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WAAR ZIJN WE BANG VOOR? 

TDen in nDvember 1848 de nieuwe grondwet (van ThDrbecke) DP de stDepen van 

alle raadhuizen in heel Nederland plechtig werd afgekDndigd, waren elders in 
Europa de reactiDnaire krachten alweer flink aan de winnende hand. De Februari

revolutie -die onze koning Willem 11 zo aan het schrikken had gemaakt dat hij in 

één nacht van conservatief tot liberaal was geworden- was in Parijs, 8erlijn, 

Wenen, Boedapest en in nog al wat Italiaanse steden meer of minder bloedig vast
gelDpen. En wat in dje nDvembermaand nDg niet zichtbaar was, bleek wel in de 

jaren daarna: de autocratie was weer in opmars. In Frankrijk (doDr Napoleon 111), 

Duitsla~d (dDDr Bismarck), Oostenrijk-HDngarije (doDr Frans-Jozef en Radetzky) 
hadden de liberale uitgangspunten geen voet aan de'·grond gekregen. 

Was dat DDk zo. in Nederland? ,TijdgenDten hielden er ernstig rekening mee dat de 
opvolger van Willem /I, koning Wil/em 111, er in zou slagen om het voorbeeld van de 

door hem zo zeer bewDnderde Napoleon 111 te imiteren: weg met het rechtstreeks gekozen parlement, weg met de 

ministeriële verantwoordelijkheid, weg met de vrijheid van drukpers . 

Zo. ver is het niet gekDmen. Nederland ontwikkelde zich gelèidelijk tDt een serieuze parlementaire democratie . Toch 

ZDU het nDg twintig jaar duren vODrdat aan he~ BinnenhDf duidelijk werd gemaakt dat in een pDlitiek cDnfliCt tussen 
de .koning met zijn ministers enerzijds en de parlementaire meerderheid anderzijds het parlement tensldtte het laat

ste wDord heeft: de vertrouwensregel, later gevolgd door de gewDonte dat nieuwe verkiezingen altijd ook leiden tot 

vertrek ván het zittende kabinet en de vorming van een nieuw kabinet. Je kunt er lang over twisten wat de redenen 

waren van het overeind blijven van het liberale bestel. Misschien lag het aan het beperkte tactische inzicht van ' 

Wil/em 111, misschien DDk aan de bekwaamheid van de tDenmalige pDlitieke generatie, misschien DDk heel gewDDn aan 

de vDlksaard die nu eenmaal niet gesteld lijkt op scherpslijperij in de een Df andere richting. 

Interessant is imussen dat tDt aan de dag van vandaag de Nederlandse grondwet een sterk defensief karakter 
heeft dat samenhangt met het karakter van de periDde waarin hij werd gecDncipeert. Onze grondwet geeft 

vooral een beschrijving van de overheidsorganisatie en van de rechten van het parlement. Verder valt op dat de 

wetgevende produkten van regering en parlement niet aan de grondwet mDgen wDrden getDetst. Onze wetten zijn 

zDals dat vroeger heette 'onschendbaar'. Dat had indertijd z'n redenen want de rechterlijke macht bestond heel 

lang uit cDnservatieve rechters aan wie de liberale politici het oDrdeel over de liberale wetten niet wilden toe

vertrouwen. Vandaag de dag is dat anders - maar het tDetsingsverbod bestaat nog steeds. 

Typerend is verder zoals dat heet 'het rigide karakter', anders gezegd de mDeilijke veranderbaarheid: een eerste 

lezing die aangenDmen wDrdt met enkelvDudige meerderheid, dan verkiezingen en een tweede lezing die alleen 
met tweederde meerderheid kan worden aangenDmen. 

CrDndwetsverandering alleen met tweederde meerderheid is heel gewoon en komt in veel landen VDor. Maar het 

stelsel van twee lezingen met halverwege verkiezingen is uitzonderlijk. In 1849 was het logisch: het parlement 
werd toen nog partieel gekozen (iedere twee jaa r:.. VDDr de helft) en VDDr een grondwetsherziening wilde men een 

actuele kiezersuitspraak die alleen kon worden verkregen dODr kamerontbinding gevolgd dDor verkiezing van de 

hele kamer. Op die manier werd het risico. van reactiDnair ingrijpen geminimaliseerd. Na 1881 tDen de partiële 
verkiezingen werden vervangen daor integrale (iedere vier jaar) bleef de extra-verkiezing VDDr grDndwetsherzien

ing in de grDndwet staan. Hoewel de grondwet sindsdien heel vaak is aangepast -meestal op weinig belangrijke 

onderdelen- zijn er twee maal echte herzieningsverkiezingen geweest: in 1911 bij de invoering van het algemeen, 

evenredig kiesrecht en in 1948 toen Nederlands-Indië zelfstandig werd. In alle andere gevallen liet men de Dnt

bindingsverkiezing samenvallen met de gewDne periodieke verkiezing. Die praktijk had twee gevDlgen: de her
zieningsvoDrstellen kregen in de campagnes nauwelijks enige aandacht en verandering van de grDndwet werd 

tijdrovend. 

Kan het niet vlugger en beter? Het is niet realistisch om te denken dat de herzieningsverkiezing weer apart kan WDr

den gehouden - IDS van de periodieke verkiezing. Reden: iedere kamerverkiezing leidt tDt een kabinetsfDrmatie (ter

wijl 'de v.oorwaarde voor een herzieningsverkiezing eigenlijk is dat het kabinet blijft zitten en gewoon de uitslag 
afwacht). Er is dus maar één andere oplossing: afschaffing van de herzieningsverkiezing. In Frankrijk en Duitsland 

kan de grondwet gewDDn wDrden veranderd met tweederde meerderheid. Bij ons is dat natuurlijk Dok heel goed 

mDgelijk. Waar zijn we bang vDDr? NapDleon 111, Bismarck en Radetzky behDren ècht tDt de geschiedenis. 
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