
Maandagochtend, parkeer-
plaats Surinameplein.

Tussen de geparkeerde auto’s op
de grond ligt een opengescheur-
de zak. Lege blikjes RedBull, iets
van deKFC en twee lege verpak-
kingenAirwick luchtverfrisser
voor in de auto.
Lekker, de autoweer schoon en

aande binnenspiegel een heer-
lijk geurendhangertje.
Demeeuwdie zich te goed deed

aan een afgekloven kippenbotje
ziet geërgerd toe hoe ik de rotzooi
bij elkaar pak en daar gooiwaar
het thuis hoort, in de afvalbak.

Eran van Deijl

Weer schoon
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Wilt u met uwmening op deze plaats staan, schrijf dan een brief van
maximaal 69 woorden en mail deze naar 69woorden@parool.nl.
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A
ls de Griekse crisis één
ding duidelijk heeft
gemaakt, is het een
constructiefout in de

EuropeseUnie. Sedert de invoe-
ring van de euro in 2002 is zij een
monetaire gemeenschap,maar
ze is niet in staat een vanhaar
leden financiëel boven Jan te
brengen, omdat zij geen politie-
ke gemeenschap is.
Na het einde van deAmeri-

kaanse Burgeroorlog in 1865
kostte hetWashington vele de-
cennia omde verarmde zuidelij-
ke staten te herstellen. Na de
Duitse hereniging van 1990
plunderde de regering in Berlijn
de staatskas omde deelstaten in
het oosten te genezen van tien-
tallen jaren communisme. Dat
lukte in beide gevallen doordat
de leiders die voor deze opera-
ties verantwoordelijkwaren, zo-
wel de politieke als de financiële
macht in handenhadden en
hun kiezers overtuigden van de
juistheid ervan.
In Europa is dat niet zo. De

euro is federaal, de politiek is
nationaal. De leiders hebben
wel een open oog voor de nood-
zaak van financiële solidariteit,
maar hunmachtsbasis is hun
achterban in hun landen van

herkomst, voorwie begrijpelij-
kerwijs het hemdnader is dan
de rok.
Dit leidt bij die politici tot een

schier onhoudbare spreidstand,
diewe het best zien gedemon-
streerd door deNederlandse
premierMark Rutte. Inzake de
Griekse kwestie toont hij zich
voor het thuisfront steevast on-
verbiddelijk: er gaat geen geld
meer naar dat land en de centen
die er al heen gingen,moeten tot
de laatste cent terugbetaaldwor-
den.Maar in Brussel werkt hij
telkens (ook in het belang van
de positie van collega Jeroen
Dijsselbloem)mee aan oplossin-
gen die onveranderlijk geld kos-
ten en de internationale pers
meldt zelfs dat hij zich daarbij
‘soepel’ opstelt.
Toen hij verledenweek zijn

verkiezingsbelofte dat geen cent
meer naar Griekenland zou gaan
opzichtig schond, koos hij voor
de vlucht naar voren en bekende
hij, nog voordat GeertWilders
hemvan kiezersbedrog kon
betichten, dat hij die belofte
‘in de kern’ had gebroken.
Daarmee leek het incident

afgedaan,maar het is geen inci-
dent, het is structureel: alle Eu-
ropese leiders zitten gevangen

in die spagaat tussen de vereis-
ten van een gezamenlijk finan-
cieel beleid en de emoties van
een electoraat dat daar niks voor
over heeft. Dertien procent van
deVVD-stemmers overweegt
PVV te stemmen, en de regerin-
gen in ondermeer Berlijn, Lon-
den,Wenen enHelsinkiworden
belaagd door soortgelijke popu-
listische sentimenten.
No taxationwithout represen-

tation luidt de basisregel van de-
mocratie: geen belasting zonder

vertegenwoordiging. De Europe-
se leiders vertegenwoordigen
echter kiezers die henmachti-
gen belastingen te heffen opna-
tionaal,maar niet op Europees
niveau en dit in toenemendema-
te ook nietwillen.
Als de EuropeseUnie geen

politieke organisatiewordt, ziet
het er voor de euro en de finan-
ciële solidariteit slecht uit.
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Laat de grootste
partij regeren
Eén van de serieuze proble-

men van onze samenleving is
dat er de afgelopen decennia
geen onderhoudheeft plaats-

gevonden aanhet democratische
systeem.Het gevolg hiervan is dat
veel kiezers geen gebruikmeerma-
ken vanhun stemrecht. Anderen
stemmen als uitvlucht op een pro-
testpartij. De vraag is hoe deze ten-
dens kanworden gekeerd.
Wehebbenwehier temakenmet

een spreekwoordelijk kip-of-eipro-
bleem. Aande ene kantworden kie-
zers onverschillig als zij zien dat poli-
tici steeds opnieuwgenoodzaakt zijn
direct na de verkiezingen in ruil voor
macht hun ziel te verkopen aandege-
nen tegenwie hun campagne zich
kort daarvoor nog richtte. Aan de an-
dere kant zijn het diezelfde kiezers
die er verantwoordelijk voor zijn dat
het politieke speelveld steeds verder
versnippert. Ondertussen kalft het
draagvlak voor onze democratie af
enwordt de daadkracht van onze
regering steeds kleiner.
Omdit fenomeen eenhalt toe te

roepen is het cruciaal dat de nood-
zaak van de coalitievormingwordt
doorbroken. Alleen zowordt de be-
slissingsmacht teruggebrachtwaar-
naar kiezers verlangen.Wat zou er op
tegen zijn omaf te spreken dat de
partij die de TweedeKamerverkiezin-
genwint, automatisch eenmeerder-
heid in die Kamer verwerft? Daarmee
krijgt één partij voor vier jaar de
controle over dewetgevendemacht,
uiteraard onder de verantwoordelijk-
heid om (eventueel verplichtmet één
andere partij) de regering te vormen.
Bij een volgende verkiezing kan die
partij danworden beloond of afge-
straft voor het door haar gevoerde
beleid. Daaraanwillen ook de kie-
zers die nu thuis blijven echtwel
meedoen.

Ook de rol van de senaatmoet op-
nieuwworden gedefinieerd.Mijn
voorstel is dat de Eerste Kamer alleen
nieuwewetgevingmag tegenhouden
als zij vanmening is dat die in strijd
ismet de grondwet en/ofmet het in-
ternationale recht. De senaatmoet
ook de bevoegdheid krijgen ombe-
staandewetten af te schaffen als zij
meent dat die niet strokenmet hoge-
re regelgeving. De Eerste Kamermoet
de toezichthouderworden van onze
democratie. Zij zalmoeten controle-
ren of de regering en de TweedeKa-
mer stipt de (grond)wet naleven en
datwettenworden gehandhaafd.

Uitsluitend als één van deze ver-
plichtingenwordt verzaakt, kan de
Eerste Kamer de TweedeKamer tus-
sentijds ontbinden en daarmee nieu-
we verkiezingen forceren.
Maatregelen omburgersweer het

gevoel te geven dat hun stem ertoe
doet, zijn harder nodig dan ooit. De
sleutel daarvoor ligt in het vergroten
van de daadkracht van de partij die
per saldo de grootste aanhangheeft.
Elke andere oplossing zal uiteinde-
lijk ten onder gaan vanwege het ge-
brek aan draagvlak dat het gevolg is
van de ‘gijzeling’ door de noodzake-
lijke coalitievorming.
Juist de huidige generatie politici

zou het voortouwmoeten nemen in
deze discussie. Zelfreinigend vermo-
gen (of, positiever geformuleerd, een
duidelijke visie) is noodzakelijker
dan ooit.

A.J. van Soelen, advocaat te Amsterdam

Als ik een cent zou krijgen voor
elke keer dat ik te horen krijg
dat ik als centrumbewoner in

een hutje op de heimoet gaanwo-
nen…Endan vooral vanmensen die
niet in het centrumwonen.
Reuring en toerismehoren erbij.

Daar teken je voor als je de binnen-
stad in trekt.Maar niet tegen elke
prijs. De inkomsten van toerisme zijn
lager danmen zou denken, enwegen
deze op tegen de (over)last?
Vorigweekendmoest ik inmijn

gracht aanschouwenhoemallotige
yups (in dit geval lokalo’s) op hun
bootmet hardemuziek de gracht en
hetWalenplein onderpisten.
Onderzoeken in Barcelona enNew

York tonen aandat de scheve balans
vanwonen,werken en de toerist uit-

hangenwordt veroorzaakt door de
verkeerde keuzes van gemeentebe-
sturen. Zij gaanmet projectontwik-
kelaars en vastgoedhandelaren in
zee die eurotekens in hun ogenheb-
ben. Gevolg: de huren zijn voor de
Amsterdammers nietmeer te betalen
en voorzieningen zoals de schoen-
maker en de kappermoetenwijken
voor toeristenmeuk alswafeltoko’s,
kaasshops en ijssalons. Zij kunnen
kennelijk de torenhoge hurenwel
oplepelen (met een lik Nutella).
VVD enD66houdenniet van regel-

tjes,maar reguleren is de enige optie
omdeze stad leuk en leefbaar te hou-
den. Voor bewoners, ondernemers
én toeristen. De tegenbeweging komt
op stoom.

Arjan Welles

Gezamenlijk financieel
beleid EU wijkt af van
emoties van de kiezers

Democratie Kiezer gebruikt stemrecht te weinig

Houdde stad leefbaar

Politiek versnippert
en daadkracht
regering neemt af
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