
TRAMMELANT EN TERÜGVAL: 1982-1990

3 .

oewel het hartje zomer 1980 is, gaat de fles berenburg open. 
Voor sommige Friezen, en ook niet-Friezen, maakt het niets 
uit welk seizoen het is. De echte liefhebber proeft twaalf 

maanden per jaar van zijn kruidendistillaat, dat nota bene oor
spronkelijk uit Amsterdam komt. Dit laatste moetje in Friesland 
natuurlijk nooit vertellen; daar maak je geen vrienden mee. Hans 
Wiegel houdt zijn glaasje in de schenkpositie omhoog, zodat 
Hedzer Rijpstra het kan vullen zonder te morsen. De wind laat 
zich deze middag niet onbetuigd, dus het Statenjacht Friso deint 
lichtjes op de golfslag van het Sneekermeer. De echtgenote van 
Wiegel zit naast hem en geniet van de warme zonnestralen. De 
minister van Binnenlandse Zaken en zijn vrouw zijn die ochtend 
vanuit hun weekendhuis in het gehucht Ee naar de ligplaats van 
het bijna honderd jaar oude zeilschip van het Friese provincie
bestuur gereden voor een tochtje met de commissaris van de Ko
ningin. De 61-jarige Rijpstra is al tien jaar de vertegenwoordiger 
van de koningin in Friesland. Over twee jaar loopt zijn termijn 
af. Tegen Wiegel, zijn bestuurlijk superieur, zegt hij: 'Is dat niks 
voor jou, Hans, om mij hier over twee jaar op te volgen?' Hoewel 
hij uiterst relaxed in het leven staat, biedt het bestaan van een 
minister of fractieleider in de Kamer heel weinig ruimte voor een 
privéleven. Bovendien heeft hij twee jonge kinderen op wie hij
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dol is; hij heeft het er wel moeilijk mee dat hij hen zo weinig 
ziet. Friesland heeft ook nog eens een streepje voor boven andere 
provincies; de familie bezit er immers een tweede huis. Eigenlijk 
vindt Wiegel het een briljant idee. In Den Haag heeft hij inmid
dels alles gedaan wat een politicus kan bereiken. Zelf minister
president worden zit er niet in; dan moet de w d  de grootste 
partij van het land worden en dat is nog ver weg, als het al ooit 
zal gebeuren.

Ruim een jaar later. Op vrijdag u  september 1981 tekenen 
Wiegel en zijn opvolger op Binnenlandse Zaken Ed van Thijn 
(PvdA) de portefeuilleoverdracht in de ministerslcamer van het 
departement. Die avond, in restaurant Le Bistroquet, waar Wie
gel en Van Agt vier jaar eerder hun kabinet beklonken, vraagt 
Van Thijn of hij nog iets kan betekenen voor de vertrokken mi
nister. 'Zo is het gegaan. Ik was al eerder van plan om weg te 
gaan, en niet pas in 1982. Maar als Rijpstra als commissaris was 
aangebleven, had ik niet weg kunnen gaan, schat ik zo in/ zegt 
Wiegel.

Dat Wiegel in juni 1982 voor de eerstkomende twaalf jaar 
naar Leeuwarden afreist, lijkt aanvankelijk nog geen uitgemaak
te zaak. De leden van provinciale staten hebben de CDA'er Al- 
beda op nummer 1 van de voorkeurslijst gezet. De minister van 
Sociale Zaken uit het kabinet-Van Agt/Wiegel is zijn verhuisdo
zen al aan het inpakken. De vertrouwenscommissie uit het pro
vinciebestuur hoort bij geruchte dat Wiegel het wordt en pakt 
de trein naar Den Haag om minister Van Thijn te overtuigen van 
haar standpunt dat Albeda toch echt de betere kandidaat is. Bij 
terugkeer op het station van Leeuwarden horen de leden van de 
vertrouwenscommissie door de luidsprekers van de omroepin
stallatie opklinken dat Friesland een nieuwe commissaris van de 
Koningin heeft. En dat is niet Wil Albeda. Van Thijn heeft zijn 
toezegging aan Wiegel gestand gedaan, maar de Friese politici 
zijn not amused, om het zacht uit te drukken.

Na de val van Van Agt n formeert de minister-president snel zijn 
derde kabinet, dat als hoofdtaak heeft om vervroegde verlcie-
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zingen te organiseren. Die worden bepaald op 8 september. Het 
betekent dat de interim-ploeg van cda en D'66 iets meer dan 
drie maanden heeft om de begroting voor 1983 in de steigers 
te zetten. Het financieringstekort van het rijk is opgelopen tot 
bijna 10 procent, dus er is werk aan de winkel. De WD-fractie 
laat weten het tussenkabinet te gedogen, zodat de PvdA het niet 
kan afschieten.

Het wordt voor de w d  een historisch jaar. De grote roer
ganger is vertrokken naar het noorden des lands en de jeugdig 
ogende Ed Nijpels (hij is net 32 geworden) neemt het stokje van 
Wiegel over. De eerste keer dat Nijpels wordt gepolst voor het 
fractieleiderschap is tijdens een partijbijeenkomst in Breda waar 
hij moet spreken. Kort voordat hij het podium op gaat, vraagt 
Wiegel hem of hij er iets voor zou voelen om hem op te volgen. 
Nijpels: 'Ik wist helemaal niet dat Hans naar Friesland zou gaan 
en omdat ik me op mijn toespraak concentreerde was ik het daar
na weer snel vergeten. Kort daarop werd ik door Jan Kamminga 
gebeld. Dat was bijzonder om als jong Kamerlid door de par
tijvoorzitter te worden uitgenodigd voor een gesprek. Ik moest 
naar Hoog Brabant in Utrecht komen en daar vertelde Kamminga 
mij dat Hans naar Friesland zou gaan en dat de partijtop mij als 
opvolger wilde. Ik was net vier jaar Kamerlid. Bij de verkiezin
gen van 1981 stond ik weliswaar in de top vijf met Neelie, Van 
Aardenne, Rietkerk en Wiegel, maar zelf voelde ik het niet zo 
dat ik in de pikorde was gestegen. Wel viel ik op in de Kamer. In 
1978 werkte ik twee weken in de Koepel in Breda, waar ik met de 
Drie van Breda heb gesproken. Ook haalde ik de publiciteit met 
bescherming van homoseksuelen en medezeggenschap voor kin
deren in echtscheidingen. Allemaal heel gevoelige onderwerpen 
in die tijd. Niettemin vond ik het een onwerkelijke mededeling 
van Kamminga.

In april was ik met mijn moeder op vakantie in Israël. Ik ge
loofde er nog niet helemaal in, maar ik had wel tien boekjes van 
de Teldersstichting meegenomen over economische politiek en 
liberale grondbeginselen. Op een vrijdagavond word ik daar ge
beld door Henk Krol, de voorlichter van de fractie: "Hans gaat
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naar Friesland en jij wordt genoemd als opvolger." De dinsdag 
erna was ik fractievoorzitter, na de gebruikelijke biechtstoelpro
cedure, waarbij iedereen wordt gehoord.' Dat is op 20 april.

De dag ervoor zit de fractie in Hotel Wolfheze op de Veluwe. 
Wiegel en Kamminga hebben zich boven in een hotelkamer ge
ïnstalleerd; de 25 andere fractieleden zitten beneden in de lobby 
te wachten tot het hun beurt is om te zeggen wie Wiegel het best 
kan opvolgen. Verreweg de meesten noemen de naam van Nijpels 
als beste kandidaat. Slechts één vindt dat hij het zelf beter kan 
doen: Henk Koning. Maar hij maakt er geen punt van. Hij zal 
vier jaar later nog een poging wagen. Wel rijdt hij, nadat Wiegel 
hem zijn voorkeur voor Nijpels had genoemd, dezelfde avond 
nog naar Dordrecht om met Gijs van Aardenne te overleggen. Ze 
bellen Rietkerk op, maar die wil niet meer. Ook anderen hebben 
hun bedenkingen, omdat ze Nijpels te onervaren vinden. Theo 
Joekes bijvoorbeeld. Hij oppert om Neelie Kroes te kiezen. Later, 
tijdens de RSV-affaire, krijgt hij het nog aan de stok met Nijpels. 
Jan Kamminga, partijvoorzitter van 1980 tot 1986, weet nog dat 
hij het met Wiegel zo arrangeerde dat iedereen in de fractie wel 
begreep dat de partijtop Ed Nijpels de beste kandidaat vond. 
'Dan is er natuurlijk niemand die zegt: "Ilc ben er gloeiend te
gen", want die weet dat hij zich in een moeilijke positie manoe- 
vreert.' Alleen Broos van Erp maakt een relativerende opmerking 
tijdens de biechtstoelprocedure. Onder de fractieleden is wel 
wat discussie geweest over Nijpels' kandidatuur. De Brabantse 
banketbakker uit Best merkt met gevoel voor onderkoelde hu
mor op datje een goede, maar jonge fles wijn niet te vroeg moet 
ontkurken.

Kamminga heeft een iets andere lezing van de gebeurtenissen 
rond het vertrek van Hans Wiegel. 'Hans had er als fractievoor
zitter eigenlijk niet zoveel zin meer in, want hij moest oppositie 
voeren, nadat hij vier jaar vicepremier was geweest. Hij wilde 
graag naar Friesland, maar twijfelde, zoals hij altijd twijfelt of hij 
het zou doen of niet. De grote vraag was of het kabinet erin zou 
slagen om een akkoord te bereiken over noodzakelijke bezuini
gingen, het Goede Vrijdag Akkoord. Als het zou lukken, zou hij
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naar Friesland gaan, maar als het kabinet zou struikelen, bleef 
hij. Toen kwam het Goede Vrijdag Akkoord tot stand en was de 
kogel door de kerk voor hem. We moesten in die week naar een 
partijbijeenkomst in Breda en ik heb hem toen vanuit Groningen 
in Hoogeveen opgehaald. Tijdens de rit van Hoogeveen naar Bre
da hebben we besproken wie zijn opvolger zou moeten worden. 
We kwamen op drie kandidaten: Henk Koning, Neelie Kroes en 
Ed Nijpels. Die middag gingen we luisteren, want alle fractiele
den hielden daar hun verhaal. Hans en ik zaten naast elkaar en 
toen we iedereen hadden gehoord, zeiden we: "Nijpels moet het 
worden.'"

De keuze valt niet op Nijpels omdat hij een katholiek uit het 
zuiden is, zoals sommigen in de partij nog steeds denken. 'Nee, 
hij was gewoon jong en we wilden nieuw elan. Het was de tijd 
van Van Agt, Den Uyl en Terlouw, allemaal oude mannen. We 
hadden ook nog de herinnering aan het nieuwe elan van de jonge 
Hans Wiegel in de jaren zeventig en dat was ons goed bevallen. 
En Nijpels was al hartstikke populair. In Wolfheze was de fractie 
bijna unaniem, dus we konden concluderen dat Nijpels gesteund 
zou worden als de nieuwe fractievoorzitter.'

Ed Nijpels herinnert zich nog goed zijn eerste wapenfeit als 
nieuwe aanvoerder van de fractie. 'Ik zou het vak van opposi
tieleider gaan leren, maar het kabinet-Van Agt/Den Uyl/Terlouw 
viel drie weken na mijn aantreden. Het was een wankele con
structie van Halberstadt en De Galan. Toen was de vraag wan
neer er verkiezingen moesten komen. Wij wilden zo snel moge
lijk verkiezingen, omdat we goed stonden in de peilingen, maar 
het cd a  en vooral D'66 wilden het zo lang mogelijk uitstellen. 
D'66 wilde in de regering blijven. Toen heb ik met Van Agt stie
kem zitten onderhandelen achter de rug van D66 om. Van mij 
mochten cd a  en D'66 door als missionair rompkabinet, als de 
verkiezingen maar snel zouden komen. Ik heb toen met Van Agt 
de deal kunnen sluiten van verkiezingen in september. Dat was 
rond Pinksteren. Brinkhorst [fractievoorzitter van D'66] was al 
met vakantie.'
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De verkiezingen zijn op 8 september. Voor deze datum wordt 
de wereld nog enkele malen opgeschrikt én verblijd door ge
beurtenissen van blijvende betekenis. Zo wordt in Libanon de 
fundamentalistische moslimorganisatie Hezbollah opgericht, 
die gesteund door het regime in Iran uit is op de vernietiging 
van Israël. In april bezet Argentinië de Britse Falklandeilanden. 
Premier Margaret Thatcher stuurt de Engelse marine naar het 
zuidelijk halfrond en twee maanden later zijn de Argentijnen 
verslagen. Indirect leidt de minioorlog tot de val van de militaire 
dictatuur en herstel van de democratie. In Paramaribo worden 
vijftien tegenstanders van Desi Bouterse en zijn kliek geëxecu
teerd, onder wie een ex-minister. Kort daarvoor sluiten werk
gevers en werknemers het Akkoord van Wassenaar, waarin ze 
afspreken voorlopig geen loonsverhogingen meer door te voeren 
in ruil voor een kortere werkweek, een vervroegde pensioen
regeling en extra vrije dagen. Philips en Sony brengen de eer
ste cd-spelers op de markt. De Amerikaans-Canadese fabrikant 
Commodore komt met de eerste computer voor consumenten, de 
Commodore 64. Het wordt de best verkochte computer ooit. Mi- 
chael Jackson brengt zijn legendarische album Thriller uit met 
de wereldhit 'Billy Jean'. In Nederland scoort Doe Maar fors met 
'Is Dit Alles'.

De verkiezingscampagne speelt zich grotendeels af in augustus, 
als half Nederland met vakantie is. Het is dan ook een vrij saaie 
bedoening, zonder veel vuurwerk. Het na-ijleffect van de ver
trokken Wiegel, het jeugdig elan van Ed Nijpels ('Alle vrouwen 
vielen voor hem,', zegt een oud-fractiemedewerker), gekoppeld 
aan het weinig inspirerende optreden van cd a  en D'66 in het 
laatste kabinet, leveren de w d  een winst van tien zetels op.

Loelc Hermans kan zich die campagne nog goed herinneren. 
'We hadden een grote vrachtwagen, de Tweede Kamer op Wie
len, en als je die aan de zijkant openmaakte, gaf dat het beeld te 
zien van de groene Kamerbankjes. Daar zaten Ed en ik altijd in 
en dan hadden we altijd iemand erbij, Rudolf de Korte of Erica 
Terpstra. We zijn het hele land door geweest en overal op grote
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De dag na de verkiezingen van 1982; Theo Joekes feliciteert Ed Nijpels met het resultaat. 

Rechts Neelie Kroes. NAT I ONA A L  ARCHI EF

pleinen konden de mensen ons vragen stellen. We hebben op 
de Dam gestaan met wel duizend man om ons heen. Ed was net 
fractievoorzitter. Hij trok enorme mensenmassa's aan. 's Avonds 
hadden we een verkiezingsbijeenkomst in café De Heeren van 
Aemstel op het Thorbeckeplein en daar trad André Hazes op. 
Wij met André Hazes meezingen: "Zij gelooft in mij." André was 
vvd  en we wilden hem een verkiezings-T-shirt aantrekken, maar 
dat paste niet. Het scheurde helemaal open.'

Met 36 mannen en vrouwen in de groene Kamerbankjes be
leeft de fractie haar voorlopig hoogtepunt. Wanneer het kabinet- 
Lubbers twee maanden later zijn opwachting maakt en dertien 
liberalen minister worden, zitten er 22 nieuwe gezichten in de 
fractie. De 'Groep van '82' worden ze later wel genoemd. On
der hen een achttal prominenten in de dop: Hans Dijkstal, wet
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houder in Wassenaar, Jan Franssen, medewerker van Wiegel tot 
diens vertrek naar Friesland, Frank de Grave (werkzaam voor de 
raad van bestuur van de am ro  Bank), Annemarie Jorritsma, fris 
uit de gemeenteraad van Bolsward, Benk Korthals (advocaat in 
Rotterdam en zoon van WD-grondlegger Henk Korthals), Robin 
Linschoten, beleidsmedewerker van de fractie, Joris Voorhoeve, 
directeur van de Teldersstichting en Frans Weisglas, ambtenaar 
op Buitenlandse Zaken.

De Partij van de Arbeid wisselt stuivertje met het cd a  en 
wordt weer de grootste fractie. De christendemocraten verliezen 
drie zetels en D'66 maakt een noodsmalc en raakt elf van de ze
ventien parlementsleden kwijt. De uitslag betekent dat cd a  en 
v vd  hun meerderheid van 1977 terughebben en er met 81 zetels 
zelfs nog beter voor staan. Maar de PvdA wil regeren en denkt 
dat te kunnen met D'66 en het c d a . Koningin Beatrix benoemt 
de socialist Jos van Kemenade tot informateur, maar zowel Nij- 
pels als Van Agt laat duidelijk doorklinken dat een coalitie met 
de PvdA er niet gaat komen, om de simpele reden dat Den Uyl 
c.s. niet bereid zullen zijn afspraken te maken over forse bezuini
gingen en verlaging van het financieringstekort in de schatkist. 
Nijpels: 'Van Kemenade stuurde mij een uitnodiging voor een ge
sprek, maar ik wilde absoluut niet met de PvdA in een kabinet, 
dus praten was zinloos. Ik ben dus niet gegaan. Toen stuurde hij 
mij een open brief dat ik dit toch niet kon maken. Nou goed, ik 
naar Van Kemenade voor een kopje koffie. Toen die op was, ben 
ik weer weggegaan. Vervolgens heeft Jos een conceptregeerak- 
koord geschreven voor PvdA en c d a . Dat heeft de CDA-fractie in 
negentien minuten afgeschoten.'

De koningin vraagt vervolgens haar vicevoorzitter van de 
Raad van State Willem Scholten (c d a) het karwei van Van Ke
menade over te nemen en af te maken. Hij stuurt onmiddellijk 
aan op een CDA/WD-kabinet. Nijpels krijgt kort na Prinsjesdag 
een telefoontje van (het secretariaat van) de informateur of hij 
naar het Catshuis wil komen. 'Ik dacht dat er iets was met het 
Koninklijk Huis, met Claus of zo, maar in het Catshuis zat de 
hele CDA-top en kreeg ik te horen dat Van Agt de politiek zou
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verlaten. En dat hij Jan de Koning als opvolger had gevraagd, 
maar die wilde niet. Toen werd het Lubbers/ vertelt Nijpels. Van 
Agt heeft al aangekondigd dat hij de rit van vier jaar niet zal uit
zitten, maar dat hij midden in de formatiebesprekingen afstapt 
verbaast iedereen. Scholten komt een maand later met een re
geerakkoord waarin beide fracties zich kunnen vinden. Pijnpunt 
is de plaatsing van Amerikaanse kruisraketten op Nederlandse 
(NAVo-)bodem. De w d  is ongeclausuleerd voor, maar binnen 
het CDA heerst verdeeldheid. De informateur bedenkt een com
promis waarmee iedereen kan leven: voorlopig geen besluit over 
stationering.

Rudolf de Korte is nauw betrokken bij de kabinetsformatie. 
'Ik zat in de werkgroep A met Van Aardenne en Rietkerk, en 
Weijers, Van Amelsvoort en Gerritse van het CDA. Wij werden 
“ de Harde Jongens" genoemd. Het Akkoord van Wassenaar was 
net gesloten over langjarige loonmatiging. De ambtenarensalaris
sen gingen met 3 procent omlaag en de bonden demonstreerden 
met boos op ko o s. Het was veel erger dan nu. De arbeidsinko
mensquote bestond voor 99 procent uit loonkosten en slechts 
voor 1 procent uit winst voor investeringen. De overheid slokte 
60 procent op van het nationaal inkomen, slechts 40 procent was 
privaat. We hebben tien dagen op het ministerie van Economi
sche Zaken gezeten om het financiële deel van het regeerakkoord 
te schrijven, en niemand had het in de gaten. De werkgroep B, 
met Evenhuis en Deetman, was er voor de immateriële zaken. 
Nijpels en ik regelen nog altijd de jaarlijkse reünie van Lubbers I 
en 11. Ruud wilde Lubbers m erbij, met Wim Kok en zo, maar wij 
niet. Dat was toch een heel ander kabinet.'

Zware ingrepen in de sociale zekerheid en in de salarissen van 
ook het onderwijzend personeel liggen in het verschiet. Premier 
Lubbers noemt het beleid van zijn kabinet 'no-nonsense'. De 
kinderbijslag gaat omlaag, er wordt fors gesneden in de welzijns
sector en de zorg. Alleen al voor het begrotingsjaar 1984 schroeft 
Lubbers I de overheidsuitgaven terug met 12 miljard gulden (nu 
12 miljard euro). Eind 1983 zijn 850.000 mensen werkloos.

Frank de Grave trekt een parallel tussen de eerste helft van
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de jaren tachtig en de huidige recessie: 'We praten nu veel over 
de crisis, maar mag ik dat even relativeren? Ik vind het, met alle 
respect, een crisisje van niks. We hadden toen bijna een miljoen 
werklozen, bijna een miljoen arbeidsongeschikten, de rente op 
de staatsschuld was 12 3/4 procent. De hypotheekrente tikte de 
13 procent aan. De uitkeringen werden met 10 procent verlaagd. 
De ambtenarensalarissen gingen met 3 procent naar beneden. 
Dus geen nullijn, maar gekort. Eraf, hup! Ik weet nog wel dat de 
brandweer op de muren en ramen van het Kamergebouw stond 
te spuiten. Het was buitengewoon ruig toen.' Nijpels is het vol
komen eens met De Grave: 'De bezuinigingsoperatie in 1982 was 
relatief gezien groter dan nu. Het ging heel slecht met het be
drijfsleven en de werkloosheid was hoger.'

Het regeerakkoord wordt stevig afgetimmerd. De fracties 
hebben nauwelijks nog een eigen inbreng. Nijpels redeneert 
dat de kleinste regeringspartij er belang bij heeft om alles zo 
strak mogelijk te regelen met het c d a . 'Om het cd a  in de tang 
te houden en om te voorkomen dat het richting PvdA zou gaan. 
Eigenlijk kennen we dualisme in Nederland, maar de vvd  heeft 
belang bij monisme en het binden van de Kamerfractie aan het 
regeerakkoord. Het is van strategisch belang, het komt ons beter 
uit. Er zijn allerlei beschouwingen en boeken verschenen over 
strategisch monisme als breuk met het staatsrecht, maar zo chic 
had ik het helemaal niet bedoeld/ vertelt hij.

Tussen de twee fracties botert het niet erg. Lubbers' opvolger 
in de Kamer, Bert de Vries, is van een geheel andere kleisoort ge
maakt dan Ed Nijpels. De CDA-fractieleider, steil en dodelijk saai, 
heeft het niet zo op de branieschopper uit het liberale kamp. Den 
Uyl probeert maar al te vaak te stoken tussen de twee, maar als 
puntje bij paaltje komt, houden cd a  en vvd  de rijen gesloten.

Het nieuwe kabinet begint op 4 november, de regeringsverkla
ring door Lubbers volgt ruim twee weken later. Nijpels pakt op 
8 november het vliegtuig naar Israël voor een korte vakantie. Als 
hij nog maar nauwelijks is geland gaat de telefoon al. De nieuwe 
staatssecretaris van Defensie, televisiejournalist Charles Schwie-
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Koos Rietkerk, Gijs van Aardenne en de nieuwe fractievoorzitter Ed Nijpels tijdens het debat over de 

regeringsverklaring van het kabinet-Lubbers op 25 november 1982. NAT I O NA A L  ARCHI EF

tert, heeft een probleem. Op zijn curriculum vitae staat dat hij 
doctorandus is en dat hij het in zijn militaire diensttijd tot luite
nant heeft geschopt. Dat heeft de bekende politiek verslaggever 
van het n o s  Journaal bij elkaar gejokt. Iedereen in politiek Den 
Haag is sowieso verbijsterd over de benoeming van Schwietert. 
Met zijn verleden bij de Volkskrant en icro's Brandpunt meent de 
goegemeente te maken te hebben met een gematigd linkse katho
liek, maar niet met een liberaal. Drie dagen na zijn benoeming 
stapt de staatssecretaris alweer op. In het oude Kamerrestaurant, 
dat uitziet op de Hofweg, zegt Schwieterts NOS-collega Hans Hil- 
len de middag na diens benoeming: 'Hij is vannacht lid gewor
den van de w d .'

Nijpels: 'Over de bewindslieden voor het nieuwe kabinet be
slisten we met z'n drieën: Kamminga, Zoutendijk en ik. Wiegel
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Algemene beschouwingen 1981 met de fractie op volle oorlogssterkte aanwezig. WD-ARCHIEF

had al eens gezegd dat Van Aardenne vicepremier moest worden, 
waar Rietkerk woedend over was. Gijs was altijd de steun en toe
verlaat van Hans geweest. Wiegel en Van Agt waren heel dik met 
Charles Schwietert en Hans Hillen. Schwietert was net benoemd 
tot hoofd Voorlichting op Financiën en zijn antecedenten waren 
dus gecontroleerd. Wij vonden het wel nuttig om er iemand bij 
te hebben die communicatief begaafd was. Het trio Schwietert- 
Hillen (n o s  Journaal)-Ten Berge (Elsevier) was voor ons erg be
langrijk. Toen heb ik Schwietert gevraagd en werd Hillen hoofd 
Voorlichting op Financiën.'

DE RSV- ZAAK
In het eerste jaar van het kabinet-Lubbers gaat scheepsbouwer 
Rijn-Schelde-Verolme (rsv) failliet, hoewel het in de loop der ja- 
ren 2,7 miljard gulden staatssteun heeft ontvangen. Op instigatie
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van de CPN besluit de Tweede Kamer een parlementaire enquête 
in te stellen, de tweede sinds 1945. Centrale vraag luidt hoe het 
mogelijk is dat een internationaal concern op de fles gaat, terwijl 
de subsidiërende overheid er met haar neus bovenop zit. De vvd  

vaardigt Theo Joekes af, die ondervoorzitter wordt van de en
quêtecommissie; Benk Korthals wordt gewoon lid en Len Rempt- 
Hallmans de Jongh plaatsvervangend lid. Na anderhalf jaar van 
onderzoek en vaak spannende openbare verhoren, die 's avonds 
in een samenvatting op televisie worden uitgezonden, komt de 
commissie in december 1984 met haar eindrapport. Twee maan
den eerder al weet de WD-leiding dat de commissie minister Van 
Aardenne op de korrel heeft, omdat hij de Kamer in 1980 bewust 
verkeerd zou hebben geïnformeerd en dat zal zij in haar eind
verslag kwalificeren als 'onaanvaardbaar'. Dit etiket is dodelijk 
in de politiek en betekent normaal gesproken: biezen pakken en 
wegwezen.

Ton Elias, fractielid sinds december 2008, maar in 1984 een 
29-jarige televisieverslaggever bij de politieke rubriek Den Haag 
Vandaag: 'Het programma leidde een kwijnend bestaan met Koos 
Postema, Han Mulder en Cees Sorgdrager. In '82 trad een nieu
we ploeg aan met Dirk Kuin, Michiel Berssenbrugge en mijzelf. 
Sorgdrager werd de presentator. We brachten veertig minuten 
tv per dag. Aanvankelijk leek het niets te worden met de parle
mentaire enquête, maar toen voorzitter Kees van Dijk Marcel van 
Dam en Theo Joekes de ruimte gaf, leverde dat spannende tv op. 
Wij hadden het voordeel dat Cees Sorgdrager en Theo Joekes een 
band met elkaar hadden. Ze waren beiden manisch-depressief. 
Op een gegeven moment moest Joekes bij Nijpels en Evenhuis 
komen om hen in te lichten over wat er in de enquêtecommissie 
gebeurde. Joekes zei toen voor de camera dat hij dat niet zou 
doen. "Dit bespreek je niet met je vrouw, niet met je hond, niet 
met je fractievoorzitter." In die volgorde.'

Benk Korthals is het niet eens met het oordeel van commis
sievoorzitter Kees van Dijk (c d a ). 'Ik vind dat de enquêtecom
missie geen politiek oordeel had mogen vellen en dat zij de con
clusie van Van Dijk niet had moeten overnemen. Het was aan de
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Tweede Kamer om er een oordeel over te hebben. Daarover heb 
ik altijd met Joekes van mening verschild. Bovendien kon Joekes 
niet weten wat Van Aardenne in de ministerraad had gezegd over 
rsv, want alleen voorzitter Van Dijk heeft de notulen mogen in
zien, op voorwaarde van geheimhouding. Aan hem werd in die 
tijd niet getwijfeld. Zijn gezag stond buiten kijf.'

Kamminga weet nog als de dag van gisteren wat zich in die 
maanden in de w d  afspeelde. Het is het begin van het einde van 
de positie van Nijpels als fractieleider. 'Ik kan het uur aangeven 
waarop het omsloeg. Dat was 's avonds tussen zes en zeven uur 
in de eerste week van oktober. Maarten Engwirda, voor D'66 
lid van de Rsv-commissie, klapte op de radio uit de school. Theo 
Joekes weigerde ons te informeren over wat er precies aan de 
hand was en of het waar was dat Gijs van Aardenne de zwar
tepiet zou krijgen. Len Rempt was daar wel toe bereid en die 
heeft ons verteld dat het in het eindrapport zou staan. Dat is het 
moment geweest waarop Nijpels het overzicht kwijtraakte. Dat 
was het moment van de omslag waarop hij in een andere positie 
kwam.'

Zo ziet Nijpels het zelf ook. Met zijn populariteit is nog niks 
mis. In de zomer krijgt hij ruim 100.000 voorkeurstemmen bij 
de verkiezingen voor het Europees Parlement. Hij staat als 'lijst
duwer' onder aan de kandidatenlijst. Het leidt tot een amusant 
debat in de Tweede Kamer. Den Uyl doet een dringend beroep 
op Nijpels om af te reizen naar Straatsburg. 'U kunt de kiezer 
toch niet teleurstellen/ voegt hij de WD-aanvoerder triomfante
lijk toe. 'Iedereen deed daar natuurlijk gezellig aan mee, ook het 
c d a . Voor de coalitiegenoot was ik een lastige fractievoorzitter, 
want minder gedwee dan men van de w d  altijd gewend was. 
We waren ook nog nooit zo groot geweest en het verschil tus
sen ons beider fracties nog nooit zo klein, met maar negen zetels 
verschil,' zegt Nijpels. 'We hebben nog even serieus overwogen 
of ik niet voor een aantal jaren in het Europees Parlement moest 
gaan zitten, want ik was natuurlijk wel gekozen, maar we von
den uiteindelijk toch van niet.' In de Volkskrant verschijnt de 
volgende dag een spotprent waarin Den Uyl en De Vries van de
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WD-leider een postpakketje hebben gemaakt en dat aan het sta- 
tionsloket van een enkeltje Straatsburg voorzien.

Vicefractievoorzitter Albert-Jan Evenhuis vraagt Joekes even 
langs te komen. In zijn kamer zitten ook medecommissielid Kort
hals en plaatsvervangster Rempt-Hallmans de Jongh. Op tafel 
liggen twee mappen van de RSV-commissie met daarin de con
ceptteksten voor het eindrapport. Die stukken mogen daar hele
maal niet liggen volgens de voorschriften van de parlementaire- 
enquêtewet, maar het verhaal gaat dat Marcel van Dam van de 
PvdA, evenals Joekes ondervoorzitter, de inhoud van het ont- 
werprapport gewoon bespreekt met zijn fractieleiding. Dat moet 
Joekes dus ook doen om de liberale fractie niet op achterstand te 
plaatsen. De 61-jarige nestor met 21 dienstjaren in de Kamer wei
gert. Korthals geeft aan dat hij een minderheidsstandpunt laat 
opnemen in het uiteindelijke verslag, daar waar het de 'veroorde
ling' van Van Aardenne betreft. Joekes doet niet mee. Niet omdat 
hij het niet eens zou zijn met een dergelijke opstelling, maar om
dat hij vindt dat een lid van een parlementaire-enquêtecommis- 
sie niet aan partijpolitiek mag doen. Zijn opdracht is onderzoek 
doen en daarover rapporteren.

Ed Nijpels: 'Marcel van Dam zat alleen maar politiek te be
drijven in en buiten de commissie. Op het moment dat duidelijk 
werd dat de PvdA, vanuit de oppositie, op zoek was naar een 
slachtoffer, hebben Len Rempt en Benlc Korthals aan de bel ge
trokken. Wij zagen dat er een zwartepietenspel werd gespeeld, 
waarvan de w d  het slachtoffer dreigde te worden, terwijl de 
Kamer niets anders had gedaan dan zeuren om telkens weer 
meer steun voor de scheepsbouw. Van Aardenne had geprobeerd 
om dat zoveel mogelijk tegen te houden, en daar werd hij dan 
ook nog eens slachtoffer van. Ik denk niet dat Joekes met opzet 
dwarslag, maar soms zie je, de Engelsen hebben daar een mooie 
uitdrukking voor: the king's servant, en daar bedoelen ze mee het 
moment datje minister wordt van de Kroon, dat je je anders gaat 
gedragen. Dan voel je die verantwoordelijkheid op je schouders 
en ik denk dat Joekes in de enquêtecommissie bevangen is door 
die verantwoordelijkheid. Dat is op zich niet erg, maar je moet
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je altijd realiseren dat je daar praktisch politiek werk aan het 
doen bent. Joekes heeft zich in mijn ogen laten meeslepen door 
Van Dijk en Van Dam. Hij kreeg een soort heiligenstatus omdat 
hij niet sprak met de partij en Korthals en Len Rempt wel. Later 
kreeg je die discussie over de lijst. Het was duidelijk dat Theo 
Joekes niet meer op de lijst zou komen. Dat had niets te maken 
met r sv . Joekes was inmiddels een niet-functionerend Kamerlid 
geworden. Voordat de klok twaalf uur had geslagen, had hij al 
vier dubbele whisky's in zijn kraag. Dan werd hij pas scherp.'

Als partijvoorzitter realiseert Kamminga zich dat hij actie 
moet ondernemen om Van Aardenne én de w d  zoveel mogelijk 
uit de wind te houden. Wiegel laat vanuit het verre Friesland we
ten vierkant achter de minister van Economische Zaken te staan. 
Rietkerk, die op Binnenlandse Zaken zit, twijfelt. Ook andere 
WD-bewindspersonen vragen zich af of Van Aardenne niet beter 
de eer aan zichzelf kan houden. Kamminga: 'We gingen allerlei 
communicatiedeskundigen raadplegen en anderen met politieke 
ervaring en inzicht. Wat te doen? Bijna iedereen zei: "Vergeet het 
maar, het zijn 5500 pagina's, dit is al nieuws geweest, en er komt 
straks zoveel tevoorschijn, dit valt vanzelf weg." Alleen Ferry 
Hoogendijk (toen hoofdredacteur Elseviers Magazine) zei: "Hou 
maar op, dit is het enige nieuws, verder gaat het nergens meer 
over." Hij bleek de enige die het bij het rechte eind had.'

De enquêtecommissie presenteert haar rapport op maandag 
10 december in de Grote Vergaderzaal van de Tweede Kamer. Het 
is een persconferentie, Kamerleden hebben geen toegang. Een 
Kamerbode smokkelt Nijpels en Kamminga naar de ambtenaren
loges boven de zaal. 'Wij zaten daar op onze hurken te luisteren, 
twee uur lang. Na een kwartier wisten we al dat we geklopt wa
ren. Het ging alleen maar over Gijs van Aardenne.'

Zelf vindt Van Aardenne het te gek voor woorden dat de en
quêtecommissie hem wil slachtofferen. Hij heeft in het kabinet- 
Van Agt uitgevoerd wat de Kamermeerderheid, met de PvdA 
voorop, wilde: steun, steun en nog eens steun aan de industrie. 
Als rechtgeaard liberaal was hij daartegen. Hij zou rsv een blan
co cheque hebben gegeven. Nonsens. En hij heeft de Kamer mis-
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leid. Onzin. Van aftreden kan geen sprake zijn. Maar Kamminga 
voorziet grote problemen en klopt samen met Nijpels aan bij 
Koos Rietkerk. 'In die periode was er net een vacature voor bur
gemeester van Dordrecht. Gijs woonde daar. Dus wij dachten: 
'Zou dat niet een mooie vluchtroute zijn? Gijs schrok ervan en 
wilde nog geen ja of nee zeggen. In die tijd ging de minister van 
Binnenlandse Zaken nog over burgemeestersbenoemingen. Nu is 
dat allemaal anders. Maar Koos weigerde eraan mee te werken. 
Zo is dat nooit verder gekomen, maar het is wel een overweging 
geweest.'

Wat er werkelijk is gebeurd: in 1979 verstrekt Van Aardenne 
330 miljoen gulden aan rsv . Het concern zit in de problemen en 
de schuldeisers worden ongeduldig. Zou hij de Kamercommis
sie van Economische Zaken vertrouwelijk hebben geïnformeerd 
over deze steunverlening, dan zou dat nieuws snel op straat lig
gen; de crediteuren zouden dan boven op de nek van de raad van 
bestuur springen om hun geld te halen. Van een parlementslid 
kun je immers niet verwachten dat hij vertrouwelijke informatie 
ook daadwerkelijk geheimhoudt, zeker niet als het politiek uit
komt, zo redeneert Van Aardenne.

In deze periode vergadert de WD-partijraad in Dordecht, een 
adviesorgaan voor partijbestuur en fracties. Op weg ernaartoe 
bedenkt de partijvoorzitter in de auto de oneliner: Gijs, we staan 
om je heen. De v vd  is ernstig verdeeld over de toekomst van haar 
minister van Economische Zaken. De ene helft vindt dat hij moet 
aftreden, de andere helft meent dat hij juist moet aanblijven. 
Op de omslagpagina van Vrij Nederland verschijnt een politieke 
prent met Van Aardenne hulpeloos in een zwembad en Kammin
ga aan de kant, roepend: "Gijs, we staan om je heen!' Kamminga 
heeft er nóg spijt van.

Nijpels overlegt met CDA-fractieleider De Vries om de schade 
in het aanstaande debat over de Rsv-ondergang zoveel mogelijk 
te beperken. De Vries is bereid om de WD-minister te sparen on
der het motto 'We geven hem voorwaardelijk groen licht'. Kort 
voor Kerstmis slaat de vlam in de pan. Van Aardenne biedt zijn 
verontschuldigingen aan voor het niet-informeren van de Kamer
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over de laatste steunbijdrage van 330 miljoen gulden. Hij zegt 
dat hij er beter aan zou hebben gedaan als hij met een beroep op 
de grondwet zijn informatieplicht had omzeild. SGP'er Van Ros- 
sum noemt de minister van Economische Zaken de volgende dag 
voor de grap 'aangeschoten wild'. Van Aardenne reageert met: 
'Ik denk dat aangeschoten wild kan herstellen, als de kogel niet 
dodelijk is.' Die is inderdaad niet dodelijk, maar veroorzaakt wel 
een etterende wond, die nog jarenlang gevolgen zal hebben voor 
de positie van de WD-fractie.

Jan Kamminga krijgt er kiespijn van. 'We hebben toen de 
grootste fout gemaakt sinds het eerste optreden van de fractie in 
1948. Een onvergeeflijke fout. We hebben we ons in de luren la
ten leggen door het CDA, met name door Bert de Vries, wie ik dat 
diep in mijn hart nog altijd kwalijk neem. Dat voorwaardelijke 
groene licht voor Gijs van Aardenne hadden we nooit moeten ac
cepteren. Dat hadden we nooit moeten doen.' Voor hem is dat het 
keerpunt voor de positie van Nijpels. 'Hij was zo sterk en popu
lair, op handen gedragen door iedereen, ook door Lubbers. Maar 
hij werd van de ene op de andere dag de leider van de v vd  in het 
kabinet. Rietkerk, Korthals Altes en Neelie Smit-Kroes konden 
het onderling niet eens worden wie de nieuwe WD-leider in het 
kabinet moest worden. Gijs was zijn gezag kwijt. Als er een poli
tiek probleem was belde Lubbers Ed Nijpels, niet Van Aardenne. 
Dan zat hij in het Torentje met Lubbers te onderhandelen over 
kabinetszaken en dan moest hij dat vervolgens als fractievoorzit
ter beoordelen. Die jongen is door de gehaktmolen gegaan.'

Nijpels nu: 'Hans Wiegel en ik waren zo ongeveer de enige 
twee in de partij die Van Aardenne tot de laatste snik hebben 
verdedigd. In de partij ontstond steeds meer geroezemoes om 
hem te laten vallen. Achteraf was het ook voor hem beter ge
weest als hij toen wel was afgetreden. Dan was hij niet langer het 
mikpunt geweest.'

Achteraf vindt vrijwel iedereen dat Van Aardenne er verstan
dig aan had gedaan om de eer aan zichzelf te houden. Het was 
uiteindelijk beter geweest voor hem, voor de WD-fractie en voor 
de positie van de w d  in het kabinet. Zo ook Benk Korthals: 'Ik
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vind nog steeds dat het verstandig is geweest van de fractie om 
Van Aardenne te steunen, maar het beeld dat ontstond was niet 
goed, zoals wij om hem heen gingen staan. Van Aardenne wilde 
nota bene helemaal niet zoveel geld in rsv steken; hij was daartoe 
gedwongen door de PvdA, met name door Arie van der Hek. Van 
Aardenne had wel moeten aftreden toen met dat knipperlichtin- 
cident.'

De Grave kijkt als jongeling' met verbazing naar het rsv- 

spektakel: 'Ik was toen 29 en financieel woordvoerder. Dan mag 
je mee met de fractievoorzitter naar het bewindsliedenoverleg. 
Met Ruding en Lubbers aan tafel. Ik keek met fascinatie naar de 
clash tussen verschillende belangen. Ook tussen Joekes en Kort
hals. Joekes was ook voorzitter van de Kamercommissie Finan
ciën en lid van het presidium, en Benk was van de Groep van 82. 
Ik vond het heel lastig en moeilijk. Ilc had er geen uitgesproken 
mening over. Uiteindelijk heb ik de lijn Korthals gesteund. Het 
was niet mijn onderwerp. Ik had net de portefeuille van De Korte 
overgenomen. Dit was eredivisiepolitiek. Wat ik me ervan herin
ner is de verscheurdheid die ik voelde qua loyaliteit. De fractie 
heeft enorm geworsteld en was verdeeld. Het heeft mij geleerd 
datje snel op één lijn moet komen, want verdeeldheid uitstralen 
is het allerergste wat er is. Er zou nog eens een onderzoek moeten 
komen naar hoe het precies zat. Want de PvdA wilde steun voor 
rsv, niet de w d . En hoe dat bij Van Aardenne terechtkwam. En 
alleen bij hem. Er is ook wel gezegd dat Joekes deed wat hij deed 
omdat hij al wist dat hij in zijn laatste periode zat en voor zich
zelf een heldenrol zocht. In elk geval weet ik wel dat wij veel te 
snel gegroeid waren van een amateuristisch clubje naar een heel 
grote partij met veel onervaren, nieuwe Kamerleden. We waren 
niet helemaal in balans, moet ik eerlijk bekennen.'

Bert de Vries, de CDA-fractieleider, maakt in het tweede de
bat over de RSV-zaak in februari 1985 van 'voorwaardelijk groen 
licht' oranje licht, een knipperlicht; aan-uit, aan-uit. Andermaal 
wordt Van Aardenne in de hoek gezet, nu door de coalitiegenoot. 
De WD-fractie voelt pijnscheuten door de maagstreek vlammen. 
Dick Dees, op verzoek van Nijpels de woordvoerder in dit de-
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Debat over de RSV-enquête, februari 1985. Achter Nijpels en De Korte zitten Benk Korthals en Frans 

Weisglas. Daarachter Robin Linschoten en Sari van Heemskerck Pillis. Daar weer achter Annemarie 

Jorritsma, Jos van Rey en Hans Dijkstal. V VD- ARCHI E F

bat, weet nog heel scherp hoe ook premier Lubbers zijn eigen 
vicepremier liet bungelen: 'Wat mij opviel was dat Lubbers in 
het debat geen vinger heeft uitgestoken om het voor Gijs op te 
nemen. Je kunt niet verwachten dat hij tegen het enquêterap- 
port zou pleiten, maar als oud-minister van Economische Zaken 
had hij kunnen bevestigen dat veel Kamerleden uit regio A, B en 
C steun kwamen vragen voor bedrijf X, Y en Z. Ik vond het heel 
slap van Lubbers. Gijs verdiende dit niet, hij was zeer integer. Ik 
weet hoe hij eronder geleden heeft.'

Dees krijgt inside information van een hoge ambtenaar van 
Economische Zaken, die tevens WD-raadslid in Den Haag is. 
Deze Piet Ressenaar geeft aan Dees door dat een hele serie Ka
merleden van PvdA en cd a  in de voorbije jaren op het departe-
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ment kwam pleiten voor individuele steunverlening aan bedrij
ven in hun regio. Een vorm van cliëntelisme zoals in België heel 
gebruikelijk is, ook in de periode dat Lubbers er minister was. 
'Dezelfde Kamerleden die Gijs aanpakten, liepen de deur bij EZ 
plat om steun. De Kamer had dus boter op het hoofd, en niet zo 
weinig ook.' Maar het helpt geen zier.

Bijna houdt Van Aardenne alsnog de eer aan zichzelf. Voor 
het derde debat over de RSV-zaalc, nu tussen regering en Kamer, 
heeft de WD-top afgesproken dat hij aftreedt zodra iemand weer 
het vuur op hem opent. Dat gebeurt echter niet meer. Hij heeft 
zijn portie al gehad. Nijpels: 'Het was een idee van Evenhuis. 
Als er iets mis zou gaan, zou hij opstaan en zeggen: "Ik ga naar 
de koningin." Dat is het Tindemans-scenario. Die had ooit in het 
Belgische parlement gezegd: "Awel, ik zij het zat en ga naar de 
lconing." Maar in dat debat gebeurde eigenlijk niks.'

DE WET VAN M U R P H Y S L A A T  TOE
Hoewel hij van meet af aan mateloos populair is, wordt Ed Nij
pels al snel geconfronteerd met relletjes, gedoe, achterklap en 
meer fraais waar een fractievoorzitter niet op zit te wachten. 
Het begint al met de verkiezingen van 1982. Na de fantastische 
uitslag stromen flink wat fractieleden door naar het kabinet. 
Zo neemt op 22 november, de dag van de regeringsverklaring, 
Telegraaf-journalist Jaap Metz plaats in de groene Kamerbankjes. 
Metz heeft als WD-lid in Noord-Holland op verzoek van Hans 
Wiegel de landelijke verkiezingskrant gemaakt voor de stembus
gang van 1981. Die heeft het prima gedaan en het lijkt Wiegel 
een goed idee om de 41-jarige journalist ruim een jaar later in de 
fractie op te nemen om de vele nieuwe collega's te ondersteunen 
tegen het overwegend links georiënteerde journaille op het Bin
nenhof. Nijpels: 'Hij heeft mij nog geïnterviewd voor die krant, 
maar ik kende hem niet. Het verhaal dat Metz zich de Kamer in 
heeft gechanteerd is onzin. Hij stond gewoon op de kandidaten
lijst. Niemand hield er rekening mee dat wij 36 zetels zouden 
krijgen; vervolgens schoven er elf fractiegenoten door naar het 
regeringspluche.'
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Metz is chef nieuwsdienst bij De Telegraaf, een prestigieuze 
functie bij de krant van wakker Nederland. Nog voor zijn be
ëdiging in Den Haag komt uit dat hij voor een vastgoedfirma 
hand-en-spandiensten verricht en nieuwswaardige zaken op
zettelijk uit de krant heeft gehouden. Op de redactie krijgt hij 
ruzie met misdaadverslaggever Peter R. de Vries, waarbij rake 
klappen vallen. De hoofdredacteur schorst Metz. Het is voor de 
v vd  geen aanleiding om hem buiten de deur te houden. Zou dat 
wel zijn gebeurd, dan was er geen artikel in weekblad De Tijd 
verschenen, waarin het opinietijdschrift Metz ervan beschuldigt 
zijn Kamerzetel te hebben geregeld door Nijpels te chanteren. De 
gevallen Telegraaf-journalist zou compromitterende foto's bezit
ten van de WD-leider in homoseksuele darlcrooms. Twintig jaar 
later zal Pim Fortuyn koketteren met zijn visites aan dergelijke 
selcsholen, maar niemand neemt er dan aanstoot aan. In 1982 zijn 
het nog andere tijden.

De vvd  stelt op 3 juli van dat jaar in Nijmegen de kandidaten
lijst voor de verkiezingen vast. De campagne zou op 28 augus
tus beginnen en slechts anderhalve week duren. De 'Tiendaagse 
Veldtocht' noemt Jan Kamminga haar. Op de eerste tien posities 
staan Ed Nijpels, Neelie Smit-Kroes, Koos Rietkerk, Gijs van Aar- 
denne, Ad Ploeg, Rudolf de Korte, Reinier Braams, Dick Dees, 
Loek Hermans en Henk Koning. Jaap Metz staat op plek 41, en 
zou nog zakken naar 45. Er was die dag een hoop gedonder over 
de uiteindelijke plek op de lijst van sommige aspirant-Kamerle- 
den. Kamminga: 'Op die ledenvergadering maakten we eindeloos 
ruzie over een plaatsje hoger, een plaatsje lager. Dat was het diep
tepunt met de partijbaronnen, met name die uit het Westen. Zij 
hadden de hele lijst van tevoren al met elkaar dichtgetimmerd. 
Op een gegeven ogenblik zeiden ze: "Neemt u onze lijst maar 
over, want wij hebben de meerderheid met onze kamercentrales 
Leiden, Dordrecht en Den Haag." Utrecht en Amsterdam waren 
helemaal over de rooie, want die stonden erbuiten. Die vonden 
dat ze voor joker waren gekomen. Toen heb ik me boos gemaakt 
en de regie weer overgenomen toen we ergens bij plaats 38 wa
ren.'
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Over het gewraakte artikel zegt Nijpels: 'Ik was met mijn 
vriendin, met wie ik later ben getrouwd, in de Ardennen. Daar 
werd ik gebeld over dat artikel in De Tijd. Hij zou mij hebben 
gechanteerd met homofilie. Metz had niets te chanteren, want hij 
stond gewoon op de lijst. Hoofdredacteur Arie Kuiper beweerde 
een bron te hebben in de fractie. Toen hebben we de andere 35 
fractieleden gevraagd te tekenen voor 'Ik was niet de bron'. Dat 
leverde niets op. Vervolgens hebben we van hoofdredacteur Kui
per geëist de naam van de bron vrij te geven, anders zouden 
we het in een kort geding afdwingen. Kuiper noemde toen Erica 
Terpstra. Evenhuis en ik hebben met haar gesproken, en ze gaf 
toe dat zij door De Tijd was gebeld en iets in die geest had ge
zegd. Ze had in die periode zelf problemen. Haar huwelijk stond 
op springen en ze was met een glas te veel op ergens tegenaan 
gereden. Erica schreef vervolgens een brief aan mijn ouders met 
haar excuses. Die heeft mijn vader nog lang onder zijn kussen 
bewaard, bij wijze van spreken. Maar ik begrijp wel dat som
migen mij in een bepaalde hoek wilden duwen. In de jaren er
voor was ik buitengewoon actief geweest voor de homorechten. 
Ik had met Annelies Kappeyne en Frits Portheine meegelopen 
in de eerste Gay Parade, ik had de homowerlcgroep van de vvd  

opgericht, ik was woordvoerder op dit terrein in de Kamer en 
Henk Krol was mijn voorlichter. Hem had ik van Hans Wiegel 
overgenomen.'

Tijdens het fractieweekend waar Nijpels de anderen schrifte
lijk laat verklaren dat hij of zij niet de bron is van het tijdschrift
artikel, weigert één fractielid te tekenen. Niet omdat hij De Tijd 
iets heeft ingefluisterd, maar omdat hij vindt dat Nijpels hem 
moet vertrouwen. Het is Reinier Braams, voormalig professor in 
de biofysica en groot voorstander van kernenergie. Meer weten
schapper dan politicus.

Oprichter en toenmalig hoofdredacteur van de Gay Krant 
Henk Krol: 'Erica speelde er waarschijnlijk onbedoeld een be
langrijke rol in. Ik heb me er als voorlichter verre van gehou
den. Ik kende Ed heel goed met zijn oprechte betrokkenheid. Ik 
vond het heel gemeen dat hij daarop onderuit werd gehaald. Ed
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Nijpels en ik zijn op dezelfde dag in hetzelfde jaar en bijna op 
hetzelfde uur geboren. We hebben heel veel gemeen. We hebben 
zelfs op dezelfde dag examen gedaan voor onze horecapapieren 
in dezelfde zaal in de Jaarbeurs, met exact dezelfde cijfers.'

Erica Terpstra zegt er nu zelf over: 'Ik werd op sinterklaas
avond gebeld door een journalist die zei: "Sorry dat ik je stoor, 
maar het verhaal gaat dat Nijpels wordt gechanteerd omdat hij in 
een homobar is geweest. Wat vind je daarvan?" Toen heb ik ge
zegd: "Als dat zo zou zijn, dan is dat natuurlijk onaanvaardbaar." 
Waarmee ik bedoelde dat Ed daarmee gechanteerd zou worden. 
Maar die journalist vertaalde het als: 'Hij is homo en wordt ge
chanteerd', wat ik nooit heb gezegd. Dat is een eigen leven gaan 
leiden. Ik heb dat later nog uitgelegd aan Ed en ik heb het ook 
aan zijn ouders uitgelegd, want die waren erg gekrenkt. We heb
ben het uitgepraat, maar het was echt heel vervelend.'

Dat Nijpels zijn collega-fractiegenoten een verklaring laat on
dertekenen, zet kwaad bloed. Ook andere beslissingen, gedra
gingen en de manier waarop hij sommige fractieleden de oren 
wast, dragen niet bij tot zijn interne populariteit. Er ontstaan 
gaandeweg twee kampen in de fractie: die van het fractiebestuur 
en de oudere leden en die van de jonge garde. Dick Dees, toenter
tijd fractiesecretaris: 'Niet iedereen van de nieuwe fractieleden 
was voldoende gecheckt. Vanaf plaats 40 gaat het allemaal wat 
makkelijker met de selectie dan met de eerste twintig plaatsen. 
Ed Nijpels had de eigenschap om heel snel en impulsief te beslis
sen. Dat zit in zijn karakter, althans toen. Dan maak je fouten. 
Plus de nodige domme pech van een aantal fractieleden, dérail
lementen. Er was heel veel achterklap. Ik herinner me een avond 
en een nacht of twee avonden en een nacht in de fractiekamer. 
Ed was een weekje met vakantie in Israël. Evenhuis zat daar als 
vicefractievoorzitter en ontving een voor een fractieleden met 
wie iets aan de hand was. Glaasje sherry erbij, onafscheidelijke 
sigaar. Ik liep wel eens naar binnen en zei tegen Albert-Jan dat 
hij iedereen dat boekje van Vondeling moest geven namens het 
fractiebestuur. Dat ging over het vermijden van de schijn des 
kwaads [Schijn des kwaads. Bespiegelingen over gedragsregels voor
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politici, 1978]. Evenhuis heeft toen in z'n eentje de damage con- 
trol gedaan om de schade voor de vvd  te beperken. In de loop 
der jaren nam de interne kritiek op Nijpels toe, omdat hij in zijn 
optreden tegenover mensen hard en meedogenloos kon zijn. Ook 
mensen die niets hadden gedaan, kregen heel bot een uitbrander. 
Dan had hij er weer een vijand bij. Bolkestein heeft volgens mij 
al ruim voor de verkiezingen van 1986 een-tweetjes met bijna 
alle fractieleden gehad die anti-Nijpels waren. Mij heeft hij nooit 
benaderd, want ik zat in het fractiebestuur, maar ik zag hem 
vaak zitten op het Plein met die en dan weer met die en vervol
gens weer met een ander. Ik was loyaal want ik weet hoe ongelo
felijk moeilijk het vak van fractievoorzitter is.'

Dees zit veertien jaar in de fractie als hij in 1986 staatssecre
taris van Volksgezondheid wordt. Later maakt hij ook deel uit 
van de fracties onder Frits Bolkestein. 'De fractie-Wiegel is de 
beste die ik heb meegemaakt. Vóór Wiegel was de vvd  een bal
lenpartij van regenten en havenbaronnen, de bestuurlijke elite. 
Van Wiegel is de uitspraak dat er een stratenmaker partijlid was 
geworden. Hij had veel gezag. Weliswaar was het niet een heel 
grote fractie, maar wel met mensen met veel ervaring. Veel oud
gedienden. Het was een geroutineerde fractie. Als nieuweling 
mocht je het eerste jaar niet eens het woord voeren. Je werd heel 
goed begeleid. Het was ook een homogene fractie, ondanks de 
rivaliteit tussen Vonhoff en Wiegel. Hans liet veel ruimte aan de 
individuele leden. Hij wilde alleen de hoofdlijnen van je verhaal 
horen. Tegenwoordig moetje alles op papier zetten en van tevo
ren rondsturen/

Jan Franssen, Kamerlid van 1982 tot 1994 en zeven jaar de 
persoonlijk medewerker van Wiegel, vindt datje fractievoorzit
ters niet met elkaar kunt vergelijken, het appels-en-perenver- 
haal. Ten tijde van Wiegel ging het om relatief bescheiden frac
ties qua omvang. Ieder fractielid was baas in eigen portefeuille. 
'Hans Wiegel liet de Kamerleden enorm vrij in hun doen en la
ten, maar hij hield wel deksels goed in de gaten wat politiek het 
interessantst, maar ook wat het risicovolst was. Over de politieke 
koers van de partij liet hij iedereen meepraten, maar hij besliste
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zelf. Als het de partij voor de wind gaat, is iedereen geneigd 
om de politiek leider te volgen en ook al is er kritiek, om die 
kritiek binnensmonds te houden. Zodra het minder gaat, neemt 
vanzelf ook de vrijheid van een fractieleider af om in zijn een
tje de beslissingen te nemen. De gezagspositie van én Wiegel én 
Bollcestein was een andere dan die van Nijpels en Voorhoeve. Ed 
Nijpels heeft wel geprobeerd in diezelfde sfeer te opereren, maar 
hij was als persoon veel te onrustig om dat gezag te verwerven. 
Met leeftijd heeft dat niets te maken, want Wiegel was nog jon
ger toen hij begon.'

Franssen en Wiegel kennen elkaar sinds 1969. In de herfst 
van dat jaar trekt een vaste stoet Kamerleden door het land om in 
zaaltjes en zalen met elkaar te debatteren over de volkshuisves
ting. Dat zijn Frans Andriessen (k vp), Hans van den Doel (PvdA), 
Willem Aantjes (ar p), Erwin Nypels (D'66) en Hans Wiegel. 'Dat 
was een soort rondreizend circus van sterke debaters op een en 
hetzelfde dossier, met een begrotingsbehandeling die altijd voor 
vuurwerk zorgde.' Jan Franssen studeert aan de kweekschool 
voor leraar geschiedenis. Zijn docent, Rob Marcuse, is een goede 
vriend van Wiegel. Ze kennen elkaar uit de j o v d . Marcuse kiest 
later voor D'66. Op een avond in oktober 1969 organiseert Mar
cuse een debat met Wiegel en Van den Doel. De achttienjarige 
Jan Franssen stelt na afloop een aantal vragen, waarop Wiegel 
hem apart neemt en vraagt hoe hij aan die vragen komt. Gewoon, 
de krant lezen en goed nadenken. De volgende dag gaat Franssen 
met zijn leraar mee naar een partijcongres van D'66 in de RAI. 
Daar duikt Hans Wiegel ook weer op. Hij vertelt dat hij op reis 
gaat naar de Verenigde Staten en dat hij iemand zoekt die zijn 
post kan behandelen en zo. Dat wil de jonge Franssen wel doen. 
Na het congres gaan ze gedrieën naar Wiegels woning aan de 
Bloemgracht en drinken er een borrel.

'Ik heb pas weer wat van hem gehoord op vrijdag 2 janu
ari 1970 tussen vijf en halfzes. Hij vroeg of ik zin had om een 
paar dagen naar Friesland te komen, naar zijn tweede huis in 
Ee. Rob Marcuse was daar ook. Dus ik 's avonds voor het eerst 
van mijn leven zo'n lange treinreis maken, van Hilversum naar
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Leeuwarden en daar overstappen op een boemel naar Buitenpost. 
Zo kwam ik in een besneeuwde, pikdonkere Friese wereld. Daar 
ben ik toen enkele dagen geweest. Later die maand belde hij me 
op met de mededeling dat hij uit verscheidene kandidaten mij 
had gekozen om de administratieve klussen voor hem te doen. 
Zijn archief opzetten en bijhouden. Dat deed ik bij hem thuis in 
Amsterdam en later Amerongen. Ik ging wel regelmatig met hem 
mee naar de Kamer.' Franssen doet het werk tot eind 1977. Dan 
wordt hij beleidsmedewerker.

De RSV-enquête is nog niet afgewikkeld of een nieuw probleem 
bespringt de WD-fractie. Een met heftige gevolgen, waarvan de 
naweeën tot op de dag van vandaag sporen nalaten. Minister 
Brinkman van Cultuur (cda) is niet van plan om de P.C. Hooft- 
prijs op juryvoordracht uit te reiken aan de schrijver Hugo 
Brandt Corstius, die als columnist in onder meer Vrij Nederland 
en de Volkskrant onder verschillende pseudoniemen vlijmscher
pe stukken schrijft. Brinkman stoort zich aan de kwetsende pen
nenvruchten van de begaafde auteur, waarbij hij voorbijgaat aan 
de vrijheid van meningsuiting en het natuurlijke karakter van 
een goede columnist: dat van eigentijdse hofnar. In het kabinet 
maken de WD-bewindslieden geen halszaak van het plan van 
hun CDA-collega. Zeker niet nadat Frits Korthals Altes (minister 
van Justitie) bij Ed Nijpels had geïnformeerd of de fractie er een 
probleem mee zou hebben. Neelie Smit-Kroes vraagt zich als mi
nister van Verkeer en Waterstaat in het openbaar af of Brandt 
Corstius zoveel beter is dan andere Nederlandse schrijvers.

Hoe het exact is gegaan, daarover verschillen de herinnerin
gen van de betrokkenen. De w d  maakt geen notulen van haar 
fractievergaderingen, alleen besluitenlijstjes. Wat er in het frac
tiebestuur wordt besproken, gaat ook voor de historie verloren. 
Maar zeker is dat het in de fractie voor het eerst aan de orde 
komt tijdens de rondvraag. Het voornemen van Brinkman is al 
uitgegroeid tot een rel in de media. In de w d  is er nog niet over 
gesproken. Althans niet in formele zin. Nijpels bespreekt het 
met zijn collega's uit het fractiebestuur en met de woordvoerders
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Cultuur en Media, Hans Dijkstal en Sari van Heemskerck Pillis- 
Duvekot.

Nijpels: 'De WD-bewindslieden waren in feite al akkoord ge
gaan. Ik heb toen op mijn kamer overleg gehad met Dijkstal, Sari 
Heemskerck en Evenhuis. Daar hebben we besproken dat we of 
een frontale confrontatie met het kabinet zouden aangaan, of ons 
moesten schikken. Dijkstal en Heemskerck stemden ermee in dat 
we zouden schikken.'

Loek Hermans (penningmeester) weet nog dat Dick Dees (se
cretaris) en hij tegen Brinkmans voornemen waren. De fractie 
heeft dat niet geweten. 'Ed is uiteindelijk meegegaan met het 
kabinet. Tegen hem hebben we gezegd: "In het fractiebestuur 
hebben we bezwaar gemaakt, maar naar buiten toe zullen we je 
verdedigen.'"

Dees plaatst het in een breder kader. 'In de jaren zeventig 
was er een echte tegenstelling tussen w d  en PvdA. De vvd  was 
sterk voor het Atlantisch bondgenootschap. Dat had te maken 
met de Amerikanen die ons hadden bevrijd. De PvdA had anti- 
Amerikaanse gevoelens, behalve iemand als Max van der Stoel. 
Verder waren er op financieel en sociaaleconomisch terrein radi
caal andere standpunten. En op welzijnsgebied vond de PvdA, 
emotioneel gedreven door de periode-Den Uyl, dat de samenle
ving maakbaar was. Alles was van bovenaf door de overheid te 
plannen. Dan is het dus logisch dat het cd a  in die tijd onze na
tuurlijke bondgenoot was, hoewel de vvd  op ethische onderwer
pen als abortus en euthanasie weer anders dacht dan het c d a . De 
P.C. Hooftprijs is een mooi voorbeeld. Het stuit liberalen tegen de 
borst dat een minister een oordeel uitspreekt over de kunsten. Er 
is toen een uitspraak van Thorbecke aangehaald: "De regering 
is geen oordelaar over wetenschap en kunst." Maar het cda  was 
onze trouwe bondgenoot hoewel wij als kleinere partij wel eens 
onder het juk door moesten, want ze waren daar niet vies van 
machtspolitiek. Dat deed verdomd veel pijn.

Bij de vvd  is de vrijheid van meningsuiting altijd een hoog 
goed geweest, hoewel ook onder liberalen wel fatsoensrakkers 
rondlopen. Met de P.C. Hooftprijs kan het bijna niet anders zijn
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geweest dan dat Nijpels akkoord is gegaan om de verhoudingen 
met het CDA niet te verstoren. Dijkstal had ook wel veel invloed, 
maar dit moet toch een zaak voor de fractievoorzitter zijn ge
weest. In die tijd maakten we vaker mee dat Nijpels voorstellen 
deed in de fractie die erop gericht waren om de relatie met het 
CDA niet te verstoren.

Sinds het kabinet-De Jong waren w d  en confessionelen ei
kaars natuurlijke bondgenoot, waarbij de w d  per regerings
periode enkele keren onder het CDA-juk door moest. Nadat we 
decennia regelmatig hadden moeten slikken, kreeg je Kok I, en 
dat was voor veel liberalen, en daar reken ik mezelf ook bij, een 
zucht van verlichting. Eindelijk waren we bevrijd van het juk 
van het c d a . Regelmatig moesten we in het stof bijten. Trou
wens, ik vind Kok I het beste kabinet dat ik heb meegemaakt. 
Het was slagvaardig, er werden veel beslissingen genomen, ook 
in dossiers die er al tien jaar lagen. Heel veel dingen die onder 
het cda  nooit konden, werden nu opgelost. Bijvoorbeeld de wa- 
terverdragen met België. Lubbers en Van den Broek waren vooral 
gericht op de vs en Duitsland.'

De PvdA-fractie ziet haar kans schoon om een wig te drijven in 
de coalitie en dient een motie in, waarin zij de regering vraagt om 
de prijs alsnog uit te reiken, daarbij refererend aan de uitspraak 
van de liberale aartsvader Thorbecke, dat de regering zich niet 
inhoudelijk dient te bemoeien met de kunsten. Een groot deel 
van de WD-fractie zit met kromme tenen in de Kamerbankjes. 
Woordvoerder Dijkstal weet het leuk te brengen: 'Zoals recent 
veelvuldig gememoreerd, was het de liberale staatsman Thorbec
ke die van oordeel was dat de overheid zich verre diende te hou
den van een inhoudelijke beoordeling van kunst; een standpunt 
dat liberalen nog steeds delen. Ons past enige dankbaarheid aan 
al diegenen, onder wie vele niet-liberalen, die in de afgelopen 
periode Thorbecke hebben aangehaald. Wij putten daaruit hoop 
dat zij ook op andere beleidsterreinen willen meewerken aan een 
grotere terughoudendheid van de overheid.'

Dijkstal dient uiteindelijk een motie in, waarin hij vraagt het
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onmogelijk te maken dat de overheid in het vervolg de toeken
ning van staatsprijzen inhoudelijk beoordeelt. De PvdA-motie 
haalt het niet; van de w d  stemmen drie leden voor, en dat zijn 
er te weinig voor een meerderheid. De 'dissidente' liberalen zijn 
Greetje den Ouden-Dekkers, Huub Jacobse en Jan Kees Wieben- 
ga. Het is voor hen een principiële zaak. Normaal is het bij de 
vvd  geen punt om in immateriële, ethische kwesties een afwij
kende mening te hebben, maar hier ligt het anders.

Tijdens de rondvraag in een van de fractievergaderingen voor 
het interpellatiedebat dat de PvdA heeft aangevraagd, blijkt een 
ruime meerderheid tegen het kabinetsvoornemen te zijn. Wie- 
benga weet nog dat het Thorbecke-principe meteen aan de orde 
kwam. Een week later is het een echt agendapunt. Nijpels deelt 
mee dat de vvd  het Brinkman niet moeilijk wil maken; het is voor 
de minister inmiddels een prestigezaak geworden door de slechte 
publiciteit die hij krijgt. Wiebenga gebruikt drie zakelijke argu
menten om toch voor de PvdA-motie te stemmen. Hij zegt dat het 
niet om een zaak van miljoenen guldens gaat, dat er niets over in 
het regeerakkoord staat, en dat de vvd  een signaal moet afgeven 
aan haar achterban dat niet iedereen kritiekloos een antiliberaal 
idee van het cda  steunt. In de fractievergadering de week voor 
de stemmingen over de moties wil Nijpels weten hoe de vlag erbij 
hangt. Hij is bij Lubbers in het Torentje geweest en heeft de steun 
van de WD-fractie toegezegd. Dat de minister-president zich er
mee bemoeit, duidt erop dat het serious business is. De meerder
heid kiest eieren voor haar geld, maar het 'verzet' is nog steeds 
substantieel. In de dagen daarna worden de tegenstanders van 
Brinkman een voor een bewerkt om toch tegen te stemmen. Op 
drie na gaat iedereen om. Joekes wil ook voor de motie stemmen, 
maar durft niet meer. Frank de Grave bedenkt zich eveneens. Hij 
probeert Wiebenga in het weekend ook op andere gedachten te 
brengen onder het motto: 'Denk aan je carrière.' Terugkijkend 
zegt hij: 'Als de fractie tegen had gestemd, zou dat de positie van 
Nijpels ernstig in de problemen hebben gebracht. Je kunt niet 
alleen maar met liberale principes in een coalitie werken. Ik had 
zoiets van: dat levert ons alleen maar ellende op. Doordat er drie
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dissidenten waren, stonden wij een beetje als opportunisten te 
kijk. Zo van: jullie schikken je in de macht.'

Op de dinsdagochtend voor de stemmingen van die middag, 
5 maart 1985, moeten alle 36 fractieleden verklaren hoe ze gaan 
stemmen. Wiebenga, Den Ouden-Dekkers en Jacobse geven te 
kennen voor de PvdA-motie te zullen stemmen. Jan Kees Wie
benga: 'Nog tijdens de fractievergadering, voorafgaand aan de 
stemming, werd ik uit de fractie gehaald, een telefoontje van de 
partijvoorzitter, Jan Kamminga, met wie ik nog altijd goed be
vriend ben. Jan belde uit Groningen en zei: "Jan Kees, ik haal je 
uit de fractie, want ik kan je niet redden op de lijst." Kort daar
na was de kandidaatstelling. "Dus ik zeg je als vriend: doe het 
niet". Daar was ik redelijk geschokt over. Dat heeft geleid tot het 
besluit om geen stemverklaring af te leggen. Normaal als je zoiets 
doet, hoor je de ballen te hebben om naar het spreekgestoelte te 
gaan en te zeggen, ook tegen je collega's: "Om die en die reden 
stem ik voor de motie, al ben ik WD'er." Niet gedaan, ik was te 
geraakt door dat telefoontje.

'Jacobse en Den Ouden-Dekkers krijgen ook telefonisch van 
Kamminga te horen dat het einde oefening voor hen is na de 
verkiezingen van 1986. Wiebenga spreekt met enig sarcastisch 
cynisme over de 'dodenlijst' waarop hij en zijn twee mededissi- 
denten terechtkomen. De voorzitter van de kamercentrale Haar
lem, waartoe Wiebenga behoort, neemt het voor hem op en zorgt 
ervoor dat hij niet op een onverkiesbare plek 34, maar een alles
zins verkiesbare plaats 24 belandt. Jacobse en Dekkers keren niet 
terug na de verkiezingen.

Dees vindt dat een fractielid alleen een solitaire positie mag 
innemen als hij of zij een gewetensconflict krijgt door een be
sluit van de fractie. 'De hele fractie vond dat die drie wel gelijk 
hadden, maar om het nou zo op de spits te drijven... Stel dat wij 
de motie van de PvdA wel hadden gesteund, dan was die aange
nomen, maar dan had het kabinet kunnen weigeren haar uit te 
voeren. Dan moetje als fractie besluiten om het kabinet naar huis 
te sturen. Dat doe je niet om zoiets. Dan had heel Nederland ons 
uitgelachen. Wel blaffen, niet bijten.'
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De affaire leidt tot de opstelling van een reglement dat be
schrijft in welke gevallen individuele fractieleden afwijkend 
stemgedrag aan den dag mogen leggen. Jan Kees Wiebenga: 'Dat 
klopt. In Heelsum op de Veluwe was dat. Hans Dijkstal was net 
als ik een beginnend Kamerlid en hij had die portefeuille. Hij 
moest het dus doen. Later is er in een fractievergadering nog 
over gediscussieerd; sommigen wilden geen juridisering van in
terne fractieaangelegenheden. Toen heb ik er artikel o boven ge
zet: dit is geen fractiereglement. En daarna volgen de afspraken 
volgens welke iemand mag afwijken van het fractiestandpunt.'

Het zit Nijpels niet mee. De v vd  lijdt gezichtsverlies door 
de RSV-enquête, de P.C. Hooftaffaire behandelt zij niet sterk, en 
dan ontstaan er ook nog rumoer én hilariteit over enkele interne 
fractiezaakjes. De fractievoorzitter van een regeringspartij staat 
in het brandpunt van de belangstelling, niet alleen van journa
listen, fractiegenoten en bewindspersonen, maar ook van par
tijen buiten het parlement. Het is een drukte van belang in de 
kamer van Ed Nijpels. Zo druk dat hij er af en toe helemaal gek 
van wordt. 'Zit ik daar met een ambassadeur te praten, loopt 
er weer een journalist binnen. Dat was soms heel storend. Het 
was een zoete inval bij mij/ zegt hij. De secretaresse van Nijpels, 
Marjanne Lamsvelt, heeft haar kamer tien meter verderop aan 
de overkant van de gang. Wie naar de fractievoorzitter wil, laat 
haar letterlijk links liggen en loopt gewoon bij Nijpels naar bin
nen, ook als zijn deur dicht is. De secretaresse kan niet zien wie 
er bij haar baas naar binnen glipt. De ambtelijk secretaris van 
de fractie, Arnoud Cevaal, heeft dan het lumineuze plan om een 
rode lamp boven Nijpels' deur te laten monteren en de deur elek
tronisch te laten vergrendelen. Als de fractieleider bezoek heeft 
en niet gestoord wil worden, drukt hij op een knop waardoor 
de lamp rood oplicht. Voorlopig even niet binnenlopen dus. Het 
leidt tot veel onderhuids gemor.

Sommigen in de fractie verwijten Nijpels toenemende arro
gantie, maar anderen begrijpen en accepteren het, zoals Erica 
Terpstra, die toch heel wat aanvarinkjes met hem heeft gehad. 
Zijn toenmalige voorlichter Henk Krol: 'Ed was heel toeganlce-
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lijk. In zijn tijd is "u" vervangen door “jij". Iedereen liep bij hem 
binnen. De irritatie over die lamp was niet terecht, die was echt 
nodig.' Later verhuist de secretaresse naar de kamer tegenover 
die van Nijpels; zij kan vanaf haar plek zijn deur niet zien, zo
dat er een spiegel wordt opgehangen, zoals ook wel voorkomt in 
onoverzichtelijke bochten in dorpen en in bergachtige streken.

Chef fractiepersoneel Cevaal weet zichzelf ook aardig in het 
spotlicht te werken — letterlijk en figuurlijk. In maart 1986 pu
bliceert Playboy een vraaggesprek met Cevaal en zijn vriendin 
Lorette Welter, persoonlijk medewerkster van fractielid Jaap 
Metz en kleindochter van de katholieke oud-minister Charles 
Welter. Het interview wordt opgevrolijkt met pikante foto's van 
het stel. Een van die foto's doet de stoppen bij Kamervoorzitter 
Dolman doorslaan: in een lege vergaderzaal rust een hand van 
de WD-medewerker op de ontblote bilpartij van zijn in lingerie 
getooide vriendin én ondergeschikte. Dolman eist opheldering 
over dit misbruik van het parlementsgebouw. Ed Nijpels mag het 
varkentje wassen.

Dick Dees, fractiesecretaris en verantwoordelijk voor het per
soneel: 'Meteen na die publicatie hebben we besloten om bik
kelhard in te grijpen. Volgens mij zijn we naar advocaat Rogier 
Duk geweest. De rechter schold Cevaal meteen de huid vol. We 
gaven elkaar nog net geen high five. Cevaal was een goeie vent, 
het was niet te voorzien dat hij zoiets zou doen. Hij had struc
tuur gebracht in het groeiende aantal medewerkers. Dat kon 
hij wel. Wel had hij na het weekend altijd stoere verhalen over 
mooie vrouwen in Amsterdam met wie hij onenightstands had. 
Elk weekend weer een ander. Grootspraak natuurlijk. Lorette 
kwam uit een heel serieuze icvp-familie. Je hoorde toen ook in de 
wandelgangen van: "Nou, haar grootvader had dit eens moeten 
weten. Die zou zich omdraaien in zijn graf." Daarna hebben we 
Artha Ament tot ambtelijk secretaris benoemd. Zij is de beste die 
de vvd  ooit heeft gehad.'

Het 'nieuws' over het 'Vrijmoedig Vrijende Duo' (kop in Play
boy) komt bij Nijpels binnen terwijl hij met Albert-Jan Evenhuis 
en Hans Wiegel op zijn kamer zit. Een beveiligingsambtenaar
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van de Kamer klopt op zijn deur en staat met de nieuwste Play
boy in zijn handen. Meneer Nijpels, ik denk dat u dit even moet 
bekijken, zegt hij. Het drietal slaat zich op de dijen van de lol. 
Nijpels: 'Maar een uur later kregen wij pas door wat de gevolgen 
zouden zijn, want toen belden de eerste journalisten al.' Loek 
Hermans heeft een soortgelijke ervaring. 'Ik werd gebeld door 
een journalist van het Algemeen Dagblad, die zegt:

"Loek, heb jij de Playboy al gelezen?"
Ik: "Die zit niet in mijn leesportefeuille."
"Dan zou ik die maar snel gaan lezen."
"Waarom?"
"Daar staat een goed interview in waar ik straks wat vragen 

over ga stellen."
Toen ben ik naar de winkel gegaan in mijn dorp en heb de 

Playboy gehaald. Ik schrok me dood. Uiteindelijk kreeg ik Dick 
Dees te pakken. We hebben toen Dick Dolman gebeld om te zeg
gen dat dit volstrekt buiten ons om was gebeurd. Een week eer
der had de rechter het ontslag van een agente van het korps Alk
maar teruggedraaid; die had naakt op een dienstmotor gelegen 
en de rechter vond dat je op grond daarvan niet ontslagen kon 
worden. Dus wij hadden zoiets van: hoe gaan we dat doen?'

Arnoud Cevaal neemt wraak. Hij is niet alleen geschorst, 
maar hij wordt ook ontslagen en even later geroyeerd als lid van 
de v v d . Zijn vriendin Lorette Welter mag wel lid van de partij 
blijven. Na de verkiezingen van mei 1986 keert ze niet terug, om
dat haar Kamerlid Metz stopt met zijn politieke loopbaan. Her
mans: 'Ja. Hij heeft mij nog een keer geweldig gepakt. Hij had 
aan een journalist van het a d  verteld dat ik geld van de fractie 
had overgemaakt naar een bankrekening in Nijmegen, wat ook 
zo was, maar de suggestie was dat ik het in mijn eigen zak zou 
hebben gestoken. Ik was penningmeester van de fractie. We had
den aan pensioengelden voor de medewerkers enkele tonnen op 
een girorekening staan en daar kreeg je 0,5 of 1 procent rente. 
De rente was in die jaren heel hoog, dus toen heb ik het op een 
deposito van de ing in Nijmegen gezet. Daar kreeg ik 9 procent. 
Ik vond dat we een dief van onze eigen portemonnee waren als
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we dat niet zouden doen. Die journalist belt mij 's avonds op, dus 
ik vertel dat verhaal en vervolgens zegt hij dat hij het niet meer 
in de krant kan krijgen, want die is al gesloten. De volgende dag 
was dus de suggestie dat ik geld achterover zou hebben gedrukt. 
Een tijd later werd ik gebeld door de burgemeester van Heer- 
hugowaard. Ene Arnoud Cevaal had gesolliciteerd naar de baan 
van gemeentesecretaris. Hem heb ik dat dus verteld.'

In 1985 hebben de Amerikanen genoeg van drugsbaron Desi 
Bouterse, die het dan tien jaar zelfstandige Suriname bestiert. Via 
de binnenlijn stelt Washington aan Den Haag voor om het landje 
met Amerikaanse steun te bezetten en Bouterse op te pakken en 
voor een tribunaal te brengen. Het komt er niet van. Het kabinet
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durft niet. De fractiewoordvoerders voor Buitenlandse Zaken en 
Defensie van de v vd  weten niet dat het Witte Huis een militair 
plan klaar heeft om Paramaribo en andere strategische locaties in 
Suriname in één ochtend in te nemen. Er is slechts één fractielid 
dat het wel weet: Ed Nijpels. 'Ik heb kort na de moorden in de
cember 1982 met Van Aardenne gesproken over de mogelijkheid 
het regime daar aan te pakken. In kleine kring hebben we daar 
toen over gesproken. De vraag was aan de orde of wij als Neder
land militair moesten ingrijpen. Later kwam het weer terug. Het 
is een paar keer aan de orde geweest en ik was er ook glad voor. 
Van Aardenne ook trouwens.' Lubbers, Van den Broek (Buiten
landse Zaken) en De Ruiter (Defensie) zien het niet zitten. In de 
jaren negentig speelt het probleem-Bouterse weer op. Dan is het 
Van Mierlo die tijdens het eerste kabinet-Kok militair ingrijpen 
in Suriname blokkeert.

KRUI SRAKE T T E N EN E UT HA NAS I E
Tussen alle interne bedrijven door moet ook nog aan echte poli
tiek worden gedaan. Het kabinet besluit op 1 november 1985 
tot stationering van 48 Amerikaanse kruisraketten op de lucht
machtbasis Woensdrecht. De weg daarnaartoe is een bochtige, 
met veel kuilen en hindernissen. De n a v o  beslist in 1979 om een 
kleine zeshonderd van dergelijke geleide projectielen in West- 
Europa te plaatsen als tegenwicht voor de SS2o-raketten van de 
Sovjet-Unie, die op 'ons' gericht staan. Nederland is weer even 
te klein. In 1981 demonstreren 400.000 tegenstanders in Amster
dam, in 1983 komen er 550.000 naar Den Haag, de grootste de
monstratie ooit in Nederland. De v vd  heeft geen enkel probleem 
met plaatsing, het CDA des te meer. Premier Lubbers bedenkt een 
compromis om zijn partij niet te laten scheuren én de NAVO-top 
niet te irriteren. Als de Russen tussen juni 1984 en november 
1985 hun arsenaal ss2o's niet uitbreiden, zal Nederland de 48 
kruisraketten niet plaatsen.

De v vd  vindt dit slap gedoe. Nijpels zegt in het debat 'geen 
tijd te willen verdoen met zo'n hypothetische situatie'. Eerder al 
hadden de liberalen zich geërgerd aan het voortdurende gedraai
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en gemystificeer van de minister-president aangaande dit gevoe
lige onderwerp.

'Lubbers bedacht per vijf minuten weer een nieuwe variant 
voor die kruisrakettenplaatsing. Ik moest elke keer alles chec
ken bij de Amerikaanse ambassadeur of het wel kon wat Lubbers 
wilde. Zo moest ik de ambassadeur eens op een zondag dringend 
spreken om zeker te weten hoe hij erover dacht. Ik had geen te
lefoonnummer, dus ben ik in Den Haag naar zijn woning gereden 
aan de Tobias Asserlaan. Ik aanbellen, maar niemand deed open. 
Wel hoorde ik mensen tennissen. Toen ben ik op de muur ge
klommen. De ambassadeur was niet thuis. Het was zijn personeel 
dat stond te tennissen.'

Het kan de vvd  in tegenstelling tot de meerderheid in de Ka
mer niet ver genoeg gaan. De sfeer in het kabinet en tussen v vd- 

fractie en kabinet wordt steeds ijziger. Nadat Lubbers weer een 
nieuwe serie varianten had verspreid, geeft de vvd  een verkla
ring uit waarin zij waarschuwt voor een kabinetscrisis. Lubbers 
en Defensie-minister De Ruiter draaien bij en de lieve vrede is 
weer voor even getekend. Joris Voorhoeve, woordvoerder Bui
tenlandse Zaken: 'Het was voor de v vd  vaak slikken in de re
latie met het c d a , die in de tweepartijencoalitie oppermachtig 
was. De vvd  had twee nogal harde punten waarop ze zich in 
een minderheid bevond, maar die ze heel belangrijk vond om te 
handhaven: de begrotingsdiscipline en het NAVo-dubbelbesluit 
over de lcruisvluchtwapens. Op beide punten heeft de vvd  uit
eindelijk wel aan het langste eind getrokken, maar soms wel door 
onconventionele methoden en ook door medewerking vanuit het 
c d a . Dat was verdeeld over de financiële discipline. Ruding en 
onder anderen Van den Broek waren financieel van de strakke 
lijn, maar werden daarin niet altijd gesteund door Lubbers. Wel 
volop door de v v d , zowel de ministers als de fractie. Het was op 
beide punten niet altijd makkelijk voor de vvd  om de eigen lijn 
vast te houden, maar het is uiteindelijk wel gelukt.'

Terwijl sommige fractieleden uit de periode '82-'86 buikpijn 
overhouden aan de manier waarop Ed Nijpels hen somtijds beje
gent, heeft zijn opvolger Voorhoeve persoonlijk geen centje pijn.
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Integendeel, hij bewaart goede, ook wel kritische herinneringen 
aan zijn eerste periode in het parlement. Wanneer hij als direc
teur van de Teldersstichting van de v vd  op nummer 28 van de 
lijst in de fractie is gekomen, wordt hij al snel buitenlandwoord
voerder, samen met Frans Weisglas. Dat brengt hem in een posi
tie waarin hij zich niet dagelijks hoeft te bemoeien met 'gedoe' in 
de fractie. Dat gaat ontgaat hem goeddeels.

'Ik heb op mijn eigen terrein met Ed Nijpels heel goed kun
nen samenwerken en ik waardeerde zijn inventiviteit en ook 
zijn vasthoudendheid op het punt van de n a v o . Hij heeft in de 
beginfase in een fractievergadering voorgesteld om mee te doen 
met de demonstraties tegen het NAVo-dubbelbesluit onder het 
motto: ''We zijn ook tegen kernwapens, maar we steunen wel 
het NAVO-beleid." Dat was eigenlijk een handigheidje van hem 
om zowel de achterban als de tegenstanders tegemoet te komen. 
Daartegen heb ik bezwaar uitgesproken, omdat ik het een on
heldere houding vond jegens de kiezers en jegens de publiciteit 
en jegens het kabinet, dat nog geen besluit had genomen, en dat 
alleen tot een besluit kon komen als de fractie de rug recht hield. 
Dat leidde tot een moeilijke, speciale fractievergadering. Ik had 
mijn bezwaren tegen zijn voorstel in een kort memo uiteenge
zet en vlak voor de vergadering bij iedereen neergelegd. Die be
zwaren sloegen aan en de fractie steunde mij. Dat was voor Ed 
Nijpels even vervelend. Hij was nog niet zo lang fractievoorzit
ter. Maar vanaf dat moment werd onze samenwerking eigenlijk 
voortreffelijk. Hij had daar geen kleingeestige gevoelens over, 
maar interpreteerde het groots. Daarna hebben wij het n a v o - 

beleid samen gedaan in de Kamer.'
De kruisraketten zijn er nooit gekomen. Gorbatsjov trekt in 

maart 1985 de macht naar zich toe en zet het einde van de Koude 
Oorlog in om de economisch failliete Sovjet-Unie van de totale 
ondergang te redden.

Dick Dees is degene die als eerste Nederlandse volksvertegen
woordiger het beladen onderwerp euthanasie in 1978 op de 
agenda zet. Het begint allemaal met de Friese huisarts Truus van
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Boven, die vijfjaar eerder door de rechtbank in Leeuwarden we
gens actieve euthanasie van haar moeder is veroordeeld tot een 
week voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van een 
jaar. Voorzitter van de meervoudige strafkamer is Kees Veder, 
echtgenoot van Els Smit, die dan zes jaar Kamerlid is voor de 
v v d . In de partij wordt veel gesproken over euthanasie. De wens 
om de wettelijke belemmeringen op te heffen wordt sterker. Dees 
vraagt de regering in een motie om een staatscommissie in te stel
len die advies moet uitbrengen over het heikele thema. Die com
missie komt er, maar heeft zeven jaar nodig en brengt dan ook 
nog een verdeeld advies uit. D'66 wacht het advies niet eens af 
en komt met een initiatiefwetsontwerp (1984). Dees: 'Ik vond het 
niets omdat Elida Wessel-Tuinstra euthanasie alleen uit het straf
recht haalde en het verder overliet aan het medisch tuchtrecht.

Niettemin wil de fractie het initiatief van D'66 onder voor
waarden wel steunen, maar het kabinet denkt er anders over. 
Dat wil zelf met een voorstel komen, waarin euthanasie alleen 
mag bij een 'concrete doodsverwachting'. Nijpels en Dees hou
den echter vast aan het plan van sociaalliberalen, waarop c d a- 

fractieleider De Vries met een crisis dreigt, en aankondigt na de 
verkiezingen niet meer met de vvd  te willen regeren.

Ed Nijpels belt Dees met de mededeling dat het feest niet 
doorgaat. Premier Lubbers heeft laten weten een door de Ka
mer eventueel aangenomen wetsvoorstel van D'66 niet te zullen 
ondertekenen. 'Lubbers had Nijpels onder druk gezet. Ilc zat in 
Parkhotel De Zalm de maandagavond voorafgaand aan de frac
tievergadering. In het plenaire debat die week ben ik gehoond 
toen ik mijn steun aan het initiatief introk. Dat was geen leuk 
moment, maar daarmee was de coalitie gered. Het was een hard 
en meedogenloos debat, waarin ik gezichtsverlies heb geleden 
en Elida bleef me daar in elk debat daarna aan herinneren. Maar 
later is het weer goed gekomen, toen we samen in de Eerste Ka
mer zaten.'

In de bewuste fractievergadering lanceert de voorzitter het 
compromisplan om de Raad van State eerst te laten studeren op 
het D'66-voorstel. De fractie mort, maar stemt in. Een crisis is af
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gewend, het euthanasievraagstuk is doorgeschoven naar een vol
gend kabinet. Het cd a  wint deze ronde. Uiteindelijk duurt het 
tot 1993 voor de Kamer een kabinetsvoorstel aanneemt waarin 
het Openbaar Ministerie bepaalt of de arts die euthanasie toepast 
wel of niet strafbaar is. D66 (de apostrof verdwijnt in 1985) zint 
het niet en komt tijdens Paars 1 met een verdergaand plan, dat 
in 1998 de steun krijgt van PvdA en w d . Pas in 2001 rondt de 
Kamer de behandeling af. Een jaar later gebeurt dat in de Eerste 
Kamer. Daar zit dan inmiddels Dick Dees. 'Ik heb de behandeling 
van het uiteindelijke wetsvoorstel van Els Borst (D66) en Benk 
Korthals (minister van Justitie van 1998 tot 2002) zelf gedaan. 
Heleen Dupuis [woordvoerster Volksgezondheid] wilde dat doen, 
maar daar ben ik voor gaan liggen, omdat ik die motie 23 jaar 
eerder had ingediend.'

Jan Franssen is het enige WD-fractielid dat tegen euthanasie 
gekant is. 'Ik heb tegen alle wetsvoorstellen gestemd, omdat ik 
principieel niet kan instemmen met het feit dat de mens zijn ei
gen levenseinde in de hand neemt. Dat is met mijn geloof niet in 
overeenstemming te brengen. Bovendien ben ik er ook nadien 
in versterkte mate achter gekomen en ik heb het in mijn nabij
heid ook nog weer meegemaakt, dat met palliatieve zorg nage
noeg eenzelfde resultaat bereikbaar is. Dat is in de fractie nooit 
een punt van gesprek geweest. Ik heb het aan de ene kant erg 
op prijs gesteld dat mij die gewetensvrijheid werd gelaten, zoals 
ik ook tegen het homohuwelijk zou hebben gestemd als ik nog 
in de Kamer zou hebben gezeten op dat moment. Aan de andere 
kant was het wel jammer dat er geen inhoudelijke discussie over 
dat standpunt in de fractie werd gevoerd. Men accepteerde het, 
maar er werd verder niet over gediscussieerd.' Franssen is chris
telijk opgevoed en in 2010 katholiek geworden.

KOMT WI E GE L  WEL OF KOMT WI E GE L  NI ET TERUG?
Op donderdag 20 februari 1986 overlijdt Koos Rietkerk achter 
zijn bureau op het ministerie van Binnenlandse Zaken aan een 
hartinfarct. Hij is 58 jaar. Frits Korthals Altes, die op Justitie zit, 
neemt de post tijdelijk waar, maar Nijpels en Lubbers willen

178 D B  L I B E R A L E  O P M A R S



een andere oplossing. Drie maanden later zijn de verkiezingen. 
Er moet dus een tijdelijke kandidaat worden gevonden. Al snel 
komt de naam van Wiegel op tafel. Jan Kamminga lijkt het een 
goed idee om Wiegel te vragen. De w d  staat slecht in de peilin
gen en een terugkeer van het stemmenkanon van weleer zou ook 
de positie van de liberale bewindslieden in het kabinet verster
ken, redeneert de partijvoorzitter. Nijpels ziet het aanvankelijk 
nog niet zo zitten, maar als Kamminga en hij tot twee keer toe 
een buitenstaander vragen, die beiden voor de eer bedanken, 
besluit hij gehoor te geven aan de steeds luider wordende roep 
uit de partijgelederen om het Orakel van Leeuwarden te polsen. 
Op maandagavond 3 maart gaat Nijpels bij Wiegel op bezoek in 
het Friese Giekerk. Premier Lubbers zet hem daar af; hij heeft 
een spreekbeurt in Groningen en zal hem op de terugweg weer 
oppikken. Tijdens het diner bij de commissaris van de Koningin 
laveren de twee heren langs elkaar heen; Nijpels vraagt Wiegel 
nog niet rechtstreeks, maar legt wel het opvolgingsprobleem van 
Rietkerk op tafel. Op de terugweg vertelt de fractieleider aan 
Lubbers dat hij overweegt om Wiegel naar Den Haag terug te 
halen. De politiek aanvoerder van het cd a  reageert niet enthou
siast; dat zou zijn partij weleens stemmen kunnen kosten op 21 
mei, de dag van de verkiezingen. Weer thuis belt Nijpels met 
Kamminga, Evenhuis, De Korte en Zoutendijk, de fractievoorzit
ter in de Eerste Kamer. Alleen De Korte vindt het geen goed idee. 
Dan neemt hij het besluit. De volgende ochtend, nog voor de 
fractievergadering, zal hij Wiegel bellen, en hem vragen.

Wiegel zit in het provinciehuis in een bespreking met het 
college van gedeputeerde staten als het telefoontje van Nijpels 
binnenkomt. Hij wordt uit de vergadering gehaald en moet ant
woord geven op de vraag of hij tot de verkiezingen (en de demis
sionaire periode erna) minister van Binnenlandse Zaken wil zijn. 
Nijpels hoort Wiegel ja zeggen en kondigt vervolgens aan dat 
hij het in de fractievergadering bekend zal maken en 's middags 
een persconferentie zal geven. De commissaris keert terug naar 
zijn collega's in het bestuurscollege en deelt mee dat hij zojuist 
is gevraagd om tijdelijk naar Den Haag terug te keren. Nijpels:
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'Daar is het misgegaan. Hans zegt dat hij nooit ja heeft gezegd. 
Maar bij gedeputeerde staten heeft Dieuwke de Graaff tegen hem 
gezegd dat hij dan maar in Den Haag moest blijven, want hij 
hoefde niet meer terug te komen.'

De CDA-politiea, die vier maanden later zelf naar Den Haag 
gaat als staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, werpt een blok
kade op voor Wiegel, zoveel is zeker, geen terugkeergarantie 
voor de commissaris. Intussen maakt Nijpels wereldkundig dat 
'de heer Wiegel bereid is gevonden om de post van minister van 
Binnenlandse Zaken tijdelijk te vervullen. Tot de verkiezingen.' 
Als Nijpels die avond thuiskomt, vindt hij een briefje naast de 
telefoon. Zijn echtgenote Ingrid heeft Wiegel aan de lijn gehad 
en die complimenteerde de fractieleider met de wijze waarop hij 
de persconferentie heeft gedaan. Dat noteert zij. Maar het Orakel 
van Leeuwarden wil wel naar de Friese hoofdstad terugkeren na 
de formatie, tenzij...

Nijpels, terugblikkend: 'Ik ga natuurlijk niet aan mijn fractie 
vertellen dat hij ja heeft gezegd als hij dat niet heeft gezegd. Dat 
zou erg dom zijn. Er zijn slechte mensen die destijds beweerden 
dat ik hem voor het blok heb gezet, maar dat is onzin, want als 
hij het niet doet, dan doet hij het niet. Dit is de enige kwestie 
waarover Hans en ik een andere lezing hebben. Zoutendijk heeft 
hem nog opgebeld voorafgaand aan die fractievergadering om 
hem te feliciteren met zijn beslissing. Erica kwam nog met een 
grote bos bloemen aanzetten met een kaartje Moedig dat je dit 
hebt gedaan.’

Op vrijdag 7 maart 's ochtends om tien uur draaien drie don
kere limousines de Vincent van Goghlaan in Meppel op. Hans 
Wiegel, Jan Kamminga en Ed Nijpels komen op de koffie bij vi- 
cefractievoorzitter en troubleshooter Albert-Jan Evenhuis. Inzet 
van het gesprek is nog steeds om Wiegel naar Den Haag te halen. 
Sterker nog: Nijpels biedt hem aan om ook lijsttrekker te worden 
en opnieuw de w d  te leiden. 'Ik heb hem gezegd dat ik bereid 
was om een stapje terug te doen en als nummer 2 op de lijst te 
gaan staan. Het ging even niet meer om mijn belang, maar om het 
belang van de w d . Mijn inschatting was dat de terugkeer van
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Hans Wiegel naar de landelijke politiek de partij goed zou doen. 
Maar hij zei toen toch nee.'

Kamminga bevestigt dat: 'Het was een eindeloze discussie. 
We hebben daar de hele dag gezeten van 's ochtends tien tot 
zeven uur 's avonds. Het ene uur deed Wiegel het wel en het 
volgende uur deed hij het weer niet. Uiteindelijk heeft hij defi
nitief nee gezegd. Honderd procent zeker. En waarom? Ik denk 
persoonlijk dat hij bang was om zijn status van WD-icoon te ver
liezen als hij zou terugkeren. Die status heeft hij nu nog steeds. 
Ik weet nog wel dat Vonhoff [commissaris van de Koningin in 
Groningen] boos was op Nijpels. Dat hij Wiegel had gevraagd. 
Moest ik nog bemiddelen tussen die twee.'

Ed Nijpels rijdt die vrijdagavond van Meppel naar Zwolle 
voor een spreekbeurt, zonder te weten of Wiegel het nu wel of 
niet doet. De volgende dag, zaterdag 8 maart, krijgt heel Neder
land duidelijkheid. Wiegel geeft een persconferentie in Leeu
warden waar hij verklaart in Friesland te zullen blijven. Rudolf 
de Korte, coördinator van het sociaal- en financieel-economisch 
smaldeel binnen de fractie (het FES-blok), gaat naar Binnenlandse 
Zaken.

Jan Franssen, die Wiegel beter kent dan menig andere WD'er, 

schat in dat de persoon van Lubbers een rol heeft gespeeld bij 
zijn afwegingen om uiteindelijk niet naar Den Haag te gaan. 
Vrienden zijn het nooit geworden. Ten tijde van het kabinet-Van 
Agt/Wiegel zijn er heel wat aanvaringen met de Rotterdamse 
zakenman, die nogal eens de loyalisten in het CDA steunt. Bo
vendien, met Lubbers ga je niet gezellig naar Le Bistroquet. Dat 
wordt eerder een broodje kaas.

DE L I J KRE DE
De vvd  begint op 3 mei 1986 met haar verkiezingscampagne. Dat 
de liberalen gaan verliezen, staat voor iedereen als een paal bo
ven water. Ed Nijpels mikt niettemin op dertig zetels. Dan kan 
hij met Lubbers verder regeren, hoopt en verwacht hij. Hij is wel 
een van de weinigen, want vrijwel iedereen in politiek Den Haag 
denkt dat de coalitie van cd a  en vvd  haar meerderheid na 21 mei
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kwijt is. Bij D66 keert Hans van Mierlo, die in de Eerste Kamer 
zit, terug als lijsttrekker om zijn partij van de ondergang te red
den. De socialisten van de PvdA hebben nog steeds Joop den 
Uyl als aanvoerder; Wim Kok loopt zich warm in de coulissen om 
het over te nemen. Bureau Inter/View en de andere opiniepeilers 
staan aan het einde van de verkiezingsavond mooi in hun hemd; 
de WD verliest negen zetels, maar het CDA wint er negen, dus de 
coalitie behoudt haar meerderheid. De PvdA wint ook: vijf ze
tels, maar zij wisselt weer van positie met de christendemocraten 
en eindigt als tweede partij. Van Mierlo wint er drie en komt op 
negen zetels uit. De cpn  verdwijnt uit de Kamer. Ook Janmaat en 
zijn Centrumpartij worden door de kiezer naar huis gestuurd.

Theo Joekes, die op een volstrekt onverkiesbare plaats 40 
van de kandidatenlijst staat, scoort tot zijn satanisch genoegen 
285.000 voorkeurstemmen. Dat is in 1986 het equivalent voor 
vijf Kamerzetels. Joekes heeft flink campagne gevoerd voor zich
zelf, en met duidelijk succes. Het zijn de WD'ers die gruwen van 
het 'Veronica-liberalisme' van Ed Nijpels, die hem in het zadel 
willen houden. Op de ochtend na de verkiezingen mag Joekes 
niet bij de fractievergadering aanwezig zijn, omdat de officiële 
uitslag nog niet bekend is. Hij schuift dus voor het eerst weer 
aan bij een fractiebijeenkomst op maandag 26 mei in het (toen
malige) Promenade Hotel bij de Scheveningse Bosjes. Daar krijgt 
de 62-jarige nestor van de fractie slaande ruzie met uitgerekend 
Len Rempt, met wie hij ten tijde van de RSV-enquête in conflict 
kwam. Zij staat op de laatste verkiesbare plaats, die ze nu kwijt
raakt aan Joekes. Ziedend is ze. Overigens kan ze twee maanden 
later haar plek in de fractie weer innemen wanneer Neelie Kroes 
haar positie als minister van Verkeer en Waterstaat in het tweede 
kabinet-Lubbers prolongeert. Joekes posteert zich aan de ver
gadertafel zoals gewoonlijk recht tegenover de fractievoorzitter. 
Nijpels staat op, Joekes staat op, en zij lopen elkaar tegemoet om 
halverwege de tafel elkaar de hand te schudden. Zand erover, 
zegt Nijpels.

De ochtend na de verkiezingsuitslag, donderdag 22 mei, 
brengt in zekere zin de ontlading van jarenlange spanningen in
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de WD-fractie. Spanningen tussen Nijpels en zijn fractiebestuur 
met Evenhuis, Hermans en Dees aan de ene kant, en een groot 
deel van de Groep van '82 aan de andere kant. En onvrede over 
de fractievoorzitter en schaduwvicepremier bij een aantal be
windspersonen. Frits Bolkestein, staatssecretaris van Economi
sche Zaken, vervult de rol van Brutus.

Bij ontstentenis van Joelces zit Henk Koning (52) als fractie- 
oudste de vergadering voor. Hij geeft het woord aan Bolkestein, 
die van tevoren daarom heeft gevraagd. De rijzige Amsterdam
mer met de strenge blik en het dwingende timbre van zijn stem 
houdt een monoloog die bijna drie kwartier duurt. In heldere 
bewoordingen maakt hij gehakt van de wijze waarop Nijpels de 
fractie heeft geleid. Het is doodstil. Sommigen durven niet eens 
naar hun fractievoorzitter te kijken. Hoe zal hij reageren, hoe 
pakt hij het op? De spanning is te snijden.

Bolkestein nu: 'In de eerste fractievergadering na de verkie
zingen wordt traditioneel de nieuwe fractievoorzitter gekozen. 
Als ik die gelegenheid voorbij had laten gaan, was Nijpels zon
der veel misbaar herkozen. Zoutendijk belde mij nadien op, die 
was boos. Het punt was niet dat Nijpels negen zetels had verlo
ren, maar dat hij gewoon niet goed was. Hij ging met mensen om 
als meubelstukken. Aan sommige relletjes kon hij niets doen, bij
voorbeeld de ruzie tussen Scherpenhuizen en Neelie Kroes over 
de p t t . En hij kon het ook niet helpen dat de ambtelijk secretaris 
en zijn vriendin in hun blootje in de Kamer zaten. Ik heb mijn 
mening getoetst aan die van drie anderen: Toxopeus, Hans Wie
gel en Frits Korthals Altes. Toxopeus en Korthals Altes zeiden: 
"Doe het maar", die preek houden in de fractie. Wiegel keek mij 
alleen maar aan en knikte, maar zei verder niets.'

Er is nog wel iets meer voorafgegaan aan Bolkesteins optre
den. Zo heeft de latere leider zich eerst een beeld gevormd van 
de meningen over Nijpels in de fractie. Regelmatig wordt hij ge
signaleerd in een horecagelegenheid of op een terras in de buurt 
van het Binnenhof met telkens weer een ander fractielid. Die 
gesprekken gaan niet over het weer of de ramp met de Ameri
kaanse spaceshuttle Challenger die in januari in de ruimte uit
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elkaar spat. Op de verkiezingsavond in Bunnik, waar de v vd  de 
uitslagen afwacht, is het tegen tien uur wel duidelijk hoe de vlag 
erbij hangt. Bolkestein zegt tegen Nijpels dat hij zich de vol
gende dag maar beter niet als fractievoorzitter kan opwerpen, 
maar Nijpels reageert niet. Wel zegt hij tegen de partijvoorzitter 
dat hij de consequenties van de verkiezingsnederlaag aanvaardt, 
maar hoe blijft nog even in de mist hangen. Jan Kamminga heeft 
de nacht die volgt nog scherp op het netvlies: 'Frits Bolkestein 
en ik zijn door donker Bunnik gaan wandelen, wel anderhalf 
uur, om te bespreken wat hij de volgende dag van plan was. Ik 
vond dat ik Ed daarover moest informeren. Daar had Bolkestein 
geen bezwaar tegen. Ik ben toen 's nachts om één uur naar Den 
Haag gereden, waar Eds vrouw Ingrid net bekend had gemaakt 
dat ze in verwachting was. Toch nog goed nieuws die avond. Ilc 
vertelde wat Ed te wachten stond. Nou, dat gaf me emotionele 
taferelen. We hebben tot een uur of vijf in de ochtend zitten 
bomen en uiteindelijk heb ik hem kunnen overhalen om het te 
accepteren. Dat het beter was voor hem. Als hij de strijd zou 
aangaan, werd het een kansloze missie, schatte ik in.'

Van dat laatste is Nijpels niet overtuigd. 'Als ik het op een 
stemming had laten aankomen, dan had ik gewonnen. Dan was 
het zestien tegen tien of vijftien tegen elf geworden. Elsevier 
heeft nog een mooi artikel gehad toen met mijn voor- en tegen
standers. Maar ik wilde liever het kabinet in.' Kamminga rolt in 
het Promenade Hotel een bed in en staat twee uur later weer op.

Henk Koning laat iedereen na de donderspeech van Bolkestein 
ruim aan het woord. Achteraf is niet iedereen daar even blij mee, 
want nu krijgen de antinijpelianen de gelegenheid om hem ver
der af te branden. 'De dames en heren gebruikten de zeven uur 
durende fractievergadering om al hun frustraties van de voorbije 
jaren eruit te gooien. Ed heeft het verhaal van Bolkestein onmid- 
dellijlc geaccepteerd en dat maakte hem weer sterk. Dat bracht 
hem ook wel weer respect. Eigenlijk hield hij zich heel goed in 
die vergadering. Dat maakte het ook makkelijker om hem daarna 
minister te laten worden,' stelt Kamminga.

Een van degenen die het niet zo chic vinden wat er die dag
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gebeurt, is Jan Franssen. 'Ik had de nodige kritiek op de stijl van 
Ed, maar ik had minstens zoveel kritiek op de achterbakse ma
nier waarop de antimensen opereerden. Het is een geregisseerde 
actie geweest die ochtend. Ik heb aan die discussie verder niet 
meegedaan. Het ligt voor de hand als je zo'n grote verkiezings
nederlaag lijdt dat je dan je conclusies trekt. Maar er was geen 
andere potentiële kandidaat die zo'n brede steun in de fractie 
zou genieten als alternatief. De interventie van Bolkestein en de 
manier waarop toen dat besluit is gevallen, is een symbool van 
de tot op het bot verdeelde club.'

Het resultaat van een dag wonden likken en Ed Nijpels af
serveren is dat hij voor de duur van de formatie met een team 
om zich heen de onderhandelingen mag voeren. Intussen bera
den anderen in de fractie zich erop wie de nieuwe leider moet 
worden. In het formatieteam zitten behalve Nijpels Rudolf de 
Korte, Jan Franssen, Joris Voorhoeve en Frits Bolkestein.Wan
neer Nijpels na afloop van de verhitte bijeenkomst de fractie- 
kamer uit komt, wacht tv-verslaggever Ton Elias hem op met de 
vraag: 'Meneer Nijpels, is het waar dat u opstapt?', waarop het 
antwoord luidt dat er niet over personen is gesproken. Elias weet 
op dat moment al dat de WD-leider eerder op de dag is afge
schoten door Bolkestein; zijn collega Cees Sorgdrager heeft dat 
van een fractielid gehoord toen zij elkaar tegenkwamen in een 
toiletruimte in het Kamergebouw.

Koningin Beatrix benoemt de volgende dag de CDA'er Jan de 
Koning tot informateur. In de eerste weken gebeurt er weinig. 
Het heeft er de schijn van dat De Koning de vvd tijd gunt om 
tot rust te komen. Zijn opdracht is om te onderzoeken of er om
standigheden zijn die een voortzetting van de coalitie in de weg 
staan. Inhoudelijk zijn die er niet echt, maar organisatorisch na
tuurlijk nog even wel.

In de vvd  gaan de meesten ervan uit dat De Korte de nieuwe 
fractieleider wordt, maar zelf ziet hij dat anders. Op woensdag 25 
juni 1986 begeeft het formatieteam zich naar Binnenlandse Zaken 
waar De Korte demissionair zit te zijn. Hans Wiegel heeft vanuit 
het Noorden laten weten dat hij de vvd  wel wil redden. Het viertal
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wil van De Korte hom of kuit: fractievoorzitter en politiek leider 
of niet? Het is de tweede keer in korte tijd dat De Korte wordt ge
vraagd voor de hoogste positie in de partij. De voormalige Unile- 
ver-directeur wil echter minister blijven in het volgende kabinet. 
Zo niet, dan weer 'gewoon' Kamerlid. De enige die op dat moment 
zijn kansen waarneemt, is Loek Hermans. Als De Korte het niet 
doet, wie dan wel? Ambtelijk secretaris Ament roept de volgende 
dag alle 27 fractieleden op om dezelfde avond nog naar het minis
terie van Verkeer en Waterstaat te gaan, waar Neelie Kroes gast
vrouw is van de vergadering die de opvolger van Ed Nijpels moet 
aanwijzen. Dat doet zij die middag om vijf uur. De keus valt op 
deze plek om de parlementair journalisten het nakijken te geven. 
Het departement ligt niet in de buurt van het Binnenhof, maar 
richting Scheveningen. Theo Joekes, die het belachelijk vindt dat 
alles in het geniep moet, tipt het a n p . Als hij na de avondmaaltijd 
bij de hoofdingang van het ministerie aankomt, ziet het er al zwart 
van de journalisten en cameraploegen.

Binnen zitten Nijpels en Kamminga naast elkaar. De eerste 
leidt de vergadering. Aan de orde is de kandidatuur van Rudolf 
de Korte voor het fractievoorzitterschap. Meteen stelt De Korte 
tot grote verbazing van de meeste aanwezigen dat hij niet in de 
markt is voor die functie. Hij voegt er nog aan toe dat zijn echt
genote Karin het ook niet wil. Het blijft in het midden of dit 
een grap is of serieus gemeend. Wel wil hij een soort motie van 
vertrouwen van de fractie dat hij in het nieuwe kabinet minis
ter kan blijven en vicepremier worden. Na urenlange discussie, 
schorsingen, hoogoplopende emoties, die bij sommigen tot een 
spontane huilbui leiden, komt het diep in de nacht tot een se
rie stemmingen. Een aantal fractieleden houdt (soms minutieuze) 
aantekeningen bij van wat eenieder te berde brengt. Jan Kees 
Wiebenga zelfs tot op de minuut nauwkeurig. Zo noteert hij dat 
om tien over twee in de nacht de fractie voor het eerst stemt, en 
wel over de wens van De Korte om minister en vicepremier te 
worden. Hij krijgt twintig stemmen voor en vier stemmen te
gen. Twee collega's brengen een blanco stem uit. De weg voor De 
Korte is geplaveid.
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Ruim twee uur daarvoor klinkt buiten op straat ineens luid 
gejuich en gezang. De wachtende meute parlementair journalis
ten roept uit volle borst: 'Lang zal hij leven, lang zal hij leven, 
lang zal hij leven in de gloria, van je hiep hiep hiep hoera!' Frank 
de Grave is om twaalf uur 31 jaar geworden. Het breekt even de 
spanning in de vergaderzaal.

In de loop van de avond kondigt Nijpels aan dat Joris Voor
hoeve kandidaat is voor het fractievoorzitterschap. Daar kijken 
veel aanwezigen van op. De rust uitstralende buitenlandwoord
voerder heeft zich niet zelf op het schild gehesen. Hij zegt: 'De 
dag voor de bewuste avondvergadering vroeg Frank de Grave 
mij of ik kandidaat wilde zijn, omdat van mij bekend was dat 
ik geen problemen had met de twee kampen voor en tegen Ed 
Nijpels. Ik behoorde ook niet tot een van die kampen. Frits Bol- 
kestein had me in de periode daarvoor benaderd om te peilen 
wat ik van onze fractievoorzitter vond. Hij zei mij toen dat ik een 
van de laatsten was die hij hierover sprak. Blijkbaar had bij hem 
ook het beeld postgevat dat ik niet op grote afstand van Nijpels 
stond. Ik bewoog me een beetje buiten de partijpolitieke onder
werpen, dus ik werd niet geïdentificeerd met de antinijpelianen, 
zoals dat toen heette. En evenmin met de nijpelianen.

Joekes is een van degenen die van hun stoel vallen van ver
bazing. In een van de schorsingen neemt hij Henk Koning apart, 
die demissionair staatssecretaris van Financiën is. Of hij zich niet 
wil kandideren. Loelc Hermans is kandidaat uit de groep rond 
Nijpels. Koning schetst een onvermoed vergezicht: 'Ik heb toen 
niet goed begrepen waarom Rudolf de Korte geen fractievoorzit
ter wilde worden. Hij kreeg de macht over de partij in de schoot 
geworpen. Ik vond zijn weigering nogal onverstandig. Als hij het 
wél had gedaan, hadden we Voorhoeve niet gekregen en was Bol- 
kestein vermoedelijk ook niet zo ver gekomen. Niet dat ik tegen 
hem ben, zeker niet, we mogen dankbaar zijn voor wat hij heeft 
bereikt, maar in die nacht had De Korte het verschil kunnen ma
ken. Hij was toen heel populair in de partij.'

De pen van Wiebenga noteert dat om drie uur 's nacht de 
tweede stemming plaatsvindt. Die gaat na zeven uur delibere
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ren eindelijk over de vraag wie de opvolger van Nijpels wordt. 
Voorhoeve scoort een magere negen stemmen, maar ook Henk 
Koning komt niet verder dan negen aanhangers. Hermans is hek
kensluiter met zes stemmen en valt af. Albert-Jan Evenhuis, die 
geen kandidaat is, krijgt één stem. Er is één blanco stembriefje. 
Nummer 27 stemt niet. Wiebenga: 'Het kan zijn dat er al iemand 
weg was.'

De strijd gaat voort tussen Koning en Voorhoeve. Veertig mi
nuten later -  het is dan 03.40 uur op het notitieblok van Wie
benga, wordt Joris Voorhoeve toch nog de verrassende winnaar 
met vijftien stemmen tegen tien voor Henk Koning. Wederom 
vult één fractielid niets in op het stembriefje. Menigeen denkt 
dat Neelie Kroes zich van kleurbekennen onthoudt. Zij wil even
als De Korte minister blijven. Het valt de anderen op dat zij 
gedurende de gehele avond en nacht vrijwel niets zegt en niet 
deelneemt aan de beraadslagingen. Ze houdt de kaarten tegen 
de borst. Het is voor velen duidelijk dat ze op de hand is van 
Nijpels. Drie jaar later zou dat ook weer blijken. 'Je leert in zo'n 
nacht eikaars karakter kennen. De een is opener dan de ander. 
Voor de een is het partijbelang nummer 1, voor de ander het 
eigenbelang. Maar die zegt dat niet. Aan Neelie is wel gevraagd: 
"Wat vind jij nou eigenlijk?", maar daar gaf ze geen rechtstreeks 
antwoord op', aldus de notities van Wiebenga. Enigszins over
dreven gaat deze fractievergadering van de v vd  de geschiedenis 
in als 'de Nacht van Neelie'.

Dick Dees bewaart slechte herinneringen aan 'de Nacht'. 
'Het was een bijzonder onverkwikkelijke bijeenkomst. Ik wil 
ook niet spreken van nijpelianen en antinijpelianen. Liever heb 
ik het over waaiers. Dat is een begrip uit de wielrennerij. De 
fractie bestond uit verschillende waaiers. Je had de waaier De 
Grave-Linschoten, die voerde gesprekken over de macht in de 
fractie. En je had onze waaier, van Nijpels, Hermans, Evenhuis, 
Keja, De Korte en mezelf. En er was een derde waaier die de lijn- 
Bolkestein aanhing. Onze waaier heeft geen gemene streken uit
gehaald, zoals wel is beweerd. We hebben wel besproken hoe we 
ons moesten verdedigen tegen de andere waaiers. We zijn nog
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Joris Voorhoeve, Frank de Grove en Rudolf de Korte met partijvoorzitter Jan Kamminga in 1986, kort 

na de Nacht van Neelie, waarin de fractie Voorhoeve tot opvolger van Nijpels koos. VVD-ARCHIEF

eens op een avond bij Rudolf thuis geweest, Nijpels, Evenhuis, 
Hermans en ik, en toen was de teneur: wij laten ons niet kisten 
door die jonkies.'

Daaraan voorafgaand zit het informele fractiebestuur van 
vóór 21 mei bij Loek Hermans op zijn overblijfadres in Den Haag, 
bij een tante. Ze besluiten Rudolf de Korte te vragen om Nijpels 
op te volgen. In de auto van Hermans rijdt het groepje vervol
gens naar de Wassenaarse woning van de beoogde nieuwe leider. 
'Ik hoor het hem nog zeggen. Hij stond in de keuken om iets te 
drinken te halen en zei: “Nee, ik doe het niet",' weet Hermans. 
Achteraf analyseren de meeste fractieleden uit die tijd dat de 
generatiekloof tussen de Groep van '82 en de 'oude hap' rond 
Nijpels tot de vulkanische uitbarsting heeft geleid, plus het ont
breken van elk contact tussen de WD-bewindspersonen en de
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fractie. Robin Linschoten: 'Het enige contact liep via Ed. Zo ont
stonden er twee werelden in de v v d . Jan de Koning kwam bijna 
elke dag naar het Kamerrestaurant om met CDA-fractieleden te 
praten. Die wisten alles. Onze ministers kwamen niet uit hun 
ivoren torens.'

Na vijftig dagen is informateur De Koning klaar met zijn 
werk. De v vd  heeft een nieuwe fractievoorzitter, Nijpels wordt 
minister, dat is de afspraak die de fractie heeft gemaakt. Als Lub- 
bers zijn tweede kabinet in drie dagen formeert, hebben De Korte 
en Voorhoeve de posten al verdeeld en ingevuld. De liberalen 
krijgen vijf ministers: ze leveren er één in. Het c d a  krijgt er 
één bij en mag er negen leveren. Korthals Altes blijft op Justitie 
evenals Smit-Kroes op Verkeer en Waterstaat. Wim van Eekelen 
komt op Defensie, Nijpels krijgt Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer en De Korte verhuist naar Economi
sche Zaken. Voor Defensie heeft De Korte aanvankelijk Henk 
Vonhoff in gedachten, maar deze blijft liever commissaris van 
de Koningin in Groningen onder het motto 'Een minister kent 
slechts twee gelukkige dagen: de dag dat hij aantreedt en de dag 
dat hij afscheid neemt'. Dees kan staatssecretaris op EZ worden, 
maar hij geeft de voorkeur aan Volksgezondheid — zijn eigen ter
rein. Zo schuift Evenhuis op naar het handelsdepartement aan de 
Bezuidenhoutseweg. Dees met een pokerface: 'Om een etappe te 
winnen, moetje in de goede waaier zitten.'

Dat Ed Nijpels naar vrom  gaat, is nog niet meteen een uitge
maakte zaak. Zelf wil hij naar Welzijn, Volksgezondheid en Cul
tuur, maar het cd a  wil niet dat de vvd  én Justitie én wvc krijgt, 
omdat die twee over het euthanasievraagstuk gaan. Nijpels baalt 
ervan en laat dat ook blijken aan Voorhoeve. Maar het is kie
zen of delen. Pieter Winsemius is een populair milieuminister 
geweest, ga die maar eens opvolgen, denkt Nijpels.

De dolkstoot van Bollcestein heeft bij Nijpels geen blijvende 
verwonding achtergelaten. 'Ik ben niet haatdragend. Als je dat 
wel bent, kun je in de politiek niet goed functioneren, want je 
krijgt veel over je heen. En als je haatdragend bent, dan heb je 
geen leven meer. Ik heb in dit opzicht nooit iets tegen Bollcestein
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Afstheidsreceplie voorvertrekkende fractieleden. Hier Joop Metz in september 1986. Links tegen de 

pilaar beleidsmedewerker Clemens Cornielje. VVD- ARCHI E F

gehad. Ik heb er nooit echt moeite mee gehad. Wel vind ik dat 
het niet effectief was om het op dat moment te doen. We hadden 
beter meteen een afspraak kunnen maken. Dan had de vvd  nooit 
die schade naar buiten toe opgelopen. Toen Bolkestein Van Eelce- 
len opvolgde, werd er naar mij gekeken van: heb jij daar geen 
bezwaar tegen? Bolkestein is bij mij op het departement geweest 
om te vragen wat ik ervan vond. Ik heb hem toen gezegd dat ik 
er geen enkel bezwaar tegen had.'

Het jaar 1986 is voor de v vd  een rampjaar. Maar er zijn ook 
andere rampen, van geheel andere aard en van veel meer bete
kenis. Zo knalt een van de vier reactoren van de kerncentrale 
bij Tsjernobyl in de Sovjetrepubliek Oekraïne uit elkaar. Alle 
150.000 inwoners van de stad worden geëvacueerd. Een radio
actieve wolk waait richting West-Europa. In Nederland worden
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de koeien op stal gehouden; het gras kan radioactief besmet zijn. 
Leuk nieuws is dat Evert van Benthem op 26 februari de Elfste
dentocht wint. Twee dagen na zijn glorieuze zegetocht schiet een 
onbekende dader de Zweedse minister-president Palme dood. De 
moord is nooit opgelost. Spanje en Portugal treden toe tot de 
Europese Gemeenschap, terwijl koningin Beatrix de stormvloed
kering in de Oosterschelde officieel in gebruik stelt. Journalist 
en schrijver Henri Knap overlijdt in maart en De Aanslag van 
Fons Rademakers, naar een roman van Harry Mulisch, gaat in 
première. Internationaal viert Madonna triomfen met 'Papa don't 
preach' en filmregisseur Oliver Stone doet weer van zich spreken 
met Platoon. Supercowboy Clint Eastwood wordt burgemeester 
van Carmel-by-the-Sea. Aan het einde van het jaar moet de w d  

nog één keer azijn slikken.

HI ROHI TO NEKT DE KORTE
Joris Voorhoeve noemt zijn samenwerking met Rudolf de Korte 
de tandemdoctrine of ook wel 'strategisch duolisme', als variant 
op het strategisch monisme van zijn voorganger Ed Nijpels. Hij 
heeft het nauwelijks uitgesproken of de vicepremier verslikt zich 
in Ruud Lubbers. Koningin Beatrix is van plan om een staatsbe
zoek aan Japan te brengen en De Korte voorziet problemen met 
de slachtoffers en hun nabestaanden van de jappenkampen in 
voormalig Nederlands-Indië. Keizer Hirohito uit wiens naam het 
Japanse leger zijn gruweldaden tijdens de Tweede Wereldoorlog 
heeft verricht, leeft nog steeds. De ministerraad heeft formeel 
nog geen besluit genomen over de voorgenomen trip naar het 
land van de rijzende zon, dus De Korte denkt daar een stokje 
voor te kunnen steken. Hij gebruikt een partijbijeenkomst om 
te zeggen dat hij het onverstandig zou vinden als de majesteit 
bij Hirohito op de thee gaat. Maar eerst zoekt hij rugdekking bij 
Voorhoeve. De Korte krijgt bovendien mee dat de Rijksvoorlich
tingsdienst, die ook namens de koningin optreedt, not amused is 
over zijn voornemen. Premier Lubbers is ook op de hoogte van 
het plannetje van zijn vicepremier, maar ontraadt het pas als de 
toespraak al onder embargo naar de pers is gestuurd. Voorhoeve
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verwerpt de suggestie van De Korte om de zaak zelf aan te snij
den, maar hij heeft geen bezwaar als de duoleider zijn misnoegen 
op beschaafde wijze kenbaar maakt.

De uitspraken van de WD-coryfee slaan in als een bom. Op 
dinsdag 2 december laat de nieuwe PvdA-leider Wim Kok de 
minister-president naar de Kamer komen om eens flink te stoken 
tussen de twee coalitiepartners. Daar slaagt de voormalige fn v- 

aanvoerder heel goed in. Lubbers stelt dat De Korte niet namens 
het kabinet heeft gesproken, en eindigt zijn beantwoording van 
Koks vragen met: 'Dat neemt echter niet weg dat dit tot de cate
gorie "eens, maar niet weer" behoort'. Frans Weisglas probeert 
de zaak te redden door aan te voeren dat de WD-fractie een be
zoek van de koningin aan Japan evenals de vicepremier 'thans 
niet nodig en niet wenselijk acht'. Lubbers legt de bal waar hij 
hoort te liggen: bij Voorhoeve. Hij zegt het merkwaardig te vin
den dat de opvatting van de v vd  niet door de fractievoorzitter 
is verwoord.

Voorhoeve is het daar achteraf wel mee eens: 'Ik ben er zelf 
medeverantwoordelijk voor dat het niet goed ging in de Hiro- 
hito-kwestie. Rudolf de Korte werd in zijn positie van politiek 
leider verzwakt; hij leed gezichtsverlies. Dat maakte het voor mij 
een stuk lastiger om de lijn vast te houden van de tandemdoc- 
trine. Het ging om enorme gevoeligheden bij de mensen die aan 
de Birma-spoorweg hadden gewerkt en in de kampen hadden 
gezeten. Na Lubbers' woorden was het gezag van de vicepremier 
verzwakt. Dat was pijnlijk en veroorzaakte een structureel pro
bleem in de coalitie. De WD-fractie was woedend op de premier.'

Het voorval vertoont opvallend veel overeenkomst met de 
publieke afstraffing van vicepremier Van Aardenne tweejaar eer
der. Weliswaar ging het om een totaal andere zaak, maar de wijze 
waarop het CDA de belangrijkste minister van coalitiegenoot vvd  

kapotmaakte, doet er wel aan denken.
De Korte zelf is mild: 'Ik neem het Lubbers niet kwalijk dat 

hij mij in de kwestie rond de Japanse keizer publiekelijk is afge
vallen. Hij is een politiek dier. Maar hij heeft mij nooit ingelicht 
over het feit dat het ophanden zijnde bezoek al geregeld was,

3 - T R A M M E L A N T  E N  T E R U G V A L :  1 9 8 2 - 1 9 9 0 193



buiten de ministerraad om. Ruud wist dat ik iets zou gaan zeg
gen. Het was een procedurele fout van hem om de coalitiepartner 
niet in te lichten. Er zat bij mij trouwens meer achter. Ik heb 
familie gehad die uit naam van Hirohito is gedood. Mijn oom 
Eddy. Het was wel winst dat het bezoek uiteindelijk niet door
ging. En ook naar de begrafenis van Hirohito in 1989 is niemand 
van het Koninklijk Huis gegaan. Regel is nu dat staatsbezoeken 
worden gedeeld met de coalitiepartner. Dat staat sindsdien in het 
reglement van orde van de ministerraad. Ik heb met de koningin 
achteraf wel een pittig gesprek gehad. Al met al heb ik er wel 
last van gehad, maar je zit niet in de politiek om nergens last van 
te krijgen.'

Voor Voorhoeve markeert het incident het begin van het einde 
van het tweede kabinet-Lubbers. 'Het was een van de problemen 
die geleidelijk via andere problemen leidden tot het einde van 
Lubbers 11. Het was een proces van desintegratie van de coalitie. 
Dat proces werd overheerst door gebrek aan vertrouwen in Lub
bers bij de WD-fractie. Hij had te veel handigheidjes. Men vond 
Lubbers te handig. Dat voedde steeds meer het wantrouwen. Dit 
in combinatie met grote meningsverschillen binnen de vvd  over 
het milieubeleidsplan van Ed Nijpels verklaart de teloorgang van 
het kabinet.' Dat is tweeënhalfjaar later.

VAN E E K E L E N  STRUI KELT OVER PASPOORT
Enkele maanden later, in maart 1987, beginnen de media Voor
hoeve al te zien als de politiek leider van de v v d . In een zaaltje in 
een Brabants dorp stelt hij dat de vvd  koers moet zetten naar het 
politieke midden en zich niet langer door het CDA in de rechtse 
hoek moet laten drukken. De vvd  moet een brede volkspartij 
worden. Hij lijkt daarmee een nieuwe richting aan te geven. De 
fractie reageert positief, maar al snel grijpt Voorhoeve in als blijkt 
dat sommige fractieleden wel erg enthousiast hardop filosoferen 
over samenwerking met de Partij van de Arbeid. Hij verbiedt 
zijn collega's vervolgens tot aan de (reguliere) verkiezingen van 
1990 uitspraken te doen over politieke vrijages met andere par
tijen dan het c d a .
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Intussen is het elders in de Tweede Kamer ook niet stil. On
derwijsminister Deetman komt steeds meer onder vuur te liggen, 
omdat hij bezuiniging op bezuiniging stapelt. De vvd  is kort 
voor de verkiezingen van '86 schoorvoetend akkoord gegaan met 
de nieuwe wet op de studiefinanciering, die de student volgens 
de liberale zienswijze te veel afhankelijk maakt van de overheid 
en die dus de zelfredzaamheid afremt. Een motie van afkeuring 
van de oppositie over de chaos rond de invoering van de wet 
later dat jaar haalt het niet, omdat de vvd  de relatie met het cda  

(nog) niet wil verstoren, maar veel vertrouwen in deze minister 
heeft woordvoerder Franssen niet meer. In dezelfde periode laadt 
Voorhoeve de irritatie van zijn CDA-collega De Vries op zich, om
dat hij tegen het plan van Deetman is om kleuters van vier jaar 
niet toe te laten tot de basisschool.

Halverwege 1988 zit zowel de vvd  als het cd a  in de nesten. 
Nederland moet per 1 januari van dat jaar een fraudebestendig 
paspoort invoeren van 'Brussel', maar dat lukt niet. De drukkerij 
waaraan Buitenlandse Zaken het project heeft uitbesteed, krijgt 
het niet voor elkaar. CDA-staatssecretaris Van der Linden wordt 
als eerstverantwoordelijke aangewezen en krijgt een motie van 
wantrouwen aan zijn broek, die hij overleeft. Maar de Kamer 
wijst ook naar Wim van Eekelen, Van der Lindens voorganger 
op Buitenlandse Zaken. De minister van Defensie heeft zojuist 
een tik op de vingers gehad van de Kamer, omdat hij een dollar
rekening voor wapenaankopen te lang heeft aangehouden. De 
koers is flink gedaald en daarmee dus ook de waarde van het re- 
servepotje. De socialist Piet de Visser, die de bijnaam 'Paspoorten 
Piet' krijgt, hamert keer op keer op de instelling van een parle
mentaire enquête. De coalitie probeert dat tegen te houden, maar 
als ambtenaren van Buitenlandse Zaken weigeren om vragen te 
beantwoorden van de Kamercommissie die het paspoortdebacle 
onderzoekt, komt zo'n enquête er alsnog. Hun minister, de ka
tholiek Van den Broek, wilde niet dat zij uit de school zouden 
klappen. Voorzitter van deze vierde parlementaire-enquêtecom- 
missie sinds 1945 wordt Loek Hermans.

'Aanvankelijk dacht iedereen: dat wordt een klein zaakje.
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Lubbers schreef zelfs in het CDA-partijblad dat de Kamer zich 
moest concentreren op hoofdzaken, niet op bijzaken. Daar heb ik 
hem nog over ondervraagd tijdens de openbare verhoren. Toen 
ontkende hij dat weer. Bij de eedaflegging aan het begin van het 
verhoor vergiste hij zich nog. Hij zei: “Zo waarlijk helpe ik God 
almachtig". We hebben dat in de Handelingen aangepast.'

De enquêtecommissie concludeert dat Van Eekelen en zijn 
opvolger Van der Linden 'gebrekkig, chaotisch, onvoldoende 
en nalatig' hebben geopereerd in de paspoortzaak. De WD-be- 
windsman houdt de eer aan zichzelf en treedt op 6 september 
af, een week na verschijning van het eindrapport van de com- 
missie-Hermans en twee weken voor het finale Kamerdebat. De 
CDA'er doet dat enkele dagen later met zichtbare tegenzin, want 
daartoe gedwongen door de partijleiding. Lubbers en De Vries 
zijn bang dat de w d  haar pijlen zal richten op minister Van den 
Broek. Die vraagt daar zelf om, want hij distantieert zich van de 
bevindingen van de enquêtecommissie. In het Kamerdebat met 
de regering komt de PvdA met een motie, die aan Van den Broek 
vraagt om zijn standpunt te herzien. In feite is dat een motie 
van wantrouwen. Als het parlement haar ondersteunt, is het exit 
Van Den Broek. Daarom dreigt Lubbers met een kabinetscrisis, 
waarna de WD-fractie tegen de motie stemt. Weer buigen de 
liberalen voor het c d a . Zij verliezen een minister, de coalitie
partner niet. Van Eekelen begrijpt wel dat hij geen tweede Van 
Aardenne moet worden. Bovendien geniet hij weinig steun in de 
fractie.

Joris Voorhoeve slaat politieke munt uit het machtsoptreden 
van de minister-president. Daags na het voor de w d  frustreren
de debat noemt hij Lubbers een spookrijder die bijna een groot 
ongeluk had veroorzaakt. Even lijkt het of Hans Wiegel terug is. 
De strijdbare opstelling van Voorhoeve levert hem veel krediet 
op in de fractie en de achterban.

Als opvolger voor Van Eekelen vraagt de fractievoorzitter 
Neelie Kroes. Op Verkeer en Waterstaat heeft ze al laten zien dat 
zij haar mannetje staat. Een vrouw van haar kaliber op Defensie, 
dat lijkt hem wel wat. 'Kroes was en is een stevig onderhande
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laarster, die zich niet de kaas van het brood laat eten. Ze heeft 
er serieus over nagedacht, maar ze wilde uiteindelijk toch liever 
op Verkeer en Waterstaat blijven. Daarna heb ik twee mensen uit 
het bedrijfsleven gepolst. Die zeiden ook allebei nee, omdat ze 
er te veel voor moesten opgeven. Als minister mag je maar één 
ding doen en dat is minister zijn. Vervolgens heb ik Frits Bol- 
kestein gevraagd. Dat leidde tot weerstand in het partijbestuur, 
met name bij voorzitter Ginjaar. Maar ik heb toch doorgezet,' 
vertelt Voorhoeve. Bolkestein is tot dan samen met Hermans vi- 
cefractievoorzitter.

Een ander punt dat er nog even inhakt bij de W D-fractie is de 

opstelling van het cd a  in het dossier 'gelijke behandeling'. Het 

kabinet-Van Agt/W iegel komt in 1981 met een ontwerp voor een 

wetsvoorstel, maar de CDA-fractie houdt de boot af. Bedoeling 

is om ongelijke behandeling op grond van godsdienst, politie

ke kleur, ras, geslacht, seksuele geaardheid en burgerlijke staat 

te verbieden. De liberalen zijn nog zo goedwillend om kerken 

en scholen op geestelijke grondslag erbuiten te laten, zodat een 

directeur van een onderwijsinstelling een homoseksuele leraar 

mag weigeren. Maar het c d a  w il er niet aan en ook Lubbers 11 

schuift het onderwerp op de lange baan. Onder het eerste paarse 

kabinet komt er uiteindelijk dan toch een wet die ongelijke be

handeling verbiedt (1994).

Jan Franssen, die woordvoerder is in het einddebat met de re
gering over de paspoortkwestie, schrijft later met Benk Korthals 
en Len Rempt een nieuw ontwerp voor een wet gelijke behande
ling. Lubbers laat zich in de marge van de ministerraad ontval
len dat het wetsvoorstel van Franssen c.s. het beste is dat er tot 
dusver is verschenen, maar dat het er om politieke redenen niet 
gaat komen. Franssen beschouwt het als straf voor de paspoort- 
enquête.

DE REL ATI E  MET HET CDA L OOPT  OP DE KLI PPEN
Onbedoeld zorgt Nijpels in 1989 voor een nieuwe veenbrand. 
Als minister van vrom  presenteert hij het Nationaal Milieube
leidsplan. Het milieu is een hot issue geworden in Europa en de
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progressief-liberale bewindsman wil daar graag zijn steentje aan 
bijdragen. Om uitvoering van zijn plannen te kunnen betalen, 
moet de automobilist een duit in het zakje doen door af te zien 
van zijn belastingaftrek op reiskosten. Deze fiscale maatregel is
25 jaar eerder ingevoerd om forensen tegemoet te komen die, ge
dwongen door de woningnood, buiten de steden in de polder zijn 
gaan wonen. Tevens moet de benzineaccijns omhoog. Zo bezien 
gaat de automobilist met een koopwoning in een groeigemeente 
het gelag betalen. Is dat niet de gemiddelde WD-stemmer?

Twee 'zwaargewichten' slaan alarm: De Telegraaf gaat fron
taal in de aanval en Hans Wiegel waarschuwt in een toespraak in 
Rhenen voor verlinksing van de w d . Een dag later, op woensdag
26 april, voert Voorhoeve krijgsberaad met partijvoorzitter Gin
jaar en Wiegel. Ginjaar, die zelf milieuminister is geweest, vindt 
ook dat Nijpels te ver gaat. Geld voor een beter milieu moet uit 
de algemene middelen komen en niet van een bepaald deel van 
de bevolking. In de dagen daarna loopt de spanning op tot het 
kookpunt. Nijpels zelf weet nergens van. Hij zit in Oost-Berlijn, 
op bezoek in de ddr. Neelie Kroes belt hem die woensdag. Je kan 
maar beter terugkomen. De pleuris is uitgebroken, waarschuwt 
zij haar collega.

Op donderdagavond vindt het wekelijkse bewindspersonen- 
overleg plaats op Economische Zaken bij vicepremier Rudolf de 
Korte. Voorhoeve denkt daar niet met veel warmte aan terug. 'In 
het laatste halfjaar van het kabinet-Lubbers n veroorzaakte het 
bewindsliedenoverleg veel hoofdpijn en zorgen. Het gezag van 
Rudolf onder de andere WD-ministers was onvoldoende om de 
divergerende tendens te bedwingen. Die divergerende tendens 
was dat twee ministers een heel andere richting uit gingen dan 
de drie andere. Ik zeg niet dat ze inhoudelijk geen gelijk hadden, 
maar de andere bewindslieden en de fractie waren het niet met 
Nijpels en Kroes eens. In de kring van bewindslieden hoort dan 
toch overeenstemming te komen. Je kunt je nog voorstellen dat 
fractie en bewindslieden het niet met elkaar eens zijn, want zij 
hebben ieder een eigen verantwoordelijkheid, maar het is extra 
lastig als ook de ministers het niet eens worden.'
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In die dagen draaien veel WD'ers in fractie en kabinet op 
adrenaline. De frustraties over hoe Lubbers en het cd a  de vvd  al 
jaren onder de duim houden, vliegen alle kanten op: veel frac
tieleden lijken hun misnoegen af te reageren op Neelie Kroes en 
Ed Nijpels, die in hun ogen gehoorzaam achter de minister-pre- 
sident aan hobbelen. Zo mogelijk nog kritischer is de Eerste Ka
merfractie van de v v d . Voorzitter Luteijn dreigt binnenskamers 
het vertrouwen in beide bewindslieden op te zeggen en een ka- 
binetsbreuk te forceren. Voorhoeve ziet het volledig uit de hand 
lopen. Zelf kan hij het verschil ook niet meer maken: 'De situ
atie fragmenteerde, de stuurinrichting van de v vd  was kapot. 
Het was een ingewikkeld verkeersongeluk, waardoor een van de 
voertuigen niet meer bestuurbaar was. Dat was de auto van de 
v v d . Hoe ik ook draaide en remde en schakelde, niets werkte 
meer. Rudolf had hetzelfde, want hij kreeg de bewindslieden 
niet op één lijn. Hij had om hem moverende redenen besloten om 
het alternatieve voorstel ter financiering van het milieubeleids
plan, waar wé overeenstemming over hadden, niet in te dienen 
in de ministerraad. Dat alternatieve plan was nog een mogelijk
heid geweest om de eenheid in de v vd  te herstellen. Ik heb nog 
geprobeerd aan de situatie te ontsnappen door in de Kamer dat 
alternatieve financieringsvoorstel in een motie te vragen. Alleen 
als Lubbers daarop was ingegaan, hadden we de crisis kunnen 
vermijden. Hij ging er niet op in. Hij had waargenomen dat de 
vvd  een lastige coalitiepartner was.'

Financieel woordvoerder Frank de Grave, opvolger op dit 
terrein van De Korte, bedenkt inderdaad een alternatief voor de 
financiering van Nijpels' plannen. Het komt erop neer dat het 
milieuplan zou moeten worden betaald uit de economische groei, 
die in 1990 zo'n 4 procent bedraagt, maar daarna wel terugvalt 
naar nul in 1993. In april '89 weet niemand dat nog. Voorhoeve 
en De Korte bespreken het idee van De Grave, maar de minister 
van Economische Zaken brengt het niet als formeel voorstel naar 
de Trêveszaal van Algemene Zaken, waar het kabinet op vrijdag 
28 april vergadert. Ruding, de strenge schatkistbewaarder van 
het c d a , vindt het maar niks. Maar Korthals Altes, Bolkestein
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en De Korte gaan niet akkoord met het voorstel van Nijpels zoals 
het er ligt. Zoals gebruikelijk onder Lubbers' leiding loopt de 
ministerraad tot diep in de nacht uit. De volgende ochtend al
weer komen Lubbers en De Korte samen tot een compromis. Het 
kabinet vraagt een delegatie van werkgevers en werknemers om 
advies uit te brengen over afschaffing van het reiskostenforfait.

Henk Koning, staatssecretaris onder Ruding: 'Daar ben ik na
tuurlijk mee akkoord gegaan. Door een commissie in te stellen, 
stel je de uitvoering uit. Bovendien kwamen er verkiezingen aan 
in 1990, dus we konden het probleem daaroverheen tillen. Maar 
de fractie ging er niet mee akkoord en dat was dom.' Koning is de 
laatste van de WD-bewindspersonen die zich achter het compro
mis schaart. Hij steunt de fractie tot het laatste moment. Frans 
Weisglas: 'Het was uiteindelijk een ruzie tussen de fractie en de 
eigen bewindslieden.'

De Korte zit later die zaterdagochtend tegenover Joris Voor
hoeve, die hij moet overtuigen om het eindvoorstel van het kabi
net te accepteren. 'Hij telde zijn knopen. Letterlijk, van knoop tot 
knoop, wel-niet, wel-niet.' Het is Koninginnedag, de zon schijnt 
en het is droog. Het belooft een frisse, maar mooie dag worden. 
Nederland viert feest. De laatste knoop op het overhemd van de 
fractievoorzitter geeft aan dat hij het compromis zal verdedigen 
in de fractie, die zo meteen in een extra vergadering bijeenkomt.

Loek Hermans, vicefractievoorzitter, landt op dat moment op 
Schiphol, terug van een trip naar Japan. 'Joris had mij al gebeld 
over een conflict tussen Ruding en Deetman. Dat ging over 600 
miljoen gulden, die Deetman extra op onderwijs moest bezui
nigen. De fractie wilde achter Deetman gaan staan en daar was 
Ruding kwaad over.' Achteraf zeggen sommige WD-fractieleden 
dat zij er beter aan hadden gedaan om even te wachten op een 
escalatie tussen de twee CDA-ministers. Er komt een hint uit het 
CDA-kamp dat Deetman op het punt staat om af te treden; hij wil 
de bezuinigingen niet langer voor zijn rekening nemen. Maar 
in de liberale fractie is de beer dan al los. 'Ik belde met Artha 
Ament om te horen hoe en wat, en toen zei ze dat er die dag een 
speciale vergadering was over het reiskostenforfait. Waarop ik

200 D E  L I B E R A L E  O P M A R S



heb uitgeroepen: “O nee, als je echt een crisis wilt, moetje op Ko
ninginnedag een fractieberaad gaan houden", vertelt Hermans.

In de fractievergadering geeft Voorhoeve allereerst het woord 
aan zijn collega uit de Eerste Kamer, David Luteijn. Dat is hem 
later wel kwalijk genomen, want de Zeeuwse akkerbouwer is fel 
gekant tegen de opstelling van Kroes en Nijpels. Wat hem be
treft trekt de vvd  de stekker uit het kabinet. Frits Korthals Altes, 
die de bijeenkomst wil bijwonen, wordt de toegang geweigerd. 
Voorhoeve geeft opdracht om niemand van de bewindspersonen 
binnen te laten. Voorzitter Ginjaar is wel van de partij. Hij trapt 
op de rem, maar De Grave geeft gas, en met de hele fractie achter 
zich is er geen houden meer aan. De enige van de 27 fractieleden 
die, behalve Voorhoeve, tegen de breuk met het kabinet is, is 
Wim Keja.

Voorhoeve heeft het er moeilijk mee; hij is het niet met zijn 
fractie eens dat het kabinet weg moet. Maar hij spreekt als laatste 
en dan zet je de toon niet meer. Hij schorst de verhitte bespre
kingen om zich te beraden op zijn positie. 'Ik woog af dat ik niet 
als kapitein op een zinkend schip wilde vertrekken, omdat dat 
een totale chaos zou veroorzaken, wel wetend dat het mij grote 
schade zou berokkenen. Na de schorsing heb ik gezegd dat ik de 
fractielijn zou volgen. Als fractievoorzitter ben je woordvoerder 
algemene politiek. Je zit daar niet voor jezelf; je bent aangewe
zen door de fractie. Daarom heb ik er met grote tegenzin mee 
ingestemd. Dat verklaart ook de opstelling van de fractie in mijn 
latere conflict met het partijbestuur, dat mij een jaar later zei 
weinig vertrouwen meer in mij te hebben. Ik heb toen wel be
sloten om af te treden, op voorwaarde dat er meteen een nieuwe 
voorzitter zou komen om niet weer in chaos te vervallen. Maar 
de fractie accepteerde dat niet. Men zei dat het partijbestuur 
niets te maken heeft met wie de fractievoorzitter is. Maar toen 
heb ik toch gezegd dat ik niet meer beschikbaar was.'

Voorhoeve, zo schetst De Grave, heeft een zwakkere positie 
dan Nijpels in 1982: 'In de v vd  krijg je het leiderschap niet om
dat de fractie een leider kiest, maar door verkiezingen te win
nen. En Joris heeft nooit verkiezingen gewonnen. Je zou hebben

3. t r a m m e l a n t  e n  t e r u g v a l : 1 9 8 2 - 1 9 9 0 201



verwacht dat het cd a  na onze nederlaag van negen zetels verlies 
een beetje rekening met ons had willen houden. Nou, daar is het 
c d a  niet van. Met volle kracht werd ons verlies erin gewreven. 
We werden direct afgerekend met het aantal ministers en staats
secretarissen en met het regeerakkoord. Daar word je dus niet 
vrolijker van. Dat was heel anders dan toen Mark Rutte het cda  

in 2010 evenveel ministers gunde als de w d  zelf, tegen de ver
houdingen in. Daarna kwam de ellende met De Korte en Japan. 
Lubbers heeft hem binnen de kortste keren tot de grond toe afge- 
fakkeld. Dan komt er een moment waarop je gaat afrekenen. Het 
chagrijn nam toe, de peilingen daalden verder en desondanks 
hebben we de breuk doorgezet. Zo erg was de sfeer in de coalitie. 
Het was geen fijne tijd.'

De Grave is ervan overtuigd dat de strategie van het cd a  in 
de jaren tachtig om de w d  als bijwagen te behandelen in be
langrijke mate heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het 
eerste paarse kabinet van PvdA, w d  en D66 vijfjaar later. Dees 
denkt er net zo over. 'Ik vind het eerste kabinet-Kok het beste 
dat ik in mijn politieke loopbaan van 1972 tot 2007 heb meege
maakt. Het was slagvaardig, er werden veel beslissingen geno
men, ook in dossiers die er al tien jaar lagen. Heel veel zaken die 
in de CDA-tijd nooit konden, werden toen achter elkaar opgelost. 
Sinds het kabinet-De Jong waren w d  en confessionelen eikaars 
natuurlijke bondgenoot, maar de w d  moest per regeringsperi
ode een paar keer onder het CDA-julc door. Bij Kok 1 slaakten veel 
liberalen een zucht van verlichting. Eindelijk waren we bevrijd 
van het c d a !'

Op dinsdag 2 mei 1989 begint het debat over een brief van 
Lubbers aan de Kamer waarin hij het compromis uiteenzet dat hij 
met De Korte drie dagen eerder heeft bereikt. Voorhoeve wil nog 
een poging wagen om het rekenmodel van De Grave op de rege- 
rinsgstafel te krijgen. Daartoe dient hij een motie in die vraagt 
om de fiscale aftrek van woon-werkverkeer niet af te schaffen en 
de aangekondigde accijnsverhoging op diesel te beperken. Hij 
geeft hiermee twee dingen aan: de WD-fractie is bereid om als
nog akkoord te gaan met het milieubeleidsplan, maar dan wel
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op onze manier en niet op die van jullie. Het ademt de sfeer van 
'Wie is hier nu eigenlijk de baas, het parlement of de regering?' 
Halverwege het debat valt de geluidsinstallatie uit en na een 
korte schorsing, waarin blijkt dat de storing niet een-twee-drie 
te verhelpen is, gebiedt Kamervoorzitter Dolman de kemphanen 
verder te gaan zoals het in de negentiende eeuw ging: 'Met een 
stem die luider is dan het aanwezige lawaai!'

Lubbers vraagt Voorhoeve om de motie aan te houden, op
dat eenieder nog eens rustig kan nadenken. Hoe lang dan, wil 
de WD-aanvoerder weten. Tot de buitenparlementaire werk
groep advies heeft uitgebracht, repliceert de premier. Gaande
weg wordt het debat stekeliger, vinniger. Lubbers raakt zicht
baar en hoorbaar geïrriteerd. Voorhoeve wijkt geen millimeter. 
Intussen zit Frank de Grave hem te souffleren. Hij werkt mee aan 
een VPRO-televisieprogramma dat bekende Nederlanders een dag 
lang volgt. Op zijn revers prijkt een draadloos microfoontje. Dat 
registreert hoe De Grave zijn fractievoorzitter aanspoort om het 
de premier zo lastig mogelijk te maken. Daarmee zet hij Voor
hoeve voor schut. Tijdens de fractievergadering van die ochtend 
staat het microfoontje uit. Als De Grave vanachter het groene 
gordijn in de oude vergaderzaal naar zijn plaats wil lopen, houdt 
ambtelijk secretaris Ament hem tegen. Zij vraagt nadrukkelijk of 
het apparaatje uitstaat. Dat bevestigt de financieel woordvoer
der, maar dat blijkt niet het geval. 'We hadden zaterdag fractie, 
zondag was er een hoop gedoe, dan voorbereiding op het debat 
op maandag, dinsdag weer fractie. Man, ik liep in een waas van 
adrenaline. Ik heb er helemaal niet bij stilgestaan dat ik dat ding 
bij me had. Ik zat in een flow,' aldus De Grave.

Aan het einde van de avond maakt premier Lubbers de balans 
op. Verbitterd, zoals CDA-fractievoorzitter De Vries zegt te zijn, 
is hij niet, maar hij houdt het wel voor gezien. De WD-motie 
komt niet eens meer in stemming; de premier verlaat letterlijk en 
figuurlijk het toneel. Verbijstering en vreugde krijgen de w d - 
fractie in hun greep. Sommigen, zoals Loek Hermans, willen 
de val van het kabinet gaan vieren in de bar van perscentrum 
Nieuwspoort, maar dat wordt nog net voorkomen.
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Fractieleider Voorhoeve met Frank de Grove en Loek Hermans aon het begin van het debot over het 

reiskostenforfait, dat op dinsdag 2 mei 1989 tot de val v a n  het tweede kabinet-Lubbers leidde.

NAT I ONA A L  ARCHI EF,

In de dagen erna onderneemt Voorhoeve nog een uiterste po
ging om de breuk tussen v vd  en cd a  te lijmen. Het is tevergeefs: 
'Ik ben bij Jan de Koning geweest om te kijken of we het ka
binet nog op de een of andere manier konden redden, maar ik 
bespeurde bij hem een afstandelijke houding. Daarna had ik nog 
een optie, maar die was extra moeilijk. Dat was reconstructie van 
het kabinet na een lijmpoging. Ik had daarbij Toxopeus op het 
oog als informateur. Dat heb ik voorgesteld ten paleize, maar dat 
is er niet van gekomen. Ilc had het, voordat ik naar de koningin 
ging, nog voorgelegd aan Lubbers. Hij zei geen nee en hij zei 
geen ja. De beide partijvoorzitters Van Velzen en Ginjaar heb
ben het als een serieuze optie besproken en Van Velzen zou er
voor zijn. Althans, dat meldde Ginjaar mij. Wij werden dan ook 
verrast door het bericht dat er geen lijminformateur zou komen,
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maar vervroegde verkiezingen. Vanuit het oogpunt van de heer 
Lubbers was dat begrijpelijk, want hij wilde met de Partij van de 
Arbeid regeren.'

Al in 1988 praten Jan de Koning en Bert de Vries in het ge
heim met Wim Meijer en Hans Alders van de PvdA. De eerste is 
zojuist uit de Tweede Kamer vertrokken om commissaris van de 
Koningin in Drenthe te worden, de tweede is secretaris van de 
PvdA-fractie. De Rotterdamse burgemeester Bram Peper facili- 
teert de onderonsjes. Lubbers en Kok zijn op de hoogte van de 
gesprekken. Voorhoeve begrijpt het wel. 'Lubbers past politiek 
en mentaal meer bij de PvdA dan bij de w d . Wij steunden mi
nister Ruding altijd, die als minister van Financiën veel strenger 
was dan Lubbers. Het is mij bekend dat beide heren nogal eens 
stevige verschillen van inzicht hadden, waarbij telefoonhoorns 
werden neergegooid. Dat veroorzaakte een splijting in de c d a- 

gelederen. Het kwam Lubbers dus goed uit dat hij gebruik kon 
maken van een scheuring in de WD-rijen, maar daar hebben wij 
hem ook wel bij geholpen. Van WD-zijde hebben we het slecht 
gespeeld. Terugkijkend zeg ik tegen mezelf: ik had dat fractie- 
voorzitterschap nooit moeten aanvaarden, omdat de kaarten 
buitengewoon ongelukkig waren geschud. Ik ben in de politiek 
altijd veel meer een zaakdeskundige geweest en de buitenland
man dan een algemeen politiek leider. Ik was geen Wiegel. Een 
maand of zes nadat ik fractievoorzitter was geworden, heb ik 
hem tweemaal opgezocht in Friesland. Hij zei: "Je hoeft niet al
les te weten." Ik was het type fractievoorzitter dat alle dossiers 
voortdurend zat te bestuderen om te kijken of de woordvoerders 
het wel bij het rechte eind hadden. "Koop een duur pak, steek 
een sigaar op, leg je voeten op het bureau en wees de baas." Ei
genlijk helemaal geen gek advies, maar het was niet mijn stijl en 
uiteindelijk ben ik daarover gevallen. Het partijbestuur wilde 
van mij een wiegeliaanse koers in 1990. Het wilde dat ik het w d - 

schip naar de conservatieve kant zou sturen.'

De verkiezingen zijn op 6 september 1989. De w d  voert, ver
wond als zij is — Neelie Kroes kondigt aan de politiek te verlaten -,
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een weinig sprankelende campagne. Voorhoeve blijft wel uitha
len naar het cd a  en jovD-voorzitter Mark Rutte pleit voor een 
progressievere koers, gericht op samenwerking met de PvdA. Als 
de 22-jarige Rutte zich op de radio kritisch uitlaat over de w d  

krijgt hij een telefoontje van partijvoorzitter Ginjaar. 'Meneer 
Rutte, ik zal er persoonlijk voor zorgen dat u nooit iets in de w d  

zult bereiken!' hoort de jovD-voorzitter hem zeggen.
Twee dagen voor de stembussen opengaan houdt de w d  haar 

slotmanifestatie in het Zuid-Hollandse Bleiswijk. Daar spreekt 
Voorhoeve zich uit voor een nieuwe coalitie met het c d a . Hans 
Wiegel hijst Voorhoeve op het schild door de 6000 aanwezige 
partijleden voor te houden dat 'Joris onze fractievoorzitter is. 
Dat is hij nu, dat blijft hij straks.' De liberalen doen het slecht in 
de peilingen, en iedereen weet nog wat er gebeurt met fractielei
ders die verkiezingen verliezen.

De druiven zijn zuur. Denken De Grave en Linschoten dat het 
stoere gedrag van de WD-fractie haar stemmenwinst zal opleve
ren, Hans Wiegel krijgt weer eens gelijk met zijn oude wijsheid 
'wie breekt, betaalt'. De liberalen verliezen vijf zetels en vallen 
terug naar 22. Precies evenveel als in 1972, toen Wiegel voor die 
tijd een monsterscore haalde. Theo Joekes neemt ditmaal echt 
afscheid. Weer staat hij op een onverkiesbare 33e plaats. Hij laat 
het maar zo. Ruim twee maanden voor de verkiezingsdag schrijft 
hij Ginjaar een brief waarin hij zijn kandidatuur intrekt. Hij wil 
meer boeken schrijven en denkt dat niet meer te kunnen com
bineren met het Kamerlidmaatschap. Er volgt nog een zestal ro
mans en dichtbundels; in 1996 verschijnen zijn memoires Man en 
paard. Drie jaar later overlijdt hij, 75 jaar oud.

Het cd a  houdt zijn 54 zetels. De oude coalitie heeft dus de 
kleinst mogelijke meerderheid van 76 zetels. De PvdA verliest 
ook, ondanks haar oppositierol, maar kan wel met 49 Kamerle
den verder. Aanvankelijk lijkt D66, samen met Groenlinks en 
klein rechts winnaar van de verkiezingen, mee te doen aan de 
formatie van een driepartijenregering met cd a  en PvdA, maar 
Lubbers loodst de fractie van Van Mierlo snel en behendig door 
de zijdeur naar buiten. Hij zou een tikkeltje bang zijn voor een
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minderheidspositie van zijn cd a  in het toekomstig kabinet. Kok 
heeft er geen probleem mee; hij wil koste wat het kost regeren 
en formuleert geen harde eisen. Binnen twee maanden is de zaak 
rond. Het derde kabinet-Lubbers treedt op 7 november 1989 aan.

HET VERTREK VAN V O O R H O E V E ,  DE KOMST VAN BOL KE ST E I N
Begin 1990 neemt de kritiek op Voorhoeve toe. Niet in de fractie, 
maar wel in het partijbestuur. Voorzitter Ginjaar, vicevoorzitter 
Opstelten en penningmeester Ressenaar zeggen hem de wacht 
aan. In de peilingen staat de w d  op zestien zetels. Zelfheeft de 
fractieleider er geen moeite mee. Maar dan moet het wel goed 
geregeld worden. Eind april is er een fractieweekend in Hotel 't 
Speulderbos in Garderen op de Veluwe. Voor die op Koningin
nedag voorziene verkiezing nodigt Ginjaar drie fractieleden bij 
zich thuis in Leidschendam uit: Frits Bolkestein, Loek Hermans 
en Frits Korthals Altes. De laatste, na zeven jaar ministerschap 
op Justitie net een halfjaar in de fractie, voelt er weinig voor. 
Hermans wil wel, maar heeft gesolliciteerd naar het burgemees
terschap van Zwolle. Hij heeft gehoord dat hij nummer 1 op de 
voordrachtslijst staat. Er is gelekt uit de vertrouwenscommissie. 
Bolkestein wil nu wel en lijkt dus de beste papieren te hebben.

De fractie is witheet als ze in Garderen hoort dat Voorhoeve 
wil terugtreden. Niet boos op haar voorzitter, maar op het par
tijbestuur, dat in de ogen van velen op slinkse wijze de fractie 
buitenspel heeft gezet. Frans Weisglas: 'Voorhoeve heeft in Gar
deren de eer aan zichzelf gehouden, want van ons hoefde hij niet 
weg. Wij waren heel kwaad op het partijbestuur, vooral op Gin
jaar. We vonden het achterbaks.' In zijn optiek maakte Hermans 
geen kans, omdat hij nog steeds werd gezien als een nijpeliaan. 
Hermans: 'Ik had Ginjaar laten weten dat ik bij mijn sollicita
tie bleef. Hij zei dat hij toch benieuwd was naar de uitkomst 
van de biechtstoelprocedure. Daar kwam ik als nummer 1 uit. 
Op weg naar Garderen werd ik nog gebeld door Ben Verwaayen, 
die me aanspoorde om het te doen. "Stel je voor dat Zwolle niet 
doorgaat, wat dan? Dan heb je dit laten lopen," zei hij. Ik moest 
nog benoemd worden. Bovendien probeerde het cd a  om daar
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