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Wie enige kennis van de parle
mentaire geschiedenis heeft zal 
een Dejá Vu-gevoel bij de huidige 
discussie over staatsrechtelijke 
hervorming en politieke vernieu
wing nauwelijks kunnen onder
drukken. Net als in de tweede 
helft van de jaren zestig geven 
maatschappelijke veranderingen 
en gewijzigde politieke verhou
dingen ook nu aanleiding tot de 
lancering van een nieuw kiesstel
sel en tot een voorstel om de 
progressieve partijen nauwer te 
laten samenwerken. Waar echter 
destijds vrij fundamentele analy
ses van onder anderen Ed. van 
Thijn en Glastra van Loon het 
politieke debat domineerden, lij
ken thans slechts enkele voorstel
len beschadigd uit de oude doos 
getrokken te worden zonder dat 
goed is nagedacht over de vraag 
of zij een antwoord bieden op de 
vermeende problemen. 

In de tweede helft van de 
jaren zestig leidden ontkerkelij
king en ontzuiling tot een enor
me daling in de aanhang van de 
confessionele partijen. De demo
cratiseringsgolf gaf bovendien 
aanleiding om de bestaande poli
tieke verhoudingen, en dan met 
name de machtspositie van de 
confessionelen in het politieke 
centrum, aan de kaak te stellen. 
De oprichting van o 6 6 was zelfs 
primair bedoeld om het bestaan
de partijstelsel te laten ont
ploffen. In progressieve kring 
kwam de onvrede over het poli
tieke bestel mede voort uit het 
feit dat werd verondersteld dat 
de confessionelen bij voorkeur 
zonder de PvdA wilden regeren. 
De Nacht van Schmelzer vormde 
hiervoor de ultieme bevestiging. 
Om de invloed van de kiezers op 
de regeringsvorming te vergro
ten werd door sommigen de 
invoering bepleit van een kies-
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stelsel waarin het land in hon
derdvijftig enkelvoudige distric
ten zou worden opgedeeld. In 
elk district zou de kandidaat met 
de meeste stemmen verkozen 
worden. Dit stelsel naar Engels 
model zou vermoedelijk hebben 
geleid tot een parlement met 
twee partijen, of combinaties van 
partijen, die alternerend rege
ringsverantwoordelijkheid zou
den kunnen dragen. Het stond 
echter bij voorbaat vast dat dit 
stelsel niet op een parlementaire 
meerderheid mocht rekenen 
omdat vrijwel alle politieke par
tijen te zeer hechtten aan het 
beginsel van evenredige verte
genwoordiging. 

De pendule democratie 
Als alternatief formuleerde Ed 
van Thijn ~ijn theorie van de pen
dule democratie. De progressie
ve partijen zouden zich in de visie 
van Van Thijn vóór de verkiezin
gen door middel van een pro
gramakkoord aan elkaar moeten 
binden. Deze combinatie zou 
naar een parlementaire meerder
heid moeten streven en indien 
dat niet mocht lukken voor de 
oppositie moeten kiezen. De 
realiteit bleek weerbarstiger dan 
de theorie. De progressieve par
tijen haalden noch in 197 r, noch 
in r 97 2, noch in enig daaropvol
gend verkiezingsjaar een parle
mentaire meerderheid. De kern
gedachte van de polarisatiestrate
gie werd dan ook al tijdens de 
formatie van r 97 3 omgezet in de 
eis van een progressieve meer
derheid in het kabinet. Hierdoor 
kon, na de langste kabinetsfor
matie uit de geschiedenis, uitein
delijk het kab~et Den Uyl gefor
meerd worden. Dezelfde voor
waarde zou in 1977, na de groot
ste overwinning van de PvdA 
allertijden, echter leiden tot de 
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vorming van een centrum-rechts kabinet. Het 
duurde vervolgens tot I 9 8 6 voor de polarisatiestra
tegie echt overboord werd gezet en tot 1989 voor
dat de PvdA weer door het CDA als regeringspart
ner werd geaccepteerd. 

In het midden van de jaren '90 vertoont het 
politieke landschap opnieuw zeer sterke verande
ring. HetcDAbevindt zich na het tijdperk-Lubbers 
in een vrije val en de PvdA heeft de w A a-crisis 
zwaar moeten bekopen. Naast de electorale winst 
van de VVD en D66 heeft de Tweede Kamer
verkiezing van 19 94 opnieuw een vrij sterke ver
splintering van het electoraat te zien gegeven. Dit 
heeft voor het eerst sinds de invoering van het alge
meen kiesrecht geleid tot een situatie waarin de 
confessionelen niet met één andere partij een meer
derheid konden vormen. 

Waar D66 aan het begin van de jaren zeventig 
door haar grote electorale winst de verandering van 
het kiesstelsel op de politieke agenda kon plaatsen, 
slaagt men er thans, vanwege de centrale en onmis
bare rol in het paarse kabinet, opnieuw in dat te 
doen en nu met aanmerkelijk meer kans van slagen. 
Maar waarom is wijziging van het kiesstelsel op dit 
moment eigenlijk nog wenselijk? Is het alleen 
omdat de wens daartoe een van de weinige grond
slagen van D66 vormt of zijn er meer argumenten? 
Het argument van weleer, het doorbreken van de 
machtsbasis van de confessionelen, is met de vor
ming van het paarse kabinet achterhaald. Bij de hui
dige onderlinge verhoudingen en de toenemende 
mate waarin kiezers van partij wisselen is een 
situatie ontstaan waarin het cD A de formatie niet 
langer dicteert en waarin de verkiezingsuitslag wel 
degelijk effect kan en zal hebben op de regerings
vorming. 

Kiesstelsel 
Het kabinetsvoorstel houdt in dat de helft van de 
Tweede Kamerzetels voortaan wordt verdeeld op 
basis van het aantal stemmen dat wordt uitgebracht 
op nationale kieslijsten en de andere helft op basis 
van het uitgebrachte aantal stemMen op kieslijsten 
in een vijftal districten met elk tussen de twaalf en 
achttien zetels. Om te voorkomen dat de kleine 
partijen, die in de districten weinig zetels zullen 
behalen, worden gehalveerd, stelt het kabinet een 
andere verdeling van restzetels voor. Net als bij het 
geldende kiesstelsel krijgt elke partij, of elke com
binatie van partijen met een lijstverbinding, in eer
ste instanties een zeteltal dat gelijk is aan het aantal 

malen dat men de kiesdeler heeft gehaald. In het 
huidige stelsel worden de resterende zetels ver
deeld door telkens voor elke partij, of combinatie 
van partijen, het aantal stemmen te delen door het 
reeds behaalde aantal zetels plus een. De partij met 
de hoogste uitkomst krijgt de restzetel, met dien 
verstande dat partijen die de kiesdeler niet gehaald 
hebben niet in aanmerking komen. In het nieuwe 
systeem wordt het aantal stemmen gedeeld door 
het reeds behaalde aantal zetels plus een half en ver
valt de kiesdrempel. Om het effect van dit stelsel na 
te gaan heb ik berekend hoeveel zetels elke partij in 
1 9 8 9 en I 9 94 zou hebben gehaald bij ongewijzigde 
stemverhoudingen . De districtsindeling waarvoor 
ik heb gekozen is: Groningen, Friesland, Overijssel 
en Drenthe; Flevoland, Utrecht en Noord-Hol
land; Zuid-Holland en Zeeland; Brabant en Lim
burg. Het kabinet gaat vooralsnog uit van indeling 
van Zeeland bij Brabant en Limburg. Gelet op 
zowel de historische relatie als de geografische 
spreiding van kiesgerechtigden is dit een onlogische 
keuze. Het effect van dit verschil in indeling is ove
rigens zeer beperkt. De uitkomsten van mijn bere
keningen staan in de tabel op de volgende pagina. 

Uit de Tabel blijkt dat het nieuwe voorstel nauwe
lijks leidt tot verandering in de samenstelling van 
het parlement. Daarbij moet echter wel worden 
bedacht dat het nieuwe stelsel kan leiden tot wijzi
gingen in het kiesgedrag. Duidelijk is in ieder geval 
dat het nieuwe stelsel de kiezer niet meer invloed 
biedt op de regeringssamenstelling. Het kabinet 
heeft het beginsel van de evenredige vertegenwoor
diging duidelijk laten prevaleren. Van echte even
redige vertegenwoordiging is evenwel geen sprake 
meer, het voorstel is slechts zo in elkaar geknutseld 
dat het vrijwel dezelfde uitkomsten geeft. Zo krijgt 
GroenLinks bijvoorbeeld in beide jaren iets meer 
zetels dan waarop de partij op grond van evenredig
heid recht heeft. Hoewel het kabinet meent dat dit 
stelsel kan worden ingevoerd zonder de Grondwet 
of het Statuut voor het Koninkrijk te wijzigen, staat 
het daarmee toch op gespannen voet. Zo bevat arti
kel 46 van het Statuut de bepaling dat iedere kiezer 
slechts één stem uitbrengt. In de brief die het kabi
net aan de Kamer stuurde wordt gesteld dat deze 
bepaling, net als artikel 4 van de Grondwet, 
bedoelt is om de voorkomen dat sommige groepen 
kiezers een zwaarder stemgewicht hebben dan 
andere. Maar daarvan is in ieder geval sprake omdat 
de districten van ongelijke grootte zijn! In mijn uit-
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Zetelverdeling onder het nieuwe kiesstelsel op basis van de 

uitslaa van de Tweede Kamerverkiezinaen van 1989 

Nationale Districts- Totaal Zeteltal 

Lijst lijsten Nieuw Stelsel 1989 

PvdA 24 2S 49 49 

CDA 27 28 ss S4 
VVO 11 11 22 22 

o66 6 6 I 2 I 2 

GL 4 7 6 

CD 0 

RPF 0 

SGP 

GPV 0 

Totaal 75 75 150 ISO 

werking waren er in het zuiden ongeveer I 5o dui
zend stemmen nodig voor een zetel, terwijl er in 
Gelderland, Utrecht en Flevoland bijna I 57 dui
zend nodig waren. 

Dichter bij de burger? 

Waarom dan toch een nieuw kiesstelsel? Het enige 
argument dat op dit moment wordt aangevoerd is 
dat een districtenstelsel de volksvertegenwoordi
gers dichter bij de burgers brengt. Los van de vraag 
of het wenselijk is dat de parlementaire besluitvor
ming door regionalisme en lokaal dienstbetoon 
wordt gedomineerd, kan gesteld worden dat een 
stelsel met enkelvoudige kiesdistricten inderdaad 
zou leiden tot een grotere bekendheid van Kamer
leden in hun district en mogelijk ook tot een ver
sterking van de band van Kamerleden met hun kie
zers. Op dit moment gaat het overgrote deel van de 
parlementariërs volstrekt anoniem over straat en 
danken zij hun verkiezing aan hun partij en aan het 
optreden van hun partijleider. Maar zou dat veran
deren met een kiesstelsel waarbij Nederland in vijf 
kiesdistricten wordt opgedeeld? Het is echt onzin
nig om te verwachten dat een Kamerlid in staat zal 
zijn om een hechte relatie op te bouwen met de kie
zers in een kiesdistrict dat zich uitstrekt van Delfzijl 
tot Deventer en van Harlingen tot Hengelo! 

De motivering van een nieuw kiesstelsel wordt 
des te opmerkelijker als men bedenkt dat de PvdA 
tot I 989 een kandidaatstellingsprocedure kende 

Zetelverdeling onder het nieuwe kiesstelsel op basis van de 

uitslasen van de Tweede Kamerverkiezinaen 1994 

Nationale Districts- Totaal Zeteltal 

Lijst lijsten Nieuw Stelsel '994 

PvdA 18 2 I 39 37 

CDA '7 18 3S 34 
VVO IS IS JO 3 I 

o66 I 2 IJ 2S 24 

AOV 4 6 

GL 4 s 
CD 

RPF 0 

SGP 

GPV 0 

SP 0 

u-ss+ 0 

Totaal 7S 7S tSo tSo 

waarbij in vrijwel elke kieskring met een aparte lijst 
werd uitgekomen. Op de lijsttrekker na waren alle 
kandidaten voor hun (her)verkiezing afhankelijk 
van de verkiezingsuitslag in hun regio. In een iets 
verder verleden kende de partij zelfs het lijsttrek
kerschap niet. Heeft de kiezer in die tijd ooit iets 
gemerkt van de hechte band met de leden van de 
Kamer? De regionale kandidaatstelling is op grond 
van een aantal steekhoudende argumenten afge
schaft, maar nu is een kiesstelsel uitgedacht dat een 
soort van halfbakken regionale kandidaat herintro
duceert. Waar een kandidaat zich voorheen nog als 
vertegenwoordiger van zijn provincie of grote stad 
kon profileren, zal hij of zij zich voortaan als belan
genbehartiger van een vijfde deel van de Neder
landse bevolking moeten opwerpen; voorwaar 
geen eenvoudige opgave. Bovendien is de doorsnee 
kiezer niet gebaat met een dergelijk ingewikkeld 
stelsel en de mogelijkheden die het geeft voor stra
tegisch stemgedrag. Hoe zinnig zal het zijn om in 
Zuid-Holland op de districtslijst van GroenLinks of 
de SGP te stemmen? Het is een vraag die een zeer 
goed geïnformeerde kiezer misschien kan beant
woorden, maar die voor het merendeel van de kie
zers te moeilijk zal zijn. Dat de PvdA bij de komen
de Kamerverkiezingen weer lijst I zal hebben is 
voor veel (met name oudere) kiezers al ingewikkeld 
genoeg, maar als men Kok op de regionale lijst niet 
eens meer tegenkomt dan zal dat voor veel verwar
ring in het stemhokje zorgen. 
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Gelet op de geluiden in zowel de Eerste als de 
Tweede Kamer is de kans klein dat het kabinets
voorstel het haalt. Het kabinet heeft echter nog 
twee alternatieven aan het parlement voorgelegd. 
Het eerste alternatief betreft de invoering van een 
gematigd districtenstelsel. Daarbij wordt het land 
verdeeld in 1 o tot 1 5 kiesdistricten waar tussen de 
1 o en de 1 5 zetels te verdelen zijn. Een dergelijk 
voorstel werd in 1971 al gelanceerd door de staats
commissie Cals-Donner. Omdat ook met dit voor
stel de herkenbaarheid van Kamerleden nauwelijks 
zal worden vergroot en het als bijkomend effect 
heeft dat de kleinste partijen worden weggevaagd, 
lijkt het bij voorbaat kansloos. Het andere alterna
tief betreft (een variant op) het Duitse kiesstelsel. 
In Duitsland brengt de kiezer ook twee stemmen 
uit. De helft van de zetels wordt verdeeld in enkel
voudige districten. De kandidaat met de meeste 
stemmen krijgt de zetel. De verhoudingen in het 
parlement worden echter naar evenredigheid be
paalt op grond van de tweede stem, die op een 
nationale lijst wordt uitgebracht. Voor elke partij 
wordt het aantal districtszetels naar evenredigheid 
aangevuld met kandidaten van de nationale lijst. 
Het beginsel van evenredigheid wordt alleen door
broken als een partij meer zetels in de districten 
haalt dan waarop men volgens de nationale stem
verhouding recht heeft. In dat geval wordt het par
lement met het betreffende aantal zetels uitgebreid 
(Überhangmandate). 

Het Duitse kiesstelsel zou de band tussen kiezer 
en gekozene wellicht meer versterken, maar het 
zou in de Nederlandse situatie tot uiterst merk
waardige uitkomsten kunnen leiden aangezien er 
tegenwoordig steeds minder geografische verschil
len in stemvoorkeur zijn. Daardoor is het in theorie 
mogelijk dat een partij met dertig procent van de 
stemmen alle districtszetels verovert. Deze partij 
zou in dat geval 7 5 van de 1 8o Kamerzetels toebe
deeld krijgen. Bij de vorige verkiezingen voor de 
Provinciale Staten zou de vvodaar afhankelijk van 
de districtsindeling aardig in de buurt hebben kun
nen komen. Verder is aangetoon I dat een stelsel 
met enkelvoudige districten leidt tot een veel min
der evenwichtige vertegenwoordiging van bepaalde 
groepen, bijvoorbeeld vrouwen. Samenvattend kan 
ik dan ook niet anders concluderen dan dat de moti
vatie voor een nieuw kiesstelsel flinterdun is en dat 
de gepresenteerde voorstellen om het kiesstelsel te 
wijzigen de vermeende problemen niet oplossen of 
grote nadelen geven. 

Proaressieve samenwerkina? 

Evenveel moeite heb ik met het voorstel van De 
Beus, Kalma en Scheffer om tot nauwere samen
werking tussen de linkse partijen te komen . Waar 
eind jaren zestig het CDA de grote vijand vormde, is 
nu de v v o van Bolkestein het grote gevaar. Het is 
een onmiskenbaar feit dat de vvosinds de Tweede 
Wereldoorlog een steeds belangrijker positie in de 
Nederlandse politiek is gaan innemen. Waar de 
sociaal-democraten zowel na de Tweede Wereld
oorlog met de oprichting van de PvdA als aan het 
begin van de jaren zeventig via de polarisatiestrate
gie hebben getracht afvallige confessionele kiezers 
aan zich te binden, hebben vooral de liberalen in de 
loop der jaren winst behaald uit het verlies van de 
confessionele partijen. Als de polarisatiestrategie 
echter iets heeft duidelijk gemaakt, dan is het wel 
dat machtsdenken een averechts effect heeft zolang 
de progressieve partijen niet over een parlementai
re meerderheid kunnen beschikken . De huidige 
electorale verschuivingen zijn weliswaar groot, 
maar de getalsmatige verhoudingen tussen de par
tijen aan de linker- en de rechterzijde van het poli
tieke spectrum zijn door de jaren heen opmerkelijk 
stabiel gebleven, met een kleine maar duidelijke 
meerderheid voor het rechter deel. Daarnaast moet 
ernstig betwijfeld worden of nauwere samenwer
king tussen PvdA, o66 en Groen Links zal leiden 
tot een grotere aanhang voor deze drie partijen 
gezamenlijk. Naarmate zij elk een duidelijker van 
elkaar te onderscheiden profiel hebben zullen zij 
gezamenlijk waarschijnlijk op een groter deel van 
het electoraat aantrekkingskracht uitoefenen. 

Bundeling van de progressieve krachten heeft in 
termen van machtsuitoefening alleen nut indien een 
progressieve meerderheid in het verschiet ligt. De 
enige manier waarop dit bereikt zou kunnen worden 
is door de invoering van een vrij sterk concentre
rend kiesstelsel en gelijktijdig over te gaan tot 
samenwerking tussen de progressieve partijen, uit
mondend in een lijstverbinding of mogelijk zelfs 
één kandidatenlijst. Een dergelijke strategie biedt, 
gelet op de electorale verhoudingen, echter geens
zins een garantie voor succes en houdt daarmee het 
grote risico in dat progressief Nederland opnieuw 
voor een lange reeks van jaren aan de zijlijn komt te 
staan. 

Met mijn kritiek op bovengenoemde voorstel
len heb ik niet willen betogen dat het niet noodza
kelijk is om de politiek te vernieuwen. Het is wel 
degelijk nodig om de wervingskracht van de poli-
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tiek te herstellen en voor de progressieve partijen is 
het van levensbelang dat zij hun identiteit verster
ken. Daarvoor moet echter niet worden terugge
grepen op ideeën die volstrekt achterhaald zijn. 
Daadwerkelijke vernieuwing van de politiek kan 
alleen gevonden worden in een fundamentele her
bezinning op de inhoudelijke positiebepaling. Het 

vinden van antwoorden op de maatschappelijke 
vraagstukken van deze tijd zal een grotere wer
vingskracht geven dan de verkiezing van Kamer
leden in districten en een steviger machtsbasis dan 
een programakkoord tussen progressieve partijen. 
Laat de PvdA zich vooral daar op concentreren. 
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