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N
ee, rnij zouden zc niet 

mecr op een kandidaten

lijst voor de Tweede ot 

Eer-;te Karner krijgen, als 

in onzc Crondwet de mogelijkheid van 

een correctid rderendum zou staan. lk 

heh altijd geleerd - en het ook zo erva

ren - dat de gckozen volksvertegen

woordiging uiteindelijk de richting 

hepaalt waarin ems land wurdt be

stuurd, dat zij de hoogste vcrantwoor

delijkheid draagt voor het algemeen 

welzijn. Zekcr, hct ambt van bewinds

persoon eist eigenschappen die een 

volksvertegenwoordiger niet hehoeft te 

bezitten. Zekcr, het rninisterschap be

hoort de hoogheid van het gezag uit te 

stralcn, die vroeger met 

'excellentie' wec·d aange

duid, maar de volksverte

gcn\voordiging is ht't 

hoogste college dat de 

koers in ons land hepaalt. 

Daarom wordt ems staats

hestel aangeduid als 'parlc

rnentaire democratic' Als 

daar de klad in zit, moet 

die klad er zo snel moge

lijk uit. 

vereist. Door het lidmaatschap van de 

volksvertegenwoordiging niet louter te 

zien als een tc-cde op de maatschappe

lijke ladder, een stap in de carriere, eens 

een ander 'baantje' ,\laar door er voor 

mcnscn te zijn. 

'De klad eruit halcn' moet niet door 

wetten in het geval van een wetge

vend relcrcndum - opzij te Iaten zetten 

door de kiezers die de wetgever'> eerder 

vcrtrouwcn schonken ol hadden kun

nen schcnken. 

Avontuurlijke procedures 
lk zou me er niet voor lcncn mijn eigen 

hoge bevoegdheid en plicht te Iaten at

breken door avontuurlijke procedures, 

vol van manipulccrhaar

hcid 

Het rdercndum wcrd on

langs publiekelijk gewan

trouwd omdat het tot 

con.,ervercn zou lei den, 

regen vcrnicu\ving zou in

gaan. Zou het cchter in 

een land als het onze niet 

evcnzcer tot door-,chicten 

kunnen leidenc 
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ovcr mogelijkheden om de kiezer meer dat die weer kort daarna van dc weer-

bij hct beleid te betrekken. Dat is in- ocmtuit tot uitcr<;ten in de andere rich-

derdaad urgent. Het heeft vcel aspec

ten .. \lisschien kan - voor een deel -'de 

klad er ook uit' doordat kamerleden 

hun ambt hoger gaan inschatten en te

vens inzien dat zein hoge macht uitoe

fenen jui'>t dien.,tbaarbeid inhoudt en 

ting zal lciden. Als 'het volk' tot 

uitspraken komt die werkelijk corrigc

ren, die rechtsgeldig genomen he-,]ui

ten kunnen verwcrpen, waar bliJh dan 

de gekozene en de hcstuurdcrc Waar 

blijtt dan het hoog'>te '>taahgezag' 



lk hcb in Rottcrd<ml tocn de hcvolking 

in ecn referendum koer-; koo-;, lijnrecht 

tegen op voor-;tel van hct college van 

Hurgemec-;tcr en Wcthoudcr-; genomen 

raad-;hesluitcn, niemand zicn vcrtrek

kcn. Ceen college, geen raad, gcen crl

kcl raadslid. Die mogclijke consequentie 

wordt blijkhaar nict -;erieu-; bij de pro

hlcmatiek betrokken. 

Simplificatie 
De huidige regering i-; krachten<. het rc

gccrakkoord gehoudcn iet<; tc docr1 met 

het wetgevcnd referendum en heeft de 

discu"ie nu toegc-;pit<.l op de reikwijd

tc de gctal-,criteria, de sclectie van on

dcrwcrpcn die zich wei en die zich nict 

lcnen voor corrcctieve volhuit-;prakcn. 

,'- loctcn grolc algemenc ol glohalc vra

gcn nict voorgclcgd kunncn worden~ 

Aileen concrete planncn~ lnterc<,<;ante 

vragcn en nict zondcr hclang, n1atH 

voor miJ nict wczcnll)k. 

Het tormuleren waarover gc<;temd 

wordt moel ccrwoudig, voor icdcrccn 

hegriJpclijk zip1 en niet voor twcccrlei 

uitlcg vatbaar. Moticvcn, gedachten

gangcn, hct waaron1 van dingcn die 

men wil ot die men nrct wil, hlijken niet 

rn cen rcferendum-uit-;praak. Dicpgang 

in een zodanige uit-;praak onthreckt uit 

de aard dcr zaak, argumcntatie even

ccns. Srmplilicatrc zal vcclalnodig zijn, 

maar die houdt <.luitcndheid van vi'>ic 

tcgen, de -,amcnhang met verhondcn 

vr·aagstukkcn. Waar hlijlt comequent 

bc'-.tuur-,gcdrag, \Vaar ccn bc~tendigc 

gcdragslijnc Krentcn kunncr1 urt de pap 

worden gchaald waardoor de oplo<;<;ing 

van de ovcrhlijvcndc vraag-,tukkcn 

wordt hcnweilr)kt Fn daar moctcrl dan 

de gckozcncn n1aar weer voor zorgcn. 

Vooral in een tijd-;hc-;tek van 'tenrg van 

tc hoog gcwcktc vcnvachtingcn', van 

vcrdclcn van pip1 en van uitgavenom

huigingcn kan hct -,\aan van hrc~-.cn in 

een <,amenhangend concept tot extra 

impa<,se-, kidcn. 

Verder afglijden 
Som-; denk ik wei ecn-; dat on-; volk 

mecr dan andere manipulecrhaar is. In 

dat gcval kan ecn hoofdheweging, 

<,tembuiging of bctekcniwolle pauzc in 

een zin van cen populairc televisicpre

<;cntator wei ccns gocd zijn voor tien

duizendcn rcterendum-;temmen. Zij 

kunncn - extreem gczcgd - uitkomstcn 

hepa!en Ook al zou dat nict heoogd 

zijn lk zou mijn rol van volkwcrtegen

woordiger onder de hrer hedocldc om

standighedcn aangeta<.t zien. lk voorzie 

ecn verder atglijdcn van de hooghcid 

van het hoogr.;te ~taat..,gczag, naarn1atc 

hct imtrumcnt lrcqucntcr zou worden 

ingczet. Hiermcc zou de parlcmentair-c 

democratic op de helling komcn. Ln 

hoc dan vcrder~ 
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