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INTERVIEW

‘Het volk’ is een gevaarlijk begrip

Interview met Eerste Kamerlid Hans Engels (d66)1

Anne Bos en Hans Goslinga

Al dertien jaar is Hans Engels (1951) lid van de Eerste Kamer voor d66. Zijn belangstel-
ling voor politiek ontstond tijdens zijn jeugd in de Noordoostpolder. Het fascineerde 
hem hoe de veelgeprezen pioniersgeest van de nieuwe bewoners van de pas ontgonnen 
polder werd gecombineerd met een bijna mathematische maatschappijindeling vol-
gens de oude verzuilde structuur. Vooruitgang en behoudzucht gingen hand in hand. 
Tijdens zijn loopbaan in de politiek en wetenschap – Engels is thans bijzonder hoog-
leraar Recht Decentrale Overheden aan de Universiteit Groningen – komt hij deze 
combinatie nog vaak tegen, niet altijd tot zijn genoegen. We vroegen hem naar zijn 
kijk op de democratie en in het bijzonder naar de positie van de burger daarbinnen.

Hoe beoordeelt u de huidige stand van onze democratie? 

‘Wat ik al heel lang een zwak punt vindt is de dominantie van politieke partijen binnen 
het stelsel. De politicoloog Rudy Andeweg sprak ooit van de “kolonisatie” van staatsin-
stellingen door politieke partijen. De partijen zijn zich eigenlijk gaan gedragen als 
staatsinstituties en dat is staatsrechtelijk gezien kwalijk. “Partijpolitiek monisme” is daar-
voor een rake term. Dat is het verschijnsel dat er een heel grote spanning zit tussen het 
parlementair stelsel zoals dat staatsrechtelijk is uitgedacht – dat overigens een gebrekkige 
constitutionele basis heeft – en hoe het in de politieke werkelijkheid gaat. In de Grondwet 
wordt niet over partijen gerept, maar ook niet over het parlementaire stelsel als zodanig. 
Er wordt alleen iets gezegd over ministeriële verantwoordelijkheid, en dan nog zo dat 
het voor iemand die niet een beetje in het staatsrecht is ingevoerd volstrekte geheimtaal 
is. Het concept van een sobere grondwet is tot mijn spijt diepgeworteld in Nederland. 
De spanning tussen papier en praktijk wordt sterk bepaald door het functioneren van 
politieke partijen en de manier waarop zij dat doen. Dat uit zich op allerlei manieren en 
daar komt dus nog bij dat ik vind dat de invloed van de kiezer lang niet zo groot is als het 
systeem suggereert. We hebben heel veel functies, ambten en organen waarop burgers 
weinig invloed hebben. Je mag in Nederland eigenlijk maar vier organen kiezen: het 
Europees Parlement, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de gemeenteraad. De 
politieke partijen maken de lijsten op; daar moet je dus uit kiezen, daar heb je al weinig 
invloed op. Wat er daarna gebeurt met de samenstelling van de uitvoerende macht weet 
je ook niet, want op elk van de drie niveaus (Europa laat ik er maar even buiten) vin-
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den dan coalitievormingen plaats, dus je weet tevoren niet wat er met je stem gebeurt. 
Terwijl in de politieke werkelijkheid de positie van volksvertegenwoordiging – ik zal dat 
voorzichtig zeggen – de laatste tientallen jaren er niet beter op is geworden, is de positie 
van uitvoerende organen wel heel sterk. Dat is allemaal verklaarbaar, maar daar hebben 
kiezers geen invloed op. Je zag dat voorafgaand aan het tweede kabinet-Rutte: óf Mark 
(Rutte – vvd), óf Diederik (Samsom – pvda). En wat krijgen we: Mark én Diederik. Ik 
kan me voorstellen dat dat hier en daar niet werd begrepen.’ 

Hoe beziet u de kabinetsformatie?

‘We hebben een heel versplinterd politiek landschap. Dat komt dan zogenaamd omdat 
de burgers in de war zijn, maar ik denk dat ook de partijen zelf erg in de war zijn 
geraakt. Terwijl die partijen heel dominant zijn in het stelsel, merk je nu in deze for-
matie hoe moeilijk het voor sommige partijen is om verantwoordelijkheid te nemen. 
Daarbij gaat het toch om partijen die behoren tot het brede midden van het politieke 
spectrum, dus waarvan mag worden gevraagd zo nodig verantwoordelijkheid te dra-
gen en niet alleen uit electorale angst terugtrekkende bewegingen te maken of in de 
loopgraven te gaan zitten. Met als gevolg dat wij nu een formatiepoging zien die, als 
dat lukt, uitkomt op een coalitie met één zetel meerderheid. Als dat de uitkomst wordt 
en je houdt met een dichtgetimmerd regeerakkoord steeds dat 76ste lid binnenboord, 

Hans Engels in het gebouw van de Eerste Kamer [martine van bemmel]
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betekent dit dat het parlementaire stelsel enigszins geforceerd functioneert. Dat vind 
ik ook een zwak punt. 

Meer een politiek dan een staatsrechtelijk probleem vind ik de versplintering van 
het midden en de positie van de twee uitersten, pvv en sp, die dicht bij elkaar zitten – les 
extrêmes se touchent als in een hoefijzer. Dikwijls zie je dat zij elkaar in hun benadering en 
hun boosheid raken. Dat is niet goed voor de stabiliteit van het stelsel. De legitimiteit van 
het stelsel of het draagvlak onder de bevolking wordt daar ook niet beter van. Dan heb ik 
het niet over het dorpscafé De Vette Vaatdoek waar politici alleen maar zakkenvullers zijn 
die buitenlanders binnenlaten. Ik vond het bijvoorbeeld heel opmerkelijk dat een aantal 
collega-staatsrechtbeoefenaars, onder wie met name jongere collega’s, me laatst vertel-
den dat ze ondanks hun professionele belangstelling sinds het begin van de kabinetsfor-
matie veel minder betrokkenheid bij de politiek voelen. Ik vond dat niet onbegrijpelijk. 
Er wordt iets voorgespiegeld maar de uitkomst is anders en dat vinden mensen raar. Dan 
snappen ze het niet en vervolgens willen ze de overheid afrekenen op het gebrek aan 
probleemoplossend vermogen. Dat zie je dan ook weer op een heel bijzondere manier 
terug in de peilingen en verkiezingsuitslag: één partij wordt snoeihard afgestraft en de 
andere eigenlijk veel minder.’ 

Moeten politici zich verplaatsen in de schoenen van de ‘boze burger’? 

‘Ja, dat moeten ze wel proberen, anders komt er geen kentering. Ik spreek liever niet 
van “het volk” of van “mensen”, maar van “staatsburgers”. Burgers horen in een poli-
tieke samenleving een functie te hebben. Een functie met rechten en verantwoorde-
lijkheid. Een staatsburger kan niet volstaan met schelden of negatief doen. Hij moet 
wel méér rechten krijgen. Ik ben overtuigd van een positief effect als burgers meer 
zeggenschap krijgen, dus meer bevoegdheden hebben, meer rechten om invloed uit 
te oefenen – maar dan ook echt, dus niet met een raadgevend referendum of een 
burgemeestersreferendum met een vrijblijvend advies. Dat zal de eerste keren stroef 
gaan, met soms ook uitkomsten die je niet wilt. Maar als mensen gaan beseffen dat ze 
zelf medeverantwoordelijk zijn geweest voor het aan de macht brengen van iemand 
of van een orgaan en achteraf blijkt dat het een ongelukkige keuze is geweest, dan zal 
daar een louterende werking van uitgaan. 

Ik ben me ervan bewust dat dit heel paternalistisch klinkt. Maar we moeten de 
vervreemding van burgers tot de politiek stoppen. Als we niets doen, als we niet kij-
ken wat er nu allemaal aan de hand is met die boze en vooral ook bange burgers, dan 
gaat die vervreemding door. De politieke partijen spreken nauwelijks meer aan omdat 
ze niet vernieuwen en te weinig veranderen. Bijna niemand vindt het nog leuk om 
via politieke partijen aan politiek mee te doen. Het paradoxale is dat er best belang-
stelling is om op een andere manier iets te doen in en voor de samenleving. Er zijn 
genoeg mensen die zich verantwoordelijk voelen voor de publieke zaak. Maar ze kun-
nen dat nu niet kwijt. De partijen maken hiervoor geen ruimte. 
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Intussen zie je nieuwe bewegingen die denken dat je in het openbaar bestuur simpelweg 
een platform moet bieden voor wat zij dan “het volk” noemen. Ik hoop dat iemand in 
dit jaarboek uitlegt dat “het volk” niet bestaat. Het volk is een onbepaald en mede daar-
door gevaarlijk begrip. Als ik voor mezelf zou proberen te formuleren wie tot “het volk” 
zouden behoren, als het zou bestaan, dan zijn minderheden kansloos. Daarom ben ik blij 
met een representatief stelsel op basis van het geobjectiveerde begrip “volkssoevereiniteit”. 
Daarom vind ik ook dat volksvertegenwoordigers wat meer zonder last en ruggenspraak 
moeten functioneren, zoals het oorspronkelijk was bedoeld. Maar dat zijn we kwijt en 
daar zit het probleem. Men durft niet meer tegen onderbuikgevoelens in te gaan.’

Ligt een betere democratie om de hoek? Dat is eigenlijk wat d66 al vijftig 
jaar roept. Wat zijn nu de alternatieven? Neem de politieke partijen: is een 
partijloze democratie voorstelbaar?

‘In theorie is dat voorstelbaar, maar ik ben daar niet voor. Ik vind dat de klassieke func-
ties van politieke partijen nog steeds de moeite waard zijn: het opsporen en rekruteren 
van talent, het op een samenhangende manier formuleren van een programma vanuit 
eigen visies of idealen, desnoods ideologieën. Ik geloof in de kern dat de representatieve 
democratie de beste vorm is. Alleen de manier waarop partijen daarin functioneren is 
niet goed. Ze moeten moderniseren en bereid zijn binnen een representatieve democra-
tie meer proactief richting de samenleving, richting burgers, zichtbaar te maken wat ze 
doen en bereid zijn te vertellen waarom wat burgers willen wel en vooral ook niet kan. 

Daarin moeten volksvertegenwoordigers en bestuurders meer hun verantwoordelijk-
heid nemen. In de praktijk, vooral in gemeenten, zie je nu initiatieven ontstaan waarbij 
bestuurders rechtstreeks zaken gaan doen met burgers, buiten de gemeenteraad om. Dat 
gebeurt onder het mom van “nieuwe democratie” . Denk daarbij aan rapporten als die 
van de studiegroep-Van Zwol, “Code Oranje”, g1000 enzovoort. Het klinkt misschien wat 
vreemd uit de mond van iemand van Democraten 66 maar ik ben heel huiverig voor al 
die geluiden, want je ziet langzamerhand dat de gemeenteraad, die toch de volksvertegen-
woordiging is op lokaal niveau, verder op afstand komt te staan van de burgers. Dat vind 
ik een slechte ontwikkeling. De gemeenteraad wordt weggeduwd door dit soort initiatie-
ven; zijn enige taak lijkt nu nog het legitimeren van besluiten te zijn, maar de gemeente-
raad moet juist zelf actief worden en zelf de banden met de samenleving aanhalen.’ 

U wilt politieke partijen dus niet afschrijven, maar ze moeten zich anders 
gaan gedragen. Hoe moeten zij dat precies aanpakken?

‘Partijen zouden leden en misschien ook niet-leden meer invloed moeten geven. Er is 
te veel controle, te veel regie. En dat wordt ook steeds meer zichtbaar; mensen hebben 
dat ook door. Het angstbeeld voor een partij is machtsverlies. Terwijl ik denk dat als 
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je bereid bent wat meer macht af te staan, je waarschijnlijk beter je rol kunt vervullen. 
Want nu verstart het allemaal. De klassieke partijen zitten in de verdediging en tege-
lijkertijd praten ze iedereen steeds meer naar de mond. Steeds minder politici hebben 
nog de moed om te zeggen: “Ik ben de leider van deze groepering en we gaan nu die 
kant op. Volg mij of volg mij niet.” Nu kiezen sommige partijleiders ervoor om niet 
mee te doen aan de coalitiebesprekingen, omdat ze bang zijn bij de gemeenteraadsver-
kiezingen afgestraft te worden en – ik wil het wel even cynisch maken – dat betekent 
minder zetels en minder baantjes voor partijgenoten en vrees voor de eigen positie. 
Daarmee diskwalificeren politieke partijen zich naar mijn idee toch. Het lijkt primair 
te gaan om het handhaven van de electorale positie maar wat heb je aan die positie als 
je verder niet de verantwoordelijkheid neemt in een uitvoerende, executieve functie?’ 

Bij zijn aftreden heeft Diederik Samsom ‘de schoonheid van het compromis’ 
beschreven. Is het ook niet zo dat dit stelsel weinig wordt verdedigd? Er zijn 
voortdurend partijen, zoals d66 ook, die suggereren dat het eigenlijk niet 
deugt, dat het bestel eigenlijk tot ontploffing zou moeten worden gebracht.

‘Dat is echt een oud verhaal. Het wordt nog binnen de partij beweerd, maar dat is niet 
iets wat de partij nu nog op die manier uitdraagt. Onze partij verdedigt het represen-
tatieve stelsel. Maar wij streven wél naar een modernisering van dat stelsel. Het mis-
verstand dat wij dat willen vervangen door een systeem van directe democratie wil ik 
graag wegnemen, terwijl ik binnen de partij toch tot de democratische radikalinski’s 
behoor. Het gaat om een modernisering en innovatie van het representatieve stelsel, 
van het kiesstelsel, misschien van het tweekamerstelsel, maar niet om het vervangen 
ervan. Wij zitten duidelijk op een andere koers dan partijen die geheel inzetten op 
de directe democratie, door sommigen wel “populistische partijen” genoemd. Nieuwe 
partijen die een veel rechtstreeksere doorvertaling willen – een soort jukeboxmodel: 
volk, laat het ons weten, dan gaan wij dat doorvertalen naar de politiek. 

Daar hoort wel bij dat wij het noodzakelijk vinden en ook heel goed mogelijk ach-
ten in een representatief stelsel vormen van directe democratie in te bouwen, maar 
dat moet dan wel systeemconform en op een samenhangende, consistente manier 
gebeuren. Hierover moeten scherpere politieke discussies plaatsvinden, net als over 
de jongste referendumwet, waarin elementen zijn geslopen waarvan je achteraf 
zegt: dat wilden we helemaal niet, zoals die opkomstdrempel van 30 procent die de 
ja-stemmers in een onmogelijke positie bracht. Er zaten de nodige politieke afwe-
gingen in de discussie daarover die veel dominanter waren dan de staatsrechtelijke 
randvoorwaarden. De compromisvorming leidt er wel eens toe dat er iets uitkomt 
waarvan iedereen achteraf zegt: dat was misschien toch niet het beste. Ik denk kortom 
dat wij nieuwe institutionele vormen moeten uitdenken waardoor de binding tussen 
de kiezer en de gekozene sterker wordt gevoeld en de burger meer invloed krijgt op 
wat er na verkiezingen gebeurt bij de machtsvorming. Dat zijn geen volstrekt nieuwe 
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geluiden, dat weet ik. Maar ik vind nog steeds dat het die kant op zou moeten. En ik 
hoop dan ook vurig dat de Staatscommissie Parlementair Stelsel ook op dat punt met 
goede voorstellen komt.’

Het ei van Columbus is wat dat betreft nog niet gevonden. Op lokaal niveau 
kun je misschien wat meer doet in de proactieve sfeer, maar op landelijk 
niveau wordt het een heel ander verhaal.

‘Daar heeft u gelijk in en soms leek het ei gevonden, maar dan blijken er toch meer 
problemen te zijn dan dat je iets oplost. Dat geldt bijvoorbeeld voor de gekozen burge-
meester. Het probleem met de direct gekozen burgemeester is dat je die niet zomaar in 
het bestaande systeem kunt inpassen. Het vraagt een adequate stelselwijziging. En het 
is in Nederland heel moeilijk om institutionele aanpassingen te plegen. Het is moeilijk 
om de Grondwet te veranderen, en die ingewikkelde procedure met twee lezingen en 
een gekwalificeerde meerderheid wordt politiek ook vaak misbruikt om de status quo 
te handhaven. We veranderen liever niets aan de bestaande structuren; we kiezen eer-
der voor pilots en experimenten en rommelen dan maar een beetje aan. Pragmatisch 
wordt dat dan genoemd, maar we maken ons niet zo druk of het conceptueel allemaal 
een beetje goed in elkaar past. Dat vind ik wel jammer.’

Betekent het dat u tegen de gekozen burgemeester bent? 

‘Nee, ik ben er voorstander van. Ik vind dat wij ten aanzien van de huidige positie 
van de burgemeester nu weer precies doen wat wij in Nederland goed kunnen: denken 
dat het bestaande systeem heel goed is, terwijl het precies het verkeerde is. Voorbeeld? 
We hebben de gemeenteraad de feitelijke zeggenschap gegeven over de benoeming en 
het ontslag van de burgemeester. De aanbeveling van de raad om een burgemeester te 
benoemen of te ontslaan, wordt altijd gevolgd. Als de raad in meerderheid vaststelt dat 
er sprake is van verstoorde verhoudingen, dan is de burgemeester weg; hij heeft formeel 
geen poot om op te staan. Dat betekent dus dat de burgemeester, die toch een eigenstan-
dige positie heeft, uiteindelijk de gevangene van de gemeenteraad is. Dat is typisch een 
monistisch element in een dualistisch stelsel. Dat is dus niet systeemconform. 

Een dualistisch stelsel vraagt om een externe legitimatie voor de burgemeester. 
Dat kan door een zuivere kroonbenoeming. Of je kiest voor een door de bevolking 
gekozen burgemeester. Dan komt de aanstelling van de burgemeester ook van bui-
ten de gemeenteraad. Maar niet een door de raad gekozen burgemeester. Die figuur 
wordt gepropageerd door monistisch denkende partijen, grosso modo de christelijke 
en socialistische partijen. Want dat geeft hun meer macht als politieke partij om via 
de gemeenteraad te bepalen wie aangesteld wordt. Monistisch georiënteerde partijen 
zijn heel huiverig dat andere actoren, zoals kiezers of rechters, zich met het politieke 
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bestuur bemoeien. Een zuivere kroonbenoeming is overigens al lang passé, dus als je 
daarnaar teruggaat heb je ook wat uit te leggen.’ 

De behoudzucht kan ook positief worden uitgelegd. De Eerste Kamer 
 bijvoorbeeld, staat zich erop voor dat zij de hoeder van de Grondwet is. Ziet 
u dat als senator ook zo?

‘Dat is wel heel positief geformuleerd. Ik zou het anders willen zeggen. Ik zie de Eerste 
Kamer ook als een groot obstakel om de inrichting van de staat aan te passen aan de 
eisen van de tijd. De Eerste Kamer wordt vaak geframed als een Kamer die zich primair 
en puur op de kwaliteit van de wetgeving werpt. Ze doet dat inderdaad beter dan de 
Tweede Kamer – dat kan ik wel volhouden –, maar ik weet ook dat het verkiezingspro-
gramma en de afspraken van het regeerakkoord veel belangrijker zijn dan de eisen die 
de Raad van State stelt en onze zelfgekozen taak wetsvoorstellen te toetsen op recht-
matigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. De paradox is hier dat de partijen 
die het hardste roepen dat de Eerste Kamer bestaansrecht heeft als chambre de réflexion 
het meest politiek bedrijven. De Eerste Kamer is ook een politiek orgaan. Dus als je 
een zuiver rechtmatigheidsoordeel wil, schakel dan de rechter in. Maar dan moet je de 
rechter wel de bevoegdheid geven wetten te toetsen aan de Grondwet. Maar dat doen 
wij in Nederland als enige land ook alweer niet. Omdat een meerderheid wil volhou-
den dat de wetgever dat allemaal zelf moet en kan doen. We zijn intussen wel een land 
met een wetgevende macht die uit vier organen bestaat, hoe bizar is dat? Wij vinden 
dat heel gewoon, dat het staatshoofd, en de regering en de twee Kamers met zijn vieren 
het wetgevend orgaan vormen, maar als je erover nadenkt is het heel afwijkend.’

De opkomst van het populisme heeft aangetoond dat de rechtsstaat geen 
rustig bezit is. U hebt zelfs een motie ingediend om de democratische rechts-
staat te verankeren in de Grondwet, toch kennelijk uit een bezorgdheid? 

‘Ik heb dat gedaan vanwege de verhardende discussie over de grenzen van de rechts-
staat en ook een beetje uit ergernis over de manier waarop het rapport van de staats-
commissie-Thomassen over aanpassing van de Grondwet is behandeld. Dat is door 
een politieke meerderheid zo ongelooflijk onhoffelijk als irrelevant aan de kant gezet. 
De uitkomst was weer: we laten het zoals het is. Daar heb ik grote moeite mee. Je kunt 
wel zeggen dat de grondbeginselen in de Grondwet zijn verweven, maar dat is erg 
vaag geformuleerd op een manier die niemand meer aanspreekt. Wat wil je dan dat de 
Grondwet voor rol speelt, maatschappelijk bezien? We gaan zien welk vervolg er komt, 
want er ligt nu bij de Eerste Kamer een voorstel van het kabinet om in de Grondwet 
een algemene bepaling op te nemen. De beginselen van de rechtsstaat en de democra-
tie verdienen constitutionele bescherming. Daarom kom ik op tegen de tendens de 
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politieke tegenmacht zo klein mogelijk te maken. Rechters worden verdacht gemaakt 
en de volksvertegenwoordiging moet een directe vertaling van Het Volk zijn, in de 
sociale media vaak met hoofdletters geschreven. Dat is de bijl aan de wortel van de 
democratische rechtsstaat.’

Hoe kan het dat d66 tegen het Oekraïnereferendum is, terwijl deze partij 
toch wordt gezien als de referendumpartij? 

‘d66, ikzelf ook, gelooft in het referendum in een vertegenwoordigende democratie, maar 
dan moet het wel de vorm hebben van een volksinitiatief, dus niet zijn uitgeroepen door 
een politieke partij of orgaan. Tevens moet het een correctief en bindend referendum 
zijn, dus niet raadgevend of raadplegend, want dat is de dood in de pot. Maar dan is wel 
het probleem dat je de Grondwet moet veranderen, en dat kan uiteindelijk vrij eenvou-
dig door een conservatieve Kamerminderheid van een derde worden tegengehouden. 
Het gevolg is dat een uitweg wordt gezocht buiten de Grondwet om, met als resultaat 
dat er dan zo’n figuur komt waarmee je verder van huis bent mét een referendum dan 
wanneer je er geen had. Het is in de huidige vorm eigenlijk een slecht uitgewerkt idee. 

Het lastige met d66 is: zodra het woord “referendum” valt, word je meteen geacht 
ja en amen te zeggen tegen alles wat ermee samenhangt, omdat je toch als “referen-
dumpartij” wordt neergezet. Dat is niet eens waar: in het beginselprogramma van 1966 
stond het niet, het is er pas veel later in gekomen. Ik ben er altijd van overtuigd geweest 
dat je een echt, dat wil zeggen volwaardig, referendum moet invoeren. Paal goed af 
welke onderwerpen wel en welke niet referendabel zijn, wat de vraagstelling moet zijn, 
wanneer het referendum geldig is en wanneer niet, hoe de uitslag wordt bepaald en 
laat vooral cowboys zich er geen meester van maken. Ik vind dat je het referendum 
constitutioneel bindend moet maken, zodat je achteraf geen gezeur krijgt.’

Denkt u dat Nederland een land is waar burgers staatsburgers willen zijn, 
mensen die een burgerethos hebben, die zich sterk verbonden voelen met 
de staat, met de publieke zaak?

‘Ik denk dat velen bereid zijn iets te doen voor de politieke gemeenschap, waar de 
staat dan een uitdrukking van is. Dat wil ik althans graag hopen. Zo’n gebeurtenis 
als rondom de talentvolle Ajax-voetballer Abdelhak Nouri, die na een hartstilstand 
blijvende hersenschade opliep en onderwerp werd van een vorm van collectieve rouw, 
geeft mij hoop dat het goedkomt met Nederland. Er is nog wel saamhorigheid en posi-
tiviteit. Jongetjes met een Feijenoord-shirt aan die staan te huilen op de Dam met een 
foto van Nouri. Maar wie kent de samenleving goed? Nou ik niet.’ 
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