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Wie beschermt onze grondwet?

Rede

uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van
hoogleraar Staats- en bestuursrecht
aan de Universiteit van Amsterdam

op vrijdag 14 maart 2003

door

Jit Peters





Mijnheer de Rector Magnificus,
Geachte toehoorders,

Inleiding

Op een binnenplaatsje op de tweede verdieping tussen de hoog- en laagbouw van het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stond een armetierig
boompje met een ijzeren hek eromheen. Er kon nauwelijks een zonnestraal bij het
boompje komen. Op mijn vraag aan een collega wat dit symboliseerde, antwoordde
hij: ‘De Nederlandse Grondwet’. Jonge kunstenaars hadden een prijs gewonnen in
het kader van het project ‘150 jaar Grondwet’. Treffender hadden de jonge kunste-
naars het niet kunnen uitdrukken.Bij ons geen grote pleinen die naar de grondwet ge-
noemd zijn, zoals in Athene en Barcelona,of straten of boulevards, zoals in vele Franse
en Amerikaanse steden. Nee, een boompje verscholen op een binnenplaatsje van het
ministerie dat de grondwet tot zijn werkterrein rekent. Wel vereren wij de ‘founding
fathers’ van onze grondwetten van 1814 en 1848, Van Hogendorp en Thorbecke, met
standbeelden, straten en pleinen, maar het document zelf vereren wij niet. Zegt dat
misschien iets over de trots die wij koesteren voor onze grondwet?

Met het boompje is het niet goed afgelopen: het stierf en het was daarmee niet
het eerste boompje dat op die plek het leven liet. Men heeft het kunstwerk wegge-
haald; het ijzeren hekwerk had het kwetsbare boompje kennelijk niet kunnen be-
schermen. Waartegen eigenlijk? Het beeld van het boompje deed me denken aan
een couplet van een gedicht van Martinus Nijhof over een oude boom:1

‘O oude boom in de achtertuin
Hoe kaal en lelijk is je kruin
Ik vraag me af of jij nog leeft
Zo weinig vruchten als je geeft.’
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De vragen die ik met u vanmiddag wil behandelen, zijn: staat onze grondwet er wer-
kelijk zo droevig voor als de jonge kunstenaars met hun kunstwerk hebben willen
uitdrukken, en hoe kunnen we onze grondwet in leven houden en zelfs vruchtdra-
gend laten zijn?

Karakter van onze grondwet

Over één ding zijn de beoefenaars van het staatsrecht het eens: onze grondwet is in
vergelijking met vele andere grondwetten extreem rigide. Zij is namelijk lastig te
wijzigen. Bovendien kan onze rechter wetten die totstandgekomen zijn door de re-
gering en de Staten-Generaal (zogenaamde wetten in formele zin) niet toetsen aan
de grondwet. Daarmee ontbreekt de mogelijkheid de grondwet levend te houden
door middel van interpretatie van grondwettelijke beginselen. De Amerikaanse
grondwet is overigens nog lastiger te wijzigen dan de Nederlandse, maar deze
wordt, om het eens populair te zeggen, bij de tijd gehouden door de rechter.

Nu wordt de rigiditeit van onze grondwet door velen al bijna een eeuw als een
probleem ervaren. De Nederlandse Juristen Vereniging vergaderde daar bijvoor-
beeld in 1917 al over. Volgens sommigen leidt deze rigiditeit er zelfs toe dat de wet-
gever uitgenodigd wordt tot grondwetschending,2 en tot verzuchtingen dat de
grondwet ‘een blok aan het been der natie’ is, of ‘een dwangbuis en een kogel aan de
voet van de galeislaaf’3 en ‘de engel met het vlammend zwaard, die elk vooruitstre-
vend man den weg verspert’. Dit laatste citaat is nota bene afkomstig van een lid van
het Hoofdbestuur van de Christelijke Historische Unie in 1912.4

De rigiditeit van onze grondwet leidt mijns inziens vanwege de vrees van onver-
anderlijkheid tot een zekere terughoudendheid om normen in onze grondwet op te
nemen. Van Mierlo noemt dat in de Thorbeckelezing van 2000 het vrieselement van
onze grondwet.5 Niet voor niets probeerden de tegenstanders van het correctieve
wetgevingsreferendum, die hiermee op grond van het regeerakkoord tegen hun zin
hadden ingestemd, dan ook waanzinnig hoge drempels in de grondwet vast te leg-
gen. De drempels, te weten 40.000 handtekeningen voor initiële verzoeken en
daarna nog eens 600.000 zouden voor eeuwig zijn ingevroren en daarmee ook het
referendum zelf. De drempels voor indiening en ondersteuning zijn in geen enkel
EU-land zo hoog.6 In eerste lezing is dit wetsontwerp ook met de hoge drempels
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aanvaard. Ieder die echt iets voelt voor het referendum zou blij moeten zijn dat ook
dit zogenaamde vernieuwingsvoorstel de nek lijkt te zijn omgedraaid.

De grondwet wordt gezien als de basis van ons rechtssysteem en onze democrati-
sche rechtsorde. Het is niet de enige bron van ons constitutioneel stelsel, maar wel
een belangrijke en volgens velen zelfs de belangrijkste. Thorbecke meende dat de
grondwet ‘dat gene [is] waarop al het andere rust’.7

De grondwet ordent het politiek juridisch stelsel; zij dient ertoe macht te be-
grenzen en te controleren en beschermt de burger in zijn vrijheden en rechten. De
materiële constitutie omvat meer dan de geschreven grondwet. Zij omvat het com-
plex van geschreven en ongeschreven rechtsnormen die op grond van hun inhoud
kunnen worden omschreven als fundamentele normen met betrekking tot een be-
paald staatsverband.8

Het belangrijkste beginsel van onze parlementaire democratie, het vertrou-
wensbeginsel, is niet te vinden in de geschreven grondwet maar maakt wel deel uit
van het ongeschreven staatsrecht.9 Dat Nederland deel uitmaakt van de Europese
Unie en een groot deel van onze wetgeving direct of indirect ‘importeert’, vindt u
evenmin terug in onze grondwet.10 0ver dit probleem is een interessante studie ver-
richt naar aanleiding van een motie van het Eerste Kamerlid Jurgens.11

Dat er gemeenten en provincies moeten zijn in ons land, toch niet een onbelang-
rijk detail, is niet grondwettelijk bepaald.12 Een decentralisatieverplichting, zoals
het Europees Handvest inzake de lokale autonomie verlangt, ontbreekt.

Wat dat aangaat, lijkt onze grondwet op die van koning Hollewijn in het verhaal
van Marten Toonder, De Worteltrekker. Ik citeer koning Hollewijn: ‘Want het meest
interessante aan deze grondwet is niet wat er in staat, maar wat er NIET in staat. Als
ik het goed na ga staat er werkelijk bijna niets in.’ ‘Waarom lees je er dan in?’ vroeg
Wiebel een beetje ongeduldig. ‘Kijk eens aan, een heel verstandige vraag,’ zei Hol-
lewijn, ‘Het is nu eenmaal zo gesteld, dat men aan de dingen die niet genoemd wor-
den de beschaving van een volk kan vaststellen. Want ik lees in dit boekske allerlei
over rechten en verplichtingen en macht en kracht en uitvoeringen en besluiten,
maar ik mis… (…), ik mis echter,’ ging de vorst rustig verder, ‘iedere opmerking
over wijsheid, rechtvaardigheid en waardigheid. Vooral waardigheid…’.13
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Kortom, wie ook onze grondwet leest, krijgt een weinig getrouw beeld van de juri-
dische werkelijkheid in ons land. Nieuwkomers kan men dan ook beter andere
literatuur aanraden dan onze grondwet.

Over wat onze grondwet zou moeten inhouden, bestaat tussen de beoefenaars
van het staatsrecht geen overeenstemming. Van een gemeenschappelijke grond-
wetstraditie kunnen wij in ons land niet spreken. Een eenduidige visie op de grond-
wet heeft onze grondwetgever niet. Veelal spreekt men over een sober, codificerend
instrument. De didactische functie van onze grondwet is zeer slecht ontwikkeld.14

Des te opvallender is dan ook dat steeds meer bepleit wordt de grondwet een rol te
laten spelen bij de integratie van nieuwkomers in ons land. Zo zou bij inburgerings-
cursussen de grondwet een belangrijke rol kunnen spelen. Zij wordt voor dit doel
inmiddels ook vertaald. Ik vraag me af of het geld dat hierin gestoken wordt wel
goed besteed is en of pleidooien om de inhoud van de grondwet te leren aan nieuw-
komers gebaseerd zijn op enige kennis van onze grondwet. Misschien stelt men zich
te veel voor van wat deze inhoudt. Zo schrijft Afshin Ellian, dichter en rechtsgeleer-
de aan de rechtenfaculteit van deze universiteit, in een artikel in de NRC onder de ti-
tel Leve de monoculturele rechtsstaat: ‘Onze burgerlijke samenleving beschikt niet over
een bovennatuurlijke ankerplaats die door iedereen en op dezelfde wijze kan wor-
den gedeeld. Er is geen God of koning die de onderlinge verbondenheid kan repre-
senteren. De publieke identiteit is dat formele “Wij” dat alleen kan bestaan bij de
gratie van een stabiel maatschappelijk fundament. De grondwet en het daaruit
voortvloeiende burgerschap vormen naar mijn mening het maatschappelijk funda-
ment, of verdrag, waardoor een publieke identiteit kan ontstaan.’15 De grondwet
wordt door hem kortom beschreven als fundament van onze pluriforme samenle-
ving die de boel een beetje bij elkaar houdt.

Ellian is niet de enige: steeds vaker klinken tegenwoordig pleidooien om de
grondwet een rol te laten spelen in de discussie over waarden en normen en om haar
een bindmiddel te laten zijn voor integratie.16 Gemakshalve noem ik deze groep de
grondwetsoptimisten: zij koesteren een zonnige blik op de rol die onze grondwet
kan spelen. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid stelt in zijn advies
De toekomst van de nationale rechtsstaat: ‘De waarden van de rechtsstaat en daaruit
voortvloeiende normen en gedragsregels vormen de minimale binding van alle
groepen aan elkaar (…) de tijdloze en ook bovenaardse ideeën van de democratie
en de rechtsstaat komen in de plaats van een gemeenschappelijke geschiedenis. Zij
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zijn geformuleerd in de grondwet.’17 Hiermee plaatst de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid zich in het kamp van de grondwetsoptimisten. Als reactie
op het rapport van de Raad relativeert Brenninkmeijer de betekenis van de staat en
de waarborgen die deze in een grondwet kan verschaffen. Hij bepleit een meer op
de mens gerichte constitutie.18 Dat is ook een mooi nastrevenswaardig beeld.

Opvallend nu is dat bij veel kenners van onze grondwet, de staatsrechtbeoefenaars
zou je denken, dit enthousiasme voor de grondwet weinig weerklank vindt. Het
lijkt er op dat zij wel beter weten. In het staatsrecht hebben vooral de oudere au-
teurs een relativerende kijk op de betekenis van onze grondwet;19 vele oraties van
staatsrechthoogleraren gingen over de grondwet. Wat dat aangaat, past mijn onder-
werp in deze traditie. Wanneer u nu zou verzuchten, alweer over de grondwet, dan
lijkt uw verzuchting op die van een kerkganger die zou verzuchten dat het weer
over de bijbel gaat. Het onderwerp grondwet blijft ons blijkbaar fascineren. Rijp-
perda Wierdsma geeft in zijn oratie uit 1948 een uitgebreide beschouwing over
de opvattingen van andere staatsrechtbeoefenaars vóór hem. Dat hoef ik dus niet
over te doen. Krabbe bijvoorbeeld pleitte voor afschaffing van de ‘kunstmatige
heerschappij’ van de grondwet. Men kan hier gerust spreken van grondwetsrelati-
visten.20

Volgens een van mijn voorgangers, Van der Hoeven, is de waarde van de grond-
wet afhankelijk van de mate waarin zij is en blijft geïntegreerd in het staatkundig
denken en handelen.21 De betekenis van een garantie gaat verloren als de grondwet
en de constitutionele rationaliteit zich te ver van elkaar verwijderen.22 Zelf ben ik
van oordeel dat we dit stadium bijna bereikt hebben; de betekenis van onze grond-
wet dreigt vooral een symbolische te worden en het waarborgkarakter voor de bur-
ger fictie. Nu hebben symbolen en ficties vooral in het staatsrecht een belangrijke
functie. Ficties kunnen volgens Witteveen zelfs aanleiding geven tot politiek con-
structief handelen. Maar een fictie die niet meer geaccepteerd wordt, verwordt tot
illusie.23 Daar moeten we voor oppassen. De grote discrepantie tussen de grond-
wetsoptimisten, die de grondwet zien als bindmiddel in onze samenleving, en de
grondwetsrelativisten, die aan de grondwet steeds minder betekenis hechten, moet
ons en vooral ook de politici bezighouden.

Op Europees niveau lijken de optimisten aan de winnende hand te zijn met de dis-
cussie over een Europese grondwet. Dat deze er moet komen, staat voor de meeste
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onderhandelaars in de Conventie wel vast. De groeiende ongerustheid over de legi-
timatie van de Europese besluitvorming is hier de drijvende kracht.24 Een grondwet
wordt geacht de hoognodige legitimatie te verschaffen. Zou vanuit dat oogpunt de
grondwet dan voor de Nederlandse rechtsorde een overbodige luxe zijn?

‘Geen grondwet zal bestand blijken tegen het beleid der souvereiniteitsdragers
wanneer niet een souvereiniteitsdrager het voor haar opneemt. Niet de geschreven
grondwet heerst maar de grondwetsbeschermer’, zo schreef Van der Hoeven in De
plaats van de Grondwet.25 Tegenwoordig zouden wij niet meer zo makkelijk over sou-
vereiniteitsdragers spreken. Hiertoe behoort volgens Van der Hoeven in ieder geval
niet de rechter, want daar zag hij niet veel in. De grondwet kan zichzelf niet verdedi-
gen. Het is de wetgever die dat moet doen, met andere woorden de politici. Wil de
grondwet niet wegkwijnen als het boompje, dan is het nodig maatregelen te nemen.
Ik zie drie grote bedreigingen waar wat aan gedaan moet worden, willen we de
grondwet de functie geven van beschermer: de moeilijke wijzigingsprocedure, het
ontbreken van rechterlijk toetsingsrecht en de overdracht van bevoegdheden aan
internationale organisaties. Op ieder van die punten zal ik nu afzonderlijk ingaan.

Wijzigingsprocedure

Weinig kiezers zullen op 15 mei 2002 beseft hebben dat zij bij de verkiezingen van
de leden van de Tweede Kamer niet alleen stemden op de politieke partijen of lijst-
trekkers, maar impliciet ook hun oordeel gaven over vier voorstellen tot grond-
wetsherziening. Het ging in de eerste plaats om het voorstel tot deconstitutionalise-
ring van het burgemeesterschap en het ambt van de Commissaris van de Koningin.
De bedoeling van het voorstel is om het benoemingsvereiste, namelijk benoeming
door de regering, uit de grondwet te halen. Dan kan in de toekomst bij eenvoudige
wet en dus bij een eenvoudige meerderheid de benoemingsprocedure van de burge-
meester geregeld worden. Je zou dit een ontdooiingsvoorstel kunnen noemen.
Daarnaast ging het om voorstellen voor een correctief wetgevingsreferendum, de
samenwerkingsschool en de vervanging van zieke en zwangere kamerleden. Behal-
ve de staatsrechtbeoefenaars, die hier natuurlijk goed vertegenwoordigd zijn, zul-
len ook weinigen van u dat beseft hebben. Ik geef toe, het gaat niet om de meest aan-
sprekende staatsrechtelijke hervormingen. Maar toch. Toen ik de eerstejaars
studenten inlichtte waarover zij impliciet ook gestemd hadden, ontstond in de col-
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legezaal grote verontwaardiging. Waarom had men de kiezers daar niet op gewe-
zen? De verkiezingsprogramma’s van de meeste politieke partijen spraken ook niet
over de bovenvermelde voorstellen. De meeste kiezers volgen de bekendmaking
van wetten in het Staatsblad niet. Men kan moeilijk stellen dat de wijzigingsprocedu-
re van onze grondwet bij de kiezers leeft. Buys noemde de verplichte ontbinding
dan ook niet ten onrechte ‘een gemaskeerde volksstemming’.26

Maar de grondwet eist nu eenmaal dat na eerste lezing van de wetsvoorstellen
tot grondwetswijziging de Tweede Kamer ontbonden wordt.27 Voor 1995 gold dit
ook voor de Eerste Kamer. De achtergrond van de ontbinding van de Tweede Ka-
mer is dat de kiezers zo de kans krijgen hun mening te geven over de voorgenomen
grondwetswijzigingen. Echter, omdat men de ontbinding altijd laat samenvallen
met periodieke verkiezingen gaat de grondwetsherziening onder in de strijd om de
gunst van de kiezer.28 In die strijd spelen de voorgestelde wijzigingen begrijpelijker-
wijs geen enkele rol. Het ligt ook niet voor de hand om voor kleine wijzigingen,
waarover wij hier spreken, afzonderlijke verkiezingen te organiseren. De opkomst
zou dan wel zeer laag zijn. Ook de algehele grondwetswijziging van 1983 liep ge-
ruisloos mee met de periodieke verkiezingen. Kortom, de ratio achter de ontbin-
dingseis van de Tweede Kamer is ver te zoeken. Waarom wordt deze dan toch ge-
handhaafd?

Naast betrokkenheid van het electoraat, die er dus niet is, wordt het stelsel van wij-
ziging van de grondwet wel verdedigd met het argument dat er evenwicht moet zijn
tussen veranderbaarheid en stabiliteit.29 Maar evenwicht is er allesbehalve. ‘De rigi-
diteit wordt te hulp geroepen om steun te bieden aan een zeker evenwicht. Zij
wordt gedacht en gewild vanuit een streven naar behoud…’, zo stelde Van der Hoe-
ven.30 Dit streven naar behoud is zeer dominant, waardoor niet langer gesproken
kan worden van een evenwicht maar juist van een overwicht. Belangrijke staats-
rechtelijke hervormingen van na 1917 treft men in onze grondwet niet aan. Alleen
revolutionaire woelingen in het buitenland lijken in 1848 en 1917 in staat te zijn ge-
weest ons grondwettelijk immobilisme te doorbreken. Nu is er door velen al voor
gepleit om de procedure te vereenvoudigen, ofwel door het introduceren van een
referendum, ofwel door ontbinding van de Tweede Kamer achterwege te laten. De
procedure zou dan beperkt kunnen worden tot één lezing met een gekwalificeerde,
tweederde meerderheid.31 Zo’n meerderheid is ook niet licht te bereiken. Stabili-
teit lijkt me daarmee genoeg gegarandeerd.
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Het kabinet Kok II heeft een nota doen verschijnen met een aantal alternatieven
voor vereenvoudiging waarbij de Tweede Kamer niet langer zou hoeven te worden
ontbonden.32

Deze nota betrof niet alleen de wijzigingsprocedure van de grondwet maar ook de
positie van de Eerste Kamer. De Tweede Kamer had over beide onderwerpen aan de
regering een notitie gevraagd, maar hierbij was blijkbaar gezondigd tegen het
ambtelijk adagium: ‘Niet meer dan één onderwerp per brief.’ Alle belangstelling,
voorzover die er was, ging uit naar slechts één onderwerp: de positie van de Eerste
Kamer. De Tweede Kamer weigerde over de nota te spreken nu de regering niet
met een afgerond voorstel kwam maar slechts met enkele alternatieven. De Eerste
Kamer was uitsluitend geïnteresseerd in de eigen positie en was daarin zeer duide-
lijk: houden zoals het is. Over de wijzigingsprocedure repte zij met geen woord.

De grondwettelijke belemmeringen tot veranderingen worden nog versterkt door
de wijze waarop de meeste partijen proberen veranderingen die ze niet wensen,
tegen te houden. Wanneer een politieke partij staatkundige vernieuwing wil en tot
de kabinetsformatie weet door te dringen, ondervindt deze daar de eerste grote
barrière. Het proces van vernieuwing loopt bij de kabinetsformatie meestal de eer-
ste averij op. De vernieuwingspartij verkeert tijdens de onderhandelingen door-
gaans in een minderheidspositie met betrekking tot staatsrechtelijke hervormin-
gen. Tijdens de onderhandelingen worden misschien dan wel enige staatsrechtelijke
vernieuwingspunten binnengehaald, maar nooit zonder prijs. Zo moest de LPF tij-
dens de formatie van het kabinet Balkenende I voor de gekozen burgemeester alle
overige staatsrechtelijke wensen, zoals bijvoorbeeld het referendum en de gekozen
minister-president, inleveren. Van de vernieuwingswensen van Pim Fortuyn in zijn
campagne tegen de achterkamertjespolitiek bleef zo niet veel over. Meestal bestaat
de concessie van de andere partijen slechts uit de toezegging een nota te schrijven of
een studie door een staatscommissie te laten verrichten om het probleem nog eens
goed te verkennen. Zo fungeerde de commissie-Cals/Donner als buffer voor de
hervormingswensen uit de jaren zestig. De commissie-Biesheuvel en de commis-
sie-Deetman hebben het in de jaren tachtig en negentig nog eens allemaal overge-
daan.33 Dit terwijl het toch om langzamerhand uitgekauwde onderwerpen ging zo-
als de gekozen burgemeester, het referendum of wijzigingen in het kiesstelsel;
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onderwerpen die sedert de jaren zestig eindeloos plegen terug te keren op de poli-
tieke agenda zonder dat dit tot nu toe iets concreets heeft opgeleverd.

Volgens regelmatig terugkerende opiniepeilingen voelt een meerderheid van de
Nederlanders wel voor de gekozen burgemeester en het referendum, maar dat
maakt weinig indruk op onze bestuurders, wellicht omdat de Nederlandse burgers
hun stem niet van deze wensen laten afhangen. De positie van de burger wordt toch
niet sterk gemarkeerd in het Nederlandse staatsrecht.34 Eerder bestaat er bij be-
stuurders een natuurlijke weerstand tegen directe invloed van de burger. Er is,
kortom, een structureel wantrouwen van de overheid jegens de burger. Het omge-
keerde, namelijk het gebrek aan vertrouwen van de burger in de overheid, wordt
ironisch genoeg wel als een groot probleem ervaren.

Zo verzuchten de schrijvers van het Handboek van het Nederlandse Staatsrecht, de
bewerking van Van der Pot-Donner: ‘Een moderne overheid heeft al zoveel te doen
en te besluiten dat door de gemiddelde burger niet begrepen wordt en als willekeur
wordt ondervonden. Des te belangrijker is het althans geen twijfel te doen ontstaan
omtrent de rechtmatigheid van de genomen beslissingen. Dat is in de eerste plaats
de taak van hen die besluiten, maar eveneens die van de gehele politieke en bestuur-
lijke klasse.’35 Men zou medelijden krijgen met die politieke en bestuurlijke klasse.

Kortom, tijdens de formatie komt men qua vernieuwing meestal niet veel verder
dan de toezegging van een nota. Die moet, nadat deze geschreven is door trouwe
ambtenaren, dan nog langs de ministerraad. Dat valt nog niet mee, want ook hier
zijn de behoudzuchtigen doorgaans in de meerderheid. Het makkelijkste is dan om
te vluchten in alternatieven: dat kan minder kwaad en daar kunnen de Kamers
meestal weinig mee wegens eigen verdeeldheid. Cynisch gezegd: soms komt men
daar zelfs al wel een hele regeringsperiode mee door. Zo verging het de nota over
kiesstelsels en de nota over de Eerste Kamer en grondwetsherziening onder het ka-
binet Kok II.36

Wordt er wel een wetsvoorstel ingediend, dan begint een tweede ronde van be-
zwaren. Na de ministerraad krijgt de Raad van State zijn kans. Die gaat daar meestal
eens goed voor zitten. De adviezen van de Raad over staatsrechtelijke vernieuwin-
gen zijn nagenoeg altijd negatief.37 Meestal vindt de Raad de voorstellen nog niet
voldoende uitgekristalliseerd, nog onvoldoende draagvlak bezitten om nu al in de
grondwet op te nemen. Met deze opvatting schaart de Raad zich aan de zijde van
diegenen die de grondwet louter zien als een document van codificatie en niet van
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modificatie.38 Met dit toetsingscriterium zouden de grondwetswijzigingen van
1848 en 1917 niet tot stand zijn gekomen. In zijn adviezen acht de Raad de voorstel-
len doorgaans of te controversieel en verdienen zij derhalve geen plaats in onze
grondwet, of te weinig vernieuwend en voegen zij daarom te weinig toe. De advie-
zen van de Raad geven wel ammunitie aan de tegenstanders van de voorstellen in de
Kamers.

Over het wetgevingsproces in de Kamers valt niet zoveel te zeggen, behalve dat de
tegenstanders van de voorstellen vaak stellen dat ze er alleen maar mee akkoord
gaan om coalitieredenen en omdat het is vastgelegd in het formatieakkoord. Ze ver-
tellen er dan vaak ook alvast bij dat ze hun handen vrijhouden ten aanzien van een
tweede lezing.39 Een andere beproefde vertragingstactiek is om voor de behandeling
in tweede lezing te verzoeken om een uitgewerkte uitvoeringswetgeving. Dit is zo-
wel gebeurd bij de tweede indiening van het correctief wetgevingsreferendum als
bij de eerste lezing van het wetsontwerp over de samenwerkingsschool en het wets-
voorstel over de vervanging van zieke en zwangere kamerleden.40

Dan krijgen we de ontbinding van de Tweede Kamer en verkiezingen, maar over
de betekenis daarvan hebben we het al gehad.

Na de verkiezingen doen zich geheel nieuwe kansen voor, zoals ook bleek bij de for-
matie van het kabinet-Balkenende I. De nieuwe coalitie zag na de verkiezingen van
15 mei 2002 niets meer in het referendum. Dan ontstaat de vreemde situatie dat de
regering het voorstel nog wel moet indienen. Immers, artikel 137 lid 4 van de
grondwet luidt: ‘Nadat de nieuwe Tweede Kamer is samengekomen, overwegen
beide kamers in tweede lezing het voorstel tot verandering, bedoeld in het eerste
lid.’ Dus geen keuze. Dat is althans de heersende leer.41 Die moet dan nog wel even
uitgelegd worden aan ministers die het vreemd zullen vinden dat ze voorstellen
moeten indienen waar ze tegen zijn. Als troost zullen de ambtenaren aangeven dat
in de toelichting de regering natuurlijk aanvaarding van het voorstel kan ontraden.
Dat is dan ook gebeurd met het correctief wetgevingsreferendum. Volgens de heer-
sende leer geldt ook dat de regering dit, nu zij een voorstel moet indienen, niet kan
intrekken. Dat lijkt logisch te zijn. Minder logisch lijkt het echter dat de regering
deze wet aan het einde van het proces, wanneer zelfs de Eerste Kamer met tweeder-
de meerderheid akkoord is gegaan, niet hoeft te bekrachtigen. Hoewel de Eerste
Kamer haar vetorecht ten opzichte van wetgeving relatief weinig gebruikt, bedient
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zij zich hiervan juist relatief vaak bij grondwetswijzigingen. Wat dit aangaat, vervult
deze Kamer haar oorspronkelijke functie als ‘waker tegen de waan van de dag’ met
verve, zoals nog bleek tijdens de ‘Nacht van Wiegel’.

Er rijst ook een interessante vraag wanneer de nieuwe Tweede Kamer wegens een
politieke crisis, nog voordat zij de grondwetsvoorstellen in tweede lezing kan be-
handelen, wordt ontbonden zoals bij de kabinetscrisis van het kabinet-Balkenende I.
Moeten dan alle voorstellen weer opnieuw in procedure worden gebracht voor een
eerste lezing? Mijns inziens wel. De grondwet spreekt immers over ‘de nieuwe
Tweede Kamer’. Met ‘nieuw’ kan alleen maar bedoeld zijn ‘nieuw’ na ontbinding
van de Tweede Kamer vanwege de betreffende voorstellen tot grondwetswijziging.
Een andere lezing van deze bepaling leidt tot de merkwaardige consequentie dat
een kleine meerderheid van de nieuw gekozen Kamer bij de afwezigheid van een
tweederde meerderheid kan bepalen dat het voorstel niet behandeld wordt, in af-
wachting van een gunstiger verkiezingsresultaat van een ‘latere’ Kamer. Dat kan
toch onmogelijk de bedoeling zijn.

Net als bij Mens erger je niet moet je dan weer helemaal opnieuw beginnen, bij
start. Voor de vier wijzigingsvoorstellen waarover u op 15 mei 2002 heeft gestemd,
betekent dit mijns inziens einde oefening.

Misschien rijst bij u de vraag: Is dit nu zo erg? Het leven gaat gewoon door en het
voorgaande geeft geen aanleiding tot een constitutionele crisis. Toch heeft de moei-
lijke procedure die doorlopen moet worden om de grondwet te wijzigen gevolgen
voor de betekenis van de grondwet.

In de eerste plaats kost het doorvoeren van de meest eenvoudige wijzigingen
veel tijd. Er komen minimaal twee kabinetten aan te pas. Het is bezwaarlijk dat een
wijzigingsvoorstel niet binnen één regeerperiode van vier jaar kan worden afge-
daan. De zittende Staten-Generaal kunnen de grondwet niet wijzigen.42 Om het
vertrouwen van hun kiezers niet al te zeer te beschamen moeten politieke partijen
in staat worden gesteld hun verkiezingsbeloften op staatsrechtelijk terrein binnen
één regeerperiode te realiseren. Witteveen verzucht dat het maar niet wil lukken
om langs democratische weg noodzakelijke vernieuwingen door te voeren.43 Na de
verkiezingen van 15 mei 2002 werd naar aanleiding van de verkiezingsuitslag alge-
meen aangenomen dat de kiezers vernieuwingen wilden. Maar de behoudende
kracht van de klasse der bestuurders herstelde zich snel. Het is niet moeilijk te con-
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stateren dat de politieke kanalen om staatkundige veranderingen te bewerkstelligen
verstopt zijn. Daar heeft onze procedure van grondswetswijziging alles mee te ma-
ken.

Vergelijk hier eens de snelheid mee waarmee de grondwetswijziging van 1848
werd beklonken: binnen zes maanden.44 Ook de grondwetswijziging van 1917 ver-
liep redelijk snel. Nu zou men kunnen stellen dat als het echt om belangrijke wijzi-
gingen gaat, zoals de invoering van de politieke ministeriële verantwoordelijkheid
of het algemeen kiesrecht, het snel kan als er voldoende consensus over bestaat, al-
thans vroeger. Doordat grondwetswijzigingen nu zo moeizaam verlopen, verliest de
grondwet aan normatieve kracht. Sommige staatsrechtelijke normen zijn bewust
niet in de grondwet opgenomen. Als voorbeeld noem ik hier het vertrouwensbe-
ginsel, toch het fundament van ons parlementair stelsel. De angst bestaat dat deze
normen dan door de moeilijke of onmogelijke wijzigingsprocedure zullen verstar-
ren. Beginselen die er nu wel in staan, dreigen inderdaad te verstarren doordat ze
niet bij de tijd gehouden worden. Als in graniet gebeiteld, krijgen zij soms een
monumentaal karakter. Zo is bijvoorbeeld artikel 23 van onze grondwet, dat de
vrijheid van onderwijs regelt, verworden tot een monument van onze vroegere ver-
zuiling met allerlei merkwaardige interpretaties. Voor het oprichten van een sa-
menwerkingsschool tussen openbare en bijzondere scholen moet de grondwet vol-
gens de Tweede Kamer gewijzigd worden. Immers, zo’n samenwerkingsschool zou
in strijd zijn met het duale stelsel van artikel 23.45 Oprichting van een samenwer-
kingsschool vond de Tweede Kamer te ver gaan; samenwerking zou alleen maar
mogelijk moeten worden gemaakt als een openbare en een bijzondere school na
zelfstandige oprichting eerst het loodje hebben gelegd.46 Hoe leggen we dit de bur-
gers uit? Anderzijds ziet de Tweede Kamer er geen been in de onderwijsinspectie de
godsdienstlessen te laten inspecteren op bijzondere scholen.47 Indien er nu iets is dat
de kern van de onderwijsvrijheid en godsdienstvrijheid raakt, is het dit wel. Toch
heeft de Onderwijsraad in een uitvoerige studie aangegeven dat wijziging van arti-
kel 23 Grondwet niet wenselijk is. Daar zou alleen aanleiding voor zijn als er een in-
houdelijke consensus is ‘dat zonder zo’n wijziging adequate oplossingen voor nij-
pende maatschappelijke kwesties door dit artikel geblokkeerd zouden worden’.48

Een grondwet dient net als gewone wetten onderhouden en soms aangepast te
worden. Zoals de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid permanent
onderhoud voor de rechtsstaat nodig acht, zo is dat dus ook nodig voor de grondwet
als basis voor onze rechtsstaat.49 Met een zekere regelmaat is een herijking van de
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machtsbalans nodig.50 Zoethout noemt amendering van de constitutie een noodza-
kelijk onderdeel van een goed functionerende democratie.51

Tegen mijn pleidooi om de grondwetswijziging te vergemakkelijken door de
ontbinding van de Tweede Kamer hierbij achterwege te laten, zou men kunnen stel-
len dat juist in instabiele politieke situaties zoals nu, behoefte bestaat aan stabilise-
rende factoren. Immers, zelfs een minister schroomt niet een grondrecht als het
verbod van de doodstraf aan de orde te stellen. Mijn antwoord daarop is: meerder-
heden van meer dan tweederden zijn ook door een grondwet moeilijk in toom te
houden.

Toetsingsrecht

De rechter is in staat om rechten en beginselen door interpretatie een dynamisch
karakter te geven en daarbij rekening te houden met het huidige tijdsgewricht. Het
toetsingsverbod van artikel 120 van de grondwet luidt: ‘De rechter treedt niet in de
beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.’ In juristenland vindt
men nauwelijks meer aanhangers van het toetsingsverbod. Immers, wetten in for-
mele zin zijn al lang niet meer onschendbaar nu zij wel getoetst mogen worden aan
een ieder verbindende bepalingen van verdragen en besluiten van internationale or-
ganisaties.52

Wanneer men kijkt naar de opvattingen van mijn voorgangers, hoogleraren
staatsrecht, lijkt er een Amsterdamse school te bestaan van voorstanders van het
toetsingsverbod.53 Zelf pas ik niet binnen deze traditie.

Toch maken de argumenten tegen toetsing nog steeds indruk op politici. Ik heb
het voorrecht gehad om met ministers te mogen spreken over de voors en tegens
van het toetsingsverbod, ook in de onderraad van de ministerraad, in het kader van
de voorbereiding van een nota aan de Kamers hierover. Uiteraard is het in verband
met de vertrouwelijkheid van die gesprekken niet mogelijk man en paard te noe-
men, hoewel ik me na het boek van Bomhoff minder geremd voel.54 De argumenten
van de bewindslieden kwamen grofweg neer op het volgende. In de eerste plaats is
toetsing door de wetgever democratischer, omdat de leden van de Kamers immers
zijn gekozen. In de tweede plaats hebben we nu al zo’n last van de rechter. Dat laat-
ste sloeg ook op de manier waarop getoetst wordt aan mensenrechtenverdragen.
Iedere minister heeft wel eens een wond opgelopen, toegebracht door de rechter –

17

WIE BESCHERMT ONZE GRONDWET?



zo lijkt dat althans gevoeld te worden – en de littekens blijven soms zeuren. Vanuit
het perspectief van bestuurders is dat ook wel te begrijpen. Besluitvorming in de
polder is lastig: er wordt eindeloos onderhandeld, interdepartementaal en met be-
langenorganisaties, zeker over grote projecten waar veel geld mee gemoeid is. Ein-
delijk is er dan witte rook: er is een moeizaam compromis gevonden, wat aan het
volk wordt meegedeeld via de vele camera’s rond het Haagse Binnenhof. Wanneer
de rechter er dan later toch nog eens op basis van bezwaren geheel onbevangen naar
wil kijken, zijn de ministers ‘not amused’.

Dat is ook enigszins de achtergrond van waaruit het rapport van Van Kemenade
is geschreven.55 Het feit dat dit rapport zo genadeloos is neergesabeld door juridisch
Nederland heeft niet meegeholpen de kloof tussen juristen en politici te verklei-
nen.56 Overigens zijn volgens Polak grote projecten nimmer getorpedeerd door de
rechter, hooguit vertraagd.57 Toch is het vertrouwen van de politici in de rol van de
rechter niet groot.

Opvallend is dat de burger juist wel onverminderd veel vertrouwen in de rechter
heeft en dat dit vertrouwen zelfs is versterkt.58 Maar zoals ik eerder heb opgemerkt,
speelt de burger een weinig geprononceerde rol in de staatsrechtelijke discussie.

Nederland vormt wat betreft het toetsingsverbod van artikel 120 Grondwet in
Europa langzamerhand een uitzondering. Koopmans stelt dat: ‘The exceptions, Bri-
tain and The Netherlands, simply remind us that some long-term historical deve-
lopments may have a slow pace’.59 Voor Groot-Brittannië geldt dan nog als excuus
dat dit land geen geschreven grondwet kent.

Tegenover het door politici genoemde argument dat de rechter voor toetsing min-
der gelegitimeerd zou zijn dan de gekozen volksvertegenwoordigers, kan worden
aangevoerd dat de rechter zijn legitimatie ontleent aan de rechtsstaatgedachte.60

Tegenover het argument dat de rechter het bestuurders al zo lastig maakt, staat de
klacht van een aantal juridische auteurs dat de bestuursrechter al zo marginaal
toetst, vooral de Afdeling rechtspraak van de Raad van State.61 Een beter argument
lijkt me het feit dat zich in de praktijk slechts zelden grote problemen voordoen. De
wetgevende en rechterlijke organen proberen conflicten te vermijden en plegen
rekening te houden met elkaars beslissingen.62 De Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid stelt: ‘De politiek heeft minder last van het recht of van rechters en
het recht. De rechters staan verder af van het volk. De rechter “doet” niet aan poli-
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tiek. Derhalve is er veeleer sprake van een evenwicht tussen machten dan van een
scheiding van machten (en “checks and balances” ertussen). De drie machten in een
rechtsstaat staan ten opzichte van elkaar in een coördinatieverhouding en niet als
onverenigbare competenties.’63 Niet verwonderlijk is dan ook dat de Raad toetsing
van formele wetten aan de grondwet onontkoombaar acht door de druk van de in-
ternationale rechtsvorming.64

Dit is niet de plaats om de argumenten voor en tegen toetsing te wisselen, zoals dat
tegenwoordig zo mooi heet, want dat is door vele anderen reeds op uitvoerige wijze
gedaan.65 Mij interesseert hier slechts de invloed van het toetsingsverbod op de
betekenis van onze grondwet. Onze grondwet wordt volgens velen gemarginali-
seerd doordat de rechter wel de formele wet mag toetsen aan een ieder verbinden-
de bepalingen van verdragen, maar niet aan de eigen grondwet.66 De rechter toetst
sinds de jaren tachtig veelvuldig aan het EVRM.67 Voor onze klassieke grondrechten
is dit verdrag dan ook van grote betekenis. Men raadplege bijvoorbeeld een wille-
keurig nummer van het NJCM Bulletin. Dan ziet men dat over de in de grondwet op-
genomen grondrechten nauwelijks gesproken wordt en des te meer over de grond-
rechten in het EVRM.

Wanneer voor de rechter een beroep wordt gedaan op een klassiek grondrecht
in de grondwet, weet deze vaak zelf een equivalente bepaling te vinden in het
EVRM. De toepassing van dit verdrag behoort tegenwoordig tot de dagelijkse rou-
tine van de rechter.68 Maar ook zonder een beroep op een verdrag kan de rechter al
de betekenis van de formele wet uithollen. Niemand minder dan de President van
de Hoge Raad stelt, dit keer in het Engels: ‘There are countless avenues of interpre-
tation that make it possible for courts not to apply statutory provisions, or not to ap-
ply them wholesale, even without judicial review.’69 Waarom zouden we ons nog
druk maken over het toetsingsverbod als dat feitelijk makkelijk te omzeilen is? De
inconsistentie dat de wet allang niet meer heilig is, hoeft ons niet te verontrusten,
want we kennen in ons constitutionele recht wel meer inconsistenties. Gaat het dan
alleen maar om een academische discussie, zoals sommigen ons willen doen gelo-
ven? Vanuit het perspectief van de burger lijkt dat misschien wel zo, maar in feite
gaat het om het marginaliseren van onze grondwet. Dat zou ons aan het hart moeten
gaan.
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Blijkbaar hechten nog veel juristen aan de grondwet, want er gaan tegenwoordig
opvallend veel stemmen op het toetsingsverbod nu eindelijk uit de grondwet te ha-
len, in ieder geval met betrekking tot de klassieke grondrechten. Het rapport van de
WRR over de rechtsstaat heb ik reeds genoemd, maar het rapport van de Commis-
sie Franken, inzake Grondrechten in het digitale tijdperk70 en het advies van de Onder-
wijsraad over artikel 23 Grondwet, de onderwijsvrijheid, kunnen ook vermeld
worden. Als bijzonder argument vóór behoud van artikel 23 geldt nog dat het geen
pendant heeft in mensenrechtenverdragen.71 Immers, de sterke verankering van de
verzuiling van ons bijzonder onderwijs in de grondwet is zo bijzonder dat men die in
het buitenland niet kent. Het feit dat de uitleg van deze bepaling nogal politiek van
karakter is, vormt voor de Raad een extra argument om rechterlijke toetsing moge-
lijk te maken. Het kabinet-Kok II kwam in de notitie, waarin een voorkeur werd
uitgesproken voor toetsing van de formele wet aan klassieke grondrechten in de
grondwet, tot een tegenovergestelde mening. Juist het politieke karakter van onze
onderwijsvrijheid en het feit dat deze geen pendant kent in mensenrechtenverdra-
gen waren reden om artikel 23 uit te sluiten van toetsing.72 Eigenlijk is dat laatste ar-
gument nogal vreemd. Wordt dus bedoeld dat alleen bescherming moet worden
gegeven aan die grondrechten in onze grondwet die al voldoende beschermd wor-
den door verdragen? Hier moet haast wel een ander argument hebben voorgezeten.

Al deze positieve geluiden ten opzichte van de opheffing van genoemd toetsingsver-
bod hebben geculmineerd in de indiening van een initiatiefwetsvoorstel tot grond-
wetswijziging door het Tweede Kamerlid Halsema.73 Evenals de regeringsnota, die
later uitkwam, maakt dit voorstel toetsing van formele wetten aan de klassieke
grondrechten mogelijk. Ten aanzien van toetsing aan de onderwijsvrijheid in artikel
23 van de grondwet gaat Halsema verder dan genoemde regeringsnota door toet-
sing aan het tweede lid van dit artikel mogelijk te maken. Ze gaat echter niet zo ver
als de Hoge Raad, die ook toetsing mogelijk zou willen maken ten aanzien van de le-
den 3, 5, en 6.74 De Hoge Raad stelt zich overigens positief op ten opzichte van het
initiatiefwetsvoorstel in lijn met eerdere adviezen die de Hoge Raad over dit onder-
werp had uitgebracht. Overigens geldt ten aanzien van het wetsvoorstel van Hal-
sema dat de uitkomst nog onzekerder is geworden nu het kabinet-Balkenende I in
het Strategisch Akkoord heeft aangegeven dat de constitutionele toetsing van wet-
ten aan de grondwet bezien wordt in het kader van de discussie over de introductie
van grondrechten in het Europese Unieverdrag.

20

JIT PETERS



Voorstanders van het behoud van het toetsingsverbod wijzen er dikwijls op dat toet-
sing door de rechter een flexibele interpretatie van de grondwet in de weg staat. In
de politieke strijd worden beschuldigingen van inconstitutioneel handelen makke-
lijk gemaakt.75 Een mooi voorbeeld hiervan vormt nog steeds de interpretatie van
de onderwijsvrijheid van artikel 23 Grondwet in relatie tot de vernieuwingsdiscus-
sies in het onderwijs, zoals het gemeentelijk achterstandsbeleid, schoolbegeleiding
en, recentelijk, de discussie over de rol van de onderwijsinspectie ten aanzien van
het godsdienstonderwijs.76 De wetgever lost dit probleem nu op door een politieke
interpretatie van de grondwet. Bezwaar daartegen is dat de interpretatie van de
wetgever wel erg opportunistisch is. Immers, de wetgever mag bij zijn interpretatie
wel partijdig zijn. De wetgever, of liever gezegd de meerderheid in het parlement, is
dat per definitie ook. Het sluiten van compromissen is daarbij regel. Minderheden
ontlenen hier echter weinig waarborgen aan. Met grondrechtenbescherming gaat
het vaak juist om bescherming van minderheden. Vooral die moeten het niet heb-
ben van meerderheidsbesluitvorming zoals die plaatsvindt door de wetgever. Mijn
ervaring als directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving, belast met de bewaking
van de grondwet binnen de rijksoverheid, heeft mij geleerd dat de interpretatie van
de grondwet erg gekleurd wordt door opportunistische argumenten. Dit is onont-
koombaar. Immers, ministers en hun ambtenaren hebben een belang bij een bepaal-
de interpretatie, zoals ook politieke partijen in het parlement dat hebben. De rech-
ter is bij zijn interpretatie daarentegen onpartijdig in die zin dat hij geen bepaalde
belangen heeft.77

Als bijkomend bezwaar tegen constitutioneel toetsingsrecht wordt aangevoerd dat
de wetgever niet makkelijk een interpretatie van de rechter kan corrigeren door
middel van nieuwe wetgeving. Door mijn voorstel van een flexibelere wijziging van
de grondwet zou aan dit bezwaar voor een deel tegemoet gekomen kunnen worden.
De afwezigheid van de correctiemogelijkheid betreft echter niet alleen de toetsing
aan de grondwet, maar in nog sterkere mate de toetsing aan verdragen. Zo zijn som-
mige verdragen, zoals het Europese Unieverdrag, niet opzegbaar en een verdrag als
het EVRM is voor Nederland toch ook lastig op te zeggen, lijkt me. Toch wordt
toetsing door internationale rechters normaal gevonden.

Soms lijkt het erop dat de Nederlandse wetgever tegenwoordig meer vertrou-
wen heeft in de interpretatie van grondrechten door internationale rechters, zoals
het Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg – met bijvoorbeeld
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een Russische rechter in zijn gelederen – dan in de eigen Nederlandse rechter. Bizar
om te constateren. In andere landen schijnt juist het omgekeerde het geval te zijn.
Dat zou ook de aarzeling van sommige landen verklaren tegen de aansluiting van de
Europese Unie bij het EVRM. Hoewel dit voor de hand ligt, prefereert men dan een
eigen grondrechtenbescherming voor de Europese Unie.

Het feit dat de nationale rechter de wetten in formele zin wel mag toetsen aan ver-
dragen, heeft gevolgen voor het respect dat hij koestert voor de wet. Enerzijds staat
hij er vrijer tegenover,78 anderzijds heeft het EVRM, hoewel het slechts als een soort
minimumgarantie bedoeld is, zich feitelijk ontwikkeld tot maximumgarantie. Hier-
voor zijn twee redenen aan te geven.

Bij toetsing aan verdragen is de rechter erg sterk geneigd de uitleg van het Hof
voor de Rechten van de Mens zeer nauwgezet te volgen en niet verder te gaan in zijn
uitleg dan het Hof.79 Daar past de Hoge Raad zijn jurisprudentie bij aan als de juris-
prudentie van het EHRM verder gaat.80 De Hoge Raad is er echter zelfs toe overge-
gaan een eigen liberalere uitleg opzij te zetten voor de beperktere uitleg van het
EHRM.81 Uitspraken van het Hof in Straatsburg worden als het ware gelijkgesteld
met de ieder verbindende bepalingen van het verdrag zelf, dit terwijl onze rechter
toch verder mag gaan in zijn bescherming van de grondrechten. Sommige schrij-
vers moedigen de nationale rechter aan een meer activistische rol te spelen,82 ter-
wijl anderen er tegen pleiten vooruit te lopen op de jurisprudentie van het
EHRM.83 Alkema vreest anders een discrepantie tussen de binnenlandse en buiten-
landse betrekkingen en vindt dat als de rechter verder wil gaan, hij zich beter kan
oriënteren op de grondwet. Maar helaas, aan dat advies heeft onze rechter niet veel,
want onze grondwet biedt hem juist te weinig houvast. Door het ontbreken van
constitutioneel toetsingsrecht en door zijn terughoudende manier van toetsing aan
het verdrag mist hij de mogelijkheid de jurisprudentie in Straatsburg te beïnvloe-
den.

Uiteraard kan de wetgever in de bescherming van grondrechten verder gaan dan het
Hof in Straatsburg. Dat doet de wetgever gelukkig ook wel, bijvoorbeeld met wet-
geving op het gebied van homoseksuelen. Anderzijds klinkt vaak de klacht dat de
wetgever, als het Hof oordeelt dat onze wetgeving dient te worden aangepast, traag
is met de implementatie van die oordelen.84
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In de tweede plaats kan men stellen dat de minimumnormen van het EVRM zich
makkelijk tot maximumnormen voor onze rechtspraak hebben ontwikkeld door de
dynamische, ofwel activistische interpretatie door het Hof in Straatsburg. Dat ligt
eigenlijk ook voor de hand indien een internationaal rechtscollege een missie mee-
krijgt, te weten de bescherming van de rechten van de mens.

Heringa heeft er op gewezen dat tegenover Duitsland een relatief klein aantal
klachten bij het Hof in Straatsburg terechtkomt. Dit komt volgens hem doordat
Duitsland, anders dan Nederland, goede procesvoorzieningen in de eigen nationale
rechtsorde kent, en een eigen grondwettelijke bescherming van grondrechten.85

Dit lijkt me een additioneel argument, dat is ingegeven door proceseconomie om
onze eigen grondrechtenbescherming ter hand te nemen door afschaffing van het
toetsingsverbod.

Het is de vraag of toetsing van formele wetten alleen maar mogelijk gemaakt moet
worden ten aanzien van de klassieke grondrechten of ook ten aanzien van de sociale
grondrechten. Soms zijn klassieke grondrechten deels sociaal van karakter – het ar-
tikel over de onderwijsvrijheid is daar een mooi voorbeeld van – en soms zijn socia-
le grondrechten juist geformuleerd als een aanspraak van de burger op een prestatie
van de overheid.86 In de Zuid-Afrikaanse grondwet kan de rechter ook toetsen aan
sociale grondrechten en is hij daar tot nu toe met wijsheid mee om gegaan.87 Waar-
om zou onze rechter dat niet kunnen?

Een dialoog tussen onze rechters en politici lijkt niet overbodig. Het gaat daarbij
niet om de vraag wie men het meest vertrouwt, de rechter of de wetgever, maar om
een systeem van ‘checks and balances’, kortom om evenwichten. Beide machten
zijn op elkaar aangewezen en dienen rekening met elkaar te houden. Van belang
hierbij is dat ze elkaar kunnen controleren en corrigeren. Absolute macht zou je
noch aan de wetgever noch aan de rechter moeten doen toekomen. Meestal gaat het
bij het toetsingsrecht over de mogelijkheden van de rechter om de wetgever te con-
troleren, maar niet over het omgekeerde. Nu zijn er een aantal mechanismen in an-
dere landen ontworpen die zo’n correctiesysteem mogelijk proberen te maken.
Daarbij kan men denken aan de constructie van de Britse Human Rights Act, waar-
bij de rechter weliswaar kan verklaren dat een wet in strijd is met een grondrecht,
maar het aan het parlement wordt overgelaten of, en welke gevolgen hieraan moe-
ten worden gegeven.88 Ook zou men kunnen denken aan de ‘notwithstanding clau-
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se’ in Canada. Door middel van deze clausule beschikt de federale of provinciale
wetgever over de mogelijkheid om verschillende bepalingen van de Canadian Char-
ter of Rights and Freedoms tijdelijk buiten werking te stellen. Het Hooggerechtshof
kan er dan niet meer aan toetsen.89 Het gaat hierbij dus om het zoeken van even-
wicht in de relatie tussen wetgever en rechter. Bezwaar is dat deze twee voorbeel-
den slecht passen in ons systeem van toetsing dat we nu al kennen.

Na opheffing van ons toetsingsverbod zal de rechter bij een beroep op een
grondrecht vaak worden geconfronteerd met zowel een beroep op onze grondwet,
alsmede met een beroep op een grondrecht uit het EVRM. Het lijkt dan niet handig
dat de rechter in zo’n geval twee verschillende wegen moet bewandelen, namelijk
voor beweerde schending van de grondwet en beweerde schending van het verdrag.
Daarom is het geen goed idee voor schendingen van de grondwet te pleiten voor ge-
concentreerde toetsing bij de Hoge Raad of bij een constitutioneel hof.90 Het zou
bovendien onbevredigend zijn voor de burgers indien men wel gelijk zou kunnen
krijgen bij de rechter, maar daar dan geen gevolg aan hoeft te worden gegeven door
de wetgever.91

Op zoek naar een nieuw evenwicht zou ik ervoor pleiten dat de rechter in de juris-
prudentie zou proberen aan te geven welke bijzondere redenen er zijn om wetge-
ving buiten toepassing te laten. Daarbij denk ik aan de doctrine die Ely bepleit heeft
ten aanzien van toetsing. Kortweg komt deze er op neer dat de rechter alleen maar
mag ingrijpen om zogenaamde ‘insular-minderheden’ te beschermen en om de ka-
nalen van de besluitvorming in onze democratie open te houden.92 Deze minderhe-
den, die als op een eiland een geïsoleerde positie innemen, moeten het per definitie
niet van de meerderheidsbesluitvorming hebben. Te denken valt dan aan de be-
scherming tegen discriminatie vanwege kleur of seksuele geaardheid. Bij het open-
houden van de kanalen van de democratie kunnen we denken aan een ‘preferred po-
sition’ van zogenaamde politieke vrijheden zoals het recht op vrijheid van
meningsuiting, vergadering en betoging.93 Indien het niet om dit soort rechten gaat,
past de rechter terughoudendheid ten aanzien van het corrigeren van de wetgever.94

Niet alleen de Nederlandse rechter zou moeten worden aangemoedigd zo’n doctri-
ne te ontwikkelen ten aanzien van toetsing van de formele wet aan de grondwet,
maar ook het Hof in Straatsburg. Aanzetten daartoe zijn al te vinden in de jurispru-
dentie van het Hof met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting, maar juist niet
ten opzichte van verenigingen of partijverboden. Zo’n expliciete doctrine zou een
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dialoog met de wetgever kunnen vergemakkelijken. Vraag is of de bestuursrechter
niet ook geholpen zou worden met deze doctrine, die meer richting kan geven dan
de theorie van de ‘grensrechter’. Of wellicht zou deze daar zelfs invulling aan kun-
nen geven. Professor Limbach heeft een aantal voorbeelden genoemd waarbij de
wetgever weigerde de jurisprudentie van de hoogste rechter in Duitsland, het Bun-
desverfassungsgericht, te volgen. 95 De wetgever initieerde de wetgeving die geen
genade had kunnen vinden in de ogen van de rechter opnieuw en het Hof boog hier-
voor en bond in. Ook dit kan men een goede vorm van dialoog tussen wetgever en
rechter noemen.

Het beperken van toetsing van de formele wet aan de klassieke grondrechten mis-
kent mijns inziens in ernstige mate het feit dat de grondwet er in zijn geheel voor de
burger is. Men mag toch aannemen dat hoofdstukken in de grondwet over decentra-
lisatie, wetgeving en bestuur en rechtspraak ook zijn geschreven ter bescherming
van de burger. Soms wordt wel eens de indruk gewekt dat deze hoofdstukken alleen
maar interessant zijn voor bestuurders en politici en dat zij maar onderling moeten
uitzoeken hoe het met de grondwettigheid zit. De burger heeft er echter principieel
belang bij te weten hoe wetgeving die hem beschermt of bedreigt totstandkomt.
Ook heeft hij er belang bij dat er niet te veel macht bij enkelen zit, omdat dat zijn
vrijheid kan beperken, en dat hij door middel van decentralisatie makkelijker zijn
eigen omgeving kan beïnvloeden. Een kunstmatige scheiding tussen grondrechten
en andere hoofdstukken van de grondwet miskent de positie van de burger als be-
langhebbende bij de hele grondwet. Toetsing aan grondrechten is vaak niet minder
politiek dan toetsing aan andere hoofdstukken van de grondwet.96

Overdracht van bevoegdheden

Binnen de Europese Unie lijkt er een compromis gevonden te zijn dat drie landen
hun bankgeheim mogen behouden en zullen overgaan tot bronbelasting in plaats
van het uitwisselen van gegevens tussen de lidstaten over banktegoeden. De Oos-
tenrijkse minister van Financiën beweerde dat hij niet akkoord kon gaan met gege-
vensuitwisseling omdat daarvoor een onhaalbare grondwetswijziging nodig zou
zijn.97
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Tijdens onderhandelingen over een richtlijn over openbaarheid in een raads-
werkgroep van de EU waar ik als ambtenaar bij betrokken was, werden we ook her-
haaldelijk bestookt met het argument van de Zweedse vertegenwoordigster dat zij
met sommige voorstellen niet akkoord kon gaan omdat deze in strijd zouden ko-
men met de Zweedse grondwet.

Men zou hier kunnen spreken van de kritische dimensie van de grondwet. De
grondwet beschermt bepaalde waarden ook naar buiten toe. Voor onderhandelaars
is het dan makkelijk te verwijzen naar de eigen grondwet die lastig te wijzigen is.
Dat maakt indruk kan ik u verzekeren; een sterker argument kun je nauwelijks in de
strijd gooien.

Sommige landen, zoals Duitsland en Portugal, hebben een grondwet met daarin
onderdelen die in het geheel niet gewijzigd kunnen worden, of zeer moeilijk.98 We
zien een tendens naar deze zogenaamde ‘supraconstitutionaliteit’.

Ook nationale rechters kunnen een belangrijke rol spelen bij de bescherming van
de eigen grondwet en de waarden die hierin verankerd zijn. Ik hoef hier maar te wij-
zen op het ‘Maastricht Urteil’ van het Bundesverfassungsgericht, waarbij de Duitse
rechter oordeelde over de grondwettigheid van het Verdrag van Maastricht. Dit
oordeel is zeer bekritiseerd door tal van juristen.99 Toch zien we hier een bescher-
mende rol van de rechter ten aanzien van waarden als democratie en grondrechten.
Ook de rechter in Denemarken en Italië beschouwt zichzelf als beschermer van de
eigen grondwet, ook ten opzichte van het internationale niveau.100 Hoewel al deze
uitspraken niet hebben geleid tot onverbindendheid van EU-regelgeving ten aan-
zien van de eigen nationale grondwet, golden zij wel als waarschuwing. Het is niet te
boud te veronderstellen dat deze kritische houding van de nationale rechters ertoe
heeft geleid dat het Hof in Luxemburg steeds actiever is geworden in toetsing aan al-
gemene beginselen en grondrechten binnen de EU. Ook kan men stellen dat deze
kritische houding van nationale rechters heeft geleid tot het Handvest van de
Grondrechten van de Europese Unie en uiteindelijk zal leiden tot een grondrech-
tenhoofdstuk in de Europese grondwet. De nationale grondwet vervult daarbij een
belangrijke, activistische rol ten opzichte van de bescherming van belangrijke waar-
den.

Vervult onze grondwet deze kritische rol ten opzichte van het internationale recht
nu ook? Integendeel. Niet voor niets loopt onze regering achteraan en remt ze eer-
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der de ontwikkeling van grondrechtenbescherming op EU-niveau. Onze grondwet
dwingt onze regeerders ook niet tot een actieve houding.

De Nederlandse rechter is niet alleen onbevoegd de wet aan de grondwet te
toetsen maar ook aan verdragen. Volgens artikel 91 lid 3 Grondwet kunnen bepalin-
gen van verdragen die afwijken van de grondwet alleen met tweederde van het aan-
tal uitgebrachte stemmen door de kamers worden goedgekeurd. Deze bepaling
wordt door de wetgever zelf zeer eng uitgelegd, in die zin dat alleen een tweederde
meerderheid nodig is indien een verdragsbepaling uitdrukkelijk in strijd komt met
een bepaling van de grondwet. Strijdigheid met de ‘geest’ van de grondwet is niet
voldoende. De keren dat een goedkeuringswet diende te worden goedgekeurd met
een tweederde meerderheid zijn op de vingers van één hand te tellen.101 Anderzijds
kunnen volgens artikel 92 Grondwet bevoegdheden tot wetgeving, bestuur en
rechtspraak worden opgedragen aan internationale organisaties met een eenvoudi-
ge meerderheid van stemmen in de Kamers. Deze bepaling wordt nu juist ruim uit-
gelegd.

Kortom, de soevereine bevoegdheden van Nederland worden in de grondwet
wat zwak verdedigd. Bij ons is geen referendum of een versterkte meerderheid in
het parlement nodig om een verdrag als dat van Maastricht, dat veel bevoegdheden
heeft overgedragen, goed te keuren.102 Dat was in vele andere landen wel het geval,
zoals in Frankrijk en Duitsland waar ook de grondwet gewijzigd diende te worden.
De meeste auteurs op het gebied van het staatsrecht en het internationaal recht in
Nederland vinden onze openheid van de grondwet ten opzichte van het internatio-
nale recht een groot voordeel. Het past in onze monistische structuur en traditie
om enthousiast mee te werken aan de ontwikkeling van de internationale rechtsor-
de. Volgens artikel 90 van de grondwet is de regering daartoe zelfs verplicht.

Terecht heeft Jurgens gewezen op de inconsistentie tussen artikel 92 en artikel 91
lid 3 van de grondwet. Wanneer een verdragsbepaling expliciet in strijd komt met
een artikel van de grondwet, hoe ondergeschikt die bepaling relatief ook is, moet de
goedkeuring met een versterkte meerderheid worden verleend. Maar als hele be-
voegdheden die de grondwet aan de wetgever toekent worden overgedragen, vol-
staat een eenvoudige meerderheid. De oplossing die Jurgens lijkt te kiezen, en
waarvoor ook anderen hebben gepleit, is het loslaten van de tweederden eis in zijn
algemeenheid bij de goedkeuring van verdragen,103 kortom, om de grondwet nog
wijder open te zetten voor internationale regelgeving. De kritische dimensie van
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onze grondwet zou hierdoor nog verder afnemen en dat stemt niet vrolijk, om mijn
collega Inge van der Vlies te citeren.104

Ook mijn pleidooi gaat een andere kant op dan dat van Jurgens. Wanneer we be-
voegdheden prijsgeven die de grondwet toekent aan onze eigen wetgever, aan ons
bestuur en aan onze rechter, dan dienen er garanties te zijn dat dit niet lichtvaardig
gebeurt. De eis van een tweederde meerderheid is dan niet overdreven. Bij verdra-
gen zoals die van Maastricht en Amsterdam, waarin het om veel bevoegdheden gaat,
lijkt een referendum me wenselijk. Ten aanzien van een Europese grondwet lijkt de
Tweede Kamer daar ook voor te voelen, maar de regering ziet daarin alleen maar
complicaties en vertragingen.105 Natuurlijk wordt het voor regeerders of bestuur-
ders dan allemaal iets lastiger, maar de bedoeling van een grondwet is nu eenmaal
niet het voor bestuurders makkelijk te maken. Als men er niet in slaagt een ver-
sterkte meerderheid in het parlement te overtuigen van de wenselijkheid van de
overdracht van die bevoegdheden, dan is het misschien ook niet zo wenselijk. Dat
geldt ook voor het referendum. Soms lukt het niet de bevolking te overtuigen, zoals
in Denemarken en Ierland het geval geweest is, maar dan kan men het een volgende
keer nog eens proberen. De dialoog gaat dan verder. Uiteindelijk hebben de refe-
renda in Denemarken en Ierland de Europese rechtsontwikkeling niet in de weg ge-
staan, hooguit vertraagd. Wel is, anders dan in ons land, in die landen een uitvoerige
discussie op gang gekomen over de EU. Ook een versterkte meerderheid in het par-
lement of een formele grondwetswijziging waren in andere landen geen onoverko-
melijke doelen. Een gekwalificeerde meerderheid of een referendum stimuleert de
dialoog en daarmee de legitimatie van een bevoegdheidsoverdracht.

Onze grondwet gaat er nog steeds van uit dat de wetgeving totstandkomt in sa-
menspraak tussen de regering en het parlement, terwijl op sommige rechtsgebie-
den meer dan de helft van de wetgeving direct of indirect uit Europa afkomstig is.
Onze wetgever beperkt zich dan tot implementatie van regelgeving uit Brussel.
Maar onze grondwet kent, in tegenstelling tot vele andere grondwetten, ‘Europa’
niet, en geeft een volledig vertekend beeld van hoe bijvoorbeeld wetgeving tot-
standkomt.

Het idee van de rechtsstaat heeft zijn ankerplaats volgens de Wetenschappelijke
Raad van het Regeringsbeleid bij de nationale staat. Dit valt niet makkelijk over te
plaatsen naar het internationale niveau of naar internationale organisaties.106 Vol-
gens Van Bijsterveld, in haar prachtige boek The Empty Throne,loopt het concept van
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de rechtsstaat en het legaliteitsbeginsel gevaar door de verminderde betekenis van
de nationale staat.107 Daarvoor in de plaats of als aanvulling hebben we volgens de
auteur behoefte aan nieuwe concepten. Nu valt op deze opvattingen wel wat af te
dingen. Nationale constitutionele concepten beïnvloeden ook het internationale
recht, net zoals het internationaal recht ons concept van de rechtsstaat kan verster-
ken. We hoeven alleen maar te denken aan de grondrechten die door het internatio-
nale recht een extra impuls en bescherming hebben gekregen en daarmee de
rechtsstaat hebben versterkt. Kortom, constitutionele concepten beïnvloeden het
internationaal niveau en vinden daar ook hun uitwerking. Toch valt er wat voor te
zeggen waakzaam te zijn bij het beschermen van constitutionele concepten die
vooral hun uitwerking hebben gevonden in nationale grondwetten. Zij zijn het na-
melijk waard beschermd te worden.

Hoe zit het dan met de democratie op internationaal en, vooral, op Europees ni-
veau? Men spreekt niet voor niets over het democratisch deficit van de Europese be-
sluitvorming. Dat deficit zit niet primair in de beperkte bevoegdheid van het Euro-
pese Parlement, hoewel daar uiteraard nog veel valt te winnen, vooral in de
zogenaamde tweede en derde pijler. Het tekort zit in de eerste plaats in het gebrek
aan transparantie. De verschillende besluitvormingprocedures vallen al moeilijk uit
te leggen aan de gemiddelde student, laat staan aan de gewone burger. In de tweede
plaats voelen de burgers zich geen burgers van Europa en daar verandert noch de
euro, noch het verlenen van een Europees burgerschap iets aan. Burgers voelen zich
vooral verbonden met gemeenschappen waar ze het gevoel hebben echt iets te zeg-
gen te hebben en waar ze het idee hebben invloed te kunnen uitoefenen. Het gaat
hen niet primair om invloed door gekozen vertegenwoordigers, maar om zelf in
staat te zijn de procedures te volgen en de bestuurders te kennen. Meestal is dit het
geval op het bestuursniveau van niet al te grote gemeenten. Onze grondwet kent
niet het decentralisatiebeginsel als verdedigingsmechanisme tegen al te actieve re-
geerders op nationaal niveau. De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft daar on-
langs wel voor gepleit.108 Hier valt vanuit democratisch oogpunt veel voor te zeg-
gen.

Ralf Dahrendorf, niet in de eerste plaats bekend als Europa-scepticus, heeft op-
gemerkt dat het een illusie is te geloven dat er een Europese democratie zal ont-
staan.109 Juist door de globalisering, die onomkeerbaar is, neemt de behoefte aan
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decentralisatie toe. Kleine democratische eenheden worden belangrijker ter com-
pensatie van de afnemende burgerinvloed in grote systemen als de Europese
Unie.110 Vanuit democratisch oogpunt zou ik dan ook een pleidooi willen houden
voor een sterke verankering van het decentralisatiebeginsel in onze grondwet en
van het subsidiariteitsbeginsel in een Europese grondwet. Net op het moment dat in
Nederland het besef doorbrak dat typisch lokale milieuproblemen als stank en ge-
luid beter lokaal geregeld konden worden in plaats van op nationaal niveau, kwam
er vanuit Brussel een richtlijn over geluidsoverlast met allerlei verplichtingen voor
lokale overheden.111 Dit is slechts één voorbeeld dat met vele andere uitgebreid zou
kunnen worden. Dit pleidooi komt niet voort uit een sceptische houding ten op-
zichte van Europa, zoals men die in toenemende mate ook in Nederland ontwaart.
Neen, het komt juist voort uit zorg over de legitimatie van de Europese besluitvor-
ming. De zorg over de democratie en de vervreemding van de burger van zijn be-
stuurders vereist het doordenken van nieuwe constitutionele concepten, of liever
gezegd het revitaliseren van oude concepten zoals het decentralisatiebeginsel; niet
omdat de kwaliteit van het bestuur op decentraal niveau van betere kwaliteit zou
zijn, maar wel omdat interactief bestuur op het terrein van de gemeenten kan wer-
ken en niet op het niveau van Den Haag, laat staan van Brussel. Daar praat men niet
met de burgers zelf, maar met invloedrijke belangenorganisaties. Vraag is of dat
soort overleg, hoe nuttig en noodzakelijk ook, de burger dichter bij zijn bestuurders
brengt. Het vastleggen van het decentralisatiebeginsel in onze grondwet kan het tot
een constitutionele waarde maken die het noodzakelijk maakt deze naar buiten toe,
bijvoorbeeld richting Europa, te verdedigen. De grondwet krijgt er daarmee een
kritische dimensie bij.

Slot

Aan het eind van mijn betoog gekomen, kan ik me voorstellen dat bij u de vraag
rijst: waarom al deze pogingen tot vitalisering van onze grondwet? Immers, de door
mij bepleite structurele wijzigingen zijn, gelet op de rigiditeit van onze grondwet,
moeilijk te realiseren. Bestuurlijke of staatkundige hervormingen lukken toch niet
via de grondwet, dus laten we ons op vernieuwingen buiten de grondwet om con-
centreren, zo betogen sommigen. Hervormingen moeten van onderaf komen en
daar gestimuleerd worden. Indirecte en impliciete ontwikkelingen van bestuurlijke
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vernieuwing die we om ons heen zien, vormen geen directe bedreiging voor de be-
stuurders en vinden daarom ook veel makkelijker ingang. Zo bepleit Van Bijsterveld
de acceptatie van het transparantiebeginsel als aanvulling op het legaliteitsbeginsel,
de beginselen van responsiviteit en dialoog naast de parlementaire democratie en
nieuwe vormen van ‘accountability’ als aanvulling op het traditionele concept van
de ministeriële verantwoordelijkheid, zoals bijvoorbeeld ‘citizens charters’.

Je hoeft er geen wet voor te veranderen, laat staan de grondwet. Om te voorko-
men dat ze hun innovatief karakter verliezen, moet je deze nieuwe ontwikkelingen
juist niet willen vastleggen in wetten, zo stelt de auteur.112

Mijns inziens zou je ook kunnen stellen dat de twee belangrijkste constitutione-
le ontwikkelingen na 1917, te weten de grotere rol van de rechter als tegenwicht
van het bestuur en het beginsel van de openbaarheid, zich feitelijk buiten de grond-
wet om hebben ontwikkeld. In toenemende mate ontwikkelen onze landelijke ver-
kiezingen zich tot de verkiezing van de minister-president. We kennen feitelijk al
een door de gemeenteraad gekozen burgemeester. Het traditionele concept van de
ministeriële verantwoordelijkheid staat een goede controle van regeerders in de
weg en wordt dan ook vervangen door allerlei nieuwe verantwoordingsmechanis-
men,113 en dat allemaal buiten de grondwet om.

Wat is daar eigenlijk op tegen? Veel zou ik willen stellen. De kloof tussen de grond-
wet en de werkelijkheid wordt te groot, waardoor de grondwet aan geloofwaardig-
heid verliest. Het is dan zinloos imams op inburgeringscursussen bij te scholen in
onze grondwet. Zo citeer ik de Marokkaanse imam Abdelmajid Darjaj: ‘Het is
doodgewoon dat wij ons plekje moeten verdienen in de Nederlandse samenleving
en daar hoort kennis en respect voor de grondwet bij.’ 114 Laten we ophouden met
deze flauwekul, indien onze grondwet niet veel meer betekenis heeft dan een histo-
risch monument. Willen we echter de grondwet een beschermende en dus norme-
rende rol toekennen, dan is het nodig om constitutionele toetsing in te voeren en te
voorzien in een vereenvoudigde wijzigingsprocedure. Daarnaast moet onze grond-
wet een meer kritische dimensie krijgen ten opzichte van internationale ontwikke-
lingen. Juist in een netwerksamenleving waartoe onze samenleving zich ontwik-
kelt, hebben diegenen die wat minder makkelijk hun weg kunnen vinden binnen
netwerken behoefte aan bescherming door de wet en de grondwet.
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Dankwoord

Waarde toehoorders, wees gerust. Ik ben nu toegekomen aan mijn dankwoord.

Allereerst wil ik het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de
Decaan van de juridische faculteit dankzeggen voor mijn benoeming en het ver-
trouwen dat zij daarmee in mij hebben uitgesproken. Hopelijk worden zij niet te-
leurgesteld.

In de tweede plaats gaat mijn dank uit naar mijn collega’s en medewerkers van de
leerstoelgroep staats- en bestuursrecht. De fusie tussen staats- en bestuursrecht
werd mij aanvankelijk als een moeizaam proces voorgesteld, maar zo’n makkelijke
reorganisatie heb ik nog niet eerder meegemaakt. Iedereen beseft dat het samen-
gaan nieuwe mogelijkheden biedt en meer kan opleveren dan de som der delen; nu
is het aan ons om dit waar te maken. Het grote verschil met het werken in een zoge-
naamde ‘gewone overheidsorganisatie’ is dat hier de individualiteit voorop staat in
plaats van teamwerk. In het begin miste ik het laatste wel een beetje, maar zoals
Cruijf zegt: ‘Ieder nadeel heb zijn voordeel.’ En zo is het maar net. Ik begin me aar-
dig thuis te voelen zonder de ambitie los te laten er toch iets meer een team van te
maken.

Mijn oud-collega’s van Constitutionele Zaken en Wetgeving ben ik dank ver-
schuldigd voor de liefde voor de grondwet die zij me hebben bijgebracht. Mijn ora-
tie legt daar getuigenis van af en moet herkenbaar voor jullie zijn. Als jullie er niet
meer zijn om het ‘boompje grondwet’ af en toe water te geven, zal het zeker weg-
kwijnen. Mijn oud-collega’s van VROM hebben mij geleerd dat je een langeter-
mijnvisie moet hebben om ergens te komen. Mijn oud-collega’s wethouders uit Lei-
den hebben mij geleerd dat goed besturen spannend maar moeilijk is.

Mijn contacten met studenten zijn tot nu nog veel te schaars geweest en te mas-
saal van karakter; van een intensiever contact stel ik me echter zeer veel voor. Aan
de klaagzang dat de studenten te slecht zijn opgeleid en te weinig weten, doe ik niet
mee. Zij brengen meer aan ervaring en levenswijsheid met zich mee dan vroeger
het geval was. Naast hun studie moeten ze vaak werken om het hoofd boven water te
houden. Zij zijn daardoor interessanter geworden. Hopelijk kunnen ze van mij ook
nog iets leren en ik van hen.
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Speciale dank ben ik verschuldigd aan twee mensen die mij geïnspireerd hebben op
weg naar dit hoogleraarschap. Tim Koopmans, jij hebt mij als promotor begeleid.
Jouw visie op de wetenschap bewonder ik zeer. Deze wordt gekenmerkt door grote
veelzijdigheid en het leggen van dwarsverbanden tussen recht, politiek, internatio-
naal beleid en geschiedenis – dat alles in rechtsvergelijkend perspectief. Ook gaf jij
medewerkers de ruimte zich te ontplooien. Jouw uitspraak als mijn promotor is
voor mij een leidraad: ‘Ik ben het geheel niet met je eens, maar wanneer je het goed
weet te onderbouwen moet je het zelf maar verdedigen.’

Mijn andere inspirator was mijn oudste broer, Toon, die in 1994 is overleden.
Hij heeft mij geleerd dat overal een constitutioneel aspect aan zit en dat rechten van
de burgers nooit gegeven maar bevochten zijn en het waard zijn om voor te blijven
vechten. Zijn niet te evenaren vermogen studenten en medewerkers te inspireren,
strekt mij tot voorbeeld.

Katelijne Lafleur, mijn student-assistente, heeft me geholpen met het opzoeken en
uitpluizen van teksten. Een oratie is veel te kort, hoewel de toehoorders daar wel-
licht anders over denken, om van alles gebruik te maken, maar dat maak ik wel goed
met andere publicaties.

Kees Plug, mijn oud collega en vriend, dank ik voor het orgelspel van vandaag.
Misschien zullen sommigen van u denken: ‘De oratie was niet veel maar het orgel-
spel was tenminste mooi.’

Mijn kinderen Wouter en Cathelijn dank ik voor hun kritische geest. Nooit hebben
zij iets voor waar aangenomen van wat ik beweerde. Mede vanwege jullie houd ik zo
van de kritische dialoog.

Bijzonder is dat mijn oudste zuster, Riet, meeloopt in toga in de cortège. Zij is
de eerste vrouwelijke hoogleraar in de technische natuurkunde.

Ook bijzonder is dat mijn moeder, die 95 is, hier vandaag aanwezig kan zijn. Ei-
genlijk had zij gehoopt dat ik dominee zou worden, het beroep van mijn vader waar
ik veel aan verschuldigd ben, in intellectueel opzicht. Maar ja, misschien vergoedt
het een beetje dat ik hier in de kerk op een soort kansel sta, in toga nog wel, en dat
het orgel zo weer speelt.

Ik heb gezegd.
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