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Over staatsrechtelijl<e 

vertegenwoordiging 

DR. ANDREAS KINNEGING 

Volgens Andreas Kinneging is taak van de politicus in essentie een volstrekt an

dere dan die van de marktkoopman, is de kiezer geen consument van wetgeving 

en beleid en de politiek is dan ook niet te vergelijken met een marktplaats. 

Toch is deze tendens onmiskenbaar aanwezig in het hedendaagse politieke 'be

drijf. De veelal ondoordachte tendens de politiek in termen van de markt te 

duiden vindt zijn weloverwogen verdediging in de economische theorie van de 

representatieve democratie. Twee elementen gaan in die economische benade

ring van de politiek teloor, die voor een goed verloop van het democratische 

proces, vooral onder moeilijke omstandigheden, van essentiële betekenis zijn: 

de bereidheid zo nodig offers te brengen en de bereidheid leiderschap te tonen. 

De politicus zal vooral de kunst van het overtuigen moeten beheersen om de 

kiezer ter wille van het algemene belang op andere gedachten te kunnen bren

gen. Wie echter de politieke ontwikkelingen in de westerse landen in de achter 

ons liggende decennia gevolgd heeft, zal niet alleen moeten constateren dat 

ook het democratisch leiderschap feitelijk een steeds schaarser goed is gewor

den, maar ook dat het besef van inhoud en betekenis van dit leiderschap gaan-

~ deweg vrijwel geheel teloor is gegaan. Politici zien zichzelf tegenwoordig zon-

der enig voorbehoud als producent. Ook de kiezer ziet zichzelf allang niet 

meer zoals ons staatsrecht hem nog bestempelt: als deel van een groter geheel 

- burger van een civitas - waarvoor men soms zijn eigenbelang opzij dient te 

zetten en offers dient te brengen. 

1 I 
Eenjaar of tien geleden werd ik gebeld door de fractievoorzitter van één der grote

re partijen uit een gemeente in het zuiden van het land. Deze man legde me de 

vraag voor ofik, als wetenschapper, niet zou kunnen inventariseren wat de bevol

king van zijn gemeente als maatschappelijk probleem ervoer, opdat hij, op grond 

van die gegevens, een verkiezingsprogramma zou kunnen samenstellen. 

Inmiddels kan men de krant niet meer openslaan en de televisie niet meer aanzet

ten ofmen wordt geconfronteerd met enquêtes over alle mogelijke maatschappe

lijke vraagstukken, zoals recentelijk over de vraag ofIsraël een bedreiging is voor 

de wereldvrede. Enquêtes die bloedserieus worden genomen. Het is immers de vox 

populi die hier spreekt. 'De meerderheid van de bevolking vindt...' En dus dienen 

politici zich ernaar te richten. Zij vertegenwoordigen immers het volle Zij zijn als 
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het ware de mond van het volle Zij dienen slechts uit te spreken wat (de meerder

heid van) het volk vindt. 

In deze visie is de volksvertegenwoordiging te vergelijken met een marktplaats. 

De kiezer is de consument van wetgeving en beleid, de politicus de producent er

van. De consument is 'soeverein'; de klant is koning. De politicus-producent ope-

De politicus-produ- reert op basis van de stelregel: 'U vraagt, wij draaien'. De markt van stemmen is 

cent opereert op groot en divers en dus is er aan een divers aanbod van de zijde van de politici-pro-

basis van de ducenten. Elke politieke onderneming - politieke partij - heeft haar eigen marktni-

stelregel:'U vraagt, che. Die niche heet 'achterban'. En naar die achterban moet goed worden 'geluis-

wij draaien' terd'. De achterban bepaalt wat de politicus zegt en doet. Anders wordt hij 

immers weggestemd. Dat wil zeggen: de klanten van de onderneming lopen weg 

en gaan naar de concurrent. Het aangeboden product verliest marktaandeel. De 

oplossing is dan: 'vernieuwing' en 'verbetering' van het product, zodat het meer 

in de smaak valt bij de kiezer-consument. 

21 
Het zou heel onverstandig zijn deze benadering van de representatieve democra-

tie te onderschatten. Dat ze door velen op onnadenkende wijze wordt gehanteerd, 

betekent niet dat ze theoretisch niet goed onderbouwd is. Dat is ze wel. Sedert het 

eind van de jaren vijftig van de twintigste eeuw heeft zich, vooral in de V.S., een 

traditie ontwikkeld die de economische theorie van de democratie wordt ge

noemd. Ik noem slechts Anthony Downs, An Economie Theory ofDemocracy (1957), 

James Buchanan en Cordon Tullock, The Calculus of Consent (1962) en Mancur 

Olson, Tl1e Logic of Collective Action (1965), drie boeken die grundlegend zijn geweest 

voor deze benadering. Een knap overzicht geeft Hans van den Doel in Democratie en 

Welvaartstl1eorie (1975, 4e herz. druk 1998). Hoe men ook denkt over de economi

sche theorie van de democratie, het is onzinnig te stellen dat het een oppervlakki

ge benadering is, waarvan men niets kan leren. Kritiek op de economische bena

dering van de representatieve democratie dient uit te gaan van en in te gaan op 

deze versie van die benadering. Zij is immers de sterkste versie ervan. Doet men 

dat niet en richt men zijn pijlen slechts op ondoordachte verdedigingen van de 

parallel tussen democratie en markt, dan vecht men slechts tegen stromannen en 

heeft een weerlegging geen waarde. 

De economische theorie van de democratie gaat ervan uit dat iedereen in de poli

tiek, net als op de markt, slechts in zijn eigenbelang handelt. Nu is het heel een

voudig om van deze theorie een volstrekt alomvattende, maar daarmee ook voll<ü

men lege theorie te maken. Men zou namelijk kunnen stellen dat iedereen altijd 

in zijn eigenbelang handelt, een opvatting die nogal eens geventileerd wordt. Zo 

gezien was ook Moeder Theresa slechts uit op haar eigenbelang. Daarmee heeft 

men zelfs de meest onzelfzuchtige persoon gereduceerd tot een gewone sterve

ling, 'die ook maar haar eigenbelang nastreefde'. Zo sust men wellicht het eigen 

slechte geweten - en dat is heel praktisch -, maar ofhet ook een theoretisch zin-
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volle benadering is, valt te betwijfelen. Het valt immers niet te ontkennen dat 

Moeder Theresa een wel heel andere gestalte gaf aan haar 'eigenbelang' dan de ge

wone sterveling dat doorgaans doet, een verschil dat men niet zomaar onder het 

vloerkleed kan vegen. Hoe dit ook zij, voor de beoordeling van de economische 

theorie van de democratie is dit niet relevant, want die gaat uit van een veel enge

re en realistischere notie van eigenbelang. 

Zoals, naar het woord van Adam Smith, de bakker geen brood bakt uit welwillend

heid jegens zijn klanten, maar in zijn eigenbelang en de klanten niet naar de bak

ker gaan uit welwillendheid jegens hem, maar omdat en zolang hij goed brood 

bakt, zo opereren ook de politici-producenten en de kiezers-consumenten in de 

politiek. Het is mogelijk en het komt ook wel voor dat een bakker uit pure welwil

lendheid en naastenliefde brood bakt voor zijn medemensen. Eigenbelang is, in 

deze benadering, dus geen catch-all begrip. Altruïsme komt voor en is iets wezen

lijk anders dan egoïsme. Maar het komt zo weinig voor, dat men er geen samenle

ving op kan bouwen. Gelukkig is dat geen probleem, want dankzij het marktme

chanisme komt het nastreven van het eigenbelang ten goede aan andere mensen. 

Allen streven slechts hun eigenbelang na maar, als door een onzichtbare hand ge

stuurd, resulteert dat niettemin in het algemeen belang. Aldus de grondgedachte 

van de economische theorie in het algemeen en dus ook van de economische 

theorie van de democratie. 

31 
Is dit juist? Dat is de hamvraag. Ik wil in het navolgende een tweetal kritische 

kanttekeningen plaatsen bij de economische theorie van de democratie. 

Laten we, om te beginnen, eens een nadere blik werpen op de institutionele voor

waarden voor goede marktwerking. Zoals bekend moet aan een aantal voorwaar

den zijn voldaan, wil de markt optimaal- d.w.z. in het algemeen belang - werken. 

Monopoloïde macht, zowel bij producenten als bij consumenten, dient afWezig te 

zijn. De markt dient transparant te zijn: de klanten moeten weten wat er te koop 

is. En last but not least: eigendommen en contracten dienen te worden beschermd. 

Al deze voorwaarden zijn uitgewerkt in wetgeving en jurisprudentie en tezamen 

vormen ze het juridisch kader - de regels van het spel- waarbinnen producenten 

en consumenten vrijelijk hun eigenbelang mogen nastreven. 

Een soortgelijk institutioneel kader bestaat natuurlijk ook in de politiek. Men 

denke slechts aan de regels met betrekking tot de verhouding tussen regering en 

parlement, de regels betreffende de gang van zaken in het parlement, de regels in

zake verkiezingen en politieke partijen, enzovoorts. De economische theorie van 

de democratie geeft niet slechts een analyse van het feitelijk handelen van politi

ci-producenten en kiezers-consumenten op de politieke markt, maar is juist ook 

geïnteresseerd in het institutionele kader waarin dit feitelijk handelen zich af

speelt en dat erdoor gestructureerd worden, met het oog op een mogelijke verbe

tering van dat kader, teneinde de politieke markt optimaler te laten functioneren. 
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De vraag is nu hoe het handelen moet worden geïnterpreteerd van hen die het in

stitutionele kader ontwerpen en aanpassen. Wat zijn dit voor mensen? Worden zij 

ook door hun eigenbelang geleid, net als de spelers van het spel? Men moet zijn 

toevlucht nemen ofWel tot de Moeder-Theresa-is-ook-een-egoïst theorie, ofWel tot 

werkelijkheidsvreemde gedachtespinsels, als de veil of ignorance van Rawls, om die 

stelling voor zijn rekening te kunnen nemen. In werkelijkheid geldt dat, indien de 

opstellers van de regels van het spel ook uit zijn op hun eigenbelang, de regels 

niet onpartijdig zullen zijn, door de andere spelers als onrechtvaardig zullen wor

den bestempeld en de noodzakelijke legitimiteit op den duur zullen ontberen. 

(Denk bijvoorbeeld aan een voetballer die een wedstrijd speelt en tegelijkertijd de 

bevoegdheid heeft de spelregels aan te passen.) Hier volgt uit dat degenen die het 

institutionele kader ontwerpen daarbij dus niet hun eigenbelang mogen nastre

ven. 
Dit doel kan verwezenlijkt worden door andere mensen het institutionele kader 

te laten ontwerpen en vaststellen dan diegenen die binnen dit kader moeten ope

reren. Denk aan Sol on en Cleisthenes in het oude Athene, of aan de Philadelphia 

Convention in het Amerika van 1787. Maar in de hedendaagse democratie zijn het 

in belangrijke mate de spelers zelf die ook de regels van het spel moeten vaststel

len. Onder die omstandigheden zijn de enige waarborg voor een goed, rechtvaar

dig en daardoor legitiem institutioneel kader de morele principes van de spelers. 

Ze mogen zich bij de bepaling van het institutionele kader dus niet laten leiden 

door hun eigenbelang. Ergo: de politicus mag niet slecht producent en de kiezer 

mag niet slechts consument zijn. Ze moeten beide dit niveau overstijgen, afstand 

kunnen nemen van hun eigenbelang en bereid zijn het algemeen belang te die

nen ten koste van het eigenbelang, wil de democratie op den duur kunnen blijven 

functioneren. 

41 
Als we het metaniveau van het ontwerpen van het institutioneel kader verlaten en 

ons concentreren op het spel zelf, kunnen we dan de economische theorie van de 

democratie wel gelijk geven en accepteren dat alle spelers, binnen dat kader, 

slechts hun eigenbelang nastreven? 

Ik meen van niet. Twee elementen gaan hierdoor teloor, die voor een goed verloop 

van het democratische proces, vooral onder moeilijke omstandigheden, van essen

tiële betekenis zijn: de bereidheid zo nodig offers te brengen en de bereidheid lei

derschap te tonen. Beide kunnen namelijk gemakkelijk ten koste gaan van het ei

genbelang. 

Om te beginnen de offerbereidheid. Een eenvoudig voorbeeld. Stel het gaat econo

misch niet goed met een land. Er is een grote en groeiende werkloosheid. Deze 

zou kunnen worden aangepakt, als de mensen met betaalde arbeid bereid waren 

een fors loonoffer te brengen, ten behoeve van de werklozen. Dat zijn ze echter 

niet, omdat ze hun eigenbelang vóór laten gaan. Ze worden daarin gesteund door 
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politici, die - ook uit eigenbelang - hun oren naar hun kiezers laten hangen. Een 

oplossing is daardoor onmogelijk en de grote werkloosheid zal blijven voortbe

staan. Een blik op de geschiedenis volstaat om te begrijpen dat dit niet zonder ge

vaar is. Niets destabiliseert een land zo zeer als langdurige massawerkloosheid. 

Hoe anders zou het gaan als de werknemers-kiezers bereid zijn het algemeen be

lang te laten prevaleren boven het eigenbelang! 

Uit dit voorbeeld komt reeds het cruciale belang van leiderschap naar voren. 

Geldt voor de kiezers dat ze méér dienen te zijn dan consumenten van politieke 

beslissingen, voor politici geldt dat ze méér dienen te zijn dan producenten van 

de goederen en diensten die de kiezer toevallig wenst. De taak van de politicus is 

in essentie een volstrekt andere dan die van de marktkoopman. Deze laatste mag 

gerust zijn oren laten hangen naar de wensen van de consument, de politicus 

mag zijn oren niet laten hangen naar de wensen van de kiezer. Dikwijls dient hij 

tegen die wensen in te gaan. En hoe meer de kiezer zich opstelt als consument die 

Hoe meer de kiezer slechts uit is op zijn eigenbelang, des te vaker dient de politicus juist geen gevolg 

zich opstelt als te geven aan diens wensen. Dat blijkt duidelijk uit het voorbeeld. De politicus die 

consument die leiderschap toont, gaat in tegen de wens van de werknemers. Hij brengt het loon-

slechts uit is op zijn offer tot stand en levert aldus een belangrijke bijdrage aan de oplossing van het 

eigenbelang, des te maatschappelijke probleem van de werkloosheid. 

val{er dient de Hoe speelt hij dat klaar? Met andere woorden: wat is goed leiderschap in een de-

politicus juist geen mocratie? Anders dan in een autoritair politiek bestel kan de democratische poli-

gevolg te geven aan ticus maar in zeer beperkte mate met de harde hand zijn wil opleggen. Dat bete-

diens wensen. kent echter niet dat leiderschap overbodig of onmogelijk is in een democratie. Het 

tegendeel is waar. Maar het leiderschap dient vooral te liggen in zijn overtuigings

kracht. De democratisch politicus moet in staat zijn de kiezers op andere gedach

ten te brengen en hun eigenbelang zo nodig te op te offeren ten bate van het alge

meen belang. Hij moet, kortom, een retoricus zijn in de klassieke Aristoteliaanse 

zin van het woord. En als het hem niet lukt de bevolking op wezenlijke punten te 

overtuigen van zijn gelijk? Wat moet hij dan doen? Toegeven? Bijdraaien? Neen, 

dan moet hij luid en duidelijk uitspreken geen verantwoordelijkheid te willen ne

men voor wat komen gaat en aftreden. Geen marktkoopman derhalve. Veeleer het 

tegenovergestelde. 

51 
Dit is de klassieke visie op de rol van de volksvertegenwoordiger en de volksverte

genwoordiging. Het staatsrecht van de westerse landen is doordesemd met deze 

gedachte. Ze behoort tot de kern van wat bedoeld wordt wanneer we spreken over 

representatieve democratie. Wie echter de politieke ontwikkelingen in de wester

se landen in de ach ter ons liggende decennia gevolgd heeft, zal niet alleen moe

ten constateren dat democratisch leiderschap feitelijk een steeds schaarser goed is 

geworden, maar ook dat het besefvan inhoud en betekenis van dit leiderschap 

gaandeweg vrijwel geheel teloor is gegaan. Politici zien zichzelf tegenwoordig zon

der enig voorbehoud als producent. 
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De kiezers 

zien zichzelf 

ongegeneerd als 

consument. als 

klant. 

Ook de kiezer ziet zichzelf allang niet meer zoals ons staatsrecht hem nog bestem

pelt: als deel van een groter geheel- burger van een civitas -. waarvoor men soms 

zijn eigenbelang opzij dient te zetten en offers dient te brengen.Welnee. de kie

zers zien zichzelf ongegeneerd als consument. als klant. En de politiek: die wordt 

gezien als een spel waarin alle betrokkenen onbeschaamd hun eigenbelang kun

nen nastreven. Het bovenstaande heeft hopelijk duidelijk gemaakt dat. indien dit 

niet verandert. onze democratie geen gouden toekomst is beschoren. 

Dr. A. Kinneging is verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit 

Leiden 
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