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K.POLDERMAN 

Volksvertegenwoordiger en volk 

I. Inleiding 

De heer J .J. Vis noemt zijn artikel 'Volksvertegen
woordiger en partij' in idee'66 vanjuni rg8o 'een 
bijdrage tot de opinievorming over de problema
tiek van de verhouding tussen volksvertegenwoor
diger en politieke partij.' 

Terechtstelthij dathet antwoord op de vraagwie 
in een meningsverschil tussen volksvertegenwoor
diger en partij het laatste woord moet hebben tot 
verschillende conclusies kan leiden. Met de conclu
sies van Vis, namelijk dat nóch partijmandaten 
nóch terugroepingsrecht wenselijk, aanvaardbaar, 
dan wel opportuun zijn, kan ik mij volledig vereni
gen. Zijn motivering, en datgene wat hij ter ad
structie aanvoert, vind ik echter wat summier. Dit is 
geen kritiek: het probleem is veelomvattend en is 

slechts een onderdeel van het vertegenwoordigings
vraagstuk in zijn totaliteit. Niet voor niets .spreekt 
Vis van slechts een 'bijdrage'. Ook het onderstaan
de heeft niet de pretentie méér te zijn. 

In het navolgende zal echter worden uitgegaan 
van een ruimere vraagstelling: 'moet een volksver
tegenwoordiger doen wat zijn kiezers willen, en is 
hij dus gebonden aan hun mandaten en instructies? 
Of moet de volksvertegenwoordiger vrij zijn om te 
handelen zoals het hem, al of niet in hetlicht van het 
welzijn van de kiezers, het beste lijkt?' 

2.De Grondwet 

Onze Grondwet lijkt een vrij duidelijk antwoord op 
de gestelde vraag te geven. Artikelg6luidt: 'Dele
den (bedoeld zijn de leden van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal) stemmen zonder last van of 
ruggespraak met hen, die benoemen' (in artikel I o I 
wordt e.e.a. ook op de Eerste Kamer van toepassing 
verklaard. Provincie- en Gemeentewet kennen een 
dergelijk gebod voor respectievelijk Provinciale 
Staten en Gemeenteraad). 

Het beginsel dat aan dit artikel ten grondslag ligt, 
namelijk het voorkómen dat parlementsleden, voor
zien van opdrachten en instructies, slechts belangen 
van delen der bevolking behartigen, wordt al sinds 
I 8 I 4 in onze Grondwet verwoord. 

De Republiek der Verenigde Nederlanden 
( I588- r 795) was een zgn. statenbond. De Staten
Generaal, hoewel een bovengewestelijk regerings
lichaam belast met het behartigen van aangelegen
heden die de Republiek betroffen, bleef wat zij 
reeds sinds het midden van de vijftiende eeuw ge
weest was: een gezantenvergadering, waar de ge
westelijke afgevaardigden met bindend mandaat 
naar toe werden gezonden. In lastbrieven van de 
gewestelijke (soevereine) Staten werd aangegeven 
hoe de afgevaardigden zich bij stemmingen moes
ten opstellen. Voorzag de lastbrief niet, dan waren 
de afgevaardigden in beginselverplicht terug te ke
ren naar hun gewest voor het houden van rugge-
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spraak met de Staten. Op deze manier wilde men de 

eigen soevereiniteit blijven benadrukken en voor

komen dat de gewestelijke belangen werden opge

offerd aan de belangen der Republiek. 

Na de Bataafse omwenteling in I 795 probeerde 

men al snel af te rekenen met het bindend mandaat, 

geheel in de lijn van de inmiddels door o.a. Mon

tesquieu gepredikte nieuwe representatieleer: de af

gevaardigden vertegenwoordigen het volk als ge

heel, zónder bindend mandaat. Een en ander paste 

ook veel beter in het streven naar de centralistische 

eenheidsstaat. 

De Grondwet voor de Verenigde Nederlanden 

van I 8 I 4 ging op de ingeslagen weg door. Het ver

bod van last en ruggespraak werd opgenomen, ener

zijds uit praktische overwegingen (géén terugkeer 

naar de omslachtige en tijdrovende besluitvor

mingsprocedure van vóór I 796), anderzijds omdat 

een dergelijke regeling geheel paste in het karakter 

van de Staten-Generaal zoals met name Van Ho

gendorp zich die gedacht had: een vertegenwoordi

ging van het gehéle Nederfandse volk en geen be

pleiters van de belangen van kleine kringen. Het in 

I8I4 opgenomen artikel werd, afgezien van enige 

summiere tekstwijzigingen, tot op heden gehand

haafd. 

De Proeve van een nieuwe Grondwet (I 966) en de 

Staatscommissie Cals-Donner (I 97 I) stellen voor 

een in een nieuwe Grondwet op te nemen artikel de 

volgende redactie te geven: 'De leden stemmen zon

der last'. Het verbod van last wordt gehandhaafd 

om aan te geven dat elk bindend mandaat van een 

volksvertegenwoordiger nietig is. Zo zal bijvoor

beeld nooit de nietigheid van een stemming kunnen 

worden ingeroepen op de grond dat een lid van de 

Kamer anders stemde dan in diens fractie was over
eengekomen. 

Het verbod van ruggespraak wordt geschrapt, 
omdat het de onjuiste indruk zou kunnen wekken 

dat het voeren van overleg voor de leden van de Sta

ten-Generaal verboden is. 

In het wetsontwerp no. I4 2 24 met betrekking tot 
de Grondwetsherziening, waarvan de eerste lezing 

onlangs door de Tweede Kamer is voltooid, werden 

redactie en argumentatie van de Proeve en de Staats

commissie overgenomen. 

3.De theorie 

Oorsprong, ontwikkeling en theorie van het ver

schijnsel vertegenwoordiging moeten helaas in het 

kader van deze bijdrage onbesproken blijven. Op

gemerkt zij slechts dat er tijdens de middeleeuwen 

sprake was van 'standenvertegenwoordiging': ver

tegenwoordigers van de verschillende standen, met 

bindende mandaten, en met als voornaamste func~ 

tie bescherming tegen de 'vorstelijke almacht'. 

De veranderingen die de Renaissance in het gehe

le menselijke bewustzijn teweegbracht, hadden ook 

invloed op het denken over vertegenwoordiging. 

Niet langer was er sprake van afgevaardigden der 

standen, maar van afgevaardigden van 'het volk'. 

Ook het doel van vertegenwoordiging werd gelei

delijk een ander, en wel: verwezenlijking van de 

soevereiniteit van het volk. 

Uitgaande van het verschijnsel vertegenwoordi

ging zullen we ons verder bezighouden met de wijze 
waarop vertegenwoordigd moet worden. Welk ka

rakter hecht men aan de rechtsband tussen verte

genwoordiger en vertegenwoordigden, en op welke 

wijze behoren de politieke gedragingen van de ver

tegenwoordiger zich te verhouden tot de politieke 

opvattingen van de vertegenwoordigden? Moet een 

vertegenwoordiger op het standpunt van hen die hij 

vertegenwoordigt gaan staan, of wordt er juist van 

hem, bijvoorbeeld op grond van deskundigheid, een 

eigen standpunt verwacht? 

De belangrijkste klassieke opvattingen zijn de 

(voornamelijk uit het achttiende-eeuwse Frankrijk 

afkomstige) leren van respectievelijk het imperatief 

afbindend mandaat en van het representatief man

daat. (De voornamelijk in Duitsland gepropageer-
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