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Ter verontschuldiging van het wat triviale onderwerp moge ik 
mij beroepen op het gezegde "On revient toujours à ses premiers 
amours". Ongeveer vijf en twintig jaar geleden heb ik iets verderop 
in deze zelfde huizenrij met de voor een promovendus passende 
vrijmoedigheid de stelling verdedigd, dat het aanbeveling zou 
verdienen ter verkiezing van de Tweede Kamer het stelsel van 
evenredige vertegenwoordiging te vervangen door een districten
stelsel1). Nu de critiek op het bestaande kiesstelsel in de staats
wetenschappelijke mode schijnt te komen, worde het mij vergeven, 
wanneer ik toegeef aan de verleiding om mij in die discussie te 
mengen en de genoemde jeugdbevlieging nog eens op haar merites 
te bezien. 

Het aanknopingspunt vind ik in de beschouwing, welke J. F. 
Glastra van Loon eind 1964 onder de titel "Kiezen of delen" in 
het Nederlands Juristen Blad deed verschijnen 2), en in een belang
wekkend boek, "Politische Struktur und Regierungsbildung in 
den Niederlanden", eveneens in 1964 verschenen van de hand 
van Georg Geismann 3), die het aan de universiteit van Keulen 
bewerkte onder leiding van de bekende politicoloog F. A. Hermens, 
vanouds een der meest overtuigde tegenstanders van de evenredige 
vertegenwoordiging 4). Van dat laatste draagt het boek dan ook 
alle sporen. 

Het gaat hier, blijkens geluiden die men bij de huidige verkie
zingsstrijd kan vernemen, niet om op zichzelf staande uitlatingen. 
Een bewijs daarvoor mag ik wel verklappen: het heeft weinig 
gescheeld of het kiesrechtartikel van de vorig jaar vanwege het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken uitgegeven "Proeve van een 
nieuwe Grondwet" had elke verplichting tot evenredige vertegen
woordiging uit de Grondwet willen schrappen. Een meerderheid 
van de werkgroep, die het ministerie terzijde heeft gestaan bij 
de voorbereiding ervan, zou de gewone wetgever geheel vrij hebben 
willen laten in de keuze van het kiesstelsel, maar het ministerie 
vond dit toch wat al te stoutmoedig 6). Zo vindt men in art. 37 van 
de Proeve nog wel bepaald, dat de verkiezing van de Tweede 

1) Vgl. Stelling XI, behorend bij mijn "De rechtskracht van admini-
stratieve beschikkingen", diss. V.U. 1941. 

2) N.J.B. 1964, blz. 1133 v. en 1161 v. 
8) Frankfurt/Bonn, 1964. 
ol) Zie vooral F. A. Hermens, Demokratie oder Anarchie, Untersuchung 

über die Verhältniswahl, Frankfurt, 1951. 
a) Een sinds het uitspreken van deze voordracht gevoerde correspon

dentie heeft mij overtuigd, dat aan de zeer eerbiedwaardige en zakelijke 
bezwaren van de vertegenwoordigers van het ministerie met deze woorden 
onvoldoende recht is gedaan. 
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Kamer geschiedt "met in achtneming van het beginsel der evenredige 
vertegenwoordiging", een formule die, bij vergelijking met het 
bestaande artikel 91 Grondwet, trouwens ook al opvalt dool' de 
veel grotere soepelheid. 

Er is dus kennelijk "Stuss im Jus" en het volgende zal dan ook 
niet een soort museumbezoek zijn aan de lange galerij van alle 
denkbare en ondenkbare kiesstelsels, maar zich vrijwel beperken 
tot een onvolledige vergelijking van het kiesstelsel, dat wij in 
Nederland kennen, de evenredige vertegenwoordiging, en het kies
stelsel, dat wij voor vijftig jaar verlaten hebben, het z.g. districten
stelsel. Zoals bekend, was onder dat stelsel het land in evenveel 
kiesdistricten verdeeld als er Tweede Kamerzetels waren, n.l. 
honderd. In elk dier districten werd een Kamerlid gekozen bij 
absolute meerderheid. Werd in eerste ronde door geen der candi
daten die meerderheid behaald, dan vond een tweede- of herstem
ming plaats tussen de twee candidaten met de meeste stemmen. 
Er zijn ook andere districtenstelseis te denken waarbij de districten 
groter zijn, of waarbij de relatieve meerderheid genoeg is en dus 
een tweede ronde niet nodig is, zoals dat in Groot-Brittannië en 
in de Verenigde Staten gebeurt, maar, tenzij anders blijkt, is in 
het volgende met de naam districtenstelsel vooral bedoeld het 
stelsel, dat wij tot 1917 in Nederland kenden. 

De vraag naar het beste kiesstelsel, hoe vaak zij ook wordt 
gesteld, is zonder goede zin. Het antwoord is er n.l. van afhankelijk 
wat men verstaat onder volksvertegenwoordiging en dat begrip 
hangt weer samen met onze voorstellingen van zo ongrijpbare 
grootheden als "het volk" en "de democratie", termen die ieder 
in de mond heeft, maar die, zodra men tracht er stevig vat op 
te krijgen, onder onze handen vervluchtigen. Glastra van Loon 
stelt bij voorbeeld in zijn opstel, dat er een direct verband bestaat 
tussen de voorkeur voor de evenredige vertegenwoordiging en een 
bepaalde opvatting, die "zich het meest extreem heeft uitgekris
talliseerd in de leer van de volkssouvereiniteit" 1). Geismann, in 

1) t.a.p. blz. 1134. Hij herinnert era.a.n, dat in Groot-Brittannië, dat in 
zijn stamboom het beginsel der volkssouvereiniteit niet zou kennen (blz. 
1135, noot 1) de evenredige vertegenwoordiging niet voorkomt, ma.a.r ziet, 
dunkt mij, over het hoofd, dat de V.S. en de U.S.S.R., die het in hUn stam
boom wel terdege kennen, dit stelsel evenmin a.a.nva.a.rden en dat Frankrijk, 
wa.a.r de "souveraineté nationale" een dogma is, er nooit veel mee heeft 
opgehad. Dat men met zulke conclusies voorzichtig moet zijn, blijkt ook, 
wanneer men het verband, dat schrijver legt tussen het conventionele 
stelsel en de voorkeur voor de evenredige vertegenwoordiging, op de keper 
beschouwt. Zwitserland, het schoolvoorbeeld van een conventioneel stelsel, 
heeft de evenr. vert. pa.s la.a.t en slechts ten dele ingevoerd en de Franse 
derde republiek, die In de pra.ctijk het conventionele stelsel va.a.k dicht 
benaderde, heeft ha.a.r nauwelijks gekend. 
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zijn genoemde boek, komt echter juist met een beroep op de leer 
der volkssouvereiniteit tot een besliste verwerping van de evenredige 
vertegenwoordiging, die volgens hem de ware volksregering alleen 
maar bemoeilijkt. Het hangt er blijkbaar maar van af, wat men 
met volkssouvereiniteit bedoelt. 

In waarheid beantwoorden zowel het stelsel van evenredige 
vertegenwoordiging als de verschillende districtenstelsels ieder aan 
een bepaald facet van het ideaal der democratie of, wil men die 
ouderwetse term nog eens gebruiken, van de volkssouvereiniteit. 
Het komt er maar op aan, waar men de nadruk op legt: op de 
volksregering of op de volksregering. Naar gelang van dat accent 
zal de zin der volksvertegenwoordiging anders worden gewaardeerd. 

De best afgewogen voorstelling vindt men niet bij de bekende 
veelschrijver over de politieke consequenties van kiesstelsels, 
Maurice Duverger, maar bij zijn landgenoot, Georges Burdeau 1), 
wiens zevendelige Traité de Science Politique de speurder naar de 
relaties tussen staatstheorie en staatspractijk zelden in de steek laat. 
Hij onderscheidt tussen degenen, die bij het zoeken naar het waartoe 
van de volksvertegenwoordiging een "représentation, expression 
d'une volonté" en degenen, die een "représentation, image de 
l'opinion" verlangen. 

De eersten stellen, dat de volkssouvereiniteit of democratie 
vooral tot uitdrukking moet komen in een heerschappij van de 
volkswil. Al geeft men toe, dat het volk niet zelf kan heersen, dan 
hecht men er toch waarde aan, dat het in de belangrijkste dingen 
zoveel mogelijk zelf beslist en zelf kiest, van welke aard de samen
levingsorde moet zijn, welke prioriteiten moeten gelden en in 
welke richting de oplossing der problemen moet worden gezocht. 
Maar zulke keuze zal met meer kracht zijn bekleed en meer kans 
op verwezenlijking hebben, naarmate het volk zich duidelijker en 
ondubbelzinniger uitspreekt. Daarom moet het kiesstelsel erop 
worden ingericht de duidelijkheid van de uitspraken der kiezers 
te bevorderen. Het moet zo min mogelijk kans laten zich op zij
wegen te begeven en zich van de hoofdvragen te laten afleiden 
door op secundaire vragen in te gaan en zich daarin te verliezen. 
Het kiesstelsel moet een techniek zijn, die de kiezer dwingt om te 
schiften tussen het essentiële en het bijkomstige en zo voor zichzelf 
uit te vinden wat het belangrijkste is. Dit proces van polarisatie 
wordt door de districtenstelsels bevorderd. Het radicaalst geschiedt 
dit in de Angelsaksische systemen van z.g. "majority vote", 
waarbij de candidaat met de meeste stemmen wint, ook al behaalt 
hij de absolute meerderheid niet, omdat zij een twee-partijenstelsel 

1) Traité de Science Politique, T. IV, Paria, 1952, p. 254-291. 
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in het leven roepen, althans in leven houden. Maar het is ook aan
wezig in districtenstelsels als het onze van vóór 1917, omdat men wel 
in de eerste ronde aan allerlei candidaten de kans geeft, maar 
eventueel in de tweede ronde de kiezers dwingt uit te spreken, 
welk van twee alternatieven nu hun voorkeur heeft. 

Zulke stelsels doen sterk denken aan een ander symbool van 
de democratie, het referendum, want ook bij een referendum moet 
de kiezer zich uitspreken en kiezen tussen ja en neen, hoezeer hij 
ook doordrongen moge zijn van de betrekkelijkheid hunner merites. 
Als derde weg blijft hun niets over dan "voting with their feet" , 
n.l. thuisblijven. De parallel is juist hierom zo treffend, omdat 
de individuele kiezer op de formulering van de vraagstelling, waar 
het referendum hem voor plaatst, meestal even weinig invloed 
heeft als op de samenstelling der alternatieve partijprogramma's, 
waartussen hij onder een districtenstelsel moet kiezen. De duide
lijkheid van het beeld, dat door dit kiesstelsel wordt bewerkt, 
moet worden gekocht met een verlies aan zuiverheid en scherpte. 
De nuances kunnen makkelijk vervagen en het zwart en wit zijn 
vaak veel dieper en helderder dan met de werkelijkheid overeen
komt. Ieder weet, dat de uitslag van zulk een verkiezing nog niet 
bewijst, dat een meerderheid nu werkelijk alle program punten 
van de winnende partij van harte ondersohrijft en alle doelstellingen 
van de verliezer met overtuiging verwerpt. Het is een resultaat, 
dat door de partijen met behulp van een bepaald kiesstelsel uit 
de kiezers is geperst. De volkswil is tot op zekere hoogte kunst
matig gefingeerd en dit is de grote vlek op deze benadering van 
de democratie. 

Men kan daartegenover de nadruk leggen op de zuiverheid en 
verlangen, dat de verkiezingen zo worden georganiseerd, dat de 
vertegenwoordiging een zo getrouw mogelijke afspiegeling is van 
de stand der meningen. Het gaat er niet om ondubbelzinnige 
uitspraken te forceren, maar de volkswil moet tot uitdrukking 
komen in haar natuurstaat, met alle tegenstrijdigheden, aarzeling, 
onbeslistheid en dubbelzinnigheden, die haar eigen zijn. Kortom, 
het gaat om de volkswil, zoals zij vóór en los van de verkiezingen 
en het kiesstelsel bestaat. Het kiesstelsel moet registreren en vrij 
laten, nièt dwingen, opdat men er zeker van kan zijn, dat de 
vertegenwoordiging werkelijk representatief is. Bij zulk een pro
bleemstelling ligt een neiging tot de evenredige vertegenwoordiging 
voor de hand. Zij wordt verdedigd met het argument, dat men de 
kiezers hun vrijheid zoveel mogelijk laat en tot een grote mate 
van objectiviteit geraakt. 

Toch is ook deze zienswijze niet vrij van ficties, al is de fictie, 
waarmee zij werkt, iets subtieler. Ik doel op de voorstelling alsof 
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er reeds een volk zou zijn met een uitgekristalliseerd samenstel 
van meningen en partijen, waarin de stand van zaken nu door 
verkiezingen moet worden opgenomen, opdat de volksvertegen
woordiging in de staat kan vertellen, wat de volkswil is. De verhou
ding tussen volk en staat wordt hier gezien, alsof het volk aan de 
staat vooraf gaat, ook buiten die staat al aanwezig is, zodat de 
staat niet anders is dan het politieke aangezicht van het volk, 
het middel om zichzelf te regeren. Maar dat is een fictie, want èn 
historisch en ideëel gaat de staat aan het volk vooraf, zonder 
staat is het volk juist nog geen volk in de zin, waarin wij dat woord 
hier bezigen. Het krijgt pas vorm en wordt pas mondig door de 
inwerking van de staat. Om het z6 te stellen : teneinde zich te 
kunnen uitdrukken, heeft het volk een kiesregeling en kiesstelsel 
nodig, maar dat veronderstelt dan ook dat er al een kieswet is 
vastgesteld, dus dat er al een wetgever is. Sterker nog : juist een 
stelsel als dat der evenredige vertegenwoordiging is alleen werkbaar 
als eindpunt van een kortere of langere staatkundige ontwikkeling, 
die tot een tamelijk hoge graad van landelijke integratie en opinie
vorming heeft geleid 1). Pas in de staatkundige discussie, die door 
verkiezingen, een vertegenwoordigend stelsel en een zich daaruit 
ontwikkelend partijstelsel wordt uitgelokt, wordt een samenleving 
tot volk. Daarom is het een fictie te doen alsof de bestaande stand 
der meningen zou kunnen worden losgemaakt van de staatkundige 
organisatie, waarvan ook het kiesstelsel een onderdeel vormt. 

Zelfs wanneer men onder terzijdestelling van alle andere gezichts
punten alleen het criterium van de democratie aanlegt, is dus het 
antwoord op de vraag naar het beste kiesstelsel niet te geven. 
De beide zojuist aangegeven benaderingen zijn uit een oogpunt 
van democratie gelijkelijk legitiem en tussen de daaraan beant
woordende kiesstelsels valt dus op die grond niet te beslissen. De 
moeilijkheid is, dat wij, wanneer wij eerlijk zijn, moeten bekennen 
eigenlijk niet goed te weten waar we het over hebben, wanneer 
wij spreken van "het volk" en de "volkswil". Het zijn grootheden, 
die men wel kan benaderen, maar die zich laten omvatten of 
vastleggen. Daarom is het ook voorbarig de beide facetten van 
elkaar los te maken, ze tot twee opvattingen van de democratie 
te verzelfstandigen en als zodanig op de geschiedenis en op het 
heden te projecteren. De elementen van duidelijkheid en zuiver
heid in de vaststelling van de z.g. volkwil zijn niet van elkaar 

1) Of bij volksplantingen van jonger datum, zoals Australië in de vorige 
eeuw, waar de plaatselijke gemeenschap niet ouder was dan de landelijke 
en waar practisch iedereen dezelfde, Engelse, culturele achtergrond ha.d. 
Maar d"r is dan ook zeer duidelijk dat pas de nieuwe staat het "volk" 
heeft in het leven geroepen. 
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los te maken en niemand is bereid het ene element eenvoudig aan 
het andere op te offeren. 

Dat blijkt ook wanneer men let op de geschiedenis. De oudste 
organisatie van de verkiezingen heeft practisch overal plaats 
volgens een of ander districtenstelsel. Tot ver in de 1ge eeuw is 
in vrijwel iedere staat de nationale integratie nog te weinig ont
wikkeld, dan dat men zich een vertegenwoordiging op andere dan 
plaatselijke voet kon voorstellen. Bovendien hadden op het Europees 
vasteland alle voorstanders van een vertegenwoordigend stelsel 
tenminste één oog op Engeland gericht. Dat men op het vasteland 
niet het districtenstelsel met één ronde, zoals daar toegepast, 
maar dat met twee ronden koos, vindt zijn verklaring in allerlei 
omstandigheden, waarvan men de voornaamste ruwweg kan samen
vatten in de stelling, dat, terwijl aan de overzijde het kiesstelsel 
ouder was dan de partijen, op het vasteland de partijen zich reeds 
hadden aangediend, toen de eerste regeling voor directe verkiezingen 
nog moest worden gemaakt. Het enthousiasme om zich aan de 
grilligheid van de Engelse vorm van het districtenstelsel te onder
werpen heeft onder die omstandigheden zeker geleden. 

Ook bij ons heeft het districtenstelsel in 1848 zijn intrede gedaan 
als een stelsel, dat keuze bij absolute meerderheid vereiste en 
dus de mogelijkheid van een tweede ronde toeliet. Het heeft de 
polarisatie der politieke meningen bevorderd en bleek, althans bij 
ons, ruimte te laten voor een veelheid van partijen, zij het dat die 
partijen door de werking van het stelsel op den duur werden 
gedwongen de verkiezingen in te gaan in twee blokken of coalities. 
Er bestond geen twee-partijenstelsel, maar het leek er veel op en 
er waren eenzelfde duidelijkheid en politieke stabiliteit, als men 
van een twee-partijenstelsel pleegt te beloven. Wanneer wij afzien 
van de twee crises van 1907, toen rechterzijde en linkerzijde in 
evenwicht waren, dan hebben onder de kieswet-van Houten, zoals 
die van 1896 tot 1917 heeft gegolden, alle kabinetten "hun tijd 
uitgezeten" . 

De vraag rijst vanzelf, waarom men in 1917 het oude stelsel 
heeft verlaten en tot dat van de evenredige vertegenwoordiging 
is overgegaan. Raadpleegt men de litteratuur uit die tijd en de 
ter gelegenheid van de grondwetsherziening van dat jaar gewisselde 
stukken, dan krijgt men daarop geen duidelijk antwoord. 

Er is veel gewezen op de grotere rechtvaardigheid en stabiliteit, 
die de evenredigheid zou bieden, maar het kabbelt alles zo rustig 
en onweersproken daarheen, dat het niet goed is te geloven dat 
dit nu het hele motief is geweest. Er is geen kiesstelsel, of er zijn 
partijen, die het grootste belang hebben bij zijn voortbestaan of 
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bij zijn wl;]zlgmg, en het ware te verwachten, dat onder zulke 
omstandigheden de strijd voor of tegen wijziging met heftigheid 
zou zijn gevoerd. Daarom treft de betrekkelijke rimpelloosheid 
te meer en komt men in de verleiding om te zoeken naar niet
uitgesproken motieven. 

Het eerste, dat in herinnering moet worden gebracht, is dat in 
1917 tevens het algemeen kiesrecht werd ingevoerd. Het was een 
verandering, die op de krachtsverhoudingen der partijen een niet 
onbelangrijke invloed moest hebben. Links kon men een sterke 
verschuiving van de liberalen naar de socialisten verwachten en 
hoe de verhouding tussen rechts en links zou worden kon nie
mand zeggen, zeker niet bij een districtenstelsel, waar betrekkelijk 
kleine verschuivingen in de stemmen een zeer omvangrijke zetel
wisseling kunnen veroorzaken. Is het te stoutmoedig om te ver
onderstellen, dat met name bij het vrijzinnige minderheidskabinet
Cort van der Linden de vrees, dat hun geestverwanten geheel in de 
hoek zouden worden gedrukt door de sociaal-democraten, een rol 
heeft gespeeld? In ons buurland België had de liberale partij reeds 
bij de kiesrechtuitbreiding van 1892 haar positie gered door daaraan 
als voorwaarde de invoering van het beginsel der evenredigheid 
te verbinden. Daarmee had zij opvallend succes, zodat zij zich 
tussen de socialisten en de christelijke volkspartij behoorlijk wist 
te handhaven 1). De geschiedenis leert, dat die les niet is voorbijge
gaan aan partijen in andere landen die hun positie door kiesrecht
uitbreiding bedreigd zagen. De verbinding van uitbreiding van 
het kiesrecht en invoering van het evenredigheidsbeginsel ten 
onzent staat dan ook allerminst op zich zelf, maar past geheel in het 
patroon, dat men in die jaren op vele plaatsen in Europa aantreft. 

Daar komt nog iets bij. Aan de grondwetsherziening van 1917 
waren de verkiezingen van 1913 voorafgegaan en van dit gebeuren 
had menigeen de schrik nog in de benen. Wanneer men tegenwoordig 
wel klaagt, dat de verkiezingsstrijd zo mat en futloos wordt gevoerd 
en beleefd, dan zou men als schrikbeeld, hoe het anders kan, 
zeker naar 1913 kunnen verwijzen. De verdachtmakingen en beschul
digingen, waarmede van links het ministerie-Heemskerk en daarbij 
vooral de ministers Talma en Kolkman werden bestreden, zijn 
weinig verheffend en er moet worden bijgevoegd, dat de rechter-

1) Vgl. Duverger, L'influence des systèmes électoraux sur la vie politique, 
Paris, 1950, p. 57 en 58. 

Glastra van Loon, t.a.p. blz. 1161 geeft een enigszins andere voorstelling 
van de motieven, volgens welke de invoering van het evenredigheidsstelsel 
in België een dreigend schisma in twee taalgroepen zou hebben moeten 
voorkomen. Ongetwijfeld is dat argument gebezigd, maar, evenals bij ons, 
zijn er andere motieven geweest, die de ogen hebben geopend voor zijn 
deugden. 
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zijde niet naliet om met gelijke munt terug te betalen. De voor
stellingen, die over en weer van de tegenstander en zijn politiek 
werden gegeven, waren, op zijn zachtst gezegd, emotioneel en emo
tionerend. De beschouwer moest de vrees bekruipen dat men 
bezig was om het volk in twee kampen tegen elkaar op te zetten. 
Nederlanders schijnen nu eenmaal een zoal niet theologiserende, 
dan toch moraliserende inslag te hebben en de tegenstellingen 
werden zwaar belast met zedelijke oordelen, zodat de kiezer over en 
weer moest begrijpen, dat de andere partij uit huichelaars, knevelaars, 
afpersers en oplichters bestond. Vergeleken met de politieke zeden 
uit die tijd is het meeste, wat in de laatste jaren de Nederlandse 
burger heeft onthutst, tamelijk oppervlakkig en onschuldig. Dat 
was dus nog een reden om naar een ander kiesstelsel om te zien. 

En dan was er het treurig resultaat van de campagne van 1913! 
Doordat de sociaal-democraten weigerden om deel te nemen aan 
een kabinet der winnende linkerzijde, viel het sinds 1896 beproefde 
systeem in elkaar. Er moest een extra.parlementair kabinet, in 
wezen een minderheidskabinet, optreden om de zaken uit de 
impasse te helpen en wanneer niet de eerste wereldoorlog tot 
een soort politieke Godsvrede had geleid, zou het naar alle waar
schijnlijkheid een zeer moeilijk en riskant leven hebben gehad. De 
weigering van de S.D.A.P . opende een perspectief, waarin de 
linkerzijde wel van de rechterzijde de verkiezingen kon winnen, 
maar tot regeren niet in staat zou blijken. Er moest naar andere 
oplossingen worden omgezien. Ook dat was een reden om van het 
districtenstelsel met zijn dwang tot vaste blokken af te stappen 
en een nieuw politiek vervoermiddel te zoeken, de evenredige 
vertegenwoordiging. 

Onder de partijen der z.g. rechterzijde moet het stelsel der 
evenredige vertegenwoordiging een bijzondere aantrekkelijkheid 
hebben uitgeoefend op de toenmalige Rooms-Katholieke Staats
partij . Doordat de kiezers van deze partij vooral in één deel van 
het land waren gelocaliseerd en daar een overweldigende meerder
heid vormden, was zij n.l. onder het districtenstelsel structureel 
altijd ondervertegenwoordigd. In de streken "onder de rivieren" 
bestond immers een aantal districten, waar de kandidaat van de 
R.K.S.P. verzekerd was van de quasi-totaliteit der stemmen. 
Dat betekende, dat de stemmen bóven de absolute meerderheid 
behaald, landelijk niet meetelden en in zekere zin verloren waren. 
Onder een stelsel van evenredige vertegenwoordiging zou deze in 
het zuiden samengebalde stemkracht verhoudingsgewijs zwaarder 
in de schaal wegen. De uitkomst heeft de juistheid van deze op
merking wel bewezen. Na 1917 zijn de oude coalitiepartijen in de 
Tweede Kamer veertig jaar in de meerderheid geweest, maar 
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vergeleken met de periode vóór dat jaar is de verhouding tussen 
Protestanten en Katholieken beslist veranderd. Terwijl voordien 
de Protestanten de Katholieken meestal in evenwicht hielden en 
bij verkiezingen, die door de rechterzijde werden gewonnen, meer
malen niet onbelangrijk overtroffen, zijn ze van 1917 af in toene
mende mate naar de tweede plaats afgezakt. Het is dan ook geen 
al te stoutmoedige veronderstelling, dat de R.K.S.P. bij de overgang 
naar de evenredige vertegenwoordiging het drijvend element ter 
rechterzijde is geweest. 

Op de keper beschouwd zijn er dus een aantal zeer tastbare 
motieven, die geschikt waren in regering en parlement de ogen te 
openen voor de grotere rechtvaardigheid van het nieuwe systeem, 
en zij bieden een concreter verklaring voor de genoemde rimpel
loosheid, dan de vertogen, die men in de officiële stukken aantreft. 
Zo is het ook met het argument, ontleend aan de stabiliteit. Wat 
men zich daarbij precies heeft voorgesteld, is niet geheel na te 
gaan, maar het ligt voor de hand, dat zeer veel politici dachten 
aan de wisselvalligheid van het districtenstelsel, waarbij een klein 
stemmenverlies een partij op aanmerkelijk zetelverlies kan komen 
te staan. Als dat zo was-en er zijn aanwijzingen genoeg, dat men 
met zijn spreken van stabiliteit vooral hieraan dacht - dan heeft 
men, naar de ervaring leert, toch wel een aantal aspecten van het 
begrip stabiliteit over het hoofd gezien. 

Wat was n .l. het gevaH 
Er is vaak gesteld, dat de rechtse coalitie uiteen is gevallen door

dat zij met het einde van de schoolstrijd het bindmiddel verloor, 
dat een eenparig optreden had verzekerd. Op zichzelf is dat niet 
onjuist. Bij het einde van de eerste wereldoorlog trad men een 
ander staatkundig tijdperk binnen, met nieuwe problemen, 
nieuwe behoeften, nieuwe verhoudingen en nieuwe krachten. Vóór 
en vooral dóór de wereldoorlog had de staatsbemoeiing zulke 
afmetingen aangenomen, waren zoveel nieuwe verantwoordelijk
heden op de Overheid gelegd, dat de oude wrijfpunten, die trouwens 
voor een belangrijk deel in 1917 waren weggenomen, op de achter
grond raakten. Desondanks is er aanleiding voor de veronder
stelling, dat het onder een districtenstelsel anders zou zijn gegaan. 
Men zou elkaar evenzeer als voorheen bij de stembus hebben nodig 
gehad om absolute meerderheden te behalen en aldus wel gedwongen 
zijn geweest om elkaar vast te houden en een stembuscoalitie te 
vormen. Dat de wil daartoe niet ontbrak wordt door de hele parle
mentaire geschiedenis van het interbellum aangetoond. Maar 
omdat men elkaar bij de stembus niet meer nodig had, groeide 
men door de omstandigheden uit elkaar. 

Dat uiteengroeien werd nog op andere wijze door de evenredige 
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vertegenwoordiging bevorderd. Het stelsel bood een kans aan de 
dissidenten in alle partijen. Bij de verkiezingen van 1918 en 1922 
treedt het sindsdien bekende verschijnsel van de splinterpartijen 
in tevoren ongekende omvang op. Het is de tijd, waarin de Hervormd 
Gereformeerde Staatspartij, de S.G.P., de groep-Arts, het Econo
misch Verbond, de Boerenpartij en de communistische partijen van 
Wijnkoop en de Visser optreden. Elk der bestaande partijen kreeg 
zijn albatros in groepen, die, voldoende sterk om op een of twee 
zetels te kunnen hopen, de naaste geestverwanten bestreden, hen 
voor halfslachtig uitma.a.kten en in na.a.m van gemeenschappelijke 
overtuigingen tot een principiëler beleid opriepen. 

Men moet zich wachten voor het optisch bedrog, dat de in het 
opkomen van splinterpartijen tot uitdrukking komende ontevre
denheid met de bestaande partijen pas na 1917 zou zijn ontsta.a.n. 
Dat lijkt wel zo, ma.a.r de werkelijkheid is wa.a.rschijnlijk, dat die 
onbevredigdheid er ook voordien al was. Zij kon zich alleen 
onder het districtenstelsel niet openbaren en de ontevredenen 
stemden bij gebrek a.a.n beter op de candidaat van de partij, die 
hun het naast stond, om het nog groter euvel van een verkiezing 
van den ander te voorkomen. Daar konden de partijen op rekenen 
en met hun radicale achterban hielden zijn dan ook in feite minder 
rekening. Hun propaganda richtte zich op de middenstof, waar 
men de stemmen van de tegenstander ter overzijde moest zien 
weg te halen. Dat betekende dat het geheel per saldo centripetaal 
werkte. 

Doordat nu onder de evenredige vertegenwoordiging de dissidenten 
in eigen kring moeten worden tevreden gehouden en van het 
oprichten van splintergroepen ter uiterste rechter- of linkerzijde 
moeten worden weerhouden, ga.a.n de partijen meer afstand van 
elka.a.r nemen en nadruk leggen op wat hen van de anderen onder
scheidt. Kortom het stelsel werkt centrifuga.a.l. Da.a.r heeft de 
samenwerking onder geleden en dat is de stabiliteit van het staats
bestel niet ten goede gekomen. 

Tussen de beide wereldoorlogen zijn weliswaar de oude coalitie
partijen voortdurend a.a.n het roer gebleven en wij kennen in die 
hele periode ma.a.r drie minister-presidenten, die elka.a.r telkens heb
ben afgewisseld: Ruys, Colijn en de Geer. Ma.a.r dat dit niet het 
volledige beeld is, bemerkt men, wanneer wordt gelet op het 
aantal kabinetscrises en formaties, dat die periode heeft gekend, 
precies het dubbele van de twintig jaar vóór 1917 1). Terwijl, zoals 

1) 1918, 1921, 1922, 1923, 1925, 1925/26, 1929, 1933 (vervroegde ver
kiezingen wegens Kamerontbinding), 1935, 1937, 1939 (2 x) tegenover 
1897, 1901, 1905, 1907 (2 x), 1913. 
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gezegd, in de periode voor de oorlog alle kabinetten op een na 
hun tijd hebben uitgezeten, heeft van alle kabinetten gedurende 
het interbellum alleen het eerste zijn volle tijd zonder tussentijdse 
crisis uitgezeten. Dat vormt een duidelijke aanwijzing van ver
minderde stabiliteit in de politieke verhoudingen. Zij treedt niet 
naar buiten in veranderingen van de politieke richting der regering. 
Integendeel, de van het spoor geraakte wagen wordt telkens na 
veel overleg weer op de rails gezet en rijdt, zo goed en zo kwaad 
als het gaat, verder. 

Soms heeft de theorie van de nood een deugd gemaakt en erop 
gewezen dat deze z.g. extra-parlementaire ministeries minstens zo 
vast konden zitten als de oude parlementaire kabinetten. Niet 
omdat zij op een vaste meerderheid steunden, maar omdat er 
geen meerderheid te vormen was, die hen door een ander kabinet 
zou kunnen vervangen. Men heeft het verschijnsel zelfs in verband 
gebracht met het dualisme van ons staatsbestel, dat zich tegen 
een vaste hand tussen regering en kamermeerderheid zou verzetten 
en zou meebrengen, dat kabinetten werden gevormd buiten de parle
mentaire fracties om. Dat is inderdaad een opvatting, die aan de 
rechterzijde vooral onder invloed van A. F. de Savornin Lohman 
lang is verdedigd en waar staatstheoretisch goede argumenten voor 
zijn te geven. Wat echter treft is dat velen, die in hun staatstheorie 
met schrijvers als Lohman weinig gemeen hadden, toch zijn dualis
tische gevolgtrekkingen hebben overgenomen, eenvoudig om de 
twijfelachtige stabiliteit van genoemde extraparlementaire kabi
netten als een aanvaardbare zaak te kunnen voorstellen. 

Die stabiliteit wordt echter twijfelachtig, wanneer men er op let, 
dat de dusgenaamde extra-parlementaire kabinetten inderdaad 
moeilijk door andere waren te vervangen, maar dat anderzijds 
hun vastheid meermalen in een zeker "immobilisme" ontaardde, 
waarbij grote en ingrijpende maatregelen en hervormingen niet 
tot stand kwamen, omdat iedere partij van de meerderheid met haar 
eigen meestal niet al te vooruitziende denkbeelden en voorkeuren 
kwam, zodat een meerderheid nièt, onvolledig of pas op een veel 
te la.at tijdstip te verkrijgen was. 

Het was dan ook op zichzelf begrijpelijk, dat men na. de tweede 
wereldoorlog heeft getracht om tot vruchtbaarder stabiliteit te 
geraken en het parlementaire kabinet in ere te herstellen. Onder 
vooropgaan van de formateur en minister-president Beel is getracht 
een vaste kamermeerderheid te construeren voordat tot kabinets
formatie wordt overgegaan. Men kent de procedure, waarlangs een 
formateur of informateur na contact met de parlementaire fracties 
een program opstelt, daarvoor een meerderheid tracht te vinden 
en pas, wanneer hij daarin is geslaagd, tot de eigenlijke formatie 
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overgaat. De zaken vereenvoudigend zou men kunnen zeggen, zoals 
dan ook wel gebeurt, dat het overleg, dat onder het districten
stelsel plaats vond vóór de verkiezingen en dat dan leidde tot de 
constitutie van een blok of coalitie, die in staat zou zijn de ver
kiezingen te winnen en als basis voor een kabinetsformatie te 
fungeren, thans pas nà de verkiezingen plaats vindt, d.w.z. niet 
meer onder de gezonde drang van de naderende verkiezing. 

Tegen deze ontwikkeling, die op zichzelf door het systeem der 
evenredige vertegenwoordiging zoal niet veroorzaakt, dan toch 
tenminste in de hand gewerkt is, zijn de langzamerhand over
bekende bezwaren gerezen, die zich thans niet alleen op de verant
woordelijke politici en partijen, maar ook op het stelsel zelf richten. 
Massief worden zij naar voren gebracht in het reeds genoemde 
boek van Geismann, die betoogt dat dit alles zeer pndemocratisch 
is. Eis van democratie is volgens hem namelijk, dat de kiezer 
niet alleen direct de leden der volksvertegenwoordiging aanwijst, 
maar ook, over de hoofden der Kamerleden heen, de regering. 
Zoals zijn leermeester, Hermens, de hele deba.cle van de republiek 
van Weimar eenvoudig verklaart uit de aanvaarding van het 
stelsel der evenredige vertegenwoordiging, zo maakt hij dat stelsel 
verantwoordelijk voor alles wat naar zijn mening in het Nederlandse 
staatsbestel te laken valt en stelt het voor alsof een wederinvoering 
van het districtenstelsel aan al die euvelen snel een eind zou maken. 
Al moet men enkele weerstanden overwinnen om zich aan de hand 
van Duitse teksten 1) over het wezen der democratie te laten onder
wijzen en veroordelingen aan te horen, die zich uitstrekken over 
het bestel van al die staten van het West-Europese continent, 
die weliswaar het gebrek hebben nog geen republieken te zijn, 
zoals Duitsland, maar wier democratisch karakter tot nog toe 
buiten discussie scheen te sta.a.n 2), er is geen goede reden om zijn 
opmerkingen deswege terzijde te leggen. 

Het zwakke punt van Geismann's betoog, dat de evenredige 
vertegenwoordiging de regeerkracht aantast en een bestendig beleid 
onmogelijk maakt, ligt voornamelijk in het feit, dat hij er de 
democratie bij haalt. Het lijkt wel alsof een stembusaccoord, dat 
vóór de verkiezingen bekend is en mee de keuze van de kiezer 
bepaalt, uit een oogpunt van democratie ver de voorkeur verdient 
boven afspraken tU88en de parlementaire fracties nà de verkiezingen, 

1) Het is b.v.b. treffend om t.a.p. blz. 232 te lezen, dat schrijver "unter 
,Volkssouveränität' nichts anderes versteht als das Grundprinzip der Demo
kratie: ,Alle Sta.a.tsgewalt geht vom Volke aus' ", d.i. n.l. art. 20, 2e lid, 
van het Grundgesetz der Duitse Bondsrepubliek. 

2) Denemarken, Zweden, België, Noorwegen en Luxemburg hebben allen 
het beginsel der evenredigheid in hun kiesstelsel opgenomen. 
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maar men moet zich daar niet teveel op verkijken. Stembus
accoorden reduceren de keuzemogelijkheden van de kiezer al 
aanstonds bij de stembus. Hij weet inderdaad waar hij aan toe is, 
maar hij kan dan ook alleen voor coalitie A. of coalitie B. stemmen 
of ... thuis blijven. De evenredige vertegenwoordiging daarentegen 
biedt hem een veel breder gamma aan mogelijkheden, zo breed, 
dat men hem na de verkiezingen moet duidelijk maken, dat deze 
zelfbestemming haar grenzen heeft en dat men nu weer onder 
het juk van de feitelijke verhoudingen door moet. De klacht, 
dat hij bedrogen uitkomt, is niet helemaal ongerechtvaardigd, maar 
die klacht behoort zich niet zozeer tot de partijen te richten als 
wel tegen het stelsel, dat hem de illusie heeft gegeven van een 
veel groter waaier van alternatieven dan er in waarheid bestaa.t. 

Afgezien daarvan moet eveneens worden bedacht, dat ook stem
busaccoorden soms geheime clausules bevatten en dat, naar de 
geschiedenis leert, zulke accoorden met nog veel meer felheid dan 
thans tegen afspraken na de verkiezingen gebeurt, als onnatuurlijk 
en als kiezersbedrog plegen te worden afgeschilderd door alle 
teleurgestelden. Wanneer men er de volkswil bij haalt, dan mag 
men ook niet vergeten, dat in landen met een tweepartijenstelsel, 
waar dus vaststaat, dat de leider der winnende partij de regering 
zal vormen, verrassingen even vaak voorkomen als elders. De 
politiek, die door de indirect aangewezen regering wordt gevolgd, 
is onder de druk der feiten een heel andere, soms het tegendeel, 
van wat men op grond van de verkiezingspropaganda mocht 
verwachten. Daar steekt geen onoprechtheid in, maar daar vliegt 
men tegen de grenzen van de idee der democratie als zelfbestem
ming op. Staatkunde heeft nu eenmaal met zelfbestemming niet 
zo heel veel te maken en het trotse beeld van het besturen van 
het schip van staat langs een tevoren in overleg met de kiezers 
uitgezet bestek, heeft met de realiteit niet zo erg veel van doen. 
De werkelijkheid lijkt meestal veel meer op het uithozen van een 
lekke schuit. 

Juist wanneer men ziet, dat de idee van een democratische 
zelfbestemming maar heel betrekkelijk te verwezenlijken is, gaat 
men begrijpen dat het er vooral op aankomt de orde en discipline 
te scheppen, die een deugdelijke leiding van het pompwerk vereist. 
Waar Geismann over klaagt is het gebrek aan stabiliteit en efficiency 
en van uit dat oogpunt is er tegen het stelsel va.n de evenredige 
vertegenwoordiging inderdaad wel iets te zeggen. Het gaat dan 
echter niet om meer of minder democratie, maar om de vraag, 
hoe de democratie het best met de eisen, die het staatsbestuur 
stelt, kan worden verenigd. Een pijnlijke vraag, maar die het onder
zoek zeker waard is. 
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De vra.a.g zou ik langs een omweg willen benaderen, n.l. door 
stil te staan bij de denkbeelden van Glastra van Loon. Al ha.a.lt 
ook hij er de democratie bij 1), zijn opstel concentreert zich terecht 
op het gevaar, dat het land onder de huidige omstandigheden 
onbestuurbaar dreigt te worden. Nu treft het dat hij, a.a.n de hand 
van een analyse van het stelsel der evenredige vertegenwoordiging, 
wel betoogt, dat dit stelsel te weinig a.a.ndacht aan de noodza.a.k 
van een polarisatie der volksmening heeft besteed en zo tot onbe
stendige meerderheden en zwakke regeringen moet leiden, ma.a.r 
dat hij toch de kansen om van dat stelsel af te komen zo gering acht, 
dat hij in arren moede een andere oplossing van de moeilijkheden 
aanbeveelt. Hij komt natuurlijk met het voorstel voortaan de 
minister-president te doen verkiezen. 

Tegelijk met de verkiezingen voor de Tweede Kamer zou ook 
gestemd moeten worden over de persoon van de minister-president. 
Voor die post zouden de partijen ieder afzonderlijk of in combinatie 
candidaten moeten stellen tegelijk met de indiening van hun 
candidatenlijsten voor de Tweede Kamer. De candidaat die dan 
de meeste stemmen zou behalen -let wel: een absolute meerderheid 
is niet vereist - zou dan als minister-president moeten worden 
benoemd. Hij zou een kabinet hebben te formeren, dat voor de 
gehele parlementaire periode zou zitten en niet zou kunnen worden 
weggestemd. Moties van wantrouwen zouden niet zijn toegestaan 
en al is uiteraard de medewerking van de Staten-Generaal nodig 
voor wetgeving en begroting, nederlagen op dit punt kunnen de 
minister of het kabinet niet tot heengaan dwingen. Schrijver 
hoopt kennelijk, dat zulk een systeem er de partijen toe zal brengen 
om overleg te plegen over de op te stellen candidaten voor het 
minister-presidentschap en dat zij zich als twee blokken achter de 
meest serieuze candidaten zullen scharen. Aldus zou de polarisatie 
zijn bereikt, waar de evenredige vertegenwoordiging op zichzelf 
niet toe dringt 2). 

Ik weet niet of schrijver het zich bewust is geweest, maar de 
verwezenlijking van zijn voorstel zou neerkomen op een afschaffing 
van het parlementaire stelsel. Immers de zenuw van dat stelsel, 
n.l. de eis dat het kabinet het vertrouwen der Staten-Generaal 
heeft, zou worden doorgesneden. Het kabinet zou inamovibel 
worden en moties van wantrouwen zouden verboden zijn. Heeft 

1) t.a.p. blz. 1167. 
I) Een variant wordt gepresenteerd door Ed. van Tijn, De achillespees 

van ons parlementaire stelsel, Soc. en Democratie, 1966, blz. 776 v.v. 
De overha.a.ste terugtocht van schrijver in S. en D. 1967, blz. 14 op de 
eerste, zeer zachtzinnige terechtwijzing door Dr. W. Drees, t.a.p. blz. 8, 
bewijst overigens wel hoe weinig doordacht dit soort constructies is. 
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schrijver zich gerealiseerd, dat dit niet genoeg is? Hij zou in zijn 
gedachtengang verder moeten gaan en ook het middel, dat, vóór 
het in gebruik raken van de motie van wantrouwen, diende om 
een minister of een regering te doen vallen, behoren uit te sluiten. 
Ik bedoel het verwerpen van een begroting om redenen daarbuiten 
gelegen. De schimmen van J. Heemskerk Azn. en A. F. de Savornin 
Lohman zouden zeker instemmend knikken, maar het opwerpen 
van de kwestie is waarschijnlijk al voldoende om te doen beseffen, 
dat de zaak wel wat ingewikkelder is dan men op het eerl'lte 
gezieht zou menen. Als zijn wetsontwerpen of begroting worden 
geamendeerd of verworpen, zal de minister niet heen behoeven 
te gaan. Maar mag hij ook niet heengaan? Als hij móet blijven 
zitten, is hij, aan handen en voeten gebonden, aan de Staten
Generaal overgeleverd. Als hij màg heengaan, zal men al spoedig 
bemerken, dat er weinig is veranderd. 

Het gebrek van dit soort voorstellen is, dat zij alleen zien op de 
weinig verheffende procedure der kabinetsformatie, maar ver
geten, waarom die procedure zo lang en zo omslachtig is. Het 
gaat er om dat een kabinet wordt opgesteld, dat krachtig genoeg 
is om aan de problemen het hoofd te bieden. Daarvoor is nodig 
dat het voor zijn begrotingen en wetgevingsprogram een meerder
heid bij de Kamers vindt. Het gaat er immers niet om, dat men 
vier jaar dezelfde mensen achter de regeringstafel ziet zitten, maar 
dat er vier jaar geregeerd kan worden. Daarvoor is de fameuze 
vertrouwensband tussen kabinet en Kamer noodzakelijk, want 
men moet goed zien, dat deze niet alleen invloed geeft aan de 
Kamers op de regering, maar omgekeerd ook aan de regering op 
de Kamers. Begrotingen worden goedgekeurd en wetsontwerpen 
aangenomen, omdat de regering anders heen zou gaan en dat 
wil men ook niet, dus geeft men wat toe. 

In dit verband is het belangwekkend te letten op de z.g. stok 
achter de deur, het ontbindingsrecht. Onder het districtenstelsel 
was dit een reëel wapen, want een ontbinding stelde het lot der 
meerderheidscoalitie in de waagschaal. Een onenigheid tussen de 
regering en een der meerderheidspartijen betekende, dat geen 
stembusaccoord kon worden gesloten en dat men grote kans liep, 
bij gebrek aan wederzijdse steun bij de stembus, de verkiezingen 
reddeloos te verliezen. Dit maakte elke partij zeer gevoelig voor 
de noodzaak bij elkaar te blijven en de vertrouwensband met de 
regering te handhaven. 

Onder het stelsel der evenredige vertegenwoordiging is de stok 
van het ontbindingsrecht bijzonder broos geworden. De partijen 
hebben elkaar niet nodig en wanneer één der meerderheidspartijen 
de mogelijkheid ziet om zich in den lande populair te maken door 
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het been extra stijf te houden, dan is de verleiding groot het op 
een conflict a.a.n te laten komen en te verklaren, dat alleen nieuwe 
verkiezingen een oplossing kunnen bieden voor de situatie, wa.a.rin 
- uitera.a.rd niet door ha.a.r toedoen, maar door dat der anderen
de zaken zijn gera.akt. 

Gla.stra van Loon spreekt over het ontbindingsrecht niet. Het 
zou in de lijn van zijn gedachten liggen om voor te schrijven, dat 
een kabinet bij conflict met de Kamers niet mag aftreden, maar 
tot ontbinding moet overga.a.n. Dat zou echter de machteloosheid 
van de regering nog onderstrepen, want het is duidelijk dat dan 
de bepaling van het tijdstip der ontbinding niet meer in handen 
van de regering, ma.a.r in die der partijen is. 

Wanneer men werkelijk een krachtig bestuur en een bestendig 
beleid wenst, dan moet men de kern van de kwestie aangrijpen. 
De voorstellen over een verkozen minister-president en een ina
movibel kabinet zijn een "Kurieren am Symptom" , zij dreigen 
een kabinet te scheppen even machteloos als voorheen de minis
teries, die zich wel op het vertrouwen des Konings konden beroepen, 
ma.a.r die tot samenwerking met de wantrouwende Kamers niet in 
staat waren. In zulk een positie zou zich immers ook een kabinet 
bevinden, welks voorzitter wel door verkiezing zou zijn aangewezen, 
ma.a.r welks program bij de Staten-Genera.a.l onvoldoende instem
ming vindt. Aan die koninklijke kabinetten is een eind gekomen, 
doordat de verantwoordelijkheid der ministers a.a.n de Kamers op 
den duur een toestand schiep, waardoor de volksvertegenwoordiging 
verantwoordelijk wa.s voor het besta.a.n der regering en daarmede 
voor het voorkómen van regeringsloosheid. Wanneer men die 
verantwoordelijkheid opheft, dan worden de partijen wa.a.rschijnlijk 
nog weerbarstiger en de regering nog zwakker. 

Het ga.a.t erom, dat men de partijen brengt tot een samenwerking, 
die niet alleen de formatie van een kabinet verzekert, maar hen 
er ook toe brengt zulk een kabinet te blijven steunen. Acht men 
daar het huidige sta.a.tsrecht en vooral het stelsel van evenredige 
vertegenwoordiging onvoldoende toe in staat, dan moet men zich 
dáárop richten. Gaat men de weg van Gla.stra van Loon, dan 
moet men wel op een systeem uitkomen, dat nog draconischer 
beperkingen van de rechten van het parlement meebrengt dan die, 
welke de constitutie van de Ve Republiek heeft opgesteld. Wil 
men die weg niet op - en mij dunkt, dat zij voor Nederlandse 
voeten onbegaanbaar is - dan zal moeten worden overwogen om 
tot het districtenstelsel van voor 1917 terug te keren. 

Zulk een stelsel la.a.t, omdat het twee in plaats van één ronde 
kent, ruimte voor een meerpartijenstelsel als het onze, ma.a.r dringt 
die meer dan twee partijen om zich voor de verkiezingen in coalities 
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aaneen te sluiten en bijeen te blijven. Verbreking van zulke stem
buscoalities zal voor alle betrokkenen zulk een "agonizing reap
praisal" meebrengen, dat zij tot hoge uitzonderingen zal behoren. 
Onder zulk een stelsel zal er na de verkiezingen niet een minister
president, maar een heel ministerie uit de bus komen, waarvoor 
zich een kamermeerderheid bij voorbaat verantwoordelijk weet, 
zodat zij het op een kabinetscrisis of een ontbinding niet gauw aan 
zal laten komen. 

Waarschijnlijk zou zulk een stelsel reeds zijn effect hebben, 
wanneer het niet voor elke kamerzetel een district voorzag, maar 
grotere districten schiep, waarin, op grond van een betrekkelijke 
evenredigheid, drie of vier Kamerleden zouden worden gekozen l }, 

maar men moet zich er wel van doordringen, dat, naarmate de 
districten groter zijn, de drang tot coalitievorming afneemt. Ik 
noem de mogelijkheid dan ook alleen omdat ik, met Glastra van 
Loon, aan de bekwaamheid van onze op basis van evenredige 
vertegenwoordiging samengestelde wetgever en grondwetgever tot 
kordate besluiten enigszins twijfel. 

In ieder geval moet men goed beseffen, dat de ook wel aanbevolen 
invoering van een kiesstelsel als dat van de Duitse Bondsrepubliek 
in dit opzicht geen enkele vooruitgang zou betekenen. Hoewel dat 
stelsel de verkiezing van de helft der Bondsdagleden in districten 
plaats doet hebben, is de berekening der totaal-uitslag toch zo 
ingericht, dat het geheel als een stelsel van evenredige vertegen
woordiging werkt 2}. Het komt wel aan de wens van sommige 
politieke romantici naar een nauwer band tussen de individuele 
volksvertegenwoordiger en zijn district tegemoet, maar heeft voor 
de bevordering der stabiliteit geen enkele betekenis. 

Dat is eveneens het geval met de vooral in de grotere partijen 
vaak bewonderde z.g. 5 %-regel uit het Duitse kiesrecht, volgens 
welke elke partij, die over het hele land minder dan 5 % der 
uitgebrachte stemmen behaalt, geen parlementszetel verkrijgt. De 
regel zou inderdaad de grote partijen voor het gevaar van splinter
partijen beveiligen en op die wijze de centrifugale krachten, die de 
evenredige vertegenwoordiging losmaakt, enigermate verzwakken. 
Maar het kernprobleem van de gebrekkige samenwerking zou 
blijven bestaan en zo moet ook deze regel als een "Kurieren am 
Symptom" worden verworpen. Haar invoering zou bovendien in 
flagrante strijd zijn met de grondgedachte van het overigens 
behouden evenredigheidsstelsel en bij zeer velen kwa.a.d bloed 
zetten, dat wel eens op heel onverwachte wijze door het staats-

1) Dat zou het bezwaar ener ondervertegenwoordiging van partijen, 
wier aanhang in een deel des lands geconcentreerd is, grotendeels opheffen. 

2) Vgl. G. Geismann, Het Duitse kieBBtelsel, Soc. en Dem. 1966, blz. 784. 
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lichaam zou kunnen gaan circuleren. Vanuit het oogpunt ener 
verhoogde stabiliteit hebben kleine partijen inderda.a.d geen functie, 
ma.a.r dan moet men een stelsel aanva.a.rden, dat alle partijen, de 
grote zo goed als de kleine, voor de behoefte a.a.n meer stabiliteit 
stelt. 

Kortom, men kan zijn toevlucht niet nemen tot lapmiddelen 
of tot medicijnen die erger zijn dan de kwa.a.l, ma.a.r zal, wanneer 
men de zoveel besproken gebreken van ons staatsbestel inderdaad 
wil wegnemen, het voor de hand liggende instrument behoren te 
zien in een ingrijpende wijziging van ons kiesstelsel. 

Uit die conclusie mag niet worden afgeleid, dat ik deze stap, 
zoals ik in jeugdig enthousiasme deed, zonder meer a.a.nbeveel. 
Men moet de bezwaren van een districtenstelsel in het oog houden. 
Die bezwaren liggen voor een deel voor de hand, ma.a.r op een 
ervan wil ik toch uitdrukkelijk wijzen, omdat het mij verreweg 
het zw&a.rste weegt. 

Er wordt thans veel geroepen om duidelijkheid. Meer dan een 
partij wil weten waar zij aan toe is en beweert da.a.rbij voor alle 
kiezers te spreken. Een cynicus zou kunnen opmerken, dat dit 
verlangen naar duidelijkheid het meest doet denken aan de wensen 
van ouders met huwbare dochters. Ook die stuiten op de moeilijk
heid, dat zij de verhoudingen onder een andere hoek zien dan de 
jongelui van wie zij duidelijkheid verlangen. Ons politieke leven 
heeft zich nu eenmaal ontwikkeld langs twee assen, de onderschei
ding confessioneel- niet-confessioneel en de onderscheiding, laten 
wij ma.a.rzeggen, radica.a.l-conservatief. Wanneer men in de Neder
landse politiek gaat werken met de algemeen gangbare onder
scheiding rechts-links, dan loopt men da.a.rmede al spoedig vast, 
want de beide schema's lopen dan door elkaar en stichten ... 
onduidelijkheid. Het districtenstelsel zou de duidelijkheid forceren 
en de partijen dwingen zich te polariseren langs OOn van beide 
assen. Optimisten hopen dat het zal zijn langs de as radicaal
conservatief; realisten verwachten dat het net als voor 1917 zal 
zijn langs de as confessioneel- niet-confessioneel. Hiervoor werd 
er reeds aan herinnerd tot welke onverkwikkelijke verhoudingen 
dat heeft geleid en aan het feit, dat het reeds in 1913 failliet was 
geraakt. De ressentimenten, die toen zijn gekweekt, zijn nog niet 
uitgewoed - men kijke er onze oudere en sommige jongere politici 
maar eens op aan. 

Hoe dat ook zij, het districtenstelsel zal, of langs de ene of langs 
de andere lijn, een tamelijk diepe kloof door ons politieke leven 
trekken. Het schijnt nu eenmaal onvermijdelijk, dat bij elke 
verkiezing Sneeuwwitje en de Boze Koningin mee van de partij 
zijn en, naarmate de innerlijke samenhang geringer is en dus 
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de behoefte om de tegenstellingen uit de verf te doen komen 
sterker wordt, gaat het sprookje een groter rol spelen. En hoe 
groter de partijen of blokken, des te minder zijn hun wezenlijke 
verschillen, dus des te groter de noodzaak om de tegenstellingen 
te overdrijven en de punten van verschil tot onmatige proporties 
op te blazen. 

Het zou erop neerkomen, dat men een stelsel dat naar polarisatie 
streeft, ent op een samenleving, die zich politiek, maar vooral ook 
sociaal tot een der meest pluralistische ter wereld heeft ontwikkeld. 
Dat kan zijn goede zin hebben maar er zijn duidelijke gevaren 
aan verbonden. Niet alleen voor de betrokken partijen, maar ook 
voor de Nederlandse gemeenschap heeft een terugkeer tot een 
districtenstelsel iets van een sprong in het duister - en daar voelen 
Nederlanders in doorsnee niet veel voor. Ziet men echter geen kans 
om de tegenwoordige politieke ontwikkeling te stuiten, dan zal de 
behoefte aan bestendigheid en een krachtig bestuur ons wel dwingen 
om het tot op de draad versleten systeem der evenredigheid voor 
een ander in te ruilen en de knusheid van een bestel, dat ieder de 
kans laat om in zijn eigen politieke droombeelden rond te draaien, 
te vervangen door een regime dat ons voor harde alternatieven stelt. 

De zelfbestemming, die met de democratie gegeven is, betekent 
niet dat men maar zeggen kan, hoc men het hebben wil. Het betekent 
vooral dat men de verantwoordelijkheden, waar de gang van het 
nationale leven en de structuur va.n de nationale gemeenschap, 
ons voor stellen, op zich neemt, hoe onaantrekkelijk die ook wezen 
mogen. Om zelfbestemming te geven vraagt de democratie nu 
eenmaal veel zelfbeheersing. Van de burgers en van de politieke 
leidslieden. Ik durft niet stellen dat wij een districtenstelsel absoluut 
nodig hebben om ons dat duidelijk te maken. Misschien laat de 
ontwikkeling van de laatste veertig jaar zich ook zonder gebruik 
van dat zware middel ombuigen. Maar om het besef, dat zulke een 
ombuiging nodig is, levend te houden is het heilzaam, dat het 
punt op de staatkundige en staatsrechtelijke agenda is geplaatst 
en dat het daar eens een tijd op blijft staan. 
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