
De regeringsverklaring 
Bijdrage aan het debat 

Hans van Mierlo 

Omdat de schokkende gebeurtenissen in 
Oost Europa, die thans plaatsvinden in 
belang - ook voor ons land - ver uitgaan 
boven alle andere belangrijke kwesties, die 
in dit debat aan de orde zijn, begin ik da 
armee. Ik sluit me graag aan bij de 
woorden van vreugde en intense voldoening 
over het perspectief van vrijheid dat zomaar 
ineens zichtbaar is geworden en geloofwaar
dig. Velen van ons zullen in de euforie van 
de laatste weken hebben teruggedacht aan 
de ontroeringen van 44 jaar geleden toen 
heel Europa werd bevrijd, en maar de helft 
vrij werd. In onze oprechte vreugde over de 
vrijheid van de anderen voegt zich de op
luchting van verdwijnende schuldgevoelens 
over onmacht, die ons al die tijd heeft be
heerst. Onmacht om te hulp te komen op 
cruciale momenten, omdat de atoombom 
dat verbood. Er ligt een ereschuld. 

Veiligheid 

Maar niet alleen dat. Er ligt ook een kanjer van een 
internationaal vraagstuk dat zonder precedent is. 
Immers, nooit in de geschiedenis is het voorgekomen 
dat op vreedzame wijze - dus zonder de werking van 
een oorlog - de gegevens waar een wereldsituatie op 
berust in zo korte tijd zo radicaal veranderen. Alles 
moet opnieuw tegen het licht worden gehouden. Niet 
alleen onze Atlantische veiligheidsconceptie vloeide 
rechtstreeks voort uit de ideologische en politieke 
deling van Europa, maar ook de vervlechting van het 
gehalveerde Duitsland in West-Europa was een van 
de hoofdmotieven voor de start van de integratie
processen. Voorlopig staat de westelijke wereld een 
beetje onthand en hulpeloos om zich heen te kijken. 
Dat is niet onbegrijpelijk. "We hebben noodprocedu
res voor oorlog", zei Ted Sörensen "niet voor vrede". 
Maar het dringt wel. George Kennan schreef in de 
Observer dat de toekomst nu geheet zal afhangen van 
het staatsmanschap dat in Europa wordt ontplooid. Zo 
is dat. Dat staatsmanschap zal een week geleden te 
tafelen in het Elysee. Een erg bemoedigende uitstra
ling had dat niet, ook al kan zo'n eerste snelle ont
moeting weinig concreets opleveren. De toegezegde 
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hulp is natuurlijk belangrijk, maar eigenlijk nogal 
vanzelfsprekend. Er is overigens sinds de Top van de 
Zeven in juni nog nauwelijks echt hulp verstrekt. 
Komt dat nog, voor het einde van het jaar? Doen we 
daar wel genoeg aan? 

Hereniging van Duitsland 

De uitspraak van KoW dat West Duitsland gewoon 
blijft meedraaien in het Westeuropees integratieproces 
is alsintentie niet zonder betekenis. Maar als de op
vatting stand houdt dat het vraagstuk van de mogelij
ke Duitse hereniging niet aan de orde is, zolang het 
niet geagendeerd is, ziet het er behoorlijk somber uit. 
Is dat misschien ook de redenering geweest van het 
kabinet om in de regeringsverklaring het vraagstuk 
van de Duitse en de Europese deling niet eens te 
noemen? Dat is toch hoogst merkwaardig. Wie zich 
niet op zijn gemak voelt bij de gedachte aan een 
verenigd Duitsland in de meest strikte zin - en daar 
behoor ik toe - hoeft zich niet veiliger te voelen als 
het punt niet geagendeerd staat. Een taboe wekt 
onbeheerste krachten op. De drang tot hereniging 
wordt sterker naarmate de deling als kunstmatiger 
wordt ervaren. Als die kunstmatigheid in de deling 
wordt weggenomen in een geleidelijk proces, zal het 
afhangen van de wijze waarop dat proces verloopt of 
er uiteindelijk een Duitse hereniging in enigerlei vorm 
plaatsvindt, èn of dat voor Europa een goede of een 
slechte zaak zal blijken te zijn. Daarom gaat het in de 
eerste plaats om dat proces, niet om een vooropge
stelde uitkomst. 

De minister van Buitenlandse Zaken heeft opge
merkt dat hij geen behoefte heeft aan blauwdrukken 
voor het toekomstige Europa. Zeer terecht. Blauw
drukken zullen Europa, zelfs West Europa, niet ver
enigen, maar splijten. Maar des te noodzakelijker is 
het om ten behoeve van dat proces gezamenlijke 
uitgangspunten te vinden. Ik noem er een paar die 
mijn fractie van groot gewicht acht. 

1. Er is geen Duits probleem voor Duitsers, maar 
een Europees probleem voor Europeanen. Opheffing 
van de Duitse deling moet eventueel voortvloeien uit 
de opheffing van de Europese deling, niet het gevolg 
van een afzonderlijk proces zijn. Dit betekent ook dat 
zowel noodhulp als structurele hulp fmancieel en 
economisch maximaal gezamenlijk worden gedragen 
en georganiseerd, voor welk Oosteuropees land dan 
ook. 

2. De doelstelling om West-Duitsland bij West-
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Europa te houden vraagt eerder om een versnelling 
dan om een vertraging, en in ieder geval om voort
zetting van het integratieproces. De gerichtheid van 
Duitsland op Midden- en Oost-Europa als een his
torisch en geopolitiek gegeven, zal dus bij voortgezette 
integratie van West-Europa vragen om evenzeer een 
veel specifiekere gerichtheid op Oost Europa-dan 
voorheen. Ons integratieproces moet principieel open
staan voor Midden- en Oosteuropese landen in een 
verdere toekomst. Perspectieven voor een federatief 
Europa dan wel confederatief Europa, waaraan door 
West-Europa als een federatie wordt deelgenomen, 
mogen niet door het integratieproces geblokkeerd 
worden. 

3. Te weinig wordt beseft dat Amerikaanse en Sow
jet-troepen sinds 45 jaar in Oost en West de pacifi
catie tot stand hebben gebracht van een traditioneel 
nationalistisch en oorlogszuchtig Europa. Als de ver
dwijning van de ideologische tegenstellingen en van de 
koude oorlog tussen Oost en West, de verdwijning 
van de buitenlandse troepen verantwoord maakt en 
bevordert, dan is de grote vraag hoe voorkomen wordt 
dat nieuwe veiligheidsrisico's zullen ontstaan als gevolg 
van een herlevend traditioneel nationalisme. Daarom 
zal de grote opdracht zijn nieuwe Europese veilig
heidsconcepties tot ontwikkeling te brengen binnen de 
bestaande van Navo en Warschaupakt, die in ieder 
geval voorlopig nog moeten worden voortgezet. ( ... ) 

Kabinetsformatie 

Dit is het enige debat in een kabinetsperiode waarin 
de machtsvorming zelf aan de orde is. De procedures 
en de processen. Hoe mager is de verantwoording 
daarover in de regeringsverklaring. En dat na een van 
de meest besloten kabinetsformaties van de afgelopen 
20 jaar. De gebeurtenissen rond de mogelijke derde 
coalitiepartner D66 worden met één zinnetje afgedaan. 
Dat is beneden de maat. Voorzover het de wens van 
het kabinet zelf is geweest om dit onderwerp zo 
minimalistisch te behandelen, wijs ik de minister
president erop dat hij voor het formatiegedeelte een 
geheel eigen verantwoordelijkheid heeft, waar het 
kabinet niets over te zeggen heeft. Dat ene zinnetje 
luidt: D66 zag op 20' september jl. geen zinvolle 
mogelijkheden tot verdere betrokkenheid; pardon, het 
was 21 september. Voor die verspreking had de mi
nister-president een gelukstelegram van Freud zelf 
kunnen ontvangen. Op 21 september besloot de frac
tie ziçh terug te trekken. Op 20 september schreef de 
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informateur zijn overhaaste brief, die ons daartoe 
noopte. 

Mijn partij is fortuinlijk uit de verkiezingen geko
men. Van de vier partijen die redelijkerwijs in aan
merking kwamen voor het dragen van regerings
verantwoordelijkheid waren wij de enige die niet 
verloren of gelijk bleven, maar een substantiële winst 
van 30 procent meer zetels maakten. Dit resultaat is 
mede verkregen door een in de omstandigheden van 
het moment zo helder mogelijke uitspraak over 
beleidsprioriteiten en de meest gewenste coalitie
samenstelling. D66 sprak zich uit voor een centrum
linkse coalitie, waaraan het bereid was deel te nemen 
als dat op een zinvolle wijze mogelijk was. Rede
lijkerwijs mogelijk. De verkiezingsuitslag en alle 
onderzoekingen die daarvoor en daarna zijn verricht, 
laten zien dat zeer veel kiezers, ook buiten D66, 
gehoopt en gewild hebben dat D66 aan de regerings
tafel zou komen. 

Schrale opvatting 

Nu daar duidelijk niets van terecht is gekomen, wil ik 
iets zeggen over het proces dat daartoe geleid heeft. 
Met enig~ tegenzin weliswaar - want het heeft iets 
genants om als vers weggewerkte - als ik die CDA
term even mag lenen - het eigen lot in het openbaar 
te bespreken, maar ik voel me daartoe verplicht te
genover die vele kiezers, die teleurgesteld zijn. 
Bovendien moet je in de politiek van je hart geen 
moordkuil maken, dat is slecht voor de gezondheid. Ik 
spreek mij liever uit, om er daarna een voorlopige 
streep onder te kunnen zetten en tot de orde van de 
dag over te gaan. 

Voor verongelijktheid is in de politiek weinig plaats 
en ook historisch is er voor ons weinig reden voor. 
Al 23 jaar is er een wezenlijke kritiek van D66 op 
het functioneren van onze democratie op de wijze 
waarop macht tot stand komt en wordt uitgeoefend. 
En die kritiek richt zich tot de drie partijen, die wij 
voor die politieke cultuur verantwoordelijk houden, 
het CDA, de PvdA en de VVD. Er is niet veel meer 
gebeurd dan dat de fractie van D66 de consequenties 
van haar eigen opvattingen heeft doorgetrokken toen 
zij zelf belanghebbende werd in het proces van 
machtsvorming. In zekere zin hebben wij de rekening 
van onze opvattingen op ons eigen bord gekregen, en 
die vervolgens met enige spijt, maar ook met overtui
ging, betaald. 

Intussen is het niet mis wat we aan spontaan en 
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onbekommerd opportunisme opgediend hebben gekre
gen. Ondanks de verkiezingsuitslag is de voorkeur van 
het CDA een voortzetting van de centrum-rechtse 
coalitie, waarvoor zonder blikken of blozen de hulp 
wordt ingeroepen van het centrumlinkse D66, dat de 
kiezers iets heel anders heeft beloofd. Het is mis
schien toch goed nog eens vast te stellen dat de enige 
reden, waarom dat kabinet er niet gekomen is, gele
gen is in de opvatting van mijn partij dat je na de 
verkiezingen behoort te doen wat je . voor de verkie
zingen hebt gezegd. Daarom zit dat kabinet daar - als 
tweede keus van het CDA - en niet dat andere. 

Bij de vorming van het centrum-linkse kabinet -
dat nu onontkoombaar was geworden - zijn de regels 
van het ostracisme met precisie toegepast. De verwij
dering van D66 uit de formatie was een voorop
gestelde doelstelling van de CDA -fractie. Wat kwan
titatief niet nodig is, mag weg. Zo zou je de schraal
ste opvatting van wat democratie is, kunnen samen
vatten. Moet zelfs weg, als daardoor het CDA in een 
minderheid zou komen. Hier ligt de kern van mijn 
kritiek op de houding van de CDA -fractie. Niet dat 
zij als iedere andere partij haar eigenbelang in de 
formatie optimaal nastreeft, wel dat zij het belang van 
het behouden van een overwicht, in welk kabinet dan 
ook - de minister-president geeft de voorkeur aan de 
term "het voorkomen van een minderheidspositie" -
een dusdanig primaat geeft, dat letterlijk alles daar
voor moet wijken. Op welke verkiezingsuitslag berust 
de rechtvaardiging om het criterium van de meerder
heidspositie als beslissende leidraad te kiezen? Heeft 
een grote partij -de grootste zelfs - naast het recht 
om het eigenbelang na te jagen, niet ook een zekere 
extra verantwoordelijkheid voor het bewaren van een 
zo groot mogelijke zuiverheid van het formatieproces? 
Staat niet tegenover het mogelijk belang van het 
CDA om een tweepartijen-kabinet te krijgen het 
signaal van het electoraat, zowel impliciet als expliciet 
naar voren gebracht, dat een driepartijen-kabinet op 
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prijs zou worden gesteld? Kun je daar totaal geen 
boodschap aan hebben? Ik zeg niet dat zo'n driepar
tijen-kabinet er om die reden ook persé had moeten 
komen. Maar na een verkiezingscampagne, waarin 
niet één keer is gebleken van een onwilligheid van 
het CDA op dit punt, en na deze verkiezingsuitslag, 
had de mogelijkheid van zo' n coalitie tenminste se
rieuze aandacht behoren te krijgen. Hadden de moge
lijkheden en wenselijkheden met elkaar besproken 
moeten worden. 

AI te gemakkelijk 

Het CDA heeft zelfs geweigerd om überhaupt met 
D66 aan een tafel te zitten. Wat een hooghartigheid. 
Wat een dwingelandij. De vanzelfsprekendheid van de 
macht, die geen verantwoording hoeft af te leggen. 
Die ook niet ter verantwoording wordt geroepen. Niet 
door de informateurs. Niet door de Partij van de 
Arbeid. Laat ik het dan maar doen. Waarom, CDA
fractie, wilde u zelfs niet met ons aan een tafel zitten 
om de mogelijkheden en wenselijkheden en voor
waarden voor een driepartijen-kabinet te bespreken. 
En vindt u dat zelf ook niet een beetje eng. Eng 
behuisd? 

Hoewel mijn fractie heel redelijke argumenten had 
om twee zetels te vragen in een kabinet, heb ik zowel 
de informateur als de fractievoorzitter van de PvdA 
laten weten dat er met ons over één zetel ook te 
praten zou zijn, indien door het gewicht daarvan en 
de staatssecretariaten een redelijke compensatie in het 
vooruitzicht kon worden gesteld. Daar lag voor ons de 
grens tussen een redelijke constructieve opstelling en 
politieke eerloosheid. Op die grens heeft de informa
teur ons niet geaccepteerd en de Partij van de Arbeid 
ons laten staan. Tot mijn verbazing boog de PvdA 
onmiddellijk voor het diktaat van de informateur, 
roepend dat het een schande was, maar toch. 

Ik heb me altijd op het standpunt gesteld dat de 
Partij van de Arbeid toch een wat andere verant
woordelijkheid had ten opzichte van de tot
standkoming van een centrum-links kabnet. Dat zei 
ik al voor de verkiezingen en dat vind ik nog. Maar 
ik vind ook dat de PvdA het zich wel erg gemakkelijk 
heeft gemaakt en eigenlijk zonder slag of stoot het 
veld heeft geruimd toen voor ons het beslissende 
moment was aangebroken. De vriendelijkste verklaring 
die ik ervoor heb, is dat zij na zoveel jaren oppositie 
vond dat zij geen enkel risico mocht lopen door het 
CDA te mishagen. In dat geval moet de angst dat het 
CDA bij het geringste ongenoegen weer naar de 
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rechtervleugel zou verhuizen, een panisch karakter 
hebben gehad, want het is evident dat zelfs het CDA 
dit niet in reeds de derde week van de formatie had 
kunnen maken. 

Ik zeg niet dat het zeker is dat het driepartijen
kabinet er ook gekomen zou zijn, maar de Partij van 
de Arbeid had er wel een beetje harder voor mogen 
vechten. Na 23 jaar zitten we nu voor het eerst stru
ctureel aan verschillende kanten van de scheidslijn. 
Dat doet me veel, maar ik aanvaard de consequenties. 

Mogelijke concurrent 

Het is voor ons niet alleen maar negatief wat er 
gebeurd is. Het nogal cynische optreden van de twee 
grote partijen impliceert ook een wegvallen van een 
zekere patroniserende houding tegenover een kleinere 
partij. Dat heeft een zekere emancipatoire werking. 
Er is geen speciale protectie, maar ook niets wat 
verplichtingen schept. Ieder voor zich en de wet van 
het getal voor ons allen. lansen van Galen schreef 
kort na de afdrijving dat het CDA ons misschien ook 
als een toekomstige concurrent had aangepakt. Ik 
denk niet dat het CDA dat bewust heeft gedacht. 
Maar misschien is het wel waar. Misschien heeft een 
aantal Nederlanders zich voor het eerst gerealiseerd 
dat er ook een andere manier is om in het centrum 
van de politiek te opereren. Een manier die niet 
vrijblijvend is, waarin je niet de vrijheid hebt altijd 
alle kanten op te kunnen. Als dit zo is, dan moet ik 
de grote partijen dank zeggen voor het feit dat zij het 
ervoor over hebben gehad om ons langs deze - voor 
hun onsympathieke weg - een stuk vooruit te helpen. 

Hoewel er veel meer te zeggen is over de formatie, 
beperk ik me tot deze opmerkingen. Mijn kwaadheid 
over de gang van zaken heb ik voldoende onder 
woorden gebracht. Zij mag niet verward worden met 
verbittering en ontmoediging. Beide zijn er niet, noch 
bij mij, noch bij mijn fractie. Gedane zaken nemen 
geen keer. Zij kunnen hoogstens de volgende keer 
aan het oordeel van de kiezers onderworpen worden. 
Dat zullen we ook doen. En daarmee schluss. 

Beleid 

Het zou natuurlijk mooi zijn als ik thans mijn kritiek 
op de gang van zaken in de formatie kon afronden 
met een negatief oordeel over het gepresenteerde 
beleid. Maar dat is helaas niet het geval. Ik moet 
erken~en dat heel wat beleidsvoornemens, en de 
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aangekondigde richting waarin zij tot ontwikkeling 
zullen worden gebracht, ons bevallen. Niet zo ' n won
der als we acht slaan op de politieke lading van de 
regeringspartijen en de positie van D66 op een aantal 
punten daartussen. Maar dat geldt niet voor alles en 
bovendien moet ik vaststellen dat veel en veel meer 
dan ik verwacht had is uitgesteld tot latere tijden -
concrete beleidsvoorstellen, maar ook denkbeelden 
daarover. Wat dat betreft is het vooral verbaal geluk 
dat ons dezer dagen omgeeft. De regeringsverklaring 
aanhorend viel mij in dat de geduldigheid der woor
den ook veel geduld vraagt van de luisteraar. Het 
woord sociale vernieuwing heeft vleugels gekregen. 
Dat is mooi meegenomen. Nu de handen en voeten 
nog. Ik zal niet flauw doen over een woord. Gevleu
gelde woorden hebben iets onontkoombaars aan het 
begin van iedere kabinetsperiode. De intentie erachter 
nemen wij ernstig. De concrete maatregelen van 
arbeidsmarktbeleid, die in een veel bescheidener opzet 
van het woord in het regeerakkoord de voornaamste 
invulling waren, hadden meteen al onze instemming 
en enthousiasme. Maar in de regeringsverklaring is de 
pretentie en de actieradius van het begrip behoorlijk 
toegenomen. Eigenlijk alles valt er onder en zelfs 
minister .pronk exporteert het naar de derde wereld, 
zoals we dat in het verleden wel meer gedaan hebben 
met artikelen, waarvan de betekenis ons nog niet zo 
helder voor ogen stond. Ik wil de regering in overwe
ging geven dat hoe bescheidener zij met dit woord 
omspringt, hoe geloofwaardiger het wordt, en hoe 
meer zij kan rekenen op de volle steun van mijn 
fractie. ( ... ) 

Milieu, groei en lastendruk 

Het milieubeleid wordt een hoofdpijler van het 
regeringsbeleid. Dat is goed. Binnen een generatie 
voldoen aan de voorwaarden van duurzame 
ontwikkeling wat produceren en consumeren betreft, 
dat wordt de hoofddoelstelling van dat beleid. 
Uitstekend. Het is zeer hoog gegrepen, maar het 
moet. Anders jagen we onszelf de wildernis in. Maar 
na die klaroenstoot begon de twijfel te knagen. Is de 
regering wel werkelijk doordrongen van de 
consequenties van haar hoge inzet? Duurzame 
ontwikkeling, dat betekent niet zomaar dat het milieu 
een belangrijke beleidszaak is die naar believen kan 
worden afgewogen tegen andere belangrijke 
beleidszaken. Het betekent dat het milieu een 
onverzettelijke omheining gaat vormen waarbinnen 
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zich het maatschappelijke leven afspeelt. Om dat te 
bereiken is niet alléén meer geld nodig, maar een 
fundamentele verandering in het denken over 
economie, over welvaart en over produktiefactoren. Ik 
betwijfel of de regering zich dat denken al eigen heeft 
gemaakt als ik tot twee maal toe de minister
president hoor zeggen dat milieubeleid, hoe belangrijk 
ook, moet passen binnen de randvoorwaarde dat de 
collectieve lastendruk niet mag stijgen. In zijn geest 
staat de omheining dus nog ergens anders - niet het 
milieu, maar het huidige peil van de lastendruk is 
beslissend. 

Ook wij zijn van mening dat om zwaarwegende 
redenen de lastendruk niet uit de hand mag lopen. 
Maar het peil waarop die thans gestabiliseerd wordt, 
is vastgesteld in een tijd dat het besef van de absolute 
noodzaak van duurzame ontwikkeling nog niet in 
volle omvang tot ons was doorgedrongen. Nu dat wel 
zo is, moet er over dat peil althans opnieuw gepraat 
kunnen worden. Het zou mooi zijn als de economie 
van de duurzame ontwikkeling gerealiseerd kan wor
den bij hetzelfde of zelfs een lager lastenpeil, maar als 
dat nu eens niet zo is? Dan moet het zwaarste wegen 
wat het zwaarste is, en dat is een aarde waarop blij
vend te leven valt. 

Er zijn andere voortekens die ons ongerust maken. 
In de voornemens voor verkeer en vervoer, hoe zinvol 
op zichzelf ook, bespeur ik geen extra versnelling. Er 
komt aanzienlijk minder geld voor het technologie
beleid, dat toch van grote betekenis is voor de ver
nieuwing van de industrie en dus ook voor het milieu. 
Er blijft een nevel hangen rond de discussie over de 
C02-uitstoot die de minister-president en de vice
minister- president in augustus in Boxtel al tot zo'n 
creatieve wedijver noopte. Er is nu sprake van een 
periode van voorbereiding, van onbekende duur, en 
daarna gaan we met 8% in 4 jaar naar beneden. Ten 
opzichte van het ongewijzigd beleid vóór het NMP. 
Maar wat is precies die pre-NMP-trend? Is dat in
derdaad een groei van 0,75% per jaar, zoals minister 
Nijpels op de valreep aan de Kamer heeft gemeld? 
Alleen dan is er sprake van een - nog veel te be
scheiden - netto winst. Maar het is te weinig. Er 
moet meer gedaan worden aan energiebesparing, want 
het is bij uitstek daardoor dat broeikaseffect en ver
zuring doeltreffend kunnen worden bestreden. 

Wat goed is voor Europa, is nog niet goed voor het 
milieu. Als de vrije markt er is, komt er meer econo
mische activiteit, meer vrachtvervoer, meer auto
verkeer, en een grotere energiebehoefte. Dat vraagt 
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om meer tegenwicht. Onlangs is daarover een onder
zoeksrapport verschenen; wat is de reactie van de 
regering? ( ... ) 

Mager 

Kort voor de verkiezingen deed ik een oproep aan de 
politiek om ernst te maken met de noodzakelijke 
verbetering van het openbaar bestuur en van de 
parlementaire democratie. Het stemt tot voldoening 
dat de regering aan die oproep gehoor heeft gegeven, 
of liever -laten we de voldoening niet overdrijven -
dat zij een houding aanneemt van welwillende af
wachting. Het parlement moet het maar zeggen. Een 
teken van onstuimige vernieuwingswil lijkt dat op het 
eerste gezicht niet. En dat terwijl politieke ver
nieuwing, in tegenstelling tot sociale vernieuwing, toch 
echt iets is dat geheel uit de politiek zelf zal moeten 
voortkomen. Maar misschien is het alleen uit hoffe
lijkheid dat de regeri:lg haar aandriften in dit opzicht 
zo knap weet te beteugelen. Nu, zo beleefd had voor 
mij niet gehoeven. Ik zou het niet erg hebben ge
vonden als de regering zelf wat indringender op de 
problematiek was ingegaan. Nu is er alleen de sug
gestie dat de verkiezingstermijnen korter zouden 
kunnen, om te voorkomen dat er zulke langdurige 
gaten vallen in het normale politieke proces. Op 
zichzelf is dat zeker een zinvolle suggestie, die alle 
aandacht verdient. Maar als enige illustratie van wat 
de regering bij dit onderwerp zo gauw te binnen wil 
schieten maakt ze toch een wat magere indruk. Er is 
bepaald meer aan de hand, ook in de perioden dat 
het kabinet niet demissionair is en het politieke pro
ces zogezegd zijn gewone verloop heeft. 

Het is hier niet de gelegenheid voor een uitvoerig 
exposé van de slijtplekken en andere gebreken in ons 
politieke en bestuurlijke bestel. Er is eerder over 
gesproken, en we zullen er nog over spreken. Hier 
gaat het om de manier waarop we ze aanpakken. 
Mijn stelling is dat een vernieuwende aanpak alleen 
succes kan hebben als aan twee voorwaarden wordt 
voldaan: het moet in samenhang gebeuren, en het 
moet gezamenlijk gebeuren. 

Ministeriële verantwoordelijkheid 

In samenhang, omdat de problemen zelf zozeer in 
elkaar verstrikt zijn dat je ze onmogelijk nog per stuk 
uit de war kunt krijgen. Neem de uitholling van de 
ministeriële verantwoordelijkheid. Dat begrip heeft 
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zich, sinds de tijd dat Thorbecke zijn klerken bij wijze 
van spreken in één oogopslag kon overzien, met 
toenemende snelheid van de werkelijkheid verwijderd. 
Iedereen weet dat, maar toch blijven we het begrip 
gebruiken alsof er niets aan de hand is. Dat heeft aan 
de ene kant ingrijpende gevolgen voor de effectiviteit 
van de controle van het parlement op de regering. 
Anderzijds betekent het dat de greep die de stuurlui 
in de regering kunnen hebben op het ambtelijk appa
raat steeds krachtelozer wordt. Dat het apparaat zo 
gegroeid is, hangt uiteraard samen met de toegeno
men ingewikkeldheid van de samenleving. Maar om
vang is helaas geen garantie voor effectiviteit. Hoe 
groter een organisatie, hoe meer tijd en energie er 
gaat zitten in het overschreeuwen van interne doof
heid. De nieuwe informatietechnologie, die in principe 
de oplossing zou kunnen betekenen van veel proble
men op dit terrein, heeft in de overheidspraktijk van 
de laatste jaren niet alleen een paar spectaculaire 
valse starts opgeleverd; ze lijkt ook eerder te hebben 
gewerkt in de richting van centralisme en verstarring 
dan in die van flexibiliteit en vergroot aanpassings
vermogen. 

Verbindingen 

De klachten nemen toe over de kwaliteit en de rele
vantie van de produkten van de overheid, zowel wat 
regels en wetten als wat de toedeling van middelen 
betreft. En als spiegelbeeld en gevolg van deze ver
vreemding tussen overheid en maatschappelijke reali
teit is er de vervreemding tussen burgers en politiek. 
Elke keer dat een formatie weer niet de vooraf ge
wekte illusie waarmaakt dat er voor een regéring kan 
worden gekozen, elke keer dat een evidente blunder 
van een regering zonder aanwijsbare gevolgen blijft, 
wordt die verkoeling weer iets killer. 

De verbindingen tussen samenleving en parlement, 
tussen parlement en regering, tussen regering en 
overheidsapparaat, tussen overheidsapparaat en 
samenleving, het zijn schakels van één ketting. Al die 
schakels zijn verzwakt, alle moeten ze worden ver
sterkt. Omdat zonder die ketting de politiek onmoge
lijk haar langetermijnverplichtingen tegenover de 
samenleving kan nakomen. Daarover kunnen en 
moeten we het eens zijn, hoe uiteenlopend we overi
gens ook die verplichtingen wensen te interpreteren. 
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Vernieuwingen 

Zo'n samenhangende vernieuwingsoperatie is een 
ambitieuze onderneming. Er zijn de laatste tijd heel 
wat ondernemingen vastgelopen die bescheidener 
waren van opzet: de Commissie Hoofdstructuur 
Rijksdienst met haar rapporten, de Regeringscommis
saris voor de Reorganisatie van de Rijksdienst met 
zijn voorstellen, de Staatscommissie Relatie kiezers
beleidsvorming met haar adviezen. Ze liepen vast op 
de politiek, of liever op de ijzeren wetmatigheid van 
het "prisoners dilemma": wat het beste zou zijn voor 
iedereen, komt niet tot stand doordat ieder voor zich 
er op korte termijn geen heil in ziet. Dat dilemma 
kan alleen worden overwonnen door een gezamenlijke 
inzet van de politiek, een onmiskenbare bereidverkla
ring vooraf om de zaak ernstig te nemen en het 
uiterste te doen om er een succes van te maken. Zo'n 
committering kan in de praktijk het best gerealiseerd 
worden doordat de politieke leiders samen het initia
tief nemen. Ik stel voor dat de fractievoorzitters in de 
Tweede Kamer een werkgroep benoemen en recht
streeks onder hun hoede nemen. Die werkgroep zou 
kunnen bestaan uit leden van de beide Kamers, top
ambtenaren en wetenschappelijke deskundigen, en 
krijgt tot taak de problemen te analyseren en voor
stellen te doen. De precieze taakomschrijving zal 
uiteraard een zaak van de Kamer zijn. De regering 
wordt gevraagd om haar volle medewerking in het 
beschikbaar stellen van mensen, middelen en informa
tie. Het gaat om een groot werk waarvoor tijd nodig 
is, maar er moet wel zoveel vaart achter gezet worden 
dat de resultaten op z'n laatst zichtbaar zullen worden 
bij de aanvang van een volgende regeringsperiode. 
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