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M
arga Klompc steldl' haur 

Ieven in diemt vun de 

puhliekc zuuk. Proef die 

pruchtigc woorden een'>. 

Het rol'pt ccn ethos op dut tc makcn 

hl'elt met roeping, bczieling en onbaat

zuchtigheid. Enig heimwee naar hewo

gen dienuur<. vun de puhlieke zaak als 

Klompe zal menigecn niet vreemd zijn. 

Ruud Lubbers hceft in zijn bock over 

Marga Klompc- waurvan cen voorpu

hlicatie in dit nummer- daarom tcrecht 

ccn monument voor haar opgericht. 

Hct is tc hopcn dut haar gcc<;telijke na

latcmchup lungs dcze weg ook onder 

de aandacht komt van hedendaag'>e be

kleders van puhlickl' amhten. De stand 

van de publicke zaak in onze dagen 

gcdt daarvoor in il'dcr geval voldoende 

aanlciding 

"Tcvredcn Kamer na 'PC-dchat'", kortc 

NRC-Handelshlad onlangs Hand in 

hand herstelden kahinet en parlement 

het primaat van de politick. Dat mocht 

wat ko<,ten. Zeit<; een super procureur

generaal (PCl die in juridisch Neder

land als uiter'>t capabel te hoek staat. 

Desnood<; was de hele p.g.-top eruit ge

vlogcn. Hctzelfde artikel constatecrde 

dat de Twcede Kamer weinig moeite 

deed om hct de mini<;ter moeilijk tc 

makcn. C:ruciale vragen hleven -.lcchts 

gedeeltelijk beantwoord, maar de 

Kamer toonde zich 'allcrminst gdru<,

treerd' Hct voorstel van Schutte om 

eerst de minister orde op zakcn tc Iaten 

stellen zodat de Kamer daarna kon oor

dclen over de mini'>ter zell, was men al-

!eng'> vergeten. Niet de Kamer maar de 

amhtenarenrcchter moet nu hct uitein

delijke oordeel vellcn. Een <,taatsrechtc

lijkc innovatie De controlercnde taak 

van het parlemcnt wordt aan de rechtcr 

gedelegccrd. 

Bredere implicaties debat 
onbesproken 
De hredere implicuties van hct p.g. de

bat hlevcn ook in de media grotendeels 

onbcsprokcn. Hl't bungelcn van de mi

nister en hct sebisml' van de p.g.-huan

tjes levcrden luchtiger kopij. Dankzij 

rarlcmcntuire en journali'>tieke 'lank

moedighcid' kwam Sorgdrager zo wcg 

met ecn optreden dat haar als mini<;ter 

van lu'>titie diskwalihceert Hct kun 

toch nict zo zijn dat de hoedstcr van de 

rechtsstaat op tilt <.luat al'> icmand zich 

heroept op een mondeling<: overccn

komst en rccht'>positionclc regclingcnc 

En wat tc denken van een Iustitieminis

tcr die het niet ,/r i11rr volgcn van procl'

dun''> gecn problccm vindt zolang hct 

IT'>ultuJt dr J<~cto maar gclijk is' 

Echt meesterlijk was de minister in het 

volledig ncgcren van de s1111111 •lfl<nle die 

hct Opcnbaar ,'1.1ini'>teric rechtcn<, toe

komi. Sorgdruger maakt gecn gchcim 

van haar vcrlangen naar dt' 111t1cht over 

de magi<.tratcn. Dat hlcek uit haar com

mentaar hij hct vonnis inzakc de mole

'>tanten van Tjoelker, maar ook in de 

p.g-kwe<,tie. In de rechtsstuat volgens 

Sorgdrager ziJn ten min<,te de stuande 

!eden van de magistratuur doodnormalc 

ambtcnaren. En daarvan is zij gewoon 



de baa'>. De Tweede Kamer hecft inge

stemd met dezc exegese van het 'p.g.

conflict' als een strijd om het ministe

ricle primaat. Voor Sorgdrager staat nu 

het sein op groen om het Openbaar 

Ministerie in een dcfinitieve houdgreep 

te nemen 

Luchtig omspringen met 
rechtstaat 
I )e rccente ontwikkelingen versterken 

het hceld van een kabind dat onder het 

mom van pragmatisme lekker luchtig 

omspringt met de rechtsstaat. Met 

name llinnenlandse Zaken en Justitie

cens de hewaker<; van deugdeliJk be

stuur en het tegengewicht voor a! tc 

jolig gedrag- zijn gewone departemen

tcn gewordcn. Het land dat Sex voor 

de lluch voorthracht en s/Joflflr11 als 

ultiemc [ufl heschouwt, heeft gecn he

hodte aan hcdachtzaamheid en pru

dentie. Fn dus steunt de minister van 

lustitie licver op een ingevlogen mari

nicr en een 'muitcrij, muiteri{-roe

pende voorlichtster dan op een wijs 

college rechbgelecrden 

Ln dus krcgen we op lliZa een saxo

foon spelcnde grappenmaker in plaats 

van een strenge somherrnan in driedelig 

grij<,. Deze minister verdcdigde on lang'> 

met ingehoudcn glimlach een grond

wetswqziging inzake het rclcrendum. 

Zijn partijgenoot in de Fcrstc Kamer, 

H. Wiegel merkte lijntjes op gecn bc

zwaar tcgen het voorstcl te hehhen om

dat het vrijwel uitgcslotcn was dat er 

ooit ecn daadwerkelijke volksraadple

ging uit zou voortvloeien. Wctgeving 

als smecrolie voor coahtievcrhoudingen 

- hct Paarse geschenk voor de hon

derdvijftigste verpardag van de Nedcr

land<,e Crondwet. Van het huidige ka

hinct valt dus weinig te verwachtcn. 

Dat constateerde Notenhoom al in de 

vorige uttgave van Christen Democra-

CllV 1 'JH 

tische Verkenningen. Helaa'> moeten we 

vaststellen dat ook de Tweede Kamer 

geen dam opwerpt tcgen de uitholling 

van de rechtsstaat. Dualisme zonder 

meer brengt daarin geen verandcring. 

Wat nodig is, is niet zozeer een politise

ring van het parlemcntaire dehat- zoals 

sommigen in PvdA-kring bepleiten 

Vceleer zou het parlcment moetcn let

ten op de deugdelijkheid en degclijk

heid van de wetgeving die aan haar 

wordt voorgelegd Wat nodig is, is een 

oud dcbat in spiegelschrift: de Tweede 

Kamer moet wat mecr op de Ferste 

Kamer gaan lijken in plaats van an

dersom. 

Primaat politiek als alibi 
gebruikt 
Dat met het ontslag van Doctcrs van 

Leeuwen het primaat van de politick i'> 

hcrsteld, lijkt mij cen voorbarige con

clusic. Want wat is dat primaat waard 

als ecn groter goed - de recht<;staat

geslachtotferd wordP Akkoord: de po

litick komt het laatste woord toe. Maar 

dat mag geen reden zijn om de ophaal

brug op te halen wannecr anderen zich 

met legitiemc kritiek aan de poort ver

vocgcn. Het Binnenhof 'solidariseert' 

<;teeds vaker op hct verkeerdc moment. 

Dat blcek uit de reactic op kcrkelijkc 

kritiek rond armoede en asiclzoekers, 

maar tevem uit het p.g -debat. De 

Kamer vcrkiest de rol van het hooguit 

wat keffendc schoothondjc van de rc

gering hoven dat van de wakkerc waak

hond van de recht'>Staat. Het primaat 

van de politick biedt zo een alibi om 

particuliere helangen van minister., of 

partijen hoven het algemeen belang tc 

stellcn. Dat is een verkeerde kocrs. Het 

is de hoogste tijd dat het schip van staat 

weer op een juist kompas gaat varen. 

Jm1- Willem P Wits 
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