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De Grondwet legt op de leden der volksvertegenwoordiging den plicht bij het 
aanvaarden van hun ambt „getrouwheid" te zweren aan de Grondwet. De eed kan 
door een belofte worden vervangen. 

Het is bekend, dat er kamerleden zijn die de belofte doen, terwijl zij zich 
geenszins voornemen de beloofde trouw te houden, terwijl het integendeel hun 
plan is, zoodra hun de mogelijkheid is geopend met eenige kans op succes de 
Grondwet om te werpen, die kans met beide handen aan te grijpen. Wie 
revolutionnair gezind is, is niet trouw aan de Grondwet, kàn niet trouw zijn aan 
de Grondwet. Hiermede wordt het afleggen der belofte tot een onoprechtheid. 
Een onoprechtheid, die door hen die zich er aan schuldig maken niet wordt 
gevoeld, omdat zij de eed of de belofte beschouwen als een zinledige formaliteit. 
Zij voelen zich waarschijnlijk niet onoprecht bij het uitspreken der verlangde 
woorden, omdat ieder weet dat de woorden voor hen geen zin hebben, dat zij ze 
alleen uitspreken omdat zij zonder die formaliteit hun doel, in het parlement voor 
hun beginselen op te komen, niet kunnen bereiken. Zij weten wel dat het niet 
geheel in den haak is wat zij doen, maar zij zullen als het noodig is waarlijk wel 
over ernstiger bezwaren heenstappen om hun doel te bereiken. Dit is voor hen 
een peuleschilletje. 

Voor hen echter voor wie de Grondwet ernstiger beteekenis heeft is het dat 
niet, is wat hier geschiedt in hooge mate ergerlijk. Hier wordt gespot met een der 
fundamenten van de samenleving tus-schen menschen — de noodzakelijkheid 
zijn belofte te houden. En wel een belofte die van zoo hooge waarde wordt 
geacht, dat zij met eede moet worden bevestigd. Ik ben niet van plan thans de 
waarde van den eed te onderzoeken. Voor de lezers van dit blad zal de ernst van 
de door eed versterkte belofte dadelijk duidelijk zijn. Een Christen kan een eed 
die hij niet van plan is te houden, niet afleggen. We kunnen ons allen indenken, 
dat men een trouw die men onder eede beloofd heeft verbreekt, omdat de nood 
ertoe dwingt, maar hoe hoog moet de nood wel gestegen zijn om zulk een breuk 
te veroorloven. Doch wij kunnen ons niet indenken in de mogelijkheid dat men 
zich voorneemt reeds op het oogenblik zelf der eedsaflegging dien eed te breken. 
Wie voor de keus staat een onwaarachtigen eed of het niet bereiken van eenig 
daarachter gelegen doel, zweert niet. 

Wij leven in een- geseculariseerden tijd. Daarbij hoort, dat de wet de belofte 
en den eed op één lijn stelt. Ik kom daar niet tegen 

*)   Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur, jrg.  1933, no. 42. 



DE  EED DER LEDEN  VAN  DE STATEN GENERAAL 101 

op. Doch wel mogen we eisc'hen, dat de belofte dezelfde waarde heeft als de 
eed. Geheel mogelijk is dat niet — dit is juist de waarde van den eed, doch wij 
moeten dat toch zooveel mogelijk benaderen en daarom mag de met den eed 
gelijk gestelde belofte niet tot zinledige formule worden. Wie haar daartoe 
maakt haalt eed en belofte en daarmede de waarachtigheid in het staatsieven 
naar beneden, brengt aan dit leven zware schade toe. 

Wie getrouwheid aan de Grondwet zweert, zweert niet trouw aan een stukje 
papier, ook niet aan een bundeltje formules, doch hij belooft zich te onderwerpen 
aan de ordening van gezag en vrijheid, van individueele rechten en staatsmacht 
zooals deze in de Grondwet is vastgelegd. Van die ordening is essentieel 
element, dat zij alleen op door haar zelf aangegeven wijze kan worden ver-
anderd. Het is niet zonder reden, dat de Grondwet getrouwheid aan haar zelf van 
de leden der Volksvertegenwoordiging eischt, gelijk zij haar evenzeer van den 
Koning verlangt. De rechtsstaat, waarin wij leven en hopen te blijven leven, 
geeft binnen den kring der constitutie groote vrijheid aan verschillende 
opvattingen en stroomingen, zijn kern ligt mede in erkenning van de andere 
stroomingen naast de heerschende, doch van die vrijheid is de constitutie zelf de 
grens. Vrijheid haar te breken is er niet, kàn er niet zijn, het is met het wezen van 
den rechtsstaat in strijd. Vandaar dat lidmaatschap der volksvertegenwoordiging, 
gebonden aan de bestaande constitutie, en révolutionnaire gezindheid, die zich 
ten doel stelt die constitutie om te werpen, in beginsel onver-eenigbaar zijn. 
Vandaar de eisch dat door eed of belofte ieder kamerlid voor oogen staat waar de 
grens van zijn vrijheid van werken en getuigen is gelegen. 

Dit alles was vroeger zoo vanzelfsprekend, dat aan den eed der kamerleden 
weinig aandacht werd gewijd. In de 19e eeuw was er geen die zelfs maar de 
neiging gevoelde hem niet te houden. Dit is thans anders. Doch daarmede is het 
tijd geworden de ernst van den eed te handhaven, door hen, voor wien hij een 
onwaarachtigheid is, niet tot het afleggen van den eed toe te laten. 

Wie niet kan zweren of beloven getrouw te zullen zijn aan de Grondwet màg 
dit ook niet doen. Ziet hij dit zelf niet in, dan moet het hem door den wetgever 
worden verhinderd. Zijn onwaarachtige eed is een publiek schandaal. Om 
daartoe te komen zou ik wenschen dat aan den Procureur-Generaal bij den 
Hoogen Raad de bevoegdheid werd toegekend zich te verzetten tegen aflegging 
van eed of belofte naar art. 88 G.W. door hem, die blijkens zijn openlijke 
verklaringen en gedragingen in oprechtheid niet kan verklaren trouw te zullen 
zijn aan de Grondwet. Meent de verkozene dat dit verzet ten onrechte is 
geschied, dan onderwerpt hij de zaak aan den Hoogen Raad. Voor deze het 
verzet heeft opgeheven, wordt  de  betrokken  persoon  niet  tot  eedsaflegging  
toegelaten. 

De beslissing moet m.i. liggen bij den rechter, niet bij de kamers 



102 P. SCHOLTEN 

der volksvertegenwoordiging, noch minder bij de Regeering. De beslissing of 
iemand het recht heeft verbeurd te verlangen dat zijn eed of belofte als ernstig 
gemeend moet worden beschouwd en dus aanvaard in haar verreikende 
consequentie, moet onttrokken worden aan de sfeer van den partijstrijd — moet 
door den rechter in wiens objectiviteit vertrouwen bestaat worden uitgemaakt. 
Voor Provinciale .Staten en Gemeenteraad zouden analoge bepalingen moeten 
worden gemaakt, waarbij echter niet de Hooge Raad, maar Hof en Rechtbank de 
beslissing zouden hebben te geven. 

Het gevolg zou zijn dat sommige gekozenen niet in functie zouden kunnen 
treden, hun plaatsen zouden leeg blijven. In het ontbreken van het wettelijk getal 
zou uitkomen, dat een deel van het volk een volksvertegenwoordiging op de voet 
der constitutie in het geheel niet wenscht. 

Wellicht voert men tegen dit voorstel aan, dat bij aanneming dit deel der 
bevolking ten onrechte de mogelijkheid mist haar stem in de vertegenwoordiging 
te doen hooren. Wie dit zegt, vergeet dat ook dit recht gehoord te worden alleen 

binnen de constitutie bestaat. Het parlementaire stelsel berust op de tegenstelling 
van partijen, doch alleen van partijen die elkaar erkennen, die met elkaar kunnen 
strijden, omdat zij een gemeenschappelijk strijdperk hebben. Dit strijdperk is dat 
der constitutie. De oppositie kan in het parlementaire stelsel alleen een loyale 
oppositie zijn. 

Een oppositie die — hoezeer haar beginsel staat tegenover dat der Regeering 
— erkent, dat de Regeering Regeering is en dus gehoorzaamd moet worden. Een 
révolutionnaire oppositie past niet in het parlement, zij is er binnen geslopen 
door de onoprechtheid van een belofte die zij niet wenscht te houden. Het is 
recht haar te weren. 



 


