
iesste se 
Van Aartsen pleit voor 
gesjoemel met stemmen 

Door de plannen van minister De Graaf van 
Bestuurlijke Vernieuwing wordt er volop 
gediscussieerd over wijzigingen van het 

Nederlandse kiesstelsel. VVD'er Van Aartsen 
deed onlangs een duit in het zakje door te 

pleiten voor een kiesstelsel met 150 distric
ten. Dat zou voor een betere band zorgen 
tussen kiezers en gekozenen. Ronald van 
Raak en Jan de Wit zien dat heel anders: 

het leidt tot koehandel. 

ln een interview in Trouw van 
25 mei pleitte de VVD-voorman 
voor herinvoering van enkel
voudige kiesdistricten, een 
systeem waarin ieder Kamerlid 
wordt gekozen in een eigen 
district. Parlementariërs zouden 
door een eigen mandaat dichter 
bij de burger komen te staan. 
Doordat kleine partijen geen 
Letels meer kunnen halen wordt 
versplintering van de stemmen 
voorkomen en de kabinetsfor
matie eenvoudiger. Het distric
tenstel dat Van Aartsen voor
staat betekent echter een terug
keer naar een systeem waarvan 
ook de liberalen in 1917 met 
veel plezier afscheid hebben 
genomen. 

De argumenten van Van Aartsen 
klinken bekend, maar werden 
aan de vooravond van invoering 
van de evenredige vertegen
woordiging door liberalen juist 
gebruikt om afscheid te nemen 
van het districtenstelsel. Met de 
enkelvoudige districten herin
troduceert Van Aartsen boven-

dien het gesjoemel en bedrog 
dat vóór 1917 die verkiezingen 
kenmerkte. Ten slotte ligt het 
eerder voor de hand dat het 
politieke debat juist gebaat is bij 
meerdere partijen. 

De liberale minister-president 
Pieter Cort van der Linden 
toonde zich in 1916 een fervent 
voorstander van afschaffing van 
het districtenstelsel en invoering 
van de evenredige vertegen
woordiging. De politiek-ideolo
gische verdeeldheid van de 
kiezers moest naar zijn opvat
ting in het parlement zo nauw
keurig mogelijk tot uitd.ruk:k:ing 
worden gebracht. Alleen als 
mensen zich in een politicus 
herkenden zouden zij zich be
trokken voelen bij de poli tiek. 
Om in het districtenstelsel geko
zen te kunnen worden moest 
echter elke politicus in een 
district de meerderheid achter 
zich krijgen. Dit kon alleen als 
een Kamerlid zich gematigd 
opstelde en niet te veel mensen 
tegen het hoofd stootte. 

Bovendien leidde het districten
stelsel tot 'kiesgeografie' . Voor 
de regerende politieke richting 
was het zaak om de kiesdistric
ten zo gunstig mogelijk in te 
richten ; een rode stad omgeven 
met blauw platteland kon op die 
manier toch nog paars kleuren. 
Een ander probleem is koehandel 
met kiezers. Leiders van politie
ke bewegingen trachtten in dis
tricten afspraken te maken, zodat 
bijvoorbeeld in het ene district de 
socialistische kiezers de antire
volutionaire kandidaat kozen en 
in het andere district de antirevo
lutionairen de socialist, zodat in 
beide gevallen de liberalen met 
lege handen bleven. Van Aartsen 
lijkt dit gesjoemel aan te moedi
gen als hij opmerkt dat bijvoor
beeld de Christen Unie, om een 
zetel te kunnen bemachtigen, 
maar concessies moet afdingen 
bij het CDA, als haar stemmen 
nodig zijn om deze partij ergens 
aan een meerderheid te helpen. 

Ter rechtvaardiging van zijn 
plannen stelt Van Aartsen dat het 
land rijp is voor veranderingen, 
onder verwijzing naar 'Fortuyn
revolte' van 2002. Het was ech
ter bij evenredige vertegenwoor
diging dat deze stem van de 
kiezers kon klinken. Niet door de 
wijze waarop hij gekozen was 
kon Fortuyn mensen enthousias
meren, maar vooral door de 
wijze waarop hij het politieke 
debat aanging. Van Aartsen kan 
toch moeilijk volhouden dat in 
landen met een districtenstelsel, 
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zoals Groot-Brittannië, het 
debat voor mensen zoveel aan
trekkelijker is. In Engeland zijn 
nog minder mensen lid van een 
partij dan in Nederland. Wat we 
in Nederland wél zien is dat 
uitgesproken partijen veel leden 
trekken, zoals de SP, die ditjaar 
de VVD in ledental heeft inge
haald. 

Well icht zijn de voorstellen van 
Van Aartsen ingegeven door 
machtspolitieke overwegingen. 
Evenals PvdA-leider Wouter 
Bos is hij voorstander van een 
tweepartijenstelsel, zoals in de 
Verenigde Staten en Groot
Brittannië. Dit zijn tegelijk 
landen waar de opkomst bij 
verkiezingen veellager is, even
als de betrokkenheid van men
sen bij de politiek. Mensen die 
niets te kiezen hebben worden 
ook niet enthousiast voor de 
politiek. 

Het is opmerkelijk dat de libe
raal Van Aartsen keuzevrijheid 
van kiezers verwart met ver
splintering- pas die redenering 
eens toe op de markteconomie, 
en de schappen in de super
markt worden wel erg leeg - en 
dat het pragmatische argument 
dat een tweepartijenstelsel kabi
netsvorming eenvoudiger maakt 
prioriteit heeft boven het demo
cratische principe dat elke stem 
telt. Wie burgers meer bij de 
politiek wil betrekken moet 
politiek leveren die de burgers 

trekt. • 
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