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Onbekommerd nadenken  
over democratie
‘Fortuyn slaagde waar d66 uiteindelijk had gefaald: partijen over de grens 
van links en rechts heen interesseren voor institutionele vernieuwing.’ Maar 
wat doen ze met die erfenis – en wat doet in het bijzonder de Partij van de 
Arbeid ermee? Een beschouwing van Joop van den Berg naar aanleiding van 
het rapport De leidende burger van de commissie-Andeweg.

joop van den berg

Plotseling was staatkundige vernieuwing weer 
een populair gespreksonderwerp. Partijen 
kwamen in hun manifesten en rapporten weer 
met allerlei voorstellen voor staatkundige 
verandering. 
 Opmerkelijk is dat het initiatief intussen 
meer komt van ‘rechts’ dan van ‘links’: in de vvd 
is, sedert het aantreden van Jozias van Aartsen 
als politiek leider (of ‘aanvoerder’) en a fortiori 
sinds de publicatie van het concept Liberaal Ma-
nifest11, de activiteit misschien wel het grootst. 
Als altijd is het cda behoedzamer, maar ook daar 
winnen gedachten aan institutionele verande-
ring aan aanhang. Ter zake is een commissie 
aan het werk onder voorzitterschap van de Rot-
terdamse cultuursocioloog Anton Zijderveld. 
Aangevuurd door Wouter Bos is in de Partij van 
de Arbeid de commissie-Andeweg aan het werk 
geslagen. Zij bracht recentelijk het rapport De 

leidende burger uit, waarin een reeks voorstellen 
is te vinden ter hervorming van het kiesstelsel, 
de relatie burger-bestuur, Eerste Kamer en Raad 
van State, het binnenlands bestuur en de Grond-
wet als geheel.

wind mee?

Nu doet de commissie onder leiding van de 
Leidse politicoloog Rudy B. Andeweg haar werk 
onder een weinig gelukkig gesternte in de 
partij. Een interim-rapport met het voorstel tot 
rechtstreekse verkiezing van de burgemeester 
werd, ondanks de steun van Wouter Bos, in een 
ledenraadpleging (zelf een ‘staatkundig nieuw-
tje’, maar dan in eigen partijkring) afgeschoten. 
Onlangs kwam daar het besluit van de senaats-
fractie bij om de deconstitutionalisering van 
de burgemeestersbenoeming in tweede lezing 
tegen te houden. De start van het nieuwe debat 
over hervorming van politieke instellingen is 
dus niet echt bemoedigend.
 Dat het debat ∑berhaupt is begonnen en door 
Andeweg en de zijnen met enig vuur is gesti-
muleerd, is al winst, want het denken over het 
politieke proces en over de kracht van de demo-

S&D5-2005-def2.indd   32 13-05-2005   14:26:16



s& d  5  |  20 0 5

33

cratie was in de PvdA al jarenlang vrijwel dood. 
De paarse coalitie, op zichzelf in dit opzicht veel 
belovend, strandde al heel vroeg in bijna niets 
doen. De eerstverantwoordelijke minister (Hans 
Dijkstal) wilde helemaal niets, net zo min als 
zijn partij. De PvdA vond het, ondanks enige in-
spanning van Jan Pronk in het kabinet, wel best 
zo. d66 stond tamelijk alleen, maar het onder-
nam zelf ook weinig om het vuur erin te krijgen; 
zeker niet doordat Hans van Mierlo naar Bui-
tenlandse Zaken vertrok. Alleen het correctieve 
wetgevingsreferendum leek een voldragen paars 
product te worden, totdat het door Hans Wiegel 
persoonlijk in 1999 werd gewurgd.
 Toen was daar ineens Pim Fortuyn. Die 
kwam niet alleen met rechtse pleidooien tegen 
immigratie maar ook met staatkundige ver-
nieuwingsvoorstellen (referendum, gekozen 
premier en burgemeester, bijvoorbeeld) in 
verzet tegen het ‘gesloten regentendom’. Zijn 
partij won in 2002 aanzienlijk bij links én bij 
rechts; zij liet echter, zonder Fortuyn, veel van 
de vernieuwingsvoorstellen tijdens de kabi-
netsformatie in 2002 vlotjes vallen. Fortuyns 
invloed reikte echter verder dan het chaotische 
gezelschap van de lpf. Hij zette in het bijzonder 
cda en vvd op het Binnenhof aan het denken. 
Daardoor voelden ietwat eenzame voorstanders 
van hervormingen plotseling de wind in de rug: 
mannen als W.J.Deetman en I.W. Opstelten, bij-
voorbeeld, die al enige tijd vóór 2002 waren ‘be-
keerd’ tot het rechtstreeks gekozen burgemees-
terschap. Fortuyn slaagde waar d66 uiteindelijk 
had gefaald: partijen over de grens van links en 
rechts heen interesseren voor institutionele ver-
nieuwing.
 Wie het Liberaal Manifest leest (toegegeven: 
nog geen partijstandpunt), vraagt zich af: als de 
vvd dit allemaal nu eens tien jaar geleden had 
bedacht, had ‘paars’ dan niet veel meer kunnen 
bewerkstelligen? Het zogenaamde Paasakkoord 
van de kabinetscoalitie, gesloten na het vertrek 
van Thom de Graaf, kent al evenmin veel taboes 
meer. Taboe is, na de stemming in de Eerste 
Kamer tijdens ‘het avondje van Van Thijn’, nog 
slechts de samenwerking met de Partij van de 

Arbeid. Wat dat betreft zijn wij weer net zo ver 
als aan het einde van 1977.
 Fortuyn heeft in nog een ander opzicht in-
vloed uitgeoefend, van de minder prettige soort 
trouwens. Zowel de tekst van het Paasakkoord 
als die van het Liberaal Manifest toont weinig con-
ceptie en des te meer ideetjes (misschien zelfs 
instant rhetorics?) zonder samenhang. Ook De lei-
dende burger zit niet overal even hecht in elkaar.
 Samenhangende pleidooien voor vernieu-
wing van de democratie zouden de confrontatie 
moeten aangaan met een aantal vraagstukken 
tegelijk. Niet alleen met de opkomst van de 
‘mondige burger’, zoals het rapport-Andeweg in 
zijn inleiding doet, maar ook met de groei van 
een middle class als het overheersende type bur-
ger, hoe gevarieerd verder ook in zijn attitudes. 
Om bij de sociologie te blijven, hoe verhouden 
zich democratie en rechtsstaat tot de multicul-
tureel geworden samenleving, met een steeds 
hoger percentage inwoners zonder kiesrecht? 
Wat is de plaats en rol van een grondig van ka-
rakter veranderde civil society in Nederland, met 
inbegrip van de politieke partij? Wat betekent, 
gegeven dit alles, eigenlijk burgerschap en wat 
brengt dat aan rechten maar ook verplichtingen 
mee? Doen wij eigenlijk in het algemeen iets om 
goed opgeleide burgers ook goede democraten te 
doen zijn? 
 Hoe dan ook zou elk democratisch vernieu-
wingsstreven grondig moeten stilstaan bij de 
verregaande invloed, direct en indirect, van de 
Europese integratie op onze samenleving en op 
onze staatsinstellingen. Zouden wij ons trou-
wens ook niet uit moeten spreken over de vraag: 
hoe verder met Europa? Ten slotte, wij maken 
ons sinds enige jaren, om begrijpelijke redenen, 
zorgen om onze veiligheid. Oorlogsdreiging is 
vervangen door terreurdreiging. Dat, in een de-
mocratische maatschappij die van nature ¬ tot 
op grote hoogte zelfs doelbewust ¬ kwetsbaar 
is. Wat betekent dat voor rechtsstaat en demo-
cratie en voor een aanvaardbare mate van kwets-
baarheid?
 Nu is het gevaar van zulk een zoektocht naar 
samenhang dat ‘alles met alles geacht wordt 
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samen te hangen’, zodat er van uitgewerkte ver-
nieuwingsideeën weinig terechtkomt: veel te 
ingewikkeld allemaal. Het rapport van de com-
missie-Andeweg komt in zijn inleiding echter 
niet verder dan de beter opgeleide burger. Over 
elementen als burgerschap maar ook veiligheid 
en terreurdreiging ontbreekt zelfs elk woord in 
het rapport. Het Liberaal Manifest gaat uitvoerig 
op veiligheid in en zoekt ook naar oplossingen. 
 Terecht is Andeweg zelf in het verleden aller-
gisch gebleken voor ‘oplossingen op zoek naar 
een probleem’22; het zou jammer zijn als hij en 
zijn collegae nu op hun beurt tegen dat verwijt 
zouden oplopen. Heel wat analyse blijft impli-
ciet en staat verspreid ¬ dus lichtelijk gefrag-

menteerd ¬ in de afzonderlijke hoofdstukjes. 
Tussen de hoofdstukken onderling is echter wei-
nig verband te zien. Van een conceptie achter het 
rapport als geheel is dan ook niet of nauwelijks 
sprake. Afzonderlijke hoofdstukken moeten uit-
komst brengen; meestal doen zij dat maar soms 
ook helemaal niet, helaas. In de meeste gevallen 
getuigen de teksten overigens van realiteitszin 
en gematigdheid, terwijl niettemin democrati-
sche waarden en idealen worden gekoesterd.
 Dat is in het Liberaal Manifest, ook als het over 
de democratie gaat, wel even anders. Het is proza 
met een hoog ‘burgemeester-Dickerdackgehalte’ 
en van een voluntarisme dat sterk aan de PvdA 
van dertig jaar terug doet denken. Of aan For-
tuyn, drie jaar geleden. Wat eraan charmeert is 
de onbekommerdheid waarmee ook klassieke 

vvd-taboes worden doorbroken. Bewonderens-
waardig is voorts het systematische oog voor 
de Europese invloed op al ons doen en laten. 
Daarvan is bij Andeweg c.s. weer weinig terug te 
vinden.

burger en nationaal bestuur

Tot wat voor vernieuwingsvoorstellen leidt dat 
in concreto en wat valt daarvan te zeggen? In mijn 
verdere bespreking staan de gedachten van de 
commissie-Andeweg centraal, maar waar zinvol 
wordt een blik terzijde gericht op ideeën in libe-
rale kring.
 Het meest belangwekkende maar tot nu toe 
minst besproken voorstel van Andeweg c.s. 
is dat tot fundamentele herziening van onze 
Grondwet. Wie haar kent (dat zijn er maar wei-
nig) weet dat er soms heel gedetailleerd wordt 
gesproken over relatief weinig enerverende 
kwesties (koningschap, opvolging, regentschap) 
en vaag of zelfs helemaal niet over essentiële 
onderdelen (Europa, regering en parlement, 
rechtsstaat, organisatie binnenlands bestuur). 
De vooruitgang die de ‘algehele herziening’ van 
1983 heeft gebracht, is het bijeenbrengen van 
en het openen met de grondrechten geweest. 
Nadeel was weer de uiterst vage en gratuite for-
mulering van de sociale grondrechten. Het be-
langrijkste probleem is eigenlijk dat de Grond-
wet ‘nergens over gaat’ (behalve misschien het 
eerste hoofdstuk) en dat veel van wat wij zien als 
fundamentele waarden van recht en democratie 
in de Grondwet niet voorkomt. Zij is sinds 1848 
meer en meer een juristenbreiwerkje geworden; 
heeft mede daardoor ook sterk aan kracht en 
gezag verloren. Jarenlang hebben wij dat met 
zijn allen niet echt erg gevonden. Nu wij echter 
nieuwe burgers moeten vertellen waar onze 
gewichtigste constitutionele waarden te vinden 
zijn, staan wij met de mond vol tanden. Terecht 
bepleit de commissie een andere Grondwet: kor-
ter en kernachtiger, toegankelijker en minder 
omslachtig te veranderen. Het zou de moeite 
waard zijn om na te gaan of ook in andere par-
tijen dan de PvdA belangstelling bestaat voor een 
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Grondwet die gemeenschappelijk eigendom is 
van de bevolking in plaats van het rustige bezit 
van juristen.
 De voorstellen voor het referendum sluiten 
aan bij eerdere officiële standpunten van de 
Partij van de Arbeid. Ook het Liberaal Manifest 
is uitgesproken voorstander van het referen-
dum, zij het dat deze voorkeur onuitgewerkt 
blijft. Andeweg c.s. sluiten uit dat de beslissing 
over een referendum wordt genomen door 
politici, die zoiets immers vaak doen om voor 
de verantwoordelijkheid weg te lopen ofwel uit 
plebiscitaire overwegingen. De commissie legt 
het initiatief bij de burgers zelf. Zo wordt het re-
ferendum tot een vetorecht van de kiezers, daar 
waar de representatieve democratie, die in haar 
kern gehandhaafd blijft, heeft gefaald. Ook de 
Grondwet kan, naar het oordeel van de commis-
sie, alleen worden herzien door een uitspraak 
van de kiezers. Het quasi-referendum van nu 
(Kamerontbinding na eerste lezing) is intussen 
effectief verdonkeremaand door de gezamen-
lijke politieke elites en kan dus maar beter ver-
dwijnen.33

 Voor Andewegs benadering van het referen-
dum pleit erg veel. Wij zouden dan wel moeten 
leren om niet bij elke staatkundige verandering 
meteen panisch te roepen dat daarvoor grond-
wetsherziening nodig is. Men moet goed weten 
waarvoor de kiezer wel of niet naar de stembus 
wordt geroepen. Wij zouden dus moeten leren 
de Grondwet te interpreteren in plaats van eraan 
te knutselen zoals wij nu doen. Dat vooronder-
stelt echter de aanvaarding van het rechterlijk 
toetsingsrecht en dan over de hele breedte van 
de Grondwet en niet alleen voor zover het over 
grondrechten gaat. De commissie is daar ken-
nelijk wel vóór, maar (als ik het goed lees) pas na 
fundamentele herziening van de Grondwet. Gek 
genoeg laat zij zich niet uit over het (beperkte) 
initiatiefvoorstel van Femke Halsema, dat het 
grondwettelijk toetsingsverbod wil opheffen 
voor wat betreft de klassieke grondrechten. Dit 
voorstel ligt voor behandeling in eerste lezing 
bij de Eerste Kamer.
 De kwestie van het toetsingsrecht is nog in 

een ander opzicht relevant. De commissie-An-
deweg stelt voor de huidige Eerste Kamer af te 
schaffen. Daarnaast moet de Raad van State zijn 
adviesfunctie beëindigen en zich beperken tot de 
bestuursrechtspraak. (De commissie doet dit met 
een beroep op Europese rechtspraak als zou deze 
de combinatie van advies en rechtspraak discuta-
bel maken.) Daarvoor in de plaats zou er een door 
de Tweede Kamer gekozen ‘Kamer van Reflectie’ 

moeten komen die na de Tweede Kamer oordeelt 
over wetsvoorstellen en beschikt over een sus-
pensief veto. In feite worden de gedepolitiseerde 
adviesfunctie van de Raad van State en het ve-
torecht van de Eerste Kamer door de commissie 
in elkaar geschoven. Het nieuwe orgaan houdt 
dus ietwat het midden tussen de Franse Conseil 
Constitutionnel en het Britse House of Lords à 
la Blair. Dit voorstel hoort, lijkt mij, thuis in de 
sector ‘ideetjes’. Ik concentreer mij verder op het 
kernvraagstuk, de Eerste Kamer.
 Kennelijk is er behoefte aan twee vormen 
van toetsing van beslissingen van regering en 
Tweede Kamer gezamenlijk. Hebben beide werk 
geleverd dat de toets van rechtsstatelijke kritiek 
kan doorstaan? Hebben zij voorts werk gele-
verd dat representatief kan worden genoemd 
voor wat er leeft onder de bevolking? De eerste 
vraag kan het best worden beantwoord door de 
rechter, minimaal voorzien van het toetsings-
recht als voorgesteld door Halsema. De tweede 
vraag kan het best onderwerp zijn van een refe-
rendum. Een Eerste Kamer die beide half doet 
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(meestal minder) omdat zij primair een poli-
tiek orgaan is, is dan geheel overbodig gewor-
den. Het Europese recht verzet zich trouwens 
helemaal niet, zoals Andeweg c.s. schijnen te 
geloven, tegen een zowel adviserende als recht-
sprekende Raad van State. Er wordt weer eens 
meer uit de jurisprudentie van het Europese Hof 

in Straatsburg gehaald dan erin staat. Advies en 
rechtspraak dienen echter ordelijk van elkaar 
te worden gescheiden. Vooralsnog kunnen re-
gering en parlement veel plezier hebben van de 
adviezen (vooraf) van de Raad van State, ook al 
heeft die het ook wel eens grondig mis.
 Heel geleidelijk verliest, naar het oordeel van 
de commissie-Andeweg, de partij het als oriën-
tatiekader voor de kiezer van de persoon van de 
politicus. Wat ligt er dan meer voor de hand, al-
dus de commissie, dan kiezers de kans te geven 
te kiezen tussen partij en persoon? Kiezers kun-
nen volgens dit voorstel stemmen op de partij 
sec (daarvoor hoeven zij niet meer op de lijsttrek-
ker te stemmen) dan wel specifiek op een van de 
kandidaten op de partijlijst. Elke persoonlijke 
stem wordt aldus een voorkeurstem en telt 
ook als zodanig. Als het waar is dat de partij als 
oriëntatiekader wordt onderschat, dan kan dit 
in dit systeem blijken; als de persoon in de poli-
tiek het wint, blijkt dat ook. Deze incrementele 

wijziging van het kiesstelsel, die de evenredige 
vertegenwoordiging onverlet laat, is te meer ver-
dedigbaar omdat de commissie geen voorstand-
ster is van rechtstreekse verkiezing van de mi-
nister-president. Het Liberaal Manifest is dat wel, 
maar dat laat het kiesstelsel weer onveranderd. 
Minister Hoogervorst (ook vvd) gaat in een ar-
tikel in Elsevier44 verder: hij bepleit een wijziging 
van het kiesstelsel die een tweepartijenbestel of 
althans een tweeblokkenstelsel mogelijk maakt. 
Dat perspectief koesteren Andeweg en de zijnen 
weliswaar ook, maar zij schuiven dat naar de 
lange termijn. Een datum wordt er niet bijgele-
verd, hetgeen de vraag oproept naar de politieke 
betekenis van dit perspectief.
 De argumenten tegen de gekozen premier 
zijn, hoewel begrijpelijk, niet erg indrukwek-
kend en zij lijken mij ingegeven door het 
blauwtje dat de commissie heeft gelopen met 
haar pleidooi ¬ eerder in een interim-rapport 
¬ voor de rechtstreeks gekozen burgemeester. 
Dat is jammer, want het is heel wel mogelijk 
om vanuit de historie en kenmerken van ons 
gelaagde bestuur een pleidooi te houden tegen 
de direct gekozen minister-president, vóór de 
rechtstreeks gekozen burgemeester en vóór de 
verkiezing door de Provinciale Staten van de 
commissaris van de koningin. 
 Het kader van dit artikel is niet erg geschikt 
om er nu diep op in te gaan. Van belang is echter 
om ervan uit te gaan dat uniformiteit in vorm-
geving historische en sociologische verschillen 
tussen organen van de gemeente, de provincie 
en de staat nogal zou miskennen. Heel kort aan-
geduid: de burgemeester heeft van oudsher een 
veel persoonlijker rol in het gemeentebestuur 
(mede dankzij de kroonbenoeming) dan de pre-
mier in het kabinet. De commissaris mag een 
vergelijkbare rol hebben als de burgemeester, hij 
of zij representeert een bestuur dat maar zelden 
van rechtstreekse (executieve) betekenis is voor 
de bevolking.
 Er is, denk ik, veel te zeggen voor een premier 
die eerst en vooral leiding en gezag ontleent 
aan zijn voorzitterschap en dus aan de kracht 
van het college ministerraad. Dan nog zouden 
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partijen de courage moeten hebben zich vóór de 
verkiezingen uit te spreken over hun coalitie-
voorkeur. De kiezer behoort daarover niet in het 
ongewisse te worden gelaten. Vroeger zou men 
kunnen zeggen: dat hoort niet om redenen van 
politieke moraal. Tegenwoordig wordt het voor 
partijen een zaak van eigenbelang: de wraak van 
de kiezer kan anders immers verschrikkelijk 
zijn, zoals in 1994 en in 2002.

burger en decentraal bestuur

Misschien wel het belangrijkste vraagstuk van 
onze staatsorganisatie en tegelijk het meest in-
gewikkelde maar ook het meest verwaarloosde 
is dat van de organisatie van het binnenlands 
bestuur, of als men wil, van de decentralisatie. 
Het wordt verwaarloosd door politiek én door 
wetenschap. Helaas blijkt het in het rapport van 
de commissie-Andeweg ook het zwakste hoofd-
stuk. Opmerkelijk is dat de commissie-Dales 
(Liberaal Manifest) hier hoger scoort, hoewel ook 
in dat onderdeel de sweeping statements van Dic-
kerdack niet ontbreken. 
 Een paar onderdelen van het vraagstuk stip 
ik hier aan. Hoewel de eu zich formeel neutraal 
opstelt tegenover de organisatie van het bin-
nenlands bestuur in de lidstaten, ondervindt dit 
niettemin de complicerende consequenties van 
Europese interventies. Nederland kent een op 
zichzelf interessant stelsel van complementair 
bestuur waarbij iedere laag van de overheid een 
deel van het probleem voor zijn rekening neemt, 
hetzij eigener beweging hetzij in opdracht. 
Maar, wij zijn niet goed in het maken van 
heldere regels en heldere verdeling van verant-
woordelijkheid. (Het is zelfs de vraag of wij dat 
wel willen.) Gevolg: diffuse verantwoordelijkhe-
den en op elkaar afschuiven daarvan, bestuur-
lijke drukte (iedereen bemoeit zich overal mee) 
en veel onvermogen tot effectieve aanpak.
 Naast het Huis van Thorbecke hebben wij 
allerlei aanbouwsels geplant: niet alleen ge-
meenschappelijke regelingen (waar Andeweg 
c.s. het moeilijk mee hebben) en civielrechtelijke 
constructies, maar ook functionele vormen van 

decentralisatie en gedeconcentreerde diensten. 
Ten slotte, wij hebben het in elk geval sedert 
1945 nooit meer gewaagd vanuit een conceptie 
van goed gemeentebestuur nieuwe territoriale 
grenzen te bepalen. (In de buurlanden, zoals 
België en Nordrhein-Westfalen is dat minimaal 
twee keer systematisch gebeurd.) Dus kennen 
wij nog immer een onbruikbaar grote variëteit 
aan gemeentelijke schalen en voorts te veel 
kleine gemeenten die de complexiteit van mo-
dern gemeentebestuur niet aankunnen. De ge-
meentelijke herindeling laten wij wettelijk over 
aan het initiatief van de provinciale besturen, 
die dit soort operaties nauwelijks aankunnen, 
het minst waar die het meest nodig zijn: in de 
kustprovincies.

 Er is ten slotte nauwelijks een reconstructie 
denkbaar van ons binnenlands bestuur die niet 
al eens is beschreven. Nog steeds is de interes-
santste conceptie, die ook het meest recht doet 
aan zowel randstedelijke dichtheid als aan 
openheid van het landelijk gebied, te vinden 
in het wbs-rapport uit 1969, Streekgemeenten en 
stadsgewesten. Misschien moeten wij als partij 
daar maar weer eens naar terug en het rapport 
vervolgens actualiseren, gelet op de invloed van 
vooral de Europese Unie.
 De voorstellen van De leidende burger zijn, 
daarbij vergeleken, een technocratische mis-
lukking. Zij behelzen de afschaffing van alle 
provincies en hun vervanging door een vijftal 
landsdelen. Alle huidige vormen van samenwer-
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king tussen gemeenten zouden moeten worden 
opgenomen in dertig ‘regio’s’. Wat, meer uitge-
werkt, de taken van het landsdeel moeten zijn, 
maakt de commissie niet duidelijk. 
 Een toezichthoudend en coµrdinerend (niet 
verkokerd) provinciaal bestuur, dat tevens schar-
niert tussen rijk en gemeente, is nog immer hard 
nodig. Maar het kan wel op een grotere schaal en 
met minder ambtenaren. Terecht geeft het Libe-
raal Manifest aan dat een betere bestuursconstruc-
tie voor de Randstad hoogst urgent is; de rest 
kan desnoods wel even wachten. In 2002 kwam 
een commissie van het Interprovinciaal Overleg 
(ipo) onder leiding van L.A. Geelhoed al tot die 
bevinding.55 Alle hiervoor genoemde problemen 
tuimelen in Holland over elkaar heen. Dat is 
onaanvaardbaar, gelet op wat daar economisch, 
sociaal en cultureel op het spel staat. Regio’s zoals 
voorgesteld door de commissie-Andeweg lossen 
niets op. Die lijken enerzijds op de miniprovin-
cies van het kabinet-Den Uyl (niet zijn sterkste 
programmapunt en dus niet toevallig mislukt) of 
op de huidige politieregio’s, die overigens bezig 
zijn uit te groeien tot oncontroleerbare ‘veilig-
heidsregio’s’, waarin ook brandweer en genees-
kundige hulp bij rampen zijn opgenomen.
 Wie overigens gemeenten wil die in staat 
zijn tot zelfstandig besluiten en, wat nog belang-
rijker is, tot het organiseren van solidariteit, 
die kan de bepaling van grenzen niet aan de 
gemeenten zelf overlaten, zoals de commissie-
Andeweg dat wil, en zelfs niet aan provinciale 
besturen, zoals de wet het nu voorschrijft. Dat 
proces behoort niet alleen uiteindelijk maar 
vanaf het begin onder regie te staan van de staat. 
Ook daar is het Liberaal Manifest flinker en conse-
quenter: het verbindt een pleidooi voor grotere 
zelfstandigheid en meer eigen belastingen voor 
de gemeente met ruime herindeling. Daar staat 
tegenover dat het manifest in één zin alle ‘me-
debewind’ wil afschaffen. Wonderlijk overigens 
dat Geert Dales, een paar jaar terug nog fervent 
pleitbezorger van afschaffing van de ozb, nu 
zo mooi schrijft over de noodzaak van beteke-
nisvolle lokale belastingen. Voortschrijdend 
inzicht?

goede grondslag voor debat

Het gaat bij het nadenken over de democratie in 
Nederland om meer dan de mondig geworden 
burger. Voorzover die al richting geeft aan ver-
anderde zeggenschapsverhoudingen, zal trou-
wens niet alleen over zijn mondigheid moeten 
worden gesproken maar ook over dienovereen-
komstige verantwoordelijkheid. Onder die voor-
waarde kan er alle reden zijn, ook in een verte-
genwoordigende democratie, voor rechtstreekse 
aanwijzing van executieve ambtsdragers en 
beslissende beleidsuitspraken van kiezers.
 De mondige burger is, als gezegd, slechts één 
relevante factor. Daarnaast is er de geleidelijk 
verzwakkende positie van politieke partij en 
ideologie; met andere woorden, het onvermo-
gen om met behulp van een ideeënwereld en 
een organisatie uit de industriële maatschap-
pij politiek te bedrijven in een postindustriële 
samenleving. Voorts is er de geleidelijk ver-
zwakkende positie van de nationale staat die 
nieuwe verhoudingen doet ontstaan, niet alleen 
economisch maar ook sociaal en cultureel, tus-
sen Europese Unie, nationale staat en decentraal 
bestuur.
 Dat alles vraagt om onbekommerd nadenken 
over de kracht en de houdbaarheid van de demo-
cratie, maar gelet op het belang ervan vraagt het 
ook om inzicht in samenhangen en om wijsheid. 
Daarin past geen democratie van de ideetjes en 
modieuze invallen, net zo min als van verwron-
gen compromissen zoals waarop het kabinet-
Balkenende ii ons dreigde te trakteren totdat de 
ministerscrisis nieuw beraad nodig maakte. Dat 
blijft het geluk bij een ongeluk dat in de Eerste 
Kamer heeft plaats gehad.
 De grote verdienste van De leidende burger is 
dat na twee decennia zwijgen en slapen en soms 
halfhartig meelopen (in paarse coalities) een 
open debat over de democratie in de PvdA weer 
een kans krijgt. Misschien dat dit wordt bevor-
derd doordat anders de sociaal-democratie links 
wordt gepasseerd door de vvd en zelfs het cda. 
Dat niet alle voorstellen van de commissie-An-
deweg het verdienen te worden overgenomen 
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Noten

1 Om de vrijheid, een liberaal mani-
fest (concept), Den Haag 2005.

2 Onder deze titel leverde Rudy 
Andeweg ¬ als ik mij niet 
vergis, in het niet meer be-
staande tijdschrift Namens ¬ 
begin jaren negentig tamelijk 
verwoestende kritiek op een 
voorstel van toenmalig fractie-
voorzitter Thijs Wµltgens tot 
invoering in Nederland van het 
Duitse kiesstelsel. De uitdruk-
king ‘oplossing op zoek naar 

een probleem’, die Wµltgens 
nogal verwondde, is overigens 
een standaarduitdrukking in de 
politieke agendatheorie. 

3 Gedoeld wordt hierbij op de 
voorgeschreven ontbinding van 
de Tweede Kamer na behande-
ling in eerste lezing van een 
voorstel tot wijziging van de 
Grondwet. Hoe dat verdonke-
remanen in zijn werk gaat heb 
ik beschreven in mijn Maas-
trichtse oratie: De aanspraak 
der Natie, het koninklijk recht van 
kamerontbinding en de rol van de 

kiezer, Maastricht 2004. 
4 Hans Hoogervorst, ‘Naar een 

stabiel land’, in: Elsevier, 12 
maart 2005, pp 32 – 34. Zijn 
artikel werd in veel media nogal 
gekraakt ¬ ten onrechte. Men 
hoeft het met zijn betoog niet 
eens te zijn, maar daarom is het 
nog niet verdacht of onzinnig.

5 Op schaal gewogen, regionaal be-
stuur in Nederland in de 21e eeuw, 
Den Haag, Interprovinciaal 
Overleg, 2002.

is van minder belang dan dat ze het verdienen 
grondig te worden besproken, inclusief (wat 
mij betreft) het eerdere voorstel voor een recht-

streeks gekozen burgemeester. De Partij van de 
Arbeid is immers nog niet van die kwestie af.
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