
Interview met Jan 
Glastra van Loon 

Ik zou er niet 
over piekeren 
vertrouwelijke 
mededelingen 
aan een fractie 
te verstrekken 
HANSJEEKEL 
ERIK VAN DER HOEVEN 

Aan de ene kont zijn wij een bestuurderspartij, wij 
hebben redelijk wat mensen met bestuurservaring en 
redelijk wat mensen op aardige plekken in hetbestuurs
apparaat; daarnaasthebben wij juisthetkritisch volgen 
van de mocht in het vaandel. Wij zijn zowel een partij 
met de andere (bestuurderspartij, ·even links van het 
midden) als een partij tegen de andere en dot strookt 
niet direct met regeringsdeelname. Wat vind jij daar
van? 

In de eerste plaats zou ik willen zeggen doteen kritische 
houding helemaal niethoeftvaarwel teworden gezegd 
wanneer je in een kabinet goot zitten . Integendeel, je 
kunt don in het bijzonder in je departement een andere 
werkwijze gaan toepassen. De manier waarop infor
matie de top van een departement bereikt, leidt ertoe 
dot men daar niet weet wat de echte problemen zijn . 
Iemand die aan de top terecht komt, kan er een hele
boel aan doen, om te beginnen zelf meer in de diepte 
van het departement zi jn informatie gaan inwinnen dan 
gebruikelijk is; in de tweede plaats de structuur van het 
departement, in het bijzonder met het oog op de 
informatievoorziening, reorganiseren . Ook bij de be
sluitvorming in het kabinet kun je je kritische beoorde
ling van voorstellen tot hoor recht laten komen. Dus dat 
vind ik op zichzelf geen reden om te zeggen dat wij 
minder dan anderen geschikt zijn om aan de regering 
mee te doen, integendeel. 

Niet hemelbestormend 

Als wij aan een regering gaan deelnemen zijn wij altijd 
de derde partij, de kleinste van het gezelschap. In 
hoeverre is dot een mogelijke belemmering voor een 
regeringsdeelname? 
Je moet in het oog houden dat je voortdurend over-

stemd kunt worden door de andere partijen en dat je er 
dus niet hemelbestormend in moet stappen, zoals in het 
kabinet-Den Uyl de PPR heeft geprobeerd, maar ie
mand die op de manier die ik daarnet beschreef en dus 
ook vooral onafhankelijk, realistisch en pragmatisch 
zijnwerkop het departement doet, die kan erheel goed 
een stempel op drukken. Dat hebben we gezien aan 
een paar mensen wie dat heel goed gelukt is. Hans van 
Mierlo is een goed voorbeeld, Laurens Jan 8rinkhorst 
eveneens, bij anderen is het mislukt. Dat risico zit er ook 
in, maar ik denk dat het even groot is als voor bewinds
lieden uit andere partijen, alleen blijkt het dan niet zo 
erg. Ze zitten door gewoon te zitten! 

Woorzie jij nu meerruimte: D66 als bruggenbouwer, als 
cement, als middelste partij in het politieke spectrum of 
juist de flonkpositie? 
Ik denk dat je je op geen van tweeën moet vastleggen. 
Dot is net zoiets als een worstelaar die één van zijn 
handen op zijn rug laat vastbinden! Je moet beide 
mogelijkheden voortdurend in je onderhandelingen 
openhouden. Consequent zijn daarin is eigenlijk af
doen aan de innerlijke consequentheid van je eigen 
standpunt. Dat is af en toe bindend, maar ook wel eens 
tangentieel, als je je afzet tegen de onder. 

Stijl 

Je benadering is: je kuntals bewindspersoon altijd jouw 
stijl op je departement loten gelden; dot is het belang
rijkste en de partijpolitieke combinatie waarin wij mee
doen is watdatbetreftsecundair. Kun je die benadering 
in elke combinatie ten volle tot uitdrukking brengen? 
Nietten volle, maarwel op een manier die wat betekent 
en ook niet in iedere combinatie; ik denk dat wij het in 
een combinatie met CDA en VVD het moeilijkst zouden 
hebben. 
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Qua stijl? 
Ja, qua stijl. 

Jouw visie heeft meer betrekking op het functioneren 
van bewindspersonen dan op een strategische plek in 
een coalitie? 
In ieder kabinet zal blijken dat een reeks van factoren 
uitmaakt wie (en hoe) invloed heeft, die zelfs van 
moment tot moment verschilt; het hangt af van de 
manier waarop mensen het met elkaar eens kunnen 
worden, wat in elkaar zien, open spel spelen tegenover 
elkaar of alleen maar heel eng partijpolitiek willen 

' denken en dat hangt weer erg af van de mensen 
waarmee je te maken krijgt en niet alleen maar van de 
partijen, al zullen natuurlijk bepaalde partijen meer 
voor bepaalde belangen opkomen en een bepaalde 
stijl hebben dan andere. Maar hoe je daarmee kunt 
samenwerken of je daartegen moet afzetten hangt ook 
nog erg af van de personen die nu net in het kabinet bij 
elkaar zijn. 

Heb je het idee dater minimumvoorwaarden zijn, zowel 
inhoudelijk als qua bezeHing opdat D66 wil toetreden 
tot een kabinet? 
In de eerste plaats : je kunt niet aan een kabinet mee
doen met louter staatssecretarissen! Nu is natuurlijk de 
vraag: is één minister genoeg? En ik denk van niet. Ik 
denk dat één minister erg geïsoleerd zit in de minister
raad. 

Zoals wij met Gruyters hebben gehad. 
Ja, en nu was Gruyters natuurlijk nieteen erg communi
catief mens. Boeken lezen tijdens de ministerraad kan 
intellectueel een betere tijdsbesteding zijn- maar als je 
mèt die mensen iets wilt bereiken, dan werkt dat ave
rechts. Ik denk, afgezien daarvan, dat je met één 
minister te weinig gewicht in de schaal legt. Dus twee, 
maar dan hangt het ervan af of je voldoende zetels hebt 
om datte kunnen claimen! 

Wij kunnen niet aan een reconstructie van het 
tweede kabinet-Lubbers meedoen 

Heb je ook nog kwalitatieve minimumvoorwaarden? 
Een ding lijkt mij duidelijk-en ik illustreer het maar aan 
een voorbeeld uit het recente verleden - wij zullen niet 
aan een reconstructie van het tweede kabinet-Lubbers 
kunnen meedoen. Dat zou zo onwaarachtig worden, 
dat dat kabinet ook daarom door innerlijke onbe
paaldheid vrij snel uit elkaar zou vallen. 

Wij zijn op moment niet geloofwaardig als wij zouden 
meewerken aan een coalitie met CDA en WD? 

Ik vermijd het woord geloofwaardig,omdatdat meteen 
de associatie oproept dat het niet geloofwaardig is in 
de ogen van de kiezers. Het gaat er mij om dat het 
intrinsiek geen goede basis is om beleid op te vormen. 
Een uitgeblust kabinet, met een beleidslijn die wij nooit 
hebben onderschreven, behalve op wat detailpunten! 
En dan zou je het, om dat in leven te houden, terwijl het 
eigenlijk niet meer weet waar het heen moet, gaan 
steunen. Dat moet je natuurlijk nooit doen! Dat is 
electoraal slecht, maar ook omdat je dan aan iets 
begint dat geen levensvatbaarheid heeft; in je eigen 
ogen al niet. Dus dat is hyperopportunistisch, en daar 
ga je zelf aan kapot. 

Hoe zou vanuit D66 bezien een goed regeringsakkoord 
eruit zien? Moet het gedetailleerd zijn of niet, moet het 
maatwerk zijn, of moet het alleen maar een paar 
globale statements bevaHen? 
De mate waarin je het een en het ander nastreeft wordt 
bepaald door de vraag in hoeverre je nodig bentom de 
meerderheid voor dat kabinette vormen . Naarmate je 
meer nodig bent, is het minder nodig om het uit te 
spellen, maar in beginsel ben ik ervoor om het globaal 
te houden; want met het uitspellen van alle kleine 
puntjes leg je eigenlijk de politiek voor een periode lam 
en aangezien dat niet kan, creëer je problemen die in 
de tweede helft van de kabinetsperiode gaan ontstaan. 

Laten we toch even naar het dilemma kijken . We komen 
mettwee 54'ersteziHen (CDA en PvdA) en als D66ziHen 
we daartussen . We ziHen niet in een wippositie.ln jouw 
benadering zou dat kunnen betekenen: we moeten naar 
meer detail in het regeerakkoord. 
Dat zou het kunnen betekenen, maar ik denk dat je 
daarbij toch niet veel gewicht in de schaal zou leggen. 
Naarmate het akkoord meer gedetailleerd wordt, 
wordt het meer een afbakening van wat het CDA wil, 
respectievelijk wat de Partij van de Arbeid wil en 
vermind·ert het dus de mogelijkheden om tijdens de rit 
zelf nog invloed te hebben; terwijl als het door die twee 
wat ruimer wordt gelaten, je mogelijkheden hebt ook 
doorje redelijkheid enflexibiliteitom in datkabinetwat 
te bereiken bij problemen die opkomen. 

Gentleman 's agreements 

Wat jij zoëven als D66-benadering van het be
windsliedenschap probeerde te karakteriseren, kan dat 
ook in een regeerakkoord gestalte krijgen? Kun je 
proberen met elkaar procedure-afspraken te maken 
over de wijze waörop je met elkaar omgaat in het 
kabinet, waarop je met informatie omgaat, waarop je 
met het parlement omgaat? 
Ik denk nietdat je het schriftelijk moetvastleggen, maar 
je zou wel een paar gentleman's agreements kunnen 
maken. Daar zou voor mij veel meer brood in zijn te 
vinden dan in precieze afspraken over het beleid . Het is 
veel belangrijker hoe de besluitvorming plaats vindt 
dan dat je vooraf precies de uitkomst daarvan probeert 
vast te leggen. 

Wat denk je precies bij die gentleman's agreements? 
Afspraken overwatde minister-presidentzal.mogen en 
misschien ook wel zal moeten doen; de manier waarop 
er over onderwerpen binnen de driehoek of alleen 



maar in een uitgebreide driehoek besluitvorming mo
gelijk zal zijn. Die driehoek heeft consequenties die 
veel verder strekken dan welke inhoudelijke afspraken 
ook. Als die de doorslaggevende rol blijft spelen en 
anderen alleen maar satellieten zijn - WVC, een beetje 
Justitie, een beetje nog wat -, gaan de kwalitatieve 
toekomsteisen minder een rol spelen dan de strikt 
economisch-financiële prioriteiten. Ik wil de invloed 
van die meer op de kwaliteit van het bestaan gerichte 
departementen graag vergroten; niet omdat ze af
breuk moeten doen aan wat in de driehoek van belang 
is, maar omdat ze een factor eraan toe moeten voegen. 
Datgebeurt naar mijn smaakop hetogenblik teweinig. 
Het budgettaire element is zo overheersend geworden 
datde kwalitatieveoverwegingen nauwelijks meer een 
rol spelen. Het is eigenlijk van de zotte dat we om de 
staatsschuld terug te dringen tegelijkertijd onszelf be
lasten met onbetaalde rekeningen die nog veel groter 
zijn dan die staatsschuld ooit geweest is. Daar kun je 
afspraken over maken, maar ik denk niet dat dat in een 
regeerakkoord moet staan, zodat het parlement zich er 
ook over moet uitspreken; want dan gebeurt er iets 
gevaarlijks : dan gaat het parlement meepraten overde 
manier waarop dat kabinet intern moet functioneren. 
En wat daar dan weer voor leuke spelletjes uit rollen .. . 

Besluiten moeten worden genomen waar de 
verantwoordelijkheid ligt 

Een hele andere vraag, over de verhoudingen binnen 
D66. Hoe zou je de onderlinge communicatie tussen de 
D66-bewindslieden moeten laten lopen? Hoe zie je de 
relatie van de D66-bewindspersonen, zo wij die krijgen, 
met de Kamerfractie, wat is voor jou in dezen het 
uitgangspunt? Is dat een uitgangsp'unt zoals het CDA 
dat soms hanteert, waarbij ministers soms Kamerleden 
opbellen met de vraag om wat voor hen te doen en wat 
er speelt, is dat het strikte dualisme zoals Jan Terlouw 
dat heeft geprobeerd aan te brengen? Waar sta jij? 
Ik vind dat je benadering anders moet zijn dan dualis
tisch of monistisch : je kunt heel veel overleg hebben, 
maar de besluiten moeten worden genomen waar de 
verantwoordelijkheden liggen. Dat betekent dat je 
uitvoerig kunt bespreken wat de haken en ogen van een 
bepaald vraagstuk zijn, maar geen afspraken kunt 
maken over besluitvorming! Dat moet je laten waar het 
thuishoort. Dat zijn principes van besluitvorming die 
wel eens in de weg van een efficiënte gang van zaken 
lijken te staan; maar als je ze niet aanhoudt krijg je het 
achteraf op je brood. Jan Terlouw heeft zeer afstande
lijkgeopereerd en die is daardoorvéél meer dan nodig 
was geïsoleerd geraakt, zowel tegenover de fractie als 
tegenover de partij, als zelfs, merkwaardig genoeÇj, in 
het kabinet. En omgekeerd, de manier wao rop hetCDA 
het doet, dat kan alleen maar omdat het de constante 
machtsfactor is, want anders zou het in dezelfde pro
blemen raken als waarin nu de VVD zit. Er is veel 
overlegd, maar men heeft niet zuiver uit elkaar gehou
den waar de besluiten worden genomen en nu verwijt 
men elkaaroveren weer dat men hetzus doet maar dat 
men het zo had moeten doen. Dus ik vind : veel overleg, 
maar gescheiden besluitvorming. 

Heel helder; maar dat vele overleg betekent ook dat je 
de Kamer veel informatie geeft waarvan topamb-

tenaren het idee hebben dat die eigenlijk geheim zou 
moeten blijven. Die geef je wel, en je zegt: Kamerleden, 
doe er wat mee, ik ga dit doen . 
Daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Voorinformatie 
bereikt de Kamerleden overigens niet alleen via de 
bewindslieden, maar ook via de ambtelijke top en dàt 
vind ik nièt in de haak. Als er zaken zijn die behoren tot 
de vertrouwelijke informatie van de bewindspersoon, 
dan moet je die ook zo houden. Hoogstens kun je over 
bepaalde onderwerpen de woordvoerder of de speci 
alistin de Kamerin vertrouwen nemen, maardatgaatal 
heel ver. Ik zou er niet over piekeren om vertrouwelijke 
mededelingen aan een fractie te verstrekken, maar je 
mag natuurlijk wel bloot geven wat je eigen innerlijke 
overwegingen zijn, aan de fractie. Dat is wat anders : ik 
zie het probleem zó, op grond van deze overwegingen. 
Reageer maar! 

Er zullen overwegingen bij zitten die verder niet bekend 
zullen zijn, of kunnen zijn, bij de fractie . Het is een lastig 
punt, dat relatief eenvoudig wordt opgelost doordat 
topambtenaren vrij gemakkelijk communiceren met 
een aantal topwoordvoerders in de Kamer. 
Datis een collusie die ik maak, waardoor de Kamerniet . 
meer zuiver de controle op het beleid kan uitoefenen. 
Dus dat is schadelijk. Dat is alleen maar goed voor de 
machtspositie van de partij tussen wier ambtenaren en 
Kamerleden dat soort informatie wordt uitgewisseld. Ik 
vind ook dat dat maar scherper tegenover de Kamer 
moet worden gesteld. 

Zouden andere bewindspersonen niet ook toegang 
hebben tot zulke informatie? 
Nee, nauwelijks. Ik ben dan wel bewindspersoon ge
weest,zij hetnietde hele rit. Mededoordatwij maaréén 
minister hadden, maar ook als gevolg van de wijze 
waarop die minister functioneerde, zat ik volstrekt 
geïsoleerd. Ik zat op Justitie en had daar mijn eigen 
tent; daarmee was het afgelopen! 

Anderzijds: je opereert als D66 bewindspersoon in een 
veld waarin dit schering en inslag is. Moet je dan daar 
dezelfde praktijken naast of tegenover gaan stellen? 
Ik meen van niet, want je ontneemt jezelf het rechtom er 
aanmerkingen over te maken en ik vind dat het heel 
kritisch tegemoet getreden moet worden. Het is een van 
de schadelijke effecten van de CDA-cultuur in onze 
politiek; maar wij willen toch ook echtàndere politiek? 
Datvind ik nu echtop lange termijn een belangrijkdoel. 

Je kunt de rit uitzitten, maar daarna is er geen 
partij meer 

Goed: andere politiek. Hoe zie jij nu de relatie met de 
partij? Hoe moet de relatie zijn van bewindspersonen 
met de partijvoorzitter, met het Hoofdbestuur, met de 
rest van de partij? 
Daar heb ik ook vrij eenvoudige ideeën over. De 
verantwoordelijkheid van de partijvoorzitter (zoals 
van het hele partijbestuur) is in de allereerste plaats de 
eenheid van de partij. Die moet gehandhaafd worden. 
De voorzitter moet dus zowel in fractievergaderingen 
a Is bi j bewi ndsl ieden dàn zi j n vi nger opsteken wanneer 
deeenheid van de partij wordt bedreigd en zeggen: wil 
je rekening houden met zus en zo; dan ondergraaf je de 

29 

o 
m 
m 

'" -'" z 
;lIJ .,. 



30 

'<t 

"" z 
..,-.., 
U.J 
U.J 

Q 

basis waarop je zelf staat; dan kun je deze rit uitzitten, 
maar daarna is er geen partij meer- af iets dergelijks. 
Dat is de legitimering van de partijvoorzitter of welk 
HB-lid dan ook. Een directe verantwoordingsplicht van 
de minister tijdens de rit aan de partij zie ik helemaal 
niet. 

Denk iii in termen van een regulier overleg tussen 
bewindslieden en Hoofdbestuur? 
Neen, absoluut niet. Ik kan me voorstellen dat er naast 
de voorzitter nog een paar mensen - vice-voorzitter en 
secretaris politiek bijvoorbeeld - meedoen aan het 
beraad van de fractie met de bewindslieden, maar 
verantwoording afleggen door bewindspersonen aan 
een bestuur van de partij ofzo ... 

Datgaat mii ook veel te ver. Ik bedoel meer een platform 
voor reguliere informatie-uitwisseling. 
Ach nee, laat de minister af en toe een verhaal houden 
voor de partij om te vertellen waar hij mee bezig is; 
maar - zij het wat minder demagogisch - op de wijze 
van een campagnetoespraak. 

Maar als er nu in de achterban grote ongerustheid 
ontstaat, zoals we dat in '82 hebben gehad, hoe zie ie 
dan die relatie? Moeten ministers dan toch maar gaan 
uitleggen aan de partii waarzii mee bezig ziin? 
Niet aan de partij alleen. Er is natuurlijk geen man 
overboord wanneer een minister af en toe een spreek
beurt moet houden wao ri n hij de ernst van het probleem 
en de redenen waarom hij er zo over denkt te kennen 
geeft, maar het is niet in overleg treden. Dat zou ik echt 
uit den boze vinden. Iets anders is natuurlijk dat ieder 
partijlid toegang heeft tot de minister, zoals iedere 
andere Nederlander, ietsje meer zou ik zeggen. Hij 
mag de bewindspersoon kenbaar maken wat hij ervan 
vindt, maar dat is wéér wat anders dan met elkaar 
overleg hebben. De partij moet zich goed realiseren 
dat zij nietde Kamerleden ofde bewindspersonen heeft 
verkozen. Dat heeft de kiezer gedaan. 

Is de partii daaraan toe om zich datte realiseren? Je stelt 
het behoorliik zuiver. 
Dat is volgens mij de enige manierwaarop je jezelf niet 
in de luren kunt leggen! 

Denk ie dat onze partii dat op dit moment zou kunnen 
volgen? Zou men dat een goede benadering vinden? 
Ik denk dat de partij dat heel goed zou kunnen volgen, 
want het hoort bij de partijcultuur. En ik denk dat 
wanneer je merkt dat het niet voldoende duidelijk is, je 
het ,heel snel duidelijk zult kunnen maken; omdat die 
partijculturele basis er is. Kijk, er lopen in iedere partij 

mensen rond die alleen maar lid zijn van de partij 
omdat ze hun gal kwijt kunnen en dat is niet eens een 
illegitieme motivering om lid te zijn van de partij, maar 
het wordt wel illegitiem als ze op grond dáárvan gaan 
zeggen dat ze meer recht op invloed hebben dan ze 
strikt genomen zouden moeten krijgen. Je moet die 
mensen niet de mond snoeren, je moet ze alleen maar 
precies de mogelijkheden laten die ze behoren te 
hebben. 

Denk iii dat een liisttrekker beter in een kabinet kan of 
dat hii beter fractievoorzitter zou kunnen worden? 
Dat hangt van de situatie af. Ik heb daarnet gezegd dat 
ik vind dat je eigenlijk met twee ministers in een kabinet 
moet zitten . Stel nu dat je dat niet lukt en dat jetoch vindt 
om allerlei andere redenen dat je het maar moet doen
dàn moet niet de lijsttrekker in het kabinet gaan zitten. 
Dan moet hij zijn gewicht in de schaal leggen buiten het 
kabinet om zo ook de positie van die ene minister in het 
kabinet te kunnen steunen. Als hij zelf in het kabinet 
gaat, ontneemt hij zichzelf ontzettend veel macht. Dan 
is hij opeens ingekokerd. Ik heb er overigens geen 
principiële mening over, het is duidelijk afhankelijk van 
de situatie. 

Nu we het toch hebben over de directe dingen : ziin er 
posten waarvan ie vindtdatD66 die iuistwel, ofiuistniet 
zou moeten claimen? 

Beestachtig wat aan vuil over die man is uitgestort 

Neen, dat heb ik niet. Het lijkt zo leuk om op een 
spending department te zitten, maar dat is het eigenlijk 
helemaal niet. Daar wordt wel het leukste beleid ge
maakt, maar je hebt nooit de middelen om het zo te 
doen als men het van je verwacht. Dus als je geen 
invloed hebt op de verdeling van de middelen, als je 
alleen maarspending departments hebt, .. eigenlijk zou 
je dus ook moeten komen op een van die andere 
plaatsen. Maar ja, Jan T erlouw heeft daar gezeten met 
Joop den Uyl tegenover zich op Sociale Zaken, en dàt is 
van de gekke! Je zou best op Economische Zaken 
kunnen zitten. Jan Terlouw is niet in de eerste plaats te 
gronde gegaan aan zichzelf, maar aan de campagne 
die tegen hem werd gevoerd. Wat er aan vuil over die 
man is uitgestort ... echt beestachtig . En datkwam, dat 
weten we nu, uitde koker van de publiciteitsman van de 
fractie van de Partij van de Arbeid. Ik herinner me dat 
het kwam en dat ik dacht: het moet eens ophouden, 
maar het ging maar door! Ik heb toen een keer gezegd 
dat de kritiek op Jan Terlouw niet langer geloofwaar
dig was en toen is het opgehouden, toen zag je dat het 
uit één bron kwam. Het waren niet die journalisten die 



allemaal een stukje hadden, neen, die werden gevoed! 
Dat werd dus op zijn minst goed gevonden door Joop 
den Uyl, althans hij heeft het niet kunnen tegenhouden. 
Dat was omdat daar de prins van de Partij van de 
Arbeid zat. Bij socialisten zit nog altijd sterk het gevoel 
dat zij opkomen voor de achtergestelden en daar is iets 
vanwaar. Alleen, het is niet meerzowaaralszij denken 
dat het is. 

Principieel 

Onder welke voorwaarden zou D66 bereid moeten ziin, 
uiteen kabinet te stappen? 
Als er iets heel principieels, bijvoorbeeld moet betrek
king tot het milieu gebeurt en wij zeggen: daar kunnen 
wij in geweten niet aan meewerken. Iets heel principi
eels zou ik ook vinden wanneer een van de andere 
kabinetsleden de Kamer onjuist heeft voorgelicht en 
men weet dat te regelen, zodat hij niet hoeft te vertrek
ken, doordat hij geen motie van wantrouwen aan zijn 
broek krijgt. Ik denk dat je dan heel ernstig moet 
overwegen er zelf uit te stappen - hoewel dat je heel 
veel zou kosten . Om datduidelijkte rhaken,datzou niet 
meevallen . Dat is bijna niet uit de doeken te doen. 

Het is heel eerliiktegenover ie eigen wortels en ie eigen 
ideeën; wii vinden het be/angriik ... 
Ik zeg ook dat je het moet overwegen . 

Over overwegen gesproken : zou iii nog willen overwe
gen om een congresuitsproakte kriigen overstrotegie? 
Neen, op dit moment niet. 

Een aantal anderen die wii hebben geïnterviewd heb
ben zich afgevroagd of wii wel mee moeten doen 
wanneer CDA en Partii van de Arbeid een kabinet gaan 
vormen. Zou er niet iuist dan een leuke oppositie te 
voeren ziin? Wat is iouw visie daarop? 
Ik ben er niet bij voorbaat op ingesteld dat wij, als het 
ons gevraagd wordt, aan zo'n combinatie mee moeten 
doen. Het is een afweging : wat kan in het kabinet 
worden gedaan, tegenover: wat wordt ons ontnomen? 
Enondermogelijkhedenversta ikook: electoralewinst. 

Hoe zie iii dat 'serieus afwegen'? Hoe werkt dat? Is dat 
'de partii', is dateen kleine groep? 
Neen, dat is de fractie; waarbij alweer het hoofdbe
stuur, de voorzitter, opdie éne basis stemrecht heeft. 

En dat soort grondige afweging vind iii nog zeker 
nodig? 
Ja, zeker. 

Kun ie ook uitkomen op niet aan het kabinet meedoen? 
Zie ie dus een oppositierol voor D66 tegen een CDA
PvdA-kabinet die vruchtbaar kan ziin? 
Dat kàn hij heel goed zijn. Neem nu wanneer de Partij 
van de Arbeid die toch eigenlijk niet zo'n authentieke 
milieupartij is, met het CDA een programma gaat 
uitvoeren dat helemaal op werkgelegenheid is afge
stemd, ten koste van het milieu. Dan zie ik onze rol in de 
oppositie en nièt in het kabinet. 

Waar ik dan nog een veel groter probleem zie is de 
individualisering en de uitwerking daarvan . Ik vind die 
partiien puur conservatief in hun benadering van 
levensvormen in de komende eeuw. Op dàt punt 
zouden zii beslissingen kunnen nemen die indruisen 
tegen het gevoelen van de hele partii-
Dat ben ik met je eens. Het geldt ook voor punten als 
euthanasie en abortus. Dat hele pakket komt met zo' n 
coalitie aan een heel dun draadje te hangen, maar de 
oppositierol is ook niet makkelijk, tussen Groen links 
en de VVD i n. Het hangt er vanaf hoe d ie gaan opereren 
of dat een dankbaarder rol is dan die tussen PvdA en 
CDAin! 

Gezellig. maar oerslecht I 

Heb ie verder nog wat toe te voegen? 
Ja,een kleinigheid . Wij hadden hetover overleg tussen 
fractie en bewindslieden. Dat is totnutoe altijd gegaan 
in de vorm van een etentje. Dat is heel slecht. Ik vind dat 
eróók af en toe gegeten moet worden, maar wekelijks 
oftweewekelijk ... dat betekent dat ieder zijn jasje gaat 
uittrekken en veel te persoonlijk gaat denken. Er moet 
ook zakelijk worden vergaderd, gewoon in besloten 
kring. Ik vond dat zelf ook leuk: dan gaan we gezellig 
eten en drinken .. . maar het is oerslecht! 
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