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Legaal geroezemoes

B

Kamerdebat over de
avondklok, vorige week
dinsdag. Mickey Huibregtsen: ,,Een kabinet moet
zonder last of ruggespraak geformeerd worden.”
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OPINIE Mickey Huibregtsen, De Publieke Zaak

’Crisis benadrukt nut van
een nationaal kabinet’

A

ls we op 17 maart,
na ruim een maand
politiek reces en
midden in de crisis, allemaal onze
stem hebben uitgebracht,
zal zich weer een gemankeerd en stroperig proces
voltrekken van informatie
en formatie, waarbij we het
paard achter de wagen
spannen. We kijken wie de
meeste zeteltjes heeft, en
wie met wie wil om het
machtige getal 76 te bereiken.
Die opgave zal dit jaar zo
mogelijk nog complexer zijn
dan bij voorgaande formaties, gezien de politieke versnippering. Op basis van
wie met wie wil, leggen we
de programma’s van deze
partijen naast elkaar en zoeken we de grootste gemene
deler.
Daarna zoeken we er poppetjes bij, die vrijwel uitsluitend gezocht worden in d-e
ultrakleine kring van actieve en prominente leden van
de coalitiepartijen. Deze
zetten hun handtekening
bij het kruisje onder het regeerakkoord.

Landsbelang

Onze overheid is de grootste en belangrijkste organisatie in ons land. Het vormgeven van een dergelijke organisatie vraagt enorme
zorgvuldigheid en nadenken over wat werkt en wat
niet, waarbij het landsbe-

De coronacrisis en de partijversnippering zouden ons ernstig aan het denken
moeten zetten of de kabinetsformatie
niet moet worden aangepast, betoogtMickey Huibregtsen. ,,Meer dan ooit is
het na dit ontwrichtende coronajaar tijd
voor een niet-partijgebonden kabinet.”
lang centraal staat. Als een
gemiddelde grote organisatie als ANWB, FNV, Rode
Kruis of Rabobank zijn belangrijke taak zo zou opvatten, was de wereld te klein
en de organisatie geen lang
leven beschoren.
Meer dan ooit is het na dit
ontwrichtende coronajaar
tijd voor een niet-partijgebonden kabinet. Hoezeer
het huidige kabinet binnen
het korset van een regeerakkoord ook naar eer en geweten besluiten neemt, het leiden van een land vereist een
veel meer op het algemeen
belang gerichte sturing.
Hoe dan? Om te beginnen
is er een inspirerende leider
nodig, die idealiter rechtstreeks wordt gekozen of
anders door de Tweede Kamer wordt aangewezen. Deze
minister-president
bouwt een competent team,
waarbij hij een veel bredere
keus heeft dan uitsluitend
politieke partijen. Deze
teamleden moeten niet gebonden zijn aan partijpro-

gramma’s en dus zonder last
of ruggespraak kunnen handelen.

Beleidsplan

De leider en zijn of haar
team formuleren een samenhangend, doelgericht en doelmatig beleidsplan dat geacht
wordt op brede maatschappelijke en politieke steun te kunnen
rekenen. Het geheel team en beleidsplan wordt aan de Tweede Kamer ter goedkeuring voorgelegd.
Het
land
vraagt
de
bereidheid om
moeilijke
onderwerpen
gezamenlijk
aan te
pakken en
het
ver-

mogen om visie om te zetten
in praktische stappen.

Praktische wegen

We moeten bereid zijn om
onze traditionele politieke
ballast overboord te zetten
en binnen onze constitutie
naar nieuwe praktische wegen zoeken om een dergelijk
nieuw en daadkrachtig leiderschap mogelijk te maken. Zeker in tijden van crisis, maar ook daarbuiten, is
een nationaal kabinet nodig.
Bovendien biedt een op
deze wijze samengesteld kabinet een veel grotere kans
op echte samenwerking in
een land met meer dan
dertig partijen, waarvan er
waarschijnlijk meer dan
vijftien in de Tweede Kamer komen.
Mickey Huibregtsen is voorzitter van De Publieke Zaak

ovenaan een met rood tapijt bekleed trapje kijk ik uit over de
foyer in het Beatrixgebouw van de
Jaarbeurs Utrecht. Ik had verwacht dat
het de aanblik van honderden mensen
zou zijn die me zou verbazen. Maar nee,
het is het geluid. Geroezemoes. Een tot
onverstaanbare mengelmoes samengekneed geluid van al die aanwezigen die
weer eens bijkletsen in real life.
Het neemt mij terug naar vorig jaar.
De laatste keer dat ik met zoveel mensen in aanraking kwam, was op zondag 1
maart: Sevilla–Osasuna, in Spanje. Vol
stadion, in een stad waar achteraf het
virus al vrolijk rondwaarde. Dat ik anderhalve week later met hoge koorts op
bed lag, behoeft weinig verbazing.
Hoe het ook zij: sindsdien heb ik
mensenmassa’s gemeden. Ik had ze
alleen illegaal kunnen opzoeken bovendien. Dit geroezemoes is legaal: het
klinkt vanuit het eerste testevent in een
reeks van acht. Doel is aan te tonen hoe
congressen, concerten en festivals veilig
kunnen worden georganiseerd in coronatijd. Dat ik er als verslaggever bij mag
zijn, maakt indruk.
Want pas nu merk ik hoe ik heb gemist dat ik tientallen vreemden tegelijk
ontmoet. En hoe ik ernaar verlangde
dat ik mijn stem moest verheffen om
met iemand te spreken. Een cameraploeg worstelt er even mee: voor het
eerst in tijden moet omgevingsgeluid
weer worden gefilterd.
Tegelijk moeten ook journalisten zich
conformeren aan de regels van zo’n
event. Het laatste wat de organisatie

Eindelijk weer aan het
werk in mensenmassa
wil, is dat het onderzoek zich bij stap 1
ontpopt als een coronabom. Dus moest
ik vooraf keurig een ticket regelen en
een app downloaden. Zaterdagmiddag
ging ik verplicht naar de teststraat voor
mijn eerste ervaring met een wattenstaafje in keel en neus. Gelukkig: negatief. In de 48 uur voor het evenement
volgen vragenlijsten. En ik mag écht
geen loopneus hebben.
Bij de Jaarbeurs glibber ik door de
smeltende sneeuw via de ’paarse’ ingang naar binnen. Er zijn meerdere
bubbels, die niet mogen mengen. Ik
moet mijn handen ontsmetten, mijn
temperatuur laten meten. Mondkapjes
zijn verplicht. Wij van de pers mogen
overal komen, andere bezoekers moeten in hun bubbel blijven en dragen een
tag die meet of ze te dicht bij anderen
komen. Sommigen ondergaan als extra
maatregel een sneltest.
Net als iedereen moet ik op mijn vrije
zaterdag weer naar de teststraat.
Maar als na een staande lunch en een
met koffiepauze gesplitst congres ook
nog eens de befaamde borrel mét bitterbalen aanbreekt, is het het allemaal
waard. Ik heb mijn verhaal dan al af en
struin nog even rond tussen de uitgelaten bezoekers. Sommigen maken selfies
met een biertje in de gevulde foyer. Zij
waren erbij! En, zo klinkt tijdens een
gesprekje, dan is dit nog maar een congres. Kun je nagaan hoe de testevents in
de Ziggo Dome en Biddinghuizen zullen
zijn? Met een dj erbij? Niet heel gek dat
er een run is op de kaartjes. Ik zou ook
wel willen. Al krijg ik 20 wattenstaafjes
in mijn neus.

