
Directe democratie past 

niet binnen de Christen 

Democratische traditie 

PROF MR. ALFONS DÖLLE 

Waar burgers op voet van gelijkheid (one man one vote) door de grondwetgever 

het recht verschaft is de volksvertegenwoordigingen samen te stellen lijkt het 

op het eerste gezicht niet onlogisch dat het electoraat dus ook in staat en ge

rechtigd is om de bevoegdheden van de volksvertegenwoordiging "over te ne

men" dan wel te corrigeren of ongedaan te maken. De christen-democratie en 

hun erflaters vonden tot op heden duidelijk en met re-den dat zulks niet het ge

val is. Het belangrijkste fundamentele bezwaar tegen met name volks initiatief 

en referenda is dat de overheid een deel van haar unieke verantwoordelijk-heid 

als dwanginstitutie op oneigenlijke gronden afschuift op de samenleving. 

Overheden zijn in alle tijden en op alle plaatsen - dus ook in de democratische 

rechtsstaat - dwang-instituties. In de representatieve democratie is de uitoefe

ning van dwang met allerlei zorgvuldige procedures en eisen omkleed. In de di

recte democratie niet: daar geldt de wil van de meerderheid. Bovendien geldt 

onverkort het voordeel van de representatieve de-mocratie boven de directe: 

juist binnen een volksvertegenwoordiging kan een zorgvuldige afweging plaats 

vinden met het oog op het algemeen belang. Dölle voelt er weinig voor onder

scheid te maken tussen verschillende soorten referenda. In vrijwel alle gevallen 

zullen referenda de facto de status van een beslissend referendum hebben. De 

zelfstandige waarde van de vertegenwoordigende democratie zal door ruimte 

te geven aan referenda op ongewenste wijze ondermijnd worden. Wie de brug 

tussen samenleving en volksvertegenwoordiging desalniettemin hechter wil 

maken zal volgens Dölle eerder de oplossing moeten zoeken in wijzigingen van 

het selectiesysteem voor volksvertegenwoor-digers dan in de clausule ring van 

de opdracht van die volksvertegenwoordiging. 

Inleiding 

Het was tot ver in de 1ge eeuw nog mogelijk dat gezellig begonnen avonden in fa

miliekring of op de sociëteit konden ontsporen wanneer in de hitte van het poli

tieke debat een deelnemer het woord democraat werd toegevoegd. 

Zo wenste men niet bejegend te worden. De connotaties waren nogal negatief: het 

woord stond in de geur van de Franse Revolutie: koningsmoord, Terreur, Comité 
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de Salut Public, de verplichte eed voor priesters, de massamoord in de Vendée wa

ren ware schrikbeelden. De Franse revolutionaire 'fratsen' waren in 1813 met 

vreugde doorgestreept en de herinnering aan de Franse Tijd, met als dramatisch 

dieptepunt de Inlijving, was bitter. De meeste rustige en welwillende burgers had

den er dan ook weinig mee op. 

Tegenwoordig hangt de vlag er duidelijk anders bij. Vrijwel ieder zal met mij on

aangenaam getroffen zijn wanneer aan onze democratische gezindheid wordt ge

twijfeld. 

De kern van dit begrip is, na de bloedigste eeuw uit de geschiedenis van de mens, 

door een dal van dictatuur en terreur heengetrokken thans niet echt meer in het 

geding. 

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948), het Europees Verdrag 

van de Mens (1950), het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke 

rechten (1966), het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culture

le rechten (1969) en andere wat minder bekende juridische documenten verwijzen 

naar die kern en garanderen deze zoals ook onze Grondwet dat doet. 

Daartoe behoren de onvervreemdbare rechten van de mens (o.a. door Paus 

Johannes Paulus lP onvermoeibaar verdedigd) tegenover de overheid als onderdeel 

van de rechts-staats-idee. Een andere kernwaarde van de democratie c.q. de rechts

staat die vrijwel niet meer betwist wordt, is dus de overtuiging dat die samenleving 

op hoofdlijnen beslissend betrokken moet zijn bij de wijze waarop de publieke 

zaak wordt behartigd. Maar hoe wordt die brug geslagen? 

Twee ideaaltypen 

De moderne burger De literatuur noemt in dit verband twee ideaaltypische invullingen van de weder-

ziet zichzelf niet zijdse betrokkenheid van overheid en samenleving: de directe ofidentiteitsdemo-

slechts als koning cratie en de in-directe of representatieve democratie. 

ldant in de markt- In het laatste geval wordt de bevolking door een volksvertegenwoordiging tegen-

sector, maar ook als woordig gesteld. Deze bezit in het huidige Nederland in de woorden van het 

lmning l<iezer in de Handboek van het Nederlands staatsrecht 'een opdracht tot handelen en beslui

res publica. ten voor degenen die dat zelf niet kunnen omdat zij teveel in aantal zijn, te ver-

spreid wonen, niet deskundig genoeg zijn en, vooral, wel wat anders te doen heb

ben'.2 De volksvertegenwoordiging heeft een handelingsopdracht; zij heeft niet 

primair de missie een afbeelding te zijn van het volk. 

Dat ligt anders bij de directe democratie. Hier regeert het volk zichzelf zoals de vrije 

mannen in de Atheense volksvergadering en kantonbewoners op de 'Alpenwei'. 

Theoretisch is dat model in onze tijd in hoge mate schatplichtig aan de 'Burger 

van Genève': Rousseau. Door het verdrag (Contrat Social) van allen met allen 

wordt de mens burger en wordt zijn bedreigde natuurlijke vrijheid omgevormd 

tot een politieke vrijheid. Door het verdrag en de daarop gebaseerde overheid 

komt de Algemene wil tot stand die zich in wetten uit die door de burgers in 
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praktijk door stemming worden vastgesteld. 'Wetgeving soevereiniteit en alge

mene wil als de profane drie-eenheid van het maat-schappelijk verdrag'.3 

Het ideaal van de rechtstreekse democratie bezit ook zonder Rousseau voor nog

al wat mensen iets vanzelfsprekends. Natuurlijk, men aanvaardt de vertegen

woordigende demo-cratie wel als onvermijdelijk, in een gecompliceerde en 

hoogontwikkelde samenleving; 

maar die vertegenwoordigende democratie wordt dan toch als sec0l1d best ge

zien. Nu het voorshands onmogelijk is de fakkel van de directe democratie van 

Athene terug te halen moeten we het er maar mee doen. Vanuit deze instelling 

staat iemand uiteraard positief tegen het amenderen van de vertegenwoordigen

de democratie met allerlei vormen van identiteitsdemocratie: volksinitiatief, re

ferenda van velerlei soort, recallrecht. 

Deze positieve instelling tegenover (vormen van) directe democratie lijkt te pas

sen bij moderne burgers. Hij ziet zichzelf niet slechts als koning klant in de 

marktsector, waar hij althans met de mond ook zo wordt bejegend, maar ook als 

koning kiezer in de res publica. De overheid wordt dan al gauw beschouwd als 

de mandataris van de actuele samenleving. 

Het ligt in het verlengde ook van het wijdverspreide sentiment dat de 'overheid 

van de burgers is' en aan hen dient 'te worden teruggegeven' naast de wijd ver

breide romantische notie van een monolithisch en goed volk (ook Rousseau). Die 

opstelling gaat dikwijls vergezeld van een lineair vooruitgangsgeloof aan directe 

democratie als logische en moreel superieure uitkomst van een eeuwenlang his

torisch proces zoals dat ook in Nederland zichtbaar zou zijn. Maar is dat wel zo? 

Directe democratie een logisch sluitstuk? 

Tijdens de Republiek van de Verenigde Nederlanden lag de volksinvloed in de 

Standen Generaal zoals deze door de Gewestelijke Standen was samengesteld. In 

het Koninkrijk der Nederlanden waren het opnieuw de Provinciale Staten die de 

Tweede Kamer samen-stelden; de Koning benoemde de Eerste Kamer die in 1815 

op wens van de Belgen was ingesteld. 

De Provinciale Staten werden op hun beurt gekozen door de drie standen (adel, 

steden, landelijke stand). In 1848 komt de keer. Het individualistisch kiesrecht 

vervangt het 'standenkiesrecht' . De Grondwet attribueert het recht de volksverte

genwoordiging c.q. de Tweede Kamer zelf samen te stellen aan individuele bur

gers. Het ging om censuskiesrecht en circa 3% van de (vermogende) mannen be

zat het. 
Toen ontbrandde de strijd rond het kiesrecht pas echt. Dit werd uitgebreid na de 

grond-wetsherziening van 1887 (caoutchouc-artikel) en de Kieswet-Van Houten 

(1896) tot zo ongeveer de helft van de mannen. In 1917/1922 wordt het kiesrecht al-

gemeen voor mannen en vrouwen. 

Is hiermee nu niet de laatste etappe aangebroken? Waar burgers op voet van ge-
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lijkheid (one man one vote) door de grondwetgever het recht is verschaft de volks

vertegenwoor-digingen samen te stellen lijkt het op het eerste gezicht niet onlo

gisch dat het electoraat dus ook in staat en gerechtigd is om de bevoegdheden van 

de volksvertegenwoordiging "over te nemen" dan wel te corrigeren of ongedaan te 

maken. De christen-democratie en hun erflaters vonden tot op heden duidelijk en 

met reden dat zulks niet het geval is. 

Christen-democratie 

Het Referendumplatform meldt wat grimmig, maar niet onjuist, op haar website 

'Het CDA is, evenals de partijen ARP, KVP en CHU waaruit het in 1980 werd ge

vormd, altijd principieel en consistent tegenstander geweest van alle direct-demo

cratische besluitvor-ming'. 

De notie van de Overheid als Dienaresse Gods die de samenleving dient, verzet 

zich of staat minstens op gespannen voet met de identiteitsideologie (volk=over

heid) en articu-leert de heteronomie die de overheid, ook de democratische 

rechtsstaat, noodzakelijk en normatief aankleeft ten aanzien van de samenleving. 

Het CDA gaat daarbij, zo begint het 'Ten geleide' bij het Programma van 

Uitgangspunten, op de eerste plaats uit van de de-mocratie als verworvenheid en 

opdracht. Dat wordt o.a. uitgewerkt in een streven trans-parant te zijn en zich als 

overheid te verantwoorden, decentralisatie te bevorderen, sprei-ding van politieke 

macht, nadruk op grondrechten e.d. Een betrokken overheid; een be-trokken sa

menleving. 

Nergens wordt echter bepleit de verantwoordelijkheden van overheden enerzijds 

en maat-schappelijke organisaties en burgers anderzijds te vermengen. 

Integendeel. De Nederlandse christen-democratie sluit, net als de Duitse4 , voor de 

toekomst niet onder alle omstandigheden alle vormen van directe democratie uit; 

maar de vertegenwoordigende democratie als zodanig wordt als moreel en kwali

tatief superieur aan de identiteitsdemo-cratie beschouwd. 

Dientengevolge is de grootste waakzaamheid geboden tegen ontwikkelingen die 

dat ver-tegenwoordigende stelsel ondermijnen of aantasten. 

Waarom? 

Er zijn tal van praktische bezwaren tegen met name het referendum en het volk

sinitiatief aan te voeren. Het eeuwige gesteggel over de vraagstelling in een refe

rendum; het digitale karakter van een referendum; het pIebiscitaire karakter (bijv. 

voor of tegen het kabinet) dat zich snel kan manifesteren bij belangrijke referenda 

en de vertragende werking zijn slechts enkele voorbeelden. Ik laat deze praktische 

problemen liggen en wil me tot de principiëlere aspecten van de kwestie beper

ken. Het hoofdpunt daarbij lijkt dat van de heteronomie; anders gezegd van de 

uniciteit van de grondslag en missie van de overheid als institutie. Overheden zijn 
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ook altijd in alle tijden en op alle plaatsen dus ook in de democratische rechts

staat dwanginstituties. Zij beperken gedragsalternatieven van mensen hoe om

zwachteld ook. De dwang kan bestaan uit gevangenisstraf, hechtenis, boete maar 

vaker nog om onthouding of gewijzigd verlenen van vergunningen, concessies, 

uitkeringen, subsidies, ontheffingen enz. Dat geldt uiteraard ook in het algemeen 

voor bijvoorbeeld maatregelen op het terrein van ruimtelijke ordening, fïscaliteit 

e.d. Hoe democratisch en zorgvuldig besluitvorming ook tot stand komt; voor de 

"getroffene(n)" is het wel degelijk dikwijls een dwangervaring. Dus ook het feit 

dat de vertegenwoordiging van het volk deel uitmaakt van de overheid en daar in 

theorie althans een cruciale rol speelt, doet daaraan niet af, maar maakt de erva

ring soms slechts schrijnender. Die totstandkoming van dwang is dus mede gede

legeerd aan de volksvertegenwoordiging. De Grondwet en organieke wetten orde

nen de totstandkoming van besluiten waaruit die dwang voorkomt. Zo moeten de 

besluitnemers hun werk in openbaarheid verrichten. Dat komt tot uiting in de 

schriftelijke voorbereiding en de mondelinge behandeling van wetsvoorstellen. 

Dat geldt ook voor optreden buiten de formele arena bijvoorbeeld voor de media 

en in allerlei gremia en fora. 

De besluitvorming berust mede op kennisname en verdiscontering van vaak ver

plichte (Raad van State, SER bijv.) gezaghebbende adviezen. Daarnaast worden be

langhebbenden, dikwijls wettelijk voorgeschreven in de Algemene wet Bestuurs

recht, bijzondere wetten ofinspraakverordeningen, gehoord. De besluitvorming 

wordt in de regel ook nog eens in openbare commissies voorbereid. De ambtsdra

gers die betrokken zijn bij besluitvorming hebben door eed (gelofte) bevestigde ge

heimhouding. Zij vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volkS en niet slechts 

het electoraat of specifieke bevolkings- of belangengroepen. Dit betekent dat ze 

aanspreekbaar zijn op de belangenbehartiging van hen die geen stem hebben. De 

gevolgen van besluiten (bijv. financieel) zijn dikwijls aan-zienlijk en moeten door 

de wetgever bij en na zijn besluitvorming worden verdisconteerd. Tenslotte zijn de 

resultaten van deze besluitvorming in beginsel voor rechterlijke toetsing vatbaar. 

Dat geldt uiteraard ook voor decentrale overheden. 

Intermezzo: een voorbeeld 

Er wordt een referendum gehouden over de afsluiting van een plantsoen voor auto

ver-keer. Een groot aantal belangen, deels onverenigbaar, zijn hierbij betrokken. De 

ouders en hun kinderen die graag in het plantsoen willen wandelen en het vertrek 

van auto's toejuichen. Het restaurant dat in het hart van het plantsoen gelegen is, 

wordt afgesloten voor alle verkeer. De milieugroeperingen in hun niet-ajlatende 

strijd tegen de uitlaatgas-sen. De winkeliers uit de aanliggende buurten die voor 

hun nering vrezen nu klanten op doorreis door het plantsoen in de toekomst een an

dere route kiezen. De Kamer van Koophandel die bezorgd is over bereikbaarheid van 

de zuidelijke stadswijken en de ver-keerspolitie die opstoppingen vreest in diverse de-
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len van de stad. Straatcomité's die vechten tegen de toename van de verkeersdrukte. 

Bewoners die vrezen dat door verban-ning van het autoverkeer het plantsoen een eld

orado voor drugsgebruikers zal worden. Eigenaren van huizen die een waardestij

ging van hun panden mogen verwachten ten ge-volge van de grotere aantrekkelijk

heid van het plantsoen zonder auto's. Middenstanders die juist waardedaling 

verwachten van hun bedrijfspanden. Groepen die stijging van de verkeersveiligheid 

verwachten door afsluiting. Bewoners van buitenwijken die nu een fors stuk moeten 

omrijden. 

In een beslissend referendum worden al deze belangen impliciet tegen elkaar af: 

gewogen en weggestreept. 

Een anoniem referendum-electoraat besluit aldus tot concrete dwanguitoefening 

in dit geval en in alle andere denkbare gevallen waarover een referendum wordt 

Het is ongewenst gehouden. De deelnemers aan dat referendum zijn tot niets anders gehouden dan 

dat bij de besluit- tot stemmen. Hoewel niet ieder zich door eigen belang zal laten leiden is daar ook 

vorming zelf de ver- niets op tegen. Dat eigen belang is in ieder geval het meest herkenbare en inzich

antwoordelijlille- telijke. Het is ook zeer onredelijk om van deelnemers aan een referendum te ver

den van overheid en wachten dat zij zich zo intensief in een materie verdiepen. Tenslotte is het ook 

samenleving door van belang nog op te merken dat de meerderheid in een referendum-electoraat 

elkaar gaan lopen. doorgaans een relatief gering deel vormt van de ingezetenen van een gemeente of 

provincie. 

Reserve 

Het is daarom goed dat de christen-democratische traditie grote reserves toont te

genover directe democratie. Het is gewenst dat mensen en hun verbanden op 

meerdere gebieden ten volle worden betrokken bij de voorbereiding van besluit

vorming; het is ongewenst dat bij de besluitvorming zelf de verantwoordelijkhe

den van overheid en samenleving door elkaar gaan lopen. Het is de roeping en de 

taak van de overheid de verantwoordelijkheid daarvoor op zich te nemen en deze 

niet te verzaken door deze deels terug te kieperen in de samenleving en daarbin

nen te leggen bij het electoraat van een referendum. 

Dit heteronomie-argument is niet het enige, maar naar het mij voorkomt wel het 

meest wezenlijke voordeel van de vertegenwoordigende democratie. Daarnaast 

zijn er andere voordelen. Hoogers6 spreekt over het parlement als een staatsor

gaan dat in Nederland niet de soevereiniteit van het volk maar dat van de Rede re

presenteert. Zware woorden maar zij raken een belangrijk aspect van het parle

mentaire werk. In ieder geval lijkt het juist om het karakter van de 

volksvertegenwoordiging als een argumenterend en delibererend lichaam gericht 

op de bevordering van het algemeen belang niet te gemakkelijk weg te honen. Een 

dergelijke opstelling die nog in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw 
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krachtig herleefde is begrijpelijk maar lichtvaardig. Begrijpelijk nu met name de 

toen aanstormende babyboom-generatie sterk onder de indruk was van sociologi

sche-politicologische benaderingen (soms marxistisch geïnspireerd) van het feno

menen staat en politiek. De volle nadruk lag op de staat als machtsinstituut; de 

normatieve dimensie werd onderschat en de notie 'algemeen belang' geridiculi

seerd als rationalisatie van machtsstreven. 

Lichtvaardig echter nu zelfs in de hoogtijdagen van de polarisering de bereidheid 

bleef bestaan om in de sleutel van het algemeen belang met elkaar te debatteren. 

Een onafzien-bare reeks aanvaarde amendementen, moties en andere voorstellen 

getuigt daarvan. In een instrument als het referendum ontbreekt deze vorm van 

argumenteren uiteraard. Maar er is meer. Electoraten bij volks initiatieven en bij 

referenda - typische instrumenten van directe democratie - kunnen zeker bij 

veelvuldig gebruik van die middelen de afzonderlijke stemmingen niet in een 

context van integrale belangenafWeging plaatsen. De uitbundige Californische 

praktijk biedt weinig opwekkend illustratie materiaal. 

Politiel(e partijen 

Nederland is al ruim een eeuw een partijendemocratie en die partijen gaat het 

niet goed. Sommigen spreken over oude olifanten op weg naar het woud der ver

getelheid. Dat lijkt veel te kras nu er in Westerse cultuurkring nog geen enkel 

voorbeeld is van een partijloze democratie. Het is echter onloochenbaar dat de 

verhouding overheid-samenleving-burger aan belangrijke veranderingen onderhe

vig is.7 De overheid functioneert anders dan voor-heen. Meer als medespeler min

der als architect. 

Sommigen komen dan in de verleiding zo niet de overheid zelf dan toch diens 'an

ders zijn', diens heteronomie, ernstig te relativeren. Het misverstand mag echter 

De taak van de niet geboren worden dat we overheden eigenlijk wel tot op grote hoogte kunnen 

volksvertegenwoor- ontberen. Er is geen recht zonder macht en er kan geen ontwikkelde beschaving 

diging is niet als bestaan zonder die macht die per definitie heteronoom is. Overheden, dus ook de 

een seismograaf de volksvertegenwoordiging als wezenlijk legitimerend orgaan daarbinnen, overstij-

mood ofthe count- gen in bepaalde opzichten het actuele electoraat. Het zijn instituties die genera-

ry te registreren en ties verbinden; de rechtsorde garanderen; vitale (basis)-voorwaarden voor de sa-

in besluiten te ver- menIeving in stand houden; delen van het fysieke en culturele erfgoed beheren; 

talen de natie in de politieke wereldgemeenschap vertegenwoordigen en ook de belan

gen van niet-burgers en niet-stemhebbenden moeten meewegen. De taak van de 

volksvertegenwoordiging is derhalve niet als een seismograaf de 'mood of the 

country' te registreren en in besluiten te vertalen. Het volk dat, ook in de leer van 

de volkssoeve-reiniteit, noodzakelijk buiten de staat verkeert, wordt daarbinnen 

niet door een referendum electoraat maar door de Staten-Generaal tegenwoordig 

gesteld. Die volksvertegen-woordiging is periodiek verantwoording schuldig te

genover kiezers en permanent tegen-over de openbare mening. 
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Wie de brug tussen samenleving en volksvertegenwoordiging desalniettemin 

hechter wil maken zal dan ook eerder de oplossing moeten zoeken in wijzigingen 

van het selectie-systeem voor volksvertegenwoordigers dan in de clausulering van 

de opdracht van die volksvertegenwoordiging. Dan zou men kunnen denken aan 

vormen van districtenstelsel. Onze grondwet (art 53 lid 1) schrijft dwingend voor 

dat een kiesstelsel op grondslag van evenredigheid moet berusten. Dit betekent 

dus dat de door het CDA gewenste grotere binding van afgevaardigden met een be

paald gebied zo gemakkelijk zal zijn te verwerke-lijken. Zeker niet indien men het 

terecht mogelijk wil blijven maken voor kleine partijen om door te dringen tot de 

volksvertegenwoordiging. Verder is het uiteraard mogelijk om partijleden (al is 

dat slechts een fractie van de bevolking) een grotere invloed te geven op de lijstsa

menstelling. 

Tenslotte 

Men kan zich tenslotte de vraag stellen ofin dit verband alle vormen van directe 

demo-cratie over een kam mogen worden geschoren. Zo zijn er beslissende, con

sultatieve, fa-cultatieve, correctieve, raadgevende, raadplegende, constitutionele, 

wetgevings- en be-stuursreferenda. Het lijkt in ieder geval politiek vrij onaan

vaardbaar, zo leren ook de buitenlandse voorbeelden, referenda-uitslagen bij be

hoorlijke opkomst te negeren. Hoe een referendum ook wordt betiteld; ze hebben 

politiek feitelijk de impact van beslissende referenda. Burgers zijn opgeroepen, 

campagnes zijn gevoerd, stembiljetten ingevuld en uitslagen vastgesteld. De ana-

Ook een raadple- logie met 'gewone' verkiezingen is onmiskenbaar en dwingt tot conformering aan 

gend referendum dat referendum. Wel kan worden toegegeven dat er een verschil is tussen een 

zal doorgaans de raadplegend referendum waarbij het initiatief immers ligt bij de overheid en een 

facto doorgaans als raadgevend correctiefwetgevingsreferendum (zoals in de Nederlandse Tijdelijke 

een beslissend refe- Referendumwet). Desalniettemin zal ook een raadplegend referendum de facto 

rendum uitwerken. doorgaans als een beslissend referendum uitwerken. De vraag die overblijft en 

voor het CDA interessant kan blijken is die naar de wenselijkheid in uitzonderlijke 

situaties toch een referendum en wel een correctief constitutioneel referendum 

te overwegen. Dan moet het gaan om cruciale constituerende wijzigingen binnen 

de Nederlandse staat. Daarbij moet overigens wel weer worden bedacht dat indien 

het gaat om dat type allesoverheersende kwesties de door de huidige Grondwet 

voorgeschreven tussentijdse ontbinding van de Tweede Kamer wel degelijk in het 

teken daarvan zal komen te staan en als een pseudo-referendum zal uitwerken. 

Prof mr A.H.M. Dölle is lid van de cDAjractie in de Eerste Kamer. Hij heeft dit artikel op per

soonlijke titel geschreven. 
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noten 

1 Zie uiteraard ook Pacem in terris Uohannes XXIII), 1963, waarnaar de paus dik-

wijls nadrukkelijk in boodschappen verwijst. 

2 Handboek van het Nederlandse staatsrecht (Van der PotjDonner), 2001, p. 456. 

3 G. Hoogers, De verbeelding van het soevereine, Groningen, 1999, p. 41. 

4 Hoofdstuk IV. 107 beginselprogramma. 

5 Artikel 50 Grondwet. Zie ook art. 67, lid 3 (lastverbod). 

6 Idem, p. 331. 

7 Zie bijvoorbeeld S. van Bijsterveld, The Empty Throne, Tilburg, 2002. 
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