
Meestal wordt er per fractie gestemd. Daar
door wordt het individuele Kamerlid een 
deel van de fractie en dus moeilijk zicht

baar. De ondoorzichtigheid van de politiek 
wordt daarnaast ook versterkt door de on
derhandelingen en compromissen die voor
afgaand aan stemmingen worden gevoerd 
en gesloten. 

Vergeleken met het laatste CDAlPvdA 
kabinet onder Lubbers is er met Paars 

meer dualisme gekomen. De mogelijkheden 
die Bolkestein heeft om het kabinet te atta
queren, zouden onder Lubbers niet hebben 
bestaan. Er zit dus meer ruimte in het de
bat. Maar er vindt nog altijd veel overleg 
plaats tussen bewindspersonen en fractie
leiders om zoveel mogelijk dekking te geven 
aan bewindspersonen. D66 doet hieraan 
mee en ik begrijp dat wel. Voor de pers en 
het publiek vormen de bewindspersonen en 
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de fractie van eenzelfde partij één geheel, 
dat zichzelf moet verdedigen tegen de bui
tenwacht. Wanneer zij dat niet doen - zoals 
bij het IRT-debat gebeurde - worden de be
treffende fractie en de bewindspersoon daar 
onmiddellijk op afgerekend. 
In feite zou het in de Kamer niet uit mogen 
maken of je regerings- of oppositiepartij 
bent. Alle partijen zouden in de Kamer de
zelfde kritische houding moeten hebben ten 
opzichte van het kabinet. Onder een kriti
sche houding versta ik dat men de rege
ringsvoorstellen voortdurend toetst aan zo
wel het regeerakkoord als de uitgangspun
ten van de eigen partij. Het CDA doet dat 
niet, maar voert oppositie om de oppositie. 
Dat is absurd. Dat zijn nou juist de politie-

ke spelletjes waar veel mensen genoeg van 
hebben. 

P olitieke partijen zullen ook in de toe
komst een belangrijke rol in ons de

mocratische bestel blijven spelen. De poli
tieke partij als instituut zal ongetwijfeld 
van karakter veranderen, maar aan haar 
vertegenwoordigende functie in gremia als 
de Tweede Kamer. blijft behoefte bestaan. 
Voor de 'kleine' beslissingen die in het par
lement moeten worden genomen, bijvoor
beeld bij de formulering en het amenderen 
van wetteksten, zijn goed opgeleide en erva
ren volksvertegenwoordigers noodzakelijk. 
En hoewel een toenemend aantal kiezers 
zijn keuze in de toekomst zal baseren op 
personen, zal een aanzienlijk deel van het 
electoraat blijven kiezen op grond van de 
partij voorkeur." (MvL) 

'Onderweg naar Illorgen' als 
'herhaling van gisteren' 

P ieter Fokkink is universitair do
cent politieke filosofie en ethiek 
aan de Technische Universiteit van 

Twente en onder meer lid van de program
macommissie van D66. Fokkink vindt dat 
D66 te weinig heeft gedaan om de burger in 
het centrum van de politieke aandacht te 
brengen. 

"Van alle politieke partijen is D66 het meest 
als kaderpartij te kwalificeren. Ledenaan
was en ledenverloop variëren ongeveer 
overeenkomstig de voor de partij beschikba
re politieke en bestuurlijke functies in het 
openbaar bestuur en de partijpolitieke be
noemingen in organen. Men wordt lid om 
actief te kunnen zijn en wanneer de kansen 
daartoe keren, verlaat men met hetzelfde 
gemak de partij. Succes kent vele volgelin
gen. Mislukking leidt tot uitdunning. De in
houdelijke partijbinding is zwak. De partij 
is meer 'markt' dan 'organisatie'. Slechts zij 
die naar de macht streven worden serieus 
genomen. De behoefte aan nieuwe ideeën is 
immer groot, maar hoe verhoudt zich dat 
met de politieke integriteit van de kader
partij D66? 
Eén van de risico's die een kaderpartij met 
wisselend politiek succes loopt, is een dis-

cussie over de politieke identiteit. Identiteit 
bepaal je maar voor een klein deel zelf, 
meestal in de vorm van de oprichtingshan
deling. Een succesvolle start als politieke 
vernieuwingsbeweging op ~taatkundig en 
maatschappelijk gebied zet een politieke 
identiteit neer, die niet straffeloos te veran
deren is, zoals bleek in het geval van D66 in 
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1972 en 1982. Het hernemen van de identi
teit onder leiding van Van Mierlo vanaf 
1986 heeft tot de huidige paarse coalitie ge
leid. In deze coalitie is de kern van de D66-
identiteit, te weten de politieke en sociale 
democratisering, alsmede de integriteit en 
het functioneren van de rechtsstaat niet uit 
de verf gekomen. Van vernieuwing in dit op
zicht is geen sprake. Sterker nog, er kan 
eerder een zekere terugval worden waarge
nomen en dat terwijl de noodzaak van radi
cale democratisering zich voortdurend aan
dient. Hoe kun je mensen tenminste betrek
ken bij beslissingen, die hen direct aan
gaan? Autonomie en het zelf voor het zeg
gen hebben hoe de woon-, leef- en werksitu
atie wordt ingericht, spreekt velen aan. Hoe 
versterken we de integriteit van de rechts
staat? Dat zijn de vragen waarop we als de
mocraten een antwoord moeten vinden. 
Maar in hoeverre kun je als partij afstand 
nemen van de omklemming van actualiteit 
en machtsbelang? Indien we in staat blij
ken in de materialistische strijd tussen libe
ralen en socialisten werkbare compromis
sen te realiseren, waarom kunnen we dan 
niet de alom gepreekte immaterialistische 
consensus gestalte geven? Dat zou voor D66 
herkenbaar zijn! 

SI 

I. 



Er is duidelijk behoefte de politieke identi
teit van D66 nieuw leven in te blazen. De 
betekenis van partijprogramma's wordt 
daarbij ernstig overschat. Niet alleen om
dat àlle partijprogramma's in verschillende 
bewoordingen de hoofdstroom van de maat
schappelijke belangen dienen en feitelijk 
slechts de media de mogelijkheid bieden tot 
het etaleren van het politieke sjabloneden
ken. Maar, wat veel belangrijker is, omdat 
partijprogramma's de kiezers niet aanspre
ken, bij kabinetsformaties geen rol blijken 
te spelen en in de praktijk het handelen van 
politici nauwelijks bepalen. In de praktijk 
wordt naar bevind van zaken gehandeld en 
leidt de feitelijke fragmentatie van beleid 
tot one-issue-besluitvorming, waarmee te
gelijkertijd de reële ruimte voor referenda 
is gegeven. Het krachtigste argument vóór 
brede toepassing van referenda is juist deze 
aansluiting bij de werkelijkheid van de be
sluitvorming. 
In een geëmancipeerde en geïndividuali
seerde samenleving zijn het de mensen die 
het ook in het politieke bestel moeten doen. 
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Voor een partij als D66, opgericht om de 
mens als 'burger' weer in het centrum van 
de politieke aandacht te brengen, dient het 
een uitdaging te zijn zijn identiteit via men
sen uit te dragen. Wie vóór het individueel 
kunnen kiezen van ambtsdragers is, wie 
vóór het selecteren van politieke vertegen
woordigers in districten is op grond van hun 
politieke visie, dient ook vóór het kandide
ren op basis van een politiek profiel te zijn. 
Het zijn tenslotte de mensen, die je als par
tij naar voren schuift, die het moeten waar
maken. Maar wat weten wij als regel van 
deze mensen? Hoe kun je als partij waar
maken dat je ' kandidaten' aan de kiezers 
voordraagt, die handelen in overeenstem
ming met de identiteit, waarop je de kiezers 
werft? Het zou boeiend zijn aan alle zich 
kandiderende politici te vragen aan welke 
politieke vernieuwing in een komende peri
ode moet worden gewerkt, opdat mensen 

meer greep krijgen op hun woon-, leef- en 
werksituatie. 
Op vrijwel alle niveaus ontbreekt het aan 
een creatieve nieuwe inbreng in het publie
ke debat. Dat komt omdat dezelfde mensen 
te lang op dezelfde plaatsen zitten. De 
natuurlijke neiging de plaats te behouden 
door het ontlopen van politieke risico's is 
velen ingebakken. Hoe ziet de marktwer
king in de politiek er eigenlijk uit en hoe 
staat het met de ' employability' van de poli
tici zelf? Na twee of drie termijnen is de 
politieke brandstof meestal op. Echte en 
belangrijke vernieuwingen komen eigenlijk 
altijd van buitenaf. Nieuwe ideeën komen 
hoofdzakelijk van nieuwe mensen. D66 
hoeft niet met nieuwe vertegenwoordigers 
van bestaande belangengroepen te komen 
aanzetten, noch met nieuwe woordvoerders 
voor oude ideeën. Een partij als D66 zou 
mensen moeten selecteren en voordragen 
op basis van nieuwe ideeën over politieke 
en sociale democratisering en het integer 
functioneren van openbaar bestuur en 
rechtsstaat." 

Samenwerking om de kloof te dichten 

M r. Frans Evers is hoofddirecteur 
van de Vereniging Natuurmo
numenten. Hij evalueert de be

trokkenheid van zijn vereniging bij het Am
sterdamse correctieve referendum over 
IJburg. Politiek en overheid doen er zijns 
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inziens goed aan te luisteren naar grote or
ganisaties die het vertrouwen van burgers 
genieten. 

"Na de ervaringen van de Amsterdamse 
burgers met IJburg en de Noord-Zuid me
trolijn lijkt het er op dat Nederland voor het 
laatst een correctief referendum van enige 
omvang heeft beleefd. De ervaringen van 
Vereniging Natuurmonumenten met het 
IJburg-referendum van maart 1997 wijzen 
in ieder geval in die richting. Met het verho
gen van kiesdrempels wapenen overheden 
zich steeds meer tegen een voor hen ongun
stig resultaat van directe democratie. Voor 
initiatiefnemers van een referendum lijkt 
een goede afloop steeds verder weg, zowel 
voor grote maatschappelijke organisaties 
als voor individuele burgers. 

W at mag je bij een correctief referen
dum verwachten? Om te beginnen 

een keuzemogelijkheid binnen een beperkt, 
duidelijk te omlijnen onderwerp. Vervol
gens betrokkenheid van een groot publiek 
bij dat onderwerp. Daarnaast het idee bij de 
burger, dat de uitslag van het referendum 
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als vorm van directe democratie ook werke
lijk effect kan sorteren. Niet in de laatste 
plaats de wetenschap, dat het openbaar be
stuur er door een zorgvuldige afweging van 
belangen en waarden vóóraf alles aan heeft 
gedaan, om grootschalige ontevredenheid 
en dus een referendum te voorkomen. 
In het voorbeeld van IJburg kon de Ge
meente Amsterdam al in de zomer van 1996 
beseffen, dat er een referendum rond IJ
burg zou komen. Het gemeentebestuur 
heeft die periode niet benut om met de na
tuur- en milieu-organisaties serieus over 
aanpassing van de plannen te praten. Zo 
zag het bestuur van Natuurmonumenten 
zich op 23 augustus 1996 gedwongen te par
ticiperen in het Referendumcomité, waar
toe het Milieucentrum Amsterdam, de Ver
eniging tot Behoud van het IJsselmeer en 
de Werkgroep 'Red het IJmeer' het initiatief 
hadden genomen. 
Het IJburg-referendum kreeg door Natuur
monumenten extra vaart. Toch is het on
danks de enorme publicitaire inzet van àlle 
betrokkenen slechts gelukt om 40% van de 
kiezers op de been te krijgen. Waarom is die 
andere 60% niet gekomen? Het antwoord is 


