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Jacques Tichelaar treedt vanwege zijn gezondheid af als fractievoorzitter van de PvdA in de 

Tweede Kamer. Dat is spijtig voor hem en voor de fractie. Maar het is wel de gelegenheid om 

een belangrijke bij de kabinetsformatie gemaakte fout alsnog te herstellen.  Wouter Bos had 

als politiek leider van zijn partij niet als Vice- premier in het kabinet moeten gaan zitten. Als 

de fractie aanstaande dinsdag Bos tot haar fractievoorzitter verkiest komt een einde aan die 

vanuit een aantal opzichten onwenselijke situatie. 

 

In de eerste plaats onwenselijk, omdat de combinatie van politiek leider van de PvdA en Vice-

premier Bos voortdurend in een spagaat brengt. Als Vice- premier en Minister van Financiën 

moet hij het kabinetsbeleid steeds volmondig  steunen en uitdragen. Maar als leider van zijn 

partij moet hij PvdA visies vertolken en zijn partij profileren. Dat leidt regelmatig tot 

onduidelijkheid en tot doorbreking van de staatsrechtelijk zo cruciale eenheid van 

kabinetsbeleid. 

 

Als fractievoorzitter kan Bos zonder terughoudendheid zijn partij profileren, uiteraard, zoals 

Jacques Tichelaar dat zo mooi noemde, “ binnen de randen van het regeerakkoord “. Dat zal 

de ontevredenheid bij de PvdA- kiezers over de politieke onzichtbaarheid van hun politieke 

voorman verminderen, doordat Bos in staat zal zijn de PvdA visie op ieder terrein vorm te 

geven en uit te dragen.  

 

Wanneer Bos fractievoorzitter wordt, zal dat ook het zo gewenste dualisme tussen Kamer en 

kabinet bevorderen. Wanneer een politiek leider van een partij in de Kamer en niet in het 

kabinet zit, kan de fractie een veel onafhankelijker positie ten opzichte van het kabinet 

innemen, ook zonder voortdurend op “ramkoers” te gaan. Daarmee wordt de positie van de 

Kamer ten opzichte van het kabinet versterkt en dat is een goede ontwikkeling. 

 

En als Bos uit electorale redenen zou aarzelen mijn advies op te volgen, moet hij nog eens aan 

Frits Bolkestein denken. Die zat tijdens het eerste paarse kabinet als politiek leider van de 

VVD als fractievoorzitter in de Tweede Kamer. En dat heeft die partij toen electoraal geen 

windeieren opgeleverd .  
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