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Column Jan Kuitenbrouwer

De grote uitruil

Ineens zijn
compromissen
‘troebel’, ‘slap’ en
‘wa t e r i g ’

Laten we er maar het beste van
proberen te maken. We zullen

wel moeten. En we zijn er goed in.
Improviseren. Van de nood een
deugd maken. In de pindakaasfa-
briek waar Mark Rutte personeels-
chef was, ging een machine kapot,
maar de productie van die dag
werd niet weggegooid. Nee, dat
werd ‘Calvé met stukjes noot’. En
nog een succes ook. Zo zullen we
het met deze stembusuitslag ook
moeten doen.

Vooral voor D66 en het CDA
moet het een vreemde gewaarwor-
ding zijn. Toen zij nog niet zo lang
geleden hun nieuwe formule lan-
ceerden, ‘het radicale midden’, was
het gegniffel niet van de lucht. Een
oxymoron, spraken omstanders,
een natuurkundige onmogelijk-
heid, zoiets als een centrifuge die
het water vasthoudt. En dat is dus
inderdaad wat er gebeurt: het mid-
den staat kurkdroog, maar er komt
ook haast geen water naar buiten.
Het wasgoed heeft alles opgezo-
gen. Pechtold en Buma, daar staan
ze, in het oog van de storm, in hun
radicale midden. Doodse stilte.

Maar: we gaan er het beste van
maken! En daar zijn we goed in.

Ik bedoel, waarom zoeken we ei-
genlijk zo geforceerd naar een-
heid? Het land is diep verdeeld, dat
is duidelijk, dus misschien moet
de macht ook maar verdeeld wor-
den. Het kabinet-Rutte en het ka-
binet-Samsom. Een soort Nieuw
B elgië.

Het klinkt vreemder dan het is.
Want dat is inderdaad wat er gaat
gebeuren: wij krijgen twee halve ka-
binetten. De term is ‘uitruil’.

Sinds vorige week woensdag
heeft Nederland te maken met

een nieuw politiek paradigma: het
‘Waterige Compromis’ versus de
‘Grote Uitruil’. Het zal duidelijk
zijn wat de voorkeur heeft.

Wie er het eerst met die uitruil
kwam, was in de hectiek helaas
niet goed waarneembaar, maar het
is een briljante vondst. Er hangt
een waas van verfijnde confessio-
nele sluwheid omheen, een geur
van wierook en boenwas. Ik zie
schemerige, Bistroquetachtige
beelden. De uitruil – als het CDA
niet buitenspel stond (voor zover
ooit) zou je zweren dat hij uit die
hoek kwam.

Dat het een volledig nieuw para-
digma is, blijkt wel uit het feit dat
deze term vóór de verkiezingen
nooit viel. Heeft u tijdens de cam-
pagne, in een van die achtendertig
debatten, één keer de term ‘uitruil’
gehoord, laat staan ‘grote uitruil’?
Ik niet.

‘We zullen compromissen moe-
ten sluiten’, zei iedereen tot verve-
lens toe. ‘Compromíssen, soms
vervélende compromissen, hárde
compromissen, onvermíjdelijke
compromissen, maar zo wérkt het
nu eenmaal, we zijn nu eenmaal
een coalítieland.’

Kennelijk is men van gedachten
veranderd.

Ineens zijn compromissen ‘troe-
bel’, ‘slap’ en ‘wa t e r i g ’. Let ook
vooral even op het gezicht dat hier-
bij wordt getrokken: alsof je aan
iets onsmakelijks denkt. ‘Ja, er
gaan hier stemmen op om geen
waterige compromissen te sluiten
(blik op jakkie), maar om te kiezen
voor een Gróte Uitruil (kloek ge-
baar). Van Gróte Dossiers!’

De partijleiders hebben welis-
waar aangekondigd dat zij na

de verkiezingen aan de slag zou-
den gaan met water en wijn, zoals
meestal, maar op de ochtend na de
verkiezingen hadden zij ineens
een beter idee: wij gaan, hier, op
het Binnenhof, op plechtige wijze,
Grote Dossiers Uitruilen. Onder
hoorngeschal. Let op, dat wordt
awesome.

Uitruilen.
Dat we daar in al die eeuwen

niet eerder opgekomen zijn! We
formeren niet één heel kabinet,
maar twéé halve! Pfff….geniaal.

Ja, en dat die lijsttrekkers daar
vóór de verkiezingen niet over be-
gonnen, dat is natuurlijk volko-
men logisch. Stel je voor, dan had
Mark Rutte bijvoorbeeld moeten
zeggen: ‘Beste kiezer, bent u ook
van mening dat het ontslagrecht
dringend versoepeld moet wor-
den? Stem dan op mij! En dan, ná
de verkiezingen, dan ruil ik dat
mandaat uit, tegen bijvoorbeeld de
hypotheekrenteaftrek. Goeie deal
t o ch ? ’

Of Samsom: ‘Wilt u ook de
marktwerking in de zorg afschaf-
fen? Stem dan op mij, en ik beloof
u: dan gaan wij dat na de verkie-
zingen níét doen! Nee, ook niet
een beetje, nee, dan gaan wij met
die stem iets geheel ánders doen!
Toptaks, ontslagrecht, dat zien we
nog wel. Niks geen waterige com-
promissen! Gewoon com-pleet iets
an-ders! Is dat gaaf of is dat gaaf!?’

Nee, dat zeiden ze niet. Dat is
wat ze nu zeggen, zij het in iets an-
dere woorden.

Er het beste van maken, nood,
deugd, enzovoorts. Pindakaas, nu
met hele stukken noot.

Correcties en aanvullingen

19.000 hypotheeknemers
In het artikel Banken mogen risico’s niet doorberekenen (18 september, pagina
22) staat dat ING de renteopslag van 1.900 hypotheeknemers wilde verho-
gen. Dit moet zijn: de renteopslag van 19.000 hypotheeknemers.

Niks uitruilen!

De VVD en de PvdA doen er goed aan zo snel mogelijk te komen met een regeerakkoord op hoofdlijnen.
Investeer vooral in vertrouwen. Ruil zaken niet uit, maar los ze op. En zet je beste mensen in het kabinet,
betogen Jan Driessen en Erik van Bruggen.

Peugeot heeft nu deals die je echt niet kunt missen. De gehele maand september betaalt de Peugeot-dealer de BTW. En van 20 t/m 22 september krijgt u op een nieuwe
Peugeot-personenauto uit voorraad € 500 extra korting bovenop de lopende acties én de BTW-actie. Knip dus deze waardebon uit en ga snel naar uw Peugeot-dealer.

* Het bedrag van € 500,- is incl. BTW boven op alle lopende acties op nieuwe personenauto’s. Alleen geldig bij aankoop van een nieuwe personenauto uit voorraad op 20, 21 en 22 september 2012. De uiterlijke registratiedatum is 29 september
2012. Deze cheque is niet geldig op Peugeot-bedrijfsauto’s. Deze cheque is niet inwisselbaar tegen contant geld. Maximaal één cheque per verkochte auto. Actie alleen bij officiële Peugeot-dealers in Nederland. Wijzigingen en fouten
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Open brief van Villa Pinedo
kan kinderen wel helpen

Graag reageer ik op het commentaar
‘Niet alleen lijden na scheiden’ (N RC
Handelsblad, 17 september).

De hele inhoud van de open brief
van Villa Pinedo, waarop dit com-
mentaar reageert, is samengesteld
door kinderen van diverse leeftijden
met gescheiden ouders. De metafoor
van het huis is bijvoorbeeld van de
hand van een van de jongeren, de
twaalfjarige Leonoor. Bij haar werd
letterlijk het huis van haar ouderlijk
gezin verbouwd door haar vader met
zijn nieuwe vriendin.

Met al deze input heeft een goede
en ervaringsdeskundige schrijfster
belangeloos tijd vrijgemaakt om een
brief te schrijven die doordringt tot
zo veel mogelijk gescheiden ouders.
Gezinnen komen in gesprek met el-
kaar en worden aan het denken ge-
zet. Dit is in onze optiek gelukt.

Villa Pinedo heeft nu al zeer veel
reacties binnengekregen van ouders
die deze brief aan hun kinderen heb-
ben voorgelezen, van volwassenen
die deze brief hebben gegeven aan
hun – inmiddels bijna bejaarde – ge-
scheiden ouders en natuurlijk van
jongeren die zich herkenden in de
brief. Bijzonder waren ook de reac-
ties van mensen die heel opgelucht
waren na de scheiding en zeiden dat
het niet altijd kommer en kwel is.
Met al deze reacties zijn we heel blij.

Elk kind dat ermee geholpen is, is
er eentje van de 70.000.
Marsha Pinedo
Oprichter van Stichting Villa Pinedo

Maak van de nood een
deugd tijdens de formatie
Onlangs kopte deze krant: ‘Studie :
defensie staat op het punt van ver-
d w ij n e n ’ (NRC Handelsblad, 1 sep-
tember). Na de verkiezingen zette de
parlementaire redactie enkele over-
eenkomsten en geschilpunten tus-
sen de VVD en de PvdA naast elkaar
(NRC Handelsblad, 13 september).
Een voorbeeld: de VVD wil fors be-

zuinigen op ontwikkelingssamen-
werking en de PvdA op defensie.

Hier valt een brug te slaan. Defen-
sie verricht steeds meer taken op het
terrein van humanitaire hulpverle-
ning en ontwikkelingssamenwer-
king. Waarom dan niet van de nood
een deugd maken door het ministe-
rie van Defensie op te heffen en een
ministerie van Militaire Zaken en
Ontwikkelingssamenwerking op te
richten? Dit is zinvol, efficiënt, waar-
schijnlijk kostenbesparend en ver-
groot tegelijk het draagvlak voor zo-
wel het een als het ander.

Als we toch vernieuwend bezig
zijn en op efficiëntie en besparingen
mikken, wordt het dan geen tijd
voor een departement van Europese
Zaken dat vanuit Buitenlandse Za-
ken en in samenwerking met Alge-
mene Zaken voor alle ministeries
een coördinerende rol speelt naar
Europa en omgekeerd? En, om nog
een ander signaal af te geven: bij het
ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid kan de volgorde
worden omgedraaid. Werkgelegen-
heid hoort voorop te staan.

Het realiseren van dergelijke aan-
passingen kost geld, maar investeren
we in de organisatie van nieuwe be-
stuursvormen voor de toekomst of
laten we bij de komende formatie
weer alles bij het oude?
Jos A.A.M. Biemans
Leiden

Moeten die Afghaanse
jongens niet naar school?
Wat een veelzeggende foto van de
demonstratie in Kabul tegen de anti-
islamfilm (NRC Handelsblad, 17
september). In de voorste linie tel ik
ten minste negen jongens van de
leerplichtige leeftijd. De foto moet
zijn genomen aan het begin van de
middag, schat ik. Dan horen deze
jongens zich toch binnen schoolmu-
ren te bevinden? Arm Afghanistan.

Een land dat dit laat gebeuren, zet
zichzelf op achterstand, alle inspan-
ningen van de Verenigde Staten en
Europa ten spijt. Nog afgezien hier-
van nodigt de foto je als het ware uit

om door het papier te kruipen en de
jongens te vragen of ze eigenlijk wel
weten waartegen ze demonstreren.
Wim Vriezen
Hilversum

Geen werk voor chemicus
In de krant van maandag stond weer
de periodieke oproep dat de over-
heid echt iets moet doen aan het ver-
onderstelde gebrek aan bèta’s (Opi-
nie, 17 september), maar ditmaal
werd hij weersproken door fysica-
professor Ad Lagendijk. Ik onder-
schrijf zijn betoog. Mijn eigen ‘car-
rière’ mag dienen als voorbeeld.

Ik studeerde in 1987 af als schei-
kundige oude stijl. Sindsdien heeft
de Nederlandse chemische industrie
mij nooit nodig gehad. Ik promo-
veerde, werkte in een perifeer zie-
kenhuis en in een instituut.

Uiteindelijk ben ik maar in de IT
gegaan. In 2001, rond mijn 38ste,
kreeg ik eindelijk een aanstelling
voor onbepaalde tijd bij een bank,
als C-programmeur. Dat had ik mij-
zelf vijftien jaar eerder voor de lol
aangeleerd. Ik verdien mijn boter-
ham als IT-specialist en werk in we-
zen op hbo-niveau. Het grappige is
dat ik nooit een formele opleiding
heb genoten voor mijn beroep. Jaar-
lijks volg ik misschien één of twee
weken cursus – dit kost al gauw een
maandsalaris – maar het meeste heb
ik geleerd on the job. Dit jaar – weer
op een jaarcontract – kom ik voor
het eerst in het 52-procentstarief,
maar dit kan ik niet toeschrijven aan
mijn academische opleiding.

Gist bestaat niet meer. Shell heeft
een lab gesloten. Unilever in Neder-
land is vermagerd. Akzo heeft van al-
les afgestoten. DSM is steeds van
richting veranderd. Organon wordt
vermoord. De kwekerij van biotech-
s t a r t- u p s in Leiden heeft na decennia
nog geen groot nieuw of zelfs maar
winstgevend bedrijf opgeleverd.

Ik kan het periodieke gejeremieer
van de Vereniging van de Nederland-
se Chemische Industrie over gebrek
aan chemici dus niet serieus nemen.
Dr. A.R.  (Tom) Peters
Amsterdam

D e afgelopen verkiezingen zouden
weleens een blessing in disguise kun-
nen zijn voor het in politiek op-

zicht verwarde Nederland. Na een ouder-
wets harde en polariserende campagne tus-
sen links en rechts wordt het tijd om Ne-
derland weer bij elkaar te brengen. De ma-
jesteit zei het eergisteren heel mooi, in de
Troonrede: „Op beslissende momenten in
onze geschiedenis heeft Nederland de veer-
kracht getoond waarover al bij het ont-
staan van het Koninkrijk in 1813 werd ge-
sproken. Generaties vóór ons hebben be-
wezen onder moeilijke omstandigheden in
goed overleg verschillen te kunnen over-
bruggen ten dienste van een verstandig so-
ciaal-economisch beleid. Uit die voorbeel-
den mogen we vertrouwen putten voor de
toekomst.”

In de laatste tien jaar leek ons land van
de ene naar de andere electorale storm te
worden gevoerd. Deze storm is nog lang
niet geluwd, maar de VVD en de PvdA kun-
nen – gedwongen door de verkiezingsuit-
slag – Nederland een historische dienst be-
wijzen, door niet plichtmatig met elkaar
samen te werken en programmapuntjes uit
te ruilen, maar door samen op te trekken.
De crisis dicteert een snelle en daadkrachti-
ge, onorthodoxe formatie. Hierin moeten
niet de verschillen, maar de hoognodige
oplossingen het uitgangspunt zijn.

Mogen we hiertoe een aantal voorstellen
doen?

1Houd de formatie kort en op hoofdlij-
nen. Verspil geen extra tijd aan oude

formatieprocedures en ingesleten partijge-
woonten. Oud-vicepremier Jorritsma
(VVD) liet deze week in Eva Jinek op Zondag
weten dat een dichtgetimmerd, vuistdik
regeerakkoord, desnoods na meer dan zes
maanden hard werken, haar het beste leek.
Oud-wethouder Marco Florijn (Rotterdam,
PvdA) was het met haar eens. Zo’n aanpak,
gebouwd op wantrouwen en schijnzeker-
heid, past niet meer bij deze tijd en zou
zeer slecht zijn voor Nederland in deze cri-
sis. Handel snel. Toon de kiezer dat je je
verantwoordelijkheid neemt. Regeer op
h o o f d l ij n e n .

2Laat de twee partijen elkaar vertrou-
wen, vertrouwen, vertrouwen. Kiezers

hebben niet gestemd op een coalitie waarin
twee electorale tegenpolen plaatsnemen.
Voor veel kiezers zal dit geen aantrekkelijk
of zelfs een afschrikwekkend beeld zijn.
Ook in beide partijachterbannen is er nog
wel wat te overwinnen. Toch is het onze
stellige overtuiging dat er ook veel over-
eenkomsten zijn tussen de VVD en de PvdA
en dat we gezamenlijk Nederland uit de
crisis kunnen helpen. Was het kabinet-

Paars I, onder premier Kok (PvdA) en vice-
premier Dijkstal (VVD), niet het meest suc-
cesvolle kabinet aller tijden? Elkaar ver-
trouwen is cruciaal. Het kabinet-Balkenen-
de IV ging kapot aan wantrouwen. Dit mag
niet nog eens gebeuren. Onderhoud het
vertrouwen structureel. Dineer elke week
samen. Geef dat vertrouwen ook mee aan
de rest van de partij.

3Ruil niet uit, maar los op. Nederland is
moe van de uitruil van taboes, ononder-

handelbare punten en andere – uitsluitend
politiek interessante – non-issues. Over-
brug tegenstellingen. Dit kan als beide par-
tijen verder durven te gaan dan hun eigen
dogma’s. Leer van Paars I. In dat kabinet
werden lastige partijzaken niet uitgeruild,
maar werden zaken aan elkaar gegund.

4Benoem een aantal gezanten om tegen-
stellingen op te lossen in de lastige dos-

siers. Kies voor een ‘gezant volksgezond-
heid’. Laat hem of haar met VVD’e r s,
PvdA’ers en mensen uit het veld komen tot
een voorstel voor de (in)formateurs. Kijk
aan de hand van het Woonakkoord 4.0 va n -
vereniging Eigen Huis, makelaars en de
Woonbond naar oplossingen voor de
woonproblematiek. Maak iemand gezant
voor de arbeidsmarkt. Laat vakbonden en
beide partijen een ‘Werkakkoord 2012’
sluiten. Laat alle partijen – inclusief het
maatschappelijke middenveld – instem-
men met dit nieuwe sociaal-economische
akkoord. Zo kan er snel een breed gedragen
regeerakkoord op hoofdlijnen liggen, dat
wordt gedragen door de samenleving en de
Tweede Kamer.

5Kies een einddatum voor een akkoord,
bijvoorbeeld 1 november – anderhalve

maand na de verkiezingen. De crisis
schreeuwt erom dat er snel een daadkrach-
tig kabinet zit. Bovendien wordt onder ex-

treme druk veel vloeibaar, binnen de twee
partijen en erbuiten.

6Kies de beste mensen in je kabinet. Los
geen ereschulden in, zoals vroeger wel-

eens gebeurde. Benoem geen staatssecreta-
ris wegens trouwe dienst. Maak geen poli-
tiek correcte fiftyfiftyverdeling. Kijk ook
buiten je eigen partijkader en verder dan
politiek Den Haag. Het overwinnen van de
crisis vraagt om toptalent.

7Wees compromisloos, moedig en eer-
lijk. Toon lef en passie. Blijf de moeilij-

ke beslissingen benoemen. Wees eerlijk
over de gekozen oplossingen, ook over die
zaken die je samen niet voor elkaar krijgt.
Toon dat de nieuwe eerlijkheid en redelijk-
heid, die in afgelopen campagne zo verfris-
send werkten, gemeend zijn.

8Maak, nu het nog kan, direct werk van
de bestuurlijke vernieuwing. Het ge-

fragmenteerde kiesstelsel werkt niet meer
en vervreemdt de kiezer van de politiek.
Hervorm de band tussen kiezer en gekoze-
ne door invoering van een (gemengd) dis-
trictenstelsel en de gekozen burgemeester.
Hierdoor blijft het land bestuurbaar.

Wij geloven er heilig in dat Nederland door
deze acht punten de komende vier jaar een
slagvaardiger, aardiger en ook beter land
kan worden, een land waarop we weer met
zijn allen trots kunnen zijn – een land
waarin we samen optrekken en samen
vooruitgaan!

Jan Driessen is oud-campagneadviseur
van de VVD. Erik van Bruggen was in 1996
samen met Lennart Booij oprichter van de
aan de PvdA gelieerde politieke vernieu-
wingsbeweging Niet Nix en stelde zich in
1999 vergeefs kandidaat als voorzitter van
de PvdA, eveneens met Booij.
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Opinieartikelen zijn welkom, liefst aanknopend bij actuele gebeurtenissen.
Lengte maximaal 800 woorden. Reacties ontvangen wij liever als ingezon-
den brief (van maximaal 250 woorden). Vermeld naam, adres, telefoon-
nummer en, indien van toepassing, titels en functies.

Bijdragen kunt u mailen naar opinie@nrc.nl, per post sturen naar NRC Han-
delsblad, redactie Opinie, postbus 8987, 3009 TH Rotterdam, of twitteren
naar @nrc_opinie.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen te weigeren
dan wel te redigeren of in te korten. De Opiniepagina is een podium voor
discussie. Bijdragen worden geacht op persoonlijke titel te zijn geschreven.
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