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Democratie 

Democratie in 
Nederland 

Mr. M. Nagel 

De kiezer moet lets te kiezen hebben. Oat 
kan door de kiezer in referenda meer keu
zen voor te leggen. Een reactie op het zo
mernummer van Christen Oemocratische 
Verkenningen. Tevens het begin van een 
nieuwe discuss/e. 

Onder de titel 'democratie in Nederland' 
worden in een paragraaf van Groepsge
sprek I in het juni/juli-nummer van Christen 
Democratische Verkenningen enkele kriti
sche kanttekeningen geplaatst bij ons de
mocratische bestel. Deze kanttekeningen 
leiden tot, maar nopen ook tot nadenken. 

Kaland vraagt zich af of de volksverte
genwoordiging zo onderhand niet veel 
meer affiniteit heeft met de macht dan met 
het volk. Is dat onze democratie, zo vraagt 
hij. Waarin een gezelschapje ( ) in een 
achterafkamertje afspraken maakt die voor 
vier jaar bindend zijn voor het kabinet en 
de meerderheid van de Tweede Kamer?' 

Mevrouw Leyten meent dan dat er een 
wezenlijke aanpak nodig is van ons sys
teern. Oat vraagt een andere overheid en 
een verantwoordelijke samenleving.' Ka
land bouwt zijn vraagstelling uit in zijn arti
kel 'De politieke democratie bedreigd' 3 Hij 
signaleert hoe de democratie binnen de 
politieke partij functioneert- of niet functio
neert. Binnen kleinere verbanden blijken 
nog de meeste burgers ge·rnteresseerd en 
de moeite te nemen van hun kiesrecht ge-
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bruik te maken. Op landelijk niveau ge
beurt dat als er een duidelijke keuzemoge
lijkheid is: Lubbers of Den Uyl. De oplos
sing zoekt Kaland in het meer volksverte
genwoordiger Iaten zijn van de gekoze
nen. Het dualisme moet een zwaarder 
accent krijgen." 

Ofschoon ik de door Kaland gesigna
leerde problemen erken, betwijfel ik of zijn 
oplossing echt de oplossing van de pro
blernen zal brengen. Het idee een sterker 
dualisme voor te staan gaat uit van de kie
zer, die zich verdiept in een programma en 
daarna zijn stem uitbrengt. Vervolgens 
houdt die kiezer angstvallig de door hem 
verkoren fractie in het oog om te zien wat 
die van het programma in praktijk brengt. 

In theorie is dat uitgangspunt al niet 
juist. lmmers, bij het roodmaken van dat 
ene vakje wordt niet aileen een program
ma uitverkoren, maar wordt Ievens een 
oordeel gegeven over het gevoerde beleid 
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1 ·oemocratie vraagt om CDA met du1delijk profiel', 
Groepsgesprek I, Christen Democratische Verkennin
gen 6/7/90. 255. 

2 Idem 
3 A.J. Kaland. 'De pol1tieke democratie bedre1gd?'. 

Christen Democratische Verkenningen 6/7/90, 298. 
4 Vanzelfsprekend doe 1k A.J. Kaland onrecht met deze 

(te korte) samenvatt1ng lk durf dat aan omdat ik u1tga 
van de gedachte dat de iezers van dit artikel geboe1d 
het volledige art1kel van Kaland hebben gelezen en dit 
desgewenst er nog eens op na kunnen slaan. 
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in de afgelopen periode. Bovendien wordt 
de kandidatenlijst en daarvan in het bijzon
der de lijsttrekker beoordeeld. Soms wordt 
en passant door het roodmaken van dat
zelfde vakje ook nog even een grondwets
wijziging goed of fout bevonden. 5 

Deze ingewikkelde keuze houdt mijns 
inziens in dat een verder uitgewerkt dual is
me geen oplossing biedt. Een kiezer die 
zich door de lijsttrekker heeft Iaten leiden 
bij het bepalen van zijn stem, zal zich niet 
herkennen in een fractie die zich door een 
dualistische opstelling verwijdert van die 
lijsttrekker, gesteld dat deze minister-pre
sident is geworden. Evenmin zal een kie
zer die juist op basis van het gevoerde be
leid voor deze partij heeft gekozen, zich 
herkennen in een fractie die op basis van 
het programma zich daarvan verwijdert. 

Dan ga ik nog slechts uit van de kiezer 
die zorgvuldig alles op een rijtje heeft ge
zet. Een kiezer, waarschijnlijk het grootste 
deel, die op basis van de eenvoudige keu
ze 'Lubbers of Den Uyl' heeft gekozen, zal 
zich helemaal niet herkennen in een fractie 
die haar lijsttrekker laat vallen. Nog minder 
wanneer die val tot een kabinetscrisis leidt 
en wellicht nieuwe verkiezingen. Want wat 
moet hij dan? De lijsttrekker op wie hij heeft 
gestemd blijkt niet te worden gesteund 
door de partij, waarop hij heeft gestemd. lk 
vrees dat die kiezer de volgende keer 
thuisblijft of- wei Iicht nog erger- een stem 
van onvrede uitbrengt, ergens uiterst 
rechts.c Kortom, een sterker dualisme lijkt 
me niet de interesse van de kiezer te be
vorderen. Veeleer zijn verwarring. 

Wat dan wei? 
Het dualisme van Kaland is geen oplos
sing. Maar ik meen dat Kaland wei de rich
ting wijst, waarin wij een oplossing moeten 
zoeken. Hij stelt dat men is ge'(nteresseerd 
binnen kleinere verbanden of als er een 
duidel1jke keuzemogelijkheid is. 

De meeste kiezers zullen kiezen op ba
sis van een of enkele onderwerpen uit het 
recente verleden, een of twee items voor 
de toekomst en de lijsttrekker. De kiezer 
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moet iets te kiezen hebben en hij moet zijn 
keus kunnen overzien. Het moet een dui
delijke keus zijn. 

Oat ontbreekt nu juist in Nederland. Op 
aile niveaus moet de kiezer momenteel zijn 
stem bepalen op basis van die moeilijke 
keus van de beoordeling van het verleden, 
de toekomst en het heden van de kandida
tenlijst, de keus, die ik al eerder schetste. 
En dat, terwijl hij vooral in grotere steden 
en in de provincie niet of nauwelijks weet 
water zich heeft afgespeeld, water zal ko
men en wie die mensen op de lijst wei mo
gen zijn. Bij kamerverkiezingen zijn enkele 
onderwerpen wellicht beter bekend, maar 
ik vermoed van niet veel. Het merendeel 
van de mensen op de lijst zal even min gra
te bekendheid genieten. Mevrouw Leyten 
geeft meen ik een suggestie in de goede 
richting door te wijzen op de verantwoor
delijke samenleving. In het tweede 
groepsgesprek doet Woldring dat even
eens door te wijzen op de noodzaak ons 
Program van Uitgangspunten uit te werken 
in concreet beleid/ 

Program van Uitgangspunten 
Het Program van Uitgangspunten zegt be
hartenswaardige dingen over ons staat
kundig bestel en de inrichting van onze sa
menleving. 'Het CDA staat een staatkun
dig bestel voor waarin de macht is ge
spreid en waarin de verantwoordelijkheid 
van overheid en maatschappelijke groe
pen wordt onderscheiden'. 8 

'De mens is in de maatschappij gesteld 
als verantwoordelijk persoon; niet aileen 

5. Artike/137 Grondwet 
6 Ovengens l11kt de verwarring me niet aileen het deel 

van de k1ezer, maar zeker ook van de partiJ Kan men 
weer Met die persoon als lijsttrekker de verk1ezingen 
in? Zo Ja, dan li;kt de fractie ongel11k te kri;gen en node
laos verkiezmgen te hebben veroorzaakt. Zo nee, dan 
moet het wei heel duidelljk lout zi;n geweest wat de lijst
trekker heeft gedaan als min1ster-pres1dent en dan 
heeft de partiJ destijds geen gelukkige hand gehad biJ 
de keuze van de lijsttrekker. 

7. 'Evangelisch normbesef tegenover economische indi
vidualisering', Groepsgesprek II, Christen Democratl
sche Verkenningen 6/7/90, 1.h.b. 260. 

8 Program van Ultgangspunten, nr. 9. 
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verantwoordelijk voor zichzelf, maar ook 
voor de medemens en voor de ontwikke
ling van de samenleving. De christen-de
mocratie wil mensen op deze verantwoor
delijkheid aanspreken.'' 

De politieke macht moet 
meer worden gespreid. 

'Het CDA streeft naar een samenleving, 
waarin ruimte word! geboden voor een 
veelkleurige verantwoordelijkheidsbele
ving, de mach! is gespreid . 

Als we de in de groepsgesprekken ge
stgnaleerde mankementen van onze de
mocratische samenleving zien en lezen 
wat ons Program van Uitgangspunten 
zegt, noopt dat mijns inziens tot de slot
sam dat de politici wezenlijk verantwoor
delijkheid moeten overdragen aan de kie
zer. De mach! in Nederland moet verder 
worden gespreid dan nu het geval is. Ver
antwoordelijkheid moet worden gelegd op 
de schouders van de kiezer; meer dan er 
nu op ligt. Die bijzonder complexe keuze 
van verleden, heden en toekomst moet iets 
worden vereenvoudigd. 

Die vereenvoudiging kan geschieden 
door meer concrete keuzen voor te leggen 
aan de kiezer. Zaken van beleid moeten 
aan hem ter keuze worden voorgelegd. 
Oat komt neer op het invoeren in Neder
land van het referendum, waardoor de kie
zer ziJn oordeel over een onderwerp kan 
geven. Hij heeft dan een duidelijke keuze 
en draagt daarvoor verantwoordelijkheid. 
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Referendum 
Voor een referendum heeft JAM.L. Hou
ben zich al uitgesproken in Christen De
mocratische Verkenningen 1985, nummer 
4. Hij pleitte toen voor een facultatief be
slissend wetgevingsreferendum. In die
zelfde tijd was W.L. Zielhuis nogal nega
tief. Hij meende dat een eenvoudig Ja of 
nee niet mogeliJk was.' Een reactie hierop 
gaf al W.GHM. van der Putten. Terecht 
betoogde hij dat per saldo iedere vraag
stelling culmineert tot 'voor' of 'tegen'. 
Hiermee is meteen weerlegd het argument 
van de ingewikkelde vraagstelling, die je 
de kiezer niet kunt voorleggen. 

Er vall overigens veel voor en tegen een 
referendum te zeggen. Oat is allemaal al 
uitvoerig gebeurd in het eindrapport van 
de Commissie-Biesheuvel Die commissie 
signaleert problemen als in de groepsge
sprekken in Christen Democratische Ver
kenningen werden onderkend. Zij meent 
dat de oplossing ligt in meer participeren 
van de burger door middel van een refe
rendum en het volksinitiatief." 

De Commissie-Biesheuvel gaat uit van 
het primaat van het vertegenwoordigend 
stelsel. Oat brengt haar tot de keuze voor 
een zogenaamd correctief wetgevingsre
ferendum. Oat is een beperkte vorm van 
een beslissend referendum. Die vorm zou 
dan nog facultatief moeten zijn, dus niet 
dwingend voorgeschreven. Persoonlijk lijkt 
mij dat niet de beste vorm van een referen
dum. Het referendum lijkt dan te fungeren 
als legitimatie achteraf van keuzen die de 
politieke partijen voordien hebben ge
maakt. Mocht die keuze anders zijn uitge
vallen dan de keuze die de meerderheid 
van de kiezers maakt, dan krijg je het pro
bleem van een minderheid in de Staten-

9. Idem. nr. 22 
10 Idem. nr. 23 
11 W.L Zrelhurs. Bestuursforum JUir/augustus 1985 
12 W.G.H.M van der Putten, Bestuursforum oktober 

1985. 294 
13 Eindrapport van de staatscommissre van advres rnza

ke de relatre kiezers - beleidsvorming; Referendum 
en volksmil1al1ef. StaatsuitgeverrJ 1985 
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Generaal die kan menen de meerderheid 
van het volk te vertegenwoordigen. 

Een facultatief beslissend referendum 
komt over als een moeizaam compromis. 
Het lijkt alsof een extra fase aan het dikwijls 
toch al moeizame wetgevingsproces 
wordt gekoppeld. Oat komt over als over
bodig; eigenlijk zelfs als een bedreiging 
van de positie van de Eerste Kamer. Die 
Kamer heeft al de functie nog eens na te 
denken over de produkten van wetgeving, 
die Tweede Kamer en regering afleveren. 
Het lijkt mij dat de Eerste Kamer de laatste 
tijd haar nut ruimschoots heeft bewezen. 
Aangezien je niet voor elk wetsontwerp 
een referendum kunt uitschrijven blijft de 
Eerste Kamer noodzakelijk binnen ons 
staatsbestel. Dan moet haar bestaan niet 
ter discussie kunnen worden gesteld met 
het argument dat het volk dit werk heeft 
overgenomen. 

Een correctief wetgevingsreferendum 
zou wellicht wei zinvol zijn bij wijzigingen 
van de Grondwet. In dat geval zou de le
zing in tweede instantie door de Staten
Generaal kunnen worden afgeschaft. Het 
voordeel is dat de Kamer-verkiezingen niet 
worden bemoeilijkt met een oordeel dat de 
kiezers tegelijk geven over de aanhangige 
grondwetswijzigingen. De keuze van de 
kiezer wordt daarmee dus vereenvoudigd. 

Staatkundige verandering 
Referendum en volksinitiatief zouden 
naast de beoordeling van grondwetswijzi
gingen moeten dienen om de kiezer de 
eerste keus te geven. Oat geeft de kiezer 
echt verantwoordelijkheid. De keuze 'voor' 
of 'tegen' is overzichtelijk. Tevens is het 
een verantwoordelijke keuze, want daar
mee schept hij het ruime kader, waarbin
nen de politici moeten blijven bij het uitzet
ten van hun beleidslijnen en waarop zij 
moeten letten bij de controle van het be
stuur. Oat impliceert een staatkundige ver
andering. Er komt een nieuwe instantie 
met beslissingsbevoegdheid. Waar een 
nieuwe instantie macht krijgt, zullen be
staande instanties macht moeten afstaan. 
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Met name voor volksvertegenwoordigin
gen zal dat het gevolg zijn. Ook voor de 
politieke partijen zal daardoor het beeld 
veranderen. Nu verwacht ik dat dat laatste 
voor onze partij in ieder geval geen pro
bleem zal zijn, aangezien juist binnen onze 
partij het adagium opgang doet 'het Evan
gelie onttroont de dorpsdespoot'." 

Voor volksvertegenwoordigingen in het 
algemeen behoort het trouwens geen pro
bleem te zijn. lmmers, volksvertegenwoor
diging is ontstaan, omdat directe demo
cratie niet te verwezenlijken was vanwege 
het heel praktische bezwaar van de at
stand." In onze communicatiemaatschap
pij zijn euvels als afstand en moeizame in
formatieverstrekking te verhelpen en is 
daarmee het grote beletsel voor directe 
democratie achterhaald. 

Overigens lijkt het Ieven van de volks
vertegenwoordiger ook boeiender te wor
den. Juist doordat het grote kader is vast
gelegd door de stem van de kiezer zal 
soms vaker een echte keuze gemaakt 
moeten worden voor de resterende kwes
ties. Er zal soms concreet gekozen moeten 
worden tussen taken. Oat is nu juist waar
voor volksvertegenwoordigers zijn afge
vaardigd. Vanuit dat standpunt is het in
voeren van een dergelijke nieuwe beslis
sende instantie een uitdaging voor volks
vertegenwoordiging en voor de politieke 
partij. Met inachtneming van de wil van het 
volk proberen de eigen visie op overheid 
en samenleving zoveel mogelijk te verwe
zenlijken. 

Er zijn vele bedenkingen mogelijk. De 
wijze van vraagstelling, de gevolgen van 
de uitkomst kunnen problematisch zijn. 
Maar is dat nu anders? Per saldo wordt in 
een volksvertegenwoordiging de beslis
sing ook teruggebracht tot 'voor' of 'tegen' 
Vaak na discussies en amendementen, 

14 Vnj naar A. M Oostlander. Dorpsdespoten onttronen 
15. Aldus A.M. Donner op pagina 171 1n de negende 

druk van het door hem bewerkte Handboek van het 
Nederlandse Staatsrecht van C W van dcr Pot In met 
name de laatste druk van d1t handboek gaan 71Jn be
schouwlngen over democrat1e een andere kant op 
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waardoor een compromis is bereikt, dat 
niet iedere volksvertegenwoordiger, die 
voor stem!, dit als het grate ideaal zal zien. 

In onze informatiemaatschappij moet 
het mogelijk zijn dat voor- en tegenstan
ders hun standpunten en de gevolgen 
huns inziens zo duidelijk mogelijk uiteen
zetten. Een ieder kan dus de consequen
ties weten van zijn uiteindelijke keuze. Oat 
legt inderdaad het probleem van de keus 
bij het volk. Maar in een democratie hoort 
het daar thuis. 

Conclusie 
Het zal na het voorafgaande niemand ver
bazen dat ik concludeer het zinvol te ach-
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ten zo snel mogelijk referendum en volks
initiatief in te voeren. Of dat dan de door 
mij voorgestane vorm moet zijn of de vorm, 
die de Commissie-Biesheuvel en Houben 
voorstaan is een andere vraag. Gelet op 
de afname van de belangstelling voor de 
politiek zou ik voorstaan zo snel mogelijk 
een begin te maken met verantwoordelijk
heid en duidelijke keuzen over te dragen 
aan het volk en dus in ieder geval enigerlei 
vorm in te voeren. 

469 


