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COLUMN 

De vertreld(.ers 
Er was eens een minister van Financiën die door zijn partij kandidaat werd gesteld voor de Tiveede 
Kamer. Hij werd gekozen maar - anders dan hij vermoedelijk had gehoopt - keerde hij niet meer 
terug als minister. Na eenjaartje hield hij het Kamerlidmaatschap voor gezien. Hij werd directeur 
van de Rabobank, daarna directeur en president van De Nederlandsche Bank en tenslotte president 
van de Europese Centrale Bank in Frankfurt. 
Zijn snelle vertrek uit de Tiveede Kamer werd allerwegen veroordeeld als kiezersbedrog. Eerst op de 
lijst staan, het vertrouwen van de kiezers vragen en vervolgens de benen nemen - dat was geen 
manier. 

De kritiek heeft niet veel indruk gemaakt. 
Wat Duisenberg in 1978 uithaalde, was toen nog een uitzondering. Maar wat Hermans, Van Boxtel, 
Vermeend, Herfkens, Pronk, Vliegenthart, Melkerten Dijkstal na de verkiezingen van 15 mei deden, 
wordt intussen als betrekkelijk normaal beschouwd. Annemarie Jorritsma die na 15 mei aanvan
kelijk opteerde voor het voorzitterschap van de Tiveede Kamer- maar het moest afleggen tegen haar 
fractiegenoot Weisglas -liet weten dat zij zou vertrekken zodra er "iets leuks" langskwam. En dat is 
eigenlijk nog gekker- maar veel protest heb ik niet gehoord. 

Het gaat mij er niet om al die voortijdige vertrekkers de maat te nemen - al zou ik het natuurlijk 
beter vinden als ze bleven. Het Kamerlidmaatschap is geen sinecure. Je moet hard werken zonder 
veel waardering te oogsten en na vier jaar zwoegen moet je nog maar afwachten of je mag blijven. 
En vooral dat laatste weegt zwaar, want je hebt er als individueel Kamerlid geen invloed op. Alles 
hangt af van het succes van de lijsttrekker. 

Het gaat mij er wel om een bepaalde conclusie te trekken. Het vertrek van zo veel Kamerleden maakt 
duidelijk dat ons vertegenwoordigend stelsel in een diepe malaise verkeert. De gekozenen hebben 
stellig niet het gevoel dat zij het vertrouwen van medeburgers hebben gevraagd en gekregen waar
mee zij de plicht op zich hebben genomen om die medeburgers vier jaar lang te vertegenwoordigen. 
De gekozenen zien het Kamerlidmaatschap als iets dat veel weg heeft van een gewone baan die je 
zonder veel problemen kunt verlaten. Opmerkelijk is dat het aantal verkregen stemmen er in die 
visie eigenlijk helemaal niet toe doet. De acht genoemde persoen zijn met zijn allen goed voor 1,6 mil
joen stemmen. Dat is ruwweg 17 procent van het totale aantal stemmen (Als Jorritsma "iets leuks" 
accepteert wordt het percentage zelfs 19 procent). Het gaat dus om een substantieel deel van het elec
toraat. 

De vertrekkers hebben natuurlijk niet helemaal ongelijk met het feitelijk negeren van de kiezers. 
Thssen Kamerleden en kiezers bestaan geen echte relaties. 1ben de politieke partijen nog hechte poli
tieke families vertegenwoordigden, was er nog wel zoiets als een band. Maar sinds de politieke par
tijen maatschappelijk hun dominante betekenis hebben verloren, vertegenwoordigt iedere partij niet 
meer dan zichzelf Kamerleden als kleine ondernemers op de politieke markt. 
In de campagne en bij de verkiezingen gaat het om de kwaliteit en het succes van de lijsttrekker. Dat 
is onvermijdelijk in ons stelsel van evenredige vertegenwoordiging gecombineerd met overmatige 
media-aandacht voor alleen maar de lijsttrekkers. Willen we werkelijk nog iets beleven datje verte
genwoordigende democratie kunt noemen, dan moeten we het kiesstelsel anders inrichten. Doen we 
dat niet, dan zal de Tiveede Kamer het doorgangshuis blijven dat het nu blijkbaar is geworden. 

Is dat erg? 
Bewoners van een doorgangshuis hebben doorgaans weinig ervaring; hun collectieve geheugen is 
niet groot en misschien zijn ze makkelijk te manipuleren. Als countervailing power tegenover rege
ring en bureaucratie zal een parlement met veel doorstromers niet veel betekenis hebben. Dat levert 
niet meteen grote risico's op, want ons bestuur wordt ook nog door andere 'powers' dan het parlement 
in toom gehouden: lagere overheden, rechterlijke macht en tal van maatschappelijke organisaties. 
De zwakte van deze tegenmachten is echter, dat ze vooral verbonden zijn met deelbelangen en inci
dentele gebeurtenissen. De vertegenwoordigende democratie is bij uitstek in staat de deelbelangen 
tegen elkaar af te wegen en een meer algemene visie te ontwikkelen. Serieuze representatie van de 
burger is principieel onmisbaar. 
We doen er daarom verstandig aan te blijven streven naar een sterke band tussen kiezer en afgevaar
digde, en het grote aantal vertrekkers na deze verkiezing niet als een onschuldig incident te zien.+ 
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