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De constitutie legt de fundamentele regels vast van de staatsinrichting, zoals de 
scheiding der machten en specifieke burgerrechten. Volgens deze omschrijving is de 
constitutie identiek aan de grondwet. De grondwet is van een hogere orde dan ande
re wetten, haar functie is individuele burgers en minderheden te beschermen tegen 
de tirannie van de meerderheid. Zo voorkomt de grondwet dat fundamentele waar
den als de vrijheid van meningsuiting en de lichamelijke integriteit van het indivi
du door een meerderheidsbesluit worden aangetast. Sommigen vatten het begrip 
constitutie ruimer op en rekenen daartoe ook de Provincie- en Gemeentewet en al
lerlei internationale verdragen. 

De constitutie verschilt naar tijd en plaats. Als historisch product vormt zij de 
neerslag van de ontwikkeling van een land. Zo is het eerste artikel van de Duitse 
grondwet mede ingegeven door de negatieve ervaringen met het nationaal-socialis-
me: 'De waardigheid van de mens is onaantastbaar. Haar te beschermen en te achten 
behoort tot de plicht van de staatsmacht/ Wat betreft de constitutie bestaan tussen 
landen dikwijls grote verschillen. Zo kent Nederland geen constitutionele toetsing 
en Duitsland wel In Duitsland beoordeelt een speciaal justitieel hof {Bundesverfas-
sungsgericht) of een nieuwe wet in overeenstemming is met de grondwet. De Neder
landse grondwet verbiedt de rechter een dergelijke toetsing. Rechtsfilosofen buigen 
zich over de vraag of Nederland niet ook een constitutionele toetsing moet introdu
ceren. Want wat stelt het primaat van de grondwet nu voor als wetten daaraan niet 
kunnen worden getoetst? 

Er zijn nog meer redenen om. vraagtekens te plaatsen bij de Nederlandse consti
tutie. Zo vraagt het Nieuw Republikeins Genootschap (www.republiek.myweb.nl) 
zich af of de in de grondwet vast verankerde constitutionele monarchie nog van deze 
tijd is. Is een niet democratisch gekozen koningfin) verenigbaar met moderne prin
cipes van de democratie? Is het uitroepen van een republiek niet een mooie manier 
om een einde te maken aan gekrakeel over Maxima's vader? De publieke controverse 
over het referendum beroert eveneens de constitutie. De introductie van een correc
tief referendum, zou immers een grondwetswijziging met zich meebrengen. Sinds 
Paars in 1994 aantrad, is er politieke touwtrekkerij om het referendum.. 

In het tijdperk van de moderne informatie- en communicatietechnologie (ICT) 
is de vraag of de huidige constitutie burgers voldoende bescherming biedt. Met het 
oog daarop heeft de commissie Grondrechten in het Digitale Tijdperk onder leiding 

http://www.republiek.myweb.nl


o 

van de Leidse hoogleraar Franken vorig jaar mei regering en parlement geadviseerd 
enkele grondwetsartikelen te wijzigen en een nieuw artikel aan de grondwet toe te 
voegen. Zo stelt de commissie voor artikel 7, dat de vrijheid van meningsuiting re-

7 geit, te wijzigen omdat dit artikel het alleen, heeft over media als drukpers, radio en 
? televisie, en niet over internet. Volgens de commissie-Franken past een 'techniek-
§ onafhankelijke formulering' beter bij het nieuwe tijdsgewricht. Dat geldt ook voor 
m artikel 13 van de grondwet, dat stelt dat het brief-, telefoon- en telegraafgeheim on-
£ schendbaar is. Volgens de commissie zouden ook e-mail en fax daaronder moeten 

vallen. Verder stelt de commissie voor een nieuw artikel aan de grondwet toe te voe
gen dat burgers het recht op toegang tot overheidsinformatie garandeert. 

Bruce Ackerman (1991) onderscheidt constitutionele politiek van normale poli
tiek Constitutionele politiek is gericht op het wijzigen van de bestaande constitu
tie, dat wil zeggen het opstellen van nieuwe regels die de basis vormen voor de nor
male politiek. Degenen die een brede opvatting van de constitutie hanteren, wijzen 
erop dat niet alleen binnen het geijkte politieke systeem (regering, parlement en 
partijen.) aan constitutieve politiek wordt gedaan. Dit gebeurt ook in de burelen van 
de Europese Commissie, het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank 
en de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Daar stellen elites regels op die de kwaliteit 
van leven van mensen op zeer uiteenlopende plekken in de wereld sterk beïnvloe
den. De Europese Unie biedt tal van voorbeelden van constitutionele politiek. In ju
ni 1999 besloot bijvoorbeeld de Europese Raad in Keulen een Handvest van de 
Grondrechten van de Europese Unie op te stellen. Een groep van 62 personen werd 
belast met het opstellen van een ontwerp voor het handvest. Tijdens de Eurotop in 
Nice (december 2000) keurden de regeringsleiders het ontwerp goed. In de ogen van 
sommigen vormt het handvest een eerste aanzet tot een Europese grondwet. Weer 
anderen betwijfelen of het handvest ooit zal worden omgesmeed tot een juridisch 
bindende tekst. Meestal leidt een constitutionele crisis tot voorstellen om de consti
tutie te veranderen. Er is sprake van een constitutionele crisis wanneer een publieke 
strijd wordt gevoerd over de legitimiteit van de constitutie of wanneer grote delen 
van de bevolking twijfelen aan de onpartijdigheid van de hoeders van de constitutie. 
Zo vormde de recente strijd over de verkiezingen in de Verenigde Staten de aanlei
ding een wijziging van het Amerikaanse kiesstelsel voor te stellen. Bovendien werd 
publiekelijk getwijfeld aan de integriteit van het Supreme Court. Gijs van Oenen opent 
het themadeel van deze Krisis met een analyse van de constitutionele crisis in de Ver
enigde Staten. Kenmerkend voor deze crisis is dat ieder politiek oordeel juridisch 
werd aangevochten, en ieder juridisch oordeel op de politieke weegschaal werd ge
legd. Op basis van een kritische bespreking van enkele rechtsfiiosofische theorieën 
over het bezweren van een constitutionele crisis, laat Van Oenen zien hoe het Supreme 
Court een einde probeert te maken aan de escalerende dialectiek van politisering en 
juridisering. Volgens hem gebeurt dat anders dan veelal wordt gedacht. 

Tannelie Blom gaat in zijn bijdrage in op de constitutionele politiek van de Eu
ropese Unie. Zijns inziens staat het vocabulaire van de meeste politiek filosofen een 



adequate analyse en beoordeling van het Europees integratieproces in de weg. Zo
lang de natiestaat voor politiek filosofen het vanzelfsprekende referentiekader van 
democratische politiek vormt, zijn ze niet in staat realistische ideeën te ontwikkelen 
over het opheffen van. het democratisch tekort van de Europese Unie. Politiek filoso
fen kunnen zich van dit referentiekader bevrijden door meer aandacht te schenken 
aan postparlementaire concepties van legitieme heerschappij. 

Canada bezegelde zijn onafhankelijkheid van Groot-Brittannië met de Constitu
tion Aa van 1982, Daarmee werd de Canadese Charm of Rights and Freedoms tot wet ver
heven. Melissa Williams vestigt in haar bijdrage voor het themadeel de aandacht op 
een clausule die het mogelijk maakt dat bepaalde rechten die door dit constitutieve 
document worden gegarandeerd door de wetgever buiten werking kunnen worden 
gesteld. Dit roept de vraag op of deze clausule niet een van de basisprincipes van het 
constitutionalisme schendt? Wordt met deze clausule niet het spanningsveld tussen 
fundamentele rechten en democratisch zelfbestuur opgelost ten faveure van het 
laatste (en het gevaar van de tirannie van de meerderheid)? Williams meent dat dat 
niet het geval is. In haar ogen institutionaliseert de clausule een pragmatische stijl 
van politiek bedrijven waarbij burgers tegelijkertijd oog hebben voor zowel funda
mentele en noodzakelijk abstracte rechten ais voor de alledaagse politieke praktijk. 
De pragmatische stijl blijkt vooral uit de Canadese benadering van het vraagstuk 
van tolerantie. Williams verheldert dit vraagstuk aan de hand van publieke discus
sies over vrouwenbesnijdenis, het hoofddoekje voor moslimvrouwen en de aanwe
zigheid van militante islamitische groeperingen. Voor haar vormen deze casussen de 
aanleiding om de verhouding tussen autonomie, gelijkheid en vrede in de liberale 
theorie en praktijk van tolerantie aan de orde te stellen. Sinds het verschijnen van 
Bruno Latours Wij zijn nooit modem geweest wordt het begrip constitutie nog in een heel 
andere betekenis gebruikt. Bij Latour duidt de moderne constitutie op de scheiding 
tussen de sociale wereld van mensen en de natuurlijke wereld van dieren, planten en 
dingen. Het opsplitsen van de wereld in natuurlijk en maatschappelijk heeft het
zelfde constitutionele karakter als de scheiding tussen rechterlijke en uitvoerende 
macht. De in de zeventiende eeuw gevestigde moderne constitutie zou de prolifera
tie van hybriden van mensen en dingen aan het zicht onttrekken. Latour pleit daar
om voor een symmetrische antropologie die zowel de proliferatie als de zuivering 
van. deze hybriden nauwgezet beschrijft. Dit houdt in dat men zich niet blindstaart 
op de betekenis die menselijke interacties hebben voor de sociale cohesie, maar dat 
men ook de bindkracht der dingen onderzoekt (Harbers en Koenis 1999). Weten-
schaps- en techniekonderzoekers verwachten van een symmetrische behandeling 
van mensen en niet-mensen nieuwe inzichten. Op 6 november 2000 hield Gerard de 
Vries een lezing waarin hij enkele vooronderstellingen van Latour en wetenschaps-
en techniekonderzoekers die hem volgen kritiseert. Hij wijst op het normatieve te
kort van de door hen beleden empirische filosofie. Latour en de zijnen geven geen 
antwoord op de vraag of de impliciete normen die zij via etnografisch onderzoek ex
pliciet maken juist zijn. Een empirisch filosoof beperkt zich tot het beschrijven van 
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rollen die dingen in bepaalde praktijken spelen en de normen die daarbij in het ge
ding zijn, maar geeft geen redenen voor of tegen deze normen. De Vries voert het 

& normatieve tekort van de empirische filosofie terug op het symmetrische vocabulai
re. Met dit vocabulaire gaat men al te gemakkelijk voorbij aan een cruciaal verschil 
tussen mensen en dingen» Terwijl mensen desgevraagd redenen kunnen geven voor 

§ hun handelingen, kunnen dingen dat niet doen» 
De Vries heeft met de in het dossier opgenomen lezing de knuppel in het hoen

derhok van de wetenschaps- techniekonderzoekers gegooid. Dat blijkt uit eveneens 
opgenomen reacties van Hans Harbers en Chunglin Kwa. Hans Harbers wijst er niet 
alleen op dat het stuk van De Vries doorspekt is met misinterpretaties van een door 
Annemarie Mol, Alice Stollmeyer en hemzelf geschreven artikel, maar beargumen
teert ook waarom de transcendentaal-idealistische filosofie van zekerheid biedende 
a-priori?s van De Vries niet te rijmen valt met de onzekerheid van een empirisch-fi-
losofische zoektocht waarbij geprobeerd wordt nieuwe werelden te ontsluiten. De 
kritiek van De Vries snijdt volgens Harbers geen hout omdat ze qua inhoud berust 
op een achterhaald dualistisch denkkader en qua stijl in een transcendentaal jasje 
gestoken is. Chunglin Kwa herinnert eraan dat naast de humanistische traditie in de 
filosofie (Descrartes, Kant en Wittgenstein) er nog een andere traditie (Lucretius, 
Leibniz en Whitehead) is die geen strikte scheiding tussen mensen en dingen maakt 
en het filosoferen bij de dingen zelf laat beginnen en niet bij het bewustzijn. De 
Vries dient Harbers en Kwa vervolgens van repliek 

Ten slotte bevat deze Krisis een review van Bas van Stokkom over drie boeken 
waarin het erfgoed van de jaren zestig centraal staat en een recensie van Tjitske 
Akkerman over Sex. and social justice van Martha Nussbaum. 

L i t e r a t u u r 

Ackerman, B. (1991) We? the people. Cambridge, Harvard University Press. 

Harbers, H. en S. Koenis (red.) (1999) De bindkracht der dingen. Themanummer van Kennis en Me

thode 23,1. 

Latour, B. (1994) Wij zijn nooit modern geweest Pleidooi voor een symmetrischt cuitropolqgie. Amsterdam, Van 

Gennep. 


