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30 jaar Grondwet 1983 
Teleurstellingen rond de oude dame
Karin van Leeuwen 1
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Het is zeer verheugend dat de organisatie voor dit eerste gedeelte van de middag het thema 
‘Grondwet 30 jaar oud’ heeft gekozen. Want in mijn bevindingen over de grondwetsherzie-
ning van 1983 staat één ding voorop: die herziening gold eigenlijk al als oud toen deze nog 
niet eens plechtig was afgekondigd. Vooral één metafoor van die veroudering is veel herhaald: 
die van de grondwetsherziening als facelift van een oude dame.2 Bij de officiële afkondiging 
sprak minister-president Ruud Lubbers in iets respectvoller bewoordingen over de ‘renovatie 
van een kostbaar bezit’.3 De boodschap leek echter nauwelijks anders. We hadden van doen 
met een oude grondwet, die hooguit een cosmetische operatie had ondergaan.

Nu weet ik niet hoe u op deze operatie terugkijkt, maar in 1983 bestond er behoorlijk wat 
teleurstelling over deze facelift – vooral in staatsrechtwetenschappelijke kringen. Tijdens de 
Staatsrechtconferentie van 1981 bijvoorbeeld, die geheel aan de nieuwe grondwet was 
gewijd, werd deze teleurstelling expliciet aan de orde gesteld door de Groningse hoogleraar 
André Donner, die zelf nauw bij de grondwetsherziening betrokken was geweest.4 Collega’s 
van Donner spraken en schreven met weemoed over de tijd van Thorbecke, toen een 
grondwetsherziening nog een grote gebeurtenis was.5 

Het contrast tussen deze tijd en de uiteindelijke afkondiging van de grondwetsherziening in 
1983 was inderdaad groot. 17 februari 1983 – de datum die wij nu herdenken – ging 
vermoedelijk grotendeels aan de Nederlandse bevolking voorbij. Voor de direct betrokke-
nen werd de afkondiging gemarkeerd met een borrel op het Binnenhof. Ook was er een 
feestelijke maaltijd voor de minister en zijn medewerkers, die alles bij elkaar toch bijna 
twintig jaar aan die grondwetsherziening hadden gewerkt.6 In de pers leefde het onderwerp 
echter nauwelijks. Er verschenen wel wat beelden van de afkondiging in het achtuurjour-
naal, maar van de ochtendkranten van de volgende dag bracht alleen De Telegraaf de 
grondwetsherziening nog op de voorpagina. En dat was niet meer dan een foto die liet zien 
hoe Ria Lubbers, de echtgenote van de premier, de inmiddels bejaarde regeringscommissa-
ris voor de grondwetsherziening, David Simons, hielp bij het opspelden van de koninklijke 
onderscheiding die hem bij deze gelegenheid werd uitgereikt.7

1 Mevrouw dr. C.W. (Karin) van Leeuwen (1981) is universitair docent Moderne Europese Geschiedenis bij 
de capaciteitsgroep Europese Studies van de Universiteit van Amsterdam. 

 Deze lezing is gebaseerd op het in maart 2013 te verschijnen proefschrift Uit het spoor van Thorbecke. 
Grondwetsherziening en staatsvernieuwing in naoorlogs Nederland, 1945-1983 (Amsterdam: Boom 2013).  
Voor een nadere uitwerking van de argumentatie en verwijzingen naar literatuur verwijs ik graag  
naar dit boek.

2 A.W. Heringa en T. Zwart, ‘Facelift van een oude dame? De grondwet van 1983’, NJB 172 (1983) 233–247; zij 
ontleenden deze term aan een uitspraak van het Eerste Kamerlid C.H.F. Polak: Handelingen van de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal (HEK) (16-04-1975) 630. 

3 NOS Journaal 17-02-1983.
4 A.M. Donner, ‘Inleidende opmerkingen over staatsrecht en politiek’, in: De grondwetsherziening. 

Staatsrechtcongres 1981 (Nijmegen 1981) 1–9.
5 O.a. H.J.M. Jeukens, ‘De grondwetsherziening’, Bestuurswetenschappen 4 (1980) 330–341.
6 Nota chef Financieel-economische Zaken aan de afdeling Grondwetszaken 07-12-1982, Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, archief afdeling Grondwetszaken, toegangsnr. 5.068.5283, 
inventarisnr. 2814.

7 ‘Helpende hand van mevr. Lubbers’, De Telegraaf, 18 februari 1983. 
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Nu ben ik hier niet gekomen om met een verhaal over teleurstellingen uw – nog altijd 
bescheiden – feestje te verstoren. Wat ik wil doen is dat ik met u wil proberen te begrijpen 
waar deze teleurstelling eigenlijk vandaan komt. Dit is één van de vragen die mij tijdens 
mijn onderzoek eigenlijk voortdurend heeft beziggehouden – al was het maar om mijn 
onderzoeksonderwerp op verjaardagsfeestjes nog een beetje vrolijk in te kunnen kleden. 
Inmiddels denk ik echter dat het begrijpen van die teleurstelling niet alleen nuttig is voor 
verjaardagsfeestjes, maar dat dit ook van groot belang is voor het begrijpen van de grond-
wet van 1983 – de grondwet die nog altijd in belangrijke mate ook de huidige grondwet is. 
Hopelijk draagt dit betere begrip dan vervolgens bij aan betere plannen voor de toekomst 
– maar die plannen laat ik over aan de sprekers uit het tweede deel van de middag.

Ik richt mij dus op de teleurstelling van 1983. Om deze te kunnen begrijpen heb ik mij in 
mijn onderzoek gericht op de verwachtingen die voorafgaand aan de grondwetsherziening 
leefden onder de meest betrokkenen bij de grondwetsherziening: de ambtenaren, de 
politici en de wetenschappers. Wat zij zich voorstelden bij een grondwet was immers 
cruciaal voor de voorstellen die zij in de discussie zouden inbrengen. Daarbij, zo ontdekte ik 
al snel, liepen hun verwachtingen echter verre van synchroon. 

Eerdere onderzoekers hebben natuurlijk al het nodige geschreven over de verschillende 
doelen die met de grondwetsherziening van 1983 werden nagestreefd en over de politieke 
debatten die in het bijzonder rond het nieuwe eerste hoofdstuk van de grondwet werden 
gevoerd.8 Ik merkte echter dat er in dat onderzoek weinig aandacht was voor het feit dat de 
deelnemers aan die debatten vaak – bewust of onbewust – een ander vertrekpunt hanteer-
den, een andere opvatting van wat de grondwet moest zijn. In mijn onderzoek heb ik drie 
vertrekpunten aangewezen die volgens mij een rol speelden in de discussie over de 
grondwetsherziening van 1983. Deze vertrekpunten – ik gebruik hiervoor de term ‘tradities’ 
– licht ik nu eerst kort toe. Daarna bespreek ik hoe deze tradities mede leidden tot de 
teleurstelling die velen in 1983 beleefden.

Drie tradities

Toen Donner begin jaren tachtig de teleurstelling van veel van zijn vakgenoten ter sprake 
bracht, noemde hij het ‘amusant’ dat, ‘de juristen met veel vijven en zessen tot een 
constructie waren gekomen die sterk was georiënteerd aan wat de politicologie hen had 
bijgebracht als de essentie van het democratisch regime, doch dat de politiek dat met een 
beroep op de democratie had verworpen.’9 Nu is dit citaat natuurlijk vooral een verwijzing 
naar de politieke strijd rondom onderwerpen als de invoering van een districtenstelsel en van 
een gekozen formateur, waarover later meer. Waar het mij nu om gaat is dat Donner 

8 T. Barkhuysen, M.L. van Emmerik en W.J.M. Voermans, De Nederlandse grondwet geëvalueerd (Alphen a/d 
Rijn 2009); J.J. Pelle, In de staatsrechtgeleerde wereld. De politieke geschiedenis van hoofdstuk 1 van de Grondwet 
1983 (Rotterdam/Deventer 1998).

9 Donner, ‘Inleidende opmerkingen’, 3-4. 
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benadrukt dat deze onderwerpen eigenlijk door relatieve buitenstaanders – politicologen 
nog wel! – in de discussie over grondwetsherziening waren geïntroduceerd. Ik zou dit nog 
iets verder door willen trekken en stellen dat de hele manier van denken over de grondwet 
die achter deze onderwerpen schuilging van relatieve buitenstaanders afkomstig was.

Deze eerste traditie die we in de aanloop naar 1983 tegenkomen was daarbij allerminst een 
uitvinding van politicologen. In mijn proefschrift beschrijf ik deze traditie als 
‘Thorbeckeaans’, maar eigenlijk dateert hij al van de late achttiende eeuw. Binnen deze 
traditie – en ik geef nu een zeer grove schets – was de grondwet hoofdzakelijk een middel 
om grote vernieuwingen in het staatsbestel tot stand te brengen – en om deze te behouden. 
Douwe Jan Elzinga heeft in dit verband wel de term ‘strijddocument’ gebruikt.10 In de 
grondwet werd als het ware een blauwdruk van een ideaal staatsbestel vastgelegd, en dat 
moest vervolgens in praktijk worden omgezet. Bij discussies over de praktijk van het 
staatsbestel werd ook als eerste teruggegrepen op de grondwet: daar stonden immers de 
uitgangspunten. Dat gegeven – Thorbecke schreef over de grondwet als ‘beginsel van orde’11 
– zorgde er weer voor dat politici en juristen het belangrijk vonden dat de grondwet een zo 
compleet mogelijk beeld gaf van het staatsbestel. De grondwet was in deze periode van 
‘constitutionele politiek’ immers beslissend in discussies over de politieke praktijk.12

Deze Thorbeckeaanse opvatting van de grondwet maakte vanaf het einde van de negentien-
de eeuw geleidelijk plaats voor een andere benadering. Deze verandering toonde zich het 
eerst in discussies over de politieke praktijk. Langzamerhand was hierin niet de tekst van de 
grondwet meer beslissend, maar de democratie, oftewel: het aantal kiezers dat een partij 
steunde.13 De consequenties van deze verschuiving voor het denken over de grondwet 
werden duidelijk toen de Tweede Kamer bij de grondwetsherziening van 1887 in een 
patstelling belandde. De confessionelen achtten verandering van het onderwijsartikel 
essentieel: zij dreigden de rest van de grondwetsherziening te blokkeren als dit niet 
gewijzigd werd. Voor de liberalen en conservatieven was deze gevraagde wijziging echter 
een brug te ver. Uiteindelijk besloot de Kamer daarom simpelweg het bestaande grondwets-
artikel ruimer te interpreteren. Politiek was de zaak daarmee opgelost. Het grote stemmen-
aantal dat de confessionelen in de strijd hadden geworpen legitimeerde de nieuwe 
interpretatie. Dat de grondwet nu ook inhoudelijk gewijzigd kon worden buiten de formele 
herzieningsprocedure om betekende echter het einde van de positivistische benadering van 
de grondwet als ‘beginsel van orde’.14 

10 D.J. Elzinga, ‘De betekenis van de Nederlandse grondwet in de 19e eeuw’, in: N.C.F. van Sas en H. te Velde 
(red.), De eeuw van de grondwet. Grondwet en politiek in Nederland, 1798-1917 (Deventer 1998) 80–95, aldaar: 83.

11 Verslag der commissie, bij besluit van 17 Maart 1848 benoemd tot voordragt van een volledig ontwerp van 
Grondwetsherziening (Den Haag 1848), 3.

12 H. te Velde, ‘Constitutionele politiek’, in: N.C.F. van Sas en H. te Velde (red.), De eeuw van de grondwet. 
Grondwet en politiek in Nederland, 1798-1917 (Deventer 1998) 146–181.

13 Te Velde, ‘Constitutionele politiek’, 168-169.
14 A.F. de Savornin Lohman, Onze constitutie (Utrecht 1901) 45, schreef over een ‘verkrachting’ van de 

grondwet.
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Daarmee was een tweede ‘traditie’ in het denken over de grondwet nog niet direct zichtbaar. 
Het begin van de twintigste eeuw werd juist gekenmerkt door felle discussies over de waarde 
van de grondwet. Veel juristen bepleitten om het strakke negentiende-eeuwse keurslijf te 
verruilen voor een grondwet als ‘richtsnoer’, waardoor ruimere interpretatie mogelijk 
moest worden.15 In de jaren twintig ontstond vervolgens iets van consensus rondom de 
benadering van de Amsterdamse hoogleraar en staatsraad A.A.H. Struycken. Deze 
omschreef de grondwet onder meer als ‘grondvorm’ en als ‘historisch nationaal 
document’.16

Dit betekende overigens niet dat er in de grondwet niets gewijzigd mocht worden. Zo vond 
het gedachtegoed van Struycken na de Tweede Wereldoorlog veel weerklank in de plannen 
van de staatscommissie voor algehele grondwetsherziening onder leiding van viceminister-
president J.R.H. van Schaik. Deze commissie zag in haar voorstellen enerzijds zoveel 
mogelijk af van grote hervormingen van het staatsbestel, zolang deze ook binnen de kaders 
van de grondwet gestalte konden krijgen. Anderzijds deed de commissie wel voorstellen 
voor bijvoorbeeld de toevoeging van sociale grondrechten. Deze moesten er vooral voor 
zorgen dat de bevolking zich weer beter in de grondwet kon herkennen en de grondwet 
inderdaad ‘richtsnoer’ kon blijven.17

Een derde ‘traditie’ in het denken over de grondwet diende zich in de jaren zestig aan met 
de Proeve van een nieuwe grondwet.18 Van de voorstellen van de commissie-Van Schaik was 
nauwelijks iets terechtgekomen. Problematischer was misschien nog wel dat er van een 
overheersend idee van de grondwet als richtsnoer buiten de commissie erg weinig te 
merken was. Dit betekende dat de constitutionele haarkloverijen die al aan het begin van de 
twintigste eeuw veel juristen hadden geërgerd nog altijd veel politieke debatten plaagden. 
Onder andere bij wetsvoorstellen over de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie of de lagere 
overheden werd de grondwet regelmatig van stal gehaald als daarmee een politieke 
stellingname kon worden verstevigd.19 Zorgen over deze situatie leidden er in de jaren zestig 
toe dat de liberale minister van Binnenlandse Zaken E.H. Toxopeus zijn juist opgerichte 
afdeling Grondwetszaken opdracht gaf tot de voorbereiding van de Proeve, het door een 

15 J.A. van Hamel, ‘Behoort een verschil tusschen wet en grondwet in stand te worden gehouden? 
Prae-advies’, Handelingen der Nederlandsche Juristen-Vereeniging 44 (1914) I 163-214, aldaar: 203-207;  
A.A.H. Struycken, De grondwet. Haar karakter en waarde (Arnhem 1914) 42-43. Radicalere suggesties waren 
onder andere te vinden bij H. Krabbe, ‘De heerschappij der grondwet’, De Gids (1906) afl. 4, 371-407;  
J. Oppenheim, ‘De suprematie der Grondwet’, Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Akademie van 
Wetenschappen, afdeling Letterkunde (1907) 247-285; en H. Verkouteren, Grondwetsherziening (Baarn 1912).

16 A.A.H. Struycken, De grondwet. Haar karakter en waarde (Arnhem 1914) 51-52. 
17 Eindrapport van de Staatscommissie ingesteld bij Koninklijk Besluit van 17-4-1950 (Den Haag 1954); raadpleegbaar 

via http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/Grondwetscommisies1883-1983/onderzoeksgids . In de 
inleiding van het verslag nam de staatscommissie overigens een lang citaat op uit Struyckens Het 
staatsrecht van het Koninkrijk der Nederlanden: Eindrapport, 15.

18 Proeve van een nieuwe grondwet (Den Haag 1966).
19 Senator W.F. de Gaay Fortman sprak in de context van een debat over de gemeentewet over ‘letter-

knechterij’: HEK 1966-1967 (13-12-1966) 67-70. 
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ambtelijk-wetenschappelijke werkgroep voorbereide voorstel voor een korte en moderne 
grondwet.20

Leidraad voor de denktraditie die de Proeve inluidde vormt een citaat van de Britse staats-
rechtdeskundige K.C. Wheare: ‘One essential characteristic of the ideally best form of 
constitution is that it should be as short as possible. The very minimum, and that minimum 
to be rules of law’.21 Het citaat gaf de Proeve-werkgroep in de eerste plaats aanleiding tot 
inkorting van de grondwet. In plaats van steeds weer vernieuwingen van het staatsbestel via 
de grondwet te moeten vastleggen stelde de Proeve voor om zo veel mogelijk knellende 
kaders voor de modernisering van de staat uit de grondwet weg te breken – te deconstitutio-
naliseren, zoals dat in de terminologie van die tijd werd genoemd. De werkgroep nam deze 
opdracht erg serieus: zo verdween als het aan de Proeve lag bijvoorbeeld elke vermelding van 
gemeenten en provincies uit de grondwet. Op die manier – en de huidige minister had 
misschien graag gewild dat het zo was gegaan – wilde de Proeve ruimte bieden voor een 
eventuele herinrichting van het binnenlands bestuur. Behalve om een korte grondwet vroeg 
het citaat van Wheare ook om een normatieve grondwet, een grondwet met alleen 
rechtsregels. Veel nadruk lag er in de Proeve dan ook op de grondrechten. De Proeve beoogde 
deze onder meer te versterken door een gedeeltelijke opheffing van het toetsingsverbod.

Ik heb u nu een heel kort overzicht gegeven van drie ‘tradities’ of ‘sporen’ in het denken 
over de grondwet – de Thorbeckeaanse traditie van grote vernieuwingen en strakke kaders, 
de Struyckeaanse traditie van lossere kaders en een meer symbolische grondwetsopvatting, 
en de nog jonge, pragmatische traditie van de Proeve, met een kort en normatief grondwetsi-
deaal. Het gaat hierbij echt om onderstromen in het denken over de grondwet, die in de 
aanloop naar 1983 elk in verschillende voorstellen tot uiting kwamen. En daar begonnen 
dan ook de problemen. 

Verwachtingen en tradities

Het eerste, Thorbeckeaanse ideaal van vernieuwing beleefde in de jaren zestig een revival. 
We zagen daarstraks al dat deze revival vooral te danken was aan politicologen. Zij presen-
teerden ‘vanaf de tekentafel’ grote hervormingen, bijvoorbeeld voor een gekozen minister-
president of voor de herinvoering van een districtenstelsel. Zo zorgden zij er eind jaren 
zestig voor dat de discussie over grondwetsherziening in een stroomversnelling kwam. Van 
de beoogde vernieuwing kwam echter weinig terecht. Al in de commissie-Cals/Donner, de 
staatscommissie die vanaf 1967 de algehele herziening moest voorbereiden, bleek het 
Thorbeckeaanse grondwetsidee van de politicologen te botsen met de ideeën van de meeste 
aanwezige juristen.

20 Die opdracht kwam voort uit uitspraken van de minister in de Eerste Kamer: HEK 1963-1964 (18-03-1964) 
589-590. 

21 K.C. Wheare, Modern constitutions (Londen 1951). 
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Binnen de staatscommissie was het pleidooi voor hervormingen vooral afkomstig van 
D’66-politicus Hans Gruijters. Hij en zijn partijgenoten wilden een nieuw kiesstelsel in de 
grondwet vastleggen om zo ‘politieke duidelijkheid’ af te dwingen: in concreto een politiek 
landschap bestaande uit twee blokken. Gruijters stuitte met zijn plannen echter op verzet 
van commissievoorzitter Donner. Deze voelde er net als veel andere juristen in die commis-
sie weinig voor om de grondwet als een soort breekijzer te gebruiken voor nieuwe politieke 
verhoudingen.22 Donner bepleitte in plaats daarvan om zoveel mogelijk belemmeringen 
voor eventuele vernieuwing uit de grondwet te verwijderen, zoals de Proeve had gesugge-
reerd, en de rest aan de politieke praktijk overlaten. Dit was ook de aard van het compromis 
dat uiteindelijk in het rapport van de staatscommissie belandde. Hierin werd slechts de 
mogelijkheid geopend dat een formateur gekozen kon worden.23 Eenmaal omgezet in een 
wetsvoorstel bleek zelfs dit compromis onvoldoende politieke steun te vinden.24 Voor de 
meer vernieuwingsgezinde critici was het voorstel tegelijkertijd zo onherkenbaar geworden 
dat zij zich beklaagden over een gebrek aan werkelijke hervormingszin. En daar hebben we 
dan direct onze eerste groep teleurgestelden.

Ook vanuit de andere denktradities ontstond al snel teleurstelling over de halfslachtige 
wijze waarop aan de idealen uitvoering werd gegeven. Het Struyckeaanse ideaal vond in 1975 
– toen duidelijk werd dat ook de tot compromis afgezwakte vernieuwingsplannen van het 
kabinet-Den Uyl geen meerderheid vonden – allereerst een tolk in het liberale Eerste 
Kamerlid Carel Polak. Deze bepleitte letterlijk om de grondwet dan maar gewoon met rust 
te laten en – Struycken citerend – te eren als ‘historisch, nationaal document’.25 Al in de 
jaren vijftig was de Struyckeaanse benadering van de grondwet echter zo opgevat dat de 
grondwet, wilde deze door de bevolking blijvend geaccepteerd worden, wel gemoderni-
seerd moest worden. Dit was ook de overtuiging van het kabinet-Den Uyl, dat de meeste 
wetsvoorstellen voor de algehele herziening voorbereidde.26 

Toch werd ook dit ideaal met de herziening van 1983 niet over de gehele linie uitgevoerd. 
Weliswaar verdwenen ouderwetse termen als ‘opperbestuur’ uit de grondwet en werd 
dankzij de toevoeging van sociale grondrechten de verzorgingsstaat eindelijk in de 
grondwet geïntroduceerd. Maar op bijvoorbeeld het terrein van het onderwijsartikel lukte 
het de politiek niet om over de eigen schaduw heen te springen. Anderen vonden dat het 
hoofdstuk over de Koning nog wel wat verder gemoderniseerd had mogen worden, 

22 Zie bijvoorbeeld de discussies in de notulen van de plenaire commissie-Cals/Donner van 27-10-1967, 
10-11-1967 en 24-11-1967, te raadplegen via http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/
Grondwetscommisies1883-1983/onderzoeksgids. 

23 Tweede rapport van de Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet en de Kieswet, ingesteld bĳ Koninklĳk Besluit 
van 26 augustus 1967, nr. 1 (Den Haag 1969) 177-191.

24 Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (HTK) 1970-1971 Bijl. 10993, ‘Voorstel van wet van de 
heer Van Thijn, mejuffrouw Goudsmit en de heer Aarden tot het in overweging nemen van een 
verandering in de Grondwet, strekkende tot het geven van meer rechtstreekse invloed aan de kiezers op 
de kabinetsvorming’, nr. 2, ‘Voorstel van wet’.

25 HEK 1974-1975 (16-04-1975) 630.
26 HEK 1974-1975 (16-04-1975) 633. Zie ook de uitspraken van Den Uyl tijdens de algemene beschouwingen 

over de grondrechten: HTK 1976-1977 (15-12-1976) 2112.
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bijvoorbeeld door de term ‘koninklijk besluit’ te vervangen door ‘regeringsbesluit’. Dat de 
uiteindelijke tekst toch dichter bij de werkelijkheid stond bleek toen hier vanuit Soestdijk 
een stokje voor werd gestoken.27 Al met al bleef er zo ook op het terrein van de uiterlijke 
modernisering genoeg ruimte over voor kritiek op de halfslachtige uitvoering van de 
plannen.

De derde traditie, gebaseerd op de ideeën achter de Proeve, verging het al niet veel beter. De 
ene pijler van deze traditie, het streven naar een korte grondwet, stond haaks op bijvoor-
beeld de introductie van sociale grondrechten in de grondwet. Op andere terreinen werden 
als gezegd wel veel oude bepalingen uit de grondwet verwijderd. Het streven om daarmee 
ruimte te scheppen voor vernieuwing had echter weinig succes. Dit bleek vooral op het 
terrein waar dit streven het langst werd volgehouden: dat van de lagere overheden. Ook al 
waren de voorstellen niet zo radicaal als die in de Proeve, het kabinet-Den Uyl probeerde nog 
altijd om via een halvering van het aantal grondwetsartikelen – van 28 naar 14 – ruimte te 
maken voor onder meer gewestvorming en binnengemeentelijke decentralisatie. Een 
meerderheid in de Tweede Kamer voelde echter helemaal niets voor het open laten van dit 
soort mogelijkheden. Zo zorgde de Kamer ervoor dat de oude term ‘huishouding’ toch nog 
in de grondwet bleef staan en ook de mogelijke opening naar een gekozen voorzitter van de 
gemeenteraad – die hoefde niet per se dezelfde persoon te zijn als de burgemeester – werd 
vakkundig dichtgetimmerd.28 

De tweede pijler onder de Proeve-traditie, het streven naar een meer normatieve grondwet, 
vond evenmin een consequente toepassing. Alleen al de toevoeging van een reeks sociale 
grondrechten aan de grondwet ging lijnrecht tegen dit streven in. Daarentegen was in de 
aankleding van de klassieke grondrechten nog wel geprobeerd om het normatieve karakter 
van de grondwet sterker aan te zetten. Waar het ging om eventuele beperkingen van de 
werking van deze grondrechten kwam het kabinet tegemoet aan de roep om een meer 
eenduidige systematiek, die vooral in wetenschappelijke kring veel werd gehoord. Ook op 
dit punt – het wordt misschien eentonig – ging de grondwetsherziening niet zo ver als de 
theorie wilde. De politiek besloot namelijk dat ook ten aanzien van de grondrechten het 
laatste woord uiteindelijk steeds aan de democratische wetgever moest zijn.29 Ruimte voor 
interpretatie zou dus ook onder de nieuwe systematiek behouden moeten blijven. 

27 Minderheidsnota J.P.A. Gruijters in Zie Eindrapport van de Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet en de 
Kieswet, ingesteld bĳ Koninklĳk Besluit van 26 augustus 1967, nr 1 (Den Haag 1971) 351-353. Minister van 
Binnenlandse Zaken W.J. Geertsema had aanvankelijk aangekondigd dezelfde lijn te willen volgen. Vanuit 
het ministerie van Algemene Zaken bereikte hem vervolgens al snel de waarschuwing dat ‘de Koningin 
hierin een belangrijke stem heeft.’ Memorandum van de minister-president aan de minister van 
Binnenlandse Zaken 25-04-1972, Nationaal Archief, archief Algemene Zaken /Kabinet Minister-President, 
toegangsnr. 2.03.01, inventarisnr. 7935.

28 VVD-woordvoerster Kappeyne van de Coppello verdedigde de laatste bepaling met het argument dat 
sommige ‘kamerleden in hun politieke waardering sommige grondwettelijke bepalingen als waarborgen 
nog niet willen missen’: HTK 1978-1979 (27-02-1979) 3689.

29 Het ARP-Tweede Kamerlid A. Veerman zou opmerken dat algemene beperkingen ‘op nogal dogmatische 
wijze buiten de voordeur [werden] gezet, maar vervolgens via de achterdeur weer binnengelaten’: HTK 
1976-1977 (09-12-1976) 1988.
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Steeds opnieuw bleek de grondwetsherziening zo een compromis. Een compromis tussen 
verschillende, in wezen onverenigbare ideeën over de grondwet, die elk op de een of andere 
manier nog een rol speelden in de vormgeving en de verdediging van de grondwetsherzie-
ning. Vaak was dit in de praktijk ook nog eens een compromis tussen politici en juristen, 
tussen hoogdravende ideeën en praktische bewegingsruimte, tussen politieke haalbaarheid 
en wetenschappelijke consistentie. En omdat elk van beide kanten hoger had ingezet voelde 
het eindresultaat voor alle betrokkenen als een teleurstelling.

Teleurstelling als ‘frame’

Was er dan helemaal niemand die in 1983 in tevredenheid op de grondwetsherziening kon 
terugkijken? Ja, er was nog wel één persoon te vinden, en dat had De Telegraaf dan weer goed 
gezien. Als brein achter de grondwetsherziening werd in 1983 vooral gewezen naar 
regeringscommissaris Simons. Hij was vanaf 1971 het gezicht van de grondwetsherziening 
geweest. Vanuit die functie was hij bovendien deels verantwoordelijk voor het gevoel van 
teleurstelling dat na 1983 zou overheersen. Want hoe veel ideeën en compromissen er ook 
aan de grondwetsherziening van 1983 ten grondslag liggen, het beeld van een technische en 
teleurstellende herziening is deels ook het gevolg van een bewuste strategie van deze 
regeringscommissaris. Met een paar opmerkingen over deze doelbewuste framing zal ik mijn 
verhaal besluiten.

Eerst iets over het begin van het framen. Toen hoogleraar Simons in 1971 onder minister 
Geertsema begon als regeringscommissaris, liet hij zich interviewen door de Haagse Post. Hij 
verklaarde daarbij dat hij zich erg op het werk verheugde, maar dat men zich er niet te veel 
bij moest voorstellen. De grondwetsherziening zou volgens Simons vooral een technische 
aangelegenheid zijn. Simons zelf sprak van ‘dokteren aan betrekkelijke kleinigheden’.30 

Waarom zei Simons dit? Waarom dit bescheiden frame voor een herziening die bedoeld was 
als de allereerste algehele grondwetsherziening in lange tijd? Misschien is het goed om te 
bedenken dat Simons in 1971 juist vier jaar staatscommissie-Cals/Donner achter de rug had. 
In die commissie had niet alleen een botsing plaatsgevonden tussen verschillende ideeën 
over de grondwet, maar ook tussen verschillende ideeën over het bedrijven van politiek. 
Terwijl iedereen weet dat grondwetsherzieningen brede compromissen vereisen, leek het 
debat in de commissie en daarbuiten vaak meer op een politieke loopgravenoorlog. Het 
lijkt erop dat Simons probeerde weg te sluipen bij deze loopgraven en liever stille diploma-
tie beoefende.

De tactiek van Simons lijkt – ondanks alle tegenberichten – succesvol te zijn geweest. De 
noodzaak van deze koers bleek nog eens duidelijk in de periode dat Simons diende in het 
polarisatie-kabinet Den Uyl. Toen dit kabinet in een Nota grondwetsherzieningsbeleid de 
voornaamste uitgangspunten voor de herziening presenteerde liep vooral PvdA-

30 A.J. Heerma van Voss, ‘“Men heeft eigenlijk niet te klagen”’, Haagse Post, 8 december 1971, 16–17.
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fractievoorzitter Ed van Thijn zijn partijgenoten flink in de weg. Zijn uitspraak, dat hij het 
werkelijke doel van zijn partij, een tweepartijenstelsel, desnoods ‘punt voor punt wilde 
uitvechten’, maakte de andere fracties nog wantrouwender dan ze al waren.31 De debatten 
over de Nota werden door staatssecretaris Jan Glastra van Loon dan ook beschreven als een 
‘gesprek tussen doven’.32  Tegen die achtergrond werd een teleurstellende, want vooral 
technische, grondwetsherziening vanzelf iets om naar uit te zien.

Besluit 

Op zoek naar een uitweg uit de collectieve teleurstelling spraken Donner en zijn collega’s 
rond 1983 de hoop uit dat latere generaties misschien positiever naar de grondwetsherzie-
ning zouden kijken dan op het moment zelf gebeurde.33 Daarmee leken zij op zoek naar een 
soort echo van het ‘wacht op onze daden’ waarmee Thorbecke in 1848 het startschot voor de 
wettelijke inkleding van zijn nieuwe grondwetsbepalingen had gegeven. Nu kunnen wij 
achteraf zeggen dat vooral de nieuwe grondrechten in 1983 inderdaad een flinke kluif boden 
voor de gewone wetgever. Een nieuw begin van werkelijk ‘constitutionele politiek’ zoals in 
de tijd van Thorbecke boden zij echter niet.

Wat mij betreft zit de sleutel tot een positievere terugblik op de grondwetsherziening van 
1983 dan ook veel meer in het begrip van wat er met die herziening werd beoogd. Hierin 
bleken verschillende onderstromen aanwezig: denktradities die je zou kunnen verbinden 
aan Thorbecke, maar ook aan Struycken en aan de Proeve. Een eenduidige theoretische of 
politieke duiding is hier niet uit te destilleren. Maar het alternatief – het pragmatische 
compromis tussen die verschillende tradities – is voor een soepele omgang met de 
grondwet, ook in de toekomst, misschien wel een veel dankbaarder uitgangspunt.

31 A. van den Cortenberghe, ‘‘Districten’ ja, ‘gekozen formateur’ nu al nee...’, Het Vrije Volk, 13 november 1974.
32 Notulen ministerraad 10-01-1975, Nationaal Archief, archief Ministerraad, toegangsnr. 2.02.05.02, 

inventarisnr. 1590.
33 Donner, ‘Inleidende opmerkingen’, 3; ook Jeukens, ‘De grondwetsherziening’; ‘Een nieuwe grondwet’, 201.
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