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STAATSRE.CHTELIJKE HERVORMINGEN 

Structuurwijzigingen of 
cu Itu u rve randeri ng? 
Oudere D66'ers zullen wel weten dat ik nooit warmgelopen ben voor onze voor
stellen voor staatsrechtelijke hervormingen, die in de media helaas sinds jaar en 
dag bekendstaan als onze kroonjuwelen. In de ongeveer tien jaar dat ik eerste 
woordvoerder was van de partij ben ik er, voor zover ik me herinner, tijdens 
spreekbeurten of congrestoespraken nooit uit mezelf over begonnen. Als iemand 
er naar vroeg, dreunde ik plichtmatig de desbetrèffende standpunten op uit het 
partijprogramma. 

DOOR JAN TERLOUW 

Vanwaar die lauwe houding? Nu ik voor het eerst sinds jaren geen officiële functie voor de 
partij meer bekleed, nu ik niet meer namens de partij spreek, en nu Idee me er naar heeft 
gevraagd, zal ik daar iets over zeggen. 
Ik ben van mening dat de voorstellen weinig helpen voor wat we willen bereiken ,. dat de voor
stellen in al die 'jaren van ons bestaan te weinig zijn doordacht, en dat door altijd maar op die 
staatsrechtelijke hervormingen te hameren, de aandacht wordt afgeleid van wat ik werkelijk 
belangrijk vind. 

De gekozen burgemeester 
Met name gedurénde mijn bestuursperiode als commissaris der Koningin heb ik waargeno-

men dat er nauwelijks horizontale doorstroming van burgemeesters is. Hiermee bedoel ik dat 
burgemeesters niet 
doorstromen I1aar een 
gemeente van ongeveer 

De basisgedachte van ons staatsbestel dezelfde grootte als die 
waar ze het ambt ver-

is de vertrouwensdemocratie vullen. Dat komt door-, 
dat 'het een slechte 
indruk maakt als je sol
liciteert naar een andere 

gemeente als daar geen promotie aan vastzit. Bovendien is het in 'zekere zin een belediging 
voor de gemeente waar je bent. Heel jammer, want na een jaar of zeven, zo is mijn ervaring, is 
verandering voor alle partijen, zQwel de gemeente als de burgemeester, vaak goed. Nieuwe 
inspiratie. 
Dit probleem zou ook al in 1966 goed oplosbaar zijn geweest, zonder enige wetswijziging, als 
gemeenteraden ertoe waren overgegaan burgemeesters uit te nodigen te solliciteren. Initiat.ief 
van de gemeenteraad dus. In de meeste gevallen zou benoeming zijn gevolgd, mogen we aan- . 
nemen. Protestante kerken kennen deze manier van tot een benoeming komen, het heet daar 
'beroepen'. Dominees stromen vaak door naar gemeenten die even groot zijn als waar ze tot 
dal) toe stonden. Ik heb het beroepen van burgemeesters vaak in het openbaar bepleit. De par
tij heeft er nooit op gereageerd, waarschijnlijk omdat men het uit den boze vindt, dat de Raad 
een burgemeester zou kiezen. Het is aan de bevolking om dat te doen. Intussen is de partij wel 
krachtig voorstande'r geweest van dualisering van het gemeentebestuur. Daarbij kunnen wet
houders van buiten de Raad door de Raad (en dus absoluut niet door de bevolking gekozen) 
worden benoemd. Eigenaardig. 
Nu zal dat kiezen van burgemeesters er heus wel komen, helaas niet zozeer omdat wij dat al 
bijna veerti.g jaar bepleiten, maar omdat de tijd er rijp voor is. Thom de Graaf wil dat alle bur
gemeesters op deze1fde datum ~orden gekozen, omda:t er and t;.rs zes jaar lang twee soorten 
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burgemeesters zouden zijn, benoemden en 
gekoz.enen. Ik denk niet dat het Iilnd daar
van zou omvallen. Geef de gemeenten vrij 
heid van handelen, daar zijn we toch zo 
voor? Laat iedere geJ;tleente het doen zoals 
hij wil. Het zou me niet verbazen als dat is : 
een nieuwe burgemeester kiezen op de dag 
dat de ambt.stermijn van de zittende burge
meester afloopt. Dan hebben we het hele 
jaar door hier en daar lokale verkiezingen. 
Dat lijkt mij een verlevendiging van de poli
tiek. En de landelijke politiek zal zich er 
minder mee bemoeien, want landelijke frac
tievoorzitters hebben nie( genoeg tijd om 
om de haverklap naar een plek in het land 
te gaan waar een burgemeestersverkiezing 

. aan de hand is. Dat willen we toch? Of hou
den we diep in ons hart niet van lokale 
autonomie? Dat is een gedachte die me 
nogal eens bekruipt. 

Het referendum 
Daar ben ik altijd voor geweest, maar 

alleen in uitzonderlijke gevallen. Soms zijn 
politieke bestuurders het spoor bijster. Dan 
moet de bevolking kunnen ingrijpen. Maar 
dat moet moeilijk gemaakt worden. We wil
len niet dat de bevolking bij referendum 
bepaalt dat er geen belasting meer hoeft te 
w,orden ·betaald. Vooruitgang wordt altijd 
bewerkstelligd door individuen, of ze nu 
Spinoza, Newton of Keynes heten. Nooit 
door instituties. Gekozen politici horen 
zulke vooruitstrevende individuen te zijn. 
Een voorbe.eld. Bij de bio-industrie zijn drie 
partijen in het &eding, de producent, de 
consument en de politiek. Neem varkens
vlees. De producent wordt gedwongen, door 
de marktwerking, om de kostprijs zo laag 
mogelijk te houden. De consument verge
lijkt prijzen en kwaliteit! niet de productie
methoden, lees: de leefomstandigheden van 
varkens. Het is de politiek die 'de randvoor
waarden bij de productiemethode moet en 
kan stellen. AlSjeblieft niet bij referendum, 
maar op grond van een politieke overtuiging ' 
en door politieke overreding. 
De basisgedachte van ons staatsbestel is de 
vertrouwensdemocratie. Er moet voor wor
den gewaakt dat deze gedachte niet wordt 
aangetast door het referendum, dat immers 
gevaarlijke trekjes kan hebben. 

De kieswet 
Er liggen voorstellen om de wet te ' veran

deten die de manier regelt waarop volksver
tegenwoordigers worden gekozen. 
Waarschijnlijk zit er veel goeds in die voor-

stellen, want Thom de Graaf doet niet 
zomaar wat. Ik'volg alle verwikkelingen niet 
op de voet. Maar ongerust ben ik wel. Voor 
verandering van de kieswet is in mijn ogen 
een breed draagvlak nodig, heel anders dan 
bij het voorbeeld hierboven over de levens
ruimte van varkens . Verbetering van de 
behandeling van dieren is het soort vooruit
gang dat bevoc)1ten moet worden door over
tuigen , ook met de kleinst denkbare meer- . 
derheid moet je proberen iets te bereiken. 
Maar als het gaat om de kieswet, die bepaalt 
hoe iedere volwassen Nederlander zijn ver
tegenwoordiger kiest, wil ik een breed 
draagvlak hebben. Ik hoor voortdurend in 
de media dat D66 alleen in het kabinet is 
gaan zitten om zijn kroonjuwelen er door te 
drukken. Mijn hemel. Ik ben er trots op dat 
D66 niet schroomt om in moeilijke tijden 
medeverantwoordelijkheid voor het beleid 
te dragen, om er mede voor te waken dat 
bezuinigingen niet de verkeerde sectoren 
treffen. 
Iedere partij is gerechtigd om te proberen 
zijn programmapunten tot beleid te maken. 
Maar niet tot elke prijs. De VVD staat niet 
toe dat de PvdA wezenlijk meebeslist over 
de vorm van de nieuwe kieswet, schijnt het. 
Willen we op die manier onze staatsrechte
lijke hervormingen er door drukken? 
Hervormingen die er. t,och voor bedoeld zijn 
om alle burgers meer invloed op de politiek 
te geven? Moet nu werkelijk de kieswet ver
anderen';" niet omdat de mensen dat willen, 
maar omdat het in het regeerakkoord staat? 
Zoudt:n we verandering van de kieswet aan 
een referendum durven onderwerpen? 

Politiek ideaal 
Ik ben nog genoeg partijpoliticus om me 

zorgen te maken over de volgende verkie
zingen. Dat duurt nog even, wa,nt ik denk 
dat Balkenende de rit uitzit. Er wordt veel 
kritiek op hem uitgeoefend , vooral de (m.i. 
juiste.) kr1tiek dat hij zulke voorspelbare 
antwoorden geeft op vragen. Maar voorspel
baarheid is vaak een veiligheidsgordel voor 
een politiCUS en verder is de premier 
behoorlijk onverzettelijk en consequent. 
Maar goed, eens komen er weer verkiezin
gen. Hoe gaat D66 die in? 
Er zal tegen die tijd wel iets (maar niet 
alles) gerealiseerd zijn van de staatsrechte
lijke hervormingen. Daar zullen de journa
listen het over hebben. Waarom is er niet 
meer bereikt, zullen ze vragen. Wat is het 
belang ervan? 
Het zal niet gaan over wat Laurens Jan 
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Brinkhorst heeft gedaan op het gebied van 
innovatie, over wat Medy van der Laan in 

. moeilijke tijden heeft gered voor de kun
sten. Dat zijn belangrijke onderwerpen. Ik 
zou willen dat het ook gaat over de vraag 
hoe we de terreur van de economische groei 
kunnen verminderen. Hoe we wereldwijd de 
inv!!steringen kunnen losmaken die de ener
gievoorziening veiligstellen zonder ooIdioxi
deproductie. Hoe we volledige scheiding van 
kerk en staat kunnen bereiken. Hoe we het 
onderwijs, na de vele systeemwijzigingen, in 
rustige en kwalitatief goede banen kunnen 
leiden. HOE;! we de hedonistische tendensen 
kunnen ombuigen naar versterking van de 
medeverantwoordelijkheid van burgers voor 
de samenleving. Laten we snel beginnen de 

ruimte te scheppen om het daar over te heb
ben in de volgende verkiezingscampagne . 

Mijn politieke ideaal is altijd geweest om 
burgers meer verantwoordelijkheid te geven, 
volwassener te maken, door middel van 
rechten en plichten. Het hebben van plich
ten is een recht. Dat is natuurlijk ook altijd 
de bedoeling geweest van de voorstellen 
voor staatsrechtelijke hervormingen. Maar ik . 
geloof meer in cultuurveranderingen, veran
deringen in houding, dan in structuurwijzi
gingen. Die laatste volgen automatisch als 
de eerste gelukt zijn. 

jan Ter/ouw was voor D66 o.a. fractievoorzit
ter in de Tweede Kamer 


