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Bezoekdag bij een Zwitserse legerbasis. Een voorstel om de dienstplicht af te schafen is afgelopen september

maandag

n De degelijke Duitse
wetenschap

dinsdag

n De superieure
Finse scholen

‘C
risis indede-
mocratie?Nee,
zo’ndebatken-
nenwe inZwit-
serlandbeslist
niet. Endat is
volledig tedan-
kenaanonze

directedemocratie.Die leidt tot een
ander ideeoverde staat. Burgersheb-
benniethetgevoeldat zedaarboven
maardoenwatzewillen.Nee,de
staat, dat zijnzezelf, datben ikook.
Wehebbenechtwat te zeggen.’
Emeritushoogleraar staatsrecht

AndreasAuer,deéminencegrisevan
deZwitserse referendumcultuur,
kijkt zijnbezoeknazijneersteant-
woordgeamuseerdaan.Omermet-
eenrelativerendaantoe tevoegen:
‘Wijhebbennatuurlijkookproble-
men.HetZwitserse systeemisniet
tiptop,maarwezijngeendeelnemer
aanhetontevredenheidsdebatdatnu
inheel Europaoverdedemocratie
wordtgevoerd.’
Zouhet zokunnenzijn, opper ik,

datditontbrekendeonbehageneen
uitvloeisel is vanZwitserswelbeha-
gen:deeconomiegroeitmet2 pro-
centper jaar, dewerkloosheid is laag
endeoverheidkentnauwelijks schul-
den;kortomgeenredenontevreden
tezijnmethogeremachten? ‘Nee,
nee’,wappertAuerdesuggestieweg,
‘wetenschappelijk is aangetoonddat
het vertrouwen inpolitieke institu-
tieshiergroot isdankzijdedirectede-
mocratie.Diehelpt zelfsdeecono-
mie,wantdeburgers remmenpoli-
tici af diegraaguitgavendoen.Kijk
maarnaardeZwitserse schuldenlast.
Die is veel lagerdan inandereEuro-
pese landen.’

InNederlandroepthet referen-
dumweinigwarmteopbijdepoli-
tiekeelite sinds2005, toendebevol-
kingmeteenovertuigendemeerder-
heidneezij tegendeEuropesegrond-
wet.Deweerzinwordtonderbouwd
metdiverseargumenten:het referen-
dumisgevaarlijkomdatdaarbijhet
‘gezondevolksgevoel’ vandemeer-
derheidaaneenminderheidkanwor-
denopgelegd;kiezerskrijgenveel te
lastigevragenvoorgelegd,demaat-
schappij is er te complexvoorgewor-
denenkiezersgebruikenhet referen-
dumomhunafkeervanhetalgehele
regeringsbeleiduit te spreken,met

voorbijgaanaandezaakzelf.Opdie
bedenkingenhebbenZwitserseex-
pertshunantwoordenklaar,maarbij
voorkeurprijzenzeeerstdevoorde-
lenvandirectedemocratie aan.
Bovenaanstaatdaarbij ‘deonzeker-

heid’, diehet referendumaanhetpo-
litiekeproces toevoegt. Ineenrepre-
sentatievedemocratieweetde rege-
ringdatdeeigenwetsvoorstellenop
eenmeerderheid inhetparlement
kunnenrekenenenduswordenaan-
genomen.Rekeninghoudenmetde
wensenvandeoppositiemagwel,
maareenpolitiekenoodzaakdaartoe
ontbreekt. Zoniet inZwitserland. ‘De
regeringwilhoedanookvoorkomen
dateenwetnaderhanddoorhet volk
wordtafgewezen.Duswordtaltijd
van tevorennaareenbredeconsen-
susgestreefd’, legtAueruit.Dat ziet
hij als ‘demeestwaardevollebij-
drage’ vandirectedemocratie aanhet
politiekeproces. ‘Onzebesluitenen
wettenzijnnietbeter,maardoorons
systeemhebbenzewel eenonaan-
tastbare legitimiteit.Dat is eenwe-
zenlijk verschil.’Duurtdebesluitvor-
mingdaardoorniet langer? ‘Zeker,
eendictatuur isnatuurlijk efficiën-
ter’,merkthijdroogjesop.
Eenvertegenwoordigervande jon-

geregeneratie ziethetniet anders.
‘Bij onshangteraltijdeenzwaardvan
Damoclesboven iederewet’, zegtde
42-jarigepoliticoloogMarcBühl-
mann, verbondenaandeuniversiteit
vanBern. ‘Daargaat eendiscipline-
rendewerkingvanuit.Demeerder-
heidmoetmetdeminderheid reke-
ninghouden.’Grotehervormingen,
wildeplannen; zemaken inditop
bredeconsensusgerichte systeem
weinigkans, geefthij toe.Maarbur-
gersmogenzewelopstellenendoen
datookgraag.Verzamel 100duizend
handtekeningenvoorzo’n ‘initiatief’
en jekuntalsminderheidaande
meerderheideendebatopdringen
over iederonderwerp. Invergelijking
metNederlandkunnenZwitserse
burgers veelgemakkelijkeraandacht
vragenvooreenonderwerp.Neemde
jongesocialisten,diehunvoorstel in
stemmingbrachtenomonderne-
mersnietmeerdantwaalf keerhet
loonvanhunslechtstbetaaldewerk-
nemer te latenverdienen.Zeverlo-
ren,maareenhalf jaar eerderwist
eenpolitiekongebondenburger,

InZwitserlandhebbenburgersecht

ZouNederlandzichkunnen laten
inspirerendoordeZwitserse
referendumcultuur?Daarwordtde
kloof tussenburgerenpolitiek
overbrugddoorhetvolk
voortdurendte raadplegen.
Tekst Fokke Obbema

ThomasMinter,wel te scoren;hij
kreeg tweederdevandebevolking
meeomdebonussenvande topma-
nagersaan tepakken. ‘Dat initiatief-
recht is eengrootverschilmetandere
landen’, steltBühlmann. ‘HetZwit-
sersemodelweetburgers teverleiden
zichmetpolitiekbezig tehouden.’
Er zijnookmindervrolijk stem-

mendevoorbeeldendanhetaanpak-
kenvanbonussenvan topmanagers.
Neemhetverbodopdebouwvan
moskeeën,waar in2009eenverras-
sendgrotemeerderheidvoorbleek te
zijn.Werddaarnietoverdebelangen
vanmoslimsheengewalst?Hoezore-
keninghoudenmetdeminderheid?
En ishet erg latekiesrechtvoorvrou-
wen (1971!)nietookeen tekendathet
metdat rekeninghouden flinkkante-
genvallen?
Bühlmannwilhet verledenniet

goedpraten.DatZwitsersemannen

zo langhebbendwarsgelegenom
vrouwenkiesrecht tegeven,noemt
hij ‘eenzwartebladzijde’,maardie is
alwelmeerdanvierdecenniaoud. Te-
genhet recenteremoskeeënreferen-
dumvaltookandersaan tekijken,be-
toogthij. ‘Je ziethiermooide ‘ventiel-
functie’ vandirectedemocratie. Stel
dat je zo’n stemming inNederland
zouhebbengehouden: ikvermoed
datdeuitslagdanniet veel anders
zouzijngeweest.Het is eengoed
voorbeeldvaneenonderwerpwaar
depolitiekeelite zichniet aanwenst
tebranden. Elderskandaaromheen
wordengelopen,maarhierniet, om-
datburgers zelf een initiatief kunnen
nemen.Dat leidtdan tot eengrootde-
bat,waarbij er vanalleswordtgeroe-
penenmensenstoomkunnenafbla-
zen.’

Maarhoewordenminderhedenbe-
schermd? ‘Ja, die lopeneenrisico.

Maar isdatnietookhetgeval ineen
representatievedemocratie?Kunnen
daarnietookwettenwordenaange-
nomendie tegenbelangenvanbui-
tenlanders ingaan?’ kaatstAuer te-
rug.Bovendien isdevolkswilniet ab-
soluut, beklemtoonthij. ‘Het volkkan
niet iedereopvattingviaeenreferen-
dumdoordrukken. Internationale
mensenrechtenverdragenendwin-
gendvolkenrechtmoetenwordenge-
respecteerd. Indatopzicht zijn staten
niet langer soeverein.’ Voorstellenom
martelpraktijken toe te latenzijn
daardoorbijvoorbeeld juridischon-
mogelijk.Hetparlementkandan in
verzetkomenenmogelijkookde
hoogste rechter,hetBundesgericht.
Dat laatste vindt in iedergevalAuer, al
isdie toetsende functie vanderech-
terlijkemachtomstreden.

Hetdebatdaaroverwordtop
scherpgezetdoordeSVP,degrootste

Kunnen we iets leren van andere
Europese landen? De Volkskrant
trok eropuit: naar Duitsland, Finland,
Zwitserland, Denemarken en Frank-
rijk. En kwam verrijkt terug.

Leerschool Europa

Teneerste
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weggestemd door de Zwitsers. Foto Ruben Sprich / Reuters

vandaag

n De Zwitsers en hun
referendumcultuur

donderdag

n De Deense voorliefde
voor duurzame energie

vrijdag

n De hardwerkende
Franse vrouwen

wattezeggen

partij vanhet landenverwantaande
NederlandsePVV.Dievindtdatde
volkswil altijdmoetwordengeres-
pecteerd.De spanning tussendirecte
democratie engrondrechten loopt
daardoorop.Nuspitsthetdebat zich
toeophetnahunstraf uitzettenvan
criminelebuitenlanders.DeSVPheeft
daarvoorhet volkmeegekregen,
maarde rest vandepolitiek stribbelt
tegenbijhetmakenvaneenwetvan-
wegehet schendenvangrondrech-
ten.Auer: ‘Datdebat isgezond.We
zijnbezig te lerendathet volkniet al-
leskanwillen.Grondrechtenzijn
grondrechten.Dat isgeen inperking
vandedirectedemocratie,maareen
herwaarderingervan.’
Collega-expertBühlmannziethet

als een leerprocesomtekomentot
‘eensysteemvanchecks-and-balan-
ces’: zoalsdemachtvandepolitiek
doorhet volkwordt ingeperkt, zo

moetdevolkswil zichdoordepoli-
tiekbegrensdweten.Hijmoetwel
toegevendatdie remvooralsnogniet
erggoedwerkt: ‘Er zijnwel controle-
mogelijkheden,maardie zijnbe-
perkt. Voorhetparlement ishetniet
eenvoudig tegendemeningvanhet
volk in tegaan.’Hijmerktopdatbij
het leeuwendeel vande referenda,
dieookop lokaal enkantonaalni-
veauwordengehouden,de spanning
metdegrondrechtengeen rol speelt.

Fundamenteler vindtBühlmann
‘dat jemoet vertrouwenopde intelli-
gentie vanhet volk. Eenvoorstel om
dedemocratie af te schaffen, zal het
nooithalen.Het argumentdatde
volkswil gevaarlijk zouzijn, is al oer-
oud. Aristoteles enPlatowarenal te-
genstanders.Maarhetdeugtniet.
Waaromzouhet volkwel zoiets inge-
wikkeldskunnenals stemmenbij
verkiezingen,waarbij het inpartij-
programma’s omeenenormaantal
kwesties gaat,maarniet in staat zijn
zichover éénenkele zaakuit te spre-
ken?Dat isniet logisch.’ Auerkeert
zichal evenzeer tegen ‘de vermeende
domheid’ vanhet volk.Dekennis van
deburgerdoet in zijnogenniet zo
veel onder voordie vanhetKamerlid:
‘Alsof die alledossiers kent. Kamerle-
den stemmentochookvaakmaar
wat eenpartijgenoothen influistert.’
Het gevaardatburgers referenda
zoudengebruikenomhunonvrede
overhunregering teuiten, vindenzij
ookgeen serieus tenemenbezwaar.
Dat is eenkwestie van regelmatig re-
ferendahouden,naar Zwitsers voor-
beeld: ‘We stemmenhier zo vaak, dat
speelt geen rolmeer.De regeringzal
ooknooit door een referendumval-
len.’

Een levenslange strijder voordi-
rectedemocratie, de sociaal-demo-
craatAndiGross, toont zichminder
tevredenoverhet Zwitserse systeem.
Hij spreekt van ‘tekortkomingen’. In
zijnogenzoudehoogste rechter, het
Bundesgericht, van tevorenbij ieder
initiatief een toetsingaandegrond-
rechtenmoetendoen. ‘Dankrijg je
nietdathet volk zicheerstmaguit-
sprekenende toetsingnaderhand
plaatsvindt.Dat leidt tot frustratie
bij het volk.’ Als andergebreknoemt
Gross, dienamens zijnpartij inde
RaadvanEuropazit, het ontbreken
van stemrecht voorbuitenlanders.
Diemakeneenkwart vandebevol-
kinguit,meerdanwelkEuropees
landook,maarhet stemrecht in refe-
renda ishunniet vergund.OokAuer
zietdat alsde voornaamstegebrek.
Gross: ‘Maardie tekortkomingen
moet jedeZwitsers verwijten, niet
het concept vandirectedemocratie.
Zwitserlandkanvoor andere landen
geenmodel zijn,maarwel eenbron
van inspiratie. Ikhebvaakgedacht
dat juist inNederland,waardebur-
gersmeerkosmopolitisch zijndan in
het conservatieveZwitserland, di-
rectedemocratieheel goedzoukun-
nenwerken.’

joop van den berg, oud-
hoofddirecteurVerenigingvan
NederlandseGemeentenen
emeritushoogleraarNeder-
landsepolitiek: ‘Nederland is
nogaltijd eenregentenrepu-
bliek,waarindeangst voorhet
volkgroot is.Op lokaalniveau
kennenwewelgeslaagdevoor-
beeldenvanreferenda,maar
initiatievenvoorgrotere in-
spraakvanburgers zijn inons
landveelal van staatswegeaf-
geknepen. Ikbener zelf eenuit-
gesprokenvoorstandervan,
ookal loop jehet risicodat je
demindervriendelijke trek-
kenvan jebevolking te zien
krijgt. Dat isdenk ikbeterdan
die eenvoudigweg tenegeren.
Wel zou je een toetsende in-
stantiemoetenhebben,de
HogeRaadofdeRaadvanState,
die van tevorennagaatof een
eventueelburgerinitiatiefniet
ingaat tegenmensenrechten-
verdragendieNederlandheeft
ondertekend.’

laurens jan brinkhorst, ex-
minister voor D66 en emeritus
hoogleraar internationaal
recht: ‘Wanneer de buiten-
landse politiek in beeld komt,
wordt hetmoeilijk. Dat heb-
benwe gezien bij het referen-
dumvan 2005 over de
Europese Grondwet. Als bur-
gers danniet goedworden
voorlicht,maar je alleenmaar
dikke documenten produceert,
krijgen ze geen duidelijk beeld
vanwaarover het gaat. Dan
krijg je geen oordeel op feiten,
maar gaan onderbuikgevoe-
lens een rol spelen.’

martin bosma, PVV-Kamerlid:
‘Natuurlijkvoegthet referen-
dumeenelementvanonzeker-
heid toeaanonsdemocrati-
scheproces.Daargaat juist een
disciplinerendeffect vanuit.De
indienervaneenwetmoetniet
alleenhetkleinekringetjevan
beleidsingewijden ingedach-
tenhouden,maarookhet
grotepubliek.Hijmoet consen-
sus zoeken.Datvergrootde le-
gitimiteit vandepolitiek.
Alswedeafgelopendertig jaar
inNederlandhet referendum
haddengehad,warenallerlei
uitwassennooitdoorgevoerd.
Hetpubliek isnamelijknietge-
charmeerdvanmassa-immi-
gratie,deEU-superstaat, kli-
maathype,milieuhysterie, ont-
wikkelingshulpetcetera.’

christa tobler, aan de uni-
versiteiten van Leiden en Basel
verbonden Zwitserse hoogle-
raar Europees recht: ‘Met refe-
rendawordt het proces van
besluitvorming vermoedelijk
wel langer,maar je krijgt dan
welmeer publiek debat. Dat
zou voor Nederlandnuttig
kunnen zijn. Voor zowel Neder-
land als Zwitserland zouhet
goed zijnwanneer er bij initia-
tieven van burgers zelf pre-
adviezen kunnenworden
gevraagd overmogelijke strijd
met het internationaal recht,
in Nederland bijvoorbeeld bij
deHoge Raad. Het is frustre-
rend voormensen als ze eerst
kunnen stemmen,maar later
blijkt dat hunmeningniet in
de praktijk kanworden ge-
bracht.’

Zwitserse referenda
Een voorbeeld voor Nederland?

Bijonshangter
altijdeenzwaard
vanDamocles
boveniederewet
Marc Bühlmann Politicoloog aan de
universiteit van Bern

‘InNederlandisangst
voorhetvolkgroot’

Referendumparadijs Zwitserland
Zwitserse burger mag jaarlijks stemmen over circa vijftien onderwerpen
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