
et regeerakkoord zou eerst slechts één A4

worden, rnaar het zijn er meer geworden:

vijftig bladzij den, inclusief bijlagen, ofte-

wel 287 Kb in Word. Hoewel slechts de helft in

omvang van het regeerakkoord 1998 (434 Kb),

bliikt het bestand volgens mijn computer wel gro-

ter te zijn dan dat van het regeerakkoord 1 994

(180 Kb). Is het erg zinvol om dergelijke verge-

lijkingen te maken? Niet echt, maar als het zo

nadrukkeliik wordt aangekondigd dat het een

bondig document zal worden, dan vraag je erom.

Met zoveel tekst is het logisch dat iedereen weer

gaat zoeken naar die passages die voor zijn ofhaar
bestuurlijke agenda van belang zijn. En oh wee als

er wat ontbreekt. Dan komt de loblrymachine pas

echt goed in actie. Was het bij één A4 bijvoorbeeld

logisch geweest om slechts een enkele zin aan het

buitenlandse beleid te besteden, nu wordt er stevig

afgerekend op het feit dat de aandacht voor het
jnternationaal gebeuren net zo kort is gebleven als

oorspronkelijk de bedoeling was.

Toch iammer. Het heeft iets heel sympathieks,

zo'n kort en krachtig akkoord. Het is in ieder geval

anders en het lijkt op voorhand beter. Er hoeft

geen twijfel over te zijn dat het JanPeter ernst was

met zijn voornemen om het kort te houden. Erg

realistisch is het nooit geweest. Toen het idee werd

gelanceerd, leek het er nog op dat het CDA de

iuniorpartner van een grotere Paarse partiien zou

worden. Dan ligt het belang bij de kleinere, nieuwe

regeringspartij om via een stevig akkoord te voor-

komen dat cle oude regeringspartijen hun oude

weg blijven vervolgen. De tijden veranderen. Met
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het CDA als grootste partii is dat niet langer het

probleem. Wel ligt het belang nu weer bij de

andere partiien om het CDA vast te pinnen op

de ger,venste koers. Vooral de VVD is daar erg

duidelijk in geweest. Die partij is de klassieke

bestuurderspartii van Nederland geworden:

extreem behoudend. Extra pech is het dan om met

een fiscaal-conservatief als Zahn te maken te heb-

ben. Een nukkige lachebek die alle verandering

onzinnig v_erklaard tot het tegendeel is bewezen.

De nieuwe premier heeft het A4-schap gelukkig

niet tot principe verklaqd en zijn best gedaan om

de tekst beperkt te houden. Onvermijdelijk heeft

hij daarmee wel een kans laten schieten om op

meer symbolische manier de nieuwe werkwijze

van het Kabinet te laten zien. Grappig is het orn

nu de nieuwe minister van Economische Zaken te

horen. Wat verlangt hij van zijn ambtenaren?

|uist, alles op één A4. Als nieuwe A4 ridder

verklaart ook hij deze manier van schrijven tot
symbool van de nieuwe aanpak.

Bervonderenswaardig.

Voor mij als dit alles heel confronterend. Omdat

ik me nooit deel heb willen voelen van de Haagse

kaasstolp, valt het me zwaar de rol van scepticus

te moeten spelen. Tegen kort en bondig schrijven

kan geen bezwaar zijn. Eenvoud is het kenmerk

van het ware, etc. Toch, zeker als het om de over:-

heid gaat, wordt er al snel een grers bereikt

waarop boncligheid simplisme wordt. De kern van

het politieke werk is het beheersen van complexi-

teit. Natuurlijk weerspiegelt zich dat in wat poli-
tici en ambtenaren moeter opsc}rrijven. De ver-

schillende beiangen die eigen zijn aan een Kabinet

vol rninderheden moet toch op de eelr of ander

manier terug te vinden zijn in wat opgeschreven

u,ordt. Zo werkt het. Werkt het in het bedrijfs-

leven dan zo anders? Het valt te betwijfelen.

Waarschijnlijk heeft de nieur.ve premier zich vast

voorgenomen om het weer allemaal beter te doen

bii de formatie var.r Balkenende ll (want die komt

er, let maar op). Laat hem echter niet gaan jagen

op dat ene A4. We leven in een wereld die daar te

ingewikkeld voor is. Gelukkig maar.
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