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COLUMN 

De fmale vraag 
Citaat uit een brief van een Groningse vriend: 
'Beste Jan, 
( ... ) Jij en ik hebben wel eens gepraat over dat speeltje van D66, het referendum. Ik was altijd tegen 
en jij was ervoor. Ben je nu van gedachten veranderd? Groningen was een uitstekend voorbeeld van 
de onmogelijkheid om complexe vragen met ja en nee te beantwoorden, vindje niet?' 

Mijn antwoord is als volgt: 
'Beste Hans, 
Ik ben helemaal niet van gedachten veranderd. Het electoraat had grote belangstelling voor het refe
rendum. Het onderwerp was er dan ook naar. Er zijn weinig pleinen zo bekend als de Groninger 
Grote Markt en als je daaraan wilt gaan sleutelen, lopen de burgers te hoop. Dat de meerderheid van 
de stemmende burgers geen heil zag in de combinatie parkeergarage plus verbetering van de 
Noordwand is vervelend voor het stadsbestuur, maar doet niets toe of af aan de betekenis van het refe
rendum als instrument. 

Je noemt het referendum een uitstekend voorbeeld van de onmogelijkheid om complexe vragen met ja 
en nee te beantwoorden. Dat is een duistere opmerking. In alle vormen van besluitvorming, collectief 
of individueel, democratisch of autocratisch, door een vertegenwoordigend orgaan of door de burgers 
zelf - in al die manieren van besluiten komt tenslotte altijd de finale vraag aan de orde: voeren we het 
plan uit, ja ofnee. Ik zou niet weten hoeje anders moet antwoorden dan met ja of nee. 

Zeker: aan de laatste vraag gaat meestal heel wat vooraf Het oorspronkelijke plan kan in de loop van 
een langdurig overwegingsproces op allerlei manieren zijn aangepast. Zo zal het in Groningen ook 
wel zijn gegaan. De Noordwand van de Grote Markt (verwoest in april '45) is kort na de Bevrijding 
armetierig herbouwd. Je hoeft geen volbloed Groninger te zijn om te vinden dat het tijd is voor ver
betering. Maar ja, dat is duur en dus moest er een list worden verzonnen: de parkeergarage. Want 
met zoiets in het hart van de stad valt geld te verdienen en het maakt het centrum aantrekkelijk voor 
ondernemers. 
De Groningse oplossing is heel erg traditioneel. Ik weet niet hoeveel gemeenten hebben in de afgelo
pen jaren iets vergelijkbaars gedaan. Een aardig plan financieel realiseerbaar te maken door er een 
parkeervoorziening of een recreatie voorziening, een hotel of een veel te groot warenhuis aan vast te 
plakken. 
Want dat is dé manier om de kapitaalkrachtige projectontwikkelaar over de streep te trekken. 
De finale vraag wordt dan steeds: zeggen we ja tegen het plan inclusief de minder leuke maar finan
cieel noodzakelijke onderdelen, of vinden we de nadelen te groot en zeggen we dus maar nee. Hoe com
plex de materie ook moge zijn: steeds komt het daarop neer: "ja" of"nee". 

Of die vraag wordt beantwoord via de vorm van de representatieve democratie (door de gemeente
raad) of rechtstreeks (bij referendum) maakt principieel geen verschil. Burgers en raadsleden moeten 
tenslotte allebei kiezen uit "ja" of"nee". 
Zijn de volksvertegenwoordigers misschien verstandiger dan het volk zelf? Kunnen zij een complex 
probleem beter overzien dan de burgers? Is dat watje bedoelt? 
Dat is het oeroude argument van alle regenten dat ook is gebruikt tegen het kiesrecht van de gewone 
man en - langer nog - van de gewone vrouw. Maar dat terzijde. 
Belangrijker is dat voor zo'n gedachte eigenlijk helemaal geen grond is. Onder de burgerij gaat van
daag de dag heel wat deskundigheid schuil - zeker in een universiteitsstad als Groningen. En, over
schat de deskundigheid van de raadsleden alsjeblieft niet. Er zijn er vaak maar een paar die de 
details kennen - de meesten volgen de woordvoerder, al of niet gedwongen door coalitie belangen 
(waar de burgerij geen last van heeft .. .). 
Natuurlijk kan de burgerij een verkeerd besluit nemen· net zoals de raad dat kan. Wie gelijk heeft, 
zal de tijd dan wel leren. Maar hoe dan ook: het referendum is en blijft een uitstekende manier om 
uiting te geven aan het recht van de burgers om in laatste instantie de eigen situatie zelf te bepalen. 
Daarom ben ik er nog steeds voor. 
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Met vriendelijke groet, 
Jan VIS' 
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