
Van Vraag naar Antwoord 
25 jaar staatl~undige vernieuwing 

Door Edwin Kreulen 

Na ruim vijfentwintig jaar heeft 
D66 zich een vaste plaats in de 
Nederlandse politiek verwor

ven. Dat geldt in iets mindere mate voor 
een 'tijdgenoot' van de partij: de staat
kundige vernieuwing. Het is niet zonder 
toeval dat beide hun oorsprong vinden 
aan het eind van de jaren zestig. Oor
spronkelijk was een 'nieuwe vitale demo
cratie' zelfs het voornaamste strijdpunt 
van de Democraten. De twee meest revo
lutionaire voorstellen uit het beroemd 
geworden 'Appèl' dat aan de oprichting 
van D66 voorafging, de rechtstreekse ver
kiezing van de Minister-President en de 
hèrinvoering (1) van een vorm van het 
districtenstelsel, zijn dan ook steeds terug 
te vinden in de discussie over staatkundi-

De commissie-Deetman heeft 
de staatkundige vernieuwing 

inmiddels overgelaten aan 
vier deel-commissies. 

invloed op uit konden oefenen. Uit deze 
wensen kwamen de twee belangrijkste 
voorstellen van de commissie voort: de 
herinvoering van het districtenstelsel en 
het instellen van een gekozen formateur. 
Bijna dezelfde hervormingen zoals die in 
het Appèl waren vermeld, alleen met de 
gekozen formateur als minder ingrijpen
de versie van de gekozen premier. 
Wanneer afgevaardigden gekozen zouden 
worden door een district, zou de band 
tussen kiezer en gekozene minder ano
niem zijn. De commissie vond de beste 
oplossing een stelsel waarin kamerleden 
via twaalf districten worden gekozen, 
omdat dit de kans vergroot op een duide
lijke meerderheid in het parlement. Om 
deze reden verwierp ze het zogenaamde 
'Duitse' stelsel, waarin de helft van de af-

Een verkenning van het 
denken van D66, over de 
hervorming van het staats

bestel, laat de behoefte zien 
aan een onderlinge samen
hang, evenals de noodzaak 

om de burger niet uit het oog 
te verliezen. .--------------. 

ge vernieuwing, zoals die binnen het po
litieke spectrum heeft plaatsgevonden. 
In dit artikel zal de discussie nog eens kort worden samengevat, 
waarbij onder meer wordt gekeken naar de rol die de verschil
lende deelnemers zagen weggelegd voor de burgers. 

Cals: duidelijkheid 

Uit de aanbevelingen van de in 1967 ingestelde staatscommissie 
voor wijziging van grond- en kieswet, onder leiding van Cals en 
Donner, bleek overduidelijk dat de ideeën van de democraten 
niet aan de overige partijen voorbij waren gegaan. (2) Deze groep 
deskundigen vestigde de aandacht op het feit, dat burgers steeds 
mondiger en politiek bewuster werden. Zij was net als D66 van 
mening dat het constitutionele bestel aangepast diende te wor
den. De burger, in staat tot een zelfstandig oordeel, moest méér 
invloed krijgen op de totstandkoming van de regering. 
Om de gewenste aanpassing te bereiken concentreerde de com
missie zich op twee fasen in de vorming van de regering: de ver
kiezingen en de kabinetsformatie. Het kiesstelsel zou een betere 
afspiegeling van de gevoelens van de bevolking moeten bevorde
ren. De formatie moest zo worden ingericht, dat burgers er meer 

Eclwin Kreulen is stlUlent poli/.i.cologie all//. de Universiteit vall 
Amsterdam.. 

(1) Tot 1917 had Nederlalld een districtemtelsel. 
(2) Zie voor een uitvoerige beschrijvillg vtm het werk val/. de hier 
beschreven commissies het oll.derzoeh: dat de lU/.teur uitvoerde met 
Van Berkum, Cr",,, en Nijzillk: lil. slltat van vernieuwillg. 
Ulli'versiteit Vltll Amsterdam, 1991 
(aanwezig in bibliotheek Tweede KltIller). 
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gevaardigden door districten wordt ge
kozen, waarna de fracties worden aangevuld aan de hand van 
evenredige vertegenwoordiging. (3) Juist het behoud van die 
evenredigheid zou de krachtsverhoudingen in het parlement on
gewijzigd laten, zodat een regering weer zou ontstaan door on
derhandelen van partijen en niet door een beslissing van kiezers. 
De wens tot duidelijkheid, die vrijwel naadloos aansloot op de 
ideeën uit D66-kring (4), kwam ook tot uiting bij het voorstel van 
de commissie voor het door de kiezers laten aanwijzen van een 
formateur. Enkele leden, waaronder D66'er Hans Gruijters, kop
pelden dit voorstel nadrukkelijk aan het districtenstelsel. Naast 
een duidelijke keuze voor de kiezer zouden deze twee hervormin
gen kunnen zorgen voor de broodnodige vergroting van de pu
blieke belangstelling voor de politiek, aldus de commissie. 
Minder positief oordeelde zij over het landelijk referendum. Zo
wel de raadplegende- als de beslissende volksraadpleging ston
den volgens haar op gespannen voet met het primaat van het 
parlement in ons staatsbestel. Vaststelling van de wet moest de 
taak van het parlement blijven. Dat zou alleen nog mogelijk zijn 
met een variant, het correctief wetgevingsreferendum. In deze 
variant wordt een wet die is aangenomen door het parlement, 

(3) In dit stelsel stemmen kiezers 0IJ eenllU/delijh:e par/.ij: daa.rmee 
wordt de grootte Vlm de fracties in het IJl/rlement bellal/ili. Er wordt 
daUrtI.lwst ook gestellLl! voor een kwuliduut ill liet district. 
De kl/.m.er!racties worden dan eerst. opgevulcl met de ka//llidl/.len die 
in de districten zijn Zijll gekozen; dnnrl/.a wordel/. ze nallgevulcl met 
fWII.dilluten VUl/. eel/. lcmdelijke lijst. 
(4) Zoals reeds bescllre'ven door Glastra Vlm LoOI/.: Kiezen of Delen. 
NederlulldsJu.ristenBlad, 1964, 1133-1142 en 1161-1167. 
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gepresenteerd aan de burgers. Die beslissen 
dan of de wet daadwerkelijk doorgaat door er 
simpelweg ja of nee tegen te zeggen. Juist door 

de beperktheid van zo'n uitspraak bezat een 
dergelijke volksraadpleging volgens Cals en de 
zijnen weer te weimg betekems om praktische 
bezwaren, zoals vertraging in de wetgeving, 
terzijde te kunnen schuiven. Zo verwierp zij 
met deze variant het referendum als geheel. 
Met die afwijzing verdween de burger groten
deels uit het zicht van de commissie. Haar ove
rige voorstellen waren vooral gericht op een 
meer effectieve kabinetsvorming in Den Haag. 
De burger werd daarin hoogstens betrokken 
als kiezer. De opdracht aan de commissie had 
deze beperking al aangegeven. Meer invloed 
en betrokkenheid van de burger kon in haar 
analyse dan ook uitsluitend via verbeteringen 
bij verkiezingen tot stand komen. Voor een 
iets meer uitgewerkte notie van burgerschap, 

met de mogelijkheid van meebeslissen, was /let I/i,euwe Tweede Kamergeboll:w: schaduwen in {ie leegte. 
nog geen plaats. Een beperking die overigens 
ook nog gold voor de voorstellen van D66. 
Het feit, dat de commissie onafhankelijk fungeerde , deed voor- heeft de partij er een aanzienlijk aandeel in gehad. 
zitter Cals aan het begin opmerken dat haar zienswijze zou kun-

nen botsen met die van het parlement. Die vrees bleek terecht. VOllhoff: o'verheid en sturing 
In de Tweede Kamer verkregen de voorstellen van Cals c.s. geen 
meerderheid. Een motie waarin werd gepleit voor invoering van 
de gekozen forma tew' en het distIictenstelsel haalde het met. (5) 

Hetzelfde lot trof de suggestie van de commis ie om de Eerste 
Kamer rechtstreeks te laten kiezen. Dat betekende het start
schot voor een moeizaam proces van staatkundige vermeuwing 
vol verdriet voor hervormers. 
Maar ook met regelmatig kleine veranderingen ten goede. Het 
afschaffen van de opkomstplicht bij verkiezingen en de verlaging 
van de kiesgerechtigde leeftijd vormen daar een voorbeeld van. 
En ook de inmiddels tot ongeschreven gedragsregel verheven ge
woonte, dat tijdens de formatie de adviezen van fractievoorzit
ters aan het staatshoofd ook aan de pers worden verstrekt -soms 
staan ze al in de krant voordat de koningin ze gehoord heeft
vormt een indicatie van iets meer openbaarheid en toegankelijk
heid voor het publiek. (6) De door de Tweede Kamer in 1971 aan
genomen motie-Kolfschoten , die bepaalde dat de Kamer zelf een 
formateur mocht voordragen, zou niet in het rijtje van successen 
hebben misstaan, maar de motie is nog nooit uitgevoerd. Na
tuurlijk zijn dergelijke kleine veranderingen niet alleen op het 
conto van D66 te schrijven, maar alleen al in de rol van aanjager 

(5) Nelols .'ell (le"I"(II/ (11' co,,""is";e '/(feldell dl' illdiel/ers VOII deze 
IIIloi/!, ele Iwmer/eelell VOII Tftijll , A"rdl'II ell GOllelSlllil, de Iw"e fter

/Jo/millgell elllid(' lijk 1/"" elk(ll/r gekO/Jpelti. VolgelI' Doolder 'Il/d ftl'l 
dislriclellslelsel ols op"rl ,'oorsll'llIog wel eell /UI/IS gel,od, IIU"1r 
011111,,( een lu""enlleerrlerlteid "iels :ng;1I rle gel.·ozl!fI !onunteur e" 
tie voorslel/ell gekol'l>t" d ""tr"II , /Vees zij ooI.' ftel IUl,' ('de ,'oors/el oJ. 
Doolder, 11: 'Delllocmliserillg: ,'erlVllrftlillg('II 1'11 IIilkolllslell', i,,: 
'rllSSell Nil'lIII'spoOrl "11 ml/l/ellllOJ. De" 1I01lg: OU 1989; IJ. /59. 

(6) Eelt ollllere Meilll' ,'er{,,'l'olil/g /JOII (Ie 0fJel/bm/""l'id vorlllel/ de 
weJ.·eleijkse l)erScollj'er""tie - 1'1/ "el lell'visie-il/terl'iew IIIpt elP pre

lIIier. Een el/ Clllder is Illede "et gevolg val/ "et werk "'''" eell COIII
lIIissie die zie" riel,"e 0IJ (' Pil b('lere ove,."eid.voorlie"'illg. 
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In de jaren zeventig en tachtig werd de discussie over staatkun
dige vernieuwing uitgebreid met twee invalshoeken. Allereerst 
beschouwde men de overheidsbureaucratie in toenemende mate 
als een log apparaat dat door ondoorzichtigheid en verkokering 
de betrokkenheid van burgers bij de overheid eerder deed af- dan 
toenemen. 
De commissie-Vonhoff toog in 1979 aan het werk met als doel de 
rijksdienst zodanig te herstructureren dat het functioneren zou 
passen bij de 'maatschappelijke sturingsbehoefte'. Haar oor
spronkelijke analyse betrof niet alleen het overheidsapparaat, 
maar ook de relaties van dit apparaat met de maatschappelijke 
'omgeving': organisaties en burgers. De overheid moest meer 
openstaan voor de aangedragen signalen uit die omgeving. Het 
trefwoord daarbij was 'toegankelijkheid'. Ook bij de uitvoering 
van beleid moest meer gestreefd worden naar een goede, directe 
dienstverlening aan de burger. 
Bij de uiteindelijke adviezen kwam de 'omgeving' aan bod waar 
het enkele vormen van inspraak betrof, zoals hoorzittingen, pa
nels en het laten meebeslissen door organisaties. De behoeften 
van burgers moesten daarbij centraal staan. De adviezen waren 
verder sterk gericht op de interne organ:isatie van de overheid. 
Het belangrijkste doel werd niet toegankelijkheid, maar ef
fectiviteit. Adviezen als de organ:isatie van de ministerraad, in
deling van de departementen in hoofdbeleidsgebieden en rechtst
reekse advisering van adviesorganen aan het parlement kunnen 
hoogstens indirect bijdragen aan een beter contact tussen over
heid en burger. 
Het werk van de commissie heeft dan ook wel inv.loed gehad op 
de grote reorganisaties van het ambtenarenapparaat, maar niet 
geleid tot een oplossing van het complexe probleem dat de bu
reaucratisering oplevert voor de relatie tussen kiezer en over
heid. Iets wat overigens met geheel aan Vonhoff c.s. te wijten is: 
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hun taakstelling was immers ook sterk beperkt tot de rijks
ilienst. De burger kwam hier voornamelijk naar voren als consu
ment van overheidsiliensten: er moest goed gekeken worden wat 
deze consument aan behoeften bezat en hoe hij of zij het best be
iliend kon worden. 

Biesheuvel: referendum 

De tweede invalshoek waarmee het debat over staatkunilige ver
nieuwing werd uitgebreid betrof de ilirecte invloed van burgers 
op beleid. Dit thema was uiteraard niet geheel nieuw, maar wel 
een aanvulling op de hierboven beschreven voorstellen. Het refe
rendum, een van de belangrijkste voorstellen op ilit gebied, werd 
door de commissie Cals/Donner nog van de hand gewezen, maar 
ook D66 leek er in het begin niet echt warm voor te lopen. De 
oorspronkelijke voorstellen van de Democraten waren net als ilie 
van Cals c.s. vooral gericht op verbetering van de selectie van 
kandidaten. In het 'Appèl' stond de volksraadpleging nog niet 
vermeld en de eerste verkiezingsprogramma's van D66 vonden 
het alleen nog maar 'het bestuderen waard'. 
De in 1982 ingestelde staatscommissie onder leiiling van oud
premier Biesheuvel, ilie tot taak had voorstellen te doen om kie
zers meer invloed op de vorming van beleid te geven, produceer
de als meest aansprekende resultaat voorstellen voor het refe
rendum en het volksinitiatief. Deze groep deskuniligen en politi
ci, met namens D66 medewerking van Jan Vis en opnieuw Gruij
ters, oordeelde dat het zwaartepunt van de besluitvorming vers
choven was van parlement naar regering. Daarom wilde zij bur
gers meer invloed geven, niet alleen op de samenstelling van de 
regering zoals bij Cals, maar ook op het beleid van die regering. 
Wat betreft de kabinetsformatie zou ilit moeten gebeuren door 
het parlement weer meer invloed te geven. De Tweede Kamer 
moest dan de formateur aanwijzen. Eigenlijk was ilit voorstel 
een sterkere versie van genoemde motie-Kolfschoten, ilie aan het 
parlement de beslissing liet om al dan niet een formateur voor te 
dragen. Gezien de analyse van de commissie zou het logischer 
zijn, de formateur te laten aanwijzen door de kiezers, maar de 
commissie achtte deze variant strijilig met het parlementaire 
stelsel. Een gekozen formateur die premier zou worden, was dan 
immers niet meer afhankelijk van het vertrouwen van de volks
vertegenwooriliging, maar kon zich beroepen op de eigen ver
kiezing. Parlementaire controle op de regering en daarmee ook 
indirecte controle van de burgers zouden hierdoor worden be
moeilijkt. 
Toch voerde deze commissie de betrokkenheid van burgers hoog 
in het vaandel: "gegrond op fundamentele beginselen van vrij
heid, gelijkheid en medeverantwoordelijkheid, en van belang 
voor het verkrijgen van steun". Daarom kwam zij met voorstel
len voor het referendum en volksinitiatief. Deze zouden het be
staande bestel, waarin het parlement het primaat bezit, moeten 
aanvullen. Daarom koos de meerderheid voor het correctief wet
gevingsreferendum, dat door Cals en de zijnen nog afgewezen 
was. Op verzoek van minimaal 300.000 kiesgerechtigden zou een 
volksstemming moeten plaatsvinden over een aangenomen wets
voorstel. De uitspraak zou bindend zijn bij een opkomstpercenta
ge van dertig of meer. 
Het volksinitiatief werd gezien als een variant hierop, waarbij de 
kamer een door de kiezers aangebracht voorstel kon beoordelen. 
Het raadgevend referendum werd slechts door de helft van deze 
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commissie aanbevolen. Meerdere leden vreesden dat, wanneer 
een 'raad' van het volk niet opgevolgd zou (kunnen) worden, de 
frustraties bij het kiezerscorps alleen maar zouden toenemen. 
Met deze voorstellen werd de burger, net als bij de commissie
Cals, opgevat als kiezer en voor een klein deel als meebeslisser 
over beleid, als het maar een beperkte vraagstelling - ja of nee 
tegen de aangenomen wet - betrof. 
Hoewel de voorstellen van Biesheuvel c.s. het meest toegespitst 
en beargumenteerd zijn gepresenteerd, zijn ze tevens het meest 
geruisloos in de Haagse bureauladen verdwenen. Met het rap
port is weinig gebeurd, iets wat ook D66 zich kan verwijten. 
Vaak is deze passiviteit toegeschreven aan onwil voor hervor
mingen bij de gevestigde belangen. Ook de argumentering van 
de commissie kan aan echter aan deze mislukking bijgedragen 
hebben. Op meerdere punten onderschreef zij een institutionele 
hervorming zonder echt duidelijk te maken wat iets dergelijks 
zou betekenen in de maatschappelijke praktijk. Zo stelde zij van 
een referendum, dat het de betrokkenheid van burgers zou ver
groten. Of dit niet alleen zou gebeuren bij burgers ilie toch al de 
weg naar politiek Den Haag kennen, speelde daarbij geen rol. 
Evenmin werd overtuigend aangegeven hoe de mogelijke proble
men bij de uitvoering van een besluit per referendum zouden 
kunnen worden opgelost. Bij ilit laatste valt te denken aan de 
controle op de uitvoerders van een besluit, wat er moet gebeuren 
als burgers van mening zijn dat het besluit niet of slechts slapjes 
wordt uitgevoerd. 

Deetm.an: 'Politiek commitment' 

De geringe invloed van Biesheuvel en de zijnen was vooral te
leurstellend voor D66. Democratisering blijft voor ilie partij een 
belangrijk punt en in het jongste verkiezingsprogramma zijn op
nieuw de twee hoofdpunten uit het 'Appèl' opgenomen, evenals 
het door de commissie-Biesheuvel voorgestelde correctief wet
gevingsreferendum. Het is dan ook niet verwonderlijk dat, na de 
laatste verkiezingen, de commissie-Deetman na de laatste ver
kiezingen het licht zag juist op initiatief van D66 (7). 
Deze meest recente commissie signaleert twee belangrijke pro
blemen: de relatie kiezer-gekozene is nog steeds niet optimaal; 
ook de kwaliteit van de overheid laat te wensen over. Aanleiiling 
om ilit in de jaren negentig opnieuw te onderzoeken wordt vol
gens de commissie gevormd door het toenemend meedoen van 
het parlement aan het voorbereiden van wetgeving waardoor 
haar controlerende taak in het gedrang komt; door veranderin
gen in de rijksdienst, zoals afslanking en decentralisatie; en door 
de Europese eenworiling. 
Het voorlopig rapport 'Vraagpunten', dat de commissie verleden 
jaar presenteerde, onderscheidt zich op drie punten van de hier 
besproken voorgangers. Allereerst de bredere opzet. In het rap
port wordt niet alleen gekozen voor verandering van het staats
recht, zoals bij Cals, of van de rijksilienst, waartoe Vonhoff zich 
beperkte. Bij Deetman c.s. worden deze onderdelen in eerste in
stantie niet geïsoleerd bekeken, maar staat de samenhang cen
traal. De burger wordt ook niet uitsluitend beschouwd als kiezer 
of als consument. 

(7) Zie ook WolffeltS11erger, GJ.: D66 en de COII"nissie Deelmall. 
Idee, juli 1991. Commissieleden IUlmeltS D66 zijll Olga SchellellUl 
en HallS vall Mierlo. 
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Ten tweede het feit dat de COmmlSSle is samengesteld uit 
fractievoorzitters en -leden van de Tweede Kamer. Hier is duide
lijk lering getrokken uit vooral de mislukking van de commissie
Biesheuvel. Van Mierlo sprak dan ook over de noodzaak van 'po
litiek commitment', binding van het parlement aan het ver
nieuwingsproces. (8) Dit heeft er ook toe geleid dat de commissie 
meer dan haar voorgangers 
zichzelf beschikbaar blijft 
houden voor de begeleiding 
van de voorstellen. Een dui
delijk nadeel van deze werk
wijze is echter de inperking 
van het perspectief doordat 
enkel kamerleden in de com
missie zitting hebben. Zo 
wordt in het 'Vraagpunten'
rapport een relatief grote 
groep voorstellen behandeld 
die de werkwijze van het 
parlement kunnen verbete
ren, maar waarvan onduide
Ujk is of ze leiden tot een be
tere band met de burger. (9) 

Het laatste verschil met haar 
voorgangers wordt vooral 
zichtbaar wanneer we kij
ken naar de commissie 
Cals/Donner. Ten tijde van 
instelling en advisering van deze laatsten bestond er nog een 
sterk geloof in hervorming via structuren, de zogenaamde in
stitutionele aanpak. De commissie-Deetman sluit aan bij de 
daarna langzaam gegroeide opvatting, dat democratische ver
nieuwing vooral gedragsverandering van mensen inhoudt. Zij 
zegt daarover: ''Wenselijk geachte politieke omgangsvormen 
[worden] niet alleen door structuurveranderingen bevorderd." 
(10) Deze notie is nog niet uitgewerkt, zodat ze in het tussenrap
port slechts magertjes gebruikt wordt wanneer het om concrete 
voorstellen gaat. Voor de bepleitte 'cultuuromslag' in de werk
wijze van kamercommissie's ten opzichte van ambtenaren zal 
niet iedereen even warm lopen. Bovendien is het de vraag, of ve
randeringen van de cultuur ook daadwerkelijk plaats zullen vin
den. Dit geldt bijvoorbeeld voor de op zich lovenswaardige sug
gesties, om na een kabinetscrisis direct een algemeen debat in 
het parlement te voeren over de te volgen werkwijze van het de
missionair kabinet en om een beëdigd kabinet te verplichten al 
na één week in de kamer te verschijnen. Op zich dragen beide 
punten bij aan duidelijkheid voor alle betrokkenen, dus ook voor 
de burgers. 

(8) Dlwm,ee ven voordrle VlII' Mierlo een brepd levend gevop/, gpl/lige 
ollder "'eer de;;p /lilSJlrflnh "l/TI Del'lmwr: "/Jij 1'1'11 misl/lkJ..·illg (;;O/ulplI ) 
wp voor de eerslhomellde lip" lot ,'ijftie" jlwr een gOPlle disr/lssip reel 
" '/1111'.1'11 vergeIPIl . " (CD/AN/lpel, december 1990. 
(9) Voorbpelr/plI r!"nrvflf' :::ijll: verbelprillg Vl/II /re l rOlllocl 1111'1 (lllIb
lelll/rpII 1'11 l/rlviesorglll'(' II , /r e l lem g:::ellllillgsrec/rl voor dl' Eprsle Ko
//Ier 1'11 de bl'lw"delillg VOII dl' ml/c1,lell scl,eidillg . Door K,II/,melillg 1'11 

/Jovelld 'Eert is ol opgemerla (loL porlemelltwiërs bijvoorbeeld de oor
Z(U,I.· vlIn een ,,.lIge lVerlrwij:;p "('" "c/v;esorgnllell voornl topscl,rij,Jl' Il 
{/(III extem e foctorell, lenvijl peil IUII/rl ill eigell boe:::em 001.' gpell hw(,ml 
;;O/lI.·WIIU'" . Vl/II ROl/lIl', E: lIel Ne(lerlollrlse Porle",elll. OU 1991 . 
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Deelcommissies: ' 'Politiek omitment '? 

De plenaire kamerbehandeling van het rapport is door de com
missie beperkt tot de vraag, of de voorstellen nadere bestudering 
verdienen, en niet direct of ze wenselijk zijn. Voorlopig voordeel 
van deze aanpak is dat alle vraagpunten - in totaal bijna hon
derd - op de agenda zijn blijven staan (11), met uitzondering van 

één voorstel, en niet het 
minste: het landelijk 
referendum. Afvoering van 
dit onderwerp was het doel 
van een VVD-motie, die met 
steun van het CDA de meer
derheid behaalde. (12) 

Verrassend was dat niet, 
want referendum en volks
initiatief waren al vlak voor 
de instelling van de commis
sie door een kamermeerder
heid afgewezen. D66 blijft in 
haar jongste verkiezingspro
gram echter vasthouden aan 
de volksraadpleging. Maar 
waarom bijvoorbeeld juist 
een correctief wetgevingsre
ferendum? Hoewel deze va
riant het minst op gespan-
nen voet staat met de re
presentatieve democratie en 

het primaat daarin van het parlement, is de invloed ervan juist 
het meest beperkt, zoals de commissie-Cals al concludeerde. Dit 
alles neemt natuurlijk niet weg, dat het jammer is dat juist het 
referendum van de agenda is afgevoerd. 
De kamerbehandeling van het tussenrapport heeft geleid tot de 
instelling van vier deeJcommissies van deskundigen, voor de 
bestudering van achtereenvolgens ministeriële verantwoordelijk
heid, benoemingsprocedure voor burgemeesters, kiesstelsel en 
departementale herindeling. Hiermee lijken vraagpunten die 
niet door één van deze vier commissies opgenomen worden af te 
vallen (13), hetgeen een kritisch observeerder al deed spreken 
van 'frappante probleemreductie'. (14) De commissie-Deetman 
heeft echter een aantal van deze vraagpunten al ergens onder 
dak gebracht. (15) 

Hoewel de met de deeJcommissies verkregen werkverdeling 

(10) 1l1lPJlOrl-Vrl/llgTJI/IILplI , 6. 
(11) /J pler ge;;egd: de l/.vppde Kmllpr /r eeft IegelI beswrlerillg geen lIee 
ge;;egd. El'I/ expliript posilief a/ltwoord is lIog lIiel gegeven , vlll,dl/l/r 
/r el voorlOIJige slIcres 'von de commissie. 
(12) 0 01.' de IJogillg ill jlll/i Vl/ I/ ditjl/l/r, 0111 het ref erem/,m, weer be
spreel.·bl/l/r Ie II/ll/.-ell , Ol/der meer l/(/lIr (lllIrleidillg vw, /r et verdmg vall 
Mallslric/rl, /r eeli geell Sllcces ge/wd. 
( J 3) Dil :::011 /r et gevlI //'-IIIII,PII zijl/. met Ol/der wlllere de ge~'o;;e ll millis
I.er-presil/elll. 
(14.) Vw, ScI,pllfle /plI , ill NamelIs, 1992-1 ,2. Zijll I.·riliel.·, ols zOllden 
dl' deelcommissips pell:::ijdig ;;ijll samellgeslellillit de directe acl,lerbw, 
"l/I/IJl/rl.ijell , lijl.·lmij IIi(' llr elellll/"llerec/rl. Er ;;ij" toc/r 001.· iels meer 
O/IlIf1,m,h'elij~'e desl.·ulUligell /lilgellodigd. 11/ de;;elfde editie lIoemt 
Forluyll " 1'1 eell 'sc/rw,de' dol geell pll/ltls is gemllllh·t voo,. 'pllrlij/o;;p, 
origillele delll.·ers', wmlrollder ... /rijzelf. 
(1.5) 111 1991 ;;ij/l ree(ls Iwee bij;;olulere ~'llll,.prcomllliss ies illgpslpld: 
voor l/rl"ieso,.gw,ell 1'11 ,'oor clecel/lmlisllLie: wal betreft de vrcwgT)fflltell 
over de T, vee(le Kl/mer gesc/riedl de lIilwerl.'il/g vil/ de specil/le l.'lIIl/.er
commissie voor de Werl.-wij;;e. 
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praktisch handig kan zijn, is het te 
hopen dat hiermee niet de onderlin
ge samenhang verloren gaat. Vooral 
de invalshoek beleden bij instelling 
van de commissie, een betere relatie 
van de overheid met de burgers, 
moet centraal blijven staan. Ook bij 
onderwerpen als ministeriële ver
antwoordelijkheid en departementa
le herindeling zou het goed zijn als 
de leden van de verantwoordelijke 
deelcommissies dit in het achter
hoofd houden. Het is daarom belang
rijk dat de discussies niet draaien 
rond enkele voorstellen. Dus bijvoor
beeld niet: wel of geen gekozen 

De kleine hervormingen in 

Wat betreft de departementale her
indeling is het te hopen dat hier 
lessen worden getrokken uit het 
werk van de commissie-Vonhoff en 
dat naast herindeling van ministe
ries ook bijvoorbeeld coördinatie van 
wetgeving en beleidsevaluatie een 
kans krijgen, evenals het belang van 
de burger als aandrager van be
hoeften en 'consument' van beleid. 
Tevens kunnen de deelcommissies 
het perspectief verbreden zodat niet 
enkel de (meerderheid van de) Twee
de Kamer centraal staat. Hoewel het 
hier behoedzaam laveren zal wor-

het democratisch proces zijn 

toch mede het gevolg van het 

voortdurend streven naar een 

'nieuwe, vitale democratie'. 

Een streven waarvoor het 'po

litiek commitment' niet groot 

genoeg kan zijn. 

burgemeester, maar: wat verwachten we van een burgemeester, 
wat vinden de burgers belangrijk en hoe kunnen we in het licht 
daarvan de benoemingsprocedure regelen? 
In het kamerdebat zijn enkele vraagpunten al bekritiseerd als 
'oude koeien' -aldus de CDA'er Mateman- waar al veel over is ge
discussieerd en die herhaaldelijk zijn afgewezen. Dat wil nog niet 
zeggen dat ze nu ook hebben afgedaan. Het gaat weliswaar vaak 
om 'oude' vragen, maar de antwoorden kunnen daarom nog wel 
nieuw zijn. De argumenteringen van de hier beschreven voorgan
gers kunnen nog eens kritisch tegen het licht gehouden worden. 
Dat kan voor de deelcommissie die over het kiesstelsel delibereert 
bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het om het Duitse kiesstelsel 
gaat. Cals c.s. wezen dit stelsel nog af omdat het niet leidt tot een 
wijziging van de krachtsverhoudingen, zodat ook geen duidelijke 
meerderheid ontstaat na verkiezingen. Voor de deelcommissie zal 
het zaak zijn, zich af te vragen op welke manier volksverte
genwoordigers een meer directe binding kunnen krijgen met 
kiezers. In welke mate zou de Duitse variant, met de gedeeltelij
ke verkiezing via districten, daar aan kunnen bijdragen? (16) 

(16) Zie ook Burkells, Representativiteit of Mltchtsvonlling. 
P"blikaties vltn de SWlttsrechtkring, 1991 . 
(17) Wolffensperger ging in het plenltire debct! zelfs zo ver de vinger 
ri,chting toeschouwers op de publieke tribune te priemen en hèt 
teken van een lage betrokkellheid vcm burgers bij de IJOlitiek te zoe
k,en in het gerillge ltwl!ltl Vlt" deze aldus met enig plcwtsvervltllgelUl 
schuldgevoel opgezltdelde ltcmwezigell.. 

den, is daarmee te hopen dat de door 
Van Mierlo gewenste 'politiek commitment' niet al in de voorbe
reiding zal leiden tot een reeks voorstellen waarin een probleem
analyse als uitgangspunt is verdrongen door politieke wenselijk
heid. Kortom, 'politiek commitment' mag niet omslaan in 'po
litiek omitment'. En trouwens, hoe staat het naast het politieke 
draagvlak eigenlijk met het maatschappelijke draagvlak? De 
aandacht voor het werk van de commissie is vanuit de samen
leving nogal lauw. (17) Het moge geen verbazing wekken dat de 
geboden mogelijkheid tot inspraak voor de burger, via de kamer
commissie van Binnenlandse Zaken, evenmin groots is. 
Hoewel de staatkundige vernieuwing in de afgelopen 25 jaar op 
het eerste gezicht soms juist voor meer democratische frustratie 
gezorgd lijkt te hebben dan die frustratie te hebben verkleind, 
blijft het toch een continu proces dat de moeite waard is. Dit lijkt 
een obligate conclusie, maar de eerder beschreven kleine hervor
mingen in het democratisch proces zijn toch mede het gevolg van 
het voortdurend streven naar een 'nieuwe, vitale democratie'. 
Een streven waarvoor het 'politiek commitment' niet groot ge
noeg kan zijn .• 
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