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Commentaar uit het Wetenschappelijk lnstituut 

De kunst van het 
comprom1s 

Tijdens een kabinetsformatie is de kunst 
van het sluiten van compromissen de 
doorslaggevende politieke vaardigheid. 
Zander deze vaardigheid zou het land al 
snel onbestuurbaar worden. Is het 
daarom niet merkwaardig dat de gang
bare politicologische handboeken er vrij
wel geen aandacht aan besteden? Kuy
pers noemt het com prom is een keer als hij 
verwijst naar de 'nimmer eindigende dis
cussie of een compromis nu per definitie 
rationeel is, omdat het aile partijen verder 
brengt, dan wei niet rationeel, omdat van 
aile voorstellen niet het beste is aangeno
men.' De pre-occupatie met' ratio nee I be
leid' die hieruit spreekt herkennen we oak 
in het politicologische beleidsmodel, 
waarin aan regeringszijde meestal slechts 
van een actor sprake is. Deze veron
derstelde ene actor moet rationeel doelen 
en middelen kiezen, anders voldoet hij 
niet aan het model. Een werkelijkheid 
waarin politieke stromingen principiele 
verschillen moeten overbruggen door 
middel van de kunst van het compromis 
past niet in het wetenschappelijke denk
raam. Op ziJn best onderscheidt men bin
nen de ministerraad onderhandelende mi
nisters die departementale nutsmaximali
satie nastreven (Koopmans). Zou deze 
simplificatie van de politieke veelkleurig
heid tot een beperkt soort rationaliteit ook 
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de geringe belangstelling voor het com
promis als politieke vaardigheid verkla
ren? 

Ten onrechte is er weinig politicologi
sche belangstelling voor het compromis. 
Niet aileen omdat het een belangrijke poli
tieke vaardigheid is, maar ook omdat er 
tussen de politieke stromingen versch1llen 
bestaan in visie op het compromis. Voor 
socialisten is het compromis iets anders 
dan voor christen-democraten De kleine 
confessionele partijen moeten er eigenlijk 
helemaal niets van hebben. De visie op 
het compromis hangt samen met de poli
tieke overtuiging van de partijen. Het is 
geen neutraal, waardevrij beg rip. Oat 
maakt het sluiten van compromissen ai
leen maar moeilijker. Welke betekenis 
hecht de andere partij aan de afspraak? 
Daarmee staat of valt de duurzaamheid 
van de bereikte polit1eke oplossing. Re
den om er iets dieper op in te gaan. 

Compromissen komen niet vanzelf tot 
stand. Wil een partij in staat zijn een com
promis naar behoren te sluiten, dan veron
derstelt dat de bereidheid om met de prin
cipes, opvattingen en doelstellingen van 
anderen te willen rekenen. Om te begin
nen moeten deze principes en opvattin
gen bekend zijn. Als de voorzitter van de 
Partij van de Arbeid het CDA verwijt dat 
het zich in zijn program Verantwoord 
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Compromissen zijn geen 
koehandel, maar zij 
beschermen de politieke 
stabiliteit. 

voortbouwen inzake het werkgelegen
heidsbeleid 'lalhartig verschuilt achter 
werkgevers en werknemers' dan geelt zij 
er blijk van weinig van de christen-demo
cratische maatschappijvisie te hebben be
grepen Zij hoelt het met het kernbegrip 
'gespreide verantwoordelijkheid' niet 
eens te zijn, maar het IS wei nodig te wet en 
dat dit voor de andere partij een princi
piele zaak is, anders 1s het slecht compro
missen sluiten. Het is voor de PvdA niet te 
hopen dat Paul Scheffer een eenling blijlt 
als h1j een pleidooi houdt om meer studie 
te maken van het CDA. 

'Het is als oirbaar en zinvol te beschou
wen om elkaar, in het trachten een com
promis te vinden. te overtuigen, om herrij
klng van argumenten te vragen, waardoor 
de mogelijkheld ontstaat elkaar tegemoet 
te komen, elkaar ook te vinden.', schrijlt 
Hans de Boer, 'Aileen als dat zo is, kan er 
een synthese van overwegingen en 
doelstellingen ontstaan, die beide part1jen 
op een ander, een hoger vlak brengt. Ze
ker dan zal het compromis als verrijkend 
worden ervaren.' Waarsch1jnlijk drukt De 
Boer hier iets uit van een typisch christen
democratische v1sie, ook al stelt hij het 
compromis in de laatste zin teveel gelijk 
met het begrip consensus. Bij een com
promis moeten de deelnemende partijen 
altijd iets van hun e1gen standpunten inle
veren en houden zij daar dikwijls een ge
voel aan over 1ets te hebben opgegeven, 

Crr sten Democrat sche Verkerm1ngen 9/89 

ook al kan de uitwerking in de praktijk best 
meevallen. Van consensus is eerst sprake 
bij een oplossing waar beide partijen 
volop tevreden mee zijn en die iets nieuws 
oplevert. 

Compromissen vergen dus compromis
bereidheid. Het debat in de Tweede Ka
mer dat leidde tot de ontslagaanvrage van 
het tweede kabinet-Lubbers is een goed 
voorbeeld van de onmogelijkheid om 
compromissen te sluiten als deze bereid
heid er niet is. De minister-president liet 
geen mogelijkheid onbenut om de lractie 
van de VVD de gelegenheid te geven haar 
argumentatie tegen het reiskostenlorlait in 
een compromis terug te vinden. Er bleel 
maar een conclusie over, hetgeen Hans 
van Mierlo noopte tot zijn exclamatie rich
ting Voorhoeve om het lijden te verkorten. 

Socialisten 
Een compromis wordt in socialistische 
kring met name gesloten wanneer het in 
de eigen lange termijnvisie past. De kwali
teit van de oplossing op korte termijn doet 
er dan minder toe. 'Strijd is een continu 
proces, harmonie is ondenkbaar. Dit im
pliceert geen voortdurende strijd, vaak zal 
voor het compromis gekozen worden. 
Wie het compromis echter met harmonie 
verwart maakt een tragische vergissing. 
Het compromis is altijd van slechts tijde
lijke aard', aldus Wouter Gortzak, destijds 
directeur van de Wiardi Beckmanstlch
ting. Is deze visie thans, ruim vijltien jaar la
ter, veranderd? Bewogen beweging gaat 
er althans impliciet wei op in. Het rapport 
pleit voor 'coalitiepolitiek' in plaats van de 
'strategie van de tweedeling' (pag. 70). 
'Een coalitiepolitiek is erop gericht de par
tiJ een positie te verschalfen, die het haar 
mogelijk maakt na de verkiezingen deel te 
nemen aan een coalitie, die op voldoende 
steun in de Tweede Kamer kan rekenen 
( ... ) De partij heelt baat bij een program
ma dat de intenties en de benadering van 
de PvdA helder weergeelt en dat in het al
gemeen ruimte laat voor een invulling die 
alhankelijk is van het verloop van onder-
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handelingen en nieuwe ontwikkelingen 
( ... ) Ononderhandelbare punten perken 
de ruimte in voor echte coalitie-onderhan
delingen.' De Partij van de Arbeid ontwik
kelt dus geen nieuwe visie op het com pro
m is. De partij verlaat een positie waarin zij 
op hoofdpunten in het geheel niet com
promisbereid was en gaat zich weer als 
gesprekspartner opstellen. Criterium voor 
deelname aan de regering zal zijn 'of de 
inbreng in het beleid voldoende herken
baar blijft'. Waar deze inbreng het terug
draaien van het thans door de regering 
gevoerde beleid betreft (bijvoorbeeld het 
niet doorgaan van de door het Parlement 
aanvaarde herziening van het be
lastingstelsel, of het herstel van de maatre
gelen ten aanzien van de inkomens van 
de minima) lijkt de PvdA terug te vallen op 
de door Gortzak geformuleerde visie op 
het compromis. Oat zou ook betekenen 
dat bijvoorbeeld een compromis over de 
koppeling tussen lonen en uitkeringen, 
waar het CDA nooit meer naar 'volauto
matlsch' terug wll, voor de sociaaldemo
cratie aileen voor de korte termijn enige 
beleidsmatige trekken kan krijgen. Com
promissen zijn echter geen koehandel, 
dat houdt op den duur geen stand. Als an
dere partijen daar scept1scher over den
ken dan is het goed dat politieke compro
missen hun neerslag krijgen in een door 
ieder te respecteren wetgeving. De 
rechtsstaat beschermt tegen de politieke 
instabiliteit, die het gevolg kan zljn van ver
schillende visies op het compromis. 

Conservatieve liberalen 
De maatschappijvisie van de VVD is er in 
onze situatie niet een die tot ononderhan
delbare politieke strijdpunten leidt. Het 
conflict over het reiskostenforfait was een 
interne kwestie. De VVD kan volstaan met 
bljsturing vanuit het bestaande Europa 
leidt vanzelf tot 'meer markt' (zie de om
roep), terwiJI de vrouwenbeweging hevige 
pressie uitoefent om tot individualisering 
van de samenleving over te gaan. Het 
comprom1s is in zo'n situatie een natuurliJk 
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gegeven. Meeregeren is belangrijker dan 
de zuiverheid van de leer. De VVD moet 
soms zelfs een beetje remmen om het 
CDA niet van zich te vervreemden. Over 
euthanasie kunnen liberalen een compro
mis sluiten omdat de jurisprudentie toch in 
liberale richting gaat. Economische zelf
standigheid van de vrouw is ook al zo een 
trendy vanzelfsprekendheid, waarbij best 
een concessie gedaan kan worden door 
het tijdelijk nog hand haven van het draag
krachtbeginsel. Wie het vanzelf in de 
schoot krijgt geworpen heeft geen be
hoefte aan conflict en is reeds uit dien 
hoofde tot het compromis bereid. 

Kleine christelijke partijen 
Bij het aangaan van compromissen is het 
CDA van mening dat het uitoefenen van 
invloed op de wetgeving de voorkeur ver
dient boven het met vermeend schone 
handen aan de kant gaan staan. Een partij 
is immers oak dan verantwoordelijk voor 
de gevolgen van zijn daden, als onthou
ding tot esn minder aanvaardbare uit
komst leidt dan wanneer de partij wei tot 
een compromis bereid was. De kleine 
christelijke partijen denken hierover an
ders. Zij achten zich niet verantwoordelijk 
voor wat andere partijen doen, onthouden 
zich van een compromis waaraan zij geen 
deel wensen te hebben en verwachten 
dat een Godsoordeel de verdere gang 
van zaken wei zal treffen. Ook bij het CDA 
is sprake van Godsvertrouwen, het leidt 
echter tot een andere politieke opstelling. 
Neuhaus, die de opkomst van het funda
mentalisme in de Verenigde Staten analy
seerde, stelt zelfs dat het zichzelf kramp
achtig beschouwen als de enige groepe
ring die de leer zuiver kan toepassen, in 
feite een gebrek aan Godsvertrouwen Ult
drukt. Er zit een element van vertrouwen 
op de mens in het fundamentalisme, aldus 
deze auteur. Daartegenover plaatst hij de 
christenen die z1ch door God in de ruimte 
gesteld voelen om de ander uitnemender 
te achten dan zichzelf. Oat betekent niet 
dat zij hun geloofsovertuiging aldus relat1-
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veren, integendeel! Juist met het oog op 
meningsverschillen over geloofszaken 
werd deze leefregel gegeven 

De kern van de zaak 
H1er zou weleens de kern van elke com
promisbereidheid kunnen liggen. Wie het 
eigen gelijk buiten discussie acht - en 
dan kan een sociaal-democraat gerefor
meerder zijn dan de SGPI - zal moeilijk 
respect voor de mening van een ander 
kunnen opbrengen. De ander heeft er 
echter recht op in zijn opvattingen en met 
ziJn waarden en normen serieus te worden 
genom en. Waar die houding ontbreekt zal 
er ook nauwelijks de neiging zijn om tot 

De grenzen van het 
compromis liggen daar, 
waar principes in het 
geding zijn. 

een compromis te komen. Zander een mi
ntmum aan respect komt een compromis 
n1et tot stand. 

De grenzen van het compromis liggen 
daar waar aan fundamentele principes 
van een van beide partijen afbreuk zou 
worden gedaan. Oat is de hoofdregel. 
Over opvattingen en doelstellingen, die 
een praktische toepassing van deze pnn
Ctpes z1jn, kunnen partijen tot een vergelijk 
proberen te komen. DaarbiJ zijn immers 
meestal varianten mogelijk, of faseringen 
in de tijd. Waar het de beginselen betreft 
dient men terughoudend te zijn Deze ste
ken vroeg of laat de kop weer op, wat er 
op dat vlak ook afgesproken is. Zo kunnen 
liberalen of socialisten btjvoorbeeld wei 
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proberen bij onderhandelingen over het 
wetsontwerp gelijke behandeling om van 
godsdienstvrijheid een uitzonderings
grond op de regel van de gelijkheid te ma
ken, maar dan bagatelliseren zij de 
diepste overtuiging van anderen zodanig, 
dat het compromis geen effectief beleid 
zal opleveren. 

Een tweede criterium is dat de situatie 
na het compromis een beter uitgangspunt 
voor verder beleid vormt dan daarv66r het 
geval was. Het was in 1981 een belang
rijke reden voor het compromis over de 
Wet afbreking zwangerschap, dat de 
nieuwe wet betere mogelijkheden voor 
rechtshandhaving leek te bieden dan de 
inmiddels ordeloze oude toestand. Nu dit 
niet het geval blijkt te zijn, is het niet verba
zingwekkend dater stemmen opgaan om 
de wet te evalueren. Aan een belangrijk 
criterium voor het compromis blijkt niet 
voldaan te ziJn nu de inspectie voor de 
volksgezondheid niet bij machte blijkt om 
de wettelijk voorgeschreven rapportage 
te verrichten. 

Christen-democratische verleiding 
Ook de achterban van de onderhande
laars moet vertrouwen kunnen hebben. Zij 
die vertrouwen geven moeten de overtui
ging hebben - ook bij een uitkomst die 
slechts ten dele bevredigt - dat de onder
handelaars voor hun zaak, hun overtui
ging gestaan hebben. Ook hier breekt 
lichtvaardig handelen vroeg of laat op. In 
het bijzonder het CDA staat hier aan verlei
ding bloat. Welke rol spelen de christen
democratische principes eigenlijk bij het 
sluiten van compromissen? En wie advise
ren de partij het meest, het eigen weten
schappelijk ~nstituut, de eigen Tweede Ka
merleden of de ministers met hun ambte
lijke staven? Na de kabinetsformatie van 
1986 bleek niet het CDA-program een 
stempel te hebben gedrukt op het regeer
akkoord, maar ambtelijke adviezen. En 
CDA-Iijsttrekker Lubbers zegt vier jaar la
ter 'Er zijn zo weinig kwesties waarin de 
identiteit van partijen echt in het geding is. 

413 



Het kan natuurlijk een keer voorkomen, 
maar in de afgelopen periode is dat niet of 
nauwelijks het geval geweest.' (CDAc
tueel juli 1989). Hoe sterk heeft de Neder
landse regering (gedomineerd door het 
CDA) zich eigenlijk gemaakt bij de behan
deling van de media-richtlijn in Brussel? 
Was het wei zo dat Brussel ons 'onver
hoopt' zou dwingen om commerciele tele
visie te aanvaarden of geloofde de CDA
top zelf niet echt in de principiele visie op 
de omroep die aan de partijraad werd 
voorgehouden? Hebben christen-demo
cratische bewindslieden zich verzet tegen 
individualisering, of kwam dat soms wei 
goed uit als bezuinigingsmaatregel? La
ten de dorpsdespoten zich door de princi
pes onttronen of gaan zij er als onderhan
delaars soepel mee om? Is het com prom is 
voor het CDA een kunst of een kunstje? 

Een compromis is een overeenkomst 
tussen twee partijen, waarbij een tegen
stelling overbrugd wordt. Compromissen 
sluiten kan als functie hebben het ophef
fen van stagnatie, die het gevolg is van 
een voortslepend conflict. Door een com
promis wordt een weg geopend waar
langs het weer mogelijk wordt verder te 
gaan. Het com prom is kan iets hebben van 
een bevrijdend gebaar, dat uitzicht biedt 
in vastgelopen verhoudingen. Sinds wan
neer heeft het woord 'compromis' een ne
gatieve klank in de publieke opinie gekre
gen? Oat zou wei eens gelijk opgegaan 
kunnen zijn met de polarisatie van de jaren 

414 

Per1scoop 

zestig, toen duidelijkheid werd verward 
met het opleggen van de eigen principiele 
mening aan anderen. Evenzeer was dit 
echter weer een reactie op een regen
teske en pragmatische periode in de poli
tiek, waarin de betekenis van principes af
nam en het compromis te vaak tot een 
kunstje werd. Het woordenboek vertaalt 
het Franse 'compromis' - dat associaties 
oproept met compromitteren, - met de 
uitdrukking 'minnelijke schikking'. Partijen 
schikken zich, minnelijk. Daarvoor is het 
nodig dat men vanuit een principieel zelf
bewustzijn respect heeft voor elkaars 
overtuiging en bereid is samen tot duur
zame afspraken te komen. Zou dat in de 
Nederlandse verhoudingen niet een be
tere uitdrukking zijn voor zo een belang
rijke politieke vaardigheid? 

CJK 
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