben om diezelfde Grondwet te verde-

politieke ordening van groot belang geweest,
maar hebben niet geleid tot een beslissende ver-
andering van het karakter van de Grondwet.5

Vergeleken met grondwetten van enkele lan-
den om ons heen, of bijvoorbeeld met de consti-
tutie van de Verenigde Staten, oogt de Neder-
landse Grondwet daarom bepaald niet vooruit-
strevend. Wie als willekeurige buitenstaander
die Grondwet tot zich neemt, ziet een document
met een nogal 19de eeuws en in elk geval weinig
‘verlicht’ uiterlijk.6 Ondanks de plaatsing van de
grondrechten in het eerste hoofdstuk, ziet die
Grondwet het koningschap als het vertrekpunt
van onze statelijke ordening. Goed te zien is hoe
van oudsher daar het zwaartepunt van de regeer-
macht ligt. De monarchale sleutel waarin de
Grondwet nog steeds staat, verklaart ook
waarom tussen regering en Staten-Generaal
sprake is van een dualistische verhouding en
waarom de Grondwet angstvallig elke conceptie
van het begrip volkssoevereiniteit uit de weg
gaat. Anders dan in de meeste landen om ons
heen, ziet onze Grondwet de volkswil immers
niet als een vertrekpunt. 

Reanimeren van de Grondwet, in de zin zoals
Asscher en Bos die bedoelen, heeft dunkt mij pas
betekenis als we weten wat nu precies de geest is
die achter onze Grondwet schuil gaat. De Grond-
wet zelf geeft daarop nauwelijks een antwoord.
We zullen voor een antwoord op de vraag of de
Grondwet daadwerkelijk het middelpunt kan
zijn van publiek debat en politieke besluitvor-
ming, moeten nagaan op welke verscholen fun-
damenten die Grondwet rust. 

vergeelde contouren?

Het bijzondere karakter van de Nederlandse
Grondwet is er de oorzaak van dat belangrijke
veranderingen van het constitutionele stelsel in
de 19de eeuw via het ongeschreven recht plaats-
vonden. Op basis van de Grondwet beschikken
regering en parlement over een eigen legitima-
tiebron. Die bron ligt voor de regering in het ge-
zag van de Kroon; voor het parlement is de volks-
wil maatstaf. Dit verklaart waarom zij eigen be-
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Wie zou dit nu niet willen? Het probleem met
deze zienswijze is dat wel heel gemakkelijk de
grondgedachte achter art. 120 als ‘dogmatisch’ en
daarmee als ‘niet meer van deze tijd’ ter zijde
wordt geschoven. Het is echter juist deze dogma-
tiek die ook nu nog begrijpelijk en goed verde-
digbaar is. Achter art. 120 Grondwet gaat immers
de opvatting schuil dat de democratisch gelegiti-
meerde wet het hoogste gezag in de staat beli-
chaamt. Bestuur en rechter hebben zich beide re-
kenschap te geven van door de wetgever in de ‘al-
gemene wet’ vastgelegde normen. Het is aan de
wetgever zelf zich rekenschap te geven van de
Grondwet. Artikel 120 maakt de rechter onderge-
schikt aan de wet. Juist omdat de wet de rechter
bindt, kan de rechter overigens onafhankelijk
zijn. Zonder de gebondenheid van de rechter aan
de wet, dreigt de rechter vogelvrij te worden. 

Het staat derhalve de rechter niet vrij om een
oordeel te vellen over het grondwettelijk hande-
len van de wetgever. De wetgever wordt ui-
teraard geacht dat wel te doen. Voor bestuur en
rechter is het door de wetgever gesproken oor-
deel in beginsel maatstaf.9 Het te onzent gel-
dende toetsingsverbod vloeit derhalve voort uit
een in elk geval logische en consequente visie op
de plaats en taak van de rechter. Historisch ge-
zien is het natuurlijk vooral de betrokkenheid
van de Koning bij de totstandkoming van wetge-
ving die de rechter tot een zekere neutraliteit ten
opzichte van de formele wet dringt. Naar be-
staande politiek-staatsrechtelijke maatstaven
zou men kunnen beweren dat de Grondwet in
art. 120 een uitdrukkelijke keuze maakt om de
uitleg en toepassing van de Grondwet mede toe
te vertrouwen aan de gekozen volksvertegen-
woordiging. Daar zit nu precies het volk dat
Wouter Bos bedoelt. Met zijn pleidooi voor op-
heffing van het toetsingsverbod scheurt Bos de
Grondwet los van datzelfde volk door haar in de
schoot van de niet-democratisch gelegitimeerde
rechter te werpen.

Daarbij komt dat invoering van constitutio-
nele toetsing, in welke vorm dan ook, de proble-
men van Asscher en Bos niet oplost; integendeel.
De balans tussen wetgever en bestuur blijft even

digen. Waar staat die Grondwet eigenlijk im-
mers voor? 

Toch denk ik dat het om verschillende rede-
nen de moeite waarde is de Grondwet steviger te
omarmen. Ondanks het ontbreken van duide-
lijke vertrekpunten van ons publieke bestel in de
Grondwet, liggen aan die Grondwet wel degelijk
een aantal waardevolle vertrekpunten ten grond-
slag. Het is beslist de moeite waard die verder te
expliciteren. Aldus kunnen discussies over
staatsrechtelijke en politieke vernieuwing, ook
binnen de PvdA zelf, op een veel zinvoller wijze
worden gevoerd dan nu wel eens het geval is. Ik
wil proberen een en ander te illustreren aan de
hand van een viertal staatsrechtelijke thema’s
waarover nu de discussie woedt. 

het toetsingsverbod

Een eerste voorbeeld dat ik wil noemen heeft be-
trekking op het toetsingverbod van art. 120
Grondwet. De vanzelfsprekendheid van die be-
paling ligt de laatste jaren onder vuur. Zoals ge-
zegd tonen Asscher en Bos zich voorstanders van
opheffing van het toetsingsverbod. Terecht
schetst Asscher in zijn bijdrage de argumenten
die zijn aangevoerd om de rechter ‘buiten spel’ te
houden als het gaat om de uitleg en interpretatie
van de Grondwet. Asscher stelt evenzeer terecht
dat de PvdA van oudsher huiverig is om dit ver-
bod op te heffen en verwijt de PvdA en passant
dit standpunt in te nemen op basis van het demo-
cratie argument (curs. Asscher). Asscher kwalifi-
ceert dat als een ‘…bijna dogmatisch argument’.7

Er zijn volgens Asscher gegronde redenen die
koers te verlaten. Het belangrijkste argument is
wel dat het primaat van de wetgever verschoven
is in de richting van een primaat van het bestuur.
Rechterlijke toetsing aan de Grondwet herstelt
die ontwikkeling en ‘... kan mede worden gezien
als bescherming tegen bestuurlijke willekeur, en
in die zin als herstel van de verhoudingen tussen
de drie machten…’.8 Het betoog van Bos is wezen-
lijk niet anders. Hij voegt er nog aan toe dat aldus
de Grondwet kan worden teruggeven aan het
volk.
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cussie over wijziging van de Grondwet te voeren.
Daar komt wat mij betreft nog wel iets bij. Voor
referenda en volksraadplegingen zijn zonder
meer goede argumenten aan te voeren. Maar he-
lemaal zonder nadelen is de komst van deze
nieuwe besluitvormingsmechanismen niet.11

Er is op zijn minst enige spanning met het ver-
tegenwoordigend stelsel. De vraag is immers wie
bevoegd is om referenda uit te schrijven en
welke bindende kracht er van een uitspraak via
een referendum of volksraadpleging uitgaat. Is
het bijvoorbeeld de kiezer zelf die een referen-
dum kan vragen, of doet uitsluitend de volksver-
tegenwoordiging dat? En wie bepaalt de bin-
dende kracht van deze uitspraken? 

Wat mij opvalt is dat dit type elementaire vra-
gen eigenlijk nauwelijks aan de orde is. Dat komt
omdat we de genoemde spanning voor het ge-
mak wegredeneren. Referenda en volksraadple-
gingen worden nu heel eenvoudig als wenselijke
nieuwe democratische wegen gezien. Dat die
voorkeur haaks staat op de uitgangspunten van
de Grondwet en niet goed past in de wijze
waarop we onder het gezag van die Grondwet
van oudsher vorm geven aan onze parlementaire
democratie, lijkt daarbij nauwelijks terzake te
doen. Los van de politieke voorkeur die men ten
aanzien van referenda en volksraadplegingen
heeft, vind ik dat getuigen van een onthutsende
vrijblijvendheid. 

verkiezing van bestuurders

Dit brengt mij bij een derde voorbeeld van een
vernieuwingsdiscussie die wordt gevoerd: de ge-
kozen bestuurder. In Nederland is de recht-
streekse verkiezing van bestuurders een onbe-
kend verschijnsel. Het tij lijkt echter te keren.12

De rechtstreekse gekozen burgemeester is dich-
terbij dan ooit en ook een mogelijk gekozen mi-
nister-president is niet langer onbespreekbaar.
De gedachte achter deze discussie is van een ver-
rassende eenvoud. Burgers hebben er recht op
om hun bestuurders aan te wijzen. Dat is demo-
cratischer en dus beter. En laten we eerlijk zijn,
wie zou nu niet meer democratie willen? 

broos als hij was, terwijl de balans tussen zowel
wetgever en rechter als tussen bestuur en rechter
ernstig verstoord raakt. Het gevolg is een toe-
name van wat men zou kunnen aanduiden als
‘rechtersrecht’ en een verscherpte juridificering
van de verhouding overheid-burger. Dat leidt tot
onderdrukking van de ook door Bos wenselijk
geachte ‘autonomie van het democratisch proces’
en tot ‘rechtersbureaucratie’ die zijn weerga niet
kent. Ik heb de neiging hiervan niet onmiddel-
lijk de rechtsstatelijke of democratische winst te
zien.

referenda

Een tweede punt van discussie, dat overigens on-
middellijk samenhangt met het voorgaande, is
het debat over invoering van nieuwe democrati-
sche instrumenten als referenda en volksraad-
plegingen. Zowel op nationaal als op lokaal ni-
veau is de laatste jaren een stevige discussie ge-
voerd over de noodzaak en wenselijkheid van dit
type instrumenten.10

Referenda en volksraadplegingen zouden
kunnen bijdragen aan versterking van de betrok-
kenheid van de kiezers, of zo men wil burgers, bij
het bestuur. Aldus wordt het vertrouwen in de
politiek versterkt. Deze redenering lijkt plausi-
bel maar is het toch niet. 

Het Nederlandse staatsrecht loopt van ouds-
her niet warm voor referenda en volksraadple-
gingen. Historisch is dat goed verklaarbaar. Ons
staatsbestel is immers niet gebaseerd op de ge-
dachte van volkssoevereiniteit. Dit maakt de in-
voering van deze instrumenten ook niet zo van-
zelfsprekend. Democratie is in de opvatting van
onze Grondwet in hoofdzaak representatieve
democratie. In Tweede en Eerste Kamer komt de
wil van het volk tot stand en niet daarbuiten. Dat
moge ouderwets aandoen, het is wel de waarheid
die de Grondwet schept.

Eén en ander betekent naar mijn idee dat we
niet zonder meer en heel vanzelfsprekend de
introductie van referenda en volksraadplegingen
mogen omarmen. Dat doen we nu echter wel en
zelfs zonder de mijns inziens noodzakelijke dis-
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de gevolgen van die keuze te schetsen. De komst
van de gekozen burgemeester zal onherroepelijk
(moeten) leiden tot een herverkaveling van be-
voegdheden ten nadele van de rechtstreeks geko-
zen raad en ten gunste van de rechtstreeks geko-
zen burgemeester. Ik heb de neiging hier niet
onmiddellijk de democratische winst van in te
zien.

het kiesstelsel

Tenslotte een vierde voorbeeld. Tussen burgers
en de politiek gaapt, zo menen velen, een groot
gat. De kloof tussen kiezer en gekozene dient
verkleind te worden. Die gedachte ligt ten grond-
slag aan de discussie over de hervorming van het
kiesstelsel voor de Tweede Kamer. Het stelsel van
evenredige vertegenwoordiging dat wij sinds
1917 hebben, voldoet kennelijk niet meer.14 De
bedoeling is om tussen de kiezer en ‘zijn/haar’
afgevaardigde een directere band te smeden dan
nu het geval is. Nu zijn gekozenen vaak niet
meer dan anonieme partijpolitici. Dat doet af-
breuk aan het vertegenwoordigend stelsel. Er is
behoefte aan herkenbaarheid van volksvertegen-
woordigers. Het districtenstelsel biedt mogelijk-
heden die band tot stand te brengen. Buiten kijf
staat dat onze representatieve democratie gebaat
is bij herkenbaarheid van hen die gekozen zijn
bij hen die gekozen hebben. Kiezers zouden op
zijn minst moeten aanvaarden dat het goed is
om zich te laten vertegenwoordigen door ande-
ren. Als dat vertrouwen wegebt, raakt de repre-
sentatieve democratie in een onvermijdelijke
crisis. 

De vraag is natuurlijk of men dit tij kan keren
en zo ja, hoe dan? Het stelsel van evenredige ver-
tegenwoordiging is gebaseerd op de gedachte dat
de stem van iedere kiezer bij de bepaling van de
uitslag even zwaar (= evenredig) weegt. Dit leidt
eigenlijk vanzelf tot een vrij nauwkeurige afspie-
geling van de kiezersvoorkeuren in de samen-
stelling van de Tweede Kamer. Het gat tussen wat
kiezers willen en hoe de kamer is samengesteld
is aldus klein van omvang. Vanuit dat perspectief
is de altijd veronderstelde kloof tussen kiezer en

Ook hier vindt een versimpeling plaats van de
werkelijkheid die onze Grondwet schept. Be-
stuurders worden in Nederland op twee manie-
ren aangewezen. Zij worden soms benoemd door
de Koning (bij koninklijk besluit); dat geldt voor
ministers, staatssecretarissen, commissarissen
des Konings en burgemeesters. Soms ook wor-
den zij door de volksvertegenwoordiging zelf be-
noemd. Dat geldt voor wethouders en gedepu-
teerden. Problematisch aan de eerst genoemde
categorie is vooral het monarchale element in
die benoeming. Juist daarom ook worden mi-
nisters en staatssecretarissen in de praktijk aan-
gezocht via partijpolitieke lijnen en de facto door
het parlement en zijn fracties gekozen. Burge-
meesters worden in nauw overleg met de ge-
meenteraden aangezocht. Vrijwel altijd wordt de
persoon die de raad via zijn vertrouwenscom-
missie als eerste op de lijst heeft geplaatst ook
formeel benoemd.13 Het monarchale element
wordt hier dus langs democratische weg gecorri-
geerd. Ware het dan niet beter de correcties die
de politieke praktijk op het grondwettelijk bestel
heeft aangebracht in die Grondwet vast te leg-
gen, in plaats van die procedures zelf ter discus-
sie te stellen?

De rechtstreeks gekozen bestuurder/burge-
meester is om twee inhoudelijke redenen pro-
blematisch. In de eerste plaats is de veelgehoorde
opvatting onjuist dat de rechtstreeks gekozen
burgemeester past in een concept van directe de-
mocratie. Er is geen wezenlijk verschil tussen de
keuze van een burgemeester en de keuze van de
raad. In het ene geval wijst men één persoon aan
en in het andere geval een collectief. Dat levert
niet meer, maar hooguit andere, democratie op.
De raad is gekozen door iedereen, de burge-
meester is ‘slechts’ gekozen door zijn meerder-
heid. De minderheid telt niet. 

Daarnaast zet een rechtstreeks gekozen bur-
gemeester de positie van de raad als hoogste or-
gaan binnen de gemeente onder druk. Het leidt
tot een stelsel waarin meerdere bestuursorganen
op lokaal niveau van hetzelfde type legitimatie
worden voorzien. Wat in de debatten over de ge-
kozen burgemeester telkens wordt nagelaten is
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Een andere verklaring voor de warme belang-
stelling voor het districtenstelsel is wellicht gele-
gen in de effecten van dat stelsel. Dat is immers
veel sterker gericht op regeringsvorming dan het
stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Coa-
litiekabinetten zijn in een districtenstelsel als
gevolg van de niet te vermijden komst van een
twee-partijen-stelsel overbodig. Dat daarbij
kleine politieke bewegingen uit het parlement
zullen verdwijnen is bijzaak. Voor de PvdA is
deze keuze wellicht verstandig uit machtspoli-
tieke overwegingen, maar mijn democratische
hart gaat er niet harder van kloppen.

grondwet heeft geen tanden?

Met de genoemde voorbeelden heb ik duidelijk
willen maken dat de Grondwet lang niet zo prin-
cipeloos is als men bij oppervlakkige lezing zou
veronderstellen. Op velerlei vlakken bevat die
Grondwet wel degelijk uitgangspunten die ook
vandaag de dag nog goed bruikbaar zijn. Om die
te ontdekken moet men soms even zoeken.
Wouter Bos merkt in zijn genoemde Wittenber-
glezing op dat onze Grondwet ‘... geen tanden
heeft’. Op het eerste gezicht lijkt dat zo. Wie ech-
ter de moeite neemt verder te kijken en, om
maar in de beeldspraak te blijven, de bek van de
Grondwet verder opent, ziet een berg blinkende
tanden en kiezen, die nog jaren mee kunnen.

Het valt mij op dat het vernieuwingsdebat
ook binnen de PvdA volstrekt voorbij gaat aan de
bijzondere vertrekpunten van ons staatsbestel.
Daarmee ontstaat al snel het beeld dat wie alleen
al het woord ‘vernieuwing’ in de mond neemt de
discussie gewonnen heeft. Vernieuwing van het
staatsrechtelijk bestel is een doel op zichzelf ge-
worden. Dat alles zou wat mij betreft nog aan-
vaardbaar zijn als in de discussies ten minste se-
rieuze pogingen zouden worden ondernomen
het bestaande stelsel gefundeerd te bekritiseren
en als de alternatieven die worden aangedragen
van een deugdelijke onderbouwing worden
voorzien. Ik kan mij niet aan de indruk onttrek-
ken dat zulks nu niet gebeurt. Er is sprake van
een tamelijk beginselloze vernieuwingsdrift, die

gekozene helemaal niet zo groot. Het stelsel van
evenredige vertegenwoordiging biedt daarnaast
andere voordelen. Juist omdat hierbinnen met
zogeheten lijsten wordt gewerkt die elke partij
kan indienen, liggen er ongekende kansen voor
partijen om hun lijsten zo in te richten dat zo op-
timaal mogelijk wordt voldaan aan regionale
spreiding van de kandidaten. Zonder dat de voor-
delen van het stelsel van evenredige vertegen-
woordiging overboord worden gezet, kan aldus
de regionale/lokale herkenbaarheid van volks-
vertegenwoordigers worden vergroot. Ik ben een
grote voorstander van de door Hans Anker en
Erik van Bruggen gepresenteerde voorstellen om
de kandidatenlijsten van de PvdA anders samen
te stellen.15 De PvdA kan zonder aan de Grond-
wet te morrelen de veronderstelde kloof zelf pro-
beren te dichten!

Ik vraag me dan ook af waarom zo velen, het
kabinet Balkenende-II incluis, hameren op de in-
voering van een soort districtenstelsel.16 Het is
niet nodig. Het is bovendien voor het represen-
tatieve karakter van het parlement niet verstan-
dig. Het districtenstelsel smeedt weliswaar een
directe relatie tussen de kiezers uit een district
en hun afgevaardigde, maar die relatie is er al-
leen met degenen die behoren tot de meerder-
heid die de kandidaat ook daadwerkelijk zelf
heeft gekozen. De minderheid telt niet mee. Hier
ontstaat derhalve een levensgroot representatief
gat. Bekend zijn de voorbeelden uit Engeland
waar achtereenvolgende kabinetten over ruime
parlementaire meerderheden beschikten zonder
een meerderheid van het electoraat achter zich te
hebben.17

Het is voor mij onbegrijpelijk waarom nu tel-
kens dat districtenstelsel als panacée voor de ver-
onderstelde kloof ten tonele wordt gevoerd. Ik
kan de voorkeur voor districtenstelsels alleen
goed verklaren vanuit een bijna onbedwingbare
neiging om de politiek ook in persoon te verbeel-
den. Politiek gaat in die visie niet om beginselen
of idealen van partijen of bewegingen, politiek
gaat kennelijk om ‘hoofden met een imago’. Die-
zelfde tendens doet zich overigens voor in de dis-
cussie tot de rechtstreeks gekozen burgemeester. 
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dingen tussen regering en parlement dualistisch
zouden moeten zijn. Dat dualisme is, zoals hier-
boven beschreven, verklaarbaar vanuit de zelf-
standige, op de monarchale traditie rustende legi-
timatie van de regering. Als die monarchale tradi-
tie wegebt, vervalt ook de basis voor het dualisme. 

Ongeveer dezelfde soort discussie doet zich
voor ten aanzien van de gekozen burgemeester.
Natuurlijk is de komst daarvan verdedigbaar,
maar dan hoort daar wel een fundamentele dis-
cussie te worden gevoerd over de gevolgen. Ang-
stig sparen wij nu ‘kool en geit’. Wie uit is op de
komst van een gekozen (regerings-)leider op lo-
kaal niveau, dient tenminste een blauwdruk te
geven van de positie van de gemeenteraad in
zo’n stelsel. Dat gebeurt nu niet, omdat de toe-
komst er simpelweg niet rooskleurig uit ziet. In
een systeem met presidentiële trekken is nu een-
maal een andere, en in mijn ogen mindere, rol
weggelegd voor de volksvertegenwoordiging. 

Tenslotte nog een enkele opmerking over het
kiesstelsel. Ook hier wreekt zich een mentaliteit
van knutselaars. In al onze, overigens terechte, ij-
ver om de band met de kiezer hechter te maken,
dreigen wij een stelsel in te voeren dat niet al-
leen averechtse effecten zal hebben, maar dat
voor het gewenste doel ook helemaal niet nodig
is. Partijen kunnen best zelf aan de slag met hun
vernieuwing. Daar hoeft de Grondwet helemaal
niet voor te worden veranderd.

diagnose voor vernieuwing

Ik begon met te zeggen dat ik het pleidooi van
Lodewijk Asscher om de Grondwet te reanime-
ren sympathiek vind. Met Wouter Bos ben ik het,
zoals gezegd, hartgrondig eens als hij zegt dat
onze Grondwet beter verdient. Wij mogen inder-
daad serieuzer dan nu het geval is de Grondwet
wel wat meer centraal stellen in samenleving en
politiek. Het roept bij mij wel de vraag op wie of
wat we dan gaan reanimeren. Ik heb gepoogd
aan te geven dat onze Grondwet een bepaald
schamele inhoud heeft. Dit neemt niet weg dat
desondanks ons politieke bestel onder dezelfde
Grondwet wel heel waardevolle elementen kent.

per saldo neer komt op het uitschrijven van een
wedstrijdje ‘democratisch-vrij-worstelen om de
gunst van de kiezer’. De boodschap is immers
helder: het bestaande bestel moet op de helling,
want dat is oude politiek en vernieuwen is goed. 

Ik heb met die niet aflatende pogingen om via
staatsrechtelijke vernieuwing het politieke be-
stel ‘vlot te trekken’ grote moeite. In de eerste
plaats gaat er een merkwaardig soort, wat ik
maar aanduid als ‘maakbaarheidsoptimisme’
schuil. Als we met zijn allen maar wat knutselen
aan de regels (structuur) waarbinnen de politiek
opereert, dan komt het met de inhoud van dat
politieke bedrijf (cultuur) wel goed. Het is het
staatsrecht en de politiek van de meccanodoos. Ik
geloof daar niet in.18

Veel kwalijker vind ik het nog dat in al die ver-
nieuwingsijver nauwelijks meer serieus wordt
nagedacht over de gevolgen van bepaalde voor-
stellen. Natuurlijk is het legitiem om een voor-
stel voor de verdwijning van het toetsingsverbod
van art. 120 Grondwet te omarmen. Maar laten
we dan ook eerlijk zijn over de gevolgen ervan.
Het primaat van de politiek komt dan nog verder
onder druk te staan, terwijl de rechter in toene-
mende mate geroepen zal worden om kwesties
met een politieke dimensie te beslechten. Dat
leidt niet alleen tot verscherpte, en wat mij be-
treft onwenselijke juridificering, maar roept ook
de vraag op waarom de rechter dat zou mogen.
Als de rechter niet aan de wet gebonden is, aan
wie dan wel? Juist die principiële vraag blijft zo
vaak onbeantwoord. Ik zou wel graag van As-
scher en Bos willen horen op basis waarvan zij
nu vinden dat de rechter beter in staat is de
Grondwet te bewaken dan democratisch gelegiti-
meerde organen. 

Ook in het debat over de komst van referenda
is sprake van begripsarmoede. Achter de invoe-
ring van deze middelen gaat een opvatting van
volkssoevereiniteit schuil. De Nederlandse
Grondwet erkent dat beginsel niet. Wie dat echter
impliciet wel doet, moet de consequenties er van
onderkennen. Men kan niet, om maar eens een
voorbeeld te noemen, tegelijkertijd de volks-
soevereiniteit omarmen en vinden dat de verhou-
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daardoor het gevaar middelen te gebruiken die
erger zijn dan de kwaal. Als we daarmee te lang
doorgaan overlijdt de patiënt om wie wij ons be-
kommeren vanzelf. Dat kan niet de bedoeling
zijn van reanimatie!

Ik zou die wel willen bewaren. Het lijkt mij goed
in tal van staatsrechtelijke kwesties eerst maar
eens de goede diagnose te stellen, alvorens de
vernieuwing te omarmen. Dat gebeurt nu beslist
te weinig. Men roept maar wat. Elke bijdrage aan
de vernieuwing is er immers één. Wij lopen
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