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Milieuwetenschapper professor Klaas van Egmond . 
droomt van een systeem waarin alle partijen in de 
regerin9 zitten. Meerderheidscoalities vindt hij een 
onverantwoorde verspilling van tijd die er eigenlijk 
niet meer is. 
LI N TABAI( 

DE UTRECHTS E hoogleraar 

(63) schrikt niet terug voor 

het gooien van knuppels in 

hoenderhokken. Terwijl hij nog directeur 

was van het Planbureau voor de Leefom

geving, deed hij - 'in mijn schaarse vrije 

tijd' - serieus onderzoek naar graan

cirkels, een fenomeen dat het weten

schappelijke establishment als bijgeloof 

afdoet. Zijn voorstel voor Kamerbrede 

coalities opperde hij tijdens een verkie

zingsstrijd waarin partijen zich meer te

gen elkaar afzetten dan ooit. Aanleiding 

was het verschijnen half maart van het 

Deltaplan nieuwe energie, een initiatief 

van milieuspecialisten van zeven partijen 

die onder zijn voorzitterschap een verras

send vergaande consensus bereikten. 

Hij kreeg van de politiek nog minder 

reacties dan destijds van de wetenschap. 

Dat is jammer, het voorstel is zeker zo se

rieus bedoeld en gebaseerd op een lijvige 

analyse van het duurzaamheidvraagstuk 

die begin februari onder de titel 'Een 

vorm van beschaving' verscheen en 

waarin hij zijn ervaringen als adviseur in 

Den Haag heeft verwerkt. 

Het resultaat is een tweedimensionaal as

senstelsel waarop 'de waarden die men

sen erop nahouden' zijn geprojecteerd. 

De links-rechtsas loopt van collectief 

tot individueel, de onder-bovenas van 

materieel tot immaterieelJspiritueel (zie 

figuur rechtsonder). Het lijkt wat op het 

assenstelsel waarmee het Kieskompas het 

poli tieke landschap verdeelt. Maar Van 

Egmond doet er ook een stemadvies bij. 

Om het kruispunt van de assen trekt hij 

een cirkel; daarbuiten 'worden waardeori

entaties eenz.ijdig en tegenovergestelde 

waarden niet meer erkend'. Daar 'wordt de 

houding fundamentalistisch en destruc

tieE', met 'crisissen als de huidige financi 

eel-economisch en ecologische' als gevolg. 

Zoals de kerk met haar godsdienstoorlo

gen in de middeleeuwen in de fout ging, 
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overschreed de eenzijde nadruk op ma

teriele consumptie van het modernisme 

de draagkracht van het ecosysteem. En 

het is goed dat de autoriteit van kerk en 

wetenschap in onze postmodernistische 

tijd wordt gerelativeerd. AI schiet ook dat 

soms door: aan een mening via Twitter 

wordt tegenwoordig net zoveel waarde 

gehecht als aan een IPCC-rapport. 

'Eenzijdige politiek 

rangeert menselijke 

waardigheid uit' 

Aan die eenzijdigheid, lijdt de partijpoli

tiek ook. De PW is een prima partij voor 

lOver ze het probleem van de individuele 

veiligheid agendeert. Dat is een valide 

behoefte die met name links te veel heeft 

gerelativeerd. Ze gaat pas de fout in als ze 

religie, een tegenovergestelde waarde in 

haar wereldbeeld , niet meer erkent en de 

hoofddoek en andere religieuze ui tingen 

verbiedt. De neoliberale kant van de WD 

is zo egocentrisch dat hij de problemen 

van het milieu aan de collectieve zijde 

niet meer erkent. En GroenLinks en D66 

neigen tot het negeren van de verti

cale dimensie: in religiekeuze laten ze 

iedereen vrij. Hun orienta tie speelt zich 

voornamelijk af in het horizontale vlak; 

ook over cultuur hebben ze geen uitge 

sproken opvatting.' 

Politieke partijen zijn dus , net als de weten
schap, oak onderdeel van het probleem. 
Waarom zijn Kamerbrede coa1ities de 
oplossing? 
'Het nadeel van meerderheidscoalities is, 

dat ze de ene vier jaar de eigen, individu

ele kant van het menselijk bestaan bedie

nen en de volgende vier jaar de sociale . 

Terwijl beide een wezenlijk deel daarvan 

zijn. Ik heb het ervaren in Den Haag: 

de ene vier jaar sturen we naar links, de 

volgende vier naar rechts. Op het revan

chistische af: de nieuwe ploeg treedt aan 

met het motto: 'En nu wij l' Ons bestel is 

als een slingerend schip dat nog maar 

nauwelijks voortgang maakt. Paars was 

een poging tot een meer gebalanceerde 

koers, die in elk geval op de horizon tale 

as het midden van het wereldbeeld zocht. 

PaarS-l onder Kok was een van de mooi

ste kabinetten die ik heb meegemaakt: 

PvdA en WD, verbonden door D66. Let

terlijk: met Wijers als mediator heerste 

daar een buitengewoon collegiale sfeer.' 

Deze campagne was het tegendeel; het vinden 
van hoognodige oplossingen was onderge
schikt aan de strijd om de macht. Nog geen 
100.000 stemmen bepalen nu dat Rutte 
premier wordt en niet Cohen. TegensteHingen 
worden benadrukt - en dat gaat straks in een 
meerderheidscoalitie door. 
'Met zulk spel rangeer je de mense!ijke 

waardigheid uit , omdat he t een dee! 

van de waarden in de samenleving niet 

erkent. Terwijl de Kamer daar juist een 

mooie afspiegeling van is. Laten we al 

die waardeorientaties verenigen in het 

kabinet. Aile partijen leveren na de ver

kiezing naar evenredigheid ministers en 

uit hun midden kiezen ze de premier. Ko

men ze er niet uit, dan gaan ze terug naar 

hun opdrachtgever, de Kamer, en wordt 

er domweg gestemd. Maar doorgaans 

hoeft dat niet, want overbruggen van 

tegenstellingen wordt makkelijker dan 

in de links-rechtsdialogen van nu. Als je 

elkaars argumenten probeert te snap-
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pen in plaats van te bestrijden, blijken ze 
vaak complementair.' 

Zo'n model heeft een hele rij voordelen. 

De belangrijks te: dat de strijd om de 

macht minder wordt omdat het niet 

meer een kwestie is van alles of niets, 

maar eindelijk om de inhoud !<an gaan.' 

Het Europees Parlement werkt zo, tot grote 
tevredenheid van vee1 Europarlementari
ers. Een probleem is aileen: hoe krijgje de 
Nederlandse partijen zover:> Zich tegen 
elkaar aJzetten hebben ze tot tweede natuur 
gemaakt. Het negeren in de campagne van 
jullie Deltaplan is daarvan een bewijs. 
'Je verliest inderdaad de mogelijkheid om 
alles te winnen. Maar je bent zeker van 

een plaats in de coalitie. Zo'n systeem is 

in vrijwel ieders belang omdat het aile 

waarden erkent die er in de samenleving 

toe doen, ze bij het beleid betrekt en 

zover mogelijk honoreert.' 

Een ander risico van het Kamerbrede kabinet 
is, dat het politieke spel als een voetbalwed
strijd wordt waarbij het niet om winnel1gaat 
maar aileen om het mooie spel: daar is voor 
de kijker niks aan. 
'Precies! Politiek is blijkbaar tot enter

tainment geworden. Het is niet meer Ne

derland ldaar maken voor een volgende 

eeuw, maar theater. Spel. Het duurzaam

heidvraagstuk bijvoorbeeld speelde in de 

campagne geen enkele rol.' 

Leusden : fietspad wordt vuurproef 

Lokaal zijn raadsbrede coalities al 
praktijk in ondermeer Leusden. waar 
niet minder dan zeven partijen met 
elkaar in zee zijn gegaan. Daaron
der Groenlinks. dat een wethouder 
macht leveren. Of het efficienter en 
constructiever werkt dan het appasi· 
tie model van voorheen, kan raadslid 
Riel Koetsenruijter die al twee peri
odes meemaakte, nog niet zeggen. 
'De grate debatten moeten nog ko
men, zoals dat over de voorgestelde 
bezuinigingen en een fietspad naar 
Achterveld waarbij de keus is tussen 
een variant langs de bestaande weg 
en een vrij Iiggendfietspad doar 
het weiland waarmee boeren niet zo 
blij zijn. Dan pas blijkt of de partijen 
proberen om tot een gezamenlijke 
oplassi ng te komen of toch vooral 
weer eigen punten proberen b(nnen 
te halen.' 

Een vuurproef heeft de caalitie 
doarstaan: de wethouderskeuze. 
Nadat winnaars VVD en CDA elk 
een wethouder hadden bedongen. 
moesten de vijf resterende partijen 
met elkaar een derde aanwijzen . 
Onder onafhankelijk voorzilterschap 
en met de dreiging van de VVD: als 
jullie er n iet uitkomen, beslissen wij . 
'Het is niet makkelijk geweest'. zegt 
I<oetsenruijter. 'Maar iedereen heeft 
de anderen in hun waarde gelaten. 
En we hebben besloten op grond 
van gezamenlijk afgesproken criteria 
zoals ervaring en bekendheid met 
de lokale palitiek.' Wat uiteindelijk 
waarschijnlijk een beter praces ople. 
verde, zegt ze, dan het gebruikelijke 
waarbij elke coalitiepartner op grond 
van onduidelijke criteria een eigen 
kandidaat aanwijst. 
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Dat komt ook doordat duurzaamheid over 
mondi aal langetermijnbeleid gaat, terwijl 
het campagnedebat zich op het hier en nu 
concentreert . 
'Die kortetermijnfixtie neemt bij zo'n 

Kamerbreed kabinet flink af, want de 

angst dat partijen de volgende coalitie 

niet halen, is er niet meer. De waarden 

van aile partijen doen ertoe, mits die zich 
inspannen om ook de waarden van de 

anderen te erkennen. Zo kun je op een 

verantwoorde, democratische manier 

komen tot een gedeeld wereldbeeld, tot 

wat de filosoofHabermas 'de maatschap

pelijke samenhang' noemt. Ben je het 

daarover min of meer en voorlopig eens , 

dan moet je de moed hebben de krachten 

uit te bannen die dat wereldbeeld ont

kennen en naar eenzijdigheid streven.' 

Alsje daartoe moet overgaan, benje dan niet 
totalitair bezig, een nadeel dat ook aan veel 
utopieen kleeJt? 
'De meeste utopieen verwachten het heil 

niet van samenhang maar van eenzijdig

heid: van de natuur, het (communisti

sche) collectief, de vrije markt. Ze zoeken 
de uitersten van het waardenstelsel, 

terwijl we daarvan juist moeten weg

blijven. Dat politieke streven naar het 

'midden' ervan en daarmee per definitie 

naar 'menselijke waardigheid', moet het 

doel zijn van de politiek.' • 

1<laas van Egmond: Een ~orm ~an bescha
~ing. Uitgeverij Christofoor, Zeist 2010. 
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