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HOOFDEN & ZINNEN 

INHOUD 

Provinciale Staten 
Het tahoe van de Nederlandse 
overbevolking 

W aarom ik op 8 maart 
nietstemde 

Straks zijn er weer verkiezingen 
voor de Provinciale Staten; als dit 
stukje wordt afgedrukt zijn ze 
vermoedelijk a\ geweest. Maar 
nu komen ze nog, de datum weet 
ik, 8 maart. Ik weet nu al haast 
zeker dat ik voor die tijd geen 
reden vind om op welke partij 
dan ook te stemmen. Wat welke 
partij waarom in de afgelopen 
periode heeft voorgestaan, afge
wezen of buiten de agenda gela
ten, ik weet het niet. Ik heb- toe
gegeven - geen bijzondere in
spanning verricht om wat dit 
betreft veel wijzer te worden, 
maar ik lees volgens de statistie
ken wat meer en Ianger dagbla
den dan de gemiddelde Neder
lander en politiek interesseert 
me. Ik kan desalniettemin niet op 
basis van conduite beoordelen 
wie ik zou willen steunen. 

Ik heb geen bijzondere partij
Ioyaliteit; geen lid, nooit lid ge
weest, een positie die ik deel met 
een toenemend aantal kiesge
rechtigden. Voor de Tweede 
Kamer heb ik altijd o 66 gestemd, 
maar ik heb mij voorgenomen dat 
nooit meer te doen, op het mo
ment dat Van Mierlo bij de kabi
netsformatie besloot eerst het 
buitenland staatkundig te gaan 
hervormen. 

Helpt mij dit bij de keuze van 
Provinciale Staten? Kan ik raden 
wat partijen op provinciaal ni
veau deden en willen als ik een 
idee zou hebben van wat zij op 
nationaal en op gemeentelijk 
niveau, althans in 'mijn' gemeen
te doen en zeggen te willen? 

Ik vermoed dat GroenLinks op 
provinciaal niveau net zo idioot is 
als nationaal en in de gemeente. 
Wat groen is moet groen blijven 
en er moet gebouwd worden en 
er moet goedkoop gebouwd wor
den (althans voor goedkope 
huren); maar ze zeggen lekker 
niet waar. Of misschien moet er 
helemaal niet gebouwd worden, 
maar wie goedkoop wil wonen en 
dat niet kan en klaagt, die klaagt 
terecht. Dat soort redeneringen. 

Maar misschien is GroenLinks 
in de provincie veel verstandiger. 

Kan zijn dat de PvdA een zin
nig programma heeft en fatsoen
lijke bestuurders kandideert voor 
de Provinciale Staten in mijn pro
vincie. Waarschijnlijk doet een 
aantal nationale idiotieen van die 
partij zich op provinciaal niveau 
niet voor: Provinciale Staten hou
den zich - hoop ik - niet bezig 
met ontwikkelingssamenwerking, 
en defensie is - weet ik haast 
zeker - geen provinciale zorg. 
Eenzelfde verhaal geldt voor 
andere partijen; ik wil het o 66-
gekruk in mijn gemeente niet 
graag herhaald zien in de provin
cie, maar misschien is het daar 
juist vee) en vee! beter. 

Ik kan maar twee red en en ver
zinnen om wei voor de Provin
ciale Staten te gaan stemmen. 

1. Het doet er minder toe op wie 
je stemt of waarop je stemt: het 
doet er vooral toe dat je stemt 
omdat je het goed vindt dat er 
Provinciale Staten zijn. (Een 
reden die door Jos van Kemenade 
nog eens werd verwoord in het 
februarinummer van Pro: 'Stem
men moet. Aileen al om het recht 
te behouden in vrijheid onze 
keuze te maken over de inrichting 
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van onze samenleving en om dat 
niet aan anderen over te Iaten die 
wei naar de stembus gaan. ') Die 
redenering gaat naar mijn idee 
niet op voor Provinciale Staten. 
Waar het gaat om de Tweede 
Kamer is dat idee zinnig, belang
rijk. Ik wil instemmen met de 
opvatting van Andeweg en Van 
Gunsteren (vgl. Herman van 
Gunsteren & Rudy Andeweg, Het 
a rote onaenoeaen. Over de kloif tus
sen burners en politiek, Aramith: 
Haarlem, 1994) dat de beiang
rijkste taak van het parlement is 
om 'er te zijn', en daarmee de 
dictatuur of de tyrannie af te hou
den. Die reden van bestaan heb
ben Provinciale Staten niet; Pro
vinciale Staten houden de tyran
nie niet af. Tussen pariement en 
Provinciale Staten bestaat wat dit 
aangaat een wereld van verschil. 
Dus dit is geen reden om te gaan 
stem men. 

2. Via de verkiezingen voor 
Provinciale Staten wordt ook de 
samenstelling van de Eerste Ka
mer bepaald. Beschouw de Pro
vinciale Staten verkiezingen als 
de keuze van kiesmannen. Als je 
de statenverkiezingen zo ziet is 

Overbevolking, 
natuur en milieu 
in Nederland 

Het is opvallend dat in de discus
sie over de teloorgang van natuur 
en milieu het vraagstuk van de 
overbevolking van Nederland 
nauwelijks enige aandacht krijgt. 
Het lijkt we! of er een tahoe op de 
term overbevolking rust. Media 

bet stemmen bij die verkiezingen 
een omslachtige marrier om de 
Eerste Kamer te kiezen, zonder 
'meerwaarde' van de tussenstap, 
de 'kiesmannen'. Kies je zo voor 
de statenverkiezingen dan is pro
vinciaal beleid een bijprodukt 
van de Eerste-Kamerverkiezingen 
(zonder te weten of ik het een 
wenselijk bijprodukt vind). Dan 
hangt de democratische legitima
tie van de Provinciale Staten indi
rect af van de indirecte verkiezin
gen voor de Eerste Kamer . Dan 
wordt er op 8 maart niemand 
meer direct gekozen. En ieder die 
zich op een direct kiezersmandaat 
beroept liegt een beetje. Dan kan 
het zijn dat wie zich op een direct 
kiezersmandaat beroept, en for
meel direct is gekozen, informeel 
vee! indirecter is gekozen dan wie 
formeel een indirect kiezersman
daat geniet. 

Ik kan nog een derde reden 
verzinnen om op 8 maart te gaan 
stemmen. Maar als die de hoofd
reden zou zijn weet ik een gemak
kelijker en goedkoper weg. (En 
ik kan het ook weer omdraaien: ik 
kan nog een derde reden verzin
nen om op 8 maart niet te gaan 

en politiek lijken evidente feiten 
over bevolkingsgroei en bevol
kingsdichtheid in Nederland te 
negeren; de directe gevoigen er
van voor natuur, milieu en leef
baarheid worden niet aan de orde 
gesteld. Dit is verbazingwek
kend, omdat juist Nederland - nu 
ai het volste en vuilste land van de 
Europese Unie - zeer sterk dena
delen van bevolkingsgroei onder
vindt. Ten opzichte van ons om-

stemmen.) Als de statenverkie
zingen in de allereerste plaats 
worden gelezen als de meest 
omvattende peiling van de kracht 
van 'partijen' in en buiten de 
nationale coalitie: waarop stem ik 
dan als ik op 8 maart stem en 
waarvoor stem ik niet als ik op 8 

maart stem en wat maken 'zij' 
ervan ais ik op 8 maart niet stem? 
Als u straks wei hebt gekozen, 
wei hebt gestemd, is dat dan om 
de redenen die straks blijken te 
domineren bij de interpretatie 
van die verkiezingen? Er zijn wei
rug verkiezingen die de gezagheb
bende politieke interpreten zo
veel vrijheid Iaten ais de verkie
zingen van Provinciale Staten -
om de klassieke benaming van 
wat op 8 maart gebeurt nog maar 
even aan te houden. En hoe gro
ter de interpretatievrijheid van de 
politieke professionals, hoe min
der ik kies, als ik stem. 

HANS OVERSLOOT 

Verbonden aan de vakaroep Politieke 
Wetenschappen van de Rijks
universiteit Lei den 

ringende Ianden kent Nederland 
tot op de dag van vandaag het 
hoogste groeipercentage. Bleefin 
Groot-Brittannie het inwonertal 
de laatste dertig jaar nagenoeg 
constant, in Nederland was spra
ke van een aanzienlijke groei van 
ca. I 2 naar 1 5 miljoen inwoners, 
met nu ca. 420 inwoners per 
km 2 • Jaarlijks groeit de Neder
landse bevolking met meer dan 
I oo.ooo inwoners, zoals cijfers 
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