
Wezienhethe-le-maal
nietmeer zittenmet
diedemocratie.

14
DE VOLKSKRANT VONK

ZATERDAG 2 NOVEMBER 2013

E
en themanummer over de-
mocratie. En of wij daar
danwatmee wilden doen.
De sfeer op de burelen van
de BetrouwbareMannetjes
daalde tot winterjasni-
veau. Herfstakkoorden, po-
litieke Eerste Kamers. Wal-

gelijk. Maar toen hoordenwe de Britse
komiek Russell Brand in een gloedvol
betoog het einde van het democrati-
sche systeem declameren.

Waar kendenwedat ook alweer van?
Binneneenkwartier haddenweons ar-
chief omgespit en lagen alleDrees-,
Schoo- en Thorbeckelezingenover de
kantoorvloer verspreid. En jahoor: daar
washij, de Thorbeckelezing vanMaurice
deHondvanapril dit jaar. Al in 2003
voorspeldehij het failliet vanonzedemo-
cratie énpresenteerdehij een alternatief:
Eerste Kamer eruit, gekozenpremier, bij
omstredenwetten een correctief referen-
dum. Even simpel als briljant. Endus to-
genwij naar de rand vande stad,waarhij
ons in zijn Buitenveldertsemaisonette
ontving.Wehaddenonze jas kouduit, of
het ongeduldwerdonsmeester.

Goed. Wanneer gaan we uw plan na-
tie-breed uitrollen?
‘Nooit.’

Pardon?
‘Ik vind het gewoon leuk omde intellec-
tuele exercitie te doen. Ik probeer voor
een bewustwordingsproces te zorgen.
Zo van: jongens, zoals we het nu heb-
ben, is het niet goed.’

Een bewustwordingsproces, daar wa-
ren we niet voor gekomen. En een
mens gaat ook niet voor zijn plezier
naar Buitenveldert. Maar de koffie is ge-
serveerd, en eerlijk is eerlijk: meneer
De Hond zet een straf bakje. Misschien
is het ook wel weer eens interessant om
een intellectuele exercitie van een an-
der te horen.

Wij zijn er ook niet blij mee, maar wij
zien het he-le-maal niet meer zitten
met die democratie.
‘Democratie zoals we het nu doen, is
bijna lachwekkend. Nederland is van
de westerse landen het landmet de
minste invloed van burgers. De poli-
tieke elite legitimeert zichzelf op
grond van verkiezingen, maar na
21.00 uur ’s avonds op de dag van de
verkiezingen is de invloed van de kie-
zer nihil. En dus voelt die kiezer geen
verantwoordelijkheid. Als je op Rutte
stemt, dan wil je Rutte en niet ook
Samsom. Dat betekent dat je in het hui-
dige systeem heel eenvoudig kunt zeg-
gen: deze regering is niet vanmij.’

Wat een kutsysteem.
‘Stel je eens voor dat er ergens in het
heelal een planeet is en ze zeggen daar
van: weet je wat, E.T., ga jij eens naar de
aarde en ga eens kijken hoe ze daar
opereren. En dan komt E.T. in Europa.
Nou, ik denk dat ie terugkomt en zegt:
ik heb het allemaal eens bekeken, heb
met de bevolking gesproken, die parle-
mentaire democratiemoesten we
maar niet doen.’

In het geval E.T. een democraat is.
Dat moet je ook maar afwachten.
‘Als demaatstaf is, wat is demate van
tevredenheid onder de bevolking, dan
wijst E.T het huidige systeem af.’

Maar wat zou E.T. dan wel kiezen?
‘Ik weet het niet. Misschien het systeem
zoals in Singapore.’

E.T. gaat voor de verlichte dictatuur?
Heeft hij dan niets geleerd op aar-
de?
‘Wacht even. Ik zeg niet dat we het zo
moeten doen als in Singapore. Maar we
moeten ook niet doen alsof wij het ul-
tieme systeem hebben en al het andere
blijkbaar slecht werkt. Ik ben er ge-
weest, nou de energie slaat je tege-
moet. Als de gemiddelde bevolking
daar tevredener is dan in Amerika,
waar zemin of meer dezelfde staats-
vorm hebben als wij, danmoeten we
concluderen dat ons systeem niet goed
meer is.’

En vriendelijk bedankt, meneer
Thorbecke.

‘Nou, het functioneerde 100, 125 jaar
goed. Nu leven we in een wereld die
sneller verandert dan ooit. Het kennis-
niveau van de kiezer is ook veel hoger.
Als geïnformeerde burger zie je dat het
hele systeem eigenlijk de kachelmet je
aanmaakt. Als het economischmeezit,
danmerk je er niet veel van. Maar zo-
dra hetminder gaat en het gaat over
mijn bestaan of overmijn financiën,
dan is de politiek wel belangrijk. Nu
heb je een bevolking die niks te zeggen
heeft en steeds bozer wordt. En die
boosheid gaat niet zomaar weg. Dat
50Plus veel zetels kwijt is, betekent niet
dat er een groep ouderen is die opeens
tevreden is.’

Ach, die paar bejaarden.
‘In 2015 zijn de Provinciale Statenver-
kiezingen. Je kan er de klok op gelijk-
zetten dat PvdA en VVD daarminder
halen dan dertig zetels. Dat betekent
dat ook de coalitie van het begrotings-
akkoord (VVD, PvdA, D66, ChristenUnie
en SGP, red) geenmeerderheid in de
Eerste Kamer gaat halen. En dan stug
volhouden dat je de systemen niet

Tien jaar geleden voorspelde hij het
einde van de democratie. En

Maurice de Hond gelooft nog altijd
dat het systeem implodeert.

‘Misschien dat dan mijn plan als
inspiratie wordt gebruikt.’

Door De Betrouwbare Mannetjes
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Een soort
Thorbecke

hoofdpunten

plan de hond

• Gekozen premier
• Premier kiest ei-

gen kabinet (zo-
als president VS)

• Gelijktijdig Ka-
merverkiezingen

• Afschaing
Eerste Kamer

• Kabinet kan wor-
den wegge-
stuurd bij twee-
derde meerder-
heid

• Als regering en
Kamer het
oneens zijn,
besluit de kiezer
het via een refe-
rendum.
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Democratie zoalswehetnu
doen, is bijna lachwekkend.
Nederland is vandewesterse
landenhet landmetdeminste
invloedvanburgers.

Alshet systeeminelkaar
stort,wordtMauricede
Honddandeeerste
gekozenpremier?


