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Op de nadelen verbonden aan een districtenstel-
sel die de sp-ideoloog Van Raak in het kielzog
van Multatuli en geheel in lijn met de 19e
eeuwse liberale burgerheren presenteert, is het
nodige af te dingen. Dat een districtenstelsel Ka-
merleden voortbrengt die met handen en voeten
aan hun district gebonden zijn, is niet vol te hou-
den. In de negentiende eeuw was het niet onge-
bruikelijk dat Kamerleden hun district zelden of
nooit bezochten. In 1848 werden vooral grote
meervoudige kiesdistricten (waar twee of meer
Kamerleden werden gekozen) in het leven geroe-
pen. Toen na verloop van tijd bleek dat de angst
voor nepotisme en directe belangenbehartiging
ongegrond was, stond niets het vormen van
kleine enkelvoudige districten meer in de weg.
Uit een niet zo lang geleden door Vrij Nederland
gepubliceerde ‘Kamerleden Consumentengids’
blijkt bovendien dat met het afschaffen van het
districtenstelsel de lokalo niet is uitgestorven.1

Zijn Kamerleden die in districten worden ge-
kozen buigzaam als riet en veranderlijk als de
wind? Van Raak meent van wel, want alleen door
met vele tongen te spreken stuit de kandidaat
geen van de kiezers in zijn district tegen de
borst. Met evenveel aplomb kan men beweren
dat karakterloosheid en geestelijke lenigheid
vandaag de dag vereisten zijn om een Kamerze-
tel te bemachtigen. Niet de kiezers in het district,
maar de partijleiders moeten worden behaagd
om gekozen en herkozen te worden. Vrij Neder-
land categoriseert hen als de jaknikkers.

Dat een districtenstelsel gepaard gaat met een
armetierige oppositie is historisch niet te onder-
bouwen. In 1913, het laatste jaar dat in districten
werd gekozen, hadden 7 partijen zitting in de
Kamer. Sinds 1918 zaten gemiddeld 10 partijen
in de Kamer. Het Nederlandse absolute meerder-
heidsstelsel tendeerde anders dan het Engelse
relatieve meerderheidsstelsel niet tot een twee-
partijenstelsel. Voor het ontbreken van oppositie
na herinvoeren van het Nederlandse districten-
stelsel hoeft Van Raak dus niet bevreesd te zijn.

Dat op personen meer dan op de beginselen
die zij vertegenwoordigen de aandacht is ge-
vestigd, was eind negentiende eeuw een bezwaar
dat men tegen het districtenstelsel kon inbren-
gen. Nu in de loop der jaren heel wat ideologi-
sche veren zijn afgeschud, rest de kiezer niet veel
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meer dan zijn stem uit te brengen op personen
die hij vertrouwt, op personen waar hij zich ver-
want aan voelt. Het is moeilijk vol te houden dat
de evenredige vertegenwoordiging heeft geleid
tot een gedepersonaliseerde zuivere beginsel-
strijd. 

De sp is gebaat bij behoud van het bestaande
kiesstelsel. Het valt Van Raak dan ook niet moei-
lijk een trits nadelen verbonden aan het distric-
tenstelsel te presenteren. Steekhoudend is alleen
Van Raaks argument dat veel kiezers na herin-
voeren van het districtenstelsel stemrecht zon-
der kiesvermogen krijgen. In een district waar li-
berale kiezers in de meerderheid zijn, maken de
sociaal-democratische kiezers de gang naar de
stembus slechts om getuigenis af te leggen. Een
nadeel dat hij niet noemt is dat onder een distric-
tenstelsel onvrede slechts mondjesmaat in de
uitslag tot uitdrukking wordt gebracht. Evenre-
dige vertegenwoordiging is daarentegen een
zeer gevoelige barometer. Onder een districten-
stelsel zou Fortuyn wel een zetel hebben gehaald
en in zijn kielzog wellicht nog een aantal getrou-
wen, maar 26 zetels had de LPF niet gehaald.

Van Raak heeft goede redenen om aan de
evenredige vertegenwoordiging vast te houden,
maar hij miskent de voordelen die aan districts-
gewijze verkiezingen verbonden zijn. Dat Ka-
merleden die in districten worden gekozen met
een eigen mandaat en niet op de slippen van de
lijsttrekker de Kamer binnenkomen moet ook
hem aanspreken.

partijleiders almachtig 

De staatscommissie die in 1913 werd belast met
het ontwerpen van een evenredig kiesstelsel
hechtte aan het in stand houden van een regio-
nale band tussen kiezer en gekozene. Op haar ad-
vies werd het land verdeeld in achttien kieskrin-
gen (inmiddels negentien). Partijen die in heel
het land aan de verkiezingen deelnamen dien-
den achttien kandidatenlijsten in om te voorko-
men dat stemmen verloren gingen. Naast het in
stand houden van een regionale band tussen kie-
zers en gekozenen moesten de kieskringen ver-

hinderen dat de partijtop te machtig werd: ‘In-
dien alle kiezers te zamen alle afgevaardigden
kiezen, zal elke partij één lange lijst van candida-
ten opstellen, wat natuurlijk moet geschieden
door de centrale leiding. Nu zal deze daarbij uit
den aard der zaak wel met plaatselijke omstan-
digheden en inzichten rekening moeten hou-
den, maar toch zal die eenheid leiden tot sterker
centralisatie dan gewenscht is.’2 Door in de kies-
wet de bepaling op te nemen dat op een lijst niet
meer dan 10 namen mochten staan, werden de
grote partijen gedwongen met verschillende, in
de regio’s opgestelde lijsten aan de verkiezingen
deel te nemen.

De goede bedoelingen van de staatscommis-
sie ten spijt hebben de partijbesturen sinds de
invoering van de evenredige vertegenwoordi-
ging in 1917 de macht naar zich toegetrokken. 
De kieskringbesturen werden overvleugeld en
de partijtop bepaalde welke kandidaten in welke
kring op de kansrijke bovenste plaatsten kwa-
men te staan. Ook de kiezer werd buiten spel ge-
zet. In 1921 nam de Kamer een wet aan die het ge-
kozen worden door voorkeursstemmen de facto
onmogelijk maakte. De door de partijtop opge-
stelde lijstvolgorde was heilig. Het gestelde
maximum van 10 kandidaten per lijst werd spoe-
dig 20, later 30 en verdween uiteindelijk uit de
kieswet. Die tendens tot centraliseren heeft er-
toe geleid dat de Nederlandse politieke partijen
vandaag de dag tot de minst democratische van
Europa behoren.3 Waarom nog lid worden van
een politieke partij als de contributie de enige
bijdrage is die op prijs wordt gesteld? 

kieskringen in ere herstellen

Door de kieskringen in ere te herstellen en het
aantal kandidaten per lijst aan een maximum te
binden krijgen de leden de invloed die nodig is
om de ledenpartij te revitaliseren en krijgen de
kiezers echte volksvertegenwoordigers. De leden
moeten invloed hebben op de grondslagen en de
koers van de partij en moeten kunnen bepalen
welke kandidaten het meest geschikt zijn om het
programma uit te dragen. Door de selectie van de
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kandidaten over te laten aan de leden in de kies-
kringen komt men tegemoet aan de ook binnen
de PvdA veel geuite kritiek op de te grote macht
van een regentenkliek. De wens een ledenpartij
te zijn zal gepaard moeten gaan met interne de-
mocratie, dus met invloed van de leden ook op de
kandidatenlijst.

Twee problemen waar de PvdA nu mee wor-
stelt zijn te vermijden. Dat Kamerleden een regio
moeten adopteren omdat zo goed als de gehele
fractie uit de Randstad afkomstig is kan de be-
doeling toch niet zijn. Als een regionale band
tussen kiezers en gekozenen wenselijk wordt ge-
acht, ligt het meer voor de hand dat de regio’s een
Kamerlid kiezen in plaats van de Kamerleden
een regio. Zodoende zou meteen een tweede pro-
bleem kunnen worden opgelost. De bescha-
mende vertoning dat Kamerleden pas nadat ze
verkozen zijn besluiten het lidmaatschap al dan
niet te aanvaarden zal zich niet meer voordoen.
In de kieskringen zullen de kandidaten, dus ook
de zittende bewindslieden, duidelijk moeten
maken dat ze meer dan gemotiveerd zijn vier
jaar in de Kamer te gaan zitten. De leden in de

verschillende kieskringen zullen niet op zoek
gaan naar geschikte bewindslieden en aspirant-
bestuurders, maar naar volksvertegenwoordi-
gers, naar mannen en vrouwen die het vertrou-
wensvotum dat ze krijgen niet zullen bescha-
men. Gekozen in relatief autonoom opererende
kieskringen zullen de Kamerleden steunend op
een eigen kiezersmandaat de oren minder laten
hangen naar de partijleiding. Voor een tweede
termijn zijn de zittende Kamerleden afhankelijk
van het vertrouwen dat ze in de kieskring genie-
ten en niet van de genade van de door de partij-
top aangestuurde commissie die de kandidaten-
lijst opstelt. Eigenzinnigheid zal eerder beloond
dan afgestraft worden en de band met de partijle-
den en de kiezers in de regio is meer dan plicht-
matig. Kandideren en kiezen in kieskringen met
behoud van evenredigheid zal de Kamer de im-
puls geven die ook Van Raak nodig acht. En pas-
sant kan de kloof tussen de partij en de leden
worden verkleind. De vraag is of de oligarchen
bereid zijn een stapje terug te doen.
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