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In dit essay betwist ik de stelling “het Nederlandse politieke bestel is dringend aan verbetering toe”. 
De woorden ‘politiek bestel’ heb ik eng opgevat als betrekking hebbend op de politieke vormen, 
instituties en begrippen. Deze vormen, instituties en begrippen zijn uitstekend in orde. In de eerste 
plaats omdat ze verschillende regeringsvormen zodanig verenigen tot één bestel dat ze elkaar 
ondersteunen. Ten tweede omdat het huidige bestel noch in strijd is met het ‘er staat geschreven’, 
noch met het ‘er is geschied’. Veeleer is het de maatschappijbrede, politieke, revolutionaire, 
ongelovige geest die het staatsbestel corrumpeert. Een veranderd politiek bestel lost dit niet op.   
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In dit essay breng in enige gedachten te berde rondom de stelling: “het Nederlandse politieke bestel is 
dringend aan verbetering toe”. De woorden ‘politiek bestel’ heb ik zodanig opgevat dat het in de 
stelling primair gaat om de politieke vormen, instituties en begrippen an sich. Volgens mij zijn deze 
vormen, instituties en begrippen uitstekend in orde. Ik geef daarvoor twee argumenten. Wat mij betreft 
is daarom níet het politieke bestel, maar de maatschappijbrede politieke geest dringend aan verbetering 
toe. Ook dat zal ik nader toelichten en illustreren.  
 
Huidige bestel 
De werking van het huidige politieke bestel komt kortweg hierop neer. Het volk kiest via een 
partijensysteem haar vertegenwoordigers in de Tweede Kamer. Het volk kiest tevens via een getrapt 
systeem haar vertegenwoordigers in de Eerste Kamer. Partijen die gezamenlijk meer dan 75 zetels in 
de Tweede Kamer behalen vormen een coalitie en leveren ministers voor de regering. Ook de koning 
maakt deel uit van de regering. Regering en Staten-Generaal stellen, via een meerderheidsstelsel, na 
advies van de Raad van State, de wetten vast. Voor een grondwetswijziging geldt een verzwaarde 
procedure. De regering zorgt voor de uitvoering van de wetten. De berechting van geschillen is aan de 
rechter opgedragen. Hij beslist op grond van formele (verdrag, wet, jurisprudentie en gewoonte) en 
informele (rechtsbeginselen en doctrine) rechtsbronnen. 
 
Combinatie van systemen 
In het huidige bestel zijn zowel democratische als aristocratische als monarchale elementen verenigd. 
Nederland heeft een koning. De rechterlijke macht, de regering en de Raad van State zijn met een 
beetje goede wil aristocratisch te noemen, terwijl met name de Tweede Kamer een schoolvoorbeeld 
van een democratisch instituut is. Deze conjunctie van regeringsvormen is ideaal. Iedere 
regeringsvorm heeft immers zijn voor- en nadelen. Door de systemen met elkaar te combineren 
kunnen de nadelen van het ene systeem ondervangen worden door de voordelen van het andere. 
 
In zijn Politeia geeft Plato aan dat de democratie vanwege de vrijheid die er is bedreigd wordt door 
populisme en anarchie.1 De aristocratie wordt geprezen omdat de bestuurders rechtvaardig zijn en oog 

                                                 
1 Plato, “Verzameld werk”, deel II, Amsterdam 2012, p. 335. 
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hebben voor het gemeenschapsbelang.2 Plato gaf daarom de voorkeur aan de aristocratie, hoewel niet 
zonder meer.3 Idealiter wordt echter de vrijheid van de democratie samengevoegd met de 
rechtvaardigheid en het gemeenschapsbelang van de aristocratie. Iemand als Calvijn heeft om die 
reden niet willen loochenen dat (de aristocratie of) een combinatie van democratie en aristocratie alle 
andere vormen verre te boven gaat.4 
 
Een combinatie van systemen is dus in theorie aantrekkelijk omdat het goede van een systeem 
gekozen en het slechte vermeden kan worden. Dit betekent dat het Nederlandse systeem in theorie erg 
sympathiek is. Ter afronding van dit argument geef ik een illustratief staatsrechtelijk voorbeeld. De 
Nederlandse democratie werkt via een meerderheidsstelsel. Dit brengt het gevaar met zich dat 
minderheden onderdrukt worden. In het staatsrecht wordt dit probleem van de ‘tirannie van de 
meerderheid’ echter zo veel mogelijk beteugeld door fundamentele rechten van ieder mens en 
eventuele specifieke minderheidsrechten die – in laatste instantie – door de rechter (aristocratie) 
gewaarborgd worden. 
 
Historische resultante  
Wat in theorie mooi is, hoeft dat in praktijk zeker niet te zijn. Met Burke: “(…) their abstract 
perfection is their practical defect”.5 Aan politiek-filosofische luchtkastelen hebben we niet veel. Het 
gaat erom dat een staatsbestel de tand des tijds heeft doorstaan. Een actueel geldend politiek bestel is 
een resultante van een complex aan historische ideeën en ervaringen. In 1790 schreef Burke over het 
destijds geldende Engelse staatsbestel: “This mixed system of opinion and sentiment had its origin in 
the antient chivalry; and the principle, though varied in its appearance by the varying state of human 
affairs, subsisted and influenced through a long succession of generations, even to the time we live 
in.”6 Waarom? Omdat “in history a great volume is unrolled for our instruction, drawing the materials 
of future wisdom from the past errors and infirmities of mankind.”7 
 
Het huidige Nederlandse bestel is door de eeuwen, door voor- en tegenspoed, gevormd tot wat het nu 
is. Dat betekent dat we het niet zomaar radicaal en revolutionair overhoop moeten gooien. Overigens 
haast ik mij nu een kanttekening te maken. Burke spreekt namelijk ook van mensen die “will be wise 
historically”, maar “a fool in practice”8 – die mensen zijn dus niet werkelijk historisch wijs.9 We 
kunnen deze opmerking slechts begrijpen vanuit het verschil tussen geschiedenis en historie. Een 
onderscheid dat Burke maakte10, maar waarschijnlijk het meest helder aan het licht komt bij Groen van 
Prinsterer.  
 
Bekend is Groens leus: “Er staat geschreven! Er is geschied!” Hieruit blijkt dat het Woord van God en 
de geschiedenis voor Groen samenhangen. Niet alle geschiedenis is historie. Nee, de geschiedenis is 
slechts historie in zoverre het met het ‘er staat geschreven’ meegetuigt. In de historie komen de Bijbel 
en de geschiedenis samen. De wereldgeschiedenis maakt daarom het omhulsel van de evangelische 

                                                 
2 Plato, “Verzameld werk”, deel II, Amsterdam 2012, p. 317 en 134-135. 
3 Cf. T. Irwin, “Classical Thought”, Oxford 2011, p. 109.  
4 J. Calvijn, “Institutie”, deel III, Zoetermeer 2004, p.564.  
5 E. Burke, “Reflections on the revolution in France”, Stanford 2001, p. 218. 
6 E. Burke, “Reflections on the revolution in France”, Stanford 2001, p. 238. 
7 E. Burke, “Reflections on the revolution in France”, Stanford 2001, p. 310. 
8 E. Burke, “Reflections on the revolution in France”, Stanford 2001, p. 311. 
9 Hoffman merkt op: “Burke was a reforming conservative, rather than a conservative reformer. He wished to 
reform in order to conserve.” Geciteerd in: R. Kirk, “Edmund Burke – a genius reconsidered”, Wilmington 1997, 
p. 91. Met name inzake de Amerikaanse revolutie en het gruwzame optreden van de gouverneur van India was 
Burke uitermate progressief. 
10 R. Kirk, “Edmund Burke – a genius reconsidered”, Wilmington 1997, p. 25. 
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ontwikkeling uit.11 Revolutionair is alles dat, in de woorden van Aalders, “de historie opoffert ter wille 
van de toekomst.”12 De bestrijding van deze geest heeft voor zowel Burke als Groen de hoogste 
prioriteit gehad. 
 
Wat betekent dit nu voor ons onderwerp? Dat het onvoldoende is om de aantrekkelijkheid van het 
Nederlandse bestel aan te tonen zonder haar te onderwerpen aan een historische toets. Die toets is 
tweeledig: zij heeft oog voor het ‘er is geschied’ én het ‘er staat geschreven’. Ik denk niet dat het 
Nederlandse politieke bestel, als geschiedkundige verworvenheid, ahistorisch is. Immers, voor zover 
ik kan inzien is het Nederlandse politieke bestel niet in strijd met de Bijbel. De eerder aangehaalde 
opmerking van Calvijn ondersteund dit. Kortom, het Nederlandse politieke bestel heeft historische 
waarde en moet dientengevolge niet zomaar aan allerlei experiment en vernieuwing ten prooi worden 
gegeven. 
 
Voortijdige samenvatting 
Tot dusver heb ik twee argumenten besproken tegen de stelling dat het Nederlandse politieke bestel 
dringend aan verandering toe is. Het eerste argument is een theoretisch argument. In het Nederlandse 
systeem herkennen we democratische, aristocratische en monarchale elementen. Door deze combinatie 
kunnen de zwakke kanten van ieder systeem ondervangen worden door de sterke kanten van een ander 
systeem. Hierdoor wordt het totale bestel sterker. Het tweede argument is dat het huidige Nederlandse 
systeem in de geschiedenis zo gegroeid is en zich niet negatief verhoudt tot de Bijbel. Het politieke 
bestel is derhalve als historisch te kenmerken. Dit betekent dat de argumenten om het bestel te 
veranderen wel héél sterk moeten zijn om te kunnen overtuigen. 
 
Politieke geest 
Het wordt tijd om de woorden ‘moreel fundament’ en ‘kritische participatie’ uit het inmiddels onder 
een dikke stoflaag bedolven Kernideeën in dit verband enig cachet te geven.13 Want, weliswaar zijn de 
instituties en staatsrechtelijke begrippen volop historisch, het denken dat daar sinds de Franse 
Revolutie achter schuilt zeker niet. Het gevaar is dat we ons laten foppen door de prachtige termen uit 
ons politieke bestel, omdat we geen oog hebben voor de geest van ‘ongeloof en revolutie’ die er anno 
2013 achter schuilgaat. Daarvan twee voorbeelden die bovenstaande ondersteunen. 
 
Vrijheid en moraal 
Neem het prachtige begrip ‘vrijheid’, cruciaal in onze grondwet.14 Een christelijke term – denk maar 
aan de titel van Luthers boek Von der Freiheit eines Christenmenschen. Maar ook een onderdeel van 
de bekende leus van de Franse Revolutie: “liberté, égalité et fraternité”. Vóór de Franse Revolutie was 
vrijheid “het recht om te doen wat men behoort te doen”, daarna werd het meer en meer “de eis om te 
kunnen doen en te kunnen zeggen wat men wil doen of zeggen.”15 Op die manier wordt, naar Jesaja, 
het kwade goed genoemd en het goede kwaad.16 Door zo te doen verdampt ook iedere moraal omdat 
de zij volledig gesubjectiveerd wordt. 
 

                                                 
11 G. Groen van Prinsterer, “Proeve over de middelen waardoor de waarheid wordt gekend en gestaafd”, 
Amsterdam 1858, p. 64. 
12 W. Aalders, “Theocratie of ideologie” Den Haag 1979, p. 54. 
13 D.J. Nijsink e.a., “Kernideeën” SGP-J, p. 15. 
14 Zie o.a. de artikelen 6 tot en met 13 van de Nederlandse Grondwet. 
15 B.J. Spruyt, “Als je eenmaal hebt liefgehad – over ds. J.T. Doornenbal, geloof, cultuur en politiek”, 
Zoetermeer 2009, p. 221. Cf. G. Groen van Prinsterer, “Ongeloof en revolutie”, Barneveld 2008, p. 148 én G. 
Groen van Prinsterer, “Vrijheid, gelijkheid en broederschap”, Den Haag 1848, h2, p. 2-3 
16 Jesaja 5 vers 20. 
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Deze subjectivering van de moraal stort het – op zichzelf goede - politieke bestel in een gezagscrisis. 
De democratie heeft immers de soevereiniteit bij het volk gelegd. Het volk bepaald de inhoud van de 
wetten. Als het morele besef van het volk subjectief is geworden, zal ook de moraal van de overheid 
willekeurig worden. Het recht ontleent haar geldingskracht niet meer aan een intrinsieke 
gerechtigheid, maar slechts aan het antwoord op de vraag of ze door het bevoegde orgaan op de 
daartoe voorziene wijze tot stand is gekomen. Dit betekent dat het rechtvaardige precies hetzelfde is 
als het belang van de sterkste.17 Of, in de woorden van Gerretson: “In de moderne staat, zoals hij 
sedert de [Franse] Revolutie geconcipieerd wordt, vallen macht en recht principieel samen.”18 Maar, 
“als dus de gerechtigheid terzijde is geschoven, wat zijn koninkrijken dan anders dan grote 
roversbenden?”19  
 
Begrotingsrecht, sociale grondrechten en individualisme 
Bij wet wordt ieder jaar de reeks vergunningen gegeven om voor de in de begrotingsposten vermelde 
doeleinden uitgaven te doen tot de daarin genoemde bedragen. De indiening van de ontwerpen van 
deze begrotingswetten geschiedt jaarlijks op de derde dinsdag van september.20 Op deze manier kan de 
overheid zich inzetten voor de sociale grondrechten. Hiermee is op zichzelf niets mis. Maar, als er 
vanuit de verkeerde, ahistorische en revolutionaire geest gehandeld wordt kan dit desastreuse gevolgen 
hebben.  
 
Sinds de Verlichting – beïnvloedt door de Reformatie – is het individu steeds meer centraal gesteld in 
het denken. Beroemd zijn de woorden van Descartes: “ ik denk, dus ik ben”.21 De Franse politicus en 
filosoof Tocqueville heeft beargumenteerd dat het individualisme, in de zin van “een weloverwogen 
en vreedzaam gevoel dat elke burger ertoe brengt zich van de massa van zijn medemensen te isoleren 
en zich met zijn familie en zijn vrienden af te zonderen, zodat hij, na zich zo een kleine samenleving 
voor eigen gebruik te hebben gecreeërd, de grote samenleving met genoegen aan zichzelf overlaat”22, 
groter is na een democratische revolutie dan in enig ander tijdperk.23 Ook heeft hij beredeneerd dat dit 
individualisme ertoe leidt dat alle collectieve problemen op het bordje van de overheid terechtkomen. 
De overheid krijgt hierdoor een te groot takenpakket en wordt te duur. Kortom, de geest van het 
individualisme kan het door de sociale grondrechten en artikel 105 van de Grondwet beoogde doel 
volledig ondermijnen. 
 
Wat verandering behoeft. 
Bovenstaande twee voorbeelden verduidelijken en versterken de idee dat de geest die tegenwoordig in 
het politieke bestel heerst degeneratie teweegbrengt en problemen veroorzaakt. Een probleem wordt 
opgelost door de oorzaak aan te pakken. Als het politieke bestel niet de oorzaak van de problemen is, 
heeft het geen zin om het politieke bestel te veranderen om zodoende de problemen op te lossen. Het 
Nederlandse politieke bestel behoeft daarom weinig verandering; de maatschappijbrede politieke geest 
des te meer. 
 
Idee van twee rijken 
Het begin van de bestrijding van het revolutionaire, ongelovige en ahistorische denken vinden we in 
de erkenning van twee rijken, twee steden. Alleen een metafysische wereld waaraan de gehele keten 

                                                 
17 Plato, “Verzameld Werk”, deel II, Amsterdam 2012, p. 29. 
18 G. Puchinger (red), “Aandacht voor Groen van Prinsterer”, Kampen, p. 66. 
19 A. Augustinus, “De stad Gods”, Amsterdam 2007, p. 187. 
20 Cf. art. 105 lid 1 en 2 Grondwet. Zie ook: Van de Pot, “Handboek van het Nederlandse staatsrecht”, Deventer 
2007, p. 797-798.  
21 R. Descartes, “Over de methode”, Amsterdam 2006, p. 61. 
22 A. de Tocqueville, “Over de democratie in Amerika”, Rotterdam 2012, p. 537. 
23 A. de Tocqueville, “Over de democratie in Amerika”, Rotterdam 2012, p. 539. 
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der menselijke kennis vastgehecht kan worden brengt een vastheid van beginselen, begrippen en 
instituties teweeg.24 Alleen dan kan de volledige subjectiviteit van de moraal worden voorkomen (mits 
de metafysische wereld zichzelf niet subjectief maakt of afschaft). Met de klassieke deugdenleer 
komen we dan al een heel eind – Kinneging -, maar pas het christendom geeft een afdoend antwoord 
op de vraag hoe een tot het kwade geneigd mens het goede gaat zoeken. “Beginselloosheid, uit 
Godverzaking ontstaan, kan niet ophouden, tenzij men God weder, als middelpunt en bron der 
waarheid erkent.”25 
 
Deze erkenning zorgt ervoor dat de moraal niet langer contingent, maar bepaald is. Ook het begrip 
vrijheid verkrijgt dan haar oude betekenis. Als de moraal naar een hoger peil wordt getild voorkomt 
dat tevens het pure materialisme en individualisme. De erkenning van God als middelpunt en bron der 
waarheid wordt niet bewerkstelligd door het politieke bestel te veranderen. Alleen God doet dat. In dat 
besef moet van dit middelpunt en deze bron van waarheid getuigd worden. Hoe? Niet in het grote, het 
machtige, het edele, het revolutionaire. “Integendeel, het verborgen, stille, eenvoudige en nederige 
leven, dat trouw is aan de Wet Gods, - dàt is het, wat God gebruiken wil om de geschiedenis een open 
deur te geven naar Zijn Rijk.”26 
 
Slotsom 
Kortom, in dit essay betwist ik de stelling “het Nederlandse politieke bestel is dringend aan 
verbetering toe”. De woorden ‘politiek bestel’ heb ik eng opgevat als betrekking hebbend op de 
politieke vormen, instituties en begrippen. Deze vormen, instituties en begrippen zijn uitstekend in 
orde. In de eerste plaats omdat ze verschillende regeringsvormen zodanig verenigen tot één bestel dat 
ze elkaar ondersteunen. Ten tweede omdat het huidige bestel noch in strijd is met het ‘er staat 
geschreven’, noch met het ‘er is geschied’. Veeleer is het de maatschappijbrede, politieke, 
revolutionaire, ongelovige geest die het staatsbestel corrumpeert.  Deze verbastering kan slechts 
tegengegaan worden door de erkenning van God als middelpunt en bron der waarheid. Deze erkenning 
wordt niet veroorzaakt door staatsrechtelijke verandering, maar door het eenvoudige en nederige leven 
dat trouw is aan de wet van God. 

                                                 
24 Naar: G. Groen van Prinsterer, “Proeve over de middelen waardoor de waarheid wordt gekend en gestaafd”, 
Amsterdam 1858, p. 3-4. Een atheïstisch natuurrecht, zoals dat van Radbruch, is tot mislukken gedoemd. 
Onvoldoende duidelijk is immers wanneer het conflict tussen rechtszekerheid en natuurrecht zo ondraaglijk 
groot is, dat de rechtszekerheid opzij moet worden geschoven. G. Groen van Prinsterer, “Proeve over de 
middelen waardoor de waarheid wordt gekend en gestaafd”, Amsterdam 1858, p. 67: “Het regt is in Gods wezen 
gegrond! Godverzaking brengt regtverzaking teweeg. Voor atheïsten is er natuurdrift, geen natuurregt.” 
25 G. Groen van Prinsterer, “Proeve over de middelen waardoor de waarheid wordt gekend en gestaafd”, 
Amstderdam 1858, p. 12. 
26 W. Aalders, “In verzet tegen de tijd”, Den Haag 1964,  p. 51. 


