
dagen). Alleen de totstandkoming van het kabi-
net-Den Uyl (163 dagen) en het eerste kabinet-
Van Agt (208 dagen) in de sterk gepolariseerde
jaren zeventig nam ruimschoots meer tijd in be-
slag. Tempo maken bij de regeringsvorming is
niet onze sterkste kant. Maar, dat is een alge-
meen bekend feit. Jammer alleen, dat ook dit jaar
deze merkwaardige traditie niet kon worden
doorbroken.

formeren is elimineren

Dat brengt ons al aanstonds bij het merk-
waardige karakter van Nederlandse kabinetsfor-
maties. Formeren is bij ons niet, zoals men zou
verwachten, het kiezen van een geschikt bondge-
nootschap. Bij ons is formeren allereerst elimine-
ren. Kiezen doen wij pas aan het (bijna) einde, als
er een regeerakkoord en een portefeuilleverde-
ling zijn. Daaraan vooraf gaat een diffuus proces
waarin het de kunst is mogelijke politieke coali-
ties uit te schakelen. Dat kan lang duren: omdat
er meestal een aantal reële alternatieven is, die
partijen niet zomaar achter de horizon willen
zien verdwijnen; soms omdat het spel van elimi-
neren weinig professioneel wordt gespeeld.

Wat de kabinetsformatie 2003 heeft opgeleverd
is in elk geval, dat wij weer over een volwaardig
en, naar het zich laat aanzien, redelijk stabiel ka-
binet beschikken. Voor het eerst sinds ruim twee
jaar kan er bovendien weer worden geregeerd in
Nederland, want dat was na de laatste Voorjaars-
nota van het tweede kabinet-Kok in feite niet
meer gebeurd.

Nu zakt Nederland niet in elkaar als er geen
volwaardig functionerend kabinet optreedt,
maar onder andere voor de beheersing van de
overheidsfinanciën en de organisatie van de
overheid is het toch beter als dit wel het geval is.
Als ons land in het internationale verkeer enige
effectieve invloed wil uitoefenen, is het eveneens
gebaat bij een volwaardig en ¬ als het even kan
¬ stabiel kabinet. Het heeft sinds de verkiezin-
gen van 22 januari overigens weer veel tijd ge-
kost, deze formatie. 

Zo’n kleine vier maanden (125 dagen), wat on-
geveer even langdurig is geweest als de vorming
van het eerste ‘paarse’ bondgenootschap (111 da-
gen) en van het vierde kabinet-Drees in 1956 (122
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ven, zoals die in de aanvang was, gegeven haar
minimale meerderheid van 77 zetels. Maar ook
1963 levert een interessant voorbeeld, omdat de
toenmalige formateur De Kort (nieuwbakken
kvp-leider) geen kans zag een beredeneerde
keuze te maken tussen de vvd en de PvdA, of lie-
ver, de PvdA bekwaam te elimineren. Die laatste
stond onder de gewiekste leiding van dr. A. Von-
deling, die maar niet losliet. De Kort wist niet te
kiezen en werd vervolgens door de vvd onder
Toxopeus gedwongen te ‘hakken’ zonder motive-
ring. Dat leidde tot het kabinet-Marijnen, dat
overigens binnen twee jaar weer uiteenviel, als-
mede tot het vertrek van De Kort. Zo gevaarlijk
kan formatiearbeid zijn…

Hoewel in 1994 tenslotte informateur H.D.
Tjeenk Willink tot twee keer toe consequent toe-
werkte naar de eerste paarse coalitie, daarbij ge-
holpen door d66 dat aan geen andere combina-
tie wilde meewerken, duurde het nog enige
maanden, voordat zowel de PvdA als de  vvd over
hun vrees voor elkaar wisten heen te stappen en
het cda effectief was geëlimineerd. Soms valt er
overigens niets te kiezen en te kopen op de
markt, zoals in 1981 toen alleen cda en PvdA een
meerderheid konden vormen, hoewel het cda

daar eigenlijk geen trek in had. Of zoals in 2002,
toen enkel de combinatie van cda, lpf en vvd

mogelijk was. Andere alternatieven hadden
hooguit theoretische betekenis.

Dit jaar was er echter weer aan aantal combi-
naties mogelijk: van cda met PvdA, van cda en
vvd met ofwel lpf, ofwel d66, ofwel klein-
christelijk en zelfs van PvdA, vvd en d66, paars
dus. Dat maakte het werk van informateur en
partijen er natuurlijk niet eenvoudiger op. Niet-
temin was van meet af aan duidelijk waar het
cda bij voorkeur heen wilde en dat was niet de
combinatie met de PvdA. Die lag ook niet voor de
hand, omdat de breuk in het eerste kabinet-Bal-
kenende geen programmatisch conflict en ook
geen breuk tussen cda en vvd had ingehou-
den.De verkiezingen maakten voortzetting van
dit verbond weliswaar niet eenvoudig (er was
onverwacht een derde partij voor nodig) maar
niet onmogelijk.

Dat het niettemin vakbekwaam en soms ook
met spoed kan, bewees in 1967 dr. J. Zijlstra die,
tot lichte onthutsing van zijn eigen partij (de
ARP), het alternatief van samenwerking met de
PvdA binnen een week van tafel werkte. Toen
Den Uyl als fractievoorzitter eiste, dat Zijlstra
eerst moest kiezen tussen vvd en PvdA,voor de
echte onderhandelingen konden beginnen, deed
hij dat prompt: hij koos voor de vvd. In de chaos
die de verkiezingen van 1972 hadden aangericht,
schakelde informateur M. Ruppert langzaam
maar consequent juist de vvd uit en, in het voor-
bijgaan, zijn eigen partijgenoot en minister-pre-
sident, B.W. Biesheuvel. Dat langzame tempo
had Ruppert nodig om er zeker van te zijn dat
Biesheuvel (dat moest toen grondwettelijk nog)
zou hebben gekozen voor het premierschap en
dus geen fractievoorzitter-onderhandelaar meer
was. De termijn daarvoor was drie maanden.

Wat laat zien, dat de competentie van de in-
formateur van essentieel belang is, want hij of zij
is meer dan alleen een ‘procesbegeleider’. Al doet
hij zich graag als zodanig voor. Zulke operaties
zijn noodzakelijk: (1) omdat verkiezingen in
Nederland, naar het woord van wijlen staatsraad
J. A.W. Burger, lijden onder ‘structurele uitslag-
loosheid’; (2) omdat geen enkele partij een min-
derheidscombinatie aandurft; (3) omdat de
meeste partijen, het christelijke midden voorop
maar ook andere partijen, de formatie beschou-
wen als een markt waarop moet worden gezocht
naar de voordeligste handel. Dan is het natuur-
lijk verleidelijk de keuze niet aanstonds te ma-
ken en naar vermogen uit te stellen.

Het voorbeeld van Ruppert uit 1972 laat zien
dat dit proces van elimineren, zelfs al wordt het
hoogst professioneel gespeeld, de nodige tijd kan
vergen. Het uitstel en de lange duur kunnen ech-
ter ook de vrucht zijn van onprofessioneel opere-
ren. Het jaar 1977 leverde een klassiek geworden
voorbeeld. De PvdA wist toen haar kansen te ver-
spelen in ernstige zelfoverschatting. Wat zij zich
onvoldoende realiseerde, was dat er ook een al-
ternatieve combinatie met de vvd mogelijk was,
die ofwel vooraf had moeten worden geëlimi-
neerd dan wel onaantrekkelijk had moeten blij-
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mogelijk is, maar ooit wel heel normaal, is het
wisselen van regeringspartner zonder vooraf-
gaande (tussentijdse) verkiezingen. Wie niette-
min wil wisselen van partner zal dus eerst het le-
vensgevaarlijke risico van verkiezingen moeten
aangaan. d66 heeft er, tijdens deze formatie, nog
een schepje bovenop gedaan: als het in de coalitie
met de vvd en het cda tot een conflict komt,

mag er niet eens meer worden ‘gelijmd’, zoals
nog in 1999 mogelijk is gebleken en vele malen
daarvoor. Dat legt op deze coalitie een heel zware
druk om naar vermogen conflicten te vermijden.

Intussen zijn wij op het terrein van conflict-
vermijding sedert 1967, toen het taboe op part-
nerruil ontstond, wel aan het een en ander ge-
wend geraakt. Juist daaraan hebben wij betrek-
kelijk nauwkeurige en gedetailleerde regeer-
akkoorden te danken, ook al zijn die niet toen
pas uitgevonden. In het opzicht van conflictver-
mijding zijn zij redelijk succesvol gebleken.
Vooral grotere regeringsoperaties zijn voorts
bijna steeds dankzij regeerakkoorden tot stand
gekomen. Daarnaast is met hetzelfde oogmerk
het bewindspersonenoverleg op donderdag-
avond geïnstitutionaliseerd en, niet te vergeten,
het Torentjesoverleg, wekelijks op woensdag-
middag. Om misverstanden te voorkomen, daar-
bij gaat het niet, zoals vaak wordt gedacht, om
knopen doorhakken ‘in achterkamertjes’ als wel
om het voorspelbaar houden van politiek gedrag
en het in kaart brengen van potentiële dreigin-
gen voor de coalitie. 

Als wij echter de deelnemers aan het tweede
kabinet-Balkenende (en trouwens ook zijn voor-
ganger) moeten geloven, dan wordt niet slechts
afgezien van uitgewerkte regeerakkoorden,

De betrokken actoren hebben het spel van eli-
mineren niet erg professioneel uitgevoerd: de in-
formateur, mr. J. P. H. Donner, werkte al te snel
toe naar een coalitie cda-PvdA, zonder de alter-
natieven echt stelselmatig en enigszins overtui-
gend uit te schakelen. De PvdA trad vervolgens te
weinig zelfverzekerd en met iets te grote be-
geerte naar regeringsparticipatie op. Zij wist
voorts de onenigheid over de Iraakse interventie
niet onder controle te houden en joeg daarmee
het cda om begrijpelijke redenen in de gordij-
nen. Het cda op zijn beurt bracht zichzelf in de
positie van de kvp-er De Kort eertijds, waarbij
het uiteindelijk niet meer kon kiezen maar
moest ‘hakken’. Daarmee verzwakte het zijn
onderhandelingspositie jegens de vvd, zodat een
combinatie met de Christen-Unie (gesteund
door de sgp) ook weer te snel en nogal rauwe-
lings van tafel verdween en d66 alleen overbleef
als derde partij. De lpf had zich vanaf een terras
op het Plein zelf al onmogelijk gemaakt.

Aldus struikelde en strompelde de formatie
naar een coalitie die men van het begin af had
kunnen zien aankomen: van cda, vvd en een be-
reidwillige derde partij. De enige echte verras-
sing was misschien dat het d66 was, dat zich zo
bereidwillig toonde en in het voorbijgaan de po-
litiek verrijkte met de nieuwste metafoor: ‘De
deur was wel dicht, maar hij zat niet op slot’.
Deze coalitie moest onder druk van de tijd in een
onevenredig hoog tempo tot stand worden ge-
bracht, wat overigens competent gebeurde onder
leiding van de informateurs Hoekstra en Kort-
hals Altes. De lijnen waarlangs het regeerak-
koord tot stand kwam bleken die van Balkenende
I: een nogal vage tekst van het regeerakkoord en
sterke binding met behulp van de cijferbijlage.

regeren is voorkomen van verkiezingen

Dit resultaat van vier maanden zwoegen is niet
zonder risico. Dat schuilt, zo luidt de tweede stel-
ling, daarin dat sinds het kiesgedrag in Neder-
land is gaan lijden onder hoge volatiliteit (sinds
de jaren zestig), regeren primair gelijk staat aan
het voorkomen van verkiezingen. Wat niet meer
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Het kan geen kwaad hier nog eens de woor-
den in herinnering te roepen van de oude leider
van de kvp, mr. C.P.M.Romme uit de jaren
vijftig2, nog voordat regeren zozeer als nu het
voorkomen van crises en verkiezingen bete-
kende, al was dat toen ook niet onbelangrijk.
‘Wanneer het parlement zijn taak als hoeder van
de volksovertuiging wil waar maken, kan het (…)
niet lijdelijk afwachten hoe het program en de
samenstelling van het kabinet zullen zijn. Het
zal ook wegen en middelen moeten zoeken om
program en samenstelling van het kabinet te
doen overeenstemmen met de eisen van de
volksovertuiging. (…) Maar deze invloed wordt
niet uitgeoefend tijdens de parlementaire rit. Hij
wordt uitgeoefend voor de rit aanvangt. Laat
men deze invloed voorbijgaan; laat men de mo-
gelijkheid van deze invloed, voordat de rit aan-
vangt, ongebruikt liggen, dan is dit, ik zou willen
zeggen “verzuim”, later niet in te halen.’ Aldus
Romme.

Dankzij de monumentale studie van NRC Han-
delsblad-redacteur, wijlen José Toirkens3, naar de
bezuinigingsoperaties tussen 1975 en 1986 we-
ten wij dat men het nog sterker kan uitdrukken.
Als het regeerakkoord de zaken niet concreet
vastlegt, lukt het niet alleen het parlement niet
meer om effectieve invloed uit te oefenen, maar
slagen zelfs de ministers in het kabinet er niet
meer in om majeure beleidsprestaties te leveren.
In het klein zien wij dat al bij de tekst van de rege-
ringsverklaring. Daar wordt doorgaans enige we-
ken kabinetsberaad voor genomen, om ministers
de gelegenheid te geven enige ‘meerwaarde’ te le-
veren ten opzichte van de tekst van het regeerak-
koord, bij de formulering waarvan zij immers
niet betrokken zijn geweest.

Daar komt niets van terecht. Meestal komen
de ministers al heel spoedig tot de conclusie,
daartoe door hun ambtenaren gestimuleerd, dat
nieuw concrete voorstellen te riskant zijn, want
‘onvoldoende voorbereid in interdepartementaal
overleg’. De regeringsverklaring is daarom zel-
den meer dan een samenvatting van het regeer-
akkoord, verlucht met enige politieke analyse en
moreel getinte uitspraken. Het kabinet mag al

maar is ook afscheid genomen van het vaste To-
rentjesoverleg. Dat zou voor de openbaarheid
van het politieke debat en vooral de onvoorspel-
bare afloop ervan erg mooi zijn. Maar het wordt
waarschijnlijk erg ingewikkeld om enerzijds ten
koste van bijna alles politieke conflicten te voor-
komen en anderzijds evenzeer af te zien van alle
vertrouwde instrumenten van conflictbeheer-
sing. Tot ongeveer dezelfde conclusie komt
onderzoeker Arco Timmermans1 in een artikel in
Trouw van 10 juni jl. Hij ziet de oplossing (maar
begrijpt dat dit tegelijk een probleem vormt) in
een uiterst professioneel en gezaghebbend mi-
nister-presidentschap.

Dat vereist een premier die zowel inhoudelijk
als partijpolitiek de problemen ruim op tijd ziet
aankomen en die in staat is alle relevante actoren
(dat kunnen ook eigengereide ministers of Ka-
merleden zijn) op kritieke momenten bij elkaar
te houden. Ontegenzeglijk kan zo’n premier voor
het behoud van een coalitie veel betekenen:
Drees, Den Uyl, Lubbers en Kok hebben dat be-
wezen. Juist zij echter ontwikkelden min of
meer vaste technieken van conflictbeheersing,
vooral de premiers van na 1967. Of een compe-
tente premier voldoende zal zijn, laat staan of
daarvoor J.P. Balkenende de aangewezen figuur
is, is voor gerede twijfel vatbaar. Daarvoor is ver-
moedelijk meer nodig, zelfs ongeacht de compe-
tentie van de premier. Denkbaar is dus ¬ wat
ook Timmermans vermoedt ¬ dat vroeg of laat
het Torentjesoverleg weer terugkeert dan wel dat
andere, vergelijkbare overlegvormen worden
ontwikkeld. Men moet de inventiviteit van poli-
tieke leiders niet onderschatten. So much voor
het dualisme, derhalve. Het enige alternatief
voor zulk overleg is immers dat kabinet en mi-
nisters in de Kamer hun mooie producten zien
stranden en zich daar vervolgens welgemoed bij
neerleggen. Met kabinetsvoorstellen die in
Nederland gemiddeld zo’n acht jaar aan ambte-
lijke en maatschappelijke voorbereiding vergen,
is dat niet echt een aanlokkelijk vooruitzicht. In
elk geval niet voor coalitiepartijen en voor mi-
nisters die werkelijk iets tot stand willen bren-
gen en succes willen boeken.
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digheid en veel vaker als ‘nederlagen’ van het ka-
binet of van ministers, wat de goede verhoudin-
gen in de coalitie doorgaans niet bevordert. Wij
zullen ’s avonds in Den Haag Vandaag (de op-
volgster van) Wouke van Scherrenburg onge-
twijfeld met de camera zien klaarstaan: ‘U hebt
een pijnlijke nederlaag geleden, meneer de mi-
nister’ en ‘Wanneer treedt U nu af?’

beperkte houdbaarheid 

kabinet-balkenende ii

Dat brengt ons als vanzelf bij de derde en laatste
vraag omtrent het tweede kabinet-Balkenende,
die naar zijn houdbaarheidsdatum. Dat is ui-
teraard de meest speculatieve kwestie
Er zijn goede redenen te geven voor de stelling
dat het kabinet zijn termijn zal voltooien. Als re-
geren gelijk staat aan het voorkomen van verkie-
zingen, dan zal daar ongetwijfeld ook door dit
kabinet zwaar in worden geïnvesteerd. De kans
dat die investering zal renderen is ontegenzeg-
lijk groter dan bij het kabinet-Balkenende I. De
toetreding van vvd-chef Zalm is zo’n investe-
ring, evenals de keuze door de fractie van de vvd

voor de professionaliteit en ervaring van haar
nieuwe voorzitter, Van Aartsen, ook al schijnt
deze niet de voorkeurskandidaat van Zalm te zijn
geweest.

De financiële koorden zijn strak en precies ge-
spannen en ook dat is, zeker in Nederland, on-
miskenbaar een voordeel. Geen effectiever nor-
mering van regeringsbeleid dan financiële nor-

blij zij als het zijn belangrijkste ambities enigs-
zins coherent over het voetlicht weet te brengen.

Voorts is de premier in staat ¬ en verplicht
¬ verantwoording af te leggen over het hele pro-
ces van kabinetsformatie. Ook daar is deze keer
niets van terecht gekomen, onder andere  omdat
de Kamer voortijdig daarover met de laatste twee
informateurs is gaan babbelen. Die hoefden ech-
ter niets te verantwoorden en al helemaal niet
datgene waarbij zij niet betrokken waren ge-
weest. Men zou daartegen kunnen inbrengen:
drie weken is misschien wel kort, zeker in
Nederland. Misschien is Prinsjesdag een betere
gelegenheid. Dat sprak de minister-president
dan ook bij herhaling uit tijdens het debat over
de regeringsverklaring. De ervaring van eerdere
gelegenheden heeft echter geleerd, dat wij er
wijs aan doen ons ook daarover niet al te veel il-
lusies te maken.

In mijn functie bij de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten (van 1996 tot 2002) heb ik mij
jaarlijks op grondige studie van vele begrotings-
stukken moeten werpen, wat een heel leerzame
ervaring is geweest, evenals het lezen van de
Handelingen. Wat daarbij het meest opviel was
de ijzeren continuïteit van deze teksten, alsof het
er nauwelijks toe deed of er een nieuwe coalitie
was aangetreden. Concretisering van wat zelfs
expliciet in een regeerakkoord is afgesproken
dringt pas geleidelijk in de begrotingsstukken
door, laat staan de toegevoegde concrete voorne-
mens van ministers die niet in het akkoord voor-
kwamen. Nog steeds blijkt het Grote Gelijk van
C.P.M. Romme, ook al zijn er soms verrassende
uitzonderingen zoals de aanvaarding, onmiddel-
lijk na het aantreden van de Paarse coalitie in
1994, van de zgn. Zalmnorm.

Het tweede kabinet-Balkenende zal zijn inge-
wikkelde weg moeten vinden tussen conflictbe-
heersing enerzijds en concrete resultaten en ver-
nieuwingen anderzijds. Zonder ruim houvast
aan een concreet regeerakkoord en zonder de
vertrouwde instrumenten van conflictvermij-
ding ter aanvulling. Het aanvaarden van ge-
slaagde parlementaire weerstand zal bovendien
zelden worden uitgelegd als politieke grootmoe-
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ter geworden dan die was in de vroege jaren
tachtig van de vorige eeuw.

Het zwaartepunt van de noodzakelijke be-
stuurlijke vernieuwing ¬ die dus heel wat meer
omvat dan de gekozen burgemeester en een an-
der kiesstelsel ¬ is neergelegd bij een minister
van de kleinste coalitiepartij en hij moet boven-
dien inwonen bij de minister van bzk. Een mi-
nister die geen stap van betekenis op deze terrei-
nen kan zetten zonder royale medewerking van
al zijn collega’s; afkomstig uit een partij die haar
relevante voorstel tot belangrijke vermindering
van het aantal ministers onder gelijktijdige uit-
breiding van het getal aan staatssecretarissen uit
handen heeft laten glijden tijdens de onderhan-
delingen over het regeerakkoord. Dat had een
stap in de goede richting kunnen zijn. Nu kwam
minister Th. de Graaf pas op dat voorstel terug,
ruim na de formatie van het kabinet. Het moet al
vreemd lopen, als dan op hem de woorden van
Romme over ‘verzuim’ niet van toepassing zul-
len blijken. Niet meer in te halen dus. d66 ont-
leent zijn bestaansrecht aan politieke en admi-
nistratieve vernieuwing; het heeft zijn kans op
succes, zacht gezegd niet vergemakkelijkt. Wat
gebeurt er als de minister en zijn politieke vrien-
den dat in de gaten krijgen?

colijn herrezen

Het kabinet-Balkenende II heeft veel trekken van
het roemruchte crisiskabinet-Colijn (‘Schipper
naast God’) uit 1933, met een door protestants-
doctrinaire zuinigheid gedomineerde combina-
tie van cda (destijds de drie christelijke par-
tijen), liberalen en vrijzinnig-democraten. Het
kabinet-Colijn wist zijn termijn te voltooien, zij
het niet zonder conflict met de katholieke Ka-
merfractie en een daarop gevolgde en geslaagde
lijmoperatie in 1935. Lijmen is nu al bij voorbaat
door d66 taboe verklaard, maar op zichzelf kan
zulk een combinatie standhouden, zoals de
historie laat zien, vooral als zij, zoals die van Co-
lijn, flexibel blijkt te zijn. 

Zolang bovendien de weerzin tegen links
maar groot genoeg is en die is dit voorjaar weer

mering, ook al zou men het in zijn hart anders
willen. Er zijn echter ook belangrijke redenen
om te vermoeden dat het kabinet zijn termijn
niet zal weten vol te maken. Afgezien van de fi-
nanciële bijlage is het regeerakkoord (evenals dat
van Balkenende I) rijkelijk vaag als het gaat om
een aantal politieke vraagstukken die partners
verdeeld kunnen houden, in het kabinet en/of in
de Tweede Kamer. Dat geldt, om maar een enkel
voorbeeld te noemen, voor de wao en vooral
voor de mogelijke terugwerkende kracht van
haar herziening. Het geldt evenzeer voor de fi-
nanciering van de stelselherziening in de ge-
zondheidszorg en voor de noodzakelijke hervor-
ming van ons pensioenstelsel. Daarvoor is im-
mers de medewerking nodig van machtige maat-
schappelijke organisaties en instellingen.

Het kabinet verwacht blijkbaar veel van dere-
gulering en verkleining van de ambtelijke bu-
reaucratie, zonder dat die vervolgens weer wordt
vervangen door dure externe consultants. Hier
wreekt zich echter dat wij nu al zo’n twintig jaar
experimenteren met zgn. Grote Operaties, zoals
deregulering, reorganisatie van de rijksdienst,
verzelfstandiging en privatisering alsmede de-
centralisatie, maar dat wij nooit de gelegenheid
te baat hebben genomen al deze experimenten
nu eens systematisch te onderzoeken op nut en
noodzaak.

Wat heeft wel gewerkt en wat niet, onder
welke omstandigheden en welke voorwaarden? 

Alleen de Tweede-Kamercommissie Deetman
heeft in de vroege jaren negentig een manhaftige
poging gedaan, maar er is, zo te zien, niet erg
veel mee gebeurd. Wat het regeerakkoord nu
doet, is het herhalen van oude ambities, maar
zonder dat er een beeld wordt gegeven over het
wat en hoe en zonder dat de vraag wordt beant-
woord of wij misschien weer in dezelfde fouten
zullen vervallen. Alleen bezuinigingsbedragen
worden al vast ingeboekt, maar de historie van
twee decennia heeft geleerd dat dit niet vol-
doende is. Intussen staan de rol en het gezag van
de overheid in de Nederlandse samenleving
meer dan ooit ter discussie en is de scepsis over
het leervermogen van de overheid heel wat gro-
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ren premier tegenover een minstens zo onerva-
ren Tweede Kamer: dat wordt in de komende ja-
ren nog tobben.

* Deze bijdrage is een bewerkte versie van het Nieuws-
college dat de auteur gaf op de Haagse Campus van
de Leidse universiteit. Een verkorte versie verscheen
eerder in NRC Handelsblad, onder de titel ‘Kabinet
ontloopt lastige politieke vraagstukken’, op 17-06-
2003 

effectief gecultiveerd, van twee kanten overi-
gens. De emeritus-hoogleraar H. Daudt zal in
zijn Amsterdamse flat grommen van genoegen:
weer komt de door hem in de jaren zeventig ge-
formuleerde doctrine uit dat ‘niet-links’ (nu cda

en vvd) alleen met ‘links’ (de PvdA in het bijzon-
der) regeert ‘in uiterste noodzaak’. Maar, met
verschuldigde eerbied, Balkenende is geen Co-
lijn, terwijl het, als de eerder genoemde Timmer-
mans gelijk heeft, nu meer nog dan in 1933 of
zelfs maar 1998 op het gezag en de competentie
van de minister-president aankomt. Een onerva-
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