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Het politieke primaat: van Koning naar kabinet 

naar Kamer naar kiezers

Diederick Slijkerman

Volgens de officiële lezing viert Nederland van november 2013 tot en met oktober 2015 het 
feit dat het tweehonderd jaar een koninkrijk is. De vraag is of de monarchie wel centraal 
zou moeten staan bij de herdenking. Formeel is Nederland weliswaar een koninkrijk, maar 
de vorst heeft zijn politieke primaat al lang geleden moeten afstaan. Willem Frederik van 
Oranje – de zoon van de in 1795 uitgeweken stadhouder – kwam in 1813 terug om staatshoofd 
van Nederland te worden. De persoon die destijds het initiatief nam om Willem Frederik 
te benaderen en de resterende Franse troepen uit Den Haag te verjagen, Gijsbert Karel van 
Hogendorp, gaf tweehonderd jaar geleden ook de aanzet tot de huidige Grondwet. Wat we 
daarom zouden moeten gedenken is dat Nederland tweehonderd jaar functioneert als con-
stitutionele monarchie.

Dit artikel laat zien hoe het politieke primaat achtereenvolgens is verschoven van de 
Koning naar het kabinet, de volksvertegenwoordiging en de kiezers. Dat deze ontwikkeling 
niet zomaar te keren was, bleek in het najaar van 1945, toen het parlement na de Duitse bezet-
ting – waarin de volksvertegenwoordiging was uitgeschakeld – terugkeerde. Aan deze episode 
wordt daarom speciale aandacht geschonken.

Verlicht koninklijk absolutisme

De vanzelfsprekendheid van de viering van honderdvijftig jaar Grondwet in 1998 vormde 
voor de auteur van deze bijdrage aanleiding voor een opiniestuk in de Volkskrant waarin de 
bovenmatige aandacht voor de Grondwet van 1848 en de rol van Thorbecke bij de totstand-
koming daarvan ter discussie werd gesteld en erop werd gewezen dat de huidige Grondwet 
teruggaat op die van 1813-1814.1 De miskenning van 1813 als jaar van de Grondwet lijkt samen 
te hangen met het conservatieve, niet-democratische beeld dat de grondwetseditie van dat 
jaar aankleeft. Ook aan Van Hogendorp, als auctor intellectualis van die constitutie, kleeft dit 
imago. Uit recent onderzoek naar Van Hogendorp blijkt echter dat de Grondwet van 1813-1814 
veel moderner was dan lang is aangenomen. Waarschijnlijk was het eerder de autocratische 
houding van koning Willem i waardoor deze grondwet niet tot haar recht kwam.

Als voorzitter van de grondwetscommissie 1813-1814 zette Van Hogendorp zich in voor 
zowel de eenheidsstaat als voor het zelfbestuur van de provincies. Hij was nadrukkelijk voor 
de openbaarheid van bestuur, bevorderde de democratisering van de Provinciale Staten als 
kiescollege, pleitte voor de scheiding van kerk en staat. Hij was een voorstander van godsdien-
stige verdraagzaamheid en wilde de godsdienst van de vorst buiten de Grondwet laten. Bij de 
herziening in 1815, als gevolg van de vereniging met België, wilde Van Hogendorp bovendien 
de vrijheid van drukpers en petitie vastleggen. In de grondwetsteksten gebruikte Van Hogen-
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dorp uit de tijd van de Republiek stammende benamingen en begrippen om de vernieuwin-
gen te legitimeren.

De ideeën die met de Grondwet van 1813-1814 gerealiseerd werden, vormden een amal-
gaam van traditie en vernieuwing, van Engelse, Franse, Nederlandse en Amerikaanse her-
komst. Zo werd weliswaar een nieuw parlement ingesteld, maar was de Nationale Vergadering 
die in 1796 bijeenkwam de eerste Nederlandse volksvertegenwoordiging, terwijl onder de eeu-
wenoude Staten-Generaal van de Republiek – de geschiedenis ervan gaat terug tot 1464 – ook 
al sprake was van parlementair debat.2 Wellicht is het zo, zoals G.C.J.J. van den Bergh in 1998 
stelde, dat ‘men aan de canon van grootheden niets kan veranderen’. Toch kunnen ook vaste 
beelden uit de geschiedenis schuiven als ze vanuit een ander perspectief worden bekeken. 
Zo liet Van den Bergh eerder zien dat liberale noties als volkssoevereiniteit een veel oudere 
traditie hebben dan gedacht. Al ten tijde van de overgang naar de achttiende eeuw hield de 
rector van de Leidse universiteit, Gerard Noodt, een pleidooi voor volkssoevereiniteit dat in 
verschillende vertalingen bekend raakte in Europese intellectuele kringen. De Nederlandse 
patriotten hoefden dus niet bij de Fransen in de leer voor het idee van de volkssoevereiniteit; 
het was eerder omgekeerd.3

De verlichte ideeën uit de Bataafse en patriottische tijd, zoals volkssoevereiniteit, demo-
cratische politiek en het gelijkheidsideaal, werkten door in de Grondwet van 1813-1814. Bij het 
opstellen van het concept maakte Van Hogendorp gebruik van deze ideeën en begrippen. Als 
typische negentiende-eeuwse liberaal geloofde hij dat het volk steeds mondiger zou worden 
en daarmee ook recht op inspraak behoorde te krijgen.4 De Grondwet vormde tevens het 
begin van Nederland als rechtsstaat. Tot aan zijn dood bleef Van Hogendorp zoeken naar een 
staatsvorm waarin de regering sterker aan de normen van de rechtsstaat werd gebonden en de 
soevereiniteit meer bij het volk kwam te liggen.

In 1816 botsten Willem i en Van Hogendorp – intussen vicepresident van de Raad van 
State – over het te voeren beleid. Van Hogendorp nam ontslag en begon in de Tweede Kamer 
stevig oppositie te voeren tegen de vorst. Net als andere opposanten kon Van Hogendorp niet 
op tegen de autocratische regeerstijl van Willem i. De koning wilde snel besluiten kunnen 
nemen en wist het parlement grotendeels te omzeilen. Pas bij de invoering van de strafrech-
telijke ministeriële verantwoordelijkheid in 1840 werden ministers verantwoordelijk voor de 
uitvoering van wetten. Willem i trad vervolgens gedesillusioneerd af en werd opgevolgd door 
zijn zoon.

Het zelfstandig kabinet als erfenis van 1848

Met de grondwetsherziening van 1848 werden de politieke ministeriële verantwoordelijkheid 
– de ministers zijn verantwoordelijk, de Koning is onschendbaar – en directe verkiezingen 
ingevoerd. Koning Willem ii had voorafgaand aan de herziening het initiatief genomen tot 
het samenstellen van een zelfstandig en verantwoordelijk kabinet. Vervolgens ontstond de tra-
ditie dat de formateur van een kabinet ook het gehele kabinetsbeleid coördineerde en optrad 
als een soort primus inter pares. Uit die rol ontstond later het minister-presidentschap. Niet 
het voorzitterschap van de ministerraad, dat van 1842 tot 1848 en van 1849 tot 1874 bij toer-
beurt werd uitgeoefend, maar het formateurschap heeft dus ten grondslag gelegen aan de 
positie van de minister-president.5

B_BOOM090 parlementaire geschiedenis 2013 binnenwerk.indd   36 28-10-13   16:57

Carla van Baalen e.a. (red.), De Republiek van Oranje, 1813-2013. Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2013, pp. 35-46



37

HET POLITIEKE PRIMAAT:  VAN KONING NAAR KABINET NAAR KAMER NAAR KIEZERS 

Desondanks was het recht van de monarch om de ministers te benoemen en te ontslaan nog 
boven elke twijfel verheven. Het kabinet was koninklijk en niet parlementair van aard. De 
Koning had nog zelfstandige bevoegdheden, los van zijn ministers, waarmee het parlement 
zich niet mocht bemoeien. Tegelijkertijd kreeg de Tweede Kamer in 1848 meer grip op het 
regeringsbeleid met de invoering van het recht op informatie en het recht om wetsvoorstellen 
te wijzigen.

Men veronderstelt tegenwoordig doorgaans dat het begrip ‘ministeriële verantwoordelijk-
heid’ een objectief karakter heeft, terwijl het van oorsprong eigenlijk een relationeel begrip 
betreft. De ministeriële verantwoordelijkheid fungeert namelijk als evenwichtsmechanisme in 
de relatie tussen Koning, kabinet, Kamer en kiezer. De introductie van de ministeriële verant-
woordelijkheid in de grondwetsherziening van 1848 werd door de verschillende groeperingen 
dan ook niet ervaren als strijdpunt.

Hoewel het algemeen kiesrecht pas in 1919 werd ingevoerd, kregen vanaf 1848 ook de kie-
zers meer politieke invloed. Dat bleek tijdens de Aprilbeweging in 1853. Het liberale kabinet-
Thorbecke zorgde dat jaar op verzoek van het Vaticaan voor het herstel van de bisschoppelijke 
hiërarchie in Nederland. Het verzuimde echter de bevolking daarover voldoende te informe-
ren, terwijl het Vaticaan zich nogal kwetsend uitliet over het protestantisme. Koning Willem iii 
wist met verzoenende woorden de onrust onder de protestantse bevolking te sussen, terwijl 
het kabinet-Thorbecke zich doof hield voor de onrust. Uiteindelijk diende het kabinet zijn 
ontslag in omdat de koning weigerde openlijk zijn excuses aan te bieden voor zijn interventie 

Minister-president W. Schermerhorn spreekt via de radio de Nederlandse bevolking toe, oktober 1945.

[Foto: Nationaal Archief/Ancto – Piet van der Ham]

B_BOOM090 parlementaire geschiedenis 2013 binnenwerk.indd   37 28-10-13   16:57

Carla van Baalen e.a. (red.), De Republiek van Oranje, 1813-2013. Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2013, pp. 35-46



38

DIEDERICK SLIJKERMAN

en evenmin het optreden van het kabinet in deze kwestie wenste te verdedigen. De Aprilbe-
weging ging dan ook niet om reactionair conservatisme, maar om een botsing tussen elitair 
liberalisme en protestants volkssentiment.

In 1866 konden de liberalen in de Tweede Kamer zich niet vinden in de overstap van  
P. Mijer, de minister van Koloniën, naar het gouverneurschap van Oost-Indië. Met de aan-
vaarding van de tegen deze overgang gerichte motie-Keuchenius ontbrandde in het parle-
ment een strijd tussen de conservatieven en liberalen, die de laatsten uiteindelijk in 1868 in 
hun voordeel beslisten. De (liberale) Kamer keurde toen tot tweemaal toe de begroting van 
Buitenlandse Zaken af, vanwege de bemoeienis van minister J.Ph.J.A. van Zuylen van Nijevelt 
met een diplomatiek conflict tussen Pruisen en Frankrijk om het groothertogdom Luxem-
burg, dat door een personele unie verbonden was met Nederland. De liberalen meenden dat 
de minister de neutrale positie van Nederland in gevaar had gebracht. Vonden de liberalen 
in 1867 nog dat het de Koning vrijstond het parlement naar believen te ontbinden en dat het 
parlement alleen een begroting kon verwerpen op grond van daaraan gerelateerde bezwaren, 
het jaar erna werd ontbinding alleen gerechtvaardigd geacht als dat in het landsbelang was. 
Ook hoefde een begrotingsverwerping niet langer uitsluitend te worden gemotiveerd vanuit 
de inhoud van die begroting.

Tot deze Luxemburgse kwestie werden de eigen bevoegdheden van de monarch algemeen 
erkend, zelfs door de liberalen. Nu dwong de liberale Kamermeerderheid af dat de ministeriële 
verantwoordelijkheid volledig en exclusief tegenover het parlement gold – het kabinet kreeg 
een parlementair karakter – en dat ministers moesten opstappen indien zij het vertrouwen 
van het parlement verloren. Vanaf dat moment werd de koninklijke onschendbaarheid vooral 
negatief gedefinieerd, hetgeen inhield dat de Koning zelf geen bevoegdheden bezat, in plaats 
van positief, wat betekende dat de ministers verantwoordelijkheid droegen voor de daden 
van de Koning. Niettemin hield de monarch nog een zekere macht bij de kabinetsformatie, 
hoewel hij daarbij gaandeweg werd gebonden aan ongeschreven regels, zoals het principe dat 
de grootste partij de formateur mag leveren.

Sinds 1868 geldt de ministeriële verantwoordelijkheid exclusief tegenover het parlement, 
is zij alomvattend en is de positie van de monarch gemarginaliseerd. De overwinning van de 
liberalen had duidelijk gemaakt dat de Kamermeerderheid de regering kon aansturen, het-
geen tevens nagenoeg het einde betekende van het dualisme waarbij regering en parlement 
eigen bevoegdheden hebben en onafhankelijk van elkaar opereren.6

Koningin Emma, die zo verstandig was om zich gedurende haar regentschap te laten advi-
seren door staatsrechtdeskundigen, heeft de verminderde politieke betekenis van de monar-
chie aan het einde van de negentiende eeuw gecompenseerd met een meer ceremoniële rol. 
Emma realiseerde dit door de monarchie enerzijds als een symbool van nationale eenheid te 
presenteren en zich anderzijds op te stellen als een boven de partijen staande bewaker van de 
constitutie.7 arp-leider Abraham Kuyper bezegelde de veranderde rol van de monarch door 
het formeel instellen van het minister-presidentschap in 1901.

Dat de ministeriële verantwoordelijkheid relationeel van aard is, bleek ook in 1939 toen 
koningin Wilhelmina en arp-voorman Colijn zelfstandig besloten tot het formeren van het 
kabinet-Colijn v, een koninklijk kabinet van antirevolutionairen, christelijk-historischen en 
(partijloze) liberalen. Het parlement liet toen echter meteen duidelijk merken dat het zelf de 
vertegenwoordiging vormde van het volk, en niet de koningin of het kabinet. Het kabinet viel 
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sneller dan het tot stand was gekomen. Regeren over de hoofden van de volksvertegenwoor-
digers heen werd niet getolereerd.8

1945-1946 als breuk in de parlementaire traditie?

Na de vlucht van de regering naar Londen in mei 1940 was er geen parlement meer om het 
politieke primaat af te dwingen; evenmin konden de kiezers hun invloed doen gelden. Het 
Londense kabinet was wellicht te keurig, maar Wilhelmina was niet meer in het gareel te 
krijgen. Ze bewonderde haar overgrootvader Willem i om diens daadkracht. In reactie op 
Troelstra’s revolutiepoging van 1918 had zij al in haar hoofd om desnoods voortaan zonder 
ministers en parlement gemene zaak met het volk te maken. In 1941 maakte zij plannen voor 
Nederland na de Tweede Wereldoorlog, waarin zij weinig ruimte zag voor een parlement. 
Uit correspondentie met prinses Juliana bleek echter verschil van mening tussen moeder en 
dochter: ‘Alles goed en wel, maar dat is toch wel een beetje gek tegenover het Nederlandse 
volk, dat geen vertegenwoordigers kan aanwijzen in de Staten-Generaal.’ In een volgende brief 
wees Juliana haar erop dat democratie vooropstond, dat zij zich gedroeg als een oude Roma-
nov – de moeder van koning Willem iii stamde uit de Russische tsarenfamilie – en altijd zo 
onnodig denigrerend was over ‘onze allerbeste mensen’.9

Aan het einde van de oorlog weigerde Wilhelmina het kabinetsbesluit tot instelling van 
het noodparlement te ondertekenen. Zij wist dat het kabinet vanwege de oorlogssituatie 
onmogelijk kon aftreden en gebruikte die vrijheid om zich niets van de ministers aan te trek-
ken en om haar ideeën na te jagen. Ze zocht daartoe rechtstreeks contact met het verzet. 
Aanvankelijk kreeg Wilhelmina steun vanuit zuidelijk Nederland, waar ook gedachten over 
vernieuwing van het politieke bestel leefden en dat in september 1944 als eerste werd bevrijd. 
In een november 1944 aan de koningin gericht ‘adres’ riep een aantal prominente Eindho-
venaren, onder wie de voormalige gemeenteambtenaar L.J.M. Beel, op tot het instellen van 
een staatsbestel op christelijke grondslag met een sterk centraal gezag. Wilhelmina nodigde 
een aantal van de notabelen uit het Zuiden in januari 1945 uit om naar Londen te komen en 
ontvouwde haar idee van een ‘natuurlijk parlement’, dat zou moeten bestaan uit de leden van 
het verzet. Beel borduurde hier vervolgens op voort met het idee om de parlementsleden te 
laten benoemen door de Raad van State uit een voordracht van door de Kroon aan te wijzen 
maatschappelijke groeperingen – een gedachte waarvan hij na de oorlog afstand nam.10

Het herstel van de parlementaire democratie na de bevrijding was dus niet vanzelfspre-
kend. Het kabinet besloot om niet onmiddellijk nieuwe verkiezingen uit te schrijven, maar in 
afwachting van nieuwe verkiezingen de in 1937 gekozen Kamer aan te vullen tot een nood-
parlement. Op 25 september 1945 kwamen deze leden van de Tweede Kamer die in mei 1940 
haar werkzaamheden had gestaakt weer bijeen als de ‘Tijdelijke’ Tweede Kamer. Van 9 tot 10 
oktober vergaderden zij over de instelling van de Voorlopige Staten-Generaal. Voor aanvang 
van dat debat wees Kamervoorzitter J.R.H. van Schaik een verzoek van het antirevolutio-
naire Kamerlid J.A. de Wilde af om het in juni aangetreden kabinet-Schermerhorn-Drees te 
interpelleren over de toestand in Nederlands-Indië, waar nationalisten de onafhankelijkheid 
hadden uitgeroepen. Het leek De Wilde evident dat de Kamer zou spreken over de ‘ernstige 
gebeurtenissen, die zich in den Indischen Archipel afspelen, en die van zoo overwegende 
beteekenis zijn voor het Nederlandsche volk en de volken van Indië’. De Tijdelijke Kamer was 
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volgens de regering echter slechts bevoegd te beraadslagen over de regeling voor de voorlopige 
Staten-Generaal, aldus de voorzitter.11

arp-fractievoorzitter J. Schouten – opvolger van Colijn en overlevende van het concen-
tratiekamp Mauthausen – kon zich niet vinden in de stelling van het kabinet, verwoord in de 
memorie van antwoord, dat ‘de grondwettelijke Staten-Generaal zijn blijven bestaan als insti-
tuut zonder inhoud’. Volgens hem waren de ter vergadering aanwezigen nog steeds volwaardig 
lid van de Kamer en moest worden beslist of zij dit tot de eerstvolgende verkiezingen zouden 
blijven of niet. Hij verwees naar een overleg tussen een aantal Kamerleden in 1941, waarin 
was besloten om niet voor het Kamerlidmaatschap te bedanken ‘om den Duitschers geen 
aanleiding te geven tot het nemen van maatregelen met betrekking tot de Staten-Generaal, 
en ten einde het mogelijk te maken, dat bij de bevrijding de Staten-Generaal zouden kunnen 
fungeeren’.12

De regering in Londen was echter nooit voornemens geweest om snel na de bevrijding 
verkiezingen te houden en wilde de Staten-Generaal, de Provinciale Staten en de gemeente-
raden niet continueren, concludeerde Schouten, en het kabinet-Schermerhorn-Drees dacht 
hier blijkbaar niet anders over. Volgens Schouten strekte het wetsontwerp van de regering 
ertoe om de grondwettelijke voorschriften met betrekking tot de Staten-Generaal geheel of 
voor een belangrijk deel uit te schakelen, terwijl het doel moest zijn om de volksvertegen-
woordiging zo snel mogelijk weer volwaardig te laten functioneren. Een beroep op het staats-
noodrecht was volgens Schouten alleen gerechtvaardigd om de grondwettelijke voorschriften 
spoedig te herstellen, niet om ze tijdelijk af te schaffen.

Schouten stond dus op de bres voor snel herstel van het reguliere functioneren van de 
parlementaire democratie. Hij stelde vast dat de Kamer niet in de gelegenheid was gesteld om 
het kabinet-Gerbrandy rekenschap te vragen over het in de oorlog gevoerde regeringsbeleid. 
Evenmin was de Kamer betrokken bij de formatie van het kabinet-Schermerhorn-Drees en 
bij de perikelen in Nederlands-Indië. Hij citeerde minister van Binnenlandse Zaken Beel, die 
in een interview had verklaard dat de Nederlanders nog niet rijp waren voor verkiezingen. 
Beel had ook nog gezegd dat het partijwezen al voor de oorlog in een overgangstoestand 
was geweest, dat er toen al gedachten hadden gecirculeerd over andere vormen van politieke 
organisatie en dat het politieke bestel zelfs bij ‘de besten’ had afgedaan.13 Volgens Schouten had 
de regering niet te oordelen of het volk al dan niet verkiezingsrijp was. Zij maakte daarmee 
inbreuk op de rechten van het volk, zoals neergelegd in de Grondwet:

De Regeering zegt, dat zij in breede lagen der bevolking overleg heeft gepleegd. Ik weet 
niet goed, hoe de Regeering dat kan, nl. met breede lagen van ons volk overleg plegen, bui-
ten de Staten-Generaal om. Maar wij hebben contact, wij, als personen, naar alle kanten, 
en wat ik genoemd heb, wordt in toenemende mate ‘de’ belangrijke zaak op staatkundig 
gebied in Nederland.14

De katholieke fractieleider L.N. Deckers vroeg waarom de regering had verzuimd de volksver-
tegenwoordiging bijeen te roepen, terwijl allerlei instanties besluiten namen zonder verant-
woording af te leggen en de bevolking steeds onrustiger werd. Net als Schouten bekritiseerde 
hij het kabinetsbesluit dat de Staten-Generaal alleen bijeengeroepen waren voor dit wetsvoor-
stel en verder buiten werking zouden blijven. Deckers verweet het kabinet dan ook voortzet-
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ting van de ‘Duitsche methodes, die wij vijf jaren lang hebben leren verfoeien’.15 De christelijk-
historische leider H.W. Tilanus zei niet te begrijpen waarom de regering nu al een half jaar 
verzuimde om de lokale, provinciale en landelijke volksvertegenwoordigingen te herstellen 
en verkiezingen te houden. Hij betwijfelde of de bevolking anders was gaan denken over het 
politieke bestel, maar ondertussen liet de regering in gemeenteraden partijloze leden benoe-
men om het partijwezen te ontwrichten en de zogenaamde nieuwe politiek vorm te geven. Hij 
beschuldigde – een partijgenoot citerend – de regering van een ‘aanslag op onze constitutie’.16

Alleen de sociaaldemocratische fractieleider M. van der Goes van Naters – een geestver-
want van Schermerhorn en Drees – meende dat het wetsontwerp was bedoeld om de demo-
cratie te versterken en de kloof tussen kiezer en gekozene te verkleinen. Er moest immers ook 
plaats worden ingeruimd voor de vertegenwoordigers uit de illegaliteit, aldus Van der Goes 
van Naters.17 sdap-Kamerlid L.A. Donker was weliswaar verheugd dat bij de formatie van het 
kabinet-Schermerhorn-Drees afspraken waren gemaakt over het herstel van het parlement, 
maar hij had vraagtekens bij de opvattingen van minister Beel, die een van de medeopstellers 
was geweest van het Eindhovens Adres.18 De liberale fractieleider S.E.B. Bierema had moeite 
met de rol van de Nationale Adviescommissie – een door de regering ingestelde commissie van 
verzetsleden en politici die haar moest bijstaan bij de voorbereiding van het noodparlement – 
omdat zij voor de resterende Kamerzetels enerzijds de leden mocht voordragen en anderzijds 
de helft van de leden van de benoemingscommissie leverde.19 A.M. Joekes – fractieleider van 
de Vrijzinnig-Democratische Bond, die in 1946 zou opgaan in de pvda – constateerde echter 
dat een groot deel van Nederland al langer dan een jaar was bevrijd en dat de regering eerder 
had toegezegd dat de volksvertegenwoordigingen direct zouden worden hersteld.

De katholiek G.A.M.J. Ruijs de Beerenbrouck sloot zich aan bij de verwijten van Schouten 
en noemde diverse gelegenheden waarbij het kabinet op onjuiste gronden de verkiezingen op 
de lange baan hadden geschoven: ‘Het recht daartoe echter mist gij.’ Het kabinet zou daarom 
volgens hem strafbaar zijn; de rechtsstaat was in het geding.20 De Wilde verweet het kabinet 
– minister van Binnenlandse Zaken Beel voorop – inconstitutioneel handelen en riep het op 
alsnog zo snel mogelijk verkiezingen uit te schrijven.21 De katholiek F.J.H. Bachg wees de critici 
erop dat de regering zo snel mogelijk de volksvertegenwoordiging wilde herstellen en dat de 
Nationale Adviescommissie was voortgekomen uit het volk. De sgp’er P. Zandt veegde daar 
echter de vloer mee aan en verweet de regering dat zij de volksvertegenwoordiging muilkorfde.

Nagenoeg unaniem veroordeelde de Kamer het feit dat Nederland een half jaar lang was 
bestuurd zonder volksvertegenwoordiging. Breed gedeeld was ook de afkeuring van de door 
het kabinet voorgestelde procedure om de opengevallen Kamerzetels te laten invullen door 
een uit parlementsleden en leden van het georganiseerd verzet samengestelde bestuurscom-
missie. De Kamerleden waren het er bovendien niet mee eens dat zij als Tijdelijke Kamer geen 
andere bevoegdheden kregen dan het goedkeuren van het wetsontwerp voor de voorlopige 
Staten-Generaal.

In Londen was de regering beïnvloed geweest door de ongenoegens en onlustgevoelens uit 
de jaren dertig en de daarmee samengaande twijfel over het parlementaire stelsel.22 Aangezien 
de regering nu eenmaal het parlement bijeengeroepen had en de leden zo eensgezind hun 
afkeuring lieten blijken, kon zij niet om de bezwaren heen. Premier Schermerhorn verklaarde 
dan ook dat de regering ‘geenszins doof was, noch in de toekomst wenscht te zijn voor den 
hartekreet van de heeren Schouten en de Wilde’.23
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Ook de pers volgde het debat met argusogen. De liberale nrc vond herstel van het parle-
ment het ‘eerstnoodige’. ‘Ware representatie zonder verkiezingen is niet te verkrijgen’, vond 
de krant, maar met het parlement van voor de oorlog kon in eerste instantie worden volstaan 
omdat de politieke samenstelling ervan stabiliteit vertoonde en dit parlement al een verschei-
denheid van politieke richtingen bezat. Het voorstel van de regering om de weggevallen en 
gezuiverde leden via benoeming aan te vullen, vond zij ‘lapwerk’ en als correctie op de toen-
malige verhoudingen ‘een slag in de lucht’.24 De nrc stelde vast dat de regering met het Besluit 
Tijdelijke Staten-Generaal de ‘bevoegdheden van de Kamers had beknot’. De krant hoopte 
dat de tijdelijke Kamer haar parlementaire bevoegdheden van de regering zou terugeisen en 
zich ook zou bekommeren om haar controlerende taak. De nrc meende wel dat de klachten 
over ‘de beknotting van bevoegdheden der tijdelijke Tweede Kamer’ hun uitwerking niet had-
den gemist: het kabinet had zich bereid verklaard tot aanpassing van het Besluit Tijdelijke 
Staten-Generaal waardoor de Tijdelijke Tweede Kamer betrokken zou worden bij ‘daarvoor 
in aanmerking komende onderwerpen van zeer urgenten aard’. Vervolgens beraadslaagde de 
Kamer over de onrust in Nederlands-Indië en over het Handvest der Verenigde Naties.25 De 
regering wist nu dat zij rekening moest houden met het parlement. Bovendien zegde zij toe 
om geen verdere regelingen meer te treffen die op parlementaire behandeling konden wach-
ten, en uiterlijk 1 april 1946 verkiezingen te houden. 
 De verwikkelingen rond de instelling van de Voorlopige Staten-Generaal maken duidelijk 
hoe de regering najaar 1945 de constitutionele verhoudingen onder druk zette, onder andere 
door het parlement buiten werking te laten en vervolgens beperkte bevoegdheden te geven.26 
Tijdens en meteen na de Tweede Wereldoorlog was het parlementaire systeem buiten functie 
geweest. De kloof tussen regering en kiezers was in de eerste plaats fysiek, omdat de Neder-
landse regering naar Londen was gevlucht en het parlement zijn zittingen had gestaakt. De 
uitschakeling van het parlement en de kiezers leidde tot een machtsvacuüm omdat het kabinet 
zich niet hoefde te verantwoorden. Het evenwicht tussen de vier k’s – Koning, kabinet, Kamer 
en kiezers – was verbroken. Het kabinet-Schermerhorn-Drees was een ‘koninklijk kabinet’ en 
droeg de ideeën van koningin Wilhelmina uit. Schermerhorn hoopte met zijn radiotoespra-
ken ‘op de brug’ – als kapitein op het schip van staat – direct de bevolking te bereiken en nam 
aan dat hij via zijn nieuwe communicatieorganisatie Oog en Oor in staat was om de gevoelens 
en wensen onder de bevolking te peilen. De strijd tussen de Tweede Kamer en de regering in 
het najaar van 1945 maakte van het kabinet weer een parlementair kabinet, dat uitsluitend en 
volledig verantwoording was verschuldigd aan de volksvertegenwoordiging.

Hoewel Wilhelmina in Londen haar gang had kunnen gaan en ook in 1945 met gelijkge-
stemden een regering wist te vormen, was de parlementaire traditie diep genoeg geworteld 
om daaraan tegenwicht te bieden. Anders dan in de jaren dertig was er besef dat democra-
tie alleen kon bestaan als partijen constructief zouden samenwerken en programmatisch te 
werk zouden gaan, in plaats van onverkort aan hun beginselen vast te houden. Zo bleek uit 
het debat in oktober 1945 dat er na de oorlog groot vertrouwen bestond in de parlementaire 
democratie. Het conflict liet nog eens zien dat ministeriële verantwoordelijkheid geen vast-
staand begrip is, maar een instrument in de relatie tussen de staatsmachten.27
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Een Scandinavisch model voor de kiezers?

Sinds de jaren zeventig van de twintigste eeuw wordt gedebatteerd over de vraag of het verstan-
dig zou zijn om de Koning buiten de regering te plaatsen. Als hoofd van de regering was de vorst 
betrokken bij de kabinetsformatie. Het was de taak van het staatshoofd om een informateur of 
een formateur te benoemen. Deze rol van het staatshoofd bij de kabinetsformatie was politiek 
van aard omdat het staatshoofd daarbij voor een keuze kon komen te staan, terwijl de nog aan te 
wijzen ministers voor de uiteindelijk genomen beslissing verantwoordelijk waren.

Voorstanders van het idee om de Koning buiten de regering te plaatsen, menen dat deze 
als onpartijdig staatshoofd buiten de wetgevende, rechtsprekende en uitvoerende macht zou 
moeten staan. Dit idee van een pouvoir neutre gaat terug op het gedachtegoed van de Franse 
denker Benjamin Constant (1767-1830), die het Duitse model van het koninklijk kabinet te 
reactionair en het Engelse van een parlementair kabinet te radicaal vond. De vorst moest geen 
onderdeel van de uitvoerende macht zijn, maar een zelfstandige en onafhankelijke positie 
innemen, die de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke machten in evenwicht kan houden. 
Volgens het model van Constant had de Koning echter nog wel degelijk zelf macht, zoals het 
benoemingsrecht van ministers.28

Deze opvatting van de monarchie als neutrale constitutionele macht is invloedrijk gewor-
den. In Zweden koos men in 1975 voor een grondwettelijk neutraal (ceremonieel) koning-
schap. Sindsdien maakt de Zweedse monarch niet langer deel uit van de regering en bezit 
hij geen aparte bevoegdheden meer. Hij speelt dan ook geen rol bij de kabinetsformatie. In 
plaats daarvan houdt de Zweedse monarch zich bezig met representatieve taken. Interessant 
is dat ook in het Nederlandse koningschap ceremonie en uiterlijk vertoon steeds meer op de 
voorgrond staan. De recente herziening van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer, 
waardoor de rol van de Koning bij de kabinetsformatie wordt teruggedrongen ten gunste van 
die van de Tweede Kamer, lijkt hieraan uitdrukking te geven. De monarch leidt niet langer 
de kabinetsformatie, maar geeft alleen zijn goedkeuring aan het uiteindelijke resultaat. Dat 
betreft overigens nog een reliek uit het verleden, omdat het parlement volgens de volledige en 
exclusieve ministeriële verantwoordelijkheid alleen rekenschap kan vragen aan het kabinet.29

Het lijkt alsof de kiezers tegenwoordig de politiek in hun greep hebben, maar eigenlijk is 
het andersom. De kiezers hebben weinig of niets in te brengen. Het maakt relatief weinig uit 
op welke partij ze stemmen, omdat de partijen pas in coalitie en met aan hun gelieerde belan-
gengroeperingen het regeringsbeleid bepalen. De band tussen kiezer en gekozene is nagenoeg 
doorgeknipt.

Conclusie: wie is de baas in Nederland?

Sinds tweehonderd jaar beschikt Nederland over een constitutionele monarchie. Het staats-
bestel is sindsdien niet ingrijpend veranderd. Dat was wel anders in de periode tussen 1795 
en 1813, waarin het ene na het andere bewind elkaar opvolgde. Deze continuïteit lijkt positief, 
want er is sprake van stabiliteit en consistentie, maar het heeft ook negatieve aspecten, zoals 
starheid en stilstand. Bovendien is de afgelopen tweehonderd jaar weinig uitvoering gege-
ven aan de in de achttiende eeuw opgekomen ideeën over het ideale staatsbestel en de ideale 
volksvertegenwoordiging. Toen men in 1863 bij de herdenking van vijftig jaar constitutionele 
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monarchie een standbeeld voor de initiator Van Hogendorp wilde oprichten, zag de libe-
rale rechtsgeleerde J.Th. Buys daarvoor weinig aanleiding, omdat de liberale ideeën van Van 
Hogendorp nog steeds niet in praktijk waren gebracht.30

In de politiek gaat het om de balans tussen de constitutionele machten, waarbij de minis-
teriële verantwoordelijkheid fungeert als evenwichtsmechanisme. Dat betekent echter ook dat 
er een disbalans kan ontstaan tussen die machten – zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog – en 
dat er een constitutionele macht tussenuit kan vallen. Het parlement heeft tegenwoordig als 
het Huis van het volk het politieke primaat, maar ‘parlement’ en ‘democratie’ zijn verschil-
lende begrippen. Er bestaat een grote kloof tussen kiezer en gekozene. De democratie bestaat 
vandaag de dag vooral uit politieke partijen en belangengroeperingen en overgeleverde niet-
democratische instituties. Het politieke systeem staat nauwelijks open voor verandering. 
Optredens zoals dat van de rebel Pim Fortuyn tegenover de regenteske Ad Melkert in 2001-
2002 laten zien hoe moeilijk bestaande politieke verhoudingen en tradities te doorbreken zijn. 
Fortuyn wist kortstondig de praktijk naar zijn hand te zetten, maar de regels zijn bestendig 
gebleken en per saldo is er voor de burger weinig veranderd. Ondanks pogingen daartoe sinds 
1848 is de Eerste Kamer niet afgeschaft en heeft de Raad van State nog steeds een dubbelrol 
als adviseur over wetgeving enerzijds en rechtsprekend orgaan over die wetgeving anderzijds.

Het parlement is een overgeleverd instituut, maar het beweegt wel. Was het in de negen-
tiende eeuw een elitaire gesloten club van vooral juristen, tegenwoordig staat het lidmaatschap 
open voor eenieder die zich in de partijpolitiek weet te profileren. De kiezers hebben echter 
weinig invloed. Zij kunnen hun vertegenwoordigers kiezen en invloed proberen uit te oefenen 
op het politieke programma, maar uiteindelijk is het de politieke partij die alles bepaalt, onder 
invloed van schaduwmachten als belangenverenigingen, lobbyisten en journalistiek. Kortom: 
het zijn vooral de politieke partijen die het parlement en de kiezers manipuleren. Het is de 
vraag hoe de kiezers zich verder als constitutionele macht zullen ontwikkelen. De herdenking 
van tweehonderd jaar constitutionele monarchie zou wellicht vooral moeten worden gezien 
als een gelegenheid om het politieke bestel te bezien en na te gaan of het niet beter kan.
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