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Een goed pad naar nieuwe wijn
"Het is bittere noodzaak dat de politiek
goed voor zichzelf zorgt"
Door Joost Kuijper en Allan Va rk evisser
im Dik is lid sinds november
1966 ("ik weet het nog exact")
en behoort daarmee niet tot
de oprichters, maar wel tot de enthousiastelingen van het eerste uur. Hij was ooit
staatssecretaris voor buitenlandse handel
(1981-1982) voor D66 in het laatste kabinet Van Agt/Den Uyl. Zijn betrokkenheid
bij D66 heeft hij nooit onder stoelen of
banken gestoken en op dit moment wendt
hij zijn ervaring en vitaliteit aan om de
partij een "politieke tienduizend kilometer-beurt" te geven, aldus Dik zelf onlangs
in de NRC. Niet omdat de partij sinds de
totstandkoming van 'Paars' een identiteitscrisis kent, maar omdat elke organisatie op z'n tijd zich moet beraden op zijn
doelstellingen. Zo ook D66.

W

Een interview met Wim Dik,
naast voorzitter van de
Raad van Bestuur van KPN
ook lid van de begeleidingsconunissie van het project
'Voor de verandering' dat
onlangs in de partij is
gelanceerd. Een gesprek
over zijn betrokkenheid bij
de partij, de democratie
en het belang van directe
communicatie.

In een interview met de NRC van 1 juni
1996 heb je gezegd dat je mogelijkheden
ziet voor het voortzetten van de coalitie
met D66 en dat D66 daaraan "nieuwe im·
pulsen" zou kunnen geven. Welke impul·
sen zijn dat volgens jou en bestaat er een
verband tussen deze opmerking en je beo
trokkenheid bij de projectgroep 'Voor de
verandering'?

Mijn motivatie om aan het project 'Voor
de verandering' mee te doen ligt besloten
in de noodzaak tot democratisch onder·
houd. Als partij zijn we nu 30 jaar bezig
en elke organisatie - bedrijf, actiegroep of
partij - behoort na verloop van tijd eens
kritisch naar zichzelf te kijken en bij
zichzelf na te gaan: waarom was ik ook al·
weer ontstaan, wat zijn de doelstellingen
en gelden die vandaag de dag nog wel? En als ze nog gelden, is er
dan aan voldaan of niet en in welke mate kan ik nieuwe impulsen
geven om de doelstelling alsnog te bereiken? Dat is één. Het
tweede is dat D66 het specifieke probleem heeft dat enkele doel·
stellingen van D66, met de totstandkoming van de Paarse coalitie
z'n beslag hebben gekregen. Dit is een extra reden om aan zelfon·
derzoek te doen en ons af te vragen of we er nu zijn. Dat brengt
ons bij de uitspraak van Van Mierlo dat wanneer je je rol hebt
vervuld, je ook dient te verdwijnen.
Politiek is een levend bedrijf en de context blijft dus nooit hetzelf·
de. Het is dus moeilijk om op een gegeven moment te zeggen dat
je er bent en dat het dan mooi geweest is. In de tussentijd is er zo·
veel veranderd in de samenleving dat je je moet afvragen of er
voor de manier van denken die D66 er op na houdt - pragmatisch,
de omgeving bestuderend, democratisch zonder de belangen van
minderheden te schaden - nog wel een basis is. Laatstgenoemd
kenmerk is één van de dingen die de houding van D66 het sterkst
bepaalt. Als je je democraat noemt, vind je dat de meerderheid
beslist. Als je je democraat 66 noemt, dan vind je dat de meerder·
heid beslist met een enorm goede antenne voor wat dat besluit
betekent voor de belangen en de positie van de minderheid. Wel·
iswaar krijgt de meerderheid voorrang - dat is democratie en
daar moet je ook niet vanaf willen want dan kom je in allerlei
rare vormen van staatsinrichting terecht -, maar D66-ers durven
hardop te zeggen dat meerderheidsbesluiten ook altijd negatieve
gevolgen hebben voor een bepaalde minderheid. Een minderheid

•

•

Herken je het pathos voor de democratie nog voldoende in de partij? Met name bij de jongere generatie ten opzichte van 30 jaar geleden.
"Naar een congres gaan geeft mij nog altijd een kick. D66 is nog
steeds een leuke club van lieden waarmee ik me geestelijk verwant voel. Het heeft te maken met OSM: Ons Soort Mensen, ik
ken nu bijna niemand meer, maar er wordt nog steeds met groot
enthousiasme en verbetenheid gediscussieerd over problematieken die mij aanspreken, door mensen die zich er helemaal in
geven. Iemand die ergens voor staat en z'n uiterste best doet om
via de kracht van de overreding en in het open debat z'n zin te
krijgen. Dàt is politiek, dàt is D66, dáár voel ik mij in thuis.
Daarnaast is de rol van D66 binnen de politieke context van Nederland onmisbaar. Dat motiveert mij ook nog steeds. Kortom, er
is nog steeds veel elan. Maar elan zie je altijd na een bepaalde
tijd wegebben. Je zult dus af en toe de bedden moeten opschudden. Dat is wat we aan het doen zijn met het project 'Voor de verandering'. Een politieke partij moet je ook opschudden, een beetje
buiten hangen en er nieuwe veren in stoppen. Vooral het laatste
is belangrijk. Anders zullen sommige mensen misschien zeggen:
'oude wijn in nieuwe zakken'. Maar 'Voor de verandering' is meer,
het is ook een goed pad naar nieuwe wijn."
Joost Kuijper en Allan Varkevisser zijl/. reSIJectievelijk redactielid en eindredacteur van Idee.
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begrip 'democratisch onderhoud'. Als je een echte politieke partij
wordt, heeft dat ook negatieve kanten: je verliest iets van je elan,
zeker als je in de regering gaat zitten. Je moet vuile handen
maken en compromissen sluiten. Er is dan ook altijd wel iemand
die je ter verantwoording zal roepen, omdat hij om een bepaalde
reden op je heeft gestemd. De consequentie van regeren is dat
sommige mensen zich van je af zullen keren. De kunst is dus - en
dat is wat we nu aan het doen zijn met het project 'Voor de verandering' - als je de verkiezingen ingaat duidelijk te maken wat je
rol is geweest èn een nieuw elan uit te stralen. De partij moét als
het ware 'ontstoft' worden door een vorm van zelfonderzoek naar
de politieke punten waarmee we de jaren na 2000 in willen gaan.
We zijn op zoek naar nieuwe problematieken, want er vinden
merkwaardige ontwikkelingen plaats in de samenleving. Als D66
hebben we bijvoorbeeld nogal sterk aansluiting gezocht bij het
proces van individualisering. In de partijprogramma's van de
laatste 10 jaar is dat duidelijk terug te zien. Maar in de samenleving van nu zie je deze trend omslaan: het gaat weer meer om gezinsverbanden, meer nadruk op sociale· eenheden in plaats van
het individu. Daar zul je dus opnieuw een antwoord op moeten
formuleren.
Daarom hebben we ook voor een vragende vorm gekozen. Een redactiegroep heeft vrijelijk van zich afgeschreven en heeft zich van
tevoren gerealiseerd dat het tot radicale en onbruikbare stellingen zou kunnen leiden, die door anderen niet zouden worden herkend. Wij - Louise Groenman, Han Entzinger, Arthur Docters
van Leeuwen en ik - zijn de begeleidingscommissie van de projectgroep en we hebben in feite als een klankbord gefungeerd.

kan zich niet aan de gevolgen onttrekken en het gaat er om of de
gevolgen goed of voldoende door de meerderheid zijn meegewogen
bij het nemen van het besluit. Wellicht moeten er maatregelen
worden genomen om de gevolgen te verzachten. Dat soort van afwegingen maken behoort tot de rol van D66. Ik vind dat de zelfkritiek van D66 veel meer op deze rol gericht zou moeten zijn. Is
de besluitvorming in het Paarse kabinet inderdaad zodanig dat
de meerderheid beslist met inachtneming van de gevolgen voor
de minderheid? Ik geloof van wel en ik denk dat D66 zich in dat
opzicht nergens voor hoeft te schamen.
Als je naar een voortzetting van Paars kijkt en je afvraagt wat de
vraagstukken voor de komende jaren zullen zijn, dan wordt het
steeds lastiger. Ik denk dat we krakend tegen de randen van ons
maatschappelijk bestel aanlopen en dat er vervelende ingrepen
moeten worden gedaan in de zorgsamenleving. Daar kan je precies het beeld van D66 op loslaten dat ik zojuist heb geschetst. Je
zult een aantal impopulaire ingrepen moeten doen. Daar moet je
niet VOOl" terugschrikken en ik verwacht van D66 de benodigde lef
om moeilijke beslissingen ook binnen een afzienbare termijn te
nemen. En tegelijkertijd dient D66 zich af te vragen wie er door
de ingrepen worden getroffen en of de gevolgen daarvan acceptabel te maken zijn zonder af te stappen van de helderheid en de
gekozen koers. Het bewaren van dit evenwicht - de afweging tussen doorzettingsvermogen en krachtig regeren en toch te proberen iedereen mee te krijgen, ook degenen die onder die besluiten
moeten lijden - dat is de rol van D66".

Vind je dat deze rol voldoende duidelijk over het voetlicht wordt
gebracht voor de eigen partijleden?
"We moeten ons goed realiseren dat regeren betekent dat je compromissen moet sluiten. Maar elke politieke partij bergt leden in
zich die het begrip compromis niet kennen, die zich niet realiseren dat een coalitieregering een kwestie is van geven en nemen.
Er zijn leden van D66 die eigenlijk niet in een politieke partij
thuishoren, maar bij een actiegroepering. Zij vinden bijvoorbeeld
dat ministers het verkiezingsprogramma moeten uitvoeren. Zo
niet, dan moeten ze maar opstappen. Maar zo zit de wereld niet
in elkaar.
Er is een wezenlijk verschil tussen een actiegroep en een politieke
partij. Als je jezelf een politieke partij noemt, dan houdt dat in
dat je wilt regeren. Een actiegroep kan zich beperken tot één doel
en daar alle aandacht en middelen op richten. Een politieke partij
kan het best met zo'n actiepunt eens zijn en het in het partijprogramma zetten, maar het moet geen on-onderhandelbaar punt
worden. Dan kom je nooit in de regering. Een politieke partij is er
in heel z'n wezen op gericht vorm te geven aan de manier waarop
het land wordt bestuurd. In Nederland kan dat alleen door het
sluiten van een coalitie, dus moet je compromissen aangaan en
dat betekent dat je water in je eigen wijn moet doen. Een partij
die dat niet wil, kan nooit regeren".

De spanning die je beschrijft tussen actiegroep en politieke partij
is altijd in D66 aanwezig geweest. D66 werd ooit als een beweging
omschreven, die trachtte bepaalde staatsrechtelijke veranderingen
geaccepteerd en doorgevoerd te krijgen.
"Maar er is wel nadrukkelijk vanaf het begin gekozen voor de
weg van een politieke partij. Nu moeten we even terug naar het

Wim Dik (foto A. V.)
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"Een politieke partij is natuurlijk meer dan de som van haar antTijdens de vergaderingen kon iedereen wat inbrengen en zo zijn
we tot 27 onderwerpen gekomen die in onze ogen allemaal van
woorden op 27 gedefinieerde samenlevingsvraagstukken. Het
belang zijn. We hebben geprobeerd de herkenbaarheid te bevorverrassende van D66 is dat zij geen ideologische achtergrond
heeft, waardoor je nooit vooraf zeker weet welke kant zij zal kiederen zonder de soms radicale extreemheid van sommige standzen. Twee aspecten blijven echter
punten of onderwerpen te demaltijd belangrijk. Het eerste heb ik
pen, want die prikkelen wel de
discussie. En daar gaat het uiteinal genoemd: essentieel voor de in·
"Als wij het zo doen dat de gewone
richting van een democratie is dat
delijk om. Voor de verandering
de meerderheid beslist, met inmoet in een heleboel werkgroepjes
burger het niet meer als reëel
en groeperingen tot discussie leiachtneming van het belang en het
beschouwt en het niet meer als
lot van de minderheden. Het
den.
In een vroeg stadium is weleens
tweede is dat het land geregeerd
haalbaar ziet om ons te benaderen,
gezegd dat deze werkwijze tot een
moet worden, Daarom hebben we
dan hebben we als D66 gefaald".
een overheid, een ambtenarenap·
nieuw denkmodel zou leiden.
Maar wat is een denkmodel in een
paraat en een bestuur dat voor
politieke partij anders dan een
een deel z'n eigen gang moet kunverkiezingsprogramma?! Als je het eenmaal eens bent over de
nen gaan. Maar dat bestuur moet van een afmeting zijn, van een
nieuwe lijnen, actiepunten en aanpakken die bij D66 passen, dan
transparantie en van een bereikbaarheid dat het voor de door·
is de volgende stap dat je die puntsgewijs opschrijft en er een omsnee burger geen bedreiging vormt. Hij moet zich er makkelijk
slag omheen doet. Dan heb je gewoon een nieuw verkiezingspromee kunnen identificeren. Hij moet ernaar toe kunnen lopen en
gramma dat je vervolgens aan het Nederlandse volk voor kunt
zeggen: 'Hallo, ik ben Jan en jij bent Piet, mijn bestuurder. Heb je
leggen".
even tijd voor mij?'. Vroeger noemden we dat 'de menselijke maat'
en voor het functioneren en de inrichting van de overheid is dat
Deze open manier van discussiëren en aan de orde stellen past
in mijn ogen een dwingende eis.
enerzijds goed bij de stijl, de cultuur, van D66. Anderzijds is één
Als wij het zo doen dat de gewone burger het niet meer als reëel
beschouwt en het niet meer als haalbaar ziet om ons te benadevan de kritieken op D66 nou juist dat D66 nooit met antwoorden
komt, maar alleen met vragen. Aan de ene kant roep je met deze
ren, dan hebben we als D66 gefaald. Ook die rol is belangrijk in
manier van werken de nodige spontaniteit en creativiteit op, maar
een toekomstige regering".

aan de andere kant weetje van tevoren niet wat er uitkomt. Waarom is voor dit risico gekozen?

Heb je het dan over cultuur of structuur? Het voorbeeld dat je
geeft, is dat je benaderbaar bent door je eigen opstelling. Als dat
zo cultuurafhankelijk is, hoe draag je dat dan over als politieke
partij? Door middel van het gedrag van voorbeeldige personen of
ook door middel van vorming binnen de partij?

"Het proces is bewust zo gekozen, omdat je in deze vorm de grootste kans hebt dat je een flink deel van de partij meekrijgt. Als je
met elkaar democratisch onderhoud wilt plegen aan een partij,
als je wil revitaliseren, dan moet je proberen om iedereen mee te
laten doen. Dat is sowieso lastig, maar we hebben nu ook nog te
maken met een extra handicap doordat het wetenschappelijk bureau in de versukkeling is geraakt. Ik zie een denktank als een
element dat regelmatig de boel opschudt. Vroeger had je van die
eenvoudige wasmachines die bestonden uit een grote teil met
water met onderin een soort van agitator. Zo'n ding ging heen en
weer en bracht zo het wasgoed in beweging. Zo moet de SWB ook
functioneren - de SWB flappert heen en weer, daardoor blijft alles
in beweging en wordt de was schoon. Als de agitator stilvalt, kan
je er nog zoveel water en zeep bij gooien maar er gebeurt verder
niks.
Het project 'Voor de verandering' beoogt de boel weer in beweging
te krijgen, dat mensen weer mee gaan doen aan de discussies.
Het gaat erom dat mensen hun mening geven en zich uitspreken.
Hoe meer dat proces zich in de haarvaten van D66 weet- te verspreiden, hoe beter. Het gaat erom dat mensen op één van de 27
onderwerpen in springen en een bijdrage leveren".

"Je let er in ieder geval op dat je geen structuren maakt die dat
tegenwerken. Als er straks dus wordt gediscussieerd over de pro·
blematieken die in 'Voor de verandering' worden genoemd, dan
moeten de twee thema's van democratie en een bereikbare en
transparante overheid bij iedereen steeds in het achterhoofd mee·
spelen. Dat moet je erin terug kunnen vinden, anders is het niet
meer des D66".
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Wat ons fascineert is het onderdeel van 'Voor de verandering'
waarin uitspraken worden gedaan over 'brave digital world'. Eén
van de manieren waarlangs vernieuwingen kunnen lopen is dat je
het 'one man one vote' systeem verder zou kunnen doorvoeren,
omdat congressen overbodig zijn geworden. Je kunt het proces van
een congres ook via een televisie laten verlopen. De vraag is wat
een dergelijke ontwikkeling voor consequenties heeft voor een poli·
tieke partij en voor een partij-democratie. De informatietechnolo·
gie lijkt een revolutie mogelijk te maken die tot verregaande demo·
cratisering van de samenleving kan leiden.

Hoe maak je van al die reacties vervolgens weer een geheel zonder
het elan te verliezen? Hoe construeer je een visie die meer is dan
een aantal genuanceerde standpunten op bepaalde beleidsterreinen, een kernachtige boodschap die haast tot een one-liner is terug
te brengen. Dat laatste lijkt ons moeilijk te bereiken door middel
van een proces dat duizend bloemen laat bloeien.

"Er zitten twee fascinerende aspecten aan deze ontwikkeling. Allereerst het aspect van de individualisering. Aan de ene kant
maakt de technologische ontwikkeling individualisering steeds
verder mogelijk. Ik kan mij op mijn kamertje opsluiten en geheel
in isolatie werken en leven en via de techniek met de hele wereld
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zich zorgen te maken èn realistisch te blijven. Je krijgt nooit
100% mee in elke ontwikkeling. Je hebt altijd afvallers. Als er
een digitalisering van de samenleving optreedt, dan zeggen de
freaks dat het hoog tijd werd. Het grootste deel van de mensen
vindt het wel aardig en doet mee voor zover ze kunnen. En een
aantal ongelukkigen mijmert over hoe mooi het vroeger was. Desalniettemin moet een ieder wiens functioneren moeizamer wordt
door nieuwe ontwikkelingen aandacht krijgen van D66. Dat hoort
ook bij ons. Maar je moet niet de ontwikkeling stil willen zetten.
Die tweedeling komt er toch en daar kun je geen fluit aan doen".

in verbinding blijven. Ik vind het opsluiten van een levend wezen
in zichzelf - al is deze omringd door de meest geavanceerde electronica - heel eng. Ik geloof heilig in het feit dat mensen zich vormen door de onderlinge samenhang en daarbij moet je elkaar
zien, horen èn ruiken. De mogelijkheden van isolering en afsluiting nemen enorm toe. Aan de andere kant blijkt echter dat de
gebruikers van de technologie juist met behulp van de nieuwe
hulpmiddelen verbinding proberen te leggen met Jan en alleman.
Daarmee heb je meteen de tegenoverliggende trend. Ik vergelijk
het altijd met de radiozendamateur van vroeger. Dat was vaak
een in zichzelf gekeerde jongen die op zolder zat, maar zijn grootste lol beleefde als hij iemand op de toendra had gevonden die ook
met zo'n zender bezig was. Mensen blijven de behoefte houden ergens bij te horen.
Het andere aspect is dat we keuzes zullen moeten maken. Alles
wordt mogelijk. Dat is niks nieuws, want dat zeiden ze in 1850
ook. Het aantal mogelijkheden is alleen wel exponentieel toegenomen. Je kunt globaal een onderscheid maken tussen twee houdingen. De houding van de pessimist is dat hij uit de veelheid van
mogelijkheden eigenlijk geen keuze meer kan maken. De samenleving gaat ten onder aan een veelheid van informatie en de almaar groeiende kloof tussen 'have's and have-not's' en de 'know's
and know-not's'. Daar geloof ik niet in; ik ben een echte optimist
en pragmaticus. In onze geest zit een filter met een lerend vermogen ingebouwd: hoe meer informatie er komt, des te handiger
worden mensen om er uit te halen wat voor hen relevant is. Bovendien beschikt het filter ook over een 'overload-sensor'. Als je
zoveel informatie krijgt dat je moe wordt en de boel niet meer van
elkaar kunt onderscheiden, dan schakelt het filter uit. Je kunt jezelf dan in een situatie plaatsen waarin je wordt vermaakt en de
geest niet langer wordt belast. Dat gaat vanzelf zodra de opnamegrens wordt bereikt. En dat filter werkt vrij goed want we lopen
er heus niet zo gestresst bij als sommige pessimisten ons willen
doen geloven".

Zal digitalisering meer directe democratie mogelijk maken, bij·
voorbeeld in de vorm van electronische referenda?
"Ik ben geen voorstander van referenda. D66 is dat wel en als loyaal partijlid zal ik het referendum niet obstrueren, maar ik vind
het een uiterst lastig instrument. Het is een schijn-democratische
oplossing, want het probleem verschuift van het tot een besluit
komen via de politieke besluitvorming naar de deelname aan een
referendum. Maar je verschuift daarmee eveneens het probleem
van de complexiteit naar de vraagstelling. Een referendum stelt
zulke hoge eisen aan de kwaliteit van de informatie voordat het
succesvol kan worden uitgevoerd, dat het in feite een bloedgevaarlijk instrument is. Hetzelfde geldt voor het uitbreiden van
het 'one-man-one-vote'. Ik zie een positief element in de digitalisering, maar alleen als aanvulling op het bestaande".

Toch kunnen mensen met behulp van electronische middelen meer
doen dan alleen ja en nee tegen een bepaald voorstel zeggen. Ze
kunnen ook hun mening geven. Denk je niet dat zoiets een zekere
meerwaarde heeft ten opzichte van de situatie van nu?
"Laten we ons de situatie eens voorstellen dat iemand inderdaad
z'n mening kan geven over een bepaald onderwerp via electronische post of dat hij direct tegen het TV-toestel kan terugpraten.
Dan zal het NOS-journaal vervolgens buitengewoon voorzichtig
worden met het doen van mededelingen en met berichtgeving
vanwege de mogelijke reacties. De minister-president zal bijvoorbeeld met zijn praatje op vrijdagavond dan een totaal ander verhaal gaan houden. Nu houdt hij een informatief gesprek en
smaakt het genoegen dat de kijker na aflOQP een redelijk beeld
heeft wat de premier en zijn ministers ongeveer denken. Op het
moment dat hij onmiddellijk reacties kan krijgen, zal hij anders
gaan formuleren".

Maar is dat niet de typische houding van de goed opgeleide burger
. een D66·er - die inderdaad over zo'n lerend filter beschikt? Er
zijn ook groepen in onze samenleving die ergens in dat traject
moeten afhaken. De snelheid waarmee dat nu gebeurt is onge·
kendo
"Juist daarom speelt dat beeld in de notitie van 'Voor de verandering' zo'n grote rol. Het is ook een typische houding van D66 om

Couwenberg wijst in een artikel in de NRC op de minder frisse
kanten aan een partijdemocratie. Het lijkt soms net alsof partijen
in combinatie met ambtenaren en politici voor zichzelf aan het
zorgen zijn. Daardoor krijgen burgers de indruk dat de mensen
uit 'het wereldje' vooral voor zichzelf zorgen en dat zij er niet meer
tussen komen.
"Ik zou dat graag eens vanuit een heel andere kant willen belichten. In het interview met de NRC vroeg men mij ook of bewindslieden makkelijker vervangen moeten kunnen worden en ik antwoordde van ja. Vervolgens insinueerde de interviewer dat er dan
waarschijnlijk wel een aantal de laan uit zouden moeten vliegen.
Maar daar ben ik het helemaal niet mee eens. Wat men weleens
vergeet is dat er geen goede criteria zijn om bewindspersonen te
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beoordelen. Er bestaat geen regeringsreglement of een ministeriële functieomschrijving. Dan zou je pas kunnen beoordelen of de
bewindspersoon ergens niet aan heeft voldaan en dat hij is tekortgeschoten en in welke mate. Zo gaat het in het bedrijfsleven
wèl. In de politiek regeert men heel primair als het gaat om het
betrappen van een bewindspersoon op een fout. Als je een foutje
maakt, roept de oppositie meteen: 'aftreden'. De oppositiekrant
eist vervolgens met grote koppen ook het aftreden van de bewindspersoon en dikt het falen nog wat aan. Maar hoe beoordeel
je het functioneren van een bewindspersoon nu eigenlijk?"

logen houdt het uiteraard op, maar het kan ook zo zijn dat de
kamer zijn motieven achteraf erkent om niet alle gegevens op ta·
fel te leggen. Ik vind dus dat je niet kan oordelen over het
functioneren van een bewindspersoon op basis van één conflict,
maar dat je zijn totale functioneren moet wegen".
Wat vind jij van het feit dat partijen zich soms als een soort van
uitzendbureau inspannen om niet geplaatste kamerleden aan een
baan te helpen?

"Dat is een lastig punt, dat men in het algemeen niet of verkeerd
begrijpt. Het heet 'baantjes doorschuiven' in de kolommen van de
Telegraaf, maar vergis je niet in de consequenties van het afbranden in de politiek. Je begint aan een loopbaan waarvan je niet
weet hoe het afloopt. Waarvan je niet zelf kan bepalen hoe het zal
gaan, dat bepalen anderen en andere krachten. In de politiek is
het niet voldoende om je best te doen. Je kunt één van de beste
ministers zijn, maar als het kabinet om politieke redenen valt,
sta je weer op straat. Daar heb je dan wel je baan voor opgegeven.
Ik vind het een dwingende plicht van de politiek om ervoor te zorgen dat degenen die tussen de wielen raken, goed wegkomen. Anders krijg je gewoonweg nooit meer goede nieuwe mensen. Het is
bittere noodzaak dat de politiek goed voor zichzelf zorgt" . •

Staatsrechtelijk gezien is liegen tegen de Kamer een hoofdzonde.
Als je het beschouwt in termen van de scheiding der machten, dan
kan de Kamer z'n werk alleen maar doen als het van de uitvoerende macht dejuiste informatie krijgt.

"Als je het zo zegt, heb je natuurlijk gelijk. Als een minister liegt,
dan valt voor hem het doek. De vraag is echter, wanneer liegt een
minister en de vraag is bovendien ook hoe dezelfde minister op
andere terreinen heeft gefunctioneerd. Het kan zijn dat een lnÏnister op een bepaald beleidsonderdeel een weg kiest waarvan hij
denkt dat het nog net kan, maar waarover de kamer oordeelt dat
het niet op de juiste manier is gegaan. Als blijkt dat hij heeft ge-
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