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InteIView met Ineke 
Lambers 

D66 moet 
weer een 
katalysator-
functie krijgen 
Marian Louppen-Laurant 
Erik van der Hoeven 

We proberen te bezien wat voor lessen je uit het 
verleden kunt trekken over de vraag hoe D66 zich als 
regeringspartij zou moeten opstellen, en wat de sterke 
en zwakke punten zijn van de partij. Wat voor lessen zou 
je nu aan de partij willen meegeven, uitgaande van wat 
jij in het verleden hebt meegemaakt? 

Don go je ervan uit dot D66 regeringspartij is ofwordt? 

Het gaat om invloed, niet om macht 

Jo . In de eerste plaats: in hoeverre zijn wij geschikt als 
regeringspartij? 
Dot is precies het punt. Aan de ene kont is altijd 
verkondigd dot je als politieke partij bereid moet zijn 
om regeringsverantwoordelijkheid te drogen; aan de 
andere kont goot het in de politiek weliswaar over 
macht, maar dan wat mij betreft als instrument, niet als 
doel. Dat betekent dat je in die machtsuitoefening een 
plek moet proberen te vinden om datgene te doen 
waarvoor je opgericht bent. Het gaat dan veeleer om 
invloed, niet zozeer macht. Je kunt op veel manieren 
invloed hebben. Een logische plek om die invloed uitte 
oefenen is de regering;maar ik denk dat we wel eens 
te eenzijdig hebben gezegd dat dat de enige plek 
is. Juist op langer zicht zouden we langs de parlemen
taire weg wel eens meer invloed hebben kunnen 
uitoefenen. 

Je kuntopdevraaggeen simpel antwoord geven. Wij 
zijn een partij die door zijn aard niet ontzettend groot 
zal worden; wij zullen gauw gemangeld raken in 
coalities; wij zijn misschien ook wat meer beschou
wend op de lange termijn dan jagend op de punten van 
de dag; we zijn daar misschien zelfs voor uitgevonden, 
maar we vertalen dat wel eens te eenzijdig. Je kunt niet 
zeggen: we moeten geen regeringspartij willen zijn, 
want dan ontken je een aspect van het politieke partij-

zijn. Je uitgangsstelling zou moeten zijn-en dat hebben 
we indertijd niet zo genuanceerd - dat je invloed moet 
uitoefenen. Onder omstandigheden kan het zijn dat je 
dat langs de weg van regeringsdeelname doet; maar 
als dat zeer subopti maal is door omstandigheden, dan 
is het misschien ook een keus om het niet te doen. 

Je kunt ongetwijfeld iets zeggen over de omstandighe
den waaronder je wel en waaronder je niet aan de 
regering deelneemt. 
Maar dat is geen spoorboekje. Een euvel waarvan ik 
niet zie hoe je dat kunt vermijden is dat je al heel gauw 
de Dritte im Bunde bent, want er zal niet gauw één van 
degrote partijen zogrootworden datze samen metons 
de meederheid krijgt. Je bent dus een heel klein wieltje 
erbij; dat hoeft niet zo erg te zi jn wantsoms wordt er dan 
weer extra rekening met je gehouden, omdat de ande
ren de indruk moeten vermijden dat zij een overmaat 
aan misbruik maken van hun machtspositie. Het CDA 
heeft bijvoorbeeld ook wel een beetje gelijk als het zegt 
dat de afgelopen jaren met de VVD veel rekening is 
gehouden; inhoudelijk denk ik meer dan Lubbers wel 
eens lief is geweest. 

Uiteen soortopportunistische beschaving pleeg je in 
een kabinet geen directe "walk-overs", maar in de 
praktijk komt D66 terecht in een coalitie van drie 
partners en daarbinnen heb je al heel gauw niet zozeer 
de rol van brug of intermediair, maar van stootblok, 
wrijfpaal of buffer tussen de andere twee. 

Het was zo'n dwanggedachte dat die coalitie er 
moest komen 

Als wij het concretiseren en ons terugdenken in de 
positie van 1981, CDA en WD hadden geen meer
derheid, voor de hond log een coalitie CDA/PvdA, wat 
zouden dan onze kansen zijn geweest in de oppositie? 
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Dat is een lastige en vrij academische vraag. De 
omstandigheden toen waren in die zin wat "extra 
speciaal" dat de PvdA weliswaar heel duidelijk re
geringsbereid was, maar daar tegelijkertijd zeer 
verkrampt in was. Dat kleurde de situatie heel sterk. 
Misschien hadden wij in de oppositie toen wel kans 
gehad; ik vond het toen op zichzelf logisch dat wij aan 
die coalitie deelnamen omdat wij daarin een verster
king van links waren; en dan bedoel ik niet één pot nat 
mei de Partij van de Arbeid, maarwel dat je op je eigen 
manier met beide coalitiepartners die punten die het 
meest in jouw buurt liggen probeert te versterken; dat is 
dan je rol als kleinste in de coalitie. Je kunt zelf niet 
primairdetoon zetten, maar je moet er zoveel in kunnen 
steken dat je langs de weg van samenwerking toch een 
aardig eind in de buurt komt. Het is niet onlogisch dat 
dat met de Partij van de Arbeid toch op een aantal 
punten meer kan lukken. Dat bedoel ik dan met: links 
versterken, want het oude syndroom ten opzichte van 
de PvdA heeft teveel eksterogen opgeleverd; zeker 
toen, met de polarisatie die er toen heerste, met wel en 
niet uitsluiten ... Ik denk dat wij in die constellatie lastig 
hadden gezeten als wij in de oppositie waren gegaan, 
niet zozeer omdat wij geen invloed hadden kunnen 
uitoefenen, maar omdat wij ons dan optisch aan de 
rechterkant hadden gezet, rechts van het kabinetals het 
ware. De discussie wel/niet met de PvdA en wel/niet 
uitsluiten was toen trouwens zeer boven z'n theewater 
geraakt. 

Dat is hij altijd. 
Nee, nu vind ik dat sterk veranderd, ik vind dat op het 
ogenblik absoluut niet zo acuut. 

Dus wat dot betreft zouden wij ons nu, als wij in een 
dergelijke situatie komen, minder aan de rechterkant 
plaatsen als wij buiten een CDA/PvdA kabinet zouden 
blijven. 
Ja, ik denk dat dat op zichzelf meer een open kwestie is; 
het probleem was toen dat je die coalitie eigenlijk niet 
had moeten krijgen. Dat bleek wel uit het verdere 
verloop, maar de voortekenen waren er echt al wel, 
omdat de samenwerking in het geheel van de coalitie 
nietdeugde; men wildewel maar men wilde ook nieten 
men kon niet met elkaar samenwerken. We hadden nog 
scherper af kunnen wegen of we op de plekken die we 
gekozen hebben en de manierwaarop we dat invulden 
onder die omstandigheden onze invloed nu echt opti
maliseerden. Ik denk van niet, maar omdat het zo'n 
dwanggedachte was dat die coalitie er moest komen ... 

Als je nu ol/een kijkt noor de positie die D66 inneemt, 
kun je don zeggen dot de problemen die er in het 

verleden zijn geweest, problemen waren die te maken 
hadden met de omstandigheden, met personen, of 
waren het problemen die samenhangen met het feit dot 
je als kleinste partij je moeilijk kunt profileren en bij
voorbeeld de brugfunctie niet waar kunt maken? Hoe 
ontkom je aan die meer inherente problemen? 

Katalysator 

Je hebt gelijk, het was een mix van twee soorten 
omstandigheden, deels meer situatiegebonden en 
deels meer intrinsiek. Je moet daarom vreselijk oppas
sen met standaardrecepten. Ik heb eerlijk gezegd niet 
zo'n duidelijke oplossing vpor de intrinsieke proble
men. 

Gegeven is, dat je de kleinste in de coalitie bent. 
Gegeven is ook dat je met twee andere grote coali
tiepartners zit. Ik denk dat je je dan zo moet proberen te 
positioneren dat je je in elk geval nietals intermediairof 
brug opstelt, dat je dat ook niet wilt, maar dat je je rol in 
het geheel veel meer als een soort katalysator ziet. Dat 
kan ook betekenen dat je probeert te komen op plek
ken waar je die rol redelijkerwijs kunt vervullen. Met 
katalysator bedoel ik dot je in het geheel van het 
kabinetsbeleid stimulerend kunt zijn op onderdelen, 
maar via de minsterraad ook op het geheel, zodat het 
een bepaalde smaak of gerichtheid krijgt; denk bij
voorbeeld aan het incorporeren van de langetermijn in 
het korte-termijn beleid . Langs die weg kun je het 
nodige bereiken. Als je opereert vanuit de notie 'in het 
centrum van de macht zitten, want dan heb je die 
centrale scharnierfunctie' dan ga je van de verkeerde 
conceptie uit. Hoe je dat concreet invult hangt zeer af 
van de verdere verhoudingen. Een duidelijk voorbeeld 
vind ik dot we in die formatie nooit milieu hadden 
moeten aannemen. Datiseigenlijkook heel logisch : als 
je je tot kampioen van een bepaald onderwerp hebt 
gemaakt, dan is het een weelde, zeker voor grotere 
coalitiepartners, om jou daar op te zetten; want jouw 
achterban verwacht dat je morgen het hei I brengt en dat 
kan niet, de anderen kunnen achterover leunen want zij 
zijn ontslagen van de plicht er wat aan te doen, en men 
heeft verder geen commitment. 

Dus, logisch doorredenerend: de PvdA op Financien, 
de WD op Sociale Zaken? 
Juist. Ze zijn er nu toch op door de mand gevallen, maar 
je hod bij de VVD op milieugebied nog minder bereikt 
als ze niet toch een beetje hadden gemoeten omdat 
iemand uit het eigen kamp daar zat. Joop den Uyl op 
Sociale Zaken, dat wou toen ook al nietzo lekkeren de 
combinatie EZ/milieu was voor D66 natuurlijk ook niet 
ideaal; zeker op dat moment niet omdat toen het hele 
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traject nog moest worden afgelegd van integratie van 
milieuzorg in alle beleid, van psychologisch door
groeien naar het idee dat je bijvoorbeeld met land
bouwen met EZ ook wat moet: het openbreken van de 
hokjes moest toen eigenlijk nog beginnen. Dat zijn 
fouten die je kunt vermijden - misschien moet iedere 
partij dat, maar voor ons als kleinere pakken ze ernsti
ger uit, je loopt erop vast. 

Voldoende in de vijfhoek 

Je hebttwee aanvullingen op hetstrategische denken in 
termen van wie met wie. In de eerste plaats vestig je de 
aandachtop de factorvan de mannetjes-ofvrouwtjes
niet onlogisch, gegeven de ervaringen uit81-82 en in de 
tweede plaats zeg je: je moet veel sterker letten op de 
posten waar je komt. 
Dat eerste snap ik niet helemaal, want ik had het niet 
zozeer over de mannetjes of de vrouwtjes . Ik heb het 
veel meer over de plekken die je bij de verdeling kiest 
en hoe je daarmee omgaat. 

Wat voor soort posten moeten dat zijn als je een 
katalytische functie wilt vervullen en tegelijkertijd niet 
een plek wilt waarvoor je je traditioneel sterk hebt 
gemaakt omdat je dan schietschijf wordt? Kun je dat 
invullen? 
Dat kun je niet vooraf helemaal inv,ullen, maar je moet 
in elk geval wel voldoende in de zogeheten vijfhoek 
zitten. Inhoudelijke afspraken - en dan heb ik het over 
het algemene beleid - moet je veel scherper onderhan
delen, niet zozeer op losse items, maar op een paar 
hoofdnoties van beleid; om een voorbeeld te geven : ik 
zou het ontzettend interessant vinden om de Kamer, 
maar ook het kabinet te dwingen om meerjarige com
mitments op milieugebied of onderwijs aan te gaan, 
zodat je een beetje van de waan van de dag afraakt 
doordat je bepaalde kaders politiek en staatsrechtelijk 
veel dwingender afspreekt. Dat zijn noties die erg in 
ons denken, onze tradities zou ik haast zeggen, passen. 
Over dat soort noties zou je heel goed afspraken 
kunnen maken in de formatie . Dat hebben we eigenlijk 
nooit geprobeerd, we hebben ons altijd mee laten 
nemen in het itempje zus en het itempje zo. 

Gaat het je om het ophouden met het regelen van kleine 
details en het je meer richten op de grote lijnen? 
Nee, het gaat me niet zozeer om het onderscheid kleine 
details of grote lijnen, want die formatie-items kunnen 
best grote onderwerpen zijn, maar daarnaast heb je 
ook het omgaan met het beleid als zodanig door 
kabinet en Kamer. Daar is nogal wat aan de hand. De 
discussies zijn nu weer wat afgezwakt over het omgaan 

met de macht, de post-RSV -syndromen, wie controleert 
nu wie en wat doet de overheid eigenlijk en moet de 
overheid terugtreden. Over dat soort onderwerpen 
bestaat een behoorlijk gedachtengoed binnen D66, 
maar dat wordt ontzettend weinig te gelde gemaakt. 
Dat zijn dingen die veel bepalender kunnen zijn en 
waarop je veel meer invloed kunt uitoefenen dan op de 
losse items. Natuurlijk moet je bij de concrete onder
werpen wel toetsen of je het niettezeer oneens bent met 
wat de twee grote broers bevechten; maar ik denk dat 
het leggen van een aantal bestuurlijke en democrati
sche accenten voor ons belangrijker is en die kun je op 
een aantal terreinen heel goed in concrete afspraken 
vertalen . 

Dat is dus meer het procedurele karakter van de partij? 
Dat'procedurele' vind ikeen naarwoord; het gaat veel 
meer om het omgaan met de democratie. 

Inspanningsverplichting 

Hoe regel je dat er adequate besluiten worden geno
men? 
Dat kun je op een aantal punten heel concreet doen. Je 
kunt bijvoorbeeld een proef afspreken om de inhoud 
van het beleid die nu alleen aangeduid wordt in de 
begrotingstoelichtingen, naast de 'cijfertjes' in devorm 
van een inspanningsverplichting als wetsartikel op te 
nemen . Daarwordtovergestemd,daarheeftde Kamer 
amendementrecht op, en het is committerend voor 
beide kanten. Het geeft een heel ander postuur aan de 
begrotingsbehandeling en het budgetrecht. Je kunt dat 
in een formatie prima afspreken. 

Het is gewoon in een regeerakkoord vast te leggen? 
Ja natuurlijk. En zo zijn er meer voorbeelden; maar ik 
zal niet alle paarden uit mijn stokpaardenstal halen. Je 
kunt ook op bijvoorbeeld het gebied van het milieu 
proberen voor bepaalde elementen afspraken te ma
ken die een zodanig kader krijgen dat ze ook echt op 
langere term i j n dwi ngender worden. Je kunt afspreken 
dat je op een aantal prioritaire terreinen een wetge
vingsprogramma maakten datjedaarin een actieve in
vulling van de overheidstaak zult plegen, op duidelijke 
grondslagen. Toevallig hebben we net gisteren in de 
juridische commissie van de Natuurbeschermingsraad 
uit zitten zetten welke mogelijkheden je hebt bij com
pensatie van de boeren. Dan moet je eerst antwoord 
durven geven op voorliggende vragen: wanneer heb je 
nu eigenlijk een titel om zogenaamde 'schade' - is het 
schade om methetmilieu rekeningte moeten houden?
te compenseren, of wanneer zet je geld daarbij op een 
andere titel in? Is dat een gewenningspremie, een 
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aanjaagsubsidie of is dat inderdaad echt een schade- duidelijk geen oefening in. Je moet aan de ene kant als 
vergoeding? Dat maakt behoorlijk veel uit voor de bewindspersoon wel gedragen worden door je parle
manier waarop de overheid met bedrijfsleven en bur- mentaire fractie, maar je moet alsjeblieft niet op el 
gers omgaat. Daar kun je heel heldere afspraken over kaars schoot kruipen, want je ziet dezer dagen hoe dat 
maken. dan allemaal gaat. 

Ik noem nu toevallig een paar voorbeelden die ik Wat Voorhoeve roept heeft niets met dualisme te 
goed in mijn hoofd heb; maar er zijn er nog een maken, want voor het stuk nog maar naar de Kamer 
heleboel meer. Ik wil wat meer de originaliteit en ging kreeg hij er binnen de sfeer van het kabinet ruzie 
creativiteit op het bestuurlijk gehalte van het beleid over en omdat hij die ruzie niet kon winnen in het 
laten inwerken, om zo het regeerakkoord inhoudelijk kabinet, waar hij niks te maken heeft, ging hij haar in de 
beter maar ook beter toetsbaar en dus van een hoger Kamer uitvechten. Monistischer kun je het niet hebben. 
democratisch gehalte te maken en daarmee ook een Je verplaatst het kabinetsberaad eigenlijk naar de 
zekere 'upgrading' van de Kamer te bevorderen. Dat · Kamer. 
lijken me nu punten waarop wij ons veel meer zouden 
kunnen richten, juist in een formatie. We roepen steeds Het cement van de partij 
over de kwaliteit van het bestuur, maar dat maken we 
nooit operationeel. 

Helder dualisme 

Dat impliceert ook vertrouwen. Dat is dan nog een heer 
cruciaal begrip. 
Dat klopt. Er zitten twee kanten aan; het ene is : het 
regeerakkoord niet detai.llistisch tot achter de komma, 
grote lijnen, maar dan ook wel echt prioriteiten stellen. 
Een tweede, en dat snijdt als een matrix door het eerste 
heen, is dat jedaarbij steeds de bestuurlijke kwaliteiten 
helderheid over de rol van de overheid inbrengt en dat 
geldt voor alle onderwerpen. 

Daarachter ligt een derde punt en dat is dat je niet in 
het monisme, zoals het nu geëtaleerd wordt, vervalt, 
maar heel duidelijk de verhouding tussen Kamer en 
kabinet bepaalt zodat je goed weet van elkaar hoe je 
daarmee omgaat. We hebben dat toen niet gedaan, we 
waren ook nog niet zo getraind als regeringspartij, 
maar daar hebben we ook daarna eigen lijk nooit goed 
met elkaar over doorgepraat in de partij . Het betekent 
dat je zegt: de fractie onderschrijft het regeerakkoord 
op hoofdlijnen, maar je definieert de ruimte over en 
weer helder. 

Een helder dualisme? 
Ja, precies, maar dan met een dualisme waarin de 
Kamer uitgaande van de oorspronkelijke ratio van 
haar budgetrecht en recht van amendement gehouden 
is om mee te regeren in de zin van het meebepalen van 
de hoofdlijnen van het beleid. Je zou dus ook in een 
regeerakkoord bewust een stuk ruimte voor samen
spraak met de Kamer kunnen openhouden om de 
hoofdlijnen van beleid verder uitte zetten. Daar moet je 
verstandig mee omgaan, dat moet je ook binnen de 
partij voorafvan elkaarweten. Die omgang met elkaar 
was ,in '81/'82 toch ook niet zo simpel, we hadden daar 

In hoeverre is D66, wanneerditalles een hoofdlijn is die 
je inbrengt in het regeerakkoord, in de publiciteit 
herkenbaar als partij die een wezenlijke inbreng in het 
kabinet heeft gehad? 
Dat is ook altijd ons euvel. We hebben gauw zo'n 
karakteristiek van : we denken meer op de lange ter
mijn, we zijn niet zo groot en we zijn wat beschouwelij
ker, maar je kunt ook proberen van je nadeel een 
voordeel te maken. Ik vind het opvallend door alle 
jaren politieke activiteit heen te kunnen constateren dat 
ditsoort.noties steeds het cement van de partij blijft. We 
zijn niet doctrinair, maar we hebben natuurlijk wel 
degelijk wortels, een gedachtengoed en dat heeft heel 
veel hiermeete maken . Dat betekent niet datwe proce
dureel zijn - dat lijkt dan gauw bloedarm, een proce
durele instrumentele partij, een beetje klinisch; inte
gendeel : bij de prioriteiten die je inhoudelijkstelt, neem 
je het bestuurlijk gehalte op die manier mee. Als je in de 
campagne die kant van de zaak duidelijk accentueert, 
zodat het van tevoren je gezicht helpt bepalen, kan het 
daarna ook een herkenningspunt zijn . Daarop kun je je 
dan ook profileren binnen een kabinet zonder 
scoringsdrift over de andere coalitiepartners. 

Je zou ook nog een ander effect kunnen krijgen. Wan
neer je te hard roept redelijk alternatief of andere 
politiek, kan men er wel eens enorme verwachtingen 
van krijgen. 
Kijk eens, het gaat niet gratis voor niks. Ik denk dat het 
heel lastig zal zijn, maar ik denk-nog los van D66-dat 
het broodnodig is dat zo'n injectie gepleegd wordt in 
het hele politieke bestel. Ik denk dat het veel met de 
wezenstrekken van D66 te maken heeft; dus ga daar 
nou maar aan staan, heb niet teveel pretentie maar 
probeer wel te laten zien dat je wilt werken aan het 
verbeteren van de democratie en dat het niet alleen b i j 
ideeën blijft, maar dat je die ook in het hele onderhan-
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delingstraject meeneemt en tot politieke toepassing 
kunt brengen. 

Uitleggen 

Waar ik mee blijf zitten is de vraag hoe je je inspannin
gen en resultaten goed kunt overbrengen als je je op de 
longe termijn richt, juist omdat je compromissen moet 
sluiten en te maken hebt met beleid dat ol op de rails 
staat. In het interview met Joris Boeker in het boek 
'Tussen droom en daad' na het debacle van 7982 zeg je 
zelf: op een gegeven moment kreeg je een tegenwind 
van de milieukant; je werd aangevallen, dat was vrij 
ongenuanceerd en er was eigenlijk geen ruimte voor 
terugkoppeling. Ik vraag me dus af: als je op een 
gegeven moment in zo'n vaarwater terecht komt, hoe 
kun je dan laten zien wat D66 heeft ingebrachten of het 
de moeite woord was? 
Ik heb daar twee misschien wat frikkerige opmerkin
gen over. De ene is dat het toch in de eerste plaats gaat 
om de inhoud van ons beleid . Dus als wij vinden dat 
bepaalde dingen wezenlijk en belangrijk zijn en we 
vinden dat intern breed gedragen en we weten daar 
een zeker electoraat op te werven, dan is dat waar we 
voor staan en ons voor hebben in te zetten, al krijg je er 
verder geen hand voor op elkaar. Het klinkt misschien 
overdreven, maar toch ... Ik geloof overigens - ik heb 
dat ook wel eens concreet ondervonden - dat je dan op 
den duur toch ook beter overkomt. 

De tweede opmerking gaat over de onvermijdelijke 
noodzaak van compromissen sluiten; dat verwatert 
altijd en het is moeilijk uitte leggen . Dat isaltijd zo en het 
is voor iedereen zo, maar wij zijn wel eens te vroom en 
als club als geheel ook wel eens wat te wereldvreemd. 
Men heeft naïeve ideeën over'als wij aan de macht zijn, 
dan gebeurthetineens'. Datisflauwekul; de PvdA heeft 
daar ook wel eens een beetje last van met delen van de 
achterban, maar verder is er geen partij die dat op die 
manier hanteert; wij zijn niet gewend om ·om te gaan 
met macht en daarom moeten wij een keer goed 
nadenken over het onderscheid tussen macht en in
vloed . We hebben daarin ook wel iets paradoxaals 
want we mikken toch vaak op langere termijn; dat 
betekent gewoon, die prijs voor een lange adem betaal 
je dan maar, dat je niet morgen de bosjes rozen kunt 
innen voor het succes van de dag . Natuurlijk mag je 
best eens een keer scoren, maar geduldig en consistent 
doorwerken in de goede richting, met alle compromis
sen die daarbij horen, tikt uiteindelijk meer aan; mis
schien - het is denk ik het proberen waard - dat je dan 
compromissen die je altijd moet sluiten beter kunt 
plaatsen, dat je ze beter uit kunt leggen. 

Datuitleggen is een cruciaal punt. Watzijn de lessen die 
we daarover in het verleden hebben geleerd? Op de 
verschillende niveaus de communicatie goed tot stand 
brengen? 
Dat hebben we toen te weinig gekanaliseerd. Ik geloof 
dat je veel meer, om te beginnen, duidelijk rollen moet 
afbakenen. Fractie en mensen in het kabinet zouden 
heldere afspraken moeten hebben over waar je wel, 
maar ook waarje niet metelkaarverkeert. Ook naar de 
partij toe kun je proberen de manier waarop je in zo'n 
coalitie stapt veel helderder over te brengen, zodat er 
realistische verwachtingen bestaan, zoals dat besef 
dat je daar meer als een katalysator dan als de grote 
bruggenbouwer zit. Het gaat erom, elkaar te verstaan 
in een soort assertieve bescheidenheid. Ik denk dat je 
daar veel verder mee komt dan met elkaar verwijten te 
maken als gevolg van irreële verwachtingen. 

Diezeventien zetelswciren eigenlijk al een ramp, hoe 
gek het ook klinkt. Het was gewoon een explosie waar 
we toch niet klaar voor waren en dat gaf ook een te
g root-voor-servet-en-te-klei n-voor-tafellaken positie, 
ook in de coalitie. 

We waren heel blij met alle verwachtingen die naa·rons 
toe werden gespeeld. 
En we hebben alles opgegeten wat men op ons bord 
schoof. Dan waren we inderdaad de grote schakel, dan 
zouden we het realisme aan de socialisten uitleggen en 
het sociaal gehalte aan het CDA, ja lieve goedheid ... 

We zijn duidelijk nuchterder geworden? 
Dat hoop ik. Dat zouden we in ieder geval moeten zijn. 
Ook duidelijk vanaf het begin overbrengen dat je op 
zo'n realistischer titel erin stapt. 

Misschien op dit moment al? Niet proberen 
verwachtingen te laten groeien? De discussie tijdig 
storten? 
Ja. Dan kun je laten zien hoe jij vindt dat in de 
komende periode de overheid aan de slag moet; dat 
klinkt vrij abstract, maar dat kun je aan de hand van 
voorbeelden, zoals die net ter sprake kwamen, 
concreet laten zien. Als je de krachten daarop 
bundelt, zou je dat logisch door kunnen vertalen naar 
de manier waarop je positie kiest in de formatie . 

Misschien zou je ook nog iets kunnen zeggen over de 
communicatie tijdens regeringsdeelname met de frac
tie en met de partij. 
Ik heb al een beetje aangegeven hoe je dat met de 
fractie zou moeten doen: het bij de start maken van 
heldere afspraken. Daar zou bij horen dat de fractie 
met name degene is die intensief een directe relatie met 
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de partij onderhoudt; die afdelingen bezoekt en daar 
standpunten en onderwerpen bij elkaar sprokkelt en 
deze ook politiek afweegt. Ik vind het praktisch maar 
ook principieel onjuist als de mensen in het kabinet als 
het ware achter de rug van hun departementen om dit 
soort acties gaan ondernemen. De Kamer is er om 
signalen uit de samenleving te zeven en af te wegen . 
Wel zou de partij duidelijk gelegenheden moeten or
ganiseren zodat bewindslieden kunnen laten zien waar 
ze mee bezig zijn, maar dat helpt allemaal nog geen 
steek wanneer de verwachtingen ten aanzien van wat 
de kabinetsmensen gaan doen niet heel wat nuchterder 
zijn dan indertijd. We zouden moeten leren even nuch
ter met de macht om te gaan a Is andere pa rti jen dat ook 
hebben leren doen. 

Je kiest coalitiepartners op de inhoud van hun 
standpunten 

Als je je richt op de kata/ysatorfunctie in een kabinet en 
op de manier waarop de overheid met de maatschap
pelijke vraagstukken omgaat, zou je die dan niet in elke 
partijpolitieke combinatie kunnen realiseren? Zou je er 
dan niet ook op kunnen wijzen dat in het provinciaal en 
lokaal bestuur vaak blijkt dat de WD veel meerdan de 
PvdA op een manier met de macht omgaat die ons 
aanspreekt? 
Dat is bijna een misverstand . Je kiest je coalitiepartners 
in de eerste plaats op de inhoud van hun standpunten en 
niet op de manier waarop ze met de macht omgaan. 
Onze manier van omgaan met de macht is een toets bij 
welke combinatie dan ook. Dat is iets anders dan dat je 
denkt datwij in iedere combinatie kunnen werken . Mijn 
stelling is nu juist dat dat niet zo is en dan heb je 
dusdanige onwaarschijnlijkheden dat je kunt zeggen : 
in sommige combinaties hebben wij gewoon niets te 
zoeken. 

Maar betekent dat dan ook dat je geen open en 
constructief overleg zou willen hebben met bijvoor
beeld CDA en WD? 
Dat is het soort vragen in het stadi um voor een formatie 
uit waarvan ik denk: dat geeft al precies de syndromen 
weer waar we vanaf moeten. 

Zou je nu concreet zeggen : ik wil zo'n overleg wel in en 
dan gaandeweg in de onderhandelingen onze lijn 
inbrengen? 
Vanuit de richting die wij inhoudelijk belangrijk vinden 
is het op voorhand niet waarschijnlijk dat wij in een 
combinatie CDA/WD prioriteit leggen. Dat is iets 
anders dan de keuze vragen: wil je wel of niet met hen 
ove~leggen. 

Maar je kunt edoch alleen door overleg achter komen? 
Neen, dat is nietwaar. Op voorhand ligt daar niet onze 
prioriteit. Als het gaat om de start van een formatie kan 
dat niet het doel zijn waar je op koerst, omdat je op je 
vingers kunt natellen dat je de invloed die je in termen 
van beleidsrichting wilt oefenen in die machtsverhou
ding nietoptimaal kunt maken . Dus dan steek jeechtop 
andere combinaties in . Als het hele vaderland nu door 
stagnerende formatiepogingen plat ligt, vind ik het 
onzinnig om daar iets doctrinairs overtezeggen! Als de 
enige mogelijkheid dan nog is dat wij met CDA en VVD 
in zeegaan, kun jeook nog altijd zeggen datdepartijen 
door de verkiezingsuitslag kennelijk hun huiswerk niet 
kunnen maken. Dan moet je misschien nog een keer 
naar de kiezers terug of een extra-parlementair kabi
net maken. 

Is dat een algemene uitspraak over onze relatie tot een 
kabinet met CDA en WD samen, of heeft dat ook te 
maken met de koers die de WD nu kiest en het onder
werp dat zij heeft gekozen om te breken met het CDA? 
Nee hoor, dat is algemeen, dat vond ik toen en dat vind 
ik nu. Het heeft er even op geleken dat de VVD zich in 
wat andere richti ngen ontwikkelde en andere accenten 
legde, maar ik denk dat daar per saldo niet zoveel 
gebeurd is, niet alleen op milieugebied, maar ook op 
ander terrein . 

Maarwat heel goed wel zou kunnen is het uitbreiden 
van hetaantal vrije kwesties . Ik kan me best voorstellen 
dat als je zo'n regeerakkoord enerzijds wat dualisti
scher en anderzijds veel meer op hoofdlijnen zou 
benaderen, het ook makkelijker mogelijk wordt daar
over afspraken te maken. Ik wil er niet één grote pot nat 
van maken, het verschil tussen regeringsbeleid en 
oppositiebeleid mag er wel degelijk wezen, maar ik 
vind wel dat je metwelke combinatie ook, ofwij nu in de 
oppositie zitten of andersom, de goede dingen die toch 
ook uit een oppositie kunnen komen mee moet kunnen 
nemen. Juist omdat de oppositie niet in een re
geerakkoord deelneemt, heeft die soms ook wel wat 
meer de ruimte om wat creatieve en vernieuwende 
geluiden te laten horen . 

Hetis interessant dat je de nadrukop het bereiken van je 
doelstellingen niet alleen in het zitting nemen in een 
kabinet legt. Je ziet ook mogelijkheden voorde opposi
tie. Hoe zou je dat in de Nederlandse verhoudingen 
kunnen doen? 
Als je het zo vraagt is het weer een soort wonderrecept. 
Ik moet ertoch even een ding echt bij zeggen. Ik heb niet 
willen zeggen: ik zie ook wel mogelijkheden in opposi
tie. Ik heb alleen proberen aan te geven : je hebt een 
heel duidelijk afwegingsmoment tot waar het nog 
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zinvol is om deel te nemen aan een kabinet. Je neemt 
nietdeeltotelkeprijs. Normaal gesproken kun jevanuit 
een kabinet meer dan vanuit de oppositie. De vraag is 
meer: als ik in de oppositie terecht kom, hoe kan ik er 
dan het beste van maken? 

Ik vind het heel moeilijk om daar een standaardre
cept voor te geven . We zouden toch meer aandacht 
kunnen geven aan het oogsten op wat je ons eigen 
gedachtengoed zou kunnen noemen - bijvoorbeeld de 
bestuurlijke benadering, maar ook een aantal in
houdelijketerreinen . Je kunt niet zeggen datwe er niets 
mee doen, maar we ontplooien niet zo heel erg veel 
eigen initiatieven. We halen niet echt de rente uit ons 
eigen kapitaal, terwijl daarvoorookvanuiteen opposi
tierol wegen zijn te zoeken . Alweer: dat vergt ook heel 
wat organisatie vanuit de partij, omdat de fractie dat 
niet in z'n eentje kan . Een goed voorbeeld zijn initiatief
wetsontwerpen. Ik zeg het voorzichtig want het bete
kent niet dat je een zondvloed aan initiatief-ontwerpen 
moet maken, maar ik vind het een goed voorbeeld 
omdat je dan niet alleen zegt wat je vindt dat zou 
moeten gebeuren, maar dat ook nog zo doet dat het in 
de praktijk betekenis kan krijgen .. 

Ik heb weinig trauma's, maar ik denk aan iets waar
van ik het erg jammer vind dat het niet gelukt is en wat 
een voorbeeld zou zijn geweest als het was gelukt. Je 
had in Oost-Groningen de aardappelzetmeelfabriek 
KSH, die opging in de andere aardappelzetmeelfa
briek Avebe. De KSH had een hele goede research
afdeling. Iedereen had het over technologische ver
nieuwing en toen hebben we vanuit D66 geprobeerd of 
je de kerngroep daarvan, die anders weg zou zijn, kon 
omvormen tot een Noordelijk Innovatie Instituut. Dat 
kostte helemaal niet veel extra geld, je had een aan
loopperiode omdat de mensen toch met wachtgelden 
en zo zouden komen te zitten; dat lag eigenlijk voor het 
oprapen. Daarmee aan de slag gegaan, zelfs uit de 
drie grote fracties iemand meegekregen die wel een 
beetje mee wilde denken, van alles geprobeerd; maar 
het is toen toch - ik vind nog steeds ten onrechte -
platgevallen. De details doen er verder niet toe, het is 
zomaar een voorbeeld van de manier waarop je kunt 
proberen ook vanuit de oppositie tastbare dingen tot 
stand te brengen. 

Probeer dingen te organ iseren, bijvoorbeeld ook 
over de manier waarop de Kamer met zijn eigen macht 
of het gebrek daaraan omgaat, en hoe je daar betere 
instrumenten voor kunt verzinnen (of de bestaande 
beter kunt gebruiken). Ik denk dat we daar eigenlijk 
heel erg voor geëigend zijn door het soort club dat wij 
zijn en het soort gedachtengoed dat wij hebben. 
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