
PERSPECTIEF 

Verambtelijking van de politiek. 
W at ertegen te doen? 

Door S.W. Couwenberg 

W elk gezag kan nog worden toe
gekend aan die allang geleden 
als versleten bestempelde en 

voor en na bestreden en gesmade leer?', zo 
merkte de Nederlandse staatsrechtgeleer
de C.w. van der Pot al in 1921 op in zijn 
intreerede.(l) Van der Pot doelde op de 
leer van de trias politica. Dit gezag is 
sindsdien door tal van andere staatsrecht
beoefenaars verder geraltiveerd. Zo stelde 
S. van Poelje in zijn oratie van 1966 dat 

Couwenberg constateert dat 
bestuurlijke en staatkundige 

vernieuwing blijven 
noodzakelijk om de bureau

cratisering af te remmen 
en de democratisering te 

bevorderen. 

vloedt, wordt de overheidsbureaucratie 
gezien als het uitvoerende, a-politieke 
deel van de executieve. Het beginsel van 
de ambtelijke neutraliteit en onpartijdig
heid vindt men in tal van grondwetten in 
liberale democratieën nog steeds erkend. 
Het ligt daar ook ten grondslag aan het 
ambtenarenrecht en geldt tevens als juri
dische basis van de politieke onschend
baarheid van ambtenaren. 

het moeilijk is een staatsrechtelijk denk-
beeld te vinden waarvan de onjuistheid zo 
vaak op zo afdoende wijze is aangetoond 
en dat desondanks in de wereld van het 
ongeschoolde staatsrechtelijke denken zo springlevend is ge
bleven.(2) Er zijn in de loop van deze eeuw verschillende cor
recties op die leer aangebracht, onder anderen door Crince Ie Roy 
die een ruimer criterium voorstelde ter onderscheiding van pu
blieke machten, te weten de uitoefening van enigerlei publieke 
beslissingsmacht. Op grond daarvan kwam hij ertoe het ambte
lijk apparaat als vierde macht te introduceren.(3) 
In de leer van de trias politica, die het gangbare politieke denken 
over een democratische staatsinrichting nog steeds sterk beïn-

(1) C. W. vall der POL, 'De verdelillg der SIaaislaak', 1921, p. 8. 
(2) S.O. vall Poelje, 'Verscheidellheid ell eellheid', 1966, pp. 7-8 
(3) R. Cillce Ie Roy, 'De vierde machi', 1976, p.45 e.v. 

B ureaucratisering versus demo
cratisering 

Maar de constitutionele rechtswerkeJijkheid laat een heel ander 
beeld zien. De overheidsbureaucratie is steeds meer een integre
rend onderdeel geworden van de politieke machtsstructuur. Dit is 
het gevolg van een tweetal ontwikkelingen: 
1. De selectie op grond van objectieve criteria van bekwaamheid 
en geschiktheid, die in de moderne democratiserende rechtsstaat 
is geïntroduceerd, heeft geleid tot een bureaucratische staatselite 
met een eigen machtsbasis die steunt op technocratische deskun
digheid. 

Prof. dr. S. W. Couwenberg is hoogleraar slaats- ell besluursrechl aCIll de 
economische fac ulleil vall de Erasmusllll iversileil Ie Rotterdam. Dit artikel 
is de redevoeriIrg die prof. Couwellberg uitsprak lijdelIs hel symposiulII 
'Gouverll illg by Admillislralioll' Ier gelegeIlheid vall hel lweede luslrum vall 
hel dis/JltIllVOOr ecollomische politiek 'Overheid en Samellievillg' vall de 
ErasnutsulI iversÏ1eit. 

---------------------- (Advertentie) ----------------------

verschenen: SWB-Cahier over migratie 

IN GOEDE BANEN 
Een analyse van het verschijnsel migratie. In dit cahier komen de vragen aan de orde, die 

in de maatschappelijke discussie niet meer of te weinig worden gesteld. 40 pagina's A4. 
Prijs f10,- (+ f2,70 verzendkosten). 

U kunt nu een of meerdere cahiers bestellen: 070-3858303. 
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2. In de verzorgingsstaat die zich in deze eeuw heeft ontwikkeld, 
wordt die deskundigheid een steeds belangrijker component van 
beleidsvorming en -bepaling. De overheidsbureaucratie ontleent 
hieraan een eigen constitutionele machtspositie die juridisch on
derbouwd is door de rechtsfiguren van mandaat en (sub)dele
gatie. 
In de 1ge eeuw waren er al stemmen die waarschuwden tegen de
ze nieuwe, bureaucratische machtsvorming. In Engeland werd 
dit verschijnsel lange tijd hoofdzakelijk als een "continentale 
kwaal" gezien. Pas sinds het begin van de 20e eeuw begint men 
ook daar te beseffen dat deze kwaal niet tot het continent beperkt 
blijtf. Het was vooral John Stuart Mill die ten strijde trok tegen 
de bureaucratisering van de moderne staat en daarin een bedrei
ging zag van het democratiseringsproces. Hij doelde daarbij voor
al op het gevaar dat het ambtelijke apparaat van een dienende, 
een heersende bureaucratie zou worden, belust op steeds meer 
macht. Het was voor hem het belangrijkste argument om zich 
tegen toenemende overheidsbemoeienis te keren. 
Ook op het continent waren er tal van schrijvers die de voort
schrijdende bureaucratisering van de staat signaleerden en he
kelden. De Italiaanse elite-theoreticus G. Mosca ging in zijn 
klassieke werk 'Elementi di Scienza Politica' van 1896, in Engelse 
vertaling verschenen onder de titel 'The Ruling Class', zelfs zover 
het ambtelijke bestuursapparaat als hèt bepalende kenmerk van 
de moderne staat aan te merken en sprak dan ook van de moder
ne bureaucratische staat. 
Dit was in zijn tijd nogal overdreven, maar na 1945 is het niet on
gewoon meer de moderne staat als zodanig aan te duiden. In de 
Duitse literatuur wordt de verzorgingsstaat nader getypeerd als 
'Verwaltungsstaat'; in de Angelsaksische literatuur als 'the admi
nistrative state'. De hogere ambtenaren worden in aansluiting 
hierop gepresenteerd als staatslieden in vaste dienst; staatslie
den in vermomming. In het proces van beleidsvorming en -bepa
ling is er geen element meer dat de overheidsbureaucratie niet 
mede bepaalt. De toenemende internationalisatie van politiek be
leid en rechtsvorming, vooral het proces van Europese integratie, 
heeft de politieke rol en invloed van de overheidsbureaucratie nog 
sterker geaccentueerd. 

Nieuwe elite 

De socioloog P. Thoenes kwalificeerde de leiders van die bureau
cratie in zijn vermaarde dissertatie 'De elite van de verzor
gingsstaat' van 1962 zelfs als de nieuwe elite van de moderne sa
menleving. Deze functionarissenelite, zoals hij ze nader omlijnt, 
is in feite de draagster van de waarden van de verzorgingsstaat. 
Was in de klassiek-liberale periode het parlement het discussie
centrum van het politieke proces, in de verzorgingsstaat is dat 
verlegd naar het departement. Het oude uitvoerende apparaat, zo 
vat Thoenes zijn analyse samen, is uitgegroeid tot een ontwer
pend, uitvoerend en controlerend lichaam, geleid door een be
stuurlijke elite, die haar (allerminst uitbundig uitgedragen) supe
rioriteitsbesef baseert op haar exclusief wetenschappelijk inzicht. 
In Nederland is de verambtelijking van de politiek nog versterkt 
door het feit dat de overheidsbureaucratie steeds meer fungeert 
als politieke recruteringsbasis. Een meerderheid van Tweede Ka
merleden heeft thans een ambtelijke of semi-ambtelijke achter
grond. Dezelfde tendens ziet men in vertegenwoordigende licha
men op lagere overheidsniveaus. Het ministersambt heeft hier in 

de loop der jaren ook een sterk ambtelijke kleur gekregen. Onze 
ministers zijn in de regel vakministers die in de ministerraad de 
visie en de belangen van hun departement vertegenwoordigen. 
Uit een recente enquête van NRC-Handelsblad (gepubliceerd in de 
editie van 14 maart 1992) blijkt dat een meerderheid van Tweede 
Kamerleden nu zelf ook erkent dat de politiek teveel verambte
lijkt is. 
Een kwalijke uitwas van die verambtelijkingstendens is de verko
kerde wijze waarop het overheidsbeleid tot stand komt. Het is, 
zoals al zo vaak gesignaleerd, gefragmenteerd geraakt in een 
groeiend aantal deelbelangen dat in gesloten circuits van belan
gengroepen, ambtenaren en fractie-specialisten behartigd wordt 
zonder dat een adequate politieke afweging tegen andere deelbe
langen plaats vindt. In de literatuur pleegt men dit fenomeen te 
karakteriseren als neocorporatisme. De overheidsbureaucratie 
speelt daarin een centrale rol. In die groeiende verstrengeling 
van ambtelijke, corporatieve en politieke beleidsvorming raken 
de bevoegdheden van het parlement steeds meer uitgehold, zoals 
in de literatuur van de afgelopen decennia uitvoerig uit de doe
ken is gedaan. Het parlement dient veelal nog slechts ter be
krachtiging van politieke beslissingen die elders genomen zijn. 
Die uitholling van de parlementaire machtspositie geldt ook voor 
de parlementaire controle op het overheidsbeleid. De juridische 
basis hiervan is het principe van ministeriële verantwoordelijk
heid. Maar dit principe is in de politieke praktijk zodanig 
verzwakt dat het al sinds vele jaren als een juridische fictie wordt 
beschouwd. 

Politisering benoemingsbeleid 

De politiek tracht zich tegen deze ontwikkeling te verweren door 
het benoemingsbeleid te beïnvloeden via een partijpolitieke recru
tering van hogere ambtenaren zoals steeds meer openlijk wordt 
erkend. Een prominent CDA-lid als ir WC.M. van Lieshout 
spreekt in dit verband van het ontstaan van mengvormen van po
liticus-ambtenaar en ambtenaar-politicus.(4) De politicus ge
draagt zich daardoor steeds minder als volksvertegenwoordiger. 
Deze toenemende politisering van het benoemingsbeleid is mijns 
inziens een paardemiddel dat het democratische grondrecht van 
gelijke benoembaarheid volgens objectieve criteria ondergraaft en 
dit grondrecht in feite transformeert van een individueel recht tot 
een groepsrecht, dat men alleen kan uitoefenen als men tot een 
bepaalde partijpolitieke groepering behoort. Het gaat daarmee 
dezelfde kant op als in het passiefkiesrecht.(5) Het landsbestuur 
raakt opnieuw in handen van een regentenklasse, die nu niet 
meer zoals voorheen bepaald wordt door afkomst of milieu, maar 
door politieke gezindheid en politiek conformisme. Partijen ve
randeren mede hierdoor van massa- in kaderpartijen, waarvan 
het lidmaatschap meer wordt bepaald door carrière-overwegingen 
dan door het ideologische appèl van partijen. 
Al in de jaren vijftig en zestig werd het primaat van de politiek 
ernstig in twijfel getrokken. Sindsdien is het met dit primaat al
leen maar verder bergafwaarts gegaan. In plaats van leiding te 
geven aan het proces van beleidsvorming zijn politici veel te veel 
geneigd geraakt te concurreren met ambtenaren in specifieke 

(4) IV.C.M. van Lieshout, 'Burgers en overheid op weg. Maltr wltltrheen?', 
Cllristen-Democmtuche Verkel/I/il/gen, 2, 1993. 
(5) Zie S. W. Couwel/burg, 'I)olitiseril/g bel/oemil/gsbeleilj ell de grom[wel.', 
Ned. juristel/b/ltd, 19, 1992. 
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deskundigheid en zijn zij zich meer en meer gaan richten op de 
bureaucratische denk- en handelwijze. 
Op lagere overheidsniveaus zien we soortgelijke tendenties. Ook 
daar geeft de bureaucratische elite allang de toon aan in het 
bestuursproces en politieke functionarissen zoals gedeputeerden 
en wethouders hebben zich daaraan volledig aangepast. Zij ge
dragen zich in feite als superambtenaren. De discussie over kern
taken die de laatste tijd op gemeentelijk niveau is gevoerd, is in 
hoofdzaak een ambtelijke aangelegenheid geweest, hoewel hier 
toch in de eerste plaats een verantwoordelijkheid lag voor de ge
meentelijke politici en hun partijen. Dit illustreert opnieuw hoe
zeer de gemeentelijke democratie in verval is geraakt en hoezeer 
kiezers gelijk hebben als zij in die façade-democratie weinig ver
trouwen meer hebben. Dit wordt nu gelukkig ook meer beseft. 
Vandaar dat er de laatste jaren in tal van vooral grotere gemeen
ten commissies Bestuurlijke Vernieuwing zijn ingesteld, die pro
beren de gemeentelijke democratie nieuw leven in te blazen door 
versterking van de rol van het raadslid als volksvertegenwoordi
ger, door ontbureaucratiseriI{g van het raadswerk, verkleining 
van de klooftussen lokaal bestuur en burgers e.d. 

Democratie als retorische façade 

De hier kort geschetste ontwikkeling betekent het failliet van de 
traditionele beginselpolitiek en daarmee van het huidige partij
stelsel dat zijn legitimiteit voornamelijk daaraan ontleent. Het il
lustreert ook hoezeer onze democratie gereduceerd is tot een 
fraaie retorische façade waarachter een weinig democratische 
werkelijkheid schuil gaat. De vraag of het hele circus rond Ka-

.11illi.~/",.i,' "all l:"i/"IIlaml.'I' Zal""11 

merverkiezingen wel zo beslissend is, als het pleegt te worden 
voorgesteld, is volgens de eerder geciteerde CDA-voorman, Van 
Lieshout, alleszins gerechtvaardigd. 
Op het eind dezer eeuw is er een brede consensus gegroeid over 
de beginselen van de democratische rechtsstaat, die in 1991 
plechtig gevestigd is in het CVSE-Handvest van Parijs voor een 
nieuw Europa. Tussen die beginselen en de politieke praktijk 
gaapt echter een even grote kloof als tussen politiek en burgers. 
(6) In de praktijk worden we in overwegende mate geregeerd en 
bestuurd door niet gekozen en politiek niet verantwoordelijke 
functionarissen. Dit is wat anders dan democratie. 
De belangrijkste theoreticus van de bureaucratisering van de mo
derne staat en cultuur, Max Weber, beoordeelt die bureaucratise
ring als een positieve bijdrage tot de toenemende rationalisering 
van de moderne samenleving.(7) Deze rationalisering valt wel
iswaaar positief te waarderen, maar een kritische kanttekening 
is dan op zijn plaats. De bureaucratische rationaliteit is typisch 
een instrumenteel type rationaliteit. Het is de taak en verant
woordelijkheid van de politiek die rationaliteit aan te vullen en te 
corrigeren met wat Weber de 'Wertrationalität' noemde en Mann
heim de 'substantiële rationaliteit'! Een rationaliteit die betrek
king heeft op waarden, zin en betekenis van politiek en bestuur
lijk handelen. 
Weber had overigens zeer wel oog voor bepaalde gevaren van de 
toenemende bureaucratische machtsvorming. Maar die kunnen 

(6) Zie mijn 'Een nielLwe kijk op stald.srecht en staal8rechtbeoefenmg', 
1992, p.25 e.v. 
(7) Zie mijn 'Wirtschaft ILlld Gesell&chaft', ed. 1964, 
pp. 160-167 en 703-738. 
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en moeten, zo vond hij, in bedwang gehouden worden door een 
vitale representatieve democratie. En hiermee komen we aan de 
kern van de problematiek. Bureaucratische machtsvorming is in 
onze complexe samenleving, waarin wetenschap en technologie 
een steeds grotere rol spelen, een noodzakelijke voorwaarde voor 
een normale functionering van het democratische besluitvor
mingsproces, zoals Schumpeter terecht betoogt in zijn bekende 
werk 'Capitalism, Socialism and Democracy'. 
Het is dan de taak van de politiek en de politici om in een vitale 
democratie -als representanten van wat Weber de Wertratio
nalität noemt en tevens als spreekbuis van wat onder het volk 
leeft aan problemen, noden en strevingen- leiding te geven aan 
het proces van beleidsvorming en aan de toekomstige ontwikke
ling. En zij moeten dit zoveel mogelijk proberen te doen, onafhan
kelijk van dEl overheidsbureaucratie! Als volksvertegenwoordigers 
moeten zij primair met het gezicht naar de burgers staan in 
plaats van met de rug, zoals nu teveel het geval is. 
In onze democratische rechtsstaat gaat het om de instandhou
ding van de legaliteit en de legitimiteit van gezag en gezagsuitoe
fening. De politiek is primair verantwoordelijk voor de legiti
miteit, de maatschappelijke aanvaardbaarheid van het overheids
beleid. In dit fundamentele opzicht schiet de hedendaagse po
litiek ernstig tekort. Vandaar dat we sinds vele jaren te maken 
hebben met een slepende legitimiteitscrisis, in de jaren zestig al 
aan de orde gesteld door een nieuwe rebellerende generatie, die 
stelling nam tegen de toenemende technisch-instrumentele ratio
nalisering van het menselijk bestaan. Toen al zag men de techno

cratie als exponent ervan en nam men stelling tegen de volstrekt 
ondoorzichtige vervlechting van wetenschap, techniek, industrie 

lI;,,;.~ I,· ,.;, · 1'11" ."i,w;t/I,· ZII!.·'·" (,·xl,·,.;,·",.) 

en overheidsbureaucratie èn tegen de elites dezer sectoren, die el
kaar de bal toespelen in gesloten circuits. 

Politieke vernieuwing grote klucht? 

Gelukkig is onze democratie nog niet zo gecorrumpeerd en in 
verval geraakt als in andere landen. Maar ook hier zijn we drin
gend toe aan een ingrijpe~d revitaliseringsproces. In de jaren ne
gentig is, met het oog hierop, opnieuw een proces van politieke en 
bestuurlijke vernieuwing op gang gekomen, op landelijk niveau 
belichaamd in de commissie-Deetman. Deze vernieuwing heeft al
leen kans van slagen als de grote partijen daaraan willen mee
werken. Maar deze hebben met zoveel gevestigde belangen, po
sities en ambities te maken, dat iedere poging tot innovatie van 
ons politieke stelsel daarop totdusverre is vastgelopen. De zeer 
gereserveerde reactie van een grote bestuurderspartij als het 
CDA op het huidige vernieuwingsstreven is symptomatisch voor 
het diepgewortelde institutionele conservatisme waarop vernieuw
ingsprocessen telkens opnieuw stuiten. 
Na de oorlog zijn, onder een zekere politieke druk, ettelijke staats
commissies ingesteld ter voorbereiding van bepaalde staatkundi
ge en bestuurlijke hervormingen: in de jaren vijftig b.v. de staats
commissie-Van Schaik (1953-1956); in de jaren zestig de com
missie Cals-Donner (1967-1971); eind jaren zeventig de com
missie-Vonhoff; en in de jaren tachtig de commissie-Biesheuvel 
(1982-1985). Al die commissies hebben goed onderbouwde rap
porten geproduceerd met vaak heel bruikbare hervormingsvoor
stellen, maar in de praktijk is er weinig of niets mee gedaan. Het 
is een grote verspilling van talent, geld en energie geweest. Staat-
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kunmge en bestuurlijke vernieuwing is langzamerhand een grote 
klucht geworden. Met de eerdergenoemde commissie-Deetman, 
waarvan nu 'toppolitici' deel uitmaken, krijgt het parlement een 
laatste kans om zich te revancheren. Gebeurt dat niet, dan zal 
het politieke prestige nog verder dalen. 
De ervaring leert overigens dat politieke en bestuurlijke ver
nieuwing veelal pas van de grond komen onder de druk van fi
nanciële, economische, technologische of internationale factoren. 
De huimge regiovorming rond grote steden is hiervan een goed 
voorbeeld. De bestuurlijke vernieuwing van de kabinetten-Lub
bers I en 11, gericht op heroverweging van rijkstaken, deregule
ring, privatisering, decentralisatie van rijkstaken en reorgani
satie van de rijksmenst, is ook pas geëntameerd onder de zware 
druk van de staatsfinanciën. 

Bedrijfsleven als model 

Deze laatste is wel gepaard gegaan met de introductie van een 
nieuwe manier van denken en handelen in de overheidsbureau
cratie. Oriënteert de politiek zich zoals gezegd steeds meer op de 
overheidsbureaucratie en haar manier van denken en handelen, 
de bureaucratie richt zich op haar beurt meer en meer naar het 
economische model van het bedrijfsleven. Men presenteert zich 
nu als een uit produktie-eenheden opgebouwd concern dat via con
tract-management bedrijfsmatig en marktgericht te werk gaat. De 
bedoeling hiervan is te komen tot groter kostenbesef, meer effi
ciency en klantgerichtied. Dat is op zichzelf prima. Maar het 
moet wel zoveel mogelijk geschieden in overeenstemming met de 
eigen positie en de eigen normen en waarden van het overheids
apparaat. In een liberale democratie zijn mt onder meer inte
griteit, betrouwbaarheid, rechtszekerheid, onpartijmgheid, menst
betoon aan de burgers zonder aanzien des persoons en dergelijke. 
In de praktijk wordt daaraan teveel voorbij gegaan. (8) 

De huimge idealisering van het bedrijfsleven en de bedrijfs
cultuur leidt ertoe dat een loopbaan als ambtenaar het imago 
krijgt van een tweederangs keuze, vergeleken met een carrière in 
het bedrijfsleven. En mt kan niet anders dan het zelfrespect en de 
kwaliteit van de openbare menst ondermijnen. In Amerika is dat 
al veel langer het geval. Voormalige links-ramcalen, aldus de 
Leidse bestuurskunmge B.J.S. Roetjes (9), ziet men nu met ver
rassende flexibiliteit het bedrijfsdenken omarmen, nu de ideolo
gische en financiële wind uit die hoek waait. 
Interessant in dit verband is dan ook dat de organisatie-adviseur 
en de huidige directeur van De Balie, Paul Kuypers, het tot een 
van de huimge taken van links rekent om op te komen voor de 
waarden en normen van het traditionele bureaucratie-model, nu 
me door de politieke rechterzijde verkwanseld worden voor een 
bedrijfsmatige aanpak.(10) In het licht van het voorgaande is het 
wel weer eens goed erop te wijzen dat voor de handhaving en ont
wikkeling van onze democratische en sociale rechtsstaat een soli
de overheidsapparaat met een sterk moreel éven noodzakelijk is 

(8) Zie B J .S. Hoetjes, 'Over de identiteit en de integriteit van de 
over/teid', Civi3 Mltndi, 1, 1989. 
(9) BJ.S. lIoetjes, t.a.p. 
(10) Zie /tet interview nwt /tem in Groen Lillks, april 1993. 

als een goed functionerend bedrijfsleven. 

Wat ertegen te doen? 

In een vitale democratie staat uiteindelijk de burger centraal. 
Democratie is immers een regering van, voor en door, of met in
stemming van de burgers. Zij hebben echter, zoals gezegd, niet 
het gevoel geregeerd en bestuurd te worden door degenen me zij 
gekozen hebben. Onze democratie is toe aan een gronmge revisie 
op tal van onderdelen ter bestrijmng van de verambtelijking van 
de politiek. Om de gedachten te dien aanzien te bepalen, denk ik 
onder meer aan een viertal aanpassingen: 
1. inderdaad een aanzienlijke versterking van de demo
cratische component van ons staatsbestel, onder andere door ver
kiezing van de minister-president en de burgemeester en invoe
ring van referendum en volksinitiatief op landelijk en gemeente
lijk niveau, wat tot dusverre steeds is gestuit op de mepgewortel
de regententramtie in de Nederlandse politiek, maar nu eindelijk 
bespreekbaar wordt; 
2. beperking van de ministeriële verantwoordelijkheid tot 
het beleid van het kabinet, alsmede de ministers en de beleids
ambtenaren me hen bijstaan, terwijl uitvoerende taken zoveel 
mogelijk aan zelfstanmge bestuursorganen en andere gedecentra
liseerde bestuursorganen worden overgelaten, met andere woor
den een bestuurlijke vernieuwing naar het Zweedse model, dat 
inmiddels ook op het hoogste ambtelijke niveau steun vindt en 
gepaard ment te gaan met een departementale herindeling; 
3. een betere functionering van het parlement als politie
ke tegenmacht door het tweekamerstelsel te veranderen in twee 
direct gekozen kamers waarin de ene kamer zich in hoofdzaak 
bezig houdt met wetgevende arbeid en de andere met de politieke 
controle op het regeringsbeleid; 
4. een versterking van de positie van de minister-presi
dent, wat eindelijk bespreekbaar geworden is, nu de commissie
Deetman mt politiek gevoelige punt op de politieke agenda heeft 
geplaatst. De minister-president dient verantwoordelijk gesteld 
te worden voor de coördinatie van het regeringsbeleid en uit men 
hoofde de bevoegdheid te krijgen andere ministers aanwijzingen 
te geven. In coalitiekabinetten is mt, zo stelt men vaak, niet mo
gelijk. Maar de politieke praktijk in de BRD bewijst het tegen
deel. 

We leven wat onze binnenlandse politiek betreft, in een merk
waarmg tijdsgewricht. Enerzijds is er sprake van een duidelijke 
verrechtsing van de Nederlandse politiek. Anderzijds keren toch 
allerlei politieke vernieuwingsthema's uit de jaren zestig terug op 
de politieke agenda. Ondanks de huimge verrechtsing is er onder 
de druk van de omstanmgheden, wat meer kans op politieke 
doorbraken dan het geval was in de sterk hervormingsgezinde 
jaren zestig - al zullen me doorbraken waarschijnlijk niet zo in
grijpend zijn als D66 voorstaat . • 
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