
 

 

De ideale Kamerlijst? Doe onderzoek en geef openheid  

 

De ideale kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Dat wil natuurlijke elke partij. Maar wat 

verstaan we onder ‘ideaal’? Met de opkomende verkiezingen in 2021 en de lijsten die 

daarvoor opgesteld worden, is dit een belangrijke en actuele vraag.  

 

Als antropoloog weet ik dat een begrip als ‘ideaal’ betekenis krijgt door een groep. En dat 

dit niet vaststaat, maar mee-evolueert. Wat we nu mooi vinden, is straks misschien juist 

lelijk of not done en het hangt ook sterk af aan wie je het vraagt. Ik denk alleen maar 

even terug aan mijn haarkuif uit de jaren ’80. Mijn moeder vond het toen al lelijk, mijn 

vriendinnen te gek. De (trend van de) tijd en je publiek zijn logischerwijs dus van invloed. 

 

De vraag is dus wat is voor D66 voor de komende verkiezingen een ideale lijst?  

 

Ik kan nergens iets expliciets vinden over wat het standpunt van D66 is over een ideale 

lijst. Tuurlijk, in het profiel van Tweede Kamerleden in 2017 stond dat 

‘diversiteitsprincipes’ naast ‘persoonlijke kwaliteiten’ en ‘teamsamenstelling’ zouden 

worden ‘meegewogen’.  

 

Maar wat dan een ideale lijst is, en hoe diversiteit zich verhoudt tot zo’n 

‘teamsamenstelling’, wordt eigenlijk nergens duidelijk.  

 

Ook zie ik nergens literatuur of onderzoek naar wat nu een ideale Tweede Kamerlijst is.  

 

Wel zie je dat net als D66 alle politieke partijen vaak praten over een ‘diverse lijst’ of, net 

gehoord; doorslaggevend is waarschijnlijk een lijst als afspiegeling van Nederland. Maar 

wat houdt die diversiteit of afspiegeling exact in? Als je een heel diverse lijst hebt, 

moeten er dan niet toch ook mensen bij zonder enige politieke ervaring of dat grote 

maatschappelijke netwerk?  Maar werkt dat dan? Je ziet, zeker bij vrouwen, dat 

voortijdige uitstroom van degene zonder politieke ervaring veel hoger is. 

 



 

 

Onderzoek hiernaar zou helpen hier gefundeerder antwoord op te geven.  

 

Misschien een mooie onderzoeksopdracht voor de Hans van Mierlo stichting. En 

misschien wel het gesprek binnen onze partij of Nederland opent?  

 

Onderdeel van het onderzoek, naast het raadplegen van geschreven (deskundige) 

bronnen naar ideale lijsten binnen dit politiek kiesstelsel, is misschien wel de 

antropologische methode: meelopen en volgen wat de landelijke adviescommissie, 

scouts of talentcommissie vinden en hoe zij handelen. En kwalitatieve interviews met 

degene die invloed hebben op de lijst. Want juist omdat er nu niks over is geschreven, 

zijn er ongeschreven regels. De mores.  

 

Als we diversiteit willen is het goed om eventuele barrières weg te nemen en 

verwachtingen ven tevoren helder te hebben. 

 

Als ik zelf kijk naar de Kamerleden en lijst van de afgelopen twee verkiezingen vallen de 

volgende zaken op:  

 

1. Er is diversiteit in leeftijd, werkervaring en provincie.  Ja, Noord-Holland 
(Amsterdam) en Zuid-Holland (Den Haag/Leiden) zijn vooral in de top 10 van de 
laatste lijst oververtegenwoordigd. Maar is dat erg of gek? Wonen hier niet ook 
het meeste aantal Nederlanders? En zouden er dan niet ook tien keer zoveel Zuid-
Hollanders als Zeeuwen op de lijst moeten staan, bijvoorbeeld? Opvallend: de 
plaatsnamen en provincies worden op de website van D66 steeds als enige 
kenmerk achter de naam van elke kandidaat gemeld. Dat lijkt dus belangrijk voor 
D66. Tegelijkertijd accepteren we het dat er nu geen Fries in de Kamer zit.  

2. Wat verder opvalt is dat de kandidaten vrijwel allemaal hoogopgeleid zijn. 
Misschien niet zo gek, D66 staat nu eenmaal voor onderwijs, onderwijs, onderwijs. 
Maar is dat ideaal? Je zou toch willen dat er voldoende mensen met verschillende 
ambachten en kennis in de kamer zitten? Zodat je goed weet wat er speelt en 
leeft. Als je niet in de bijstand zit, en in je eentje drie kinderen moet voeden- kun je 
dan tóch deze groep vertegenwoordigen? Tegelijkertijd; als je kijkt naar het 
complexe werk van een Kamerlid, matcht dat dan? Overigens geldt het 
academische karakter voor alle landelijke politieke partijen en is dit ontwikkeling 



 

 

die voor veel parlementen over de wereld geldt, aldus een Leidse studie hiernaar. 
De SP werd zelfs door media de bolleboospartij genoemd - met drie 
gepromoveerde kandidaten in de top 10. Dat inzicht was reden voor sommige 
partijen om op zoek te gaan naar laagopgeleiden. Niemand wil het verwijt krijgen 
dat een kamerlid valt in de categorie: man, randstedelijk en hoogopgeleid. 

3. Qua etniciteit is er voor de progressieve partij die we zijn weleens commentaar 
geweest: 2 mensen in de top 15 van de lijst in 2016 met een biculturele 
achtergrond. Let op: dit is naar verhouding wel ongeveer het Nederlands 
gemiddelde.  Anderzijds zit er niet 1 D66’er met een donkere huidskleur in de 
fractie, of überhaupt in de hele Tweede Kamer. Dat is op zijn minst opvallend en in 
mijn optiek ook niet goed. 

4. En dan politieke ervaring en herkenbaarheid. De top van de lijst bevat vaak ervaren 
politici uit de G4 of regionale stemkanonnen. Je kunt namelijk nog zoveel toppers 
van kandidaten hebben die zeer divers zijn, maar als vrijwel niemand ze kent geeft 
dat een probleem. Een partij heeft veel stemmen nodig anders komt er niemand in 
de kamer. Ook is te weinig ervaring in de fractie van het politieke werk een issue. 
Je zal in het Haagse spel wel snel mee moeten komen.  

5. Diversiteit naar seksuele geaardheid speelt bij sommige partijen, maar is bij D66 
om één of andere reden nooit een probleem. Je moet blijkbaar wel erg je best 
doen om een lijst te maken zónder diversiteit op dat gebied ;) 

6. En dan last but not least: vrouwen. Qua bewindspersonen zijn we natuurlijk 
supergoed bezig: Kajsa, Sigrid, Ingrid, Stientje, Alexandra: nog nooit had een partij 
meer vrouwen dan mannen in de eigen ministersploeg. Ook in de Eerste en 
Tweede Kamer is er veel vrouwelijk talent, zoals Salima nu hard aan het werk. 
Belangrijk want uit allerlei onderzoek blijkt dat beleid soms teveel gericht is op 
mannen en dat genderdiverse teams beter opereren. Op dit punt lijkt D66 wel 
goed te slagen, al is er bij velen die ene wens; om ook eens een vrouwelijke 
premier te krijgen. 

 

Om de vraag te beantwoorden wat nu echt een ideale lijst is en hoe al die 

diversiteitskenmerken zich verhouden met politieke effectiviteit, zou onderzoek en 

openheid helpen. Niet alleen voor D66, of kiezers die een goede vertegenwoordiging 

willen, maar ook juist voor iedereen die zich kandidaat wil stellen.  

 

Deze column zie ik als een aftrap.  

 

Lise-Lotte Kerkhof 

https://www.parlement.com/id/vkfsb4xzkfv9/een_partij_van_voor_laagopgeleiden

