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Geachte mevrouw Bruins Slot,
Op 3 november 2023 is het exact 175 jaar geleden dat de door Thorbecke herziene Grondwet is vastgesteld. Dat
maakt 2023 tot Grondwetjaar. Het hoeft geen betoog dat daar aandacht voor moet zijn. Juist in deze tijd is dat
belangrijk.
Bij veel thema’s die nu spelen (onder andere corona) wordt de Grondwet genoemd, al dan niet in de context van
het geheel van de Grondwet. Met onze campagne willen we structureel aandacht vragen voor de Grondwet (met
name de maatschappelijke functie die het heeft) en een bijdrage leveren aan een respectvolle samenleving.
In 2019 is hiervoor de Stichting Grondwetcampagne 2023 opgericht. Met een openingsbijeenkomst in het
provinciehuis van Noord Brabant is door de toenmalige Commissaris van de Koning, de heer Wim van de Donk,
de campagne gestart. De Stichting wil de Grondwet tot leven brengen, door deze breed onder de aandacht te
brengen van de gehele samenleving, inclusief overheid. Dat willen we bereiken door het organiseren, initiëren,
faciliteren en ondersteunen van verschillende aan de Grondwet gelieerde activiteiten. Daarnaast wil de Stichting
iets blijvends achterlaten om de naleving van de Grondwet van Thorbecke te bevorderen.
Daarvoor hebben we ondertussen ongeveer 80 burgemeesters, een aantal Commissarissen van de Koning, de
VNG, de Wethouders-vereniging én prominente leden uit de samenleving bereid gevonden om ons als
Grondwetgenoot te steunen.
Voor onze activiteiten hebben we geld nodig. De Grondwet is een aandachtsveld binnen uw Ministerie. Graag
willen we als bestuur van de Stichting een gesprek met u aangaan. Bij deze verzoek ik u om dit gesprek.
Daarin willen we twee vragen aan u voorleggen, te weten:
•
•

Wilt u een voorwoord schrijven in de reeds ontwikkelde Grondwetwijzer (een uitgave van Bas de Gaay
Fortman) over de Grondwet, bezien in het gemeentelijk perspectief?
Bent u bereid om onze campagne financieel te ondersteunen met een substantiële bijdrage? Voorafgaand
aan het gesprek overleggen wij de begroting en het activiteitenplan welke wij in het gesprek nader
onderbouwen.

In afwachting van uw reactie,
Met vriendelijke groet,
Stichting Grondwetcampagne 2023,
Herman Sietsma
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Ben Keizers
voorzitter

Bas de Gaay Fortman
emeritus Hoogleraar UU

