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De triomf van de burger 
door Jan Vis 

O m te weten waar je heen gaat, is 
het soms relevant om te weten 
hoe en waarvandaan je hier ge

komen bent. Het levert natuurlijk geen af
doende antwoord op maar het helpt wel, 
want je ziet misschien duidelijker welke 
krachten en ontwikkelingen speciaal van 
betekenis zijn geweest. Als die krachten 
nog steeds in betekenende mate aanwezig 
zijn, is extrapolatie van de vroegere ont
wikkeling niet al te riskant. Als ze er niet 
meer zijn of veel minder dan vroeger, 
wordt de blik in de toekomst riskant. Het 
historisch of wetenschappelijk bekende 
helpt, maar er kunnen altijd verrassingen 
komen. Columbus wist dat de aarde rond 
was en dat hij dus ook westom in plaats 
van oostom Azië kon bereiken. Maar er 
trad een verrassing op die niet in zijn pro
gramma paste: er lag een heel werelddeel 
in de weg. Zo is het ook een beetje met de 
toekomst van de democratie, vrees ik. Je 
kunt er van alles over beweren dat geen 

Columbus wist dat de aarde De partijleiders waren oppermachtig en 
heersten over hun voetvolk. Het electo
raat speelde een rol als stemvee. Drie of 
vier zetels verlies of winst was echt een 
aardverschuiving en die deed zich ook bij
na nooit voor. Het stelsel van evenredige 
vertegenwoordiging gaf de relatieve sterk
te van de verschillende politieke families 
exact aan. Door het minimale verkeer tus
sen de zuilen was het een veilig stelsel dat 
geen onrust creëerde en kandidaten ver
loste van de noodzaak om in een district 
met een andere kandidaat op de vuist te 
gaan. De partijleiders waren zeker van 
hun aanhang en gedroegen zich als soeve
reinen. Fractieleden waren onderhorigen 
die zeker het eerste jaar hun mond moes
ten houden. 
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Hij voorziet risico's als 
Nederland de nieuwe 

uitdagingen blijft benaderen 
Fractievoorzitters - zeker die van de con
fessionele partijen - gaven belet. Geen 
denken aan dat je zomaar mocht binnen
lopen. Het fractie personeel was beperkt 
tot een secretaresse en die dame bewaak

met een instrumentarium 
dat niet meer adequaat is. 
• 

onzin is, maar wie zal zeggen dat we onderweg niet echte verras
singen tegenkomen die ons hele toekomstmodel ondersteboven 
gooien? Voorzichtig dus. 

Soeverein langs gangpad 

Ik blijf bij het territoir dat ik een beetje kan overzien: onze eigen 
parlementaire democratie sinds 1956, toen ik als beginnend par
lementair verslaggever voor het eerst naar beneden keek over de 
rand van de perstribune. Het was een zeldzame sensatie, want 
anders dan tegenwoordig hadden gewone stervelingen geen enkel 
beeld van de Tweede Kamer, noch van Tweede-Kamerleden. De te
levisie bestond nog niet en het filmjournaal kwam alleen in de Ka
mer als er iets heel bijzonder was en om dat dan te zien moest je 
naar de bioscoop. 
Een onbekende wereld, niet bedreigd door de buitenwacht, door 
zwevende kiezers, door publiciteit en nog helemaal opgetrokken 
op de zuilen van de politieke families die Nederland sinds jaar en 
dag kende en ongetwijfeld nog vele generaties zou blijven kennen. 
De mahoniehouten zekerheden van het toenmalige bestel deden 
denken aan de koloniale zekerheden van een generatie terug. 
Indië zou natuurlijk wel eens zelfstandig worden - maar toch 
zeker niet de eerste honderd jaar ... 

Mr. JJ Vis is lid van de Raad van State en olLd-hoogleraar staatsrecht. 
Deze bijdrage verscheen eerder in een exclusieve essaybundel (niet verkrijgbaar) die 
werd samengesteld ter gelegenheid van het afscheid van flans van Mierlo uil de 
actieve politiek. 
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• 
te de toegang tot haar fractievoorzitter als een ware Cerberus. 
Gewone fractieleden in hun eerste periode timmerden niet aan de 
weg, maar dat hoefde ook niet, want hernieuwde kandidaatstel
ling was verzekerd - als je je tenminste aan de oekazes van de 
baas had gehouden. Tussentijdse Kamerontbinding in geval van 
een kabinetscrisis was niet aan de orde. Want het Kabinet en de 
formatie daarvan waren toch heel andere dingen dan de zittings
duur van de Kamer? Het kwam wel eens voor dat een fractievoor
zitter informateur was - maar bij het optreden van het nieuwe 
kabinet deed hij dan niet mee aan het debat. Sterker nog, hij was 
die dag niet in de zaal. Naar de vorm werd het dualisme zorgvul
dig gehandhaafd. Naar de inhoud natuurlijk niet, zo hypocriet was 
men natuurlijk ook weL .. 

In die oude Tweede Kamer, waar de fractievoorzitters nog echt de 
baas waren - want aan de top van hun eigen zuil - zaten Car 
Romme van de KVP en Jan Schouten van de ARP langs hetzelfde 
gangpad achterin, vlak voor het groene gordijn (fractievoorzitters 
van de confessionele partijen zaten toen altijd achterin zodat ze 
hun ploeg goed in de gaten konden houden). Romme en Schoute 
hoefden maar even uit hun bankje opzij te buigen om met elka 
te praten - en zo gebeurde het een keer dat Romme Schouten aan 
stootte, naar een Kamerlid in de rijen voor hem wees en zei: 'Zeg 
Jan, die krullenbol daar voorin - is die van jou of van mij?' 
Soevereinen waren het, met onderdanen, volgelingen. Ondenk 
baar vandaag de dag. De fractievoorzitters van nu zijn over het al 
gemeen mensen met een wankele positie, een beetje vergelijkbaar 
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met voetbaltrainers. Wel de baas, maar als de scores niet meezit
ten, kunnen ze snel vertrekken. Er is veel veranderd. 
De belangrijkste verandering lijkt mij het verdwijnen van de mas
sa-ideologieën uit de politiek. Aan het begin van de eeuw gaven ze 
vorm aan ons kiesstelsel omdat juist dat stelsel het beste de belan
gen van de massapartijen waarborgde. Evenredige vertegenwoor
diging levert sterke, op nationaal niveau geconcentreerde partijor
ganisaties op, krachtige gecentraliseerde leidersposities en weinig 
of geen invloed van de partijbasis. 
De tijd van die partijen is voorbij. Het ledenverlies gaat maar door. 
De troep is uitgemarcheerd, de vlaggen en spandoeken zijn opge
rold en blijven dat. Er hoeven geen rijen meer gesloten te worden 
want er zijn geen rijen meer. Je kunt er ook anders naar kijken. 
We hebben de triomf meegemaakt van het individu over de volge
ling, van de burger over de stemmer, van de kiezer over de onder
daan. Het individu kiest uit, vaak zelfs geholpen door een overheid 
die zich aandient als een producent van goederen en diensten, 
daarmee ten onrechte suggererend dat de samenleving ook ande
re leveranciers van vergelijkbare goederen en diensten kent. 

Staatsrechtelijke monumentellzorg 

De andere kant van dat individualisme is het ledenverlies van de 
politieke partijen - en dus kwam er subsidie die voornamelijk 
'kuriert am Symptom'. Het treurigste voorbeeld van partijdige 
wetgeving en als we niet oppassen een vorm van staatsrechtelijke 
monumentenzorg, want je weet wel hoe het begint maar niet waar 
het eindigt. Door de subsidie gaat de politieke partij behoren tot 
het staatsbestel en is geen organisatie meer van de burgers, zeker 
niet als iedere relatie tussen ledental en subsidiehoogte geheel is 
losgelaten, zoals bij ons. 
Nog een kant van dat individualisme zijn de grote verschuivingen 
in de uitslagen. De kwaliteit van de lijsttrekker is belangrijker 
dan ooit tevoren, zodat ongeveer 90% van de Nederlandse kiezers 
zijn keus maakt uit een stuk of vijf mannen en vrouwen. Het ver
tegenwoordigende karakter van alle 
overige 145 Kamerleden is meestal 
geheel afwezig. De vertegenwoordi
gende democratie bestaat slechts op 
papier. 
De grote verschuivingen in personele 
samenstelling doen afbreuk aan de 
kwaliteit van het parlement. De 
leden zijn te kort in het parlement, er 
wordt geen ervaring opgedaan en het 
collectieve parlementaire geheugen 
verdwijnt. Al deze trends worden nog 
eens versterkt door het streven van 
de partijen om Kamerleden te laten 
'doorstromen'. Het argument is de in
breng van nieuwe maatschappelijke 
kennis en ervaring, en zolang partij
en de combinatie verboden van het 
Kamerlidmaatschap met maatschap
pelijke functies, sneed dat argument 
wel wat hout. Maar het is natuurlijk 
veel beter om Kamerleden royaal de 
kans te geven op maatschappelijke 
nevenfuncties, ook als ze daar geld 
voor krijgen. 

19 

Dorpsplein 

De tweede grote verandering is de enorme toename van de open 
baarheid door de moderne media en daaruit resulterend de vee 
ruimere blik van de kiezers op het parlement, de veel grotere toe
gankelijkheid. Daarmee samenhangend het verschijnsel dat er in 
Den Haag eigenlijk niets meer lang geheim blijft. Een kopietje is 
snel gemaakt, een fruçje is snel doorgegeven. En niemand die het 
merkt. 
Ik noem dit verschijnsel met nadruk omdat het vaak over het 
hoofd wordt gezien. De Nederlandse politiek heeft het karakter 
gekregen van een dorpsplein waar iedereen iedereen kent. Nog tot 
in de jaren vijftig konden Kamerleden en ministers over straat 
gaan zonder herkend te worden. De anonimiteit schiep afstand, 
gaf bescherming. Vroeger moest je als lid naar het jaarlijkse par
tijcongres om je voormannen in het echt te zien en, wie weet, aan 
te raken. 
Tegenwoordig zijn al die mannen en vrouwen huiskamergenoten, 
en hebben ze hun grootheid dus ook verloren. Een omgekeerde 
perspectivische vertekening. Mensen gaan naar het parlement om 
te ontdekken dat de zaal met inhoud er inderdaad net zo uitziet 
als op de tv, en niet om de sensatie te ondergaan dat ze voor het 
eerst van hun leven het parlement aan het werk zien. Het bijzon
dere is heel gewoon geworden en dus veel gevoeliger voor allerlei 
soorten van kritiek. Vijf minuten op de tv kan een politicus maken 
- en breken ... 
Het beeld van de parlementaire politiek in onze huiskamers heeft 
ongetwijfeld geleid tot een grotere bekendheid bij de kijker. Wat 
vroeger tot de maatschappelijke elite kwam in de vorm van heU 
gedrukte woord, komt nu tot iedereen via het beeldmedium. Ma 
het beeld heeft vertekenende, om niet te zeggen banaliserende ge
volgen, omdat het - anders dan het gedrukte woord - geen samen
vatting is maar een bloemlezing. Steeds weer zien we dezelfd 
minister die zijn handen ten hemel heft. De parlementaire tv-jour
nalistiek bestaat niet uit het brengen van een verslag, maar ui 

het leveren van commentaar op en
kele met zorg gekozen incidenten 0 

uit pogingen om anderen, politici, 
dat commentaar te laten geven door 
het stellen van gesloten vragen: 'U 
voelt zich zeker wel genomen, me
neer/mevrouw X ofY. toen u te horen 
kreeg dat...' 
Daarmee is de ondervraagde politi
cus trefzeker in de verdediging 
gedwongen en constateert de toekij
kende burger dat politiek weinig 
meer is dan gedraai of vliegen af-
vangen. 
De tv en de kopieermachine hebben 
de politiek op straat gebracht, zo 
laag bij de grond dat iedereen e 
makkelijk over kan meepraten. Het 
is niet verkeerd als dingen hun scho
ne schijn verliezen, als hypocrisie 
wordt doorgeprikt. Ik heb de biogra 
fie van Langeveld over Colijn gele 
zen, een leven waarin het verse . 
tussen schijn en wezen groter wa 
dan wij vandaag nog zouden accep 
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teren. Onze schijnheiligheid is gelukkig een stuk minder. Maar 
ons probleem is dat wij nog steeds een stelsel hebben dat direct 
contact tussen kiezers en hun afgevaardigden vrijwel geheel uit
sluit. Wat de kiezers van 'hun' afgevaardigden meemaken (het 
bezittelijk voornaamwoord deugt al niet ... ) is eigenlijk niet veel 
meer dan gedoe voor de camera. 
Er is nog een technische nieuwigheid die aan de kwaliteit van ons 
vertegenwoordigend stelsel knaagt en dat is het peilen van de kie
zersopinie en de omzetting daarvan in Kamerzetels. Daarmee 
wordt de indruk gewekt dat de politiek en het optreden van de 
fracties net zoiets is als het optreden van de voetbalploegen in de 
eredivisie. Wie gaat er aan kop, wie is periodekampioen, waar heb
ben ze last van een slechte trainer enz. Politiek is natuurlijk ook 
een kwestie van onderlinge concurrentie, maar de peilingen over
drijven het. Dankzij de evenredige vertegenwoordiging, ooit inge
voerd om de toen nog bestaande politieke families hun plaats in 
het geheel toe te delen, kan alles exact worden weergegeven. Wie 
op verlies staat, moet ervoor zorgen dat de concurrent op verlies 
komt en hij zelf op winst. Zo kijken we met z'n allen naar een flip
perkast waarin nog wat resten voorkomen van de vertegenwoor
digende democratie. 

Triomf van de burger 

Hoe waardeer ik dus de stand van zaken van onze democratie? 
• Ons parlementair-democratische stelsel vooronderstelt het be
staan van flinke partijen met stevige ideologieën en een leider
schap dat zich niet veel zorgen hoeft te maken over de aanhang in 
het land - maar die vooronderstelling klopt niet meer; 
• de politiek is veel dichterbij gekomen, veel gewoner geworden. 
Er blijft niets meer geheim en we kunnen alles zien in onze huis
kamers. Vooral zien. De verkleining van de afstand heeft de bedrij
vers van de parlementaire politiek kwetsbaarder gemaakt; 
• de openheid, openbaarheid, toegankelijkheid is enorm toegeno
men. De moderne mediacultuur dringt veel parlementariërs in 
een soort verdediging waar ze maar moeilijk uit komen; 
• voortdurende peilingen leggen een overmatig accent op het com
petitieve element. 
Om verder te komen moeten we dus naar een democratie die beter 
rekening houdt met de genoemde symptomen en eigenaardighe
den. Een stelsel dat de vertegenwoordigende democratie betere 
mogelijkheden geeft om een omgang te vinden met de deviaties 
van nu. Wat betreft het parlement betekent dat de vervanging van 
de evenredige vertegenwoordiging door een stelsel waarin de afge
vaardigde de kans krijgt om zelf tegenover zijn eigen kiezers ver
antwoording af te leggen, zonder primair afhankelijk te zijn van 
het succes van zijn lijsttrekker - en een eigen machtsbasis te creë
ren. Een stelsel dat eerlijker rekening houdt met de individuele 
prestaties van het Kamerlid en hem niet overlevert aan het succes 
(of niet) van zijn lijsttrekker. Het nieuwe stelsel zal andere men
sen uitdagen om parlementariër te worden: minder partijgebon
den, meer burgergebonden. De triomf van de burger over de vol
geling moet op deze manier staatsrechtelijk effect krijgen. 
De gekozen premier hebben we al; die hoeven we dus niet meer in 
te voeren. Of eigenlijk: we hebben hem op de verkeerde manier en 
we moeten hem nog invoeren op de goede manier. Immers: al bijna 
twintig jaar is het gewoonte dat de lijsttrekker van de grootste 
partij informateur/formateur en premier wordt. Een hele genera
tie kiezers weet niet beter of het hoort zo. En er zit ook veel goeds 
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in. Maar het middel is het verkeerde: de parlementaire verkie . 
En daarom, ik zeg het nog maar eens, moeten we naar de ap 
verkiezing voor de premier. En dan maken we dus niet de fout di 
in Israël is gemaakt, waar de invoering van de gekozen premie 
gepaard ging met handhaving van de evenredige vertegenwoordi 
ging. Zoiets is desastreus, want een sterke macht - en dat is d 
gekozen premier - moet gecontroleerd kunnen worden door ee 
sterke controleur. De rechtstreeks gekozen premier is ook v 
belang voor ons stemgeluid op Europees niveau. 
We hebben de afgelopen jaren sterke premiers gehad die niet v 
last hadden van coalitiezwakte. Maar zo zal het niet altijd zij 
Het verleden is geen garantie voor de toekomst. In Brussel wac 
ten ze niet tot onze kabinetsformaties klaar zijn. Het wordt d 
tijd om de formatie te binden aan een termijn. 
De verlenging van de legislatuur is een andere mogelijkheid om he 
parlement steviger op poten te zetten. De vier jaar die we nu hebbe 
zijn in 1848 in de Grondwet gekomen en sindsdien is dat zo gebl 
ven. Motivering van de duur is nooit echt gegeven. Maar als we n 
zien dat een jaar voor de verkiezingen de zenuwen aan he 
Binnenhof zich al aardig beginnen te roeren en het partijbel 
steeds meer het landsbelang opzij schuift, wat is er dan tegen dit p 
bleem te verkleinen door de legislatuur met een jaar te verlengen 
De termijn van vijf jaar sluit ook mooi aan bij die van het Europe 
Parlement. En voor het kabinet zal een zittingsperiode van vijf' 
plaats van vier jaar eerder voordelen dan nadelen opleveren. 
De bedoeling van periodieke verkiezingen is van oudsher het 
waren van het representatieve karakter van het parlement. Da 
doel was vroeger, toen het parlement ook een soort informatiebro 
was voor het bestuur, belangrijker dan tegenwoordig, nu het ce 
trale bestuur op veel manieren contact houdt met de maatscha 
pij, buiten het parlement om. 
Democratie is niet zomaar een manier van werken die zonder p 
bleem kan worden vervangen door een andere manier van wel' 
ken. De Amerikanen kwamen in 1917 in de Eerste Wereldoorlog 
make the world safe for democracy'. Dat was oorlogspropagand 
maar geen verkeerde: het bracht tot uiting dat democratie d 
moeite waard is en nog heel wat meer is dan een bestuurs- en 
besluitvormingsmodel. Want democratie biedt ook de mogelijkhei 
om de maatschappelijke omstandigheden zodanig te beïnvloeden 
dat ze in overeenstemming geraken met wat de meeste burge 
wenselijk en/of aanvaardbaar vinden. 
Vooral in een periode van versnelde ontwikkelingen is die mog 
lijkheid van groot belang. Zij kan voorkomen dat we na een tijdj 
zitten met een situatie die niemand heeft gewild, maar die toch i 
ontstaan omdat we slecht hebben opgelet en de democratisch 
mogelijkheid lieten liggen. 
Nederland verandert zienderogen in een compacte stadstaat e 
een immigratie staat. De gebeurtenissen en ontwikkelingen volge 
elkaar snel op. Maar wordt er ook nog iets gestuurd en zo ja, vol 
gens welk plan dan? Geen burger die het weet. Het zal zijn tijd wel 
duren ... Dat is de vraag. Nederland wordt steeds meer onderdeel 
van Europa. Maar in hoeverre? Geen burger die het weet. Het zal 
zijn tijd wel duren. Ook dat is de vraag. 
Ik geloof dat we risico's lopen door de nieuwe uitdagingen te ben 
deren met een instrumentarium dat niet meer adequaat is. Als d 
burgers niet duidelijk hun wil kenbaar kunnen maken, gaan ande" 
re belangen domineren. Dan heeft de burger het nakijken: ui 
democratisch oogpunt is dat niet aanvaardbaar en uit bestuurlij 
oogpunt is het riskant. De chaos ligt dan om de hoek .• 
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