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Interview met Jan 
Terlouw 

D66 kan veel 
harder en 
interessanter 
oppositie 
voeren 
wanneer de 
Partij van de 
Arbeid in de regering zit 
COOSJE FIJN VAN DRAAI ERIK VAN DER HOEVEN 

In je politieke dagboek breek je een lans voor het 
openhouden van elke politieke combinatie voor re
geringsdeelname van D66. Is dot nog steeds een be
langrijk punt voor je? 
Ja, ik dacht dat dat de opzet van de partij was. Als 
pragmatische partij zeg je: wanneer ik met een andere 
democratische partij mijn beleid kan realiseren, doe ik 
dat. Met name het eerste kabinet-Lubbers heeft abso
luutgedaan wat nodig was. Er moest worden bezuinigd 
en het bedrijfsleven moest worden versterkt. Dat heeft 
Lubbers gedaan . Zonde dat we daar niet aan mee 
hebben gedaan, dan hadden we daar mede creditvoor 
kunnen hebben. Of dat zich nu electoraal vertaalt of 
niet, als pragmatische partij moet je daarvoor open 
staan. 

Maar wij zijn niet alleen een pragmatische, ook een 
progressieve partij. Was het doel van het uitzetten van 
strategieën niet steeds te pogen een kabinet met een 
progressief beleid tot stond te brengen? 
Dan zi j n we geen pragmatische pa rtij, maar een pri nci
piële linkse, aan de Partij van de Arbeid hangende 
partij en dan moet je dat zeggen. Ik vind bovendien de 
Partij van de Arbeid niet progressief; althans het ge
drag van de Partij van de Arbeid in hetkabinetVanAgt-
11 had weinig met progressiviteit te maken. Daarbij 
aansluiting zoeken is schijnprogressiviteit. Mitterrand 
in Frankrijk heeft een jaar lang mooie linkse dingen 
gedaan en toen ging Frankrijk totaal op de fles; hij heeft 
het roer volledig omgegooid en is puur een mid
denkoers gaan varen . Het ging daarna vooral over 

innovatie, technische vernieuwing en versterking van 
structuren. 

Maar de Partij van de Arbeid scheen dat niet te 
begrijpen. Dat vind ik niet progressief; als je de econo
mie naar de bliksem laat gaan, wie betalen dan de 
rekening? Natuurlijk de laagstbetaalden! De goed be
taalden redden zich wel. Het is evident dat juistvoorde 
onderkantde economie gezond moetzijn. AI dieschijn
progressiviteit, daar heb je niets aan. Als D66 zich 
daarmee identificeert, dan verloochent het waarvoor 
het is opgericht. 

Uitstekend onderhandelingsresultaat 

D66 kan dus aan elke combinatie meedoen waarin 
zaken te doen volt? 
Ja. 

Welke rol zouden strategieresoluties daarin moeten 
spelen? 
Als het congres zich wil uitspreken, vind ik dat het 
hoogstens een aantal hoofdlijnen kan aangeven waar 
de partij aan moet voldoen wil zij meedoen : in ieder 
geval moet door het kabinet een bepaalde richting 
worden ingeslagen, zo niet dan vinden we het niet de 
moeite waard om eraan mee te doen, maar je moet het 
wel aan de onderhandelaars overlaten hoe dat precies 
wordt ingevuld. 

Het onderhandelingsresultaat van D66 bij de vor
ming van het kabinet-Van Agt 11 was uitstekend. We 
hadden recht op 2,5 ministers of zo, we hadden er drie 
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en we hadden drie staatssecretarissen. We hadden een 
vice-premierschap, wat ook apart onderhandeld moet 
worden, en we hadden een regeerakkoord waarvan 
driekwart onze lijn had. Toch heeft het niets opgele
verd, omdat het kabinet kunstmatig was, zonder enig 
reëel fundament. Het was een absolute ramp, vanaf de 
eerste dag. Erwas een sfeerom te snijqen, ongelooflijk. 
Ik heb nooit in een gezelschap verkeerd waarin de sfeer 
zo vanaf het begin verziekt was. Je kon eenvoudigweg 
niks beginnen. 

Welke les trek je daaruit? 
De les is dat als je een strategieresolutie meekrijgt met 
blokkades, zonderonderhandelingsvrijheid, het resul
taat geforceerd is. Daarom levert het weinig op. Als wij 
hadden kunnen onderhandelen vanuit vertrouwen : je 
onderhandelt maar, fractie, en je sleept er maar zoveel 
mogelijk uit, zonder die druk, dan was er iets heel 
anders uit gekomen. 

Er waren dingen in dat kabinet die bijna onmogelijk 
waren. De positie van de Partij van de Arbeid na het 
grote electorale verlies was erg moeilijk. Met name de 
persoon Den Uyl, die al premier geweest was en die nu 
zo nodig in dat kabinet moest, gaf problemen. Zijn 
werkgelegenheidsplan moest het redden, maar dat 
hoorde niet de hoogste prioriteit te hebben. Die kwam 
toe aan het weer gezond maken van de economie. 

Geen bemiddelende rol voor vakminister 

Je legterin je politieke dagboek de nadrukop datje als 
vakminister geen bemiddelende rol kon spelen in de 
ministerraad. De enige die een bemiddelende rol kan 
spelen is de premier. Gegeven die ervaring, zou het in 
jouw ogen beter zijn voor D66 a Is de politiek leider inde 
Tweede Kamer zou blijven als fractievoorzitter, omdat 
hij zich als vakminister toch in de eerste plaats naar zijn 
ministerie moet profileren en minder ruimte heeft om 
zich als partijleiderte manifesteren? 
Datzou ik in zijn algemeenheid nietdurven zeggen. Het 
hangt ook van de persoon van die leider af. Als hij 
premier is, kan het natuurlijk makkelijker. Dat is niet 
helemaal onmogelijk geweest de laatste keer, in 1981. 
In Italië is de leidervan een kleine partij, Craxi, premier 
geweest gedurende vier jaar, de langste, stabielste 
naoorlogse kabinetsperiode. Als vakminister moet je 
natuurlijk je partijpolitieke rol wat laten varen . 

Als ik fractievoorzitter was gebleven waren dingen 
anders gelopen, dat weet ik wel zeker. Ze hadden 
minder mikpunten gehad om op me te gaan schelden. 
Erwerd indertijd gezegd dat ik zo'n slecht economisch 
beleid voerde. Nou, ik ben ieder ogenblik in de Com
missie Economische Zaken van de Tweede Kamer 

geweest met zeer politiek gevoelige onderwerpen: 
afschaffing kerncentrales, brede maatschappelijke 
discussie, allerlei bedrijven: RSV, Stork ketelbouw en 
talloze andere. Ik denk dat je lang terug kunt gaan in de 
geschiedenis om een vijftienmaandse periode te vin
den waarin niet één keer, maar dan ook niet één keer, 
een commissielid een zaak naar het plenaire debat 
heeft gebracht, ook niet de oppositiepartij VVD, ook 
niet de PSP. Met andere woorden: ik heb altijd het hele 
parlement kunnen overtuigen van de juistheid van mijn 
beleid. Bovendien zijn al die beslissingen ook nogal 
goed uitgevallen naderhand. Desalniettemin schreef 
de pers dat het allemaal niet deugde. Dat was puur 
partijpolitiek. Het schijnt ingestoken te zijn. De journa
list van de NRC die mij laatst heeft geïnterviewd zei dat 
het was ingegeven door Sociale Zaken en door Den 
Uyls voorlichter, want de man die negen zetels had 
gewonnen moest worden bestreden. Daar kan zo'n 
fractie ook niet tegenop. 

Je hebt het al vaak gezegd: niet op antagonistische 
ministeries zitten met de leider van een andere partij, 
maar sta je als kleine partij in een grote combinatie als 
CDA/PvdA haast niet altijd zwak? Kun je dan nog iets 
van je eigen beleid naar voren brengen? 
Dat is moeilijk. Ik ben er in principe voor dat de partij 
streeft naar het nemen van regerings
verantwoordelijkheid en doorvoelen veel mensen niet 
voor. Zeker, je kunt erwel naar streven een partij te zijn 
zoals de SGP of de PSP die het meer gaat om principes 
dan om regeringsverantwoordelijkheid, maar mij in
teresseert dat niet; mij gaat het om dat beleid. Maar de 
partij moet zich wel afvragen: als je maar één minister 
kunt krijgen, net als in het kabinet-Den Uyl, is de winst 
partijpolitiek dan nietgroterals je in de oppositie blijft? 
Want wat is er dan voor oppositie tegen een kabinet 
CDA/PvdA? De VVD en D66. D66 kan veel harder en 
interessanter oppositie voeren wanneer de Partij van 
de Arbeid in de regering zit. Je kunt steeds zeggen: dit 
gaat niet ver genoeg, je doet het niet goed genoeg. Het 
is best een interessante positie om tegen zo'n kabinet 
oppositie te voeren. Het moet overwogen ·worden. 
Maar nogmaals: mijn uitgangspunt is: je moet meere
geren als je kunt, maar niet vanuit een zwakte-positie 
waarin niemand je eigenlijk nodig heeft. 

Betekent dat dat je een voorkeur uitspreekt voor een 
combinatie waarin D66 noodzakelijk is voor een parle
mentaire meerderheid? 
Ja, dat is wel het leukste. 

Of spreek je een voorkeur uit voor een combinatie 
waarin D66 een vleugelpositie heeft? 
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Nederland wil graag progressief zijn 

Er zijn niet zoveel mogelijkheden daarvoor. De 
combinatie Partij van de Arbeid/D66 haalt geen 
meerderheid. Anders zou het best een interessante 
combinatie zijn, ofschoon een moeilijke. Want dan 
ben je in het kabinet beslissend, net als de VVD in de 
kabinetten-Lubbers. Een positie in een kabinet 
CDA/Partij van de Arbeid is niet erg interessant omdat 
je zo klein bent en ze ook prima buiten je kunnen. Ze 
kunnen je er ook zo uitgooien; als je te hard op je poot 
speelt, zeggen ze: hoepel maar op. Als we hadden 
meegedaan aan een kabinet-Lubbers was dat 
eigenlijk veel interessanter geweest. Dan kun je 
proberen zo'n centrum/rechtse combinatie naar links 
te trekken. Als D66 in dat kabinet had gezeten, had de 
WD zich misschien ook minder overheerst gevoeld 
door Lubbers. 

In die combinatie had men ook op elk moment kunnen 
zeggen: ga maar. 
Maar toch niet zo makkelijk, want dan sturen ze de 
progressiefste partij eruit. Dat geeft een slecht beeld. 

Is de achterliggende gedachte dat ook heel Nederland 
graag progressief wil zijn? 
Ja, Nederland wil progressief zijn - is het niet, maarwil 
het graag zijn. De pers is niet erg progressief in 
Nederland, maar men wil wel graag dat beeld oproe
pen. Progressiviteit heeft weinig met zorg voor de 
laagste inkomens te maken. Zo gauw je voor een 
bepaalde groep in de samenleving staat, het is mis
schien hard om te zeggen, ben je niet progressief. 
Progressief zijn is democratiseren; zorgen dat er geen 
groepen gekoeioneerd worden. Maar daar richt de 
pers zich niet op. Renate Rubinstein heeft in de 
Huizinga-Iezing een jaar of zeven geleden gezegd: 
links is open en rechts is dicht. Rechts is geheim en links 
is open. De Sowjet-Unie (voor Gorbatsjov) was dus 
rechts en dat geldt in onze samenleving ook: de dingen 
die ope!) zijn, democratisering, dat is links, zo je wilt, 
dat is progressief. 

Kijk naar het systeem van ziekenzorg, hoedecliënten 
van het systeem klein gehouden worden en als patiënt 
behandeld worden! Het gaat natuurlijk om de cliënt, 
maar die wordt patiënt genoemd, en ook als zodanig 
behandeld; je kunt wachten, je hebt niks te vertellen, je 
wordt klein gehouden. Dat vind ik nou het te
genovergestelde van progressief. Als je daar wat aan 
doet, dan ben je progressief. Tegen het koeioneren, 
tegen het klein houden; maar voor mondig maken: dat 
is progressief. Daar kan D66 in alle combinaties wat 
aan doen. 

En juistomdatde andere partijen daar niet in geïnteres
seerd zijn, daarmee een duidelijk eigen stempel op het 
beleid drukken? 
Neem Erwin Nypels met, of liever tegen, de pen
sioenslavernij. Ik heb bij de onderhandelingen in 1977 
en in 1981 mij erover verbaasd dat er noch bij CDA, 
noch bij Partij van de Arbeid enig begrip voor bestond, 
terwijl het toch zo duidelijk een kwestie van slavernij is 
dat je je aan een bedrijf bindt omdat nu eenmaal je 
pensioen daarin vast zit. 

Er waren geen duidelijke afspraken! 

Ik wil nu even over naar het verkeer binnen D66 zelf. 
Klopt de indruk dat er nooit duidelijke afsproken zijn 
geweestoverde wijze waarop bewindslieden zich in het 
kabinetzouden opstellen, en de wijze waarop ze metde 
fractie zouden omgaan? 
Dat klopt. Daarwaren geen duidelijke afspraken over. 

Vind je dat er dergelijke afspraken zouden moeten 
komen, gegeven de ervaringen uit het verleden? 
Ik denk dat dat niet goed is, zeker niet als je een 
regeerakkoord hebt. Je moet je daaraan houden, voor 
wat niet is geregeld geldt het partijprogramma. 

En hoe vind jij dat bewindslieden met het hoofdbestuur 
moeten omgaan? 
Het lijkt me dat dot in de eerste plaats via de fractie 
moet. 

Maarwat zou je dan moeten doen om de communicatie 
naar de partij goed te verzorgen, de misverstanden te 
voorkomen die altijd weernaarboven komen en sami?n 
een strategie te vormen? 
Zo' n min istersgroepje moet goed contact met de fractie 
hebben en zeker met de fractievoorzitter. Je kunt ook 
wel eens naar het hoofdbestuur gaan, maar om dat nu 
iedere keertedoen ... dot lijktme moeilijk in de praktijk. 
Je krijgt dan ookspanningen in deverantwoordelijkhe
den. Het hoofdbestuur zegt wat en de fractie zegt wat, 
stel dat daar lichttussen zit? Het past niet in het systeem, 
niet in het D66-systeem, maar ook niet in de parlemen
taire democratie. Net als een kamerlid fungeer je als 
minister zonder last of ruggespraak. Je kunt ministers 
binden aan een akkoord, maar je kunt ze niet in detail 
vertellen wat ze moeten doen. 

Mensen pootje haken, dat kunnen D66 ers niet zo 
goed 

Zou het aan t~ bevelen zijn, een politieke adviseur van 
de minister aan te stellen, die bijvoorbeeld misverston
den metde partij uitde weg kan ruimen? 
Ik was bezig om er een aan te stellen, maar toen viel het 
kabinet en heb ik het weer laten zitten . Ik dacht: zo gaat 
dot niet langer, ik word teveel belaagd en belasterd. De 
afdeling publiciteitvan hetdepartement( prima mensen 
overigens, kon daar niet tegenop. 

En tot wie had die politieke adviseur de relatie moeten 
verbeteren? 
Die had moeten uitvinden wat er gaande was. Er was 
smaad eenvoudig, er was een campagne aan de gang 
die natuurlijk was gericht tegen de winst van negen • 



zetels. Maar ja, dan moet je uitzoeken wie dat doet en 
hoe je tegengas kunt geven. Het is nu slecht 
opgevangen. Dat is ook geen wonder, D66 had er geen 
ervaring mee; mensen pootje haken, dat kunnen D66 
ers niet zo goed. 

Hangt dat samen met onze principiële opstelling in 
politieke kwesties? 
Ik denk het wel, ja . Wij zijn zeer principieel. Veel 
principiëler dan enige partij met principes. Voor elke 
politieke manoevre die wel iswaar winst zou opleveren 
maar die niet helemaal door de beugel kan, word je op 
het congres ter verantwoording geroepen . 

Is die door jou vaker gesignaleerde tweeslachtigheid in 
het D66-denken-enerzijds progressief, anderzijds toch 
realistisch willen zijn - een eigenschap die de partij 
altijd parten zal spelen wanneer ze deelneemt aan de 
macht? 
Ja,datzal altijd een rol blijven spelen,en misschien nog 
meer omdat wij geen belangenpartij zijn. Dat maakt je 
positie denk ikheel moeilijk. Hetbetekentdatje nieteen 
vaste groep hebt om op terug te vallen. Ik denk dat dat 
het allermoeilijkste is. Dus zijn D66-ers idealist. Ze zijn 
voor immateriële dingen als het milieu en democratie; 
dingen waar je leuk mee uit de voeten kunt in rustige 
tijden . Heb je moeilijkheden dan interesseert men zich 
niet meer voor milieu of democratie, dan gaat het om 
doodgewone keiharde belangen en dat zal ons altijd 
parten spelen, maardat is nietzo erg. Daarvoor komen 
die mensen nu eenmaal bij zo'n soort partij. Het wordt 
toch gecompenseerd door d iepe innerlijke tevre
denheid dat je het goede doet, maar het nadeel is dat 
het heel moeilijk is om macht uitte oefenen. 

Wij kunnen blijkbaar niet omgaan met macht 

Dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen, als ik je 
goed begrijp. Enerzijds is er het structurele karokter van 
de dingen waar wij voor staan, zoals democrotie en 
milieu, waarvoor anderen, zekerde helft van de Neder
landse bevolking, zich niet interesseert als het erop 
aankomt; wat dus wil zeggen dat wij het in tijden van 
nood altijd moeilijk zullen hebben . Daarmee zullen wij 
moeten leren leven, het is inherent aan onze opstelling. 
Een andere zaak is dat D66-ers het moeilijk hebben in 
hetomgaan metmacht. Datiseen wezenlijk ander punt. 
Want aan dat laatste punt zou je eventueel wat kunnen 
doen. 
Ja, dat is waar. Met de macht omgaan kunnen wij 
blijkbaar helemaal niet. Om een ander voorbeeld te 
geven: ik werd eens opgebeld door iemand over het 
commissariaat van de provincie Drente. Ik wil geen 
commissaris van de Koningin in Drente worden, maar 
stel nu eens dat ik het wel gewild had . Dan lijkt het me 
voor de hand te liggen dat ik het had moeten kunnen 
krijgen . Wij hebben negen zetels, er zijn twaalf provin
cies, wij zijn redelijk stabiel, ik heb er de politieke 
achtergrond voor, er is geen enkele reden om Drente 
niet aan D66 te geven als je er een goede kandidaat 
voor hebt. Maar mij werd meegedeeld: Drente wordt 
voorWim Meijer.lkzei : ikwil het niet hebben, maarstel 
nu dat ik het had willen hebben, leggen jullie je daar 
dan gewoon bij neer? Ja, daar kun je toch niks aan 
doen, Drente gaat naar Wim Meijer, dat is een uitge-

maakte zaak. Daar kun je toch voor vechten? Er is een 
idee dat het heel ordinair is om daarvoor te gaan 
vechten. Dat is toch gênant, het hardop te spelen dat je 
het wilt hebben . Dat betekent dat je niet met macht kunt 
omgaan. Wantzowerkthetnu eenmaaLZegeven het je 
echt niet voor niks. Je moet dreigen met publiciteit, je 
moet er vervelend over doen, je moet er hard over zijn, 
maar dat doet D66 niet. 

Aan de andere kant is dat de charme van de partij. Als 
partijleider straalde je dat indertijd ook uit: wij zijn de 
mensen die de zaak op een nette manier proberen af te 
handelen. 
Ja, dat is waar. Je haalt er zeventien zetels mee, maar 
als je die gaat gebruiken, functioneert het niet meer. 

Je zegt: achterof liever wat minder zetels, maar wat 
beteromgegaan metde macht? 
Dat zou beter zijn geweest, ja. Nu zou ik het, als ik het 
weer zou proberen, niet kunnen laten weer die zeven
tien zetels te halen, want zo is een mens nu eenmaal. 

Je kunt niet zeggen: wees een minder goed 
bestuurder 

Bestaaternietook bij D66-bestuurders een spanning, in 
dit geval tussen een idealistische opstelling in de poli
tiek en een bestuurlijke opstelling wanneer men een
maal een functie heeft en de zaken netjes wil afhande
len? Die spanninÇJsverhoudinq is in de oartii nooit 
uitgepraat en heeft toch ook tot problemen aanleiding 
gegeven? 
Kun je dat uitpraten? Het soort mensen dat bestuurders 
wordt bij ons, met kennis van zaken en ervaring, kun je 
toch niet uit hun hoofd praten dat ze een goed bestuur
der moeten zijn? Die kun je toch niet zeggen : wees 
maar een beetje minder goed bestuurder en handel 
maar wat politieker? 

Het is misschien niet in de eerste plaats voor de politici 
een probleem, maar wel in de optiek van de kiezers, 
vooral die van ons. Want als er problemen zijn met de 
daden van een minister kunnen wij nooit een beroep 
doen op een -isme waardoor de kiezers er misschien 
mee verzoend worden. Wij worden altijd direct op onze 
daden beoordeeld. Is dat niet een structureel probleem 
voor de partij? Moeten we daar ook mee leren leven? 
Of zijn er oplossingen voor? 
Het is een probleem dat voor iedere partij geldt die 
ministers levert in een kabineUe moet proberen om dat 
niet tot een confl ict te laten uitgroeien. Ook in de Partij 
van de Arbeid is vaak gezegd: is dat mijn minister? 
Bijvoorbeeld met Duisenberg en nu in de VVD metSmit
Kroes en Nijpels. lk denk dat het probleem eraltijd isen 
dat het afhangt van de bekwaamheid en tact van de 
mensen om zoiets te laten uitgroeien tot een conflict. Ik 
zou geen structuur weten die dat kan voorkomen. 

In de tijd van het kabinet-Den Uyl had ik vaak grote 
moeite om de daden van Gruyters uitte leggen. Diewou 
kernreactorvaten verkopen aan Zuid-Afrika en zo en 
dan moest ik maar weer proberen om hem op andere 
gedachten te brengen - dat is bij hem niet zo gemakke
lijk - en anderzijds aan de partij uitleggen waarom zijn 
houding verantwoord was ... Je mag wel van bewinds
lieden vragen dat ze in het kabinet zitten als D66-ers en 
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de ideologie van de partij blijven uitdragen. Als ze dat 
niet doen, vind ik dat ze falen. 

Een probleem bij het kabinet-Van Agt 11 was dat een 
deel van de leden zich niet herkende in de lijn die door 
de bewindslieden werd uitgedragen. 
We hebben er allemaal enigszins onder geleden. Henk 
Zeevalking met Amelisweerd - ik laat buiten beschou
wing of hij anders had kunnen beslissen - en ik met de 
gasboringen op Ameland. Die besluitvorming was 
zover gevorderd - er was een uitspraak van de Raad 
van State - dat ik het in strijd met de principes van de 
Rechtsstaatvond om het nog tegen te houden, maar het 
was zeer schadelijk . 

Maar je zult er wel iets mee moeten doen; als de 
ministers in de publiciteit worden afgebrand is het voor 
de partij heel slecht. 
Ja, is het voor ons schadelijker dan voor anderen? Als 
je zo klein bent, doet gelijk een heel percentage van je 
bewindslieden het verkeerd in de ogen van het publiek. 

Kun je er wat aan doen? 
Niet veel, vanuit mijn gezichtspunt zeg ik: de partij zou 
wat meer geloof in zijn bewindsman kunnen hebben en 
niet moeten meehuilen met de wolven in het bos. Maar 
ja, dat is niet zo makkelijk. Je kunt als partij de houding 
hebben: goede trouw wordt verondersteld ; kwade 
trouw moet bewezen worden . Ik vond dat ik erg weinig 
krediet heb gekregen. Er werd net gedaan in de partij 
alsof ik met mijn beleid de beginselen van de partij zat 
te verloochenen. Ik heb nooit beloftes verbroken . Ik heb 
het later nog eens nagegaan: waarom deed ik wat? 
Kritiek is door de partij te gemakkelijk aangenomen. 
Bijvoorbeeld datzogenaamde herenakkoord. Hetwas 
een moeilijk punt en het werd heel vakkundig politiek 
uitgebuit door de Partij van de Arbeid . Ze hebben 
werkelijk alles eruit gehaald om mij schade te berok
kenen; waar ze gelijk aan hadden. Ik had het ook 
aangepakt! Het was zo'n lekker punt: die man wil de 
oliemaatschappijen niet laten betalen terwijl iedereen 
moet bezuinigen. Dat ligt publicitair goed, je krijgt de 
vakbeweging mee. Je kunt ze dat niet kwalijk nemen, 
maar bij het debat over de regeringsverklaring, er was 
al crisisdreiging geweest en Laurens Jan trad net op als 
fractievoorzitter, werden natuurlijk allerlei moties in
gediend, waarvan natuurlijk niet een motie tegen een 
bewindsman was ondertekend door zijn eigen partij . 
Behalve de ondertekening door D66van een motie van 
de Partij van de Arbeid, dat de minister van Economi
sche Zaken toch wel heel erg moest uitkijken met het 
herenakkoord. Zoiets is niet verstandig. 

Dualisme functioneert zeer gebrekkig 

Dus: onervarenheid als probleem? 
Dat leek mij onervarenheid . Je kunt niet zeggen: wij 
houden de minister van Economische Zaken nauwlet
tend in de gaten; dat kan als je acht ministers hebt die er 
al vier jaar zitten, maar als iemand zeer kwetsbaar is, 
natuurlijk niet. 
En wat doen we dan met het dualisme? 
Dat functioneert natuurlijk zeer gebrekkig en kan ook 
maar zeer gebrekkig functioneren . Er wordt door alle 
regeringen constant voeling gehouden met de fracties. 

Wat op 2 mei gebeurde, toen het kabinet viel, lijkt nu 
dualistisch; het had ook wel iets dualistisch, maar het 
was dan ook uitzonderlijk. Omdat er verdeeldheid was 
onder die VVD-ministers in de regeringsfractie, daar
om kon het dualisme naar boven komen. Normaal 
gesproken niet. Hetdualisme is in principe beter, alleen 
in de praktijk functioneert het niet. En D66 - ik weet niet 
of wij officieel voor dualisme zijn, waarschijnlijk wel. 
Het hele conflict met Van Mierlo in 1972 ging daarover. 
Want Hans wilde, toen eindelijk het kabinet-Den Uyl er 
zat, dat onze hoofdinspanning zich richtte op het in
standhouden van het kabinet-Den Uyl. Dat is dus 
antidualistisch, het is monistisch. Dat wilde de fractie 
niet,omdatzij vond datwij ons metzes zetels eerst maar 
eens op onszelf moesten concentreren. Hans vond dat 
het onze taak was de progressieve meerderheid in 
stand te houden. 

De conclusie hiervan is dat de discussie dualisme/ 
monisme in de partij niet echt is uitgepraat, zodat het 
min of meer aan de omstandigheden is hoe wij ons 
daarin opstellen? 
Ja, dualisme is in zekere zin gevaarlijk voor de partij. 
Als je een conflict krijgt tussen de fractie en regering is 
het gebeurd. Dualisme is theoretisch goed, heel idea
listisch, maar in de praktijk is het levensgevaarlijk. 

Is dit niet juist ook de reden voor de door ons gewenste 
staatsrechterlijke hervormingen, waarbij de minister
president rechtstreeks wordt verkozen en vervolgens 
zelf zijn regeringsploeg samenstelt? 
Ja, dat is ook zo. Alleen, al die staatsrechtelijke hervor
mingen zijn niet doorgegaan, niet één. Je kunt er 
waarschijnlijk ook niet één doorvoeren. Het dualisme 
is in Amerika tussen de president en het Congres veel 
sterker, maar het kan, want de president is niet afzet
baar. De president blijft vier jaar, wat er ook gebeurt, 
tenzij hij zoals Nixon in een impeachmentprocedure 
terecht komt. Dan kan het dualisme functioneren . Alsde 
regering wat voorstelt en het Congres zegt neen, dan is 
hetneen en dan dien jeeen nieuwvoorstel in. Bij ons iser 
dan een kabinetscrisis. Je kunt nieteen enkel dingetje in 
het staatsrecht veranderen; je moet het hele systeem 
veranderen. De gekozen minister-president is niet ge
lukt en dan kun je niet alleen maar het dualisme 
invoeren. Als je dat toch probeert, ben je heel kwets
baar. Je maakt daardoor conflicten mogelijk waar
door je in eigen vlees snijdt. Het is net als met de 
gekozen burgemeester. Een gekozen burgemeester, 
akkoord, maar als er geen gekozen burgemeester is, 
moeten we op een verdeelsleutel blijven en niet met 
vertrouwenscommissies werken waarin D66 steeds te 
klein zal blijken. Je kunt het niet half doen; je moet het 
helemaal doen, of niet. 


