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COLUMN 

Meneer de (toekomstige) minister-president, 

Uw werkelijke identiteit is nog onbekend. Kabinetsformaties duren in ons land lang- de 
luxe die een klein land zich kan veroorloven. Op het moment waarop ik dit schrijf, zijn de 
verkiezingen nog niet gehouden. Mijn open brief is dus erg prematuur. 
Maar wat ik op het hart heb kan niet vroeg genoeg worden gezegd. 
Het is zeer waarschijnlijk dat u de lijsttrekker was van de partij met de meeste stemmen 
- want dat is de laatste tijd de gewoonte geworden: de grootste fractie levert de premier. 
Veel kiezers denken misschien dat het hier om een staatsrechtelijke regel gaat maar dat is 
onzin - het is een handig uitgangspunt, meer niet. Het kan ook anders. 

Maar gesteld dat u aanvoerder bent van de grootste fractie (zoals Kok in '94 en '98) dan 
nog beschikt u niet over een echte democratische basis. Uw fractie bezet nog geen derde deel 
van de zetels in het parlement -en dan gaat het om parlementariërs en dat zijn heel ande
re mensen dan kiezers. Kamerleden zijn partijgebonden en ook als er in uw eigen fractie 
een groepje zou zijn dat aan een ander als premier de voorkeur zou geven, zullen we daar 
nooit iets van merken. 
U bent in het Catshuis gekomen doordat een stuk of wat andere lijsttrekkers daarvoor 
bepaalde voorwaarden hebben gesteld waar u aan wilt voldoen. Welke voorwaarden dat 
zijn, wisten we voor de verkiezingen niet, maar na de kabinetsformatie is het regeerak
koord gelukkig openbaar dus dan weten we het. 
Het ontbreken van een echte democratische legitimatie heeft tot gevolg dat u ook niet erg 
veel te vertellen hebt. Misschien dat veel kiezers denken dat u net zo'n baasje bent als de 
Duitse bondskanselier, de Engelse prime-minister, de Franse president of de Amerikaanse 
- maar dat is een misverstand. U bent voorzitter van de ministerraad - daarom komt u op 
vrijdagavond als een soort woordvoerder op de TV om te vertellen wat het kabinet heeft 
gedaan. Verder beheert u de agenda van de ministerraad en in Brussel vertegenwoordigt 
u ons land op de bijeenkomsten van Europese regeringsleiders. Maar als het om het echte 
beleid gaat, heeft u niets meer te vertellen dan uw collega's. Bij ons regeert het collectief
niet het individu. Als je de campagnes hebt gevolgd, zou je dat niet vermoeden- maar toch 
is het zo. 
Is dat erg? 
Ja en nee. 
Als het land zich kan veroorloven om een beetje verder te sukkelen en lang te onderhande
len over allerlei compromissen -kortom als het vrede, welvaart en gezapigheid is -dan kan 
het heel goed. De tegenstellingen zijn dan ook meestal niet zo groot en dat scheelt een hele
boel. Nederland heeft verhoudingsgewijs heel veel vrede, welvaart en binnenlandse rust 
gekend en daarom leeft bij de politieke elite nog heel sterk het idee dat het collectieve 
bestuur perfect is. Halve en trage beslissingen en compromissen zijn dan niet erg. Het 
schip van staat dobbert kalmpjes verder. 

Maar als er slecht weer dreigt kun je beter een echte kapitein op het schip hebben: iemand 
die op de brug staat omdat hij het vertrouwen heeft van de meerderheid der opvarenden. 
Zo iemand kan, mag en durft slagvaardig te zijn. 

Beste meneer de (toekomstige) minister-president, 
Ik wens u - en mijzelf toe - dat het kalm weer blijft zodat het niet zo erg is om geen echte 
regeringsleider te hebben. Misschien kunnen we het op de oude voet nog een jaar of wat 
redden. 
Mocht u evenwel menen dat we moeilijke tijden tegemoet gaan, dan ware enkele staats
rechtelijke hervormingen te overwegen - ter invoering van de democratische legitimatie en 
ter bevordering van de slagvaardigheid. Maar bespaar ons in elk geval de zoveelste staats
commissie. 

Veel sterkte, 

Jan Vis 
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