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Statenverkiezingen en 
Eerste Kamer 

De u1tslag van de verkiezingen voor de 
Prov1nciale Staten op 18 maart 1987 heeft 
een interessante uitslag opgeleverd. Inver
gelijktng met de verkiezingen voor de 
Tweede Kamer van 1986 verliest het CDA 
ruim 1 ,5 procent; het zetelaantal in de 
Staten daalt in totaal met vijf. Opmerkelijk is 
dat het CDA zijn aantal zetels in de Eerste 
Kamer behoudt en wei Iicht zelfs weet uit te 
breiden. 

BiJ een nadere analyse van de uitslag 
kan het volgende geconstateerd worden. 
Het opkomstpercentage is laag geweest 
bij deze verkiezingen, maar desalniettemin 
scoort het CDA niet hoog. De stelling dat 
een laag opkomstpercentage gunstig is 
voor het CDA blijkt niets anders dan een 
mythe te zijn. 

Er is nog een tweede stelling die op de 
mestvaalt der historie kan worden bijgezet. 
Decennia lang is beweerd dat het CDA bij 
statenverkiezingen hoger scoort dan bij 
Tweede Kamerverkiezingen. Bij deze ver
kiezingen vond juist hettegenovergestelde 
plaats: in vergelijking met 1986 lijdt het 
CDA een verlies van 1 ,6 procent. 

Opmerkelijk in de uitslag van het CDA is 
de ongelijkmatige spreiding over hetland. 
Er vallen wat dit betreft een drietal groepen 
te onderscheiden. In de eerste plaats de 
groep Noord-Holland, Zuid-Holland, Fle
voland en Utrecht; in deze groep wordt een 
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forse winst geboekt. Een tweede groep 
wordt gevormd door procinvies die (nage
noeg) gelijk zijn gebleven: Overijssel, Gel
derland, Zeeland. De laatste groep wordt 
gevormd door de drie noordelijke provin
cies Friesland, Groningen en Drenthe en 
de twee zuidelijke provincies Noord-Bra
banten Limburg, waareenforstotzeerfors 
verlies wordt geleden. 

Voor deze uiteenlopende uitslagen kun
nen twee gronden worden aangevoerd. In 
de eerste plaats moet gewezen worden op 
het proces van de deconfessionalisering. 
Het ziet er naar uit dat dit proces - voor 
zover het de politiek betreft - in de randste
delijke provincies gestopt is zodanig dat 
het CDA daar ook niet-kerkelijke kiezers 
weet aan te trekken. In de vijf randprovin
cies daarentegen schijnt de deconfessio
nalisering nog steeds voort te gaan. 

Een tweede grond zal gezocht moeten 
worden in de sociaal-economische situa
tie. Over het algemeen verliest het CDA in 
die gebieden waar de werkloosheid het 
grootst is en het aantal uitkeringstrekkers 
hoog. Zo verliest het CDA in de grote 
steden in het Westen, maar op provinciaal 
niveau wordt dit meer dan gecompen
seerd door winst in deforensenplaatsen. In 
het Noorden vall eenzelfde beeld te con
stateren, maar daar is het inwoneraantal 
van de forensenplaatsen zo gering dat de 
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verliezen elders niet gecompenseerd wor
den. Kennelijk IS het herstelbeleid nog niet 
bij aile bevolkingsgroepen op waardenng 
gestuit. 

Het lijktwelhaast onvermijdeliJk datter gele
genheid van de statenverkiezingen ook 
weer de wiJze van totstandkoming van de 
Eerste Kamer aan de orde komt. Een op
merkelijke suggestie werd in dit verband 
gedaan door VVD-senator Zoutendijk. 
Naar zijn oordeel - sprekend op persoon
lijke titel - zou in het vervolg de Eerste 
Kamer rechtstreeks gekozen moeten wor
den en wei op dezelfde dag a is de T weede 
Kamer. Bij deze suggestie past een aantal 
opmerkingen. In het huidige systeem is niet 
u1tsluitend het aantal kiezers bepalend 
voor de samenstelling van de Eerste Ka
mer doch ook het inwoneraantal. In het 
voorstei-Zoutendijk tellen de niet-kiesge
rechtigden - waaronder de buitenlan
ders - op geen enkele rnanier mee. Voorts 
krijgt de kiezer slechts een keer in de vier 
jaar de gelegenheid de samenstelling van 
het parlement te bepalen. Aldus wordt de 
speelruimte van de regering vergroot en de 
invloed van de kiezers verkleind. Vanuit 
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dernocratisch oogpunt verdient de sug
gestie dan ook geen aanbeveling. 

Het heeft er de schiJn van dat ook boven
genoemde suggestie nog steeds uitgaat 
van een beeld van de Eerste Kamer dat 
onJutst genoemd moet worden. In ons 
staatkundtg bestel is het zo dat de reger1ng 
btJ het verdedigen van wetsvoorstellen 
twee bameres heeft te nemen de T wee de 
en de Eerste Karner. Als een wetsvoorstel 
door de Tweede Kamer is aanvaard, blijft 
het een wetsvoorstel van de regering dat 
nog aangenomen moet worden door de 
andere tak van de volksvertegenwoordt
ging, namelijk de Eerste Kamer. Tweede 
en Eerste Kamer zijn geen concurrenten 
van elkaar maar complementen in relatie 
tot de regering. lndien men - zoals Zou
tendijk - directe verkiezingen wenst voor 
de Eerste Kamer zou dit op een zodanig 
tijdstip dienen te geschieden dat het com
plementaire karakter juist versterkt wordt: 
bijvoorbeeld twee jaar na de verkiezingen 
voor de T weede Kamer I 
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