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Who rules? 

'Who rules?' is de hamvraag in de politiek. De afgelo

pen weken leek de samenleving een tegenvraag te 

stellen: 'Who cares?' De liefhebbers zagen een zinde

rende staatkundige snelkookpan. In de Nacht van 

Wiegel ging de pan op het fornuis en die zou daar 

blijven tot aan de verkiezingen voor het Europees 

Parlement. Wat zich dezer dagen afspeelde, was niet

temin meer dan een politieke thriller. Het stelde vra

gen aan de verhouding tussen regering en parle

ment(en). Maar bovenal kwam de vraag naar voren 

hoe het zit met de democratische legitimiteit van 

instituties wanneer degenen die men zegt te verte

genwoordigen blijk geven van massale desinteresse. 

In de democratic van de 21ste eeuw gaat het niet 

zozeer meer om de vraag hoc burgers invloed kunnen 

hebben op beleid en bestuur maar of zij invloed wil

!en hebben. De antwoorden van de jaren zestig heb

ben hun geldigheid verloren omdat de burger de 

vraag naar democratisering niet meer stelt. De invoe

ring van een referendum is alleen mogelijk door !zoe

handel onder coalitiegenoten: een referendum over 

het referendum zou het niet halen. In plaats van een 

explosie van het politieke bestel probeert D66 daar

om nu de implosie van de eigen partij te voorkomen. 
Tach kunnen ook de andere politieke partijen niet 
achterover leunen. Met nan1.e het wegblijven van 
t....vee v:1n de drie kiczPrs bij de verkiezingc·n voor het 
I \JJ;npve-.. J>.irlelllt.•nt vr~1;1gt <llll n 1ecr dan een 'j;JTll-

111('!" maar he· ... as·-reactie. Het kan niet zo zijn clat 

verkiezingen zich beperken tot een competitie in het 

mobiliseren van de trouwste achterban in plaats van 
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aan belangstelling voor water in Den Haag of Brus

sel gebeurt, maar ook in de teruglopende ledenaan

tallen van politieke partijen, geeft de burger aan 

gewoon niet meer te willen geloven dat zijn of haar 

stem telt. 

Dit ongeloof in de democratic belooft weinig goeds 

voor het draagvlak voor wetgeving en bestuur. Want 

wat zal ik mij gelegen laten aan een maatschappelij

ke ordening die niets met mij van doen heeft, tenzij 

deze met harde hand wordt afgedwongen? Wanneer 

de verkiezingslokalen leeg blijven, roept het electo
raat eigenhandig de rnythe van de dictatuur in 
leven. 
I let i~ no~:· te vroe~,. on< de parh_·Incntairc den1ocratiL' 

een comateuze toestancl •oe te schrijven, maar hoog 

oplopende l<Oorts lijkt mij een adequate diagnose. 

Het afdwingen van betrokkenheid door het opnieuw 
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jan Willem Wits 
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Lurnpces Parknwnt vr~ugt om l11l'l'r clan ccn 'jam· 
IlH'I. Ilt.l.II" ilL'- .. I··.'-rv.H·tit.'. llvt k~1n nit.·t zo zijn d.lt 

VL'I-kiezingt.•n zich hcpcrkcn tot t.•en COillJH._'litic in hct 

n1obilisL•ren van de trouwste achterban in plaats van 

ccn strijd om de kiezersgunst. 

Democratie gaat uit van volkssoevereiniteit, maar 

betekent feitelijk de machtsstrijd van elkaar becon

currerende politieke elites. Bij het beslissen over de 

inhoud van beleid en de mensen die ons vertegen

woordigen, zit de burger niet aan het stuur maar 

met de electorale noodrem op de achterbank. Daar is 

op zichzelf niets mis mee. De representatieve demo

cratic geeft de noodzakelijke armslag om te besturen 

zonder voortdurend op het groene Iicht van de 

bevolking te hoeven wachten. Die vormgeving van de 

democratic geeft anderzijds de burger het gevoel dat 

hij of zij uiteindelijk het laatste woord heeft en niet 

leeft onder het juk van despoten. 

Verkiezingen zijn daarom een essentieel onderdeel 

van de 'democratische mythe'. Zij zijn het noodven

tiel voor maatschappelijk ongenoegen. Wanneer ver· 

kiezingen zouden uitblijven of stembusfraude plaats· 

vindt, wordt de mythe van de democratie ontmas

kerd. Maar ook andere vormen van willekeur, zoals 

het doorregeren met een coalitie waarvan een van 

de partijen wordt weggestemd ofhet prevaleren van 

politieke belangen boven noties als verantwoordelijk

heid, tasten de geloofWaardigheid van de democratic 

aan. 

In deze tijd leidt de democratic aan een nieuwe ziek· 

te: apathie bij de burger. Met het gebleken gebrek 
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Het is nmr te VrDl'? om de parlementaire democratic 
L'en C<lill~;lt.'liZL' t<H.'SI~tnd '<H.' te schi·ijven, tnaar hoog 

oplopendc koorts lijkt 1nij een adequate diagnose. 

Het atdwingen van betrokkenheid door het opnieuw 
invoeren van de stemplicht is daarvoor geen goed 
medicijn. De stemplicht was eens bedoeld als stok 

achter de deur voor werkgevers om hun werknemers 

in staat te stellen naar het stemlokaal te gaan. 

Stemplicht nu garandeert alleen het electorale suc

ces van niet-democratische partijen (zie Belgie). Ook 

het invoeren van het referendum biedt geen soelaas. 

Een volksraadpleging gaat uit van betrokkenheid 

van de burger en is geen middel om onverschillig· 

heid weg te nemen. 

Ik besluit deze bijdrage niet met de finale remedie. 

Wel kan de verziekte democratie herstel tegemoet 

zien met iets meer 'vitamine e': energie, elan, 

enthousiasme. Dat is alleen mogelijk wanneer de 

politiek bij de burger begint in plaats van eindigt. 

Mensen krijgen zin in politiek omdat het hen moge· 

lijk maakt om gemeenschap te zijn en te vormen. 

Voor zo'n relatie zijn verantwoordelijkheid en 

respect wederzijdse sleutelwoorden en is onverschil

ligheid voor elkaar de grootste bedreiging. 

jan Willem Wits 
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