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Soms, zei Herman Tjeenk Willink, willen 
politici gewoon even sparren of ergens op 
reflecteren. Dan is een gesprek à deux heel 
zinvol. De 79-jarige informateur sluit niet 
uit dat hij in zijn gesprekken met partijlei-
ders de notulerende ambtenaren af en toe 
de zaal uit stuurt. ‘Dan zeg ik tegen iedere 
fractieleider: zijn er nog dingen die we on-
der vier ogen moeten bespreken?’ zei Tjeenk 
Willink woensdag op een persconferentie. 
‘Ja, dan gaat de staf de kamer uit.’

Een getergde JA21-voorman Joost Eerd-
mans sprak van ‘een valse start’ voor Tjeenk 
Willink. De Tweede Kamer besloot dinsdag 
op zijn initiatief dat ook de verslagen van de 
gesprekken met de informateur snel online 
komen te staan, gelijktijdig met zijn eindver-
slag. Een novum. Maar voor de PvdA-nestor 
blijft vertrouwelijk overleg cruciaal. Tjeenk 
Willink noemde het ‘echt onzin’ dat dit ‘on-
middellijk achterkamertjespolitiek is’. Spre-
ken in vertrouwen gebeurt ‘natuurlijk in elk 
goedlopend bedrijf’. 

VERTROUWELIJKHEID IS VERDACHT
Het vertrouwelijk overleg is in politiek Den 
Haag in het verdomhoekje beland, sinds de 
verkenning van een nieuw kabinet twee we-
ken geleden totaal ontspoorde. De uitgelek-
te notitie met daarin de zinsnede ‘positie 
Omtzigt, functie elders’ en de aanvankelijke 
ontkenning van VVD-leider Mark Rutte dat 
hij degene was die over het kritische CDA- 
Kamerlid had gesproken, stortte het Binnen-
hof in een vertrouwenscrisis.

De Kamer schoot in een reflex en eiste to-
tale transparantie. Gesprekken achter ge-
sloten deuren, politiek leiders die elkaar 
bellen of smoezend door de wandelgan-
gen lopen: elke suggestie van vertrouwe-
lijkheid is verdacht. Zo gebeurde het dat de 
doorgaans vertrouwelijke gespreksversla-
gen en de aantekeningen van de verkenners 
in de openbaarheid belandden. 

Nederland kreeg een uniek inkijkje in de 

speelkaarten van de politieke hoofdrolspe-
lers. We weten nu dat GroenLinks ‘graag’ 
wil regeren en bereid is daarvoor stevige 
inhoudelijke concessies te doen en dat de 
 ‘onderhandelingsstijl’ van CDA-leider Wop-
ke Hoekstra een aandachtspunt is.

PREMATUUR
Deskundigen plaatsen vraagtekens bij deze 
Haagse hang naar totale transparantie. Het 
bedrijfsleven, de diplomatie en ook de poli-
tiek zijn juist gebaat bij vertrouwelijk over-
leg, stellen zij. Zonder vertrouwelijkheid 
geen deals over de brexit, pensioenen, fu-
sies en overnames én een nieuw kabinet. 

‘Onderhandelen in de openbaarheid kan 
niet’, zegt Carla van Baalen, hoogleraar par-
lementaire geschiedenis aan de Nijmeeg-

se Radboud Universiteit. ‘Het is een precair 
proces. Je moet als politicus in beslotenheid 
vrijuit kunnen praten over welke standpun-
ten voor jou belangrijk zijn, wat je bereid 
bent op te geven en over coalitievoorkeuren.’

Van Baalen, die met collega’s een boek 
schreef over de kabinetsformaties tussen 
1977 en 2012, noemt het ‘prematuur’ om 
over drie weken, als Tjeenk Willink zijn op-
dracht heeft afgerond, alle gespreksversla-
gen te publiceren. ‘Dan is de formatie van 
een nieuw kabinet nog helemaal niet afge-
rond. Als je dan alles openbaar maakt, loop 
je het risico dat partijen met de handrem 
erop gaan praten, wat kan leiden tot vertra-
ging in de onderhandelingen. Niemand wil 
dat zijn onderhandelingsstrategie op straat 
ligt. Dan sta je schaakmat.’
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Politiek wil alles openbaar, maar  te
GEZICHTSVERLIES
Het vermeende gebrek aan openheid bij po
litieke onderhandelingen stuit al langer op 
kritiek. Paul Frissen, hoogleraar bestuurs
kunde aan Tilburg University, herinnert zich 
nog de jaren zeventig, een tijd waarin de roep 
om meer transparantie ook aanzwol. Als lid 
van het afdelingsbestuur van de PvdA in Nij
megen was hij nauw betrokken bij de col
legeonderhandelingen. ‘Die vonden toen 
plaats in een grote zaal, inclusief publie
ke tribune. Maar je wist één ding: wat hier 
gebeurt, heeft niets met onderhandelen te 
maken. De échte gesprekken  vonden elders 
plaats.’

Ook Frissen meent dat vertrouwelijkheid 
noodzakelijk is bij het smeden van een nieu
we coalitie. ‘Je kunt die gespreksverslagen 
over drie weken prima openbaren, maar 
dan zullen er zeker partijen zijn die tegen 
Tjeenk Willink zeggen: zet dit maar niet in 
het verslag. Als er een overzicht komt van 
wie wat heeft moeten inleveren, leidt dat tot 
 gezichtsverlies. Dat willen partijen koste wat 
kost voorkomen.’

KLAGENDE JOURNALISTEN
In een evaluatie van de formatie van Paars 
II uit 1998 concludeerde politicoloog Rudy 
Andeweg dat dit ‘een van de meest open ka
binetsformaties uit de naoorlogse periode’ 
was. Elke onderhandelingsdag was er een 
persbriefing en uitonderhandelde com
promissen werden vrijwel direct bekend
gemaakt.

Maar die ‘relatief grote openheid’ droeg 
volgens Andeweg bij aan de, voor die tijd, 
‘relatief lange duur’ van de formatie (87 da
gen). ‘Het bekendmaken van onderhande
lingsresultaten tijdens de formatie leidt tot 
het aanwijzen van winnaars en verliezers, 
welke laatsten vervolgens door hun achter
ban worden aangezet om het verlies in de 
volgende onderhandelingsronde goed te 
maken.’

Andeweg vroeg zich af wat er problema
tisch is aan het vertrouwelijke karakter van 
de kabinetsformatie, ‘afgezien van gebrek 
aan kopij voor de over beslotenheid klagen
de journalisten’. ‘Waarom zou de kiezer, of 
het parlement, gedetailleerd op de hoogte 
gesteld moeten worden over alle tactische 
manoeuvres, alle gemarchandeer, en alle 
gelukte en mislukte pogingen elkaar te over
tuigen? Het is een misvatting dat openheid 
(bij kabinetsformaties, red.) een democra
tische noodzakelijkheid is.’

De Nijmeegse hoogleraar Van Baalen be
grijpt de roep om meer openheid. Aan de 
formatietafel stippelen politici de toekom
stige koers van het land uit en verdelen zij 
de macht. ‘Daarom is een goede verant
woording ook zo belangrijk, maar wel ach
teraf. Als het kabinet is beëdigd, moet het 
formatie dossier zoveel mogelijk openbaar 
worden. Voor de Tweede Kamer, maar het 
liefst ook voor burgers.’ 
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