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De politieke 
democratie 
bedreigd? 

Het dualisme moet, ondanks de belemme
ringen die daaruit voor het bestuur voort
vloeien, een zwaarder accent krijgen. Die 
prijs voor het functioneren van de demo
cratie moeten wij bereid zijn te beta/en. 

Onze democratie is in de buurtvereniging, 
het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en 
allerlei andere instellingen aanwezig. In 
deze nabetrachting slechts aandacht voor 
de politieke democratie. Politieke demo
cratie speelt zich af binnen de politieke 
partijen en binnen ons staatsbestel. De 
vraag naar het functioneren daarvan duikt 
telkens weer op. En terecht. 

Helaas is er een niet onaanzienlijke te
ruggang te constateren in de participatie 
van de burgers in de politieke partijen. 
Slechts een klein percentage van de kies
gerechtigden is lid van een politieke partij 
en dan nog is er slechts een klein deel ac
tief bij het werk betrokken. Oat kleine deel, 
ik meen dat prof. Oerlemans het onlangs 
op een paar procent berekende, stelt dan 
politieke programma's vast en wijst de 
kandidaten aan die als vertegenwoordi
gers van het volk in de diverse organen, in
dien mogelijk, moeten worden gekozen. 
De invloed van die participerende burger 
in de kleinere gemeenten is nog vrij groot, 
in de grotere gemeenten, provincie en op 
landelijk niveau echter vrij gering. De pro
fessionals hebben een ruime voorsprong. 
En gedachten van de leden die niet in de 
programcommissie hebben gezeten of 
niet betrokken zijn bij de totstandkoming 
van de advies-kandidatenlijst, kunnen 
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maar moeilijk wijziging aanbrengen. Reso
luties van congressen en partijraden wor
den door de beroepskrachten ontworpen 
en bijna altijd zonder wezenlijke wijziging 
aanvaard. lnspraak en medezeggenschap 
zijn formeel aanwezig, materieel heeft het 
weinig betekenis. Zo functioneert de de
mocratie binnen de politieke partij. Of niet. 
De conclusie laat ik graag aan de lezer 
over 

Via het algemeen kiesrecht hebben de 
kiesgerechtigden periodiek de gelegen
heid hun oordeel te vellen. Lang niet ieder
een maakt daar gebruik van. Ook hier 
weer: binnen de kleinere verbanden nog 
de meeste burgers. Provincies en grote 
steden brengen kennelijk weinig herken
bare figuren naar voren, noch inspirerende 
politieke idealen, zodat een groot deel van 
de burgerij het laat afweten. Op landelijk 
niveau wil de kiezer nog wei een oordeel 
vellen. Voor het tweede kabinet-Den Uyl 
10 zetels win st. Lubbers of Den Uyl 10 ze
tels wins! naar de andere partij. De kiezer 
had een keuze. 

Duidelijk is dat de kiezer moet kunnen 
kiezen. De ontwikkeling in de richting van 
meer politieke consensus bevordert de 
politieke participatie en daarmee de poli
tieke democratie niet. Het ontbreken van 
herkenbare kandidaten evenmin. lk be
treur het en vind het ook een slechte ont
wikkeling dat zowel binnen de politieke 
partij als binnen de volksvertegenwoordi
gers zeer weinigen een actieve relatie 
hebben in de georganiseerde sectoren 
van vakbeweging, landbouw, gezond-
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heidszorg, bedrijfsleven, etc. Steeds meer 
ziJn het op zichzelf staande personen die 
met hun politieke belangstelling de be
stuursplaatsen in de partij en de vertegen
woordigende functies in ons staatsbestel 
bezetten. Oaarmee hebben de beroeps
politici de funct1e van de volksvertegen
woordiger op z1ch genomen. 

De volksvertegenwoordiger 
Er 1s biJ miJ geen twijfel de volksvertegen
woordigers in gemeenteraden, provinciale 
staten en de beide Kamers der Staten-Ge
neraal ziJn niet primair geroepen tot het in 
stand houden van coalities of om de wet
houders. gedeputeerden en ministers in 
het zadel te houden. Toch word\ biJ deaf
weging van de pro's en contra's een te 
zwaar gewicht toegekend aan de oneigen
lijke taak van de volksvertegenwoordiger 
De COA-fractie in de Tweede Kamer had 

bij de RSV-affaire veel kritiek op de minis
ter van Economische Zaken. Maar ter wille 
van de instandhouding van de coalitie 
mocht hij blijven. Er zijn meer voorbeelden 
te noemen. Ook bij de lagere overheden 

Toch zou voor de zuiverheid van de po
litiek de vertegenwoordiger van het volk 
zich minder moeten binden aan de uitvoe
rende mach\. Toen ik in de Eers.te Kamer 
bij de algemene politieke beschouwingen 
in Januari jongstleden opmerkte dat be
paalde afspraken, door betrekkelijk weinig 
mensen in de beslotenheid gemaakt en 
zonder parlementaire discussie in een re
geerakkoord verwoord, loch niet he\ einde 
van een parlementaire discussie kon zijn, 
keken velen vreemd op. Het leek er wei op 
alsof wij ons van de nieuwe coalitie distan
tieerden. Wij zouden ons functioneel kri
tisch opstellen en ons slechts door argu
menten en niet door afspraken Iaten over-

CDA-fractievoorzitter Kaland en Eerste Kamervoorzilter Steenkamp. Spreidmg van mach! is oak voor 
de polit;eke democratie een goede zaak. (foto Hans Hordijk) 
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tuigen. Zelfs de minister-president meen
de te moeten waarschuwen tegen een al te 
actieve opstelling van de Eerste Kamer. lk 
meende toen en mijn fractie met mij en ook 
nu nog dat ik daarmee de functie van ook 
deze volksvertegenwoordigers de juiste 
inhoud gaf. 

Teveel scharen de gekozenen zich als 
wachters rondom Jeruzalem om de mach!: 
hun wethouders, hun gedeputeerden, hun 
ministers. Naar die volksvertegenwoordi
gers die buiten de coalities staan word! 
misschien nog geluisterd. Maar zelden 
word! van hen wat overgenomen. lk vind 
dat het dualisme, ondanks de belemmerin
gen die daaruit voor het bestuur voortvloei
en, een zwaarder accent moet krijgen. Die 
prijs voor het functioneren van de demo
cratie moeten wij bereid zijn te betalen. 

Uit de zeer vele reacties die ik begin dit 
jaar uit aile delen en uit aile bevolkings
groepen heb ontvangen is miJ gebleken 
dat velen kritisch staan ten opzichte van 
de samenballing van mach! in de politiek. 
Men constateert dat de wezenlijke mach! 
in handen is van enkelingen. Aantrekkelijk 
voor het bestuur, slecht voor de participa
tie in onze democratie. lk eindig met een 
interessante reactie die mij van een onbe
kende, die zich overigens wei bekend 
maakte, bereikte. lk citeer de eerste alinea 
van de brief. 'De "aanvaring" tussen de 
premier en u enige tijd geleden vertoont 
een merkwaardige overeenkomst met de 
aanvaring tussen Jefferson en Washing
ton, maar dan in omgekeerde richting. Wij 
vonden het bericht hierover in Longman's 
"History of the United States of America by 
Hugh Brogan" ' 
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Teveel scharen de 
gekozenen zich als 
wachters random 
Jeruzalem om de macht. 

Een kopie van de betreffende pag1na 
was bijgevoegd. lk citeer 'When Jeffer
son, back from van France to be the first 
Secretary of State (foreign minister) asked 
Washington why the convention had 
thought a Senate necessary, the President 
in turn asked him why he tipped his coffee 
from his cup in his saucer. "To cool it." 
"Even so we pour legislation into the sena
torial saucer to cool it". In Practice the Sen
ate has cooled the president since every 
propose! he wants to get through the 
House of Representatives has also pass 
the Senate. Two chambers make Presi
dential usurpation more than twice as dif
ficult.' 

Vooral de laatste zin is interessant te ho
ren uit de mond van een president. En 
spreiding van mach! is ook voor de politie
ke democratie een goede zaak. De ontwik
keling van de laatste jaren is mijns inziens 
op de diverse niveaus daaraan tegenge
steld. 
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