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Interview met H. 
Zeeva1king 

Alle politiek is 
machtspolitiek 
MEINE HENK KLIJNSMA 
MARIAN LOUPPEN-LAURANT 

Kunt u vanuituw ervaring in de vele bestuurli;ke functies 
die u hebt vervuld- burgemeester, wethouder, staatsse
cretaris, minister- iets zeggen over de algemene vraag 
hoe geschikt D66 als porti; is om deel te nemen aan de 
regering? Zi;n wi; wel een bestuurdersporti;, verdraagt 
regeringsdeelname zich wel met de mentaliteit in onze 
porti;, die ook trekken vertoont van een getuigenispar-
t"Z 'I· 
Het element van getuigenis-partij vind je niet alleen in 
D66. Ook in een sociaal-democratische partij mag je 
verwachten dat er op z'n minst toch ook een stuk 
getuigenis van het, misschien wat verwaterde, so
cialisme in aanwezig is. En ik moet toch zeggen dat de 
PvdA i n het verleden goede bestuurders heeft voortge
bracht, vooral op het provinciale en gemeentelijke 
niveau. D66 heeft wat kwantiteit betreft minderervaren 
bestuurders. Dat komt natuurlijk toch voor een deel 
omdat de partij nog redelijk jong is, maarer blijven heel 
duidelijkeverschillen in de Nederlandse politiek tussen 
het type bestuurder en het type volksvertegenwoordi
ger. Dat kan niet worden ontkend en ik denk dat de 
D66-volksvertegenwoordiger sterker, duidelijker met 
de geest van het gemiddelde partij-lid in overeenstem
ming is, dan het type bestuurder. 

Brugfunctie of op de flank 

Is voor een kleine porti; als D66 regeringsdeelname, in 
welke combinatie dan ook, maartoch alti;d in combina
tie met grotere parti;en, niet een alti;d hacheli;k avon
tuur, gezien het individualistische karakter van de porti;, 
maar ook gezien de hooggespannen verwachtingen 
die men van ons heeft? Als kleine factor heb ;e toch 
relatief weinig in te brengen en moet ;e compromissen 
sluiten. 
Dat is helemaar waar. Ik denk ook dat de twee keren 
dat D66 regeringsverantwoordelijkheid gedragen 
heeft,.dat niet goed is bekomen. Dat waren natuurlijk 

maar bescheiden perioden: het kabinet Den Uyl en de 
twee kabinetten-Van Agt, maar een kleine partij kan 
zich duidelijk profileren, ook in een regeringscombina
tie. Dan is natuurlijk wel de vraag hoe die regerings
combinatie eruit ziet. Je kunt twee dingen toch wel 
vaststellen denk ik. In de eerste plaats: de brugfunctie 
die D66 had willen vervullen, tussen CDAen PvdA in het 
kabinet-Van Agt, is totaal mislukt. Daar werden we 
weggedrukt door die twee grote, kijvende partijen. 
Daarwas doodeenvoudig geen brug tussen te slaan en 
in het kabinet-Den Uyl was D66slechts met één minister 
vertegenwoordigd, die natuurlijk op z'n eentje ook niet 
zo vreselijk veel specifieke D66-punten kon scoren. 
Als je me vraagt wat zou voor de partij de meest 
strategische positie zijn in een regeringscoalitie, dus 
puur politiek gezien, dan is hetop deflank, en niet in het 
centrum, zodanig op de flank dat je met de twee 
anderen de meerderheid vormt in de kamer. 

Op de /inkerflonk? 
Op de linkerflank of op de rechterflank. Bij 'Keerpunt' 
bijvoorbeeld, zaten we op de rechterflank. Alleen, de 
drie linkse partijen die toen 'Keerpunt' vormden, had
den geen meerderheid en moesten toen het CDA er wel 
bij betrekken. Toen was de flankpositie weg en zat het 
CDA op de flank. Kijk wat er in het recente verleden is 
gebeurd, als politieke partijen macht hebben. Macht in 
een kabinet, dat betekent de mogelijkheid bezitten om 
het kabinet te laten vallen. In een kabinet, om nu maar 
man en paard te noemen, CDA, PvdA en D66, laat het 
dan gezonder zijn dan in de tijd van Van Agt en laat de 
persoonlijke tegenstellingen dan nu geen rol spelen 
zoals toen, blijft D66 het moeilijk houden 

Te zwakke structurele positie 

Het zi;n dus voor een deel inherente problemen en niet 
alleen maarde specifieke omstandigheden, die maken l 



dat D66 het tussen die twee partijen moeilijk heeft? 
Ja, de structurele positie is te zwak, tenzij je een zeer 
exponerend ministerie zou kunnen bemachtigen, één 
van de meest belangrijke, bv financiën. Maar dat zie ik 
nog niet zo gauw gebeuren . 

Bij de vraag hoe je als regeringspartij macht kunt 
genereren speelt het regeerakkoord een vrij belangrijke 
rol. Hoe gedetailleerd zou een regeerakkoord moeten 
zijn, geredeneerd vanuit uw ervaring als bewindsper
soon en ook om de invloed van D66 maximaal te doen 
zijn? 
Daar moet ik eerst wat anders aan vooraf laten gaan. 
Vroegergingen wij als partij de verkiezingen in meteen 
strategie-resolutie. Want, zeiden we, de kiezers heb
ben er recht op te weten wat D66 doet nadat ze erop 
gestemd hebben, maa r dat werkt n iet omdat het instri jd 
is met het systeem van de evenredige vertegenwoordi
ging. Er komen nooit meerderheden uit. Het idee van de 
strategie-resolutie is op zichzelf zeer eerlijk en netjes 
en duidelijk naar de kiezer toe, maar merkwaardi
gerwijs werkt dat na de verkiezingen niet meer. Ons 
stelsel van evenredige vertegenwoordiging werkt on
duidelijkheid in de hand . Het is hetCDAdatdat het best 
heeft aangevoeld en het spel speelt volgens de regels 
waartoe de evenredige vertegenwoordiging dwingt: je 
mond houden over de partijen waarmee je straks een 
regering wiltgaan vormen. Je daar niet over uitspreken 
vóór de verkiezingen, want je blokkeert daarmee an
dere mogelijkheden. Als je die blokkeert sta je na de 
verkiezingen in de onderhandelingen voor een kabinet 
zwak. Je hebt je troeven op tafel gelegd. Merkwaardig 
is ook hoeveel telefoontjes ik heb gehad na de vorming 
van het kabinet Van Agt 11: CDA, PvdA en D66. Volsla
gen conform de strategie-resolutie van de partiji dat 
was de duidelijke eerste voorkeur. Mensen belden mij 
op, ik wastoen net partijvoorzitter-af, en vroegen: 'Hoe 
is het toch mogelijk dat D66 in dit kabinet is gaan 
zitten?' Het werkt dus niet naar de kiezer toei ze 
begrijpen dat helemaal niet. Voor 80% van de kiezers 
zijn strategie-resoluties abacadabra. Mijn antwoord, 
dat we dat toch vóór de verkiezingen beloofd hadden, 
maakte helemaal geen indruk. Om die reden hadden 
ze kennelijk geen D66 gestemd. Het systeem om voor 
de verkiezingen te zeggen wat je daarna gaat doen, 
past in het districten-stelsel, niet in dit stelsel. Daar is het 
als het ware een soort rudiment van . Wat betreft het 
regeerakkoord, daarin moet je niet al te veel regelen . 
Dat heeft ook te maken met mijn D66-instelling : ik vind 
dat je van ministers moet kunnen wisselen, zonder dat 
daarmee een kabinets-crisis wordt geforceerd. Je 
moet zoveel mogelijk terug naar het dualisme. Het 
regeerakkoord is toch een monistisch insluipsel in onze 

politiek. Het is geïntroduceerd door de PvdA en dat 
klopt ook wel, want dat is een zeer monistische partij. 

Je houdt je eigen verantwoordelijkheid 

Hoe ziet u de verhouding tussen de D66-fractie en de 
eigen bewindspersonen? 
Ik had destijds regelmatig overleg met de Eerste- en 
Tweede-Kamer-fractie over zaken die het ministerie 
raakten. Overigens ook met leden van PvdA en CDA. 
Desalniettemin kun je meningsverschillen hebben, 
waarover je het niet eens wordt. Je houdt wel je eigen 
verantwoordelijkheid en daar moet je op blijven staan, 
maar ikvindwel dat jedefractie moet inlichten en dat zij 
jou moeten inlichten, zodat je als bewindsman nietvoor 
verrassingen komt te staan. Dat je politiek over zaken 
verschillend kunt denken is onvermijdelijk, dat is het 
dualisme, dat is gezond. 

In hoeverre mag dat anders-denken ook naar buiten toe 
blijken? 
Daar moet je geen problemen mee hebben, vind ik. 
Alleen je moet wel oppassen, dat blijkt nu ook weer bij 
de WD, als fractie en kabinetsleden niet op een lijn 
zitten. 

Maardatmoetkunnen? 
Ja, dat moet kunnen. In '82 waren bewindslieden èn 
fractie verdeeld over het doorgaan in het romp-kabi
net, nadat de PvdA was weggelopen. Degenen die het 
daar niet mee eens waren, hebben dat zo hoog opge
speeld dat er naar buiten van tweespalt ging blijken. Er 
is niets zo slecht in de politiek als een verdeeld huis. De 
partijvoorzitter behoort dat zoveel mogelijk te bewa
ken. 

Welke van de twee opties, regeringsdeelname of op
positie, ziet u als het meest gunstig voor de electorale 
stabiliteit, ook op de langere termijn? 
Het zou regeringsverantwoordelijkheid moeten zijn, 
natuurlijk, maar dat is er tot nu toe niet uit gekomen. 
Integendeel, bij verkiezingen tijdens regeringsverant
woordelijkheid van D66 kwamen we vaak slecht uit de 
bus. Niet altijd, want aan het eind van de rit van het 
kabinet Den Uyl hadden we ons redelijk hersteld van 
het debacle van '73. We kwamen met acht zetels, een 
winst van twee, uit de bus terwijl we eerst vrijwel op nul 
stonden. 
Dat was het T erlouw-effect. Toch moet ik constateren 
dat het D66 in de oppositie beter is gegaan dan in de 
regering. Nogmaals: zo moet het eigenlijk niet zijn. Je 
moet je constante aanhang verwerven bij een groep 
mensen, die, of het nu goed gaat of slecht gaat met de 
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partij, ertoch op blijft stemmen. Nieuwe regeringsver
antwoordelijkheid, met mensen die rustig een tijd in een 
kabinet kunnen zitten, en hopelijk dan wat kunnen 
bereiken, zou hier veel ten goede kunnen veranderen. 
In '82 heeft niemand kunnen voorzien dat het kabinet 
maar 14 maanden zou duren. 

Ze hebben nietde kans gehad om zich te bewijzen? 
Jo, en er zijn ook dingen gebeurd, met het idee: 'laat ik 
dat nu maar doen, en niet tegen de tijd dot er weer 
verkiezingen zijn', maardieverkiezingen kwamen toch 
snel. 

Waarop moeten we als partij op dit moment bedacht 
zijn, wanneer we uitgaan van het streven noor re
geringsdeelname? 
Erg voorzichtig zijn met een combinatie PvdA-CDA. 
Voor de zoveelste keer zit een combinatie PvdA-VVD
D66 er weer niet in. Ik zou persoonlijk het avontuur 
VVD-CDA-D66 wel eens aan durven gaan. Zien wat 
daar don uitkomt. Daar zit D66 don op de flank. We 
hebben tot nu toe nooit op de flank gezeten; ik ben er zo 
langzamerhand van overtuigd geraakt dat we daar 
horen te zitten en dot wij als partij niet moeten deelne
men aan een regering waarbij wij, hoe rot dat ook 
klinkt, niet met de mochtsvraag kunnen spelen : als dat 
of dat niet gebeurt don stoppen wij eruit. In een CDA
PvdA-D66 combinatie kun je dat wel zeggen, maar het 
risico is don groot dat de anderen zeggen: dan stap je 
er moor uit. Het is heel vervelend: maor politiek is 
machtspolitiek, dot heb ik van Joop den Uyl geleerd. 

Zal dot goed overkomen bij onze leden en kiezers? 
Ja, als je maar wat kunt bereiken, als je bepaalde 
duidelijke punten uit je program kunt verwezenlijken. 

Geen randversiering 

U bent niet bang dot er dan op andere terreinen 
zodanige compromissen moeten worden gesloten, dot 
de prijs erg hoog wordt? 
Ik vind de prijs van de oppositie erg hoog . Je moet maar 
afwachten wat de regering voorstelt en je bereikt toch 
vrijwel niets. Je moet dus in het centrum van de macht 
vertegenwoordigd zijn wil je wat bereiken, zowel op 
hetgemeentelijk, hetprovinciale als het landelijkevlak. 
Dat is een aspect van de politiek, waar ik het ook lange 
tijd moeilijk mee heb gehad, maarachteraf, oud en wijs 
geworden,zeg ik: je kunt idealist zijn, maar je moet ook 
reëel zijn, je moet wel wat kunnen bereiken. En als ik dat 
niet kan don doe ik niet mee, ofwanneer het me niet lukt, 
dan stop ik eruit. Daar moet je je bewindslieden in een 
kabinet, of je vertegenwoordigers in een college van B 

en W, aan houden. Je moetdus proberen regeringsver
antwoordelijkheid te bemachtigen, maar nogmaals, 
de situatie moet zo zijn, dat je in zo'n kabinet niet een 
soort randversiering bent. 

Heeft u ook enig idee welke posten D66 zou moeten 
claimen in een kabinet? Moeten dot verwante terreinen 
zijn, zoals milieu, of juist niet? 
In ieder geval zou D66 moeten zeggen dat de ministe
ries van Verkeer en Waterstaat en van VROM samen
gevoegd zouden moeten worden. Je ziet nu ook in het 
milieuplan, dat ze met elkaar te maken hebben. Maak 
er moor één ministerie van, dot haalt een hoop proble
men uit de wereld . Dàt ministerie zou je kunnen clai
men. Het zou best kunnen zijn dat onderen je dat met 
plezierafstaan, wantoferveel eertebehalen volt, moet 
natuurlijk worden afgewacht. 

Vandaar ook de vraag, ofdatzo verstandig is. 
Ja, dat moet worden afgewacht. Je zou dan daarnaast 
financiën moeten hebben, zodat je zeker weet dat je 
daar altijd een gewillig oor vindt voor wensen die nu 
eenmaal geld kosten . Ik zou het ministerie van finan
ciën claimen als D66 de kans kreeg om in een re
geringscombinatie deel te nemen. 

U ziet dof als een sleutelpositie tot alle andere beleids
terreinen? 
Ja, het is naast de minister-president de belangrijkste 
post. Daarom zul je hem niet zo gouw krijgen, moor je 
kunt hetnatuurlijk proberen. Want je hebt natuurlijkerg 
veel kans dot je toch weer 'afgescheept' wordt met 
defensie. 

Vindt u dot de politiek leider van de partij bij voorkeur 
zifting moet nemen in het kabinet, of is het beter dot die 
fractie-voorzifterblijft? Is dooreen algemene regel voor 
te geven? 
Dat moet je van geval tot geval bekijken, maar in ons 
geval vind ik dot de politiek leider in het kabinet moet. 
Het is één van de meest ervaren politici die we hebben, 
en vooral door het gezag dat hij heeft, ook buiten D66, 
ook in andere politieke partijen, moet hij zeker in het 
kabinet, want je moet natuurlijk mensen hebben die 
gezag hebben ten opzichte van je politieke partners. En 
zeker, hoewel hij daar don niet erg veel zin in zal 
hebben, wanneer het een CDA-VVD-D66 regering zou 
worden, zou met name Van Mierlo in dat kabinet 
moeten gaan zitten . Wat dot betreft moeten we ook een 
politiek vormen, net als het CDA doet. Als je in een 
rechts gezelschap stapt, dan moet je daar zo links 
mogelijke jongens in zetten, en stap je in een links 
gezelschap, dan moet je erzo rechts mogelijke jongens 
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in zetten. 
Dan heb je de meeste kans en garantie datde partij zich 
door die mensen kan profileren. We moeten dezelfde 
politiek vormen als het CDA; daar moeten we van leren. 
Die doen dat goed; die hebben 70 jaar lang in de 
regering gezeten. Daar kun je kwaad om worden en 
dat kan irritant zijn, allemaal waar, maar: 'if you can't 
beatthem, join them'. 

Bewindsman moet zich gedragen als bestuurder 

Kunt u in het algemeen aangeven wat iemand die 
misschien een goed politicus is, tot een goed minister 
maakt? Welke selectie-criteria kunt u daarvoor aange
ven? 
Een bewindsman of-vrouw moet zich in eerste instantie 
gedragen als bestuurder. Je moet dus in een team 
kunnen samenwerken, je moet nauw voeling houden 
met je eigen partij, niet met oogkleppen op lopen en je 
moet een ambtelijk apparaat leiden. Je hebt natuurlijk 
wel top-ambtenaren die dat in de praktijk doen, maar 
je bent als minister toch verantwoordelijk voor het 
reilen en zeilen van dat ministerie. Je moetverdergoed 
'liggen' bij de mensen waarmee je moet samenwerken, 
ook bij de andere politieke partijen en voor het overige 
moet je gewoon je gezonde boerenverstand laten 
werken als je op zo'n post zit. Deskundigheid is nooit 
weg natuurlijk, maar echte kennis van wat er op zo'n 
ministerie omgaat, hoef je echt niet veel te hebben. 
Daar heb je je ambtenaren voor. Sommige ministers 
gedragen zich als een super-ambtenaar, dat is bekend, 
maar dat is meestal niet zo erg geslaagd. 

Hij had gelijk, maar kreeg het niet 

Jan Terlouw klaagt er in ziin dagboek over dat hii zo 
weinig gelegenheid heeft om ziin beleid uit te leggen, 
om te vertellen wathii doeten bepaalde zaken die in de 
publiciteit erg negatiefoverkomen, te beargumenteren, 
recht te zetten. Op welke wiize kan een minister zorgen 
voor goede communicatie? 
Je kunt een soort politiek secretaris aanschaffen, wat 
sommige ministers ook gedaan hebben. Het komt een 
beetje merkwaardig op mij over, want dat is nou net de 
deskundigheid die de minister zelf moet inbrengen: 
hoe hij overkomt en bij de achterban ligt. Dat ligt een 
beetje in de aard van het beestje. Jan is natuurlijk een 
zeer scherpzinnig man, hij heeft veel voor D66 bete
kend en het is natuurlijk tragisch dat dat zo gelopen is, 
maar hij moet wat minder klagen. Zo gaat het in de 
politiek nu eenmaal. Anderzijds heb je uiteindelijk aan 
de partij ook alles te danken. De partij moet je ook op 
de vingers kunnen tikken, heeft ook recht van spreken. 

Dat is niet plezierig, maar politiek is een hard bedrijf, 
daar moet je tegen kunnen. 
Hij had het gelijk volledig aan zijn kant, maar hij kreeg 
het niet. Dat komt meer voor. 

Ons kiesstelsel is nu eenmaal zo 

U zegt: D66 moet proberen in de regering te komen. 
Daar heb ie macht, maar macht ontleen ie in eerste 
instantie aan ie kiezers. Zullen die het appreciëren 
wanneer D66, zoals u wilt, deelneemtin een combinatie 
met WD en CDA? Ligt het ook binnen D66 niet veel te 
gevoelig? 
De mogelijkheid WD-CDA-D66 moeten we zeker niet 
bij voorbaat uit de weg gaan. Over die gevoeligheid 
moeten we heen stappen. Ik weet ook dat het bij de 
fractie gevoelig ligt, men zegt: 'daar hebben we vier 
jaar tegen gestreden'. Dat is allemaal wel waar, maar 
ons kiesstelsel is nu eenmaal zo. 

Wanneer er een kabinet van CDA en PvdA komt, kan er 
dan niet ook een be/angriike rol voor D66 liggen in de 
oppositiei door als een soort geweten van de PvdA te 
fungeren? 
Ja, dat hoeft electoraal geen slecht uitgangspunt te 
geven. We hebben in de oppositie in het verleden beter 
gedijd dan in de regering, maar, daarom bepleit ik dan 
ook een anderssoortige combinatie; een andere posi
tie dan waarin we tot nu toe hebben gezeten . Die is ons 
namelijk niet goed bevallen, en ik vrees dat het ook 
deze keer voor ons n iet goed za I u itpakken, dat mensen 
zullen vragen : waar is D66 gebleven? Daar was in het 
verleden niet goed een antwoord op te geven. 

Maar u bliift onder alle omstandigheden voorkeur 
houden voor regeringsdeelname? 
Ja. lkdenkdatdatgoed isvoor D66. Daarbij we moeten 
ons niet uitspreken vóór 6 september; we moeten alle 
opties openhouden . Het systeem bepaalt hoe je moet 
handelen . Als je daar tegen in gaat, vecht je tegen de 
bierkaai . 
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