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De toekomst van Oranje (2)

Nederland is alleen op  
papier een monarchie

erik jurgens

Onze ‘monarchale’ Grondwet moet nodig 
worden aangepast aan de realiteit van ons par-
lementaire stelsel. In dat stelsel worden wij ge-
regeerd door ministers, die verantwoording zijn 
verschuldigd aan de Staten-Generaal en ook het 
vertrouwen moeten genieten van dat parlement, 
met name van de Tweede Kamer. Het laatste 
woord ligt bij de gekozen volksvertegenwoordi-
ging. De volkssoevereiniteit is dus al ingevoerd, 
de zogenaamde ‘monarchie’ is - op uiterlijk ver-
toon na - allang ter ziele.

van troon- naar regeringsrede

We hebben wel een staatshoofd. Dit ambt is om 
historische redenen sinds 1815 toevertrouwd 
aan een afstammeling van koning Willem i, 
prins van Oranje-Nassau, zoon van de laatste 
stadhouder van de republiek der Zeven Ver-
enigde Provinciën. Had deze eerste koning op 
grond van de Grondwet van 1815 nog zware 
bevoegdheden, deze zijn in 1848 krachtig inge-
perkt. Daarbij is ook de ministeriële verantwoor-
delijkheid ingevoerd voor al zijn openbare han-
delingen. Sinds 1868 heeft dit er in toenemende 
mate toe geleid dat de koning zelf geen politieke 
verantwoordelijkheden meer kan dragen. 

 Dit lijkt uitzondering te lijden bij kabinets-
formaties. Maar dat is alleen het geval als de 
Tweede Kamer zelf niet in staat blijkt om te 
beslissen hoe de nieuwe regering behoort te 
worden samengesteld. Doet de Tweede Kamer 
dit wel, dan moet het staatshoofd doen wat de 
Tweede Kamer wil (bijvoorbeeld ten tijde van 
het ontstaan van het kabinet Kok ii). Dit was 
ook de reden dat de staatscommissie Biesheuvel 
(waartoe ik mocht behoren) in 1984 voorstelde 
om bij wet te bepalen dat de kabinetsformateur 
wordt benoemd door de Tweede Kamer, binnen 
drie weken na verkiezingen. In 1972 hadden Van 
Thijn (PvdA), Goudsmit (d66) en Aarden (ppr) 
nog voorgesteld om de kabinetsformateur door 
de kiezers te laten aanwijzen. Op zo’n manier 
worden partijen immers gedwongen om voor de 
verkiezingen te zeggen met wie zij een coalitie 
willen aangaan. Beide ideeën zijn afgewezen 
door cda en vvd. Dat van 1972 is nu (zie het con-
cept Liberaal Manifest van eind februari 2005) 
inmiddels toch tot de vvd doorgedrongen, in 
de vorm van een voorstel voor een gekozen pre-
mier. 
 Er staan nog te veel restanten van het oude 
monarchale bestel in de Grondwet, zoals het 
begrip Koninklijk Huis (art. 39 en 41), de toe-
stemming bij wet aan de leden daarvan om te 
mogen trouwen (art.28) en het voorzitterschap 
van de Raad van State (art. 74). Deze bepalingen 
moeten bij een volgende grondwetsherziening 
worden geschrapt. Zij passen bij het historisch 
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koningschap, niet bij het ambt van staatshoofd. 
Dat ambt van staatshoofd zou uitdrukkelijk in 
een art.23a gw moeten worden genoemd, met 
de bepaling dat de koning dat ambt uitoefent 
(in plaats van de uitdrukking ‘uitoefening van 
het koninklijk gezag’). In de beroemde zin ‘de 
ministers zijn verantwoordelijk, de koning is 
onschendbaar’ moet ‘de koning’ worden ver-
vangen door ‘het staatshoofd’. De bepalingen 
over troonopvolging en regentschap die daarop 
volgen, kunnen blijven. Dat gedoe met ‘bij gratie 
Gods’ kan worden vervangen door ‘door de wil 
van het volk’.
 Voorts het begrip ‘regering’. De Grondwet 
zegt nu (art.42) dat de regering bestaat uit ko-
ning en ministers. Niemand in het land ziet dat 
zo. ‘De regering’, dat is voor iedereen gewoon de 
ministerraad. Er komt dus in art. 42 te staan: ‘De 
regering wordt gevormd door de ministerraad.’ 
Overal waar in de Grondwet het begrip ‘konink-
lijk besluit’ wordt gebruikt, wordt dit vervan-
gen door ‘regeringsbesluit’. In artikel 65 (over 
Prinsjesdag, daar moet ‘een uiteenzetting van 
het door de regering te voeren beleid’ worden 
gegeven) wordt het begrip ‘troonrede’ vervan-
gen door ‘regeringsrede’. De minister-president 
spreekt deze zelf uit, nadat het staatshoofd in de 
Verenigde Vergadering van beide Kamers een 
korte, meer algemeen gestelde toespraak heeft 
gehouden. Wetsvoorstellen worden voortaan 
niet meer bij ‘Koninklijke Boodschap’ aangebo-
den aan de Tweede Kamer. Dat doet de regering.
 Deze wijzigingen hadden al eerder moeten 
worden doorgevoerd, in 1983 bijvoorbeeld, bij 
de algemene grondwetsherziening van dat jaar. 
Zij passen de tekst van de Grondwet aan aan de 
werkelijke staatsrechtelijke verhoudingen.

exit parlementaire soevereiniteit?

Het voorgaande betoog wil benadrukken dat Ne-
derland al een republiek is, zij het een met een 
staatshoofd dat op een curieuze manier wordt 
aangewezen. Vanwege die curieuze manier heeft 
dat staatshoofd dan ook geen politieke bevoegd-
heden anders dan formele, zoals het bevestigen 

van staatsstukken door zijn ondertekening. Voor 
het overige heeft het staatshoofd de opdracht 
om de samenleving op bovenpartijdige wijze te 
vertegenwoordigen, zowel naar de eigen bevol-
king toe als naar het buitenland. Wat dat precies 
inhoudt laat koningin Beatrix op bekwame en 
toegewijde wijze zien.
 Los daarvan: het zijn van een ‘republiek’ heeft 
vooral te maken met hoe de burgers daarvan 
zich gedragen. Republikeins burgerschap omvat 
zelfbewuste burgers, actief betrokken bij de res 
publica, de gemene zaak. Het betekent de over-
winning op de standen- of klassenmaatschappij, 
het veronderstelt volksontwikkeling, democra-
tie en grondrechten. Die republiek zijn we in 
Nederland al vanaf de 16e eeuw. Daarin is door de 
instelling van het koningschap in 1815 een halve 
eeuw lang de klad gebracht.
 Is het dan nog nodig om ook formeel van 
Nederland een republiek te maken, zoals een 
daartoe opgericht genootschap bepleit?1 Daar 
is principieel niets op tegen. We zijn immers al 
een republiek en wel een met een erfelijk, onpo-
litiek staatshoofd. Maken we er een principieel 
punt van dat we ook naar de vorm een republiek 
moeten worden, dan gaan we een hoop drukte 
maken om een zaak die, in ieder geval op dit mo-
ment, politiek gezien van geringe importantie 
is. Willen we dat?
 Wat het met zich mee zou brengen om wel 
formeel de republiek uit te roepen laat een uit 
het Republikeins Genootschap voortgekomen 
en onlangs gepubliceerde studie van Jesserun 
d’Oliveira, Klijnsma, Reestman, Vinken en Voer-
mans op heldere wijze zien.2 Dat is een grote 
verdienste, want om theoretische of emotionele 
redenen roepen dat Nederland een republiek 
moeten worden is onvoldoende. Net als bij, bij-
voorbeeld, de invoering van de rechtstreeks ge-
kozen burgemeester moeten de hervormers hun 
plannen helder uiteenzetten. Heeft het voorstel 
vergaande politieke gevolgen? Welk stelsel wil-
len we? Het ambt van staatshoofd wordt in een 
republiek uitgeoefend door een president. Maar 
wat voor een president? En wie zou hem of haar 
moeten aanwijzen?
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 Die twee vragen hangen nauw met elkaar 
samen: hoe meer een staatshoofd is benoemd 
op grond van een voorkeur van de kiezers, hoe 
meer die ambtsdrager eigen politieke verant-
woordelijkheid zal opeisen (ook hier gaat de ver-
gelijking met de gekozen burgemeester op). Ons 
huidige staatshoofd heeft politiek niets te beslis-
sen, juist omdat zij daartoe geen democratische 
legitimatie heeft. 
 De auteurs van het boek bieden een keuze 
tussen vier modellen, waarvan zij er drie verder 
uitwerken: a. de minister-president tevens 
staatshoofd; b. de ceremoniële president; c. de 
beschermende president; d. de politieke presi-
dent. President c heeft enige, president d grote 
politieke bevoegdheden. Het invoeren van ambt 
d brengt dus wezenlijke wijzigingen aan in 
ons politieke bestel. Willen we een president 
die de lijn van de politiek bepaalt (zoals in de 
Verenigde Staten en in Frankrijk)? Dan liggen 
dezelfde conflicten op de loer tussen parlement 
en president als in de 19e eeuw zijn uitgevochten 
tussen koning en parlement. Het parlement 
won toen. Moeten we die verworven parlemen-
taire soevereiniteit nu prijsgeven?

vier typen presidenten

Voor ambt c, de beschermende president, 
voeren d’Oliveira c.s. een goed voorbeeld aan: 
Duitsland. De president van de Bondsrepubliek 
heeft eenzelfde rol als ons huidige staatshoofd. 
Maar hij kan ook nog, zo constateren de au-
teurs, zo nu en dan zijn tanden laten zien: een 
niet-grondwettig wetsvoorstel afwijzen, een 
benoeming weigeren. Hij kan zich tot politieke 
interventies gelegitimeerd achten door zijn 
wijze van benoeming (die geschiedt door de 
Bundesversammlung, de Bondsdag aangevuld 
met een gelijk aantal leden aangewezen door de 
parlementen van de L∂ nder). Hij heeft ook nog 
een functie in uitzonderlijke omstandigheden, 
als het politieke systeem is vastgelopen (zoals 
onder de Weimar Republiek, toen overigens met 
het gevolg dat president Hindenburg ene Hitler 
aan de macht hielp). Die functie kan bij ons het 

staatshoofd eigenlijk ook al hebben: zie de rol 
van Wilhelmina in Londense ballingschap. Maar 
dat is staatsnoodrecht.
 Ook al is de politieke functie van de Duitse 
president dus heel klein, ze kan aanleiding ge-
ven tot conflicten tussen staatshoofd en regering 
c.q. parlement. Voeren we zo’n model bij ons in, 
dan verandert ons politieke bestel. De koningin 
heeft dergelijke bevoegdheden nu immers niet. 

Waarom ze dan aan een president geven, ten 
koste van de parlementaire soevereiniteit?
 De rol van president b is louter ceremonieel, 
zeggen de auteurs . Dat is overigens niet niks, 
zoals blijkt in Zweden. De ceremoniële koning 
vervult daar een wezenlijke functie in het open-
bare leven, zoals dat bij ons ook het geval is. Bij 
ons bekleedt het staatshoofd ook nog een aantal 
‘beschermende’ functies, zij het onder strikte 
ministeriële verantwoordelijkheid, dus namens 
de ministerraad. Omdat ons staatshoofd nog wel 
een aantal formele functies vervult – bijvoor-
beeld het tekenen van wezenlijke staatsstukken 
zoals wetten – is er een inhoudelijk verschil met 
de ceremoniële president. Dat verschil is echter, 
vanuit een politieke optiek, niet wezenlijk.
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Het is ondankbaar om 
hervormingen te formuleren op 
een terrein waar de behoefte aan 
hervorming op dit moment niet 
bijster groot is. Pas wanneer zo’n 
moment ooit komt, zal duidelijk 
worden wat we dan wél willen in 
plaats van de ‘erfelijke president’ 
die we nu kennen. Laten we 
intussen de Grondwet aanpassen 
aan de huidige praktijk
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 Kiezen we in Nederland voor president b, 
dan schieten we daar weinig mee op. De ambts-
drager zal het helemaal van die ceremoniële 
rol moeten hebben. Als je bovendien om de 
vijf jaar wordt afgelost kun je er weinig van 
maken. ‘Wer will das schon?’, moet een poli-
ticus in Duitsland gezegd hebben toen zijn 
kandidatuur werd genoemd. En daar gaat het 
nog om een ambt met iets meer inhoud. Is het 
de moeite om de republiek in te voeren om zo’n 
soort president te krijgen?
 In een republiek met een president van het 
type a  vervult de minister-president, naast zijn 
ambt als voorzitter van de ministerraad ook 
het ambt van staatshoofd. Deze constructie is 
afgekeken van de Zwitsers, waar de ministers 
om de beurt staatshoofd worden. Het kan, maar 
niemand in Nederland zal dit serieus willen. 
Onze minister-president is een politieke fi-
guur. Hij is niet meer dan eerste onder zijns ge-
lijken. Een bovenpartijdige rol zal hij of zij niet 
kunnen vervullen. En ons staatshoofd moet dat 
juist wel kunnen.
 Invoering van een stelsel met een politieke, 
door het volk gekozen president, model d, vin-
den de auteurs - met recht - een te grote inbreuk 
op de bestaande situatie in ons land. Zij leveren 
daarvoor dan ook geen uitgewerkt voorstel. 
(Hoewel, zo raar zou een president van dit type 
misschien niet meer gevonden worden als, op 
lokaal niveau, rechtstreekse verkiezing van 
de burgemeester eenmaal is ingevoerd.) Als je 
begonnen bent, zoals de auteurs, om de wijze 
van benoeming van ons huidige staatshoofd te 
bekritiseren om het gebrekkige democratische 
gehalte ervan, dan ga je inderdaad wel erg ver 
als je vervolgens het hele parlementaire stel-
sel overboord gooit. Want dat is wat je doet. 
De Nederlandse democratie is groot geworden 
door collegiaal bestuur dat verantwoording 
aflegt aan een volksvertegenwoordiging. Ver-
vang je dat collegiale bestuur door een gekozen 
bestuurder die geen verantwoording verschul-
digd is aan - maar wel moet samenwerken met 
- een volksvertegenwoordiging, dan blijft niets 
hetzelfde. Bovendien, voor een dergelijke wijzi-

ging zal niet licht een tweederde meerderheid 
in beide Kamers te vinden zijn.

conclusie

De auteurs van de ontwerp-grondwetsteksten 
voor een republiek Nederland hebben een goed 
werkstuk geleverd, dat duidelijk maakt hoe een 
republikeinse staatsvorm eruit zou kunnen 
zien. Daar mogen we dankbaar voor zijn. Als 
het ooit om praktische redenen nodig wordt 
om ons van een president te voorzien, is hier 
degelijk voorwerk gedaan. Heel slim hebben de 
auteurs echter geen model aangedragen waarbij 
het staatshoofd dezelfde (beperkte) taken en be-
voegdheden heeft als onze koningin nu.
 Immers, ons staatshoofd speelt wel een we-
zenlijkere rol dan alleen de ceremoniële onder 
b (zij het geheel onder ministeriële verant-
woordelijkheid), maar een kleinere dan in het 
beschermende model c. We hebben nu eigenlijk 
een model b-1. Hadden de auteurs een dergelijk 
model bepleit, dan was er wel nog minder reden 
om de Grondwet te gaan veranderen. De zeer be-
perkte bevoegdheden zouden gelijk blijven, het 
zou alleen nog gaan om de wijze van aanwijzing 
van het staatshoofd.
 De auteurs prefereren zelf model c. Waarom 
eigenlijk? Is dat de winst die een republiek ons 
gaat opleveren? Sommige critici hebben betoogd 
dat de auteurs, als ze echt de republiek willen, 
voor d hadden moeten kiezen. Dan was onze 
parlementaire consensusdemocratie onder-
steboven gegooid. Dat was echte vernieuwing 
geweest. Niet dat ik hiervoor ben, maar als je 
zoveel uitstekend denkwerk steekt in het be-
schrijven van drie vormen van presidentschap, 
moet je dan niet ook de gevolgen van deze ver-
dergaande vierde variant laten zien, desnoods 
alleen als afschrikwekkend voorbeeld?
 Toegegeven, het is ondankbaar om hervor-
mingen te formuleren op een terrein waar de 
behoefte aan hervorming op dit moment niet 
bijster groot is. Pas wanneer zo’n moment ooit 
komt, zal duidelijk worden wat we dan wél wil-
len in plaats van de ‘erfelijke president’ die we nu 
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kennen. Intussen kunnen we ons zetten aan de 
grondwetswijzigingen die ik in mijn eerste pa-
ragraaf opsomde: laten we de Grondwet aanpas-
sen aan de huidige praktijk. Dat heeft meer kans 
van slagen. Met Bernstein zeg ik: hervormingen 

Noten

1. Het Republikeins Genootschap 
geeft nu ook een tijdschrift uit: 
De Republikein, met als subti-
tel Voor de Ware Democraat. Ik 
hoopte dat het eerste nummer 
(januari 2005, Uitgeverij Bas 
Lubberhuizen, Amsterdam) zou 
gaan over (neo-)republikeins 
burgerschap, waarover de WRR 
zinnige dingen heeft gezegd in 
het rapport Van Gunsteren uit 
1992. Het gaat dan om een over-
heid die pluraliteit organiseert 
en het belang van normativiteit 
benadrukt en om burgers die 
autonoom en loyaal zowel 
regeren als geregeerd worden. 
Auteurs als Bas van Stokkom, 

Dick Pels en Ido de Haan (ik put 
uit mijn herinnering) zijn daar 
op ingegaan, maar er ontstond 
weinig maatschappelijke dis-
cussie. Een tijdschrift gewijd 
aan de vraag hoe wij ons als 
burgers moeten opstellen in 
een samenleving waarin de 
onderlinge samenhang en de 
gemeenschapszin afnemen, zou 
welkom zijn. Het hoofdartikel 
heet echter Rijks Verhullings 
Dienst en geeft af op de rvd die 
de koningin te veel zou afscher-
men. Dit artikel had beter kun-
nen gaan over de vraag of art.7 
van de Algemeene Beginselen van 
de Staatsregeling van de Bataaf-
sche Republiek, van 1798, terecht 
kon stellen dat ‘een goed Burger’ 

tegenover die samenleving 
ook verplichtingen heeft (bur-
gerplichten naast burgerrech-
ten). Maar helaas, niets over 
die prachtige republikeinse 
staatsregeling, wel veel over 
de ‘monarchie’, alsof we daar 
nu nog onder leven - dit wel 
op een kritischer niveau dan 
de populaire blaadjes gewijd 
aan royalty. René Zwaap en Bart 
Tromp raken in hun bijdragen 
wel even aan de vraag wat repu-
blicanisme is. Misschien dat we 
daar in volgende nummers iets 
over gaan lezen.

2. Grondwet van de Republiek Neder-
land, H.U. Jesserun d’Oliveira 
e.a. Amsterdam: Prometheus 
2004.
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moet je stapsgewijs doorvoeren. Ook hier geldt 
weer de analogie: zouden we het niet eens kun-
nen proberen met een echt door de gemeente-
raad gekozen burgemeester? En dan een echt 
door de Tweede Kamer aangewezen formateur?
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