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Er is dus, zoals Gerard Schouw in de 
vorige editie van de Democraat stelde, 
een gevaar dat het gedachtegoed stilstaat 
als je in een coalitie zit? 
Joost – “Coen interviewde laatst Michael 
Ignatieff voor idee, het tijdschrift van 
de VMS. Hij was leider van de Canadese 
liberale partij en ervoer dat je in de macht 
zoveel dingen aan je hoofd hebt, dat je 
bewust tijd en aandacht moet besteden 
aan die vernieuwing. Anders gebeurt het 
niet. En als progressieve partij moet je 
programmatische stilstand te allen tijde 
voorkomen.”
Coen – “De politieke angst om macht te 
verliezen moet niet je ontwikkeling en je 
nieuwe plannen gaan dwarsbomen, want 
daar zal je uiteindelijk nog meer voor 
moeten betalen.”
Joost – “Zetelbehoud is geen doel an sich; 
daar zijn zetels niet voor. Die heb je om 
idealen te bereiken. Het is goed dat er 
instituten zijn die je daaraan herinneren.”

Moet er altijd een bepaalde wrijving zijn 
tussen een politieke partij en het weten-
schappelijk bureau? 
Coen – “Niet per se. Het ligt er aan hoe 
beiden zich opstellen. Kijk, als een direc-
teur van een wetenschappelijk bureau bij 
Nieuwsuur gaat zitten en zegt: nou, dit 
voorstel is écht niet sociaal-liberaal, dan 
krijg je natuurlijk wrijving.”
Joost – “Ik denk dat het goed is om te 
realiseren dat als de macht dichterbij komt, 
er een zware verantwoordelijkheid op de 
schouders van het wetenschappelijk bureau 
rust om daar een duidelijke positie in te 
behouden.”
Coen – “Het is niet voor niets dat deze 
instituten in principe onafhankelijk zijn. 
Dat is juist om dit te bewaken. Maar dat 
betekent niet dat Joost en zijn collega’s in de 
krant moeten lezen wat wij doen. Er is goed 
contact en dat is belangrijk.”

Verschillen de wetenschappelijke bureaus 
van politieke partijen veel van elkaar? 
Coen – “Nou, je hebt een soort spectrum 
als je naar Nederlandse wetenschappelijk 
bureaus kijkt. Het bureau van de SP is heel 
erg gericht op het doen van onderzoek dat 
hun politici ten goede komt. Bijvoorbeeld 
enquêtes over klachten van bepaalde 
beroepsgroepen. Dat zit heel erg dicht op 
de politiek. Bij de TelderStichting, van de 
vvd, is het eerder het omgekeerde, dat 
bureau heeft veel ruimte en staat meer op 
afstand van de fractie. Ik denk dat je het 
meest effectief bent als je in het midden 
gaat zitten.”

Bouwen aan 
gedachtegoed
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Joost Sneller (links) begon als 
stagiair bij de Tweede Kamerfractie 
van D66 en bleef daar negen jaar 
werken. Hij was net anderhalf 
jaar directeur van de Van Mierlo 
Stichting (VMS), toen hij in oktober 
een telefoontje kreeg: hij werd (als 
nr. 22 op de lijst) alsnóg Kamerlid, 
omdat drie fractieleden in het nieu-
we kabinet stapten. 
Coen Brummer (rechts) begon als 
stagiair bij de VMS, en werkte daar-
na als persvoorlichter voor de D66-
fractie in de periode dat Sneller daar 
politiek secretaris was. Na drie jaar 
als speechschrijver op het ministerie 
van Justitie en Veiligheid, volgde hij 
zijn oud-collega per 1 januari op als 
directeur van de VMS. 

Het was vast wennen om van het middel-
lange-termijndenken van de VMS ineens 
in de actualiteit van de Tweede Kamer 
terecht te komen? 
Joost – “Bij de VMS was ik met heel veel 
verschillende onderwerpen tegelijk bezig. 
Als Kamerlid in een fractie van negentien 
heb je de vrijheid om je helemaal op 
je eigen onderwerpen te storten. Ja, de 
schijnwerpers staan wel op de Kamer, maar 
er zijn ook veel inhoudelijke debatten en 
gesprekken waar de buitenwereld minder 
van meekrijgt.”
Coen – “Designated survivor [zie kader, 
red.] heeft de buitenwereld toch zeker wel 
bereikt.” 
Joost – “Ja, het is grappig hoe dat soort 
dingen gaan. Ik had twee voorstellen bij het 
bespreken van de begroting van Algemene 
Zaken: één was het openbaar maken van 
de agenda van de ministerraad – bepaald 
geen kleinigheid, wat mij betreft – de ander 
was Designated survivor. De één had een 
klein stukje op pagina 4 van De Telegraaf, 
de ander… [maakt knalgeluid, red.] werd 
supergroot [het bericht haalde zelfs Teletekst 
101, red.].”
Coen – “Politiek is een proces van kleine 
stapjes. Het gaat om die stip aan de horizon. 
In het geval van dit voorstel: de macht moet 
altijd democratisch gelegitimeerd zijn.” 

Waar gaat de VMS zich het komend jaar 
op focussen?
Coen – “We hebben een vol programma met 
publicaties over migratie, burgerschap en 
kansengelijkheid, en over medische ethiek. 
En we brengen een canon van het sociaal-li-
beralisme uit.” 
Joost – “Het is belangrijk om de lange lijn te 
zien. Kijk naar wat er in het regeerakkoord 
staat over de arbeidsmarkt en pensioenen. 
Die grote hervormingen komen onder 
andere voort uit projecten die de vms jaren 
geleden heeft gedaan. Het is voor een partij 
belangrijk om de blik naar buiten gericht 
te houden, op wat de ontwikkelingen in 
de ‘echte’ wereld zijn – buiten die Haagse 
vierkante kilometer.” �
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Wat is de kracht van het wetenschappelijk 
bureau van een politieke partij?
Joost – “Coen heeft een boek geschreven 
over de strijd tussen ideeën en macht [Vuile 
Handen (2015), red.] waarin een interview 
stond met Ab Klink, die vóór zijn tijd als 
cda-minister directeur van hun weten-
schappelijk bureau was. Klink zei: ‘je moet 
de actuele politiek niet voor de voeten lopen,  
daar heb je geen mandaat voor. De toege-
voegde waarde zit in de lange tot middel-
lange termijn.’ Daar ben ik het mee eens.”
Coen – “We bouwen verder aan het politiek 
gedachtegoed van D66. Dat zijn vaak the-
ma’s die niet iets zijn voor de politiek van 
vandaag, maar die in de toekomst belangrijk 
gaan worden.”

D66 zit voor het eerst sinds elf jaar weer 
in de coalitie. Verandert dat de rol van een 
wetenschappelijk bureau ten opzichte van 
de rest van de partij? 

Joost – “Nou, je moet de continuïteit niet 
onderschatten. Wij zijn nooit een tegen-
partij geweest die maar wat aanrommelt; 
we hebben constructief en verantwoor-
delijk oppositie gevoerd. Dat is iets dat de 
afgelopen jaren ook door kiezers herkend 
en gewaardeerd is.”
Coen – “Het blijven nadenken over politiek 
gedachtegoed is voor een partij die in de 
regering zit nóg belangrijker dan in opposi-
tietijd. In de oppositie heb je meer prikkels 
om te vernieuwen. In regeringstijd moet 
je niet enkel tevreden zijn met het feit dat 
je invloed hebt, je moet ook verder kijken 
dan het regeerakkoord. Dat is volgens mij 
de uitdaging van een wetenschappelijk 
bureau.”
 

Designated survivor is een Amerikaanse tv-serie 
over een kabinetslid – tevens ‘aangewezen overle-
ver’ – die zich schuil moet houden als het voltallige 
landsbestuur bijeenkomt. Indien het gehele lands-
bestuur uitgeschakeld wordt, bijvoorbeeld door 
een aanslag, dan mag hij/zij namens de regering 
handelen. D66 wil deze regeling ook in Nederland 
treffen. d66.nl/democratische-legitimatie
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Milan Assies

Op 1 januari volgde Coen Brummer Tweede Kamerlid Joost Sneller  
op als directeur van de Mr. Hans van Mierlo Stichting (VMS). Beide 
D66’ers zijn nu terug op de plek waar hun loopbaan jaren geleden  
begon. Redacteur Milan Assies vroeg hen hoe het wetenschappelijk  
bureau en de Tweede Kamerfractie van D66 elkaar kunnen versterken.


