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De roep om een districtenstelsel 
bij de verkiezingen zwelt aan . Ten 
onrechte vindt Ronald van raak 
van het wetenschappelijk bureau 
van de SP. Dat leidt tot kleurloze 
volksvertegenwoordigers, die 
gebukt gaan onder de knellende 
band met het thuisdistrict 

Districtenstelsel brengt politiek 
niet dichter bij de burger 
Voordat met het algemeen kies
ree tin 1917 ook de evenredige 
ve egenwoordiging werd in
gevoerd, werden Kamerleden 
gekozen via districten. Na D66 
en CDA gaan nu ook binnen de 
PvdA steeds meer stemmen op 
voor herinvoering van kiesdis
tricten. Partijvoorzitter Ruud 
Koole sprak zich eind december 
uit voor een (gemengd) distric
tenstelsel. Een deel van de 
Kamer, zo wil hij, moet in de 
toekomst rechtstreeks, een deel 
per district worden gekozen. Op 
deze manier hoopt hij de poli
tiek dichter bij de burgers te 
brengen. Doordat ook Leefbaar 
Nederland voorstander is van 
een districtenstelsel, lijkt sinds 
15 mei exact de helft van de 
Kamer voor dit systeem. 
In de jaren '60 werd het distric
tenstelsel (niet voor de eerste 
keer) onderwerp van debat, nu 
als pijl op de democratiserings
boog van D66. Sindsdien heeft 
een keur aan onderzoekscom
missies, onder leiding van onder 
meer Cals, Donner, Biesheuvel 
en Deetman, zich er het hoofd 
over gebogen. De invoering van 
kiesdistricten, zo hopen de voor
standers, zal het parlementaire 
debat verlevendigen en de band 
tussen kiezers en gekozenen ver
stevigen. Helaas zal eerder het 
tegendeel het geval zijn: kleur
loze volksvertegenwoordigers, 
die gebukt gaan onder de knel
lende band met het thuisdistrict 

Juist de evenredige vertegen
woordiging biedt de mogelijk-

heid van een kleurrijk par
lement, waarin veel mensen hun 
stem terughoren. Dit was ook 
een reden waarom het distric
tenstelsel in 1917 - met na
genoeg algehele instemming -
op de schop werd genomen. Om 
een meerderheid in een district 
te verwerven stelden partijen 
vaak kleurloze kandidaten, 
waaraan niemand aanstoot kon 
nemen. Of steunden zij al 
even kleurloze kandidaten van 
andere partijen, om de keuze 
van uitgesproken tegenstanders 
te voorkomen. Bovendien is het 
maar zeer de vraag of in distric
ten de band tussen kiezers en 
gekozenen steviger is. Een dis
trict kan slechts een beperkt 
aantal kandidaten afvaardigen, 
waardoor veel stemmen ver
loren gaan. Zeker bij een duide
lijke meerderheid voor een 
bepaalde kandidaat zal de ani
mo om te gaan stemmen 
afnemen en de opkomst nog 
verder dalen. Minder partijen 
zullen in de Kamer vertegen
woordigd zijn (of met veel 
minder leden), waardoor min
der kiezers hun stem in het 
parlement terughoren. Een min
der pluriform parlement leidt 
tot minder oppositie, of in ieder 
geval tot een minder kleurrijke 
oppositie, waardoor het debat 
verder vervlakt en de betrok
kenheid met de Haagse politiek 
verder zal afnemen. Daarbij 
komt dat in een districtenstelsel, 
meer nog dan nu, de persoon 
van de politicus belangrijker is 
dan zijn boodschap. Dit kan 

aanleiding zijn voor discussie, 
maar dan toch zelden politiek
inhoudelijke. Ten slotte worden 
politici in een districtenstelsel 
steeds meer belangenbehar
tigers voor hun eigen regio. In 
beide gevallen zal de nauwe 
band met het district Kamer
leden knellen. Voor lokale en 
regionale problemen hebben we 
de gemeenteraad en de Provin
ciale Staten. Kamerleden heb
ben een andere taak: zij moeten 
de belangen van verschillende 
groepen en regio's afwegen. 
Voorkomen moet worden dat 
Kamerleden discussies in de 
regio nog eens overdoen, of op 
beschamende wijze hun her
verkiezing moeten veiligstellen 
door, zoals de 'backbenchers' in 
het Britse Lagerhuis, zo nu en 
dan plichtmatig iets te roepen in 
het belang van het thuisdistrict 

et weinig zinvol om het 
amerwerk te willen vernieu
en door verandering van het 

kiessysteem. Meer parlementair 
. debat vraagt Kamerleden die 

zich durven uitspreken, en om 
een andere omgang van politici 
met elkaar. Voor zover het poli
tieke debat door formele veran
deringen kan worden bevorderd 
zal dit niet gebeuren door een 
andere wijze van kiezen, maar 
door betere voorwaarden voor 
onderzoek en discussie. Zo zou 
de minderheidsinterpellatie for
meel kunnen worden vast
gelegd. Naar Duits voorbeeld 
kan ook een minderheidsenquê
te worden ingevoerd, bijvoor-
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beeld door een kwart van de 
Kamerleden. Naar Zweeds voor
beeld behoort ook het instellen 
van een onderzoekscommissie 
door een Kamerminderheid -
waarin naast Kamerleden ook 
externe deskundigen kunnen 
plaatsnemen - tot de mogelijk
heden. Een verzekering voor 
succes zijn dergelijke formele 
maatregelen echter niet. Door
dat een meerderheid van de 
Kamerleden zich gebonden acht 
aan de regering zijn controle
middelen van de Kamer in de 
praktijk vaak niet effectief. 
Debat is slechts mogelijk door 
met elkaar te debatteren. Een 
individueel kamerlid kan de 
regering in principe slechts vra
gen stellen. Hij kan ook het 
initiatief nemen tot een interpel
latie, maar moet hiertoe wel 
toestemming krijgen van de 
Kamer. Opmerkelijk genoeg 
hebben D66 en PvdA, die zich 
nu zo beklagen over het gebrek 
aan politieke discussie, de 
afgelopen regeerperiode toege
zien hoe de voorwaarden voor 
debat in het parlement zijn 
uitgehold. Zo is het 'gewoonte
recht' om een verzoek tot 
interpellatie of spoeddebat in 
principe altijd te steunen ver
dwenen. Het parlementaire 
debat verliest ook aan geloof
waardigheid als de Tweede 
Kamer het toestaat dat vragen 
onvoldoende worden beant
woord (de zogenaamde 'kluit
jes-in-het-riet') en moties niet 
door de regering worden uit
gevoerd. • 
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