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Paarse Taal
Onder 'paars' zal heel veel anders
worden. Lubberse en CDA1se wol
en stroop gaan de groenbak in,
waarschijnlijk liefst onder toevoe
ging van h et CDA en CDA-ers
zelf. H et paarse k ab in et streeft
naar het herstel van "het primaat
van de politiek door kleinere en
slagvaardigere departem enten te
vormen en een trefzekere aanstu
ring van het uitvoeringsapparaat
te waarborgen.'' Dat belooft wat, dat ziet er
goed uit, denkt de onderdaan, want een slag
vaardige overheid zal hem (vooral) in zijn
privé-sfeer beschermen. Maar hij vraagt zich
wellicht ook af, hoe dat alles zal geschieden.
Het antwoord op die vraag is simpel. Luister:
"Op veel departementen [let wel: veel; C.K.]
zijn soms [jammer; C.K.] ingrijpende veran
deringstrajecten in gang gezet [wel eens van
in gang zetten van trajecten, die ook nog
ingrijpen, gehoord?; C.K.] om de d eparte-

mentale organisatie aan te passen
aan de nieuwe prioriteiten [welke
en hoe lang zijn zij nieuw?; CK,]
en aan eisen die politiek én bur
gers [samen?; C.K.] stellen aan
het functioneren van overheidsor
ganisaties/7 Dit alles vindt, zij het
soms, plaats op véle departemen
ten. M aar er is nog m eer hoop.
Want: "Andere (ministeries) heb
ben nog m aar enkele jaren gele
den majeure veranderingen doorgevoerd. En
ook de ministeries van (...) hebben stelselma
tig gewerkt aan de optimalisering v an hun
organisatie." N iet geheel duidelijk is of die
majeure veranderingen optimalisering inhielden, d an w el of de optim alisering m ajeur
was, m aar het is een kniesoor die daarover
valt.
H et bovenstaande proza (TK 21427, nr.
126), dat beloften inhoudt, bleek voor enige
leden van de Tweede Kamer, die toch w el
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wat gewend zijn, niet geheel bevredigend. Op
28 m aart 1996 voerde de vaste commissie
voor Binnenlandse Zaken overleg over de
ministeriële schriftuur, afkom stig van een
departement waar de genoemde majeure ver
anderingen h eb b en p laatsg ev o n d en (TK
21427, nr. 146). Een enkel lid achtte het schrij
ven zelfs teleurstellend, terwijl dat lid niet
eens tot de oppositie behoort. De paarse
bewindsman vond zijn brief "zeker niet on
duidelijk." Desondanks verschafte hij bereid
willig een toelichting die zelfs de scherpste
criticus tot tev red en h eid m oet stem m en.
Wiskunde en formele logica zijn er niets bij.
Luister wederom: "Interne verzelfstandiging
ís een complex vraagstuk; enerzijds kan wor
den gezegd dat agentschappen [wat zijn dat?;
C.K.] weinig met kerntaken [van wie?; C.K.]
te maken hebben en meer een organisatori
sche uitwerking zijn van hetgeen politiek is
bepaald. Anderzijds kunnen ze wel bijdragen
aan het creëren van kleine efficiënte departe
menten." Let goed op het enerzijds, ander
zijds: onder het enerzijds valt uitwerking van
hetgeen politiek is bepaald, onder het ander
zijds de bijdrage aan de schepping van kleine
departementen. Kan, zo vraagt men zich wel
licht af, de schepping van kleine (of grote)
departementen niet de uitwerking zijn van
wat politiek is bepaald?
Maar we zijn er nog niet. De bewindsman
komt nu toe aan het vraagstuk van de minis
teriële verantwoordelijkheid. Hij m erkt op:
"Als men de mening is toegedaan dat elke
minister de volle ministeriële en politieke ver
antwoordelijkheid d ra a g t..." Wie zou de me
ning zijn toegedaan dat er vier verantwoorde
lijkheden op een minister (kunnen) berusten:
een volle ministeriële, een volle politieke, een
niet-volle ministeriële en een niet-volle poli
tieke? Bestaat er niet gewoon, toat court, een

of geen politieke ministeriële verantwoorde
lijkheid? Maar misschien is één zo'n verant
w oordelijkheid w el w at w ein ig voor een
b ew in d sm an v a n een m ajeu r v e ra n d e rd
d epartem ent; bij m ajeure v e ran d e rin g en
horen immers maximale en veelvoudige ver
antwoordelijkheden.
De onderdaan houde in het oog dat het
overleg met de m inister h e t "stap p en p lan
kerndepartem enten" betrof en d at het doel
daarvan is wat ter zake in het regeerakkoord
is vervat. Met dat voor ogen zal het hem glas
helder zijn wat de minister nu te berde brengt:
"Op weg daarnaar toe m oet w el duidelijk
worden gemaakt hoe met name de minister
van BiZa zowel in horizontale als verticale
zin denkt dat doel te kunnen bereiken. Dat
[kennelijk het horizontale en verticale den
ken; C.K.] levert al met al een matrix op w aar
in alle processen [minder kan ook niet; C K ]
worden beschreven, die [kennelijk de matrix;
C.K.] dan w ordt afgezet tegen alle departe
menten. Dat m oet zicht geven op de voort
gang die al dan niet wordt gemaakt."
Na de bovenvermelde ministeriële uiteen“
zetting is des onderdaans horizontale en ver
ticale zicht op de voortgang en het einddoel
aanmerkelijk verruimd. Onder CD A/PvdAbewind was veel mistig en katholiek-onbe
trouw baar en w erden er w ein ig m atrices
afgezet tegen departem enten, De toekom st
ziet er nu aanm erkelijk ro o sk leu rig er uit,
ondanks de belijdenis van de minister dat "hij
binnen het kabinet vrijwel geen bevoegdheid
[die heeft hij helemaal niet; C.K.] en /o f moge
lijkheden (heeft) om collega's in hetzelfde
spoor te houden."
Wie zou u it het spoor van zó een staats
man willen treden?
C.A.JM. Kortmann/mti 1996
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