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Op zoek naar Kamer-
leden-nieuwe stijl
De laatste parlementsverkiezingen hebben op zijn
minst één positief gevolg gehad: de onvrede over
het functioneren van onze democratie is manifest
geworden. Het ging niet zozeer om een keuze te-
gen acht jaren paars — dat had ook op andere wijze
gekund — als wel om een afkeuring van ons poli-
tieke stelsel. De kiezer gaf aan niet langer het gevoel
te hebben dat zijn stem er iets toe doet, dat de man
of vrouw op wie hij zou moeten stemmen geen ver-
tegenwoordiger van het volk meer is. Zijn beeld is
dat hij slechts een apparatsjik kiest die door de top
van diens partij wordt ’gestuurd’ en zijn echte, con-
trolerende rol niet waar maakt. 

Om het vertrouwen terug te winnen zal deze in-
druk moeten worden weggenomen. Dit vraagt om
twee maatregelen. 1. De relatie tussen stemgerech-
tigde burger en gekozen volksvertegenwoordiger
moet directer worden. 2. De structuur en ook de
cultuur moet zodanig worden veranderd dat — zo
geen garantie — in elk geval een grotere kans be-
staat dat Kamerleden hun functie zelfstandig uitoe-
fenen; weliswaar na overleg binnen een fractie maar
zonder diens druk, en zeker zonder dwang vanuit het
‘Torentje’. Dit maakt de uitslag van kamerdebatten
en parlementaire besluitvorming minder voorspel-
baar. Het kan ook vaker dan nu tot breuken leiden
— en in het ergste geval de val van een regering —
indien een bewindsman een afwijzing als een af-
front beschouwt. Maar het is kiezen of delen: echte
democratie of botte machtsuitoefening. 

Kiest de politiek voor het eerste dan zal men een
sterkere rol van het parlement moeten accepteren.
De Kamer fungeert dan als een trait-d’union tussen
volk en regering, waar de dingen van de dag, zon-
der politieke correctheid, bij de naam worden ge-
noemd. Want de parlementariërs-nieuwe-stijl zul-
len met het oog op het afleggen van verantwoor-
ding aan hun kiezers wel verplicht zijn in de Kamer
hom of kuit te geven. Die verantwoording vindt
achteraf plaats en zal zijn climax hebben op het
moment dat volgende verkiezingen voor de deur

staan. Dan moet worden bepaald of de afge-
vaardigde weer zal worden gekandideerd. Het
spreekt vanzelf dat niet het hele electoraat in die
beoordeling kan worden betrokken. Maar het is wel
mogelijk daarmee indirect rekening te houden,
door de kandidaatstelling over te laten aan regio-
nale partijafdelingen. Als die hun eigen keuze mo-
gen maken, zullen zij er sterk op letten hoeveel res-
pect hun kamerleden bij het lokale electoraat — en
dat is meer dan de eigen partij! — hebben verwor-
ven. In zo’n structuur kan een parlementslid dat
(regelmatig) een dissident in zijn fractie is geweest
— en daarom op nationaal niveau omstreden of
zelfs ongewenst — in zijn regio toch weer worden
gekandideerd als hij of zij daar goed scoort. Niet
leuk voor de machthebbers, wel goed voor het ge-
voel van de kiezer.    

Het is duidelijk dat dit alleen kan in een distric-
tenstelsel. De meest bekende variant daarvan is die
waarbij in elk district bij absolute meerderheid van
stemmen één afgevaardigde wordt gekozen. Dit
heeft als nadeel dat er géén garantie is van een
evenredige vertegenwoordiging van alle politieke
partijen in het parlement. In Duitsland is daarvoor
een oplossing gevonden, maar de invloed van de
kiezer in de districten blijft daar toch beperkt. Bo-
vendien kent het Duitse systeem een kiesdrempel
waardoor het principe van de evenredige vertegen-
woordiging toch weer geweld wordt aangedaan. 

Ik pleit daarom voor een andere mengvorm
waarin enerzijds voor het land als geheel dat prin-
cipe volledig tot gelding komt en anderzijds de kie-
zers in een regio echt een eigen keuze kunnen ma-
ken. Dit kan door ons land te verdelen in (bijvoor-
beeld) dertig districten van gemiddeld een half
miljoen zielen, die voor elke 100 000  inwoners één
kamerlid leveren. In zo’n district wordt dus niet
slechts één parlementariër gekozen maar een aan-
tal — in dit voorbeeld gemiddeld vijf — en die zul-
len (vrijwel) altijd van verschillende partijen zijn.
Deze regio’s zullen soms een hele provincie omvat-
ten, vaker echter een deel. Zij kunnen ook — af-
hankelijk van de sociaal-economische samenhang
— provinciegrensoverschrijdend zijn. 

In zijn zuiverste vorm heeft elk district een eigen
lijst met kandidaten die hun woonplaats in de des-
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betreffende regio hebben en (dus) nergens anders
kandidaat zijn, ook de lijstaanvoerder niet. Dit be-
tekent allereerst dat — anders dan nu — de lande-
lijke partijleider niet als algemene lijsttrekker kan
fungeren en ten tweede dat hij zelf via zijn eigen
district een kamerzetel moet behalen. Om de kan-
sen op (her)verkiezing van nationaal belangrijke
politici te vergroten, is  een variant mogelijk waar-
bij (drie à vijf ) ‘kopstukken’ zich toch in één ander
district kunnen laten kandideren. Een nog ruimere
mogelijkheid wil ik echter uitsluiten omdat dan het
principe van het stelsel te zeer zou worden aange-
tast — één lijsttrekker voor het hele land blijft dus
onmogelijk.      

Invoering van het door mij voorgestelde gemo-
dificeerde districtenstelsel biedt de mogelijkheid
tot het ontstaan van een nauwere band tussen kie-
zer en gekozene alsmede van echt dualisme. Het
‘gat van wantrouwen’ kan zo worden verkleind. Wel
moet de keerzijde hiervan worden onderkend, na-
melijk dat de veel onafhankelijker opererende ka-
merleden bij de zittende macht niet populair zullen
zijn en dat dus het pluche van het hogere ambt
waarschijnlijk verder buiten bereik komt. Waar zij
bovendien de herverkiezing in hun district telkens
weer zullen moeten bevechten, kan dit de animo
om zich te kandideren belemmeren. Een financiële
regeling die ruimer is dan de huidige, zowel tijdens
als ook na de vervulling van het ambt, zou dat kun-
nen voorkomen. Ik vind dat echte democratie zo’n
prijs wel waard is.

ton puister 
Econoom. Hij werkte in overheidsdienst en is thans free
lance publicist over Bulgarije. 

De koekoek en de
albatros
Het is tegenwoordig allemaal strategisch gedrag
wat de klok slaat. Niemand zegt meer wat ie eigen-
lijk denkt. Je moet op je tellen passen in dit
dolende land dat van mediahype naar mediahype
wankelt. 

De doodstraf? Daar mag je niet meer op voor-
hand tegen zijn. Neen, afkeer van openbare te-
rechtstellingen moet opnieuw worden beargumen-
teerd.  Een martelvergunning voor de aivd? Dat
moet niet worden uitgesloten in de war against ter-
rorism en bij de bestrijding van overlast door hang-
jongeren. Emile Ratelband? Pas op. Niet zeggen
dat je Mr. Tjakka in de politiek niet serieus neemt.
Dan ben je politiek hypercorrect bezig of erger: dan
maak je van hem juist een outcast die heel populair
zal worden. Er is sprake van een jojo-democratie
waarin de stemmingen en temperamenten van de
bungee-jumpende kiezer de maat aller dingen is.

Om iets vergelijkbaars gaat het bij de hype
rondom de sp. Pas op. Pak Marijnissen niet aan
dan met de fluwelen handschoen. Je moet de sp
strategisch omhelzen, anders bega je, zeker als
PvdA in het defensief, een doodzonde. Het zijn im-
mers ‘onze’ kiezers die voor een deel via de sp mee-
surfen op de anti-Haagse stemming. Dus omhels
de sp, dan omhels je onze natuurlijke achterban
weer de enige echte sociaal-democratie binnen.

Maar ik wil de sp helemaal niet omhelzen. Ik
zou eerder willen zeggen: wee degene die in dit
maatschappelijk klimaat populair is. Daar moet wel
iets fors mee aan de hand zijn. 

We zullen als PvdA over 11 jaar best met de sp
gaan fuseren, maar tot die tijd zou ik toch graag
mijn grote reserves tegen die partij in ere houden. 

Mijn basisprobleem met de sp is dat ze dubbel-
hartig is. Wat je ziet is niet wat je krijgt. Dat begint
al bij Marijnissen. Die is letterlijk en figuurlijk de
Jannificatie van de sp in optima forma, ook in dit
opzicht. Marijnissen lijkt een hele leuke vent om
een biertje mee te gaan drinken — daar zou ik zo
voor tekenen —, maar onderhuids bespeur je, en
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