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A
ha, nadat 1k op 2CJ apnl 1'!75 

dec\ gtng U1tn1akcn van de 

antm:volutJonaJr<.' frau.c 111 

de Twcede Kamel kwam 111 

ccn tracticvcrgadcring ccn kwc...,tic aan 

de o1·dc, die vooral van helang wa<, voor 

de provincic waar ik woonde en nog 

<;teed' woon, Zeeland. lk vroeg en 

krecg daarovcr het woord, maar niet al

vorcn-.. onzc tocnn1tdigc voorzittcr, Wd
lem AantJe<;, mij had gewaar,chuwd· 

"Pa.., op, jc vcrtcgcnv .. 'oordrgt nict hct 

Zeeuw,e, maar het Nederland'e volk. 

Deze opmerking getuigdc, naar haar 

-.,trekking, van ccn zuivcr ...;taatkundig 

inzicht en WLl.<..; ook in ovcrccn<.,tcnlnling 

met het <,praakgchruik volgcn<, Van 

I )ale 111h JJocc volkwertc

genwoordigcr· "icmand die 

het volk in een regcring<,

collcgc vertcgctnvoordigt '' 

Die le' i<; miJ hijgcblcven 

en hlcek makkelijk toepa<,

haar bij qrl)digheid tu"en 

puur zakclijke helangen 

van ccn rcgio en van hct 

land. 

Het algcmcen belang i' 

dan ohjeclicf hcrkenhaar 

en ad ah,urdum le qemmcn conform 

het oordeel - zo al hckend - van de 

mecrderheid van hct Nednland'e volk. 

Want dan zouden minderheid"tand

puntcn lilt de Staten-Cennaal gehan

neJl worden. 

Celukkig i<, de Crondwet prudenter en 

democrali,chcr dan Van Dale door 

aileen van de Staten Ceneraal in haar 

geheel - en niet van de afzonderlljke 

ledcn te vergen dat ziJ het gehelc volk 

venegcnwoordigen I artikel 50!. 

[)at hiedt de individuelc volkwertegen

woordigcr<, niet aileen de ruimte om hij 

onderwerpcn waarovcr her volk ver

deeld i<, ccn van die volbdelcn met 

nJ.nlc te vertcgcn\voordigcn, nElar gc

hJedt hen ook van deze 

ruimte gehru1k te maken 

Zoudcn zij dit niet doen, 

dan wordt 1mmer' een 

deel van het volk niet ge

repre<,enteerd. De grcnzen 

van die volhdclcn vallen 

veelal <,amen met die van 

de politieke partijen 

en gaat voor /)rs Al11rtw llc!rJniJII 

Door ziJn <,tem uit te hrcn

gen op ccn van de kandi

daten van een hepaaldc 

partl) mandateert de kiezer 

Minderheidsstandpunten 
,\bar hoc volg Je dat V()(mchrift a[, her 

algemeen helang niet ccnduidig i<;, hij 

voorheeld bij hct al dan niet plaat<,en 

van krui<;rakctlen ot uithreiden van 

Schiphol~ 

Vanzelf,prekend niet door per ddinitie 

de op de lij<,t van die partij gckozenen 

Hun mandaat i' om<;chrcven in het ver

kiczing<.,progranlnla en, nng ruinlCT en 

dicper, in hct programn1a van uitgang<..,

punten van hun partiJ. Hct laat,te i' im

mer<; toeh<;lcen a[, zich zaken voor

docn die in het ve,·kiczing<;programma 

nict voorzien zijn en hiedt, al' hct goed 



i-,, op langcrc termijn dan ccn zilling'>

periodc conlinu'fteil en pcr'>pectiel voor 

dte kiezcr'> die verder willcn kijkcn dan 

de actual i tei l 

i'Jrtijetl en lractie'> die zondcr ot met 

voorhijgaan van va"itc uitgang~runtcn 

van bhinel'>periode tot bhinehpe

nodc hun programma va<,l'>lellcn en 

von dag tot dag hun bc~li~-.ingcn nc

men, maken - ook al doen ZIJ dar in 

aile intcgntcil en rcdclijkhcid- de poli

ttck voor de kiezcr echter mindcr he

trouwhaar Cll voor'>pelhaar dan ziJ kan 

Cll du<, moet Zl)n. 

Binding begrensd door 
Grondwet 
I)c binding uan hct ptntijprogran1n1a 

wordt hegremd door anikel 67, lid .i 

va11 de grondwet· ''de lcden '>lemmen 

zonder la'>t." 

C:ccn lllCll'-. 111ag zich illllllCr'-, zijn cigcn 

vcrantwoordeliJkheid Iaten ontnemen. 

Daarom i' de binding van de volkwer

tcgcnwoordigcr oan ZIJ!l partijpro

granlllltl gccn contractuclc, llltii:H ccn 

morelc vcrplichting. In die zin <,temt hi) 

zondcr andere la'>l dan die van zijn cer 

en gcwctcn. 

,\kt die con<,tatenng hen ik terug hij 

ccn van de VOorbeeJdctl die ik in het 

begin van dcze column gal de plaat

'>ing 111 Nederland van hui,raketten. 

Fen handvol lcden van de C:DA-Iractie 

- ik Wa<, CC!l van hen - wa<, len prtnci

paJc tcgcn<.>tandcr van dczc uithrciding 

van de kcrnhewapening en <,tcmde 

dicntengevolgc in die Jat-cn ':i(l hi) her

hallllg andcr' dan de grote mecrderheid 

van de lractie. 

In reactie daarop wcrden, niel helcmaal 

onhegrijpelijk, door anderen pogingcn 

ondernomen om de morelc vcrplich

ting tot ccn zo groot n1ogclljkc tractic

eenheid zekerheid.,halve tot ccn ah'>o

lutc lormele verpltchring te makcn. 

Dat '>trcven <,tuilte toen tcrccht op arti

kel A7, lid 3. Wic zich in ccn uiter,te '>i

tuatic op dat "zondcr la.,t" hcrocpt, <,taat 

'>lcrkcr al-. hiJ zich tcgeliJkertqd kan he

roepen op ecn hij hct vcrkiczing,pro

gramma gemaakt voorbchoud dan wei, 

in ccn door dat progran1n1a nict voor

ztene 'iluatie, op een houdharc inter

prctatic van hct progran1 van uitgang~

punten. 

Moraal 
,\loraal van dit verhaaL het hehben en 

hantcrcn van ccn progran1 van Ult

gang'>punten konll hct dcmocrati.,ch 

lunctionct-cn van ccn parti) en fractie 

ten goede Her i'> gcen hlokkadc iThom 

de Craaf), maar btcdt pcr<,pecticl op de 

loekom'>t. 

En wie zo'n idcologi'>ch kadcr af.,chudt 

al., ccn htnderll)ke vercntooi 1Wim 

Kokl verlie'l ztjn klcur· 
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