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De dialoog der hoofdcommiezen 

De verhouding regering-parlement is aan 
het veranderen, van dualisme in de rich
ting van het monisme. lk veronderstel 
dat de protestantse component in het 
CDA deze ontwikkeling spijtiger zal vin
den dan de katholieke. 
In de Anti-Revolutionaire Partij en in de 
Christelijk-Historische Unie heeft men 
van ouds sterk de nadruk gelegd op de 
eigen specifieke, unieke verantwoorde
lijkheid van de overheid. De overheids
taak in deze visie is in essentie: het har
moniseren van tegengestelde belangen in 
de samenleving en wel op zo'n wijze dat 
zij op een evenredige wijze aan hun trek 
komen, ongeacht of deze be Iangen groot 
of klein zijn, modieus of traditioneel, 
sterk of zwak, van de eigen signatuur of 
van een andere signatuur. Om deze taak 
te kunnen vervullen moet de overheid er 
heel scrupuleus op toezien dat zij zich 
niet vereenzelvigt met de rivaliserende 
belangen in de samenleving. Zij zal haar 
onafhankelijkheid zorgvuldig moeten be
waken, omdat deze onafhankelijkheid 
haar de legitimatie verschaft om tot een 
afweging en tot een beslissend oordeel te 
komen. 
Hoe zwaar deze zienswijze woog in anti
revolutionaire en christelijk-historische 
kring wordt zichtbaar in de volstrekt se
rieus bedoelde typering: de overheid bij 
de gratie Gods. Geen legitimering van 
het overheidshandelen in welk van de 
specifieke belangen ook, neen, een veref
fening van belangen op eigen, onafhan
kelijke titel, met verantwoording aan 
God ... 

Het is een opvatting die haaks staat op de 
staatsbeschouwing van het socialisme, 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 11184 

dat in de overheid de speerpunt ziet van 
de eigen maatschappelijke groepering, zij 
het nadrukkelijk gebonden door de code 
van de parlementaire democratie. 
De rooms-katholieke visie ontkende niet 
principieel de specifieke verantwoorde
lijkheid van de overheid, doch de compe
tentiegrenzen tussen de verschillende in
stituties van de samenleving werden er 
minder sterk beleefd dan in reformatori
sche kring, misschien door een minder 
nadrukkelijke cultuur van scheiding van 
kerk en staat. 
De liberalen konden- binnen hun visie 
begrijpelijk- een eigen gedistantieerde 
opstelling van de overheid tegenover de 
organen van de samenleving zonder 
moeite aanvaarden. 

Het parlement, hoewel zelf een van de 
belangri j kste overheidsorganen, functio
neert in feite, vee! meer dan de regering, 
als exponent van de samenleving. In het 
parlement is het volk, in al zijn schakerin
gen, vertegenwoordigd. Daarin blijven 
de specifieke opvattingen en belangen 
zichtbaar. Een- verwaarloosd- specifiek 
belang kan in het parlement zijn pleitbe
zorger vinden en opgetild worden binnen 
het bereik van het algemeen belang. Als 
dat gebeurt is het niet illegitiem, integen
deel, in de behartiging van deze bijzonde
re belangen komt het parlement een van 
zijn meest oorspronkelijke taken na, mits 
... ingebed in een visie op het algemeen 
belang en aan dit algemene belang onder
geschikt. 
Het functioneren van het parlement in 
een eigen rol tegenover de regering 
wordt door verschillende oorzaken uitge
hold. Een van deze oorzaken is de toene-
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mende specialisatie in het bestuur. Naar
mate de overheidstaak in onze hoogont
wikkelde maatschappij omvangrijker 
wordt, ingewikkelder, meer gespeciali
seerd, zoekt het parlement naar instru
menten om de regering op dit gespeciali
seerde niveau tegemoet te treden. De 
specialist doet zijn intrede in de Kamer, 
geruggesteund door partijpolitieke hulp
troepen, deskundige assistenten, of de 
lobby uit de kring der belanghebbenden. 
Het kenmerk van dit type deskundigheid 
is echter, dat die als regel beperkt is tot 
een smal terrein, tot dat onderdeel van 
het regeringsbeleid, dat in de departe
menten ambtelijk op het niveau van de 
eveneens gespecialiseerde en zeer des
kundige hoofdcommiezen en referenda
rissen wordt verzorgd. En zo ontstaat de 
situatie dat een Kamerlid binnen zijn sec
tor en zijn specifiekc deskundigheid in 
het parlement optredend, via de minister, 
in feite in discussie gaat met zijn vakge
noten, de gespecialiseerde staf van het 
departement. Daar ligt voor. te vee! ka
merleden ook hun belangstelling en hun 
competentie. En zo ontstaat, binnen de 
parlementaire entourage, de dialoog, zo 
men wil de polemiek, der hoofdcom
miezen. De parlementariers die op 
hoofdcommiezennniveau discussieren 
met hun departementale dito. 

Dit is een ongelukkige ontwikkeling. 
Want zoals een vakblad niet gelezen 
wordt buiten de kring der vakgenoten, zo 
speelt het parlementaire werk zich af bui
ten de belangstellingssfeer van de burger 
indien het tot een vakdiscussie verwordt. 
Het prestige van het parlement is in ge
ding, voor een democratische rechtsstaat 
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voorwaar een zaak van importantie. 
De oplossing kan niet meer gelegen zijn 
in een terugkeer naar het oude dualisme. 
In een veranderende bestuurspraktijk, in 
veranderende maatschappelijke verhou
dingen, is het parlement gedwongen ook 
het eigen functioneren aan te passen, wil 
het niet buiten het circuit van de politieke 
macht terecht komen. Oat wil zeggen dat 
de vormgeving van het hedendaagse be
stuur in essen tie een co-produktie aan het 
worden is van deskundige parlementa
riers en ambtenaren, geregisseerd door 
de politieke bestuurders. Maar is dit dan 
wei de formule waar wij blijvend genoe
gen mee moeten nemen? Of zijn er alter
natieve, betere formules? 
Wij kunnen die wellicht langzamerhand 
op het spoor komen, indien de 'stijl' van 
het parlementaire werk bewust en na
drukkelijk binnen het aandachtsveld van 
de grote politieke partijen getrokken 
wordt. 


