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A.NUIS 

Tussen optelsom en samenhang 

Verkiezingsprogramma's bevatten doorgaans zeer 
algemene uitspraken over het te voeren beleid, 
vooral in de inleiding, en daarnaast, in hoofdstuk
ken en subhoofdstukken, een vaak zeer gedetailleer
de opsomming van wenselijkheden op deelterrei
nen. Als het goed is worden in het algemene gedeel
te de grote lijnen van de problemen en van de voor
gestane oplossingen aangegeven, die dan in de deel
hoofdstukken concreet worden uitgewerkt. Maar 
helemaal goed is het eigenlijk nooit. De verschillen
de specialisten part jes hebben de neiging een eigen 
leven te leiden en zich weinig aan te trekken van 
elkaar of van het gareel van grote lijnen dat elders in 
het programma voor hen is uitgezet. Omgekeerd: 
het algemene gedeelte zingt zich in zijn visie vaak 
wat al te makkelijk los van de weerbarstige materie 
van de werkelijkheid. De spanning tussen algemeen 
en bijzonder is bij elk verkiezingsprogramma een 
dankbaar aanknopingspunt voor kritische opmer
kingen. Ook bij dit programma. 

De verklaring ligt voor de hand: zo'n tekst is, ze
ker in een ook intern democratische partij , een col
lectief werkstuk. Specialisten leveren hun aandeel 
via de werkgroepen, de programmacommissie be
waakt zo goed mogelijk de grote lijn. Helemaal 
naadloos wordt het produkt van die gezamenlijke 
inspanningen nooit. AI moet het wel steeds opnieuw 
geprobeerd worden. Zonder deskundigen krijgt een 
programma geen greep op de werkelijkheid, maar 
een optelsom van specialistenwensen is geen samen
hangend beleid . 

In de rijke jaren achter ons zijn partijprogramma's 
lange tijd niet meer dan zulke optelsommen ge
weest, al of niet versierd met ideologische franje. 
Dat kon, het leek althans te kunnen. Het regerings. 
beleid zelf was een optelsom van departementale 
wensen; van een doordacht prioriteitenstelsel wa 
geen sprake, ieder department maakte zich zo 
breed mogelijk, en Financiën hakte de knopen 
door. 

0'66 heeft in 1971 in dit opzicht tamelijk baan
brekend werk gedaan met zijn eerste beleidsplan. 
In de inleiding daarvan stond, in de optimistische 
toonaard van diejaren: 'een open samenleving; een 
leefbaar land ; zelfbewuste, vrije en creatieve men· 
sen; beheersing, zinvoller aanwending en recht· 
vaardiger verdeling van de welvaart, hier en elder ; 
een cheppende rol bij het bevorderen van vrede, 
vrijheid en veiligheid in de wereld: het zijn doelstel· 
lingen die gemakkelijk tot holle leuzen worden, als 
ze niet worden nagestreefd door een bewust, welo· 
verwogen en samenhangend regeringsbeleid. 
Daarvoor is nodig dat de traditionele vakken waar· 
in de besluitvorming is verdeeld, worden openge· 
broken. Elk van de genoemde doelstellingen vraagt 
maatregelen op vele, zo niet alle conventionele ter· 
reinen van regeringszorg. Die maatregelen moeten 
op elkaar zijn afgestemd, en deel uitmaken van een 
overkoepelend, dynamisch beleidsplan, dat meer 
wil zijn dan een afwikkeling van lopende en onver· 
hoeds opkomende zaken'. 
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Hetstuk wilde daartoe een eerste aanzet zijn. Het 
gaf een aantal doelstellingen aan die dwars door de 

traditionele beleidshoofdstukken heensneden en 

daarmee tot op zekere hoogte onderlinge vergelij

kingen afweging mogelijk maakten. Bovendien was 

er - en ook dat was toen nieuw - een uitvoerig 

hoofd tuk over de financiële consequenties van de 
ver chilIende voorstellen. De opzet lukte maar zeer 

ten dele, maar het was een boeiende poging. Het 

concept was opgesteld door een stuk of twaalf uit de 

mee t uiteenlopende hoeken van deskundigheid 
bijeengetrommelde mensen, die enkele weekeinden 

lang in een haast wanhopige, vaak de lachlust op

wekkende en uiteindelijk toch vruchtbare spraak

verwarring met elkaar zaten opgescheept. 

Sindsdien is het begrip beleidsplan binnen D'66 
geleidelijk van karakter veranderd . Het betekent 

heden aangetroffen. Heel vaak wordt verwezen 

naar passages elders in het programma, op een ma

nier die duidelijk maakt dat het hier gaat om een 

samenhangende gedachten wereld, waarin op aller
lei terreinen dezelfde hoofdlijnen - innovatie, 

emancipatie, democratisering - telkens terugkeren . 

Ook in de rangschikking is een geslaagde poging 

gedaan om het automatisme van het denken in de
partmenten te doorbreken. Het hoofdstuk 'Naar 

een open samenleving' is in deze samenstelling een 

erfenis van het eerste beleidsplan, het hoofdstuk 'De 

nieuwe schaarsten' is een nieuwe en verhelderende 

vondst. Zo'n onorthodoxe indeling heeft wel tot ge

volg dat er wat herhalingen en losse eindjes ontstaan 

- zo is er veel in het hoofdstuk 'Educatie en welzijn' 

dat evengoed onder de open samenleving had kun

nen staan - maar dat is ze wel waard. 

o nu zoiets als een uitvoerig partijprogramma, juist 
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niet meer, zoals het eerste, een voorstel voor een 

regeringsbeleid in de eerstvolgende periode. Daar

om hebben we nu weer afzonderlijke verkiezings

programma's, die uiteraard op dat uitvoerige par

tijprogramma of beleidsplan zijn gebaseerd. De 

meeste leden komen dat laatste overigens alleen 

nog maar hoofdstuksgewijs tegen, als er weer eens 

zo'n hoofdstuk door een congres wordt herzien. Ik 

vree dan ook dat het element van de confrontatie 

van verschillende deskundigheden, dat het wezen 

uitmaakte van het eerste beleidsplan en dat ook nog 

bij de nieuwe start onder aanvoering van Glastra 

van Loon een belangrijke rol speelde, langzamer

hand weer plaats maakt voor het oude optelsom

model , waarbij elk specialisme vrijwel ongestoord 

zijn eigen hoofdstuk mag beheren - zolang het 
maar zuinig gebeurt. 

Maar nu het concept-verkiezingsprogramma: In 

hoeverre slaagt dat erin meer te zijn dan een optel

om? De eerste indruk is, dat de programmacom

missie in ieder geval goed is geslaagd in de taak van 

verkeersagent. Ik heb geen innerlijke tegenstrijdig-

Bezwaren zijn er ook al wel op het eerste gezicht. Ik 

mis in de financiële verantwoording in het uiterst 

summiere aanhangsel enige aanduiding van wat dit 

programma in zijn verschillende onderdelen moet 

gaan kosten, en waar we het geld voor de dure on

derdelen vandaan moeten halen als het totaal niet 

omhoog mag. 
Wat ook ontbreekt, is een samenvatting van de 

voorstellen tot departementale herindeling. Hier en 

daar duikt een nieuwe bewindspersoon op of wordt 

in meer algemene termen gepleit voor een andere 

rangschikking van overheidstaken, maar dat ge

beurt telkens vanuit een specialistisch gemotiveerde 

behoefte. Nergens vind ik duidelijk uitgesproken 
waternu precies met CRMmoet bijvoorbeeld. Waar 

een algemen visie had moeten staan, en liefst een 

overzicht van wat elders in het programma op dit 

gebied wordt aangedragen, in II-c onder Binnen

lands bestuur, wordt alleen in uiterst behoedzame 

termen op studie aangedrongen en worden eigen 

concrete voorstellen alleen nog maar in het vooruit

zicht gesteld. Dat is de vlucht in de procedure, die 

hier en daar wel meer opd uikt in het programma, en 
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die soms eerder lijkt te getuigen van een ambtelijke 
dan een politieke geest. 

Dan is er, maar dat is vrijwel onvermijdelijk, een 
verschil in gedetailleerdheid tussen de verschillende 
onderdelen, die ten onrechte de indruk zou kunnen 
wekken dat het minder gedetailleerde dus ook wel 
minder belangrijk zal zijn. De praktijk is natuurlijk 
dat de ene werkgroep met een uitvoeriger tekst af
komt dan de andere, die zich meer tot hoofdlijnen 
beperkt, en dat de programmacommissie niet altijd 
alles maar op het gelijkschakelende Procrustesbed 
kan leggen. Het gevolg is dat bijvoorbeeld het op 
zichzelfuitstekende stuk over gehandicaptenbeleid 
de omringende paragrafen over andere welzijnsas
pecten wat bleekjes doet afsteken. Meer dan een 
schoonheidsfout is dat niet. 

Ernstiger vind ik in hoofdstuk VI, 'Een vreedza
me en rechtvaardige wereld ', het overwicht van de 
defensie over het buitenlands beleid in het alge
meen. Ook hier geldt dat het niet ligt aan het defen
siestuk op zichzelf, maar aan het ontbreken van te
genwicht; het had moeten zijn ingebed in een min
stens even sterk uitgewerkte visie op de mogelijkhe
den van creatief optreden van de Nederlandse rege
ring in de wereld. 

Daarmee kom ik op een vraag die verder reikt 
dan de verkeersagentenrol van de centrale pro
grammacommissie. In hoeverre is dit programma 
een gedetailleerde uitwerking van een algemene ge
dachte? Anders gezegd: geven de hoofdstukken het 
antwoord op de vraag die in de inleiding is gesteld? 

Nu wordt in die inleiding nogal wat overhoop 
gehaald, maar in de beschouwingen over de gesple
ten samenleving duikt toch telkens de vraag op of 
die samenleving eigenlijk nog wel te besturen is. Je 
kunt wel regels stellen, maar het lijkt of de wer
kelijkheid zich daar steeds minder van aantrekt. De 
politiek put water met een vergiet. Steeds meer 
groepen en groepjes onttrekken zich in feite aan de 
officiële regels van het spel, soms met uiterst zelf-

ven. De parlementaire democratie krijgt weer ver
wij ten naar het hoofd die sinds de jaren dertig niet 

meer vernomen zijn. Multinationals zijn nationaal 
niet te controleren, maar internationaal ook niet. 
Internationale spanningen maken dat Nederland 
nog kleiner en zeker machtelozer lijkt dan het is. 
Wat doeje daaraan? 

Zodra er ernstige twijfel is aan de deugdelijkheid 
van je stuurinrichting, kun je niet meer volstaan 
met het uitzetten van de koers. Maatregelen beden
ken zonder je af te vragen of ze ook zullen werken i 
dan minder dan ooit raadzaam. Dat leidt op elk 
gebied van overheidsbeleid tot vragen als: kan ik 
het beleid dat ik verwezenlijken wil, gieten in regels 
die zo eenvoudig, doorzichtig en evident rechtvaar
dig zijn dat ze door vrijwel iedereen nageleefd wor

den, en in de uitzonderingsgevallen afdwingbaar 
zijn? Hoe betrekje de mensen bij het bestuur, hoe 
brengje de kleine schaal tot leven door bijvoorbeeld 
decentralisering en stimulering van kleine bedrij
ven, zonder te vervallen in juist nog meer bureau

cratie, en een nieuwe bekrompenheid die bedrei
gend is voor minderheden en voor bijvoorbeeld cul
turele waarden, die gedragen worden door een -
open - voorhoede en niet noodzakelijk door de helft 
plus één? En internationaal: is Nederland inder
daad machteloos en gedwongen tot een keus tussen 
meelopen of overal uitstappen? Of geld t nog steeds 
watin het eerste beleidsplan stond: 'de kwaliteit van 
haar eigen verbeeldingskracht is beslissend voor de 
rol die de Nederlandse regering spelen kan. Ook in 
de wereld . Waar macht staat tegenover macht, is 
vaak niet de macht zelfbi:slissend, maar het vermo
gen om door nieuwe combinaties van gegevens een 
uitweg uit het slop te vinden'. 

Op die vragen ten aanzien van de bestuurbaar
heid, die in de inleiding worden opgeroepen, zijn in 
de verschillende hoofdstukken hier en daar wel 
stukjes antwoord te vinden, maar ik moet er naar 
zoeken. Zelden staat de tekst er met zoveel woorden 

zuchtige, soms ook met heel onbaatzuchtige motie- bij stil, en soms bekruipt me het vermoeden dat de 
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opstellers van een of ander onderdeel in het geheel 
niet in dit perspectief hebben gedacht. Het hoofd

tukover buitenlands beleid noemde ik al, maar ook 

in de andere hoofdstukken word t er wel eens lich t 
overheen gelopen. Ik beperk me tot een voorbeeld: 

de ubhoofdstukjes over parlementaire democratie 

en binnenlands bestuur (I1-b en Il-c). In het pers

pectief van de bestuurbaarheid zou dat een onder
deel van centraal belang moeten zijn. Bovendien 

heeft 0 '66 juist op dit terrein zulke ingrijpende her

vormingsvoorstellen gedaan dat het gezicht van de 

partij er in belangrijke mate door werd bepaald. 
Goed , die voorstellen haalden het niet, maar dat 

mag geen reden zijn om nu over een zo wezenlijk 

onderwerp met een zo weinigzeggende tekst te 
komen . 

In andere gevallen is het eerder een kwestie van 

rang chikking en formulering dan een wezenlijke 

lacune. En ook de kritiek hierboven , hoewel reëel , 

doet niet zoveel af aan de waardering die ik in het 

algemeen voor dit concept-programma heb. Het 
zou wel eens het best doortimmerde verkiezingspro

gramma kunnen zijn dat 0'66 tot dusver heeft ge

had: helder, grond ig, veelomvattend . Er valt goed 

mee te werken, voor de verkiezingen en erna . 

Maar het kan nog beter, en het zou goed zijn als 

er ook in die zin verder mee gewerkt werd. De 
praktijk is meestal dat de programmadenkers in de 

partij na zo'n krachtproef weer uiteenvallen in 

werkgroepen waarin de deskundigheden en interes

segebieden keurig soort bij soort zijn uitgesplitst. 
Terwijl het nu juist interessant zou zijn als ze met 

geheel andere en misschien zelfs tegengestelde des

kundigen en geïn teresseerden zouden worden ge
confronteerd met als inzet een veelzijdig onderwerp 

waar iedereen iets mee te maken heeft, in een ho

pelijk vruchtbare spraakverwarring. 

aar goed 0 '66-gebru ik d u een procedurevoorstel 

tot slot. Desw B zou, ges.teund doorde kamerfractie, 

naast de bekende werkgroepen ook ad hoc
bijeenkom ten moeten initiëren van vogels van 

daartoe geselecteerd, divers pluimage, om daar

mee bepaalde onderwerpen van verschillende kan

ten tegelijk aan te pakken . 'Het gemeentebestuur in 

de toekomst, bijvoorbeeld. Of het 'Rijksspoorwe
genplan' . Het verkiezingsprogramma - en daar

naast natuurlijk ook het uitvoeriger beleidspro

gramma - kan daarbij dienen als referentiekader, 

en a ls wekker bij a l die punten waar de antwoorden 

die het geeft nog onvoldoende te maken hebben met 
de vragen waar we voor staan. 




