
Spreiding van verantwoordelijkheden, onder andere tot uiting ko

mend in een correctief referendum, berust op authentieke chris

ten-democratische argumenten. Een strict geclausuleerd correctief 

referendum client daarom een legitieme plaats in de christen-de

mocratie te hebben. 

I 
n het artikel dat vcr<,cheen in het 

tchruarinummer van Christen 

Dcmocratische Vcrkenningen heb 

ik hcschreven hoc de conlcssionele 

partiJcn aan hct cinde van de vorigc 

ccuw en in het begin van dczc eeuw 

hehhen geworstcld met her vraagstuk 

van het algemecn kie<,recht als vorm 

van de politieke dcmocra· 

t1c Tcgcnwoordig heeft 

die politieke democratic 

cen tundamcntele plaats in 

het christen-dcmocratisch 

denken. 13ovendicn heelt 

de politieke democratic 

cen uitwcrking gckregen 

in de sociale democratic 

het strcven naar meer dc

mocratischc verhoudingen 

in nict- <,tatcliJke samen-

Sociale democratie 
Democratie omschrijt ik als volgt hct 

zellbcstuur van een gcmeenschap, 

waarin de !eden direct of indirect parti

cipercn. en waarbij hun mensclijke 

waardighcid, gecstclijke vrijhcid en gc

lijkhcid voor de wet zijn gcwaarborgd. 

Ook onder christen-democraten is die 

opvatting gcmeengoed 

gcworden. Dcze omschrij

ving hceft nict aileen be

trekking op politickc 

democratic, maar ook op 

sociale democratie, dat wil 

zeggen democratic in an

dere, nict-statelijkc sa

men levi ngsvcrba ndcn. 

In de loop van de twintig

stc ceuw hccft de sociale 

democratie in christen-de-

lcvingsvcrhandcn. Prof dr HES. Woldri11g mocratischc kring in ons 

land ( langzaam) vcrbreidi ng gevondcn 

lk zal ccrst cnkelc argumentcn he.,pre· Wat de democrati<,ering in bedrijvcn 

ken die ten grond.,lag liggen aan ccn 

christen-dcmocrati>chc opvatting van 

<,ociale democratic. Vervolgens zal ik 

op grond van christen-dcmocratischc 

argunwntcn het corrcct1d relcrcndum 

vcrdcdigen. 

Het eerstc artikel in de reeks over 

'Democratic en relcrcndum' is vcrsche

nen in het fehruarinummcr van Chris

ten Dcrnocratische Vcrkcnningcn. 
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betrcft, is reeds voor de Tweede 

Wereldoorlog vanuit de katholieke en 

prote<;tants-christelijke sociale bewe

ging daartoe cen krachtige bijdrage ge

leverd. Voortbouwend or die beweging 

is later in christen-democrati'>che krin

gen de sociale democratie door velen 

verdedigd. 

Onder anderen Van Zuthem be

schouwt de sociale democratic als een 

uitwerking van twee uitga.ngspuntcn 

van het christelijk-sociaal denken, te 

weten gerechtigheid en '>olidariteit, die 

met elkaar <,amenhangende en zelfs 'we

derkerige normen' aanduiden. Die nor

men gelden niet aiken voor de 

verhouding tussen de overheid en de 

burgers, maar ook voor werkgevers en 

werknemers; normen die 'hoven het he

lang van een sociale po'>itie' van een 

van die partijen uitgaan. Hoewel men

sen met verschillende maatscharpelijke 

posities die normen verschillend kun

nen interpreteren, mogen die verschil

lcnde interpretat1es volgens Van 

Zuthem nooit hetekenen dat die nor

men parti)dig worden uitgewerkt. 1 

Daarom i'> volgem hem de vraag ur

gent, of in het denken over gczag wei 

voldoende recht wordt gedaan aan de 

wederkerighcid van solidariteit en ge

rcchtighcid Het idcaal zou moeten 

zijn de erkenning van de morele band 

tussen werkgevers en werknemers, tus

'>en overheid en burgers. Die morelc 

band "vindt zijn kern niet in de belan

gen-vcrhouding, maar in de verant

woordelijkheid voor elkaar" Nog 

steeds bestaat volgens Van Zuthem in 

de samenlcving te weinig bescf van die 

wederkerige verantwoordelijkhcicP 

Van Zuthem vertolkt de vroeg-calvinis

tische gedachte, die zowel voor de 

staat a!, voor niet-statelijke samenle-

vingsverbanden geldt "Wat allen aan

gaat, moet door allen worden goedge

keurd" (Hotman). Bovendien verwoordt 

hij de authentiek christen-democrati

sche gedachte van de srreiding van 

verantwoordclijkheden zowel in de 

staat als in andere samenlcvingwerban

den. 

Democratie als opgave 
Democratic is ccn staats- en bcstuurs

vorm, die hcrust op menselijke waar

digheid, gcesteliJke vrijheid en 

gelijkheid van ieder voor de wet, or de 

acticve rarticipatie en eigen verant

woordeli)kheid van de burgers en op de 

erkcnning van minderhcden en van de 

cigen vcrantwoordelijkheid van maat

schappelijkc organi'>atie' Zii kan or 

verschillcnde manieren worden uitgc

werkt. In het rolitieke hcstel van ons 

land kennen we bijvoorbeeld een parlc

mentairc democratie met een 'evenredi

gc vertcgcnwoordiging' In andere 

Ianden hanteert men een 'districtcnstel

scl' Ook hestaan er vormen van 'ge

trapte verkiezingen' In bedrijven en 

onderwijsinstellingen bestaan onderne

mi ng'>raden, medezeggenscharsraden, 

universiteitsraden, leerlingenraden en 

andere vorrnen van consultatie en me

dezeggenschap, die aile hetrokkenen 

bij een instell1ng rcchten en mogeliJk

heid gcven tot inspraak in en controlc 

van de Ieiding Niet dat die uitwerkin

gen van democratie de meest adequate 

of de enig mogeli)ke zijn Steeds zoekt 

men naar betcre democratische organi

<,atievormen. Democratic blijkt een per

manente opgave en continu lcerrroces 

te zijn. Ook onze rarlementairc demo

cratic is nict af, ook ziJ is een rerma

nente opgave, waarbij men open moet 

staan voor nicuwe mogeli1kheden en 

waakzaan1 n1oet zijn voor ri~ico'..:;; en gc

varen. 
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In vcrscheidene Ianden IZwitserland, 

de Scandmavi,che Ianden, Frankrijk, 

Criekenland, ltalie, Spanjc, Au-,tralie en 

Nieuw-Zcelandi kent men vcrschilkn

de vormcn van hct refe-

vertraging van tenminste acht maanden 

worden ingcvoerd. lndicn per referen

dum een wctsontwerp wordt verwor

pcn, kan er cen politieke impa<,se 

ont<itaan, bijvoorbeeld tus-

rendum al-, ecn aanvulling 

van de politieke democra

tiC. 

Het correctief 

referendum kan de 

<>en kahmet en Kamer of 

tu<,<;en rcgcri ngslracties. 

Dit komt ccn eftectiet en 

etlicient besturen van hct 

land niet ten goede. 

In om land kwamen enke

k commi<,<,ies voor staat

kundigc vernicuwing, de 

Ulll11111 ">ie -!:lies heuvc I 

democratie een 

i I '!82-'85 ), de commi<,<,ie

Dectman I I 'J8'J-'9() 1 en 

de commissie-Dc Koning 

i I 992/'9 3 I onder andere 

tot de conclusie, dat het 

corrcctict wetgevingsrctc

rcndum in het hestaande 

'>tclsel van evenredigc ver

tcgctnvoordiging ccn aan-

nieuwe impuls 

geven, de 

betrokkenheid van 

burgers bij de 

politiek versterken 

en hun 

2) Een samenhangend be

kid een hepaald politick 

besluit staat niet up zich

zelt, maar hangt samen 

met andere onderwerpcn 

en vormt als zodanig een 

ondcrdeel van een politiek 

beleid. In zo'n bclcid vindt 

ecn alweging van bclan

gcn plaats, terwijl bij ccn 

referendum ccn onder-

verantwoordelijk-

vullende lunct1e 
heid vergroten. 

ZOU 

kurmen vervullen 

TiJdcns de hchandeling in de Twccdc 

Kamer hedt de CDA-tractie een vcrdc

rc uitwerking van de ideeen van die 

commissies echtcr vcrworpen. lk be

perk miJ in dit artikel tot hct correctiel 

referendum, omdat dit ondcrwerp mo

menteel in hct politieke dcbat over 

-;taatkundigc vcrnicuwtng een centrale 

plaats inneemt. 

Bezwaren 
Voor hct begriJpen van hct 5tandpunt 

van de C:DA-Iractic in de Tweedc 

Kamer ten opzichte van hct corrcctief 

referendum, kan hct rapport 'l'ublicke 

gcrechtighe1d' goedc dicnstcn bewij

zen. In dat rapport wordt hct correctiel 

referendum op grond van de volgende 

drie criteria atgcwezen., 

I I De dtectivitcit van helcid de invoc-

ring van ccn nieuwc wet zal ten gevol

ge van ccn referendum met een 

wcrp uit die samenhang 

wordt gclicht eo up zichzclf aan de 

stem van de kiczers wordt ondcrwor

pen. Een referendum bedrcigt dus de 

coherentic en consistentic van beleid. 

3) Openbaarhcid en verantwoording: 

standpunten van politickc partijen en 

van politici worden in hct openhaar be

discu'>'iecrd en politici worden ter ver

antwoording geroepen. De burgers die 

aan ccn referendum mecdocn behoeven 

echtcr gcen verantwoording at te leg

gen. l:lovendicn spcelt bij een referen

dum de puhlieke opinic ccn grote rol, 

die een bcdreiging kan vormen voor de 

vrijheid van mcningsvorming. In de 

vorming van de puhlicke opinie kunncn 

ook dcmagogische krachtcn gcvaarlijke 

kan<>cn krijgen. 

De conclusic in hct rapport is· "Een on

geclausuleerde omarming van het refe

rendum voert in haar uitcr5te 
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consequenties tot het ondergraven van 

de indirecte dernocratie"• Hocwel dezc 

conclusie uit de genoemdc dric critcna 

lijkt voort tc vlocien, is dat hij nader 

toczien nict het geval Die conclusie i<. 

narnelijk aanvechtbaar. 

Tegenwerpingen 
In de eerste plaats valt op, dat in die 

conclusic wordt gesproken van een "on

geciaL!',uleerde ornarming" en van 111 

haar uiterste consequenties" I\ let zulke 

formulcringcn kan men tcgen bijna elk 

wetsontwerp zijn. We moeten vaststel

len dat van ecn 'ongeclausulcerde ornar

rning' in het politiekc dehat over hct 

corrcctief referendum geen sprake is. 

Bovendien geldt ook hier: "/cdc 

Ko11seque11Z ]iilnt Zlllll Tmjc/" Hct gaat in 

de politicke discussie JUist orn het rna

ken van ecn wet voor het correcticf re

ferendum en dus orn hct formulcren 

van stringcnte voorwaarden. Bijvoor

bccld welke ondcrwerpen wei en wclke 

niet aan cen refcrendum kunncn wor

den onderworpcn, op welke wijzc de 

vraagstclling moct worden gclonnu

lecrd, over het aantal burgers dat cen 

rclerendurn aanvraagt enzovoort. 

Met het formuleren van die voorwaar

den staat of valt het correcticl referen

dum. Toch bespreck ik in dit verband 

die noodzakelijke voorwaarden niet, 

orndat ik de aandacht niet wil alleidcn 

naar de technische uitwerking en corn

plica ties Het gaat rnij om de principic

le vraag of het referendum in een 

christen -dcmocratische gedachtengang 

een legitiemc plaats tockomt. 

In de tweede plaats is het zecr te waar

deren dat in hct rapport 'Publiekc ge

rechtigheid' de parlernentaire democra

tic krachtig wordt verdedigd. 1\laar dat 

hct rclerendum haaks zou staan op de 

parlernentaire democratic, i'> ecn te 

snellc conclusie. Waarom zou een '>trikt 

geclausuleerd corrcctief referendum 

niet tc cornb!Jlcren ziJn met ons parlc

rnentair-dcmocratisch stcl.,el~ Die vraag 

wordt in het rapport niet een<, ge'>teld, 

laat staan heantwoord. 

In de dcrdc plaats vall op, dat dc drie 

genoernde criteria die lcidcn tot het af

wi)zen van het relerendum hoofdzake

lijk een zienw;ijze wcergeven van de 

kant van beroepspolitici en bnocpshe

stuurdcrs; zij die wcrkzaam zijn in het 

'systeem' van de parlerncntaire demo

cratie. l\1ede daarom komt de rnogelijk

heid van de burger<, om onder hepaalde 

voorwaardcn per relerendum te corri

geren onvoldoendc aan bod. Op d1e 

rnanicr maakt het CDA de indruk in de 

praktqk in belangrijke mate een 'he

stuurderspartij' te zijn, die latent nog 

steeds cnige rnoeite lijkt te hehhen met 

cen uitbreiding en spreiding van poli

tieke verantwoordelijkhedcn in een 

padernentaire democratic.' 

Risico's 
Hct is te hcgrijpen dat hcroepspolitici 

en -hestuurders. ook van het CDA, kri

tisch tcgenover het correctiel referen

dum staan. Daar zijn zc nu eenmaal 

politici en bestuurder<, voor. 

lk erken bepaalde ris1co\ en gevaren 

die aan ecn rclerendum verbonckn zijn. 

De kans i'> aanwczig dat het volk door 

middel van een relerendum een onder

dee! van een regering<,bcleid afwij'>t en 

daarmee de samenhang van dat heleid 

aanta'>l. Ook kan per referendum een 

hesli'>'>ing worden genomen. die tegen 

cen onderdeel van programma's van po

litiekc partijen en die tegen morele op

vattlllgen van politici ingaat. Een 

relerendum over het heri nvocren van 

de doodstraf zou wei ecn-, tot die herin

voering kunnen leiden. Zo zijn cr mee1· 
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voorhccldcn tc nocmcn. Fr ztjn cbn 

ook vclcn die huivcrig zip1 voor het 1·c· 

lncndum I )JJrom hch ik opgcmcrkt. 

dJt her corrccttd rclcrcndum '>tJJt of 

vJit met her llJuwkcurig wetteliJk tm

mulcrcn van -.trictc voorwaJrdcn. 

Her '" zeker wJJt· dJt htJ ccn referen

dum ccn hcpJJid he,Juit gc't\olecrd en 

111 ccn gc'>implihccerde vorm wordt on

dcrworpcn ililll de 'item Viln de burger'>. 

Bovendtcn wcrkt cen referendum ontc

gcnzcggc\Jjk vcrtragcnd l)c <,Jn1cn

hJng en dkcttvitcit vJn hclcid zijn in 

gcding. )ui'it dJJrom moct worden toe

gczicn op ccn vcrantwoordc vraag..,tcl

ling en op hct vcr<,chJtfen VJn JdequJte 

informJtic JJtl ck hurgcr'i. ln daarom i'i 

een goedc wet voor hct referendum tlO· 

dig, die cr toe biidraJgt dJt ccn referen

dum cen uitzondcrliJk ver'ichi)ll'iCI zJI 

zijn, zowcl op tlJtionaal Jl'i op rcgio

llJill en lokaal nivcilu. 

vcr<;trekking worden die relerendJ door 

vclcn ncgaricf of <,ccptisch hcoordceld. 

lr werd met her referendum gecxperi

mcntcerd en dat kun ook omdJt in on<, 

IJnd gcen wet voor hct referendum hc

'>lJat. Toch WJITil die experimcnten in 

zovcrre nuttig, dat we er van hchhen 

kurlllcn leren hoc her niet moet en hoc 

hct hcter kan, ten cinde tot ecn Jdc

quJte wctgcving te kunnen komen. lk 

denk dJt we nog veelmccr met het IT· 

lcrcndum zullcn moeten odcncn. Zo 

gJJt dJt nu eenmaal in ccn democratic 

al'i cen voortdurendc opgJve en lccr

proccs. 

Christen-democratisch denken 
Onze parlcmentairc democratic die ge· 

ha-,ccrd is op een cvcmedige vertegen

woordiging, kent in de prJktische 

uitwcrking ern'>tigc gcbreken. De hc

IJngriJkste zi)ll wei. dat beroep'ipolitici 

en hcroepsbe'ituurders een 

De macht van de puhliekc 

op1ntc en van dcn1agogi

schc krachtcn onder'ichat 

ik nict, al wil ik die ook 

niet overdrijvcn Die '>PC· 

len hij elke vcrkiezing cen 

rol. ,\bar de'i tc hclangrij. 

ker zal hct ver'ichatfen van 

adcquJte informatie zijn. 

[venal-; hij verkiczingcn 

ga ik hij het referendum 

CDA-politici en -
Jparte 'laag' in de sJmenle-

ving vormen, die de zaken 

in hun 'circuits' of in de 'cor

ridors of flo run' regelen Ook 

al willen zij hct niet. toch 

maken zij op veel burgers 

de indruk ecn regenten

klas<,e of politieke elite tc 

vormen. Niet voor niets 

bestuurders moeten 

als leden van een 

politieke partij niet 

aileen maar aan de 

kant van het 

bestuur gaan staan. 
wordt cr door vee I burgers 

gcklaagd over de grote at

stand die zij crvaren ten 

uit van de participatie van vcel mondi

gc burger<, Dat zij niet zoal'> politici 

voor hun keus ter verantwoording ge

roepcn kunncn worden, sprcckt van

zeit. ZiJ hehben nu eenmaal in cen aan 

hen vomgelcgdc kcus het laat'itc 

woord. 

In ons IJnd zijn op lokaal en rcgionaal 

nivcJu reeds cnkclc referenda gchou

den. VJnwcgc onzuiverc vraJgstellin

gcn c11 dt: wiJZC vJn informatic-

opzichte van het 'politieke bedrijf'. Nict 

voor nict'i wordt gesprokcn over poli

ticke pJrtijen Jis 'gcoliede machines', 

'vcramhtelijking vJn politici' en dicn

tcngevolge over 'vcrvreemding' tusscn 

kiezer'> en gckozenen. 

Hct referendum bn wcllicht een bij

drage zijn tot de oplmsing VJn die pro

hlcmen, maar geen dehniticve 

oplm'iing; dJJr is meer voor nodi g. De 
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rol van het correctief referendum in de 

parlementaire democratie i'> klein, de 

functie i<> aanvullend en de frequentic is 

gering. Maar de functie van het refe

rendum i'> nict te verwaarlozen. Het 

kan het publickc debat over bepaalde 

onderwcrpen stimulcren, de zorgvul

digheid van en argumenten voor het 

belcid versterken en zelfs btjdragen tot 

de legitimalie van overheid-.beleid. Hct 

referendum kan de democratie een 

nieuwe impuls geven, de hetrokkenheid 

van burger<; bij de politick verstcrken 

en hun veranlwoordelijkheid vergro-

Op grond van de christen-democrati

sche gedachte van de spreiding van 

verantwoordelijkheden, behodt het 

geen betoog, dat in de politieke tiloso

fie van de christen-democratic aile, wal 

de >preiding van verantwoordclijkhe

den kan hevorderen en de vitaliteit van 

de democratie kan ver<;tcrken positicf 

heoordeeld behoort te worden. len 

goed referendum kan die functies vcr

vullen. 

lk merktc reeds op dat vee! CDA-poli

tici en -bestuurders moeite blijken te 

hebben met het correctid referendum. 

Maar als !eden van een politieke parti) 

moeten zij niet aileen maar aan de kant 

van hct hestuur gaan <,taan. lndien zij 

dar wei doen, werken zc er aan mee dat 

het CDA als partij le vee! het imago 

hedt van een he'>tuurder'>partiJ. Dat 

imago i'> verkeerd en moet worden he

<;treden AI<> CDA-politici en -hestuur

ders zijn zij lid van een politieke partij 

en zij moclen zich reali'>ercn, dat poli

ticke partijen geen onderdelen van de 

'>taal zijn, ook hct CDA niel. Hoewel 

het CDA een gouvcrnementcle partij 

i<,, i> het geen verlcngsluk van de <,taal. 

c.q. de overhetd en behoort het dat niet 

tc zijn Als politieke parti) hehoort het 

CDA tot hct maatschappelijk midden

veld en moet hct du, pn ddinili<: at

stand houdcn van de ovcrheid. 

De genocmde hczwaren vanui l het 

CDA tegcn ht:t referendum kunn<:n zc

kcr niet overtuigend zijn in ccn partij 

die zichzelf 'democratisch' no<:mt en 

Hct is zeker ll'illlr dot hi) een rejcrendu111 cc11 hepoald hesluit geisolead e11 i11 em 
gesimJJ/ificcerde vonn wordt oHdcnl'orflm clilll de stem 1)(111 de hurgers Uoto Af\JP1 
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dat woord nota hem: in haar naam 

hcelt '>laan. Daarom mag juist van ecn 

partij als het C:DA worden verwacht, 

dat het a lies doet om de mogelijkhcdcn 

van hct dcmocratisch gchalte in de sa

menleving te vcr<;terken.c 

Zekcr, het land moct gercgcerd wor

den, zo clfcctid en cHicicnt mogelijk. 

Het wijzcn op gevaren en risico's van 

ccn referendum i-; dan ook zccr ge

wcnst en hct aanbrcngen van stringentc 

clamules is noodzakcli1k. maar ook 

n1oct aanwczig zi_jn de \\'or;.,tcling on1 

de grcnzcn van hct mogcli)kc at tc las

ten. 

Hct CDA kan nog zo vccl puhlibties 

het Iicht docn ztcn over hct -;timulcren 

van ccn actiel burgcrschap, over hct 

bctrekkcn van de burgers hij politickc 

en hestuurlijkc besluitvorming en over 

het vcrsterkcn van de rol van politicke 

parti1en, maar als men het cotTectief rc

lcrendum 'ongeclausulecrd' vcrwerpt 

dan mist de partij een kans om tc Iaten 

zicn dat hct haar met die gcnocmde 

kwcstics uiteindclijk ernst is. 

In ck politieke lilosotie van de christen

dcmocriltic gaat hct dan ook nict om de 

kcus: voor ol tcgcn rdcrendum. maar 

wei om de keus tussen ecn -;iccht ol cen 

gocd ( gcclausulecrd en gcorganiseerd) 

rclcrcndum. In vcrhand met die keus is 

cr ;tile rcdctl voor, dat men in hct C:DA 

de ondcrlingc vcrhouding tussen de 

parlcmentilirc democratic op basic, van 

ccn cvcnrcdigl' vcrtcgcnwoordiging en 

hct relcrcndum opnicuw gaat doordcn

kcn. 

Conclusie 
lk bn nict 'hcwijzcn' dat het rdcrcn

dum als dcmocratisch instrument on

mishaar is. Wei hcb ik aangetoond dat 

de politiekc en socialc democratic dic

pc wortels hcbben in de ge-,chicdenis 

van hct christen-democratisch gedach

tengoed Ook is aan te tonen dat de 

spreiding van verantwoordelijkhedcn, 

onder andere tot uiting kornend in een 

correctief referendum van de burgers, 

op authenticke christen-dernocratische 

argumentcn berust. Daarom verdedig 

ik, dat een strikt gcclausuleerd corrcc

tief referendum als een democratisch 

instrument in beginscl cen lcgitieme 

plaats heelt in de christen-democratie. 

Ongeclausuleerd afwijzen van hct rclc

rendum vindt in elk gcval geen steun in 

de politickc filosolic van de chri-;tcn

dcrnocratie. 

Projd1· H.ES Woldrill<} is hooqlmwr fJOlitickc 

filosofic <1<111 de Vrije U11iucrsitcit tc A11tstmlm11 

No ten 
H r VJil Zuthem Cczd!/ nr ZCI/1/(Ii~llld{l. l'ld,/t'li Ol'l'l 

,ic lnchlllhl ildll l1ct clni'lclljk-,tlllddl ,/n1kt11 K<:~mpcn. 

Kok. IWJ.'( p :2<J 

t1 I v0n Zuthcm (Jl"Zd<} en Zt".tf.t/Cihlhd/1 pp 24 

I(J:2 

Pu/1!1tkt i}Citc/1/i_lj/,u,/ Ecn Li'll'ln~-th-motldli~dJc I'J~JC of' 
,/c lllil'dli cit or'n/JticlrJI ,/1 '-di!ICnltJ'IJ!i/ Rt~pport van 

hct \Xlctcno:,Lht~ppcliik. l1hlttuut voor hct (])A 

Houten ])ohn Sto!ku Van Log hum. 1 r)<J(), PJ1 

2(J2-2(J/ fen vngelqklxlJr <,lJndpunt v,:ordt Jll

gcJ10mcn door (; l-·bgc]o:,tcin. StJt~tk.utH.lJge 

vcrniCU\Ving prohkcm ol kJno:,~' ln C/) 1\clucc/ 

2.S oktohcr 1 'l1J5 p)1 ,s_q 

flui'!Jch ~JtTt\ll/t,;huJ, p 2(J(J 

71c hct 111 d1t \cJhJnd hclangn1kc en gcdoLu

mcntcerde hootdquk vt~n 1 :-\ ~LhJgcn ·c !),\ 

en dl'mocrJtt'->ertng In H J VJil de Streck 

( "/J!t~ld!)kc flo/tlrck c11 .hmot I diU :,-( ;rJvcnhJgc 

SDll. l!J 1J5. pp !S/-21-J. 'VcrpliLhtc lllcrJtuur 

voor l'lkc (]}.\-politJLuo:,' 

(J Ecn gocd o\crztLht vt~n otgumcnten voot en tc

~l'll hct relcrcndum gcclt S.\V. C.oU\\Cilherg, 

Hlll ll'tl!)l .It ~dlli('ldll'lllt} l1d he~/ ili!}CI"!c!JI• 

;-\o:,-,cn :-\mo:,tcrLblll Van ( ,oJ.llllll IJ!l '->JillCll\\ cr 

k111g 111ct ( lVI<, 1\ lund1, 1 <)~f/ pp. 1 i2-1-J.7 

()ok J 'X'. ~Jp. K1t1uk ofl ,/c ~Lie~/ \'otlfii'Cik I'OOJ 

,fddlbiii,/lt}l, /JC,/iii/J/iikt lli -,[dllhJCl/J/t'/iikl' PIIIIICIUi'llit} 

(:ronJngcn \X/oltcr<,-NoordhoJI. Ji)lJ..J:. pp 1·17-

1 ')i 

Z1e art 12 van hct / 1
1t11}1dlll PIIH Jul~}dn:}'{!lur/cn 

1 11J1Ji dat J v lu1dt '!let ("])A :,totlt ccn pJrlc

mcntJirc dcmouatJc voor en hcvordcrt hct de

mo<. rJLI'-><. h gchJitc van de <,CJI11C11lcv1ng 

PolitJck.c 111acht hehoort gcsptcid tc ZIJil 

0 

I' m 
II 

3::. ··I" 
\II, 

0 ,,: 
() ! 

I 

;;c 

)> 

-1 

:n 

:n 

z 

;o 

m 

-n 

r: 

;o 

m 

z 
0 

c 

::: 


