
s& d  4  |  20 0 5

16

Over de auteur Jos Kuijs is wetenschappelijk mede-
werker van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de 
Wiardi Beckman Stichting

Na de tegenstem (2)

Geen regie, wel  
trechterdenken

jos kuijs

Het aftreden van Thom de Graaf als minister 
van Bestuurlijke Vernieuwing en de dreiging 
van een kabinetscrisis hebben de PvdA-senaats-
fractie vroegtijdig buiten de schijnwerpers 
geplaatst. Een geluk bij een ongeluk. Want er 
is nogal wat aan te merken op de fractie. In het 
debat over de deconstitutionalisering van de 
burgemeestersbenoeming ontbrak het aan ade-
quate regie. Bovendien verzuimde de fractie een 
duidelijke ondergrens aan de onderhandelingen 
te stellen, waardoor minister De Graaf op het 
verkeerde been werd gezet. Een reconstructie 
van een debat vol misverstanden en emotie. 

de kwestie

De beslissing waar de senaat op 22 maart 2005 
voor stond was helder en simpel. In de huidige 
situatie staat de aanstellingswijze van de burge-
meester beschreven in de Grondwet. Dat artikel, 
waarin is bepaald dat de Kroon de burgemeester 
benoemt, is sterk gaan knellen. Nu de minister 
van Binnenlandse Zaken de laatste jaren vrijwel 
altijd degene aanstelt die de voorkeur heeft van 
de gemeenteraad, is de kroonbenoeming eigen-
lijk een wassen neus. En sinds gemeenteraden 
kunnen besluiten een referendum te houden 
over twee kandidaten voor het burgemeesters-

ambt is die wassen neus alleen maar groter 
geworden. De laatste minister van Binnenlandse 
Zaken van PvdA-huize, Klaas de Vries, diende 
tijdens het tweede paarse kabinet een voorstel 
in om de benoemingswijze uit de Grondwet te 
halen. De aanstellingswijze kon dan later met 
gewone wetgeving worden ingevuld. In eerste 
lezing haalde dat voorstel tot deconstitutionali-
sering een meerderheid, al stemde het oppositi-
onele cda tegen. Na het tussenkabinetje met de 
lpf, sloten cda, vvd en d66 een regeerakkoord 
waarin de introductie van de direct gekozen bur-
gemeester werd afgesproken.
 Binnen de PvdA was van begin af aan de lobby 
tegen de direct gekozen burgemeester goed ge-
organiseerd. Sommigen lieten zich leiden door 
het sentiment dat d66 de PvdA in de steek had 
gelaten door Balkenende ii mogelijk te maken. 
Anderen, burgemeesters of mensen die dat wil-
den worden, telden hun knopen en wisten dat er 
aan hun carrière een einde zou kunnen komen 
wanneer de bevolking het voor het zeggen kreeg. 
Weer anderen lieten zich leiden door angst: bij 
rechtstreekse verkiezing van burgemeesters 
zouden onbekwame bestuurders het in de ge-
meenten voor het zeggen krijgen en het Rijk zou 
de portefeuille van de burgemeester uitkleden.
 Een steekhoudender argument, door Groen-
Links naar voren gebracht, is dat de direct ge-
kozen burgemeester de invloed van politieke 
partijen aantast. Bij elkaar opgeteld bezetten lo-
kale partijen nu de meeste raadszetels, maar zij 
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hebben slechts een enkele burgemeester. Zonder 
steun van landelijk georganiseerde politieke 
partijen is het dus blijkbaar bijzonder moeilijk 
een burgemeester benoemd te krijgen. In een sy-
steem met directe verkiezing door de bevolking 
zou dat anders worden. Iedereen zou zich kan-
didaat kunnen stellen en een partijstempel zou 
zelfs wel eens negatief kunnen uitpakken. Opzet 
of niet, aan de vooravond van het debat in de Eer-
ste Kamer haalde de Maastrichtse burgemeester 
Gerd Leers de landelijke pers met de mededeling 
dat hij niet namens het cda aan eventuele ver-
kiezingen zou deelnemen, maar op eigen titel.
 Bijzondere aandacht verdient de positie 
van de gemeenteraad. In 2000 constateerde 
een staatscommissie onder leiding van de Gro-
ningse hoogleraar Elzinga dat de lokale politiek 
zich in een neerwaartse spiraal bevond. Als 
oplossing daarvoor werd het dualisme bedacht 
en nog in dezelfde kabinetsperiode ingevoerd. 
Maar de crisis van het lokale bestuur is daardoor 
niet opgelost, ze duurt onverminderd voort. 
Verschillende factoren spelen daarbij een rol. 
Ik noem er een aantal. Het raadswerk is steeds 
ingewikkelder geworden, mede doordat het Rijk 
steeds meer taken bij gemeenten heeft neerge-
legd. Raadsleden raken steeds verder achterop 
bij ambtenaren, wethouders en burgemeesters. 
Voor hen zijn er allerlei scholingstrajecten, voor 
raadsleden nauwelijks. Gemeenteraden — enkele 
uitgezonderd, zoals die in Almere — zijn niet in 
staat hun werk beter te organiseren: ze verga-
deren zich een slag in de rondte en lezen zich 
ongans. Fracties komen niet toe aan fundamen-
tele debatten: de fractievergadering is afgelopen 
als het postvakje ‘in’ leeg is. Jonge talenten in de 
raad houden het snel voor gezien omdat ze niet 
het idee hebben dat hun werk ertoe doet. Het 
in de Gemeentewet geformuleerde hoofdschap 
van de gemeenteraad stelt in de praktijk dan ook 
niet veel voor. De komst van het dualisme heeft 
intussen de positie van de wethouder aangetast. 
Die maakt nu geen deel meer uit van de fractie, 
waardoor de slagkracht van de gemeente als ge-
heel is verzwakt.
 De positie van de gemeenteraad krijgt hier 

zo veel aandacht omdat deze zeer zorgelijk is én 
omdat een aantal PvdA-senatoren in het decon-
stitutionaliseringsdebat aanvoerde dat de komst 
van de gekozen burgemeester, zo kort na de in-
voering van het dualisme, tot chaos zou leiden. 
Dat is een papieren argument: die ontreddering 
— of chaos, zo gewild — is er allang. De komst van 
een direct gekozen burgemeester zou juist heil-
zaam kunnen werken. Gemeenteraden zouden 
erdoor worden gedwongen om zich te bezinnen 
op hun rol en werkzaamheden. Een burgemees-
ter met een stevig mandaat van de kiezers kan de 
raad totaal wegspelen. Maar de kans dat raden 
zich concentreren op hun controlerende rol en 
raadsleden zich meer opstellen als volksverte-
genwoordigers is een stuk groter. Een macht 
roept altijd een tegenmacht op.
 Het is geen goed idee om — zoals een meerder-
heid van de PvdA-leden wil — de burgemeester 
formeel te laten kiezen door de gemeenteraad. 
Zo’n burgemeester bekleedt geen eigenstandige 
positie, maar zit met stalen kabels vastgeklon-
ken aan de raad. Een belangrijker bezwaar is 
dat dit model niet tegemoetkomt aan de wens 
van burgers om zelf te bepalen wie de eerste 
burger is. Raadsleden zijn voor hen veelal grote 
onbekenden — die vertrouw je zo’n verkiezing 
niet toe. Een direct gekozen burgemeester geeft 
burgers meer invloed. 

de aanloop

De plenaire vergadering van de Eerste Kamer be-
gon al vroeg, die dinsdag 22 maart. Om klokslag 
negen uur beet PvdA-senator, oud-burgemeester 
en oud-minister van Binnenlandse Zaken, Ed 
van Thijn het spits af. Het was het begin van een 
lange dag die even na elven ’s avonds dramatisch 
zou eindigen. De eerste zetten in het debat wa-
ren echter al eerder gezet.
 De PvdA-fractie had helemaal geen zin om 
mee te werken aan een spoedige behandeling 
van de grondwetswijziging. Het wetsvoorstel 
van het kabinet over de direct gekozen burge-
meester stond de leden niet aan. Traineren was 
daarom de boodschap. Na de behandeling in 
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tweede lezing van de grondwetsherziening in de 
Tweede Kamer, op 10 november 2004, diende de 
Eerste-Kamerfractie van de PvdA zoveel schrifte-
lijke vragen in dat de behandeling niet voor eind 
maart kon plaatsvinden. Het gevolg was dat de 
tijd begon te dringen: na het senaatsdebat zou 
het kabinet nog weinig tijd resten om de nieuwe 
wet over de burgemeestersverkiezing door beide 
Kamers te loodsen. Op deze manier voorzag de 
PvdA-senaatsfractie zich van een argument dat 
op 22 maart een grote rol zou gaan spelen.
 In de aanloop naar het debat toonde de fractie 
zich ontstemd over het feit dat minister de Graaf 
nog geen contact had opgenomen. De Graaf had 
de PvdA nodig voor een tweederde meerderheid 
vóór de grondwetswijziging. Maar in plaats 
van zijn energie voor de senaat te gebruiken, 
was Thom de Graaf op campagne door het land. 
Daar probeerde hij de gekozen burgemeester te 
verkopen aan bestuurders die daar geen enkele 
interesse in hadden.
 In de week voor het debat kwam het contact 
tussen De Graaf en Van Thijn alsnog tot stand. 
Maar een strategisch gesprek waarin zij testten 
waar de piketpaaltjes stonden, is het niet ge-
weest, zo bleek later uit het debat. Meer dan dat 
De Graaf zijn standpunt nog maar eens uiteen-
zette, kan er niet zijn gebeurd — en elke PvdA’er 
weet dat zoiets averechts kan uitpakken. 

eerste termijn

Op 22 maart was in de senaat het wetsvoorstel 
over de direct gekozen burgemeester officieel 
niet aan de orde. Hetzelfde geldt voor het vraag-
stuk van het gezag over de politie. Enkel het uit 
de Grondwet halen van de kroonbenoeming 
van burgemeesters stond op de rol. De Eerste 
Kamer bepaalt echter zelf wat zij wel of niet wil 
behandelen en besloot beide zaken bij het debat 
te betrekken. Dat was ook onvermijdelijk, zou de 
PvdA-fractie na afloop betogen, omdat de behan-
deling van de grondwetswijziging en die van het 
wetsvoorstel over de direct gekozen burgemees-
ter in de tijd zo dicht op elkaar zaten. Ze vergaten 
erbij te zeggen dat vanwege de eigen tactiek van 

traineren, de fractie zelf medeverantwoordelijk 
was voor dat probleem.
 In het plenaire debat begon Van Thijn met te 
stellen dat hij problemen had met het feit dat het 
nu weliswaar om een wijziging van de Grond-
wet ging, maar dat de invulling van wat daarna 
zou komen, een direct gekozen burgemeester, al 
klaarlag. Mijn stelling is dat als dit punt van de 
‘koppelverkoop’ voor de PvdA-fractie werkelijk 
van doorslaggevende betekenis was, de woord-
voerder het hierbij had kunnen laten: een stem 
tégen de grondwetsherziening lag dan voor de 
hand. Maar Van Thijn verbond aan zijn medede-
ling geen enkele conclusie. Sterker, hij vervolgde 
zijn betoog met de zin: ‘Het gaat ons om een 
drietal problemen.’ Het betrof de big bang in 
2006, de burgemeester als voorzitter van de ge-
meenteraad en de dreigende centralisatie van de 
politie. Met deze opstelling wekte Van Thijn de 
indruk dat er met de PvdA te onderhandelen viel.
 Het probleem van het raadsvoorzitterschap 
was inmiddels al naar ieders tevredenheid 
opgelost, omdat De Graaf in de schriftelijke 
behandeling op dit punt een wijziging van de 
Grondwet had beloofd. Ook over de big bang 
had hij enkele toezeggingen gedaan, richting 
Tweede Kamer, maar Van Thijn wilde daarover 
meer duidelijkheid. Vervolgens maakte Van 
Thijn, met instemming van zijn fractie, vooral 
van de politiebevoegdheden een groot punt: 
‘Ons belangrijkste bezwaar betreft echter de ont-
brekende samenhang met de op handen zijnde 
reorganisatie van het politiebestel.’
 In zijn antwoord in eerste termijn kwam De 
Graaf de PvdA tegemoet: ‘Wij zullen bij de be-
handeling van de wetsvoorstellen in de Tweede 
Kamer nadere voorstellen doen om de invoering 
van de rechtstreeks gekozen burgemeester (…) 
voor het overgrote gedeelte van de gemeenten 
ten tijde van de raadsverkiezingen van 2010 te 
laten plaatsvinden en in de in aantal beperkte 
grotere gemeenten bij de raadsverkiezingen in 
2006.’ Omdat het wetsvoorstel eerst nog door 
de Tweede Kamer moest worden behandeld, 
wilde de minister geen details bespreken. Dat 
was begrijpelijk: afspraken in de Eerste Kamer 
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over een wetsvoorstel dat nog door de Tweede 
Kamer moest worden besproken, zouden hem 
daar in grote problemen hebben gebracht. Van 
Thijn was niet tevreden. ‘Kunnen de gemeenten 
niet zelf mede bepalen of ze aan zo’n verkiezing 
toe zijn?’ vroeg hij aan de minister. Het was een 
argument dat hij in eerste instantie niet naar 
voren had gebracht. Een nieuw argument dus, 
waardoor Van Thijn het beeld opriep van een 
PvdA voor wie geen toezegging voldoende was 
en die telkens met nieuwe bezwaren kwam. 
Hoe logisch het misschien ook klinkt, het zou 
een nieuwe trend zijn wanneer gemeenten in 
het vervolg zelf mogen uitmaken of ze aan in-
voering van zoiets fundamenteels als een direct 
gekozen burgemeester toe zijn. Terecht voelde 
De Graaf hier dan ook niets voor.
 Vervolgens kruisten de woordvoerder en de 
minister uitgebreid de degens over de kwestie 
van de politie. In afwachting van een door het 
kabinet voorgenomen evaluatie van het politie-
bestel met vijfentwintig regio’s dat een decen-
nium geleden werd ingevoerd, wilde De Graaf 
geen toezeggingen doen over de toekomst van 
dat bestel. Wel zegde hij toe dat in deze kabi-
netsperiode over wijzigingen in dat bestel ‘niet 
definitief wordt beslist’.

tweede termijn

Naar eigen zeggen genoot de PvdA-fractie een 
rustige avondmaaltijd. De leden constateerden 
— ten onrechte — dat De Graaf niets had toegezegd, 
zodat er ook niet veel viel te bespreken. In de 
ogen van de fractie bleef De Graaf rolvast door 
geen millimeter te bewegen.
 In tweede termijn zette Van Thijn de eis dat 
gemeenten zelf zouden moeten kunnen bepalen 
wanneer ze burgemeestersverkiezingen orga-
niseren veel zwaarder aan. ‘Waarom moeten 
wij de gemeenten de vernieuwing door de strot 
duwen?’, hield hij de minister voor. Ook de 
handreiking van De Graaf inzake de politie vond 
hij onvoldoende. Van Thijn wilde niet alleen 
een toezegging dat er in deze kabinetsperiode 
niets zou veranderen, hij wilde ook garanties 

dat veranderingen in een volgende periode 
achterwege zouden blijven — een staatsrechtelijk 
novum. Van Thijn: ‘Nog afgezien van het feit dat 
deze kabinetsperiode normaal gesproken niet 
meer zo lang duurt, stelt een toezegging dat er 
in deze kabinetsperiode geen voorstellen zullen 
worden gedaan in die richting ons niet tevreden, 
omdat wij echt denken aan het politiebestel en 
de lokale inbedding op een wat langere termijn.’ 

Van Thijn wilde duidelijkheid over de politie en 
pleitte er daarom opnieuw voor om de verande-
ring in de aanstellingswijze van de burgemees-
ter uit te stellen tot 2010. Even later sprak hij de 
zin uit die herhaaldelijk in de media te horen is 
geweest: ‘Op dit moment, bij de huidige stand 
van zaken, zal ik mijn fractie adviseren om haar 
stem aan de grondwetswijziging te onthouden.’ 
Een uitspraak die De Graaf duidelijk maakte dat 
hij met meer toezeggingen over de brug moest 
komen.
 Daarbij ging de minister er nog steeds vanuit 
dat die toezeggingen vooral moesten worden 
gedaan inzake de dreigende centralisatie van 
het gezag over de politie, door Van Thijn in zijn 
eerste termijn ‘ons belangrijkste bezwaar’ ge-
noemd. Veel ruimte had de minister niet op dit 
terrein: d66 schatte in dat verdere toezeggingen 
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op bezwaren zouden stuiten van de mede voor 
de politie verantwoordelijke cda-minister 
Donner van Justitie. In het half uur schorsing 
dat De Graaf had aangevraagd werd contact ge-
zocht met Donner om hem mede te delen dat de 
minister de PvdA verder tegemoet zou komen. 
‘Of we hebben morgen een kabinetscrisis, of de 
PvdA moet maar uitleggen waarom ze de grond-
wetswijziging tegenhield vanwege vijfentwintig 
korpsbeheerders,’ zo vatte een d66-er de situatie 
samen. Om de PvdA tegemoet te komen was 
De Graaf dus bereid om grote problemen in het 
kabinet op de koop toe te nemen. Inderdaad was 
Minister Remkes van Binnenlandse Zaken, op 
dat moment aanwezig in perssociëteit Nieuws-
poort, not amused toen hij achteraf van de toezeg-
gingen van De Graaf hoorde.
 Die toezeggingen waren werkelijk aanzien-
lijk. Maar de PvdA-fractie zat zo in haar eigen 
denkpatroon gevangen, redenerend dat De 
Graaf geen substantiële gebaren zou maken, 
dat ze dat niet zag. Ten eerste zegde De Graaf 
toe dat verkiezing van de burgemeester in een 
aantal grote gemeenten in 2006 niet hoefde te 
betekenen dat de rest in 2010 zou volgen. Van 
Thijn reageerde met de woorden: ‘Waarom heeft 
u dat niet eerder bedacht?’ Ten tweede beloofde 
De Graaf dat via een apart invoeringstraject 
zou worden geregeld dat in een deel van de 
gemeenten pas ná 2010 voor het eerst directe 
burgemeestersverkiezingen zouden worden 
gehouden. In de handelingen van de Kamer is de 
reactie van de PvdA-fractie hierop niet terug te 
vinden, omdat deze niet voor de microfoon werd 
gegeven en deels non-verbaal was. In plaats van 
tevredenheid over deze knieval door De Graaf, 
heerste er in de PvdA-fractie verontwaardiging: 
de minister maakt er een potje van, vond men.
 Vervolgens was het egeltjes vrijen over de 
politie. De Graaf: ‘Ik heb geenszins willen aan-
geven dat het verstandig is om de komende 
tijd te knabbelen aan de beheerspositie van de 
burgemeesters die dat beheer thans voeren. Ik 
doel dan op de korpsbeheerders. In de komende 
jaren moet er mijns inziens ook geen afbreuk 
worden gedaan aan de positie van de korpsbe-

heerder.’ Dµlle (cda) begreep onmiddellijk de 
politieke implicaties van deze toezegging en 
wilde weten of het standpunt van De Graaf wel 
het kabinetsstandpunt was. Het was in feite 
een overbodige vraag omdat ministers altijd 
namens het kabinet spreken. Zo werd duidelijk 
gemaakt hoe ongelukkig het cda  met de opstel-
ling van De Graaf was.

besluit

De PvdA-fractie vroeg een schorsing van een half 
uur aan, die uiteindelijk bijna een uur duurde. 
Nu wreekte zich het feit dat de fractie zich niet 
had voorbereid op een ‘meebewegende’ minis-
ter. Ze had niet geformuleerd welke toezeggin-
gen De Graaf moest doen om de PvdA over de 
streep te trekken. Sommige fractieleden waren 
zo gevangen geraakt in het eigen trechterden-
ken dat ze meenden dat De Graaf ∑berhaupt 
geen toezeggingen had gedaan, laat staan dat ze 
toekwamen aan een beoordeling daarvan. Daar-
naast speelde druk van buitenaf een enorme 
rol. De media waren massaal aanwezig in het 
Eerste-Kamergebouw en gingen ervan uit dat 
als puntje bij paaltje kwam, de PvdA-fractie wel 
zou bijdraaien. Die verwachting werd onder 
meer uitgesproken door Ferry Mingelen in Den 
Haag Vandaag en in datzelfde programma ook 
door Jan Terlouw. Dit sterkte een aantal PvdA-
senatoren in hun voornemen om de rug recht te 
houden.
 ‘We waren er in een kwartier uit,’ zou frac-
tievoorzitter Han Noten een paar dagen later 
zeggen op een speciale bijeenkomst georgani-
seerd door het Centrum voor Lokaal Bestuur. Dat 
klopt, maar dat was niet omdat er afgewogen 
besluitvorming had plaatsgevonden. Van Thijn, 
sinds ’s ochtends negen uur in de weer, had er 
tabak van. Net als De Graaf wilde hij dat er een 
besluit zou vallen. De heksenketel die het in de 
Eerste Kamer al de hele dag was, dreigde op dat 
moment over te koken. PvdA-fractieleden liepen 
nog op de gang en waren niet present in de frac-
tiekamer. Haast was geboden, want Han Noten 
moest nog met Wouter Bos praten. Daarom 
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werd besloten tot een snelle stemronde. Drie 
leden waren voor de wijziging van de Grondwet 
waaronder Noten zelf, berichtte Het Financieele 
Dagblad de volgende dag. Blijkbaar had hij wel 
beweging waargenomen in het standpunt van 
De Graaf, maar leidde dit niet tot een andere op-
stelling van de fractie.
 Op de genoemde bijeenkomst van het 
Centrum voor Lokaal Bestuur gaf Noten een 
curieuze verklaring voor het stemgedrag van 
zijn fractie. Hij stelde het principieel onjuist te 
vinden dat de invulling van een leemte in de 
Grondwet al klaarlag, terwijl die Grondwet nog 
moest worden veranderd. Het lijkt er op alsof de 
geschiedenis achteraf wordt herschreven. Want 
als dit zo lag voor de fractie als geheel was er 
geen lange schriftelijke behandeling nodig ge-
weest en is het op zijn minst onkies te noemen 
dat de PvdA-fractie De Graaf in het debat dwong 
tot het doen van allerlei toezeggingen, wetende 
dat die nooit toereikend konden zijn. In de visie 
van Noten moeten eerst de twee kabinetsperio-
des verstrijken die nodig zijn voor het wijzigen 
van de Grondwet, voordat een kabinet nieuwe 
voorstellen op dat punt kan opnemen in een 
regeerakkoord. Het is een hele puriteinse opvat-
ting over het omgaan met de Grondwet, die zel-
den zo wordt gehanteerd en die bovendien door 
de PvdA-fractie in de Tweede Kamer duidelijk 
niet wordt gedeeld. Daar ligt immers een initia-
tief-wetsvoorstel van Jan Boelhouwer inzake een 
door de raad gekozen burgemeester. Ook in dat 
model is immers een wijziging van de Grondwet 
noodzakelijk. Als we Notens redenering volgen, 
kan Boelhouwers voorstel voorlopig worden op-
geborgen. Dat geldt dan ook voor een uitspraak 
van het PvdA-congres in Groningen uit decem-
ber 2003: dat congres sprak zich uit vóór een 
door de raad gekozen burgmeester. 
 Dit alles brengt mij bij de opstelling van de 
politiek leider van de PvdA, Wouter Bos. Het is 
geen geheim dat Bos voorstander is van een direct 
door de bevolking gekozen burgemeester. In Gro-
ningen maakte hij zich al zorgen dat het congres 
zich daartegen zou uitspreken. Partijvoorzitter 
Koole stuurde toen aan op een ledenraadpleging 

over de kwestie, die zorgde voor enig uitstel. 
De uitslag van die raadpleging, een duidelijke 
voorkeur voor ‘kiezen door de raad’, was geen 
verrassing. Met dat resultaat op tafel waren de 
handen van de Tweede-Kamerfractie gebonden. 
Er kon immers niet meer worden onderhandeld 
over de condities waaronder een direct gekozen 
burgemeester zou worden ingevoerd. Het voor-
stel tot grondwetsherziening moest echter nog 

in tweede lezing door de Tweede Kamer en voor 
een tweederde meerderheid waren de stemmen 
van de PvdA-fractie nodig. Even leek het er op dat 
de fractie een spaak in het wiel van De Graaf zou 
steken, maar Bos voorkwam dat door het machts-
woord te spreken.
 Zo’n manier van optreden is altijd schadelijk, 
maar kan soms nodig zijn. Die lijn moet dan wel 
consequent worden doorgezet. Dat is nu niet 
gebeurd. Op 22 maart was Bos niet welkom in 
de senaatsfractie van zijn partij. Het dreigement 
dat hij bij een tegenstem zijn conclusies zou 
trekken herhaalde hij niet. Misschien was zijn 

Na de tegenstem  Jos Kuijs  Geen regie, wel trechterdenken

De fractie had zich 
niet voorbereid op een 
‘meebewegende’ minister.  
Ze had niet geformuleerd welke 
toezeggingen De Graaf moest 
doen om de PvdA over de streep 
te trekken. Sommige fractieleden 
waren zo gevangen geraakt 
in het eigen trechterdenken 
dat ze meenden dat De Graaf 
∑berhaupt geen toezeggingen 
had gedaan, laat staan dat ze 
toekwamen aan een beoordeling 
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inschatting dat zo’n tactiek bij de als eigenzinnig 
bekendstaande senatoren verkeerd zou uitpak-
ken. Maar dat hij nu niet doorzette maakt zijn 
actie in de Tweede-Kamerfractie achteraf over-
bodig.

Na de tegenstem  Jos Kuijs  Geen regie, wel trechterdenken

 De conclusie moet luiden dat de PvdA van de 
hele kwestie van de gekozen burgemeester een 
rommel heeft gemaakt. Er is één lichtpuntje: van 
een complot was geen sprake. Zoiets vereist een 
strakke regie en die was, zoals gebruikelijk, ver 
te zoeken.
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