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M
axime Verhagen, sinds juli 2002 de nieuwe fractievoorzit
ter van het c d a , zit bij premier Balkenende in het Torentje 
in een van de zwartleren fauteuils. Buiten hangt het wol

kendek zwaar boven de Hofvijver en met n  graden is het aan 
de frisse kant. Het is een sombere dag. De minister-president is 
ook somber. Hij zegt tegen zijn opvolger in de Tweede Kamer dat 
het niet langer gaat met de lpf in het kabinet. Heinsbroek, de 
minister van Economische Zaken, die in zijn eigen Bentley 'naar 
het werk' komt — dan hoeft hij niet in zo'n burgerlijke bm w - 

dienstauto —, heeft voortdurend herrie met Bomhoff, de erudiete 
minister van Volksgezondheid en voormalige PvdA-aanhanger. 
Bomhoff is namens de lpf vicepremier in het jonge kabinet, dat 
nog geen drie maanden regeert. De Kamerfractie vindt dat Heins
broek de leiding moet hebben van het LPF-peloton in het kabinet. 
De zaak escaleert. De andere LPF-ministers willen dat het duo te
rugtreedt, zodat de rust kan worden hersteld. De twee geven uit
eindelijk toe, maar het cd a  wil niet meer wachten op de benoe
ming van twee opvolgers. Dit wordt niets meer. Verhagen loopt 
terug naar zijn majesteitelijke werkkamer met uitzicht op het 
Plein en belt Gerrit Zalm op: of de leider van de liberale fractie 
het met hem eens is dat het kabinet moet worden opgeblazen om 
erger te voorkomen. Ja, dat is Zalm eigenlijk wel met hem eens.
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Bijkomend lastigheidje is dat de premier niet zelf de stekker 
uit zijn kabinet wil trekken. Kan de Kamer dat niet doen? Zalm 
vindt dat wel raar, want er is geen conflict tussen de Kamer en 
het kabinet. De problemen doen zich voor binnen het LPF-groep- 
je in de Trêveszaal.

Dan is het woensdag 16 oktober. Balkenende wil Verhagen, 
Zalm en Mat Herben, de LPF-fractievoorzitter, spreken alvorens 
de koningin te verwittigen van het einde van zijn kabinet. Het 
is de dag na de begrafenisplechtigheid van prins Claus. Binnen 
spreken Balkenende en Zalm af dat de premier straks in de mi
nisterraad zal verklaren dat de fracties van c d a  en w d  geen ver
trouwen meer hebben in het kabinet.

Wanneer Zalm het Torentje verlaat, moet hij door een bar
ricade van journalisten heen. Een niet onbelangrijk deel van het 
werk van binnenhofverslaggevers bestaat uit posten en wachten 
bij allerlei deuren waarachter zich grote nieuwsontwikkelingen 
afspelen. Als iemand hem vraagt of hij het vertrouwen in het 
kabinet heeft opgezegd, beantwoordt de WD-leider dat met 'ja'. 
Dat is groot nieuws, want Verhagen heeft een uur eerder niets 
gezegd. Zo ontstaat het beeld dat de w d  en niet de premier een 
einde maakt aan het regeerexperiment met de aanhangers van 
Pim Fortuyn.

De demissionaire status van het kabinet duurt langer dan zijn 
missionaire bestaan. Het schrijft verkiezingen uit voor 22 janu
ari 2003, waarna het tot 27 mei duurt voor het tweede kabinet- 
Balkenende kan beginnen. Meteen in de week na het ontslag van 
Balkenende 1 start de w d  met haar verkiezingscampagne. Gerrit 
Zalm bombardeert veiligheid tot het belangrijkste campagneon- 
derwerp; hij wil er 500 miljoen euro extra aan besteden door te 
beknibbelen op ontwikkelingshulp en de publieke omroep. Een 
van de drie netten zou moeten verdwijnen. De kandidatenlijst 
ondergaat een wasbeurt. Ten opzichte van de lijst voor de ver
kiezingen van mei 2002 worden er veertien van de eerste dertig 
geschrapt. Nieuw op de lijst zijn onder anderen Mark Rutte (n), 
Ayaan Hirsi Ali (16) en Anouchka van Miltenburg (20). Verjon
ging lijkt het parool.
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In de campagne gaat het vooral om de vraag wie de groot
ste wordt: het cd a  of de PvdA. De sociaaldemocraten hebben 
met hun nieuwe lijsttrekker Wouter Bos een man met een jonge 
en moderne uitstraling, die de verzuurde Ad Melkert snel doet 
vergeten. De christendemocraten behouden met Balkenende hun 
eerste positie (+i zetel), maar de PvdA viert een ongelofelijke 
comeback met 19 zetels winst. De liberalen pakken er 4 zetels 
bij -  niet echt veel, maar de weg terug omhoog lijkt hervonden. 
De lpf met aanvoerder Mat Herben, zakt ineen als een mislukte 
pudding. Van de 26 blauwe zetels houdt zij er 8 over. Leefbaar 
Nederland verdwijnt uit de Kamer.

Niet alleen in de WD-fractie is vernieuwing troef, het geldt 
voor de gehele Tweede Kamer. Na de verkiezingen van 2002 
en 2003 stromen 115 nieuwe volksvertegenwoordigers het par
lement in. Zo'n gigantische verschuiving heeft zich nog nooit 
voorgedaan. Wel blijft de ervaren Frans Weisglas op zijn stoel 
zitten. Voor de tweede keer wint hij in februari de voorzitters
verkiezing. Hij scoort 79 stemmen, vrijwel evenveel als het jaar 
daarvoor. Verliezende concurrenten zijn Gerda Verburg (cda, 49 
stemmen) en Thom de Graaf (17 stemmen).

Op grond van de verkiezingsuitslag ligt een kabinet van cda  

en PvdA het meest voor de hand, maar Balkenende en Bos lig
gen elkaar niet. Het zijn nog geen Van Agt en Den Uyl, maar veel 
scheelt het niet. Zalm adviseert de koningin niettemin deze coa- 
litievariant als eerste te laten onderzoeken. De twee hebben heel 
andere gedachten over het te voeren financieel beleid, waardoor 
de besprekingen in april doodlopen. Balkenende laat vervolgens 
snel weten dat hij met de w d  wil praten, maar dan moet er wel 
een derde partij bij, want samen hebben ze 72 zetels, te weinig 
voor een meerderheid. In aanmerking komen D66, Christenunie 
en sgp. De eerste fractie (7 zetels) heeft al aangegeven niet te wil
len regeren met een centrumrechtse combinatie. Frits Korthals 
Altes en Rein Jan Hoekstra (Raad van State, c d a) zijn dan infor
mateur en openen niettemin besprekingen met Boris Dittrich, de 
nieuwe D66-fractieleider. Daarna zijn Bas van der Vlies (sgp) en 
André Rouvoet (Christenunie) aan de beurt. Deze 'Staphorster

5 .  M E T  V A L L E N  E N  O P S T A A N  T E R U G  N A A R  D E  T O P :  2 0 0 2 - 2 0 1 3 2 55



variant' wordt het niet; Gerrit Zalm kan er wel mee leven. Erica 
Terpstra heeft een tekst over ethische onderwerpen gemaakt en 
daarover overeenstemming bereikt met de twee gereformeerde 
fracties, maar Dittrich laat weten misschien toch te willen on
derhandelen over regeringsdeelname. Dan is de keus voor de li
beralen snel gemaakt. Ook het cd a  kiest na enige aarzeling voor 
D66. Medio mei 2003 zijn de drie fracties eruit en Balkenende 
formeert zijn tweede kabinet.

De vvd  krijgt zes ministers, het c d a  acht en D66 twee. Op
merkelijk is dat Gerrit Zalm, die zichzelf een rol als oppositie
leider had toegedacht, nu toch weer minister van Financiën en 
vicepremier wordt. Hij zegt; 'Besturen vind ik prettiger, maar 
bij die tweede verkiezingen zag het er nog lang naar uit dat cd a  

en PvdA een regering zouden vormen. Bos en Balkenende heb
ben toen lang onderhandeld. Ik heb de WD-fractie toen mooi 
georganiseerd om een oppositierol te gaan spelen, alleen is het 
daar niet van gekomen, maar daar had ik me wel op verheugd. 
Pas na de formatie kwam aan de orde dat ik het kabinet in zou 
gaan.'

Hoewel Henk Kamp eigenlijk is voorbestemd, gezien zijn ver
leden als asielwoordvoerder, om minister van Vreemdelingenza
ken te worden, blijft hij liever op Defensie. Zalm zoekt dus een 
ander en vindt die in de persoon van Rita Verdonlc. Zij heeft een 
stevige carrière bij de rijksoverheid achter zich, onder meer als 
directielid van de a iv d  en het gevangeniswezen. Ze is lid van 
de v v d . Voor vrom  treedt Sybilla Dekker aan, die afkomstig is 
uit het lobbycircuit van de werkgevers. Zalm heeft een hele rij 
namen van vrouwelijke ministerskandidaten, maar niemand wil, 
op deze twee na. Er is kritiek op hem, omdat de vvd  in Balke
nende 1 geen vrouwelijke ministers heeft. Johan Remlces blijft op 
Binnenlandse Zaken en Hans Hoogervorst verhuist naar Volks
gezondheid.

Nu Zalm weer deel uitmaakt van de regering, moet de WD-fractie 
een nieuwe voorzitter kiezen. Frank de Gr ave (vicefractie voor
zitter) meldt zich als kandidaat en ook Henk Kamp voelt ervoor.

2 5 6 D E  L I B E R A L E  O P M A R S



Het kabinet is nog niet beëdigd. In een eerder stadium stelt Geert 
Wilders voor om een sollicitatiecommissie te formeren, die een 
profielschets moet maken. Zo geschiedt het. Bibi de Vries heeft 
Jozias van Aartsen al in december 2002 gesuggereerd om zich op 
te werpen als fractieleider mocht de v vd  in het kabinet komen 
met Zalm als minister. Wilders vindt dat ook een goed idee. Bij 
een deel van de fractie bestaat de indruk dat Zalm De Grave voor 
de functie promoot. Zalm: 'Nee, ik heb gezegd: "De fractie moet 
zelf beslissen, ik ga daar niet over," want die fractie moet iemand 
kiezen waar zij vertrouwen in heeft en die ook het gezicht van 
de vvd  in de Kamer goed kan bepalen. Er werd wel gezegd dat 
De Grave mijn kandidaat was, maar nee, ik heb me daar neutraal 
in opgesteld.'

De Grave ziet dat anders: 'De enige reden dat ik me kandidaat 
heb gesteld, is dat Zalm mij als opvolger wilde. Het begint bij de 
enorme nederlaag na Fortuyn. Toen heb ik Gerrit aangeboden 
om mij vicefractievoorzitter te maken, omdat ik veel parlemen
taire ervaring had. Iedereen ging ervan uit dat ik zou teruglce- 
ren naar het kabinet. Maar er was een probleem, want Gerrit 
had beloofd dat er twee vrouwen in zouden komen. Hij dacht 
dat ik fractievoorzitter zou worden of Henk Kamp. Ilc was met 
Gerrit aan het onderhandelen in de formatie, met Hoogervorst 
ook, en Remkes. Er waren zes plekken in het kabinet en de zesde 
was voor Kamp. Dus ik zou fractievoorzitter worden. Toen stak 
Wilders zijn vinger op in de fractievergadering en zei: "Dat de
den we vroeger zo, maar nu gaat het democratischer." Hij deed 
dat heel slim. Wilders had een lijntje met Bibi de Vries en zij 
kwam met Jozias van Aartsen, als een duveltje-uit-een-doosje. 
Dus lekker paradoxaal van Geert om mij en Henk Kamp te killen, 
om vervolgens een jaar later ruzie met Van Aartsen te krijgen. 
Heel grappig. Ik weet niet wat zijn strategische motieven zijn 
geweest. Met alle respect, hij was voor mij toen niet de highflyer. 
Een gewoon fractielid. Ik merkte dat er een andere generatie was 
waar ik niet meer bij hoorde. Dat had ik zelf ook meegemaakt. 
Opiaat, die ik niet kende als een rabiate Paarshater, zag mij als 
de grote representant van Paars en ik moest absoluut weg. Dus je
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kunt begrijpen dat ze mij niet wilden. Maar wat was er dan mis 
met Henk Kamp? Van Aartsen had geen uitgesproken rechts ima
go. Dat ze mij niet pruimden, begrijp ik nu veel beter dan toen, 
maar waarom wel Van Aartsen en niet Kamp, dat is een boeiende 
vraag. Achteraf ben ik blij dat ik het niet ben geworden, want 
als je kijkt wat Van Aartsen op zijn bord heeft gekregen met de 
Ayaan-affaire en Wilders... De fractie had het wel goed gezien 
dat ik niet de juiste man was met mijn financieel-economische 
achtergrond in een tijd dat alles draaide om immigratie.'

Anouchka van Miltenburg is lid van de commissie-Wilders, 
evenals Mark Rutte en Gert-Jan Opiaat, Jan Rijpstra en Melanie 
Schultz van Haegen. Van Miltenburg: 'Ik was groener dan groen. 
Ik zat net vier maanden in de fractie. We hebben een profiel ge
maakt — dat tikte Geert uit achter de tekstverwerker van Artha 
— en spraken af dat het een open procedure moest worden. Dus 
Kamp, De Grave en Van Aartsen hebben met ons gesproken. Die 
gesprekken voerden we in de fractiekamer. Het was heel bijzon
der, drie zo heel verschillende mannen. Ik weet nog dat Mark zei: 
“Jeetje, wat een kwaliteit, hè?" We hebben als commissie nooit 
uitgesproken wie onze voorkeur had. Het was niet zo dat we zei
den: “Die moet het worden." Daarna kwam de biechtstoelproce
dure met Gerrit Zalm, Erica als fractieoudste en partijvoorzitter 
Bas Eenhoorn, en de fractievoorzitter uit de Eerste Kamer, Nicoli- 
ne van den Broek. Verreweg de meesten waren voor Van Aartsen.'

Van Aartsen zelf heeft nog wel even geaarzeld of hij zich zou 
kandideren. Uiteindelijk trekt Bibi de Vries hem definitief over 
de streep. Op 15 mei 2003 maakt Zalm in de fractievergadering 
bekend dat Van Aartsen zijn opvolger wordt. Voor het vicefrac- 
tievoorzitterschap melden zich vier gegadigden. Allereerst Bibi 
de Vries zelf, maar ook Willibrord van Beek en Pieter Hofstra 
willen de rechterhand van de fractievoorzitter worden, evenals 
Geert Wilders, die zo zijn nek heeft uitgestoken voor Van Aart
sen en heeft 'voorkomen' dat De Grave de nieuwe fractiechef zou 
worden. Als De Vries hem vertelt dat zij zich al bij Jozias heeft 
aangemeld, schrikt hij. Van Aartsen: 'Ilc heb van het begin af aan 
duidelijk gemaakt dat ik hem niet zou nemen. De achtergrond
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Overdracht van het fractievoorzitterschap door Gerrit Zalm aan Jozias van Aartsen op 2 7 mei 2003.

VVD- ARCHI EF

was een strikt zakelijke, want de Wilders van 2003 was een heel 
andere dan de Wilders van na september 2004. Ik heb gezegd 
dat ik het niet zou doen en ik daar had ik twee argumenten voor. 
Het ene was dat het volgens mij belangrijk was om een vrouw 
te hebben, maar dan ook een capabele vrouw en dat was ze. Zij 
opereerde in de financieel- en sociaaleconomische hoek van de 
fractie en had veel expertise op dat terrein. Ik weet er wel wat 
van, maar het is niet mijn natuurlijke neiging om daar heel veel 
gevoel voor te hebben en Bibi had dat wel en daarmee was het 
klaar.'

Wel biedt Van Aartsen Wilders aan om zijn portefeuille over 
te nemen: Buitenlandse Zaken. Dat neemt hij met beide handen 
aan. 'Ja, absoluut. Het is ook heel interessant om zijn bijdrage 
nog eens na te lezen over de begroting van Buitenlandse Zaken 
voor 2004. Dat is een keurig verhaal,' zegt Van Aartsen. De bui
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tenlandwoordvoerder opereert altijd een beetje buiten de fractie. 
Frans Weisglas weet er alles van. Zelf heeft hij die portefeuille 
zo'n twintig jaar beheerd: 'Buitenlandwoordvoerders zijn een 
beetje het buitenbeentje. Ik werd wel geplaagd omdat ik weinig 
wetgeving heb gedaan. Buitenland is natuurlijk geen wetgeving. 
Verdragen ja, maar dat zijn natuurlijk geen echte wetten. Je kunt 
een verdrag niet amenderen dus dan is het ook geen wetgeving. 
Maar ik heb wel twee initiatiefwetten gemaakt. Eentje over het 
pensioen van de weduwe Rost van Tonningen en eentje met Wie- 
benga over het kiesrecht van Nederlanders in het buitenland. 
Dat heeft geresulteerd in het briefstemrecht. Dus als buitenland
woordvoerder heb je een speciale plaats. Soms kan het tot veel 
discussie leiden in de binnenlandse politiek — denk maar eens 
aan de apartheid in Zuid-Afrika destijds en de kruisraketten.'

Wilders opereert graag als een solist, dus met dit woordvoer
derschap zit hij goed. Het traditionele eindejaarsdiner van de 
fractie, kort voor het kerstreces, laat hij voor wat het is, evenals 
uitstapjes met collega's en medewerkers. Wel verschijnt hij op de 
zogeheten fractieweekends; die zijn verplicht. Eén keer zit Geert 
Wilders wel aan tafel tijdens een fractiediner in december. Dat 
is in 1991. Hij is een 28-jarige beleidsmedewerker Sociale Zaken; 
ook schrijft hij speeches voor fractieleden, later voor Bolkestein. 
Het etentje loop ten einde, en bier en wijn hebben de dis rijke
lijk vergezeld. Naast hem zit secretaresse Maya Kwint-de Roos. 
Onder de klanken van een muzikale omlijsting gaat Geert Isra
ëlische deuntjes zingen, die alleen voor haar oren zijn bestemd. 
Maya is een aantrekkelijke vrouw en Geert is in zijn jonge jaren 
een echte rokkenjager. Bovenal is hij een fan van Israël; zijn moe
der is van joodse origine en hij heeft zelf twee jaar in het land 
aan de oostkant van de Middellandse Zee gewerkt en gewoond. 
Terwijl de muziek doorklinkt, fluistert Geert Maya in de oren dat 
hij in Israël gerekruteerd is als agent en dat zijn loopbaan bij de 
vvd  voor hem is uitgestippeld door anderen. Hij zal na verloop 
van tijd Kamerlid worden, maar eerst is collega-beleidsmedewer- 
lcer Hans Hoogervorst aan de beurt. Maya Kwint weet niet wat 
ze hoort en vertelt Wilders dat haar eigen man in het verleden
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ook contacten had met een geheime dienst. Dan reageert de Lim
burger plotseling broodnuchter en voegt haar op bitse toon toe: 
'Als je ooit melding maakt van ons gesprek, is dat erg gevaar
lijk voor jou en je man.' Een jaar lang loopt de WD-secretaresse 
met het dreigement rond en vertelt het dan pas aan haar man. 
Die neemt contact op met de Binnenlandse Veiligheidsdienst, de 
voorganger van de a iv d . Een dag later belt BVD-agent Henk den 
Hartog (pseudoniem) met mevrouw Kwint. Hij zegt haar dat een 
echte agent van de Mossad nooit loslippig zal zijn, ook niet als 
hij te veel gedronken heeft. Maar iemand die dit soort opmer
kingen maakt, mag natuurlijk nooit Kamerlid worden. Aldus de
BVD.

De tijd verstrijkt en Hoogervorst wordt inderdaad Kamerlid 
in 1994. Vier jaar later volgt Wilders. Zijn voorspellingen komen 
nog uit ook! Weer verstrijken vele jaren. In 2007 publiceert De 
Telegraaf het verhaal dat de geheime dienst Wilders jarenlang 
heeft geschaduwd sinds hij Kamerlid is. De a iv d  is vooral geïn
teresseerd in Wilders' veelvuldige bezoekjes aan de Israëlische 
ambassade in Den Haag. Volgens het krantenartikel vermoedt 
de inlichtingendienst dat Wilders instructies krijgt voor zijn 
optreden in de Tweede Kamer. De dienst zou gefrustreerd zijn 
dat zij er geen afluisterapparatuur kan plaatsen. Verantwoorde
lijk minister Ter Horst (PvdA) ontkent het Telegraaf-verhaal. Als 
Wilders in 2010 met zijn Partij voor de Vrijheid meedoet aan de 
verkiezingen, besluit het echtpaar Kwint bij de a iv d  na te gaan 
wat er ooit met hun informatie is gedaan. De inmiddels gepensi
oneerde agent Den Hartog weet nergens van en ontkent ooit met 
de twee gesproken te hebben.

Terug naar 2003. Dat Wilders de portefeuille Buitenlandse 
Zaken krijgt, zit een collega danig dwars. Een fractievoorzitter 
kan het ook nooit goed doen. Hans van Baaien, inmiddels vier 
jaar in de gelederen, heeft zijn zinnen gezet op het woordvoer
derschap. Dat het naar Geert Wilders gaat, beschouwt hij als 
afkoopsom voor het niet-verkregen vicefractievoorzitterschap. 
'Geert Wilders ging niet voor een simpel staatssecretariaat. Geert 
Wilders wilde uiteindelijk de vvd  leiden. Met Van Aartsen kon
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hij het goed vinden. Als woordvoerder Midden-Oosten had hij 
veel contact gehad met minister Van Aartsen in Paars n. Zijn se
lectiecommissie was helemaal nieuw. Normaal had je de biecht
stoel waar je tegen de oudste alles kon zeggen wat je vond. En 
dan zei de oudste: "De meerderheid van de fractie wil dit." Dat 
was natuurlijk oncontroleerbaar en dat was ook de bedoeling. De 
jongeren hadden geen zin meer in dat soort praktijken. Samen 
met Bibi heeft hij het pad geëffend voor Van Aartsen. Anders 
was het Henk Kamp geworden. Ik kon toen nog niet bevroeden 
dat er een ragfijn spel werd gespeeld. Overigens heb ik met geen 
fractievoorzitter prettiger gewerkt dan met Van Aartsen. Het 
was trouwens een prettige fractie waar iedereen de ruimte kreeg. 
Toen Geert opstapte, kreeg ik alsnog Buitenlandse Zaken. Daar 
was geen lobby meer voor nodig.'

Van Aartsen is koud gekozen tot fractievoorzitter, of het nieuwe 
lid Ayaan Hirsi Ali eist de portefeuille Integratie en Emancipatie 
op, die fractiesecretaris Jan Rijpstra onder zijn hoede heeft. Zij 
beschuldigt Zalm in n r c  Handelsblad van kiezersbedrog, omdat 
hij haar die zou hebben toegezegd tijdens de campagne. Na over
leg met Rijpstra krijgt ze haar zin, maar ze moet wel van tevoren 
met hem alles afstemmen.

Eind van het jaar krijgt Hirsi Ali een fikse botsing met frac
tiegenoot Cornielje, die inmiddels is opgeklommen tot voorzitter 
van de Kamercommissie voor Onderwijs. Zij stelt voor om niet- 
openbare scholen aan een vergunningplicht te onderwerpen, 
opdat er geen nieuwe islamitische scholen meer kunnen worden 
gesticht. Onderwijsspecialist Cornielje weet niet wat hij hoort. 
Dit is in strijd met de vrijheid van onderwijs en het is boven
dien verre van liberaal. Maar de fractie steunt Hirsi Ali. Bij de 
begrotingsbehandeling van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
stemt Cornielje tegen de motie die zij over dit onderwerp heeft 
ingediend. Dat doet de meerderheid van de Kamer ook, zodat 
islamitisch onderwijs in Nederland niet aan beperkingen wordt 
onderworpen.

Binnen de w d  bestaan al langer verschillende opvattingen
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over de vraag in hoeverre de overheid zich met het onderwijs 
moet bemoeien. Het is de zogenoemde artikel 23-discussie. Het 
bijzonder onderwijs (katholiek, hervormd, gereformeerd, neu
traal) is er eerder dan het openbaar door de staat georganiseerde 
onderricht. In deze moderne tijden neigen veel liberalen naar de 
gedachte dat onderwijs dat religieus is geïnspireerd, met alle mo
gelijke gevolgen van dien, niet meer van deze tijd is. En dat het 
bijzonder onderwijs dus wel kan verdwijnen. En dat het artikel 
23 uit de grondwet kan worden geschrapt.

Jan Franssen, een van de belangrijkste onderwijsspecialisten 
die de WD-fractie heeft voortgebracht, zegt: 'Ik denk dat het 
grondwetsartikel 23 over onderwijs het mogelijk maakt om ver
schillende accenten te leggen. Het oorspronkelijke artikel zegt 
dat er deugdelijkheidseisen en bekostigingsvoorwaarden kun
nen worden geformuleerd. Dat betekent dat er heel veel kan wor
den geregeld om het vrijheidsstreven van bedding te voorzien. 
Dat was altijd een discussie met de mastodonten op dit terrein 
in het CDA, die niet of nauwelijks inbreuk op dat absolute vrij
heidsbegrip wilden, terwijl om hen heen, door de maatschappe
lijke ontwikkelingen, de grondslagen van het bijzonder onder
wijs van binnenuit aan het veranderen waren. Verder wordt de 
interpretatie van het artikel beïnvloed door de politieke krachten 
van dat moment. Soms kan dat de toevallige aanwezigheid van 
één enkel figuur zijn, soms kan het betekenen dat er een poli
tieke groepering opkomt, die een belangrijke rol gaat spelen. Een 
deel van de vvd  is echt voorstander van openbaar onderwijs, 
terwijl uit de onderwijspacificatie van 1917 blijkt dat er eerst het 
bijzonder onderwijs was en daarna het openbaar onderwijs. In 
de opvattingen van premier Cort van der Linden ontstond het 
rechtsbewustzijn van de natie vanzelf uit gedeelde opvattingen 
van burgers en groepen van burgers. Als je het proefschrift leest 
dat in 2007 over Cort van der Linden is uitgekomen, en je ziet 
hoe de vvd  Cort van der Linden claimt als de liberale premier 
van de twintigste eeuw, dan zat er veel CDA-gedachtegoed in die 
man, mede gebaseerd op de Duitse filosofen. Er zijn ook mensen 
die zeggen: “Die openbare school is maar één grote PvdA-kliek.
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Het neutraal bijzonder onderwijs is voor onze WD-kinderen een 
prima alternatief." Er zijn dus veel verschillende invalshoeken.'

Ayaan Hirsi Ali komt in 1992 als 23-jarige asielzoekster vanuit 
Kenia naar Nederland. Ze is geboren in Somalië en is met haar ou
ders in 1980 naar dat land gevlucht. Daar heeft ze twaalf jaar de 
status van vluchtelinge gehouden. Vijf jaar later verwerft ze de 
Nederlandse nationaliteit en werkt ze als tolk voor onder meer 
de Immigratie- en Naturalisatiedienst. In 2001 krijgt ze een baan 
bij de Wiardi Beekman Stichting, maar ruim een jaar later stapt 
ze over van de PvdA naar de v v d ; Gerrit Zalm wil haar in de frac
tie, op voorspraak van Neelie Kroes. Die heeft over haar gehoord 
als iemand die zegt waar het op staat en daar houdt de nuchtere, 
Rotterdamse bestuurder-politica wel van. Hirsi Ali doet uitspra
ken over de islam en over de positie van de vrouw daarin; dat 
heeft behalve Pim Fortuyn nog niemand gedurfd. Het wordt zo 
erg dat zij moet onderduiken wegens ernstige bedreigingen. Dat 
doet zij in Californië waar schrijver Leon de Winter met zijn ge
zin een aantal jaren woont en werkt. Via de connecties van Bram 
Peper kan Kroes een afspraak met Ayaan maken en ze vliegt naar 
Los Angeles. De Winter waarschuwt de PvdA dat de liberalen 
onder haar duiven schieten, maar de teerling is geworpen. Hirsi 
Ali maakt de overstap, omdat ze de toezegging heeft lid van de 
Tweede Kamer te worden.

Begin 2004 ontstaat weer een relletje wanneer Stef Blok als 
voorzitter van een onderzoekscommissie over integratie vaststelt 
dat het met de meerderheid van de allochtonen in Nederland best 
goed gaat. Hirsi Ali opent de aanval op haar fractiegenoot en zegt 
dat het integratiebeleid volledig is mislukt. Blok: 'De hele frac
tie had grote bewondering voor haar achtergrond, hoe zij hier 
was gekomen, haar taalbeheersing. Maar men had wel moeite met 
haar optreden. Ze deed uitspraken over beleidsterreinen waar ze 
niets mee te maken had. Ze schopte wild om zich heen. Er was dus 
een mengeling van bewondering en ergernis over haar. De fractie 
vroeg zich af: "Is zij hier wel op haar plaats?" Ook werd ze voort
durend bedreigd. Er bestond kortom, ongemak in de fractie. Rita

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



Verdonk had haar kunnen sparen, want ze wilde in april 2006 
al definitief naar de vs; ze voelde zich niet senang in de fractie. 
Maar Verdonk was al bezig met de opvolging van Van Aartsen.'

Fractiegenoten vinden het lastig dat Hirsi Ali de publiciteit 
zoekt met onderwerpen van anderen. Ogenschijnlijk kan Wil- 
ders het goed met haar vinden; ze denken beiden hetzelfde over 
zaken betreffende de islam. Maar langzamerhand begint de Lim
burgse volksvertegenwoordiger haar als een concurrent te zien, 
signaleert ook fractievoorzitter Van Aartsen. Ayaan is niet be
paald een teamspeler. 'Dat schijnt voor alle schrijvers te gelden', 
zegt Charlie Aptroot, die bewondering heeft voor haar expres
sieve kracht. 'Ze heeft bij veel mensen de ogen geopend over 
misstanden. Maar ze vertelde nooit van tevoren in de fractie wat 
ze ging doen. Wat de anderen ervan vonden interesseerde haar 
niet. Eerlijk gezegd was er wel een zekere jaloezie over haar pu
blicitaire optredens.'

Het is donderdag 1 april 2004. Jozias van Aartsen heeft een af
spraak met een fotograaf van weekblad Elsevier voor een opna
mesessie voor Hotel Des Indes, op loopafstand van het Binnen
hof. Hij is in het gezelschap van zijn voorlichter Gérald Rensink. 
Hoewel de lente net begonnen is, is het al redelijk goed weer. Het 
zonnetje schijnt, het is een graad of 15, dus de heren gaan lopend 
naar het beroemde hotel.

Een vrouw, een advocate uit Enschede, die bij het Bureau 
Rechtshulp in Utrecht werkt, is door privéproblemen geeste
lijk niet in orde. Ze heeft het gemunt op politici die een streng 
asielbeleid voorstaan. De redactie van Nova heeft enkele dagen 
eerder een e-mail van haar ontvangen waarin ze aankondigt ie
mand te gaan vermoorden. In Den Haag huurt ze een auto en ze 
rijdt ermee naar het hotel, waar ze voor de ingang parkeert. Dat 
mogen alleen hotelgasten, dus een portier vraagt haar te verkas
sen. Op dat moment ziet ze Jozias van Aartsen poseren voor een 
fotograaf op het grasveldje voor de parkeerhavens. Ze geeft gas, 
maar raakt de WD-fractieleider niet 'goed'; zijn woordvoerder 
raakt wel gewond.
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Van Aartsen: 'Ze heeft eerst geprobeerd om met die auto op 
het Binnenhof te komen, maar ze wist niet datje daar als particu
lier niet meer op kunt rijden. Toen is ze door de stad gaan toeren. 
Het is volstrekt toeval geweest dat ze mij zag. Het is nog steeds 
een wonder dat ik daar zonder kleerscheuren van af ben geko
men. Haar actie was niet speciaal tegen mij gericht.' De vrouw is 
veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. De Orde van Advoca
ten heeft haar geschrapt van het tableau.

Onder Van Aartsen keert de debatcultuur uit de tijd van Bol- 
kestein terug. De fractieleden krijgen de ruimte en de vrijheid 
om hun mening te verkondigen, zolang die maar niet de belangen 
van de w d  schaadt. Hirsi Ali maakt er ruim gebruik van, maar 
Geert Wilders weet ook van wanten. In interviews met kranten 
en tijdschriften maakt hij zijn collega's belachelijk, bijvoorbeeld 
door hen grijze muizen te noemen. Hij stelt dat integratie van 
minderheden een gepasseerd station is en dat het islamitische 
Turkije nooit lid mag worden van de Europese Unie. Van Aart
sen en ook de fractie roept hem tot de orde, maar Wilders trekt 
zich er niets van aan. Hij ontvangt in toenemende mate fanmail 
van mensen die het roerend met hem eens zijn over buitenlandse 
minderheden, de islam en half of geheel gesluierde vrouwen.

De bom barst aan het begin van het zomerreces van de Ka
mer. In de laatste fractievergadering voor de vakantie spreekt 
Van Aartsen met zijn 27 collega's af dat wie voortaan in de media 
iets wil roepen, dat eerst even van tevoren moet melden. De vol
gende ochtend krijgt de fractievoorzitter bijna een rolberoerte. 
De Telegraaf opent met een stuk waarin Wilders en Opiaat de 
w d  oproepen een rechtsere koers te gaan varen. De heren pre
senteren een tienpuntenplan, dat de fractie volgens hen moet 
overnemen. Daar staat onder meer in dat opruiende moskeeën 
dicht moeten, dat hun geestelijken het land uit moeten worden 
gezet, dat de partij nooit meer met de PvdA mag regeren en dat 
een crimineel na drie keer een veroordeling levenslang moet krij
gen. Diezelfde ochtend gaat Wilders op vakantie met Frans Wee
kers. De heren gaan naar Kiev en Odessa in Oekraïne. Na de lan
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ding blijkt de mobiele telefoon van de geblondeerde Limburger 
vol te zitten met sms'jes en voicemailberichten van journalisten, 
van Gert-Jan Opiaat en van Van Aartsen. De laatste belt hij niet 
terug, met de eersten is hij nog dagenlang bezig.

Voor Opiaat is het een brug te ver wat zijn kompaan heeft 
gedaan. De bedoeling van het tienpuntenplan, dat is geschreven 
op instigatie van de kamercentrale Limburg, waaronder Wilders 
valt, is om het in het najaar voor te leggen aan de fractie en het 
partijbestuur, maar niet om het meteen in de publiciteit te gooi
en. Vier weken later licht Wilders zijn plan nog eens toe in Vrij 
Nederland en voorspelt hij dat de w d  veel zetels gaat verliezen 
als er op rechts een nieuwe politieke partij zou komen, bijvoor
beeld met Peter R. de Vries als boegbeeld.

Van Aartsen: 'Wilders is in de fractie vrij snel geradicali
seerd. Het thema integratie, immigratie, de positie van de islam 
en moslims in Nederland, dat was min of meer zijn portefeuille, 
die had hij indertijd van Dijkstal gekregen. Hij trad er niet al te 
veel mee naar buiten, maar ergens in 2004 veranderde dat. Mijn 
analyse is dat dit heel sterk te maken had met het feit dat Ayaan 
Hirsi Ali buitengemeen populair werd met onderwerpen die hij 
min of meer als de zijne beschouwde. Niemand kende Wilders in 
die tijd en Ayaan was de ster. Wilders zag volgens mij een grote 
concurrent opkomen. Dat hij met haar bevriend was, dat was 
maar deels zo. Dat was het beeld naar buiten.'

Volgens de fractievoorzitter kalft de steun voor Wilders snel 
af. Zijn uitlatingen en woordkeuzes in de pers worden steeds 
harder en brutaler. Van Aartsen denkt dat Wilders in het voor
jaar het plan opvat om voor zichzelf te beginnen. 'Daar heb ik 
ook signalen voor gekregen. Ik heb toen bedacht dat als hij dat 
toch van plan was, ik beter het moment waarop kon bepalen dan 
hij. Hij heeft zelf het hout voor het vuur aangereikt met zijn 
tienpuntenmanifest. We spraken af om vanaf september meer als 
eenheid te opereren; hij zit erbij, zegt geen boe of bah en de 
volgende dag staat dat plan van hem en Opiaat in De Telegraaf. 
Dat vond ik zo deloyaal, en dat heb ik hem ook in vrij duidelijke 
bewoordingen laten weten. Hij had het in de fractie kunnen zeg
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gen, maar hij hield zijn mond. Niet moedig.'
Frans Weisglas kent Wilders goed. In 1998 wordt Geert de 

tweede buitenlandwoordvoerder na Weisglas. Hij heeft dan al 
veel kennis over het Midden-Oosten. Na zijn eerste verblijf in 
Israël in de jaren tachtig keert hij er vele tientallen malen terug 
en ook bereist hij vrijwel alle andere landen in de regio. Het valt 
hem al vroeg op dat in veel buurlanden de bevolking wordt on
derdrukt door dictatoriale regimes en dat vrouwen er al helemaal 
niets te vertellen hebben, tenzij ze zelf in hoge kringen verkeren. 
Zo moet hij in het voorjaar van 1998 halsoverkop Iran verlaten 
om niet door de geheime dienst op water en brood te worden 
gezet. Het aspirant-Kamerlid heeft een het regime onwelgeval
lige toespraak gehouden en bovendien een kortstondige affaire 
gehad met een van de twee dochters van de voormalige president 
Rafsanjani, zo vertelt hij in kleine kring. Voordat hij kan worden 
opgepakt, zit hij in het vliegtuig naar huis. De ambassade weet 
hem nog net op tijd het land uit te krijgen.

Enkele maanden later komt Rafsanjani dochter naar Neder
land, om er op 19 oktober een lezing te houden bij de opening 
van het Islam Instituut in Leiden. Dat moet de liberale stromin
gen binnen de islam bevorderen. Job Cohen, staatssecretaris van 
Justitie, opent de instelling. In Leiden wordt zij opgewacht door 
tweehonderd naar het Westen gevluchte Iraniërs. Faezah Hash- 
lemi krijgt klappen van haar vroegere landgenoten en er ontstaat 
een vechtpartij met de politie. Haar lezing gaat niet door. Ze is 
kwaad dat de Nederlandse overheid haar niet kan beschermen. 
Gelukkig heeft ze nog een afspraak met Geert Wilders, anders 
was ze voor niets gekomen.

Weisglas: 'Het is een beetje een koningsdrama dat Wilders de 
weg voor Van Aartsen als opvolger van Zalm heeft geplaveid. Hij 
vroeg een aantal fractiegenoten wie hij als vicevoorzitter moest 
aanstellen. Ik heb hem toen geadviseerd om Geert te nemen, om
dat hij meer capaciteiten had voor die functie dan Bibi de Vries. 
Het is interessant om te bedenken wat er was gebeurd als Geert 
het wel was geworden. Dan was hij minder inhoudelijk bezig 
geweest en meer met het management van de fractie. Hij was te
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leurgesteld, maar niet rancuneus. Het had dus heel anders kun
nen lopen, maar ik verwijt Van Aartsen niets.'

Ook Anouchka van Miltenburg verwacht in 2004 min of 
meer dat Wilders de tweede man van de fractie wordt: 'Hij kreeg 
wel veel ruimte van Jozias. Toen hij uiteindelijk vertrok, zaten 
we verslagen bij elkaar aan tafel daar in Kasteel de Wittenburg in 
Wassenaar. Het vertrek van een collega heeft een solidariserende 
werking op de rest. Iemand wil niet meer bij je horen. Die verlaat 
je. Hij was aardig en plezierig als collega. Verslagen waren we.'

De zeventiende fractie van de v v d , die van Jozias van Aart
sen, wordt getypeerd door drie factoren. Nummer één is Geert 
Wilders, nummer twee is Ayaan Hirsi Ali en nummer drie is het 
terugtreden van Van Aartsen na de verloren gemeenteraads
verkiezingen in maart 2006. In de maatschappij hangt sinds de 
moord op Fortuyn een geladenheid die niet zomaar verdwijnt. 
De uitspraken van Hirsi Ali en Wilders over de islam leiden tot 
ernstige bedreigingen, waardoor beveiliging noodzakelijk wordt 
geacht. Ook Van Aartsen zelf krijgt security, evenals Gert-Jan 
Opiaat en Frans Weisglas. 'Als we een uitje hadden, moesten we 
met een entourage van beveiligers op stap. En we kregen bedrei
gingen via de e-mail/ zegt van Miltenburg. Bij de postkamer van 
het parlement komen kogelbrieven binnen.

Gebeurt er verder nog iets in de fractie? Uiteraard. Al meteen 
na Prinsjesdag 2004 lanceert Van Aartsen samen met financieel 
woordvoerder Stef Blok een offensief richting kabinet, dat Zalm 
dwingt tot een herschikking van de rijksbegroting. Het moet het 
nieuwe dualisme markeren, dat onder Hans Dijkstal was inge
ruild voor een strakke regie. Van Aartsen: 'Het was een verbou
wing van de begroting. Verhagen en ik hebben dat bedacht om
dat wij vonden dat er lastenverlichting moest komen. Het ging 
om meer dan een miljard euro. De financieel woordvoerders Blok 
en De Nerée tot Babberich hebben het uitvoerende werk gedaan. 
De vicevoorzitters Bibi de Vries en Gerda Verburg waren er ook 
nauw bij betrokken. We hebben dat toen in restaurant Berlage 
beklonken met z'n allen. Ik weet dat het kabinet dat niet zo ple
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zierig vond, maar ik ben altijd van opvatting geweest, dat een 
regeringsfractie de plicht heeft om dualistisch te opereren. Er 
zijn grenzen, maar je bent niet de volstrekte verdediger van wat 
het kabinet doet. Daar denken velen heel anders over, maar dat 
was mijn opinie.'

Gerrit Zalm weet dat de aanval op zijn Miljoenennota wordt 
gezien als een machtsstrijd tussen de twee fractievoorzitters Van 
Aartsen en Verhagen en het kabinet. Zelf ziet hij het anders: 'Ik 
heb nog geholpen bij het verschuiven van de diverse posten. Ik 
had er niet zo'n moeite mee, omdat het budgettair neutraal kon. 
Op 200 miljard i miljard verschuiven, dat is een half procentje.' 
Stef Blok ziet het inderdaad als een 'puur machtsspelletje. Ik 
weet niet eens meer waarover het ging, kun je nagaan!'

Het zomerreces loopt op zijn eind. Voordat het nieuwe parlemen
taire seizoen begint, wil Van Aartsen duidelijkheid over de rol en 
positie van Wilders. Hij wordt op donderdag 2 september ontbo
den bij Zalm op het ministerie van Financiën, waar ook partij
voorzitter Van Zanen zit. Wilders houdt vast aan zijn standpunt 
dat Turkije nooit ofte nimmer lid mag worden van de Europese 
Unie. Ook wil hij ongeacht de lijn van de fractie zijn eigen me
ningen blijven verkondigen. Vooral deze laatste voorwaarde gaat 
Zalm en Van Aartsen te ver. Als een volleerd vakbondsonderhan- 
delaar zegt Wilders dat hij niet wil opstappen uit de fractie als 
hij maar één van deze twee eisen ingewilligd krijgt. Van Aart
sen vindt beide voorwaarden onacceptabel; Zalm is geneigd om 
Wilders' mening over Turkije te gedogen. Uiteindelijk besluit de 
WD-top in een schorsing om de voorwaarden van de provoca
teur niet te slikken. Het is einde oefening.

Diezelfde avond nog maakt Wilders bekend dat hij in de 
Tweede Kamer blijft zitten en als eenmansfractie doorgaat. In zijn 
in 2009 verschenen memoires De romantische boekhouder schrijft 
Gerrit Zalm: 'Opmerkelijk is dat de vrijheden die Geert Wilders 
wil bedingen binnen de WD-fractie in de fractie van de Partij 
voor de Vrijheid (p w ) volstrekt niet bestaan. Wilders houdt de 
teugels strak in de hand. Quod Heet Jovi, non licet bovi — wat aan
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de góden is toegestaan is niet aan de runderen toegestaan.'
De fractie belegt drie keer een discussie over Turkije en een 

lidmaatschap van de eu. Van Aartsen: 'Hij is er bij één half bij ge
weest, zei toen niets en was bij de twee andere niet eens aanwe
zig. Ik had toen al signalen gekregen dat hij eruit wilde stappen. 
De standpunten die hij inneemt over de islam vind ik verwer
pelijk en niet behorend tot het liberaal gedachtegoed. Daarom is 
het ook maar goed dat hij voor zichzelf begonnen is. Hij is een 
buitengemeen gewiekste politicus met een complexe persoon
lijkheid.'

Johan Remkes is ervan overtuigd dat Wilders heel bewust af
koerste op een vertrek uit de w d . 'Alleen al dat tienpuntenplan. 
Als je dat soort dingen doet, dan weetje datje de fractie tot het 
uiterste tart. Het zou kunnen dat hij gefrustreerd was, omdat hij 
geen vicefractievoorzitter was geworden. Ik heb nooit de indruk 
gehad dat Geert grote ambities had om staatssecretaris of minis
ter te worden. Ik denk niet dat dat een rol gespeeld heeft. Hij 
begon te los aan de teugel te lopen. Dat is net als bij paarden. Als 
die eenmaal gewend zijn om te los aan de teugel te lopen, is het 
moeilijk om ze weer fatsoenlijk in het gareel te krijgen.'

Jan Franssen ziet de gang van zaken met Wilders als een 
bedrijfsongeval van de w d . Ze spreken elkaar begin van deze 
eeuw wel eens en bij een van die gelegenheden vraagt de jongste 
aan de oudste wat hij beter kan doen als Kamerlid. 'Ik zei toen 
dat hij moest ophouden met die troep in zijn haar en dat hij niet 
zo verbeten in de camera moest kijken. Het leek wel of hij alle 
boosheid van de wereld meetorste. Hij was ooit een echte liberaal 
rechts van het midden en ik denk dat hij dat in zijn hart nog 
steeds is, maar hij is nu in een tunnel terechtgekomen waar hij 
niet meer uit komt. Voor zijn eigen bestaansrecht moet hij zijn 
populistische lijn vasthouden. Als hij ooit de politiek verlaat, 
kan hij nog maar één ding doen: voor altijd naar het buiten
land.'

Voor Hans van Baaien staat wel vast dat Wilders uiteindelijk 
fractievoorzitter had willen worden. Van Aartsen zou immers wel 
weer eens minister worden. 'Later bleek dat hij de naam "Groep
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Wilders"al veel eerder had gedeponeerd, dus hij was er al langer 
mee bezig dan alleen in de zomer van 2004.'

In de pers verschijnen in de loop van 2004 verhalen over een 
strijd om het leiderschap van de v v d . Wie is de baas: Jozias van 
Aartsen of Gerrit Zalm? Volgens de traditie in de partij is de frac
tievoorzitter tevens de politiek leider, tenzij de minister-presi- 
dent een WD'er is. Maar dat is nog nooit voorgekomen. In de tijd 
van Wiegel en Rietkerk is er wel van afgeweken. Dus hoe moet 
het nu? In 2003 bespreken de vicepremier en de fractievoorzitter 
dit 'probleem'. Zalm wil niet dat het idee postvat dat hij en de 
andere WD-ministers hun instructies krijgen van Van Aartsen, 
terwijl deze op zijn beurt de beeldvorming wil vermijden dat 
Zalm als voorganger van Van Aartsen de fractie nog steeds aan
stuurt. Ze komen er niet echt uit, en handhaven de status quo.

In bijeenkomsten van het bewindspersonenoverleg (bpo) met 
de fractieleiding op donderdagavond ontstaat weleens een sfeer 
van gespannenheid. Van Aartsen wil precies weten wat de minis
tersploeg van plan is, terwijl hij zelf de kaarten tegen de borst 
houdt. Van echte regie, zoals bij het c d a  en de PvdA is geen 
sprake. 'Het was allemaal een beetje light touch — typisch v v d , 

typisch liberaal. Van Aartsen had weleens afwijkende opvattin
gen en wij hadden een eigen verantwoordelijkheid als ministers
ploeg. Ik denk dat er soms spanning was doordat hij zich nogal 
eens sfinxachtig kon opstellen over de positie die hij zou kiezen. 
Dan moesten we maar afwachten wat hij zou doen. Vaak hadden 
we even een voorgesprek om te zorgen dat het een beetje orden
telijk zou verlopen, dus we deden allebei denk ik wel ons best, 
maar dat het altijd gezellig en spanningsloos was, dat is niet zo,' 
aldus Zalm.

Van Aartsen meent dat de kwestie enorm is opgeblazen in de 
media. 'Gerrit en ik hebben heel goed met elkaar kunnen wer
ken, maar we zijn wel heel verschillende persoonlijkheden. Het 
verhaal dat wij persoonlijk een soort vete hadden, dat is totale 
onzin.'

Remkes bevestigt dit beeld. 'In het bpo is mij nooit opgeval
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len dat Van Aartsen heel andere opvattingen had dan Zalm. Br 
was wel discussie, maar geen onenigheid. Je kon wel merken dat 
Zalm en Van Aartsen geen vrienden waren. Hij heeft ons wel eens 
tijdens een bpo-diner in een restaurant in Den Haag de mantel 
uitgeveegd. Daar kreeg Van Aartsen aan tafel een woede-uitbar
sting die gericht was tegen ons allemaal.'

Op zondag 29 augustus 2004 zendt de vpro de laatste editie uit 
van Zomergasten, ditmaal met Ayaan Hirsi Ali. Zij wil als onder
deel van haar favoriete televisieavond de korte documentairefilm 
Submission van Theo van Gogh laten zien. Daarin geeft de regis
seur een beeld van de barbaarse, middeleeuwse manier waarop 
vrouwen in sommige moslimkringen worden behandeld. Hirsi 
Ali heeft het scenario zelf geschreven. De redactie van het pro
gramma wil het eigenlijk niet uitzenden, omdat de film een eigen 
product is van het WD-Kamerlid. Zij krijgt daarmee dus gratis 
reclamezendtijd. Maar uiteindelijk valt het besluit om toch ge
hoor te geven aan haar wens.

Twee maanden later leidt dit tot de moord op Theo van Gogh, 
die op dinsdagochtend 2 november in Amsterdam van zijn fiets 
wordt geschoten en daarna met een mes gruwelijk wordt toege
takeld. De dader, een jonge moslimfundamentalist met een Ma
rokkaanse achtergrond, prikt met een fileermes een brief op zijn 
lichaam, waarin hij aankondigt dat Ayaan Hirsi Ali nu aan de 
beurt is.

Ze hoort het afschuwelijke nieuws die ochtend op het Bin
nenhof. Nog voor de wekelijkse fractievergadering begint, ko
men rechercheurs van het Korps Landelijke Politiediensten haar 
uit het Kamergebouw halen. De mannen brengen haar naar een 
onderduikadres. Ze mag niet eerst nog naar huis om kleren, 
schoenen en toiletartikelen te halen. Van Aartsen krijgt twee da
gen later ook beveiliging. Zijn naam staat eveneens in de brief 
die de moordenaar (hij krijgt in juli 2005 levenslang) op het li
chaam van de cineast heeft achtergelaten. De dreiging is minder 
groot dan bij Hirsi Ali; de fractievoorzitter hoeft niet naar het 
buitenland.
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Een week later, op woensdag io november, vliegt Hirsi Ali 
onder begeleiding van twee zwaarbewapende mariniers vanaf 
vliegkamp Valkenburg bij Leiden naar de Amerikaanse marine- 
luchtvaartbasis Brunswick in de staat Maine. Later die dag ar
resteert de politie in Den Haag twee terreurverdachten van de 
zogenoemde Hofstadgroep. November en december verstrijken 
en pas op dinsdag 18 januari 2005 is Hirsi Ali weer terug in Ne
derland. Een maand later klaagt ze over haar huisvesting in het 
Marine Etablissement Amsterdam, waar ze voor haar veiligheid 
is ondergebracht. Ze wil een normale woning met beveiliging. 
Die krijgt ze een week later: een appartement in de Haagse Ar- 
chipelbuurt.

In december spannen de buren van Hirsi Ali een kort geding 
aan tegen de Nederlandse staat met als inzet haar af te dwingen 
verhuizing. De bewoners van het appartementengebouw zijn 
bang voor een aanslag waarvan ook zij slachtoffer kunnen wor
den. Bovendien hebben ze genoeg van de drukte die de beveili
gers van het Kamerlid in en om het gebouw zouden veroorzaken. 
Ook zijn ze bang dat de waarde van hun dure appartementen zal 
dalen. De rechter vindt het onzin en wijst de eis van de Hage
naars af. Die laten het er niet bij zitten en gaan in hoger beroep. 
Dat dient ruim vier maanden later. Op donderdag 27 april 2006 
stelt het gerechtshof de klagende buren in het gelijk. De volks
vertegenwoordiger van de vvd  krijgt tot september de tijd om 
andere woonruimte te vinden. De verbijstering in en buiten de 
fractie is groot. Van Miltenburg, De Krom en Aptroot zitten in 
het ledenrestaurant van de Kamer in totale verbijstering bij el
kaar. Hirsi Ali vertelt Van Miltenburg daags na de uitspraak dat 
ze weggaat uit Nederland. Ook de tegenstanders van Hirsi Ali en 
de fractieleden die wel eens moeite met haar hadden, vinden de 
rechterlijke uitspraak onbegrijpelijk. Hoe kan de ene rechter in 
dezelfde zaak een volstrekt tegenovergesteld oordeel vellen dan 
de andere rechter?

Als minister maakt Remkes een staaltje mee van de modus 
operandi van de voormalige Somalische: 'Ook in eigen kring gaf 
haar politieke optreden niet altijd aanleiding tot feest. Ik vergeet
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Ayoon Hirsi Ali e n  m i n i s t e r  Rifo Verdook k u n n e n  h e t  o p  ) 5  december 2005 nog goed met elkoor 

vinden. ANP

nooit meer dat ik gigantische cao-perikelen met de politie had. 
Sla ik 's ochtends De Telegraaf open, zie ik een vette kop: "Ayaan: 
Politie moet veel meer loon krijgen." Er stonden toen 10.000 
agenten op de stoep voor het departement. Ik heb toen Stef Blok 
gebeld als financieel woordvoerder en gezegd met belangstelling 
kennis te hebben genomen van het standpunt van zijn collega 
en gevraagd of de fractie ook dekking had gevonden voor deze 
briljante gedachte van Ayaan Hirsi Ali.'

De uitspraak van het gerechtshof doet letterlijk en figuurlijk 
de deur dicht voor de bedreigde parlementariër. Ze heeft al eer
der besloten om zich voor de (reguliere) verkiezingen van 2007 
niet herkiesbaar te stellen. Nederland is te klein voor Hirsi Ali. 
Ze is benaderd door een Amerikaanse universiteit en ook door 
een wetenschappelijk instituut in Washington. Nu kan ze dus 
per 1 september 2006 al naar de vs. Maar voordat het zover is,
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gaat eerst nog het tweede kabinet-Balkenende vallen met Hirsi 
Ali weliswaar niet in de hoofdrol of als onderwerp, maar wel als 
leidend voorwerp.

Edith Schippers, vicefractievoorzitter en in de jaren negentig 
begonnen als persoonlijk medewerkster van Dick Dees: 'Ayaan 
had tegen mij al eerder gezegd dat ze weg zou gaan. De volgende 
stap in haar carrière had ze al veel langer in gedachten. Ze had 
er heel goed over nagedacht. Een echte carrièreplanning. Ze had 
ook wel in de gaten dat ze niet eeuwig door kon gaan met reuring 
maken en onder bewaking kon blijven leven.'

In mei vertelt Hirsi Ali in het tv-programma Zembla dat ze na 
aankomst in Nederland in 1992 heeft gejokt over haar geboor
tejaar en haar achternaam. Hierop vraagt het Kamerlid Nawijn 
(lpf) aan minister Verdonlc om het Nederlanderschap van Hirsi 
Ali in te trekken. Deze aanhanger van het gedachtegoed van Pim 
Fortuyn denkt hier een politiek slaatje uit te kunnen slaan. Privé 
is hij de beroerdste niet. Als directeur van de Immigratie- en 
Naturalisatiedienst verleent Nawijn in de eerste helft van de ja
ren negentig een verblijfsvergunning aan een jongeman uit Sri 
Lanka, die door een bevriende homoseksuele sportjournalist van 
de toenmalige Haagsche Courant naar zijn appartement in Kijk
duin is meegenomen. De twee kennen elkaar uit de bestuurska
mer van voetbalvereniging dso in Zoetermeer, waarvan Nawijn 
voorzitter is.

Rita Verdonk gelast een onderzoek en voormalig WD-leider 
Hans Dijkstal geeft Hirsi Ali via het politieke praatprogramma 
Buitenhof het advies om haar Kamerlidmaatschap op te geven. 
Weer later blijkt dat zowel Gerrit Zalm als (partijvoorzitter) Bas 
Eenhoorn in 2002 door de aivd is geïnformeerd over het gejok- 
kebrok van de asielzoekster. Een dag na Dijkstals 'goede raad' 
meldt minister Verdonk aan de Tweede Kamer dat het veelbe
sproken fractielid de Nederlandse nationaliteit ten onrechte 
heeft verkregen. Weer een dag later -  het is dinsdag 16 mei — 
geeft Ayaan Hirsi Ali een persconferentie samen met Zalm en Van 
Zanen om mee te delen dat ze met onmiddellijke ingang uit de 
politiek stapt en op 1 september in Washington gaat werken.
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Hiermee lijkt de zaak afgedaan, maar dat is niet zo.
Enkele dagen later maakt Verdonk bekend dat het geplaagde 

Kamerlid haar Nederlandse nationaliteit mag behouden, nadat 
de Kamer haar daartoe in een motie had opgeroepen. Eind juni 
-  het is bijna zomerreces — zegt Hirsi Ali 's avonds in tv-pro- 
gramma nova dat ze van de minister een verklaring heeft moeten 
tekenen waarin ze zegt het te betreuren dat ze de minister 'op 
het verkeerde been heeft gezet' met haar afwijkende achternaam 
en leeftijd. Wat de achternaam betreft heeft zij niet gelogen; in 
Somalië werkt het systeem van familienamen anders dan in Ne
derland.

De WD-bewindsvrouw wil deze verklaring als goedmakertje 
gebruiken voor haar beslissing om Ayaan Hirsi Ali haar Neder
landse paspoort te laten behouden. Ayaan op haar beurt heeft 
het paspoort dringend nodig om een visum voor de Verenigde 
Staten te kunnen aanvragen. Chantage is een begrip dat hier bij 
menigeen naar boven komt. Wat op woensdagochtend 28 juni 
2006 begint als een onschuldig lijkend debatje over de brief van 
Verdonk aan de Kamer, waarin ze haar besluit uitlegt, eindigt 
de volgende dag in het langste discours uit de Nederlandse par
lementaire geschiedenis: om acht minuten over halfzes aan het 
einde van de nacht tikt voorzitter Weisglas de zaak af. De Twee
de Kamer heeft dan 19 uur en 23 minuten gedebatteerd over de 
naturalisatie van een toegelaten en als politiek vluchteling er
kende asielzoelcster die de Nederlandse taal perfect beheerst en 
op bewonderenswaardige wijze volksvertegenwoordigster wist 
te worden.

Als in de loop van het inmiddels nachtelijke debat ook de 
minister-president zich naar de Kamer begeeft, gaat het fout. Hij 
erkent namelijk dat minister Verdonk van Hirsi Ali een knieval 
heeft geëist met haar 'Ik betreur' in ruil voor haar paspoort. Alle 
seinen springen op rood. Groenlinks dient een motie van afkeu
ring in tegen Verdonk, die de Kamer weliswaar verwerpt, maar 
die wel door regeringspartner D66 wordt gesteund. De fractie 
zou op eigen houtje hebben gehandeld, want de twee ministers, 
Brinkhorst en Pechtold, weten nergens van. Door voor de motie
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te stemmen vervroegt D66 die verkiezingen naar november 2006. 
Verdonk treedt niet af — waarom zou ze? Daarom zegt de fractie 
het vertrouwen in het gehele kabinet op, waardoor de twee ei
gen ministers aftreden en Balkenende 11 voortijdig sneuvelt. Een 
week later gaat de ploeg zonder D66 verder. Op de twee open
gevallen plekken komen Atzo Nicolaï (Bestuurlijke Vernieuwing 
en Koninkrijksrelaties) en Joop Wijn van het cd a  (Economische 
Zaken).

Voor Willibrord van Beek, sinds maart fractievoorzitter na 
het plotselinge terugtreden van Jozias van Aartsen, is het wel 
duidelijk dat Rita Verdonk het lijsttrekkersreferendum van Mark 
Rutte zou hebben gewonnen als ze had moeten aftreden. Zoiets 
schept medeleven en sympathie bij een deel van de WD-aan- 
hang. Maar 'Zalm en ik zagen geen aanleiding om haar weg te 
sturen. Als ik Verdonk had afgeserveerd, weet ik zeker dat zij de 
nieuwe lijsttrekker was geworden.'

Ruim een jaar daarvoor is al een andere D66-minister uit het 
kabinet-Balkenende 11 gestapt. Thom de Graaf spreekt in de for
matie met cd a  en vvd  af dat hij tijdens de regeerperiode onder 
meer de voortaan te kiezen burgemeester kan invoeren. Zijn D66- 
droom haalt de Tweede Kamer, maar verzandt aan de overkant. 
De dag na de stemmingen in de senaat treedt De Graaf af. Nu 
dreigt een kabinetscrisis, want hij is vicepremier, en bovendien 
wantrouwt zijn partij coalitiepartner v vd  op dit onderwerp. 
Weliswaar stemmen de liberale senatoren voor het wetsvoorstel, 
maar Hans Wiegel leidt het verbale verzet tegen de staatsrechte
lijke vernieuwingsdrang van D66. Fractieleider Dittrich wil zijn 
partij alleen in de regering houden als er nieuwe afspraken ko
men over bestuurlijke vernieuwingen. Die komen er, maar stel
len weinig voor. Er komt een onderzoek naar nieuwe vormen van 
staatkundige vernieuwing. Alexander Pechtold, partijvoorzitter 
en burgemeester van Wageningen, volgt De Graaf op in het kabi
net, Brinkhorst wordt vicepremier.

Tikje wrang voor De Graaf is dat hij in het voorjaar van 2005 
namens het kabinet nog mag uitleggen waarom de regering te
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genstander is van een Nederlands referendum over een Europese 
grondwet. GroenLinks, D66 en PvdA hebben zo'n overigens 
vrijblijvende volksraadpleging weten af te dwingen. Fractielei
der Van Aartsen is ook voorstander van het referendum, zeer te
gen de zin van Zalm en de andere WD-bewindslieden. Van Aart
sen ziet het als blijk van zijn dualistische houding jegens het 
kabinet. 'Balkenende vond het onzin en de WD-bewindslieden 
deden ook niets om de bevolking uit te leggen waarom een Eu
ropese grondwet belangrijk was voor de toekomst. Het kabinet 
stak geen poot uit', zegt hij.

De verbijstering en vooral frustratie zijn groot in Den Haag 
als blijkt dat op i juni 2005 bijna 62 procent van de bevolking 
tegen een grondwet voor de gehele Europese Unie is. Neder
land staat in zijn hemd; het pro-Europese lidstaatje van weleer 
blijkt helemaal niet zo'n aanhanger van de Europse gedachte te 
zijn.

Zalm is extra verbaasd, omdat de WD-fractie onder zijn lei
ding in 2003 nog tegen het referendum was. Hij vraag zich af hoe 
Van Aartsen het voor elkaar heeft gekregen om de fractie achter 
zijn standpunt te krijgen. Van Aartsen op zijn beurt is nijdig 
dat 'Vak K' niets heeft gedaan om de raadpleging tot een suc
ces te maken. De media beschouwen het meningsverschil van de 
twee WD-toppers als een knalharde ruzie, maar daarvan is geen 
sprake, beamen beiden.

Tijdens de algemene politieke beschouwingen van de kabi
netsplannen voor 2006 spreekt Van Aartsen zich geheel onver
wachts uit tegen invoering van een zogenoemde kilometerhef- 
fing, een extra belasting voor automobilisten die de files moet 
doen verminderen. De verkeerswoordvoerder van de fractie, 
Pieter Hofstra, weet niet hoe hij het heeft. Al in 2004 heeft hij 
met goedkeuring van de fractie ingestemd met invoering van de 
omstreden autobelasting, een plan aanbevolen door W D 'er en 
ANWB-directeur Nouwen. Nu, zonder overleg of voorinformatie 
van zijn fractievoorzitter, hoort Hofstra Van Aartsen zeggen dat 
het niet doorgaat. De politiek leider van de liberalen zegt de vol
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gende dag in n r c  Handelsblad dat hij begrip heeft voor Hofstra's 
emotionele reactie ('Ik stop ermee. Ik ga weg hier'), maar dat hij 
de lijnen uitzet. Weer een dag later draait Van Aartsen een beetje 
bij. De fractie staat achter Hofstra, dus er dreigt een serieus pro
bleem. Het compromis luidt dat Van Aartsen niet principieel te
gen 'rekeningrijden' is en dat het onder voorwaarden op termijn 
kan worden ingevoerd. 'Op termijn' blijkt een rekbaar begrip. 
Het eerste kabinet-Rutte heeft een streep gehaald door de kilo- 
meterheffing.

Het gaat er snoeihard aan toe in de fractievergadering na het 
debat over de Miljoenennota. Van Beek, die Van Aartsen een 
halfjaar later zal opvolgen, dreigt met muiterij. Weisglas valt 
hem bij. Als Van Aartsen niet stante pede zijn faux pas ongedaan 
maakt, 'hebben wij morgen een andere fractievoorzitter', kon
digt Van Beek in alle rust aan.

Hofstra: 'Karla Peijs was minister van Verkeer en Waterstaat. 
De verhouding tussen ons moest groeien. Ze was echt helemaal 
CDA. Maar na een tijdje kreeg ik een vrij goede verstandhouding 
met haar, en toen vertelde ze mij kort voor Prinsjesdag: "Weet 
je wel dat jouw baas op het departement geweest is?" Dat had 
ze natuurlijk teruggekregen van ambtenaren en Jozias was zelf 
oud-ambtenaar, dus die kende iedereen. Hij is waarschijnlijk bij 
de sg of de dg binnengelopen en heeft zich laten voorlichten 
over rekeningrijden. Ik vind het prima als een fractievoorzitter 
zich laat voorlichten. Maar het is wel raar dat hij dat doet zonder 
medeweten van de woordvoerder op dat terrein. Bij de algemene 
beschouwingen, die hij trouwens heel goed deed, trok hij zijn 
eigen plan. Zonder enig overleg in de fractie, zonder enig overleg 
met mij. Er is nog een bemiddelingspoging geweest met Henri 
Kruithof en Hans Wiegel. Ik ben helemaal geen moeilijk man, 
maar hierover heb ik me echt opgewonden.'

VAN AARTSEN STAPT OP
Het is de nacht van dinsdag op woensdag 8 maart 2006. Op de 
A4 van Amsterdam naar Den Haag rijdt de dienstauto van Jo
zias van Aartsen, de fractievoorzitter van de vvd  in de Tweede
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Kamer. Hij is somber gestemd en hij kijkt in gedachten verzon
ken uit het raam naar de feloranje lampen die Schiphol tot een 
oceaan van licht maken. Naast hem op de achterbank zit Henri 
Kruithof, zijn woordvoerder. 'Bel het a n p  maar, dan weten alle 
media het morgenochtend', zegt Van Aartsen. Kruithof zoekt in 
zijn mobiele telefoon naar het algemene nummer van het pers
bureau. De dienstdoende nachtredacteur binnenland heeft zich 
goed ingelezen in het nieuws van de vorige avond. Dat wordt 
beheerst door de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen. 
De PvdA en de SP zijn de grote winnaars, cd a  en v vd  hebben 
verloren. Kruithof vertelt de ANP-redacteur dat Van Aartsen zijn 
conclusies trekt uit de uitslag en dat hij terugtreedt als fractie
leider. De journalist kent Kruithof niet; hij is geen parlementair 
verslaggever. Het a n p  krijgt 's nachts wel meer telefoontjes van 
gekken die iets beweren. Maar de voorlichter van de WD-fractie 
geeft niet zomaar op. Hij suggereert de ANP'er om een collega van 
de parlementaire redactie wakker te bellen. Dat gebeurt en die 
herkent de stem van Kruithof. Het is dan wel anderhalf uur later. 
Het nieuws wordt alsnog wereldkundig gemaakt.

In 2002 haalt de v vd  bij de gemeenteraadsverkiezingen 15,3 
procent van de stemmen. Begin 2006 zijn de peilingen niet gun
stig, maar ook niet dramatisch. Van Aartsen bepaalt voor zichzelf 
dat de v vd  op 7 maart minimaal 14 procent moet halen; zo niet, 
dan houdt hij ermee op. Met slechts twee partijgenoten deelt 
hij deze ondergrens: Mark Rutte, die de verkiezingscampagne 
leidt, en Bibi de Vries, zijn vicefractievoorzitter. Aan het einde 
van de uitslagenavond in De Heeren van Aemstel aan het Thor- 
beckeplein blijft de meter steken op 13,8 procent. Van Aartsen: 
'Ik weet ook niet meer precies wanneer die gedachte bij me is 
opgekomen. We hebben een ongelofelijk enthousiaste campagne 
gevoerd met veel jonge kandidaten voor de gemeenteraden, gro
tendeels gebaseerd op het vernieuwde Liberaal Manifest, dat in 
2005 was vastgesteld. Ik was een groot voorstander van meer 
partijdemocratie. De gekozen minister-president is een van de 
elementen van dat Liberaal Manifest. Dat werd als een totaal ver
nieuwend gedachtegoed van de v vd  beschouwd. Ik ben ook een
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groot voorstander van het Franse districtenstelsel. En ik vind dat 
er een moment moet komen waarop D66 en de w d  eens serieus 
met elkaar gaan praten over het nut van twee liberale partijen 
in het Nederlandse politieke landschap, dat toch al zo verdeeld 
is. Lang niet iedereen in de w d  denkt er zo over. Ook omdat ik 
kandidaat zou zijn voor het lijsttrekkerschap, vond ik dat de ge
meenteraadsverkiezingen in elk geval niet dramatisch mochten 
aflopen. Maar het was een nederlaag. Zo werd het ook gevoeld in 
de partij. Dus ik vond dat ik consequent moest zijn.'

In het WD-bolwerk Wassenaar gaat het op de avond van 7 
maart ook mis, in nog veel grotere mate dan op landelijk niveau. 
Een in de liberale dorpsfractie teleurgestelde gepensioneerde 
bankier richt een eigen partij op onder de naam 'Wat Wassenaar 
Wil'. Hij brengt de w d  een daverende klap toe door met zes ze
tels de raad binnen te stormen. Van de elf zetels die de w d  heeft, 
houdt ze er vijf over. Van Aartsen: 'Sommigen zeiden toen dat 
als de w d  in Wassenaar niet uiteen was gevallen, de landelijke 
uitslag de 14 procent wel had gehaald. Als dat zou zijn gebeurd, 
was ik gebleven.'

Van Aartsen stapt niet zomaar op. Van tevoren houdt hij re
kening met een eventueel terugtreden. Al eerder bespreekt hij 
met Mark Rutte — die hij na het aftreden van staatssecretaris Nijs 
in juni 2004 van Sociale Zaken naar Onderwijs 'overplaatst', een 
toekomstig lijsttrekkerschap. Direct na de definitieve uitslag op 
de verkiezingsavond in Amsterdam zegt hij tegen Rutte: "Nu 
moet jij het gaan doen." 'Rita Verdonlc had mij verzekerd dat zij 
zich niet kandidaat zou stellen voor het lijsttrekkerschap, maar 
nadat ik was weggevallen, is ze van plan veranderd. Toen kreeg 
je die rare interimperiode en de strijd tussen Rutte en Verdonk. 
Die is veel te lang doorgegaan. Onverstandig van haar.'

Terwijl Van Aartsen een persconferentie geeft om zijn besluit 
toe te lichten, bespreken de ministers Zalm, Verdonk, Hooger- 
vorst en Kamp en staatssecretaris Rutte de kwestie van het lijst
trekkerschap op de werkkamer van de minister van Defensie. 
Zalm leidt het gesprek. Zelf heeft hij geen ambitie meer. Hoo- 
gervorst heeft andere plannen, buiten de politiek. Verdonk zegt:
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'Sla mij maar over.' Rutte is de enige die ronduit aangeeft dat hij 
wel wil. Edith Schippers: 'In het kabinet is een rondje gedaan 
van "wie heeft interesse in het lijsttrekkerschap?" In de fractie 
is dat ook gevraagd. Ik heb zelf Henk Kamp nog gebeld met de 
vraag of hij voorzitter wilde worden, maar hij had geen inte
resse. Hans Hoogervorst vertelde mij dat de WD-bewindsperso- 
nen hadden bedacht dat het Mark moest worden. Rita is niet 
gevraagd. Dat heeft haar altijd dwarsgezeten, dat men in haar 
niet een opvolgster zag. Zo gaan die dingen bij heren. Dan moet 
je als vrouw naar voren treden en erbovenop gaan zitten, anders 
lukt het niet.'

Henk Kamp: 'Ik heb nooit politiek leider willen worden. De 
druk die je dan hebt is zeer groot, en ik ben iemand die houdt 
van regelmaat en van zijn gezinsleven, dus ik probeer in omstan
digheden dat ik heel hard moet werken toch de regelmaat vast 
te houden en ook mijn gezinsleven aandacht te blijven geven. 
Ik was ervan overtuigd dat met mijn manier van werken — als ik 
politiek leider zou zijn -  dat haast niet zou kunnen, want dan 
zou ik de hele dag met dat werk bezig zijn. Als politiek leider is 
er altijd iets, je bent nooit klaar. Die laatste stap naar dat leider
schap wilde ik niet zetten. Toen Gerrit Zalm onze politiek leider 
en vicepremier was, wilde ik wel leidinggeven aan de fractie. Ik 
heb me kandidaat gesteld, maar de fractie heeft mij niet geko
zen. Dat accepteer ik volledig en dat was het dan. Na het vertrek 
van Jozias van Aartsen heb ik er nog even goed over nagedacht, 
maar ik heb om twee redenen besloten het niet te doen. De eerste 
reden was dezelfde als zojuist genoemd en de tweede was, even 
belangrijk, dat ik vond dat Mark Rutte het beter zou kunnen 
doen dan ik. Hij is vijftien jaar jonger.'

De fractie in de Tweede Kamer zit ook niet stil. Al vroeg in de 
ochtend treedt een belcircuit in werking. Weisglas laat aan Bibi 
de Vries weten dat hij die dag voor Henk Kamp zal pleiten als 
nieuwe fractievoorzitter. Degene die de fractie nu gaat leiden, zal 
bijna zeker ook kandidaat voor het lijsttrekkerschap zijn op weg 
naar de verkiezingen in 2007. Duidelijke, andere kandidaten met 
een grote meerderheid achter zich, zijn er niet om de in de nacht
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Willibrord van Beek is tijdelijk fractievoorzitter van begin maart tot eind juni 2006. v v d -ARCHIEF

afgestapte Van Aartsen op te volgen. Uit de consultatieronde van 
de biechtstoelprocedure komt naar voren dat Willibrord van 
Beek de fractie zou moeten leiden tot duidelijk is wie de lijst
trekker van de w d  wordt. Van Beek zit acht jaar in de Kamer, is 
rustig en weloverwogen, maar niet het type van een stemmenka
non. Een overgangsvoorzitter. Zo is het die ochtend en middag 
besproken door Edith Schippers, Arno Visser, Annette Nijs en 
Frans Weekers. Zij krijgen de handen op elkaar voor Van Beek als 
fractievoorzitter ad interim.

Terugkijkend op die periode zegt Edith Schippers: 'Van Aart
sen is een unieke fractievoorzitter geweest, die ruimte gaf om 
te opereren. Maar hij had de pech dat hij met de erfenis van 
Dijkstal zat, dat hij in een periode zat waarin Ayaan Hirsi Ali 
in de fractie kwam, waarin Theo van Gogh werd vermoord en 
waarin zich allerlei spanningen voordeden met Geert Wilders.
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Ik vond zijn manier van leidinggeven erg prettig. Ik denk dat 
hiërarchisch leidinggeven een beetje passé is.'

Het oordeel van Van Aartsen zelf is gelijkluidend: 'Ik geloof
de in meer ruimte voor fractieleden. Er was een heel bureaucra
tisch systeem ontstaan over wat je als fractielid mocht zeggen 
in de Kamer. Dat was erg gebureaucratiseerd. Niet zozeer onder 
Gerrit -  het was er onder Dijkstal al. Er waren commissieverga
deringen op maandag waar alles min of meer werd dichtgeregeld, 
en ik geloof daar niet in. Ik geloof in meer vrijheid van handelen. 
Ik denk dat ik de spankracht van die fractie op dit punt heb 
overschat. Dat had ik misschien beter moeten doen, maar ik ben 
zelf altijd heel gelukkig met die methodiek geweest. Het was een 
moeilijke fractie. Ze was niet door mij uitgezocht. Het was de 
keuze van Zalm. Het was moeilijk, omdat Ayaan erin zat. Iemand 
die zomaar van buiten kwam. Niemand kende haar, en ze kwam 
ook nog hoog op de lijst binnen. Dat heeft hier en daar tot wrij
ving geleid. Ze was meteen een bekend — en door velen ook zeer 
geliefd -  Kamerlid. Het was dus een lastige fractie en dan zit er 
een fractievoorzitter die ruimte gaat geven...'

Willibrord van Beek krijgt het nog druk in de bijna vier maan
den die zijn fractievoorzitterschap duren. 'Ik ben wel gevraagd 
om mij kandidaat te stellen voor het lijsttrekkerschap, maar dat 
wilde ik niet. Ilc weet waarvoor ik geschikt ben en waarvoor 
niet. Ik vond het prima om de fractie te leiden, maar ik ben niet 
de man van de oneliners en de snelle debatten. Een dag later 
stelde Mark Rutte zich verkiesbaar. De partij en een groot deel 
van de fractie wilden eigenlijk dat Henk Kamp dat zou doen, 
maar hij wilde zelf niet. Toen kwam Rita Verdonk ineens. Dat 
sloeg in als een bom. Ze had het met niemand afgestemd. De rest 
van mijn fractievoorzitterschap speelde in de context van de po
litieke strijd tussen die twee collega's. Ik moest zodanig opereren 
dat beide kampen tevreden waren. Dat heeft veel meer gevraagd 
dan velen zich realiseren. Verdonk bleek in staat om iemand met 
wie de relatie goed was — of leek te zijn — in één avond het land 
uit te sturen. Wat ook speelde was dat ik fractievoorzitter zou
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blijven als Rita Verdonk het referendum van Mark Rutte zou 
winnen. Zij kon de Kamer niet in, omdat zij niet op de lijst stond. 
Als Rutte zou winnen, zou hij fractievoorzitter worden en zich 
door iemand laten vervangen als staatssecretaris, om meer be
kendheid te krijgen en te wennen aan het Kamerwerk. Dat ging 
allemaal niet door, doordat D66 de stekker uit het kabinet trok. 
Dus kwamen de verkiezingen eerder dan verwacht.'

Johan Remkes heeft zoals gebruikelijk een scherpe waarne
ming: 'Een aantal fractieleden had beklonken dat er een over
gangsregime moest komen. Ik heb van iedereen toen begrepen 
dat dit op tijdelijke basis zou zijn. Als Rita had gewonnen, had 
het niet voor de hand gelegen dat Mark naar de fractie zou gaan. 
Dan had het voor de hand gelegen dat Willibrord tot aan de ver
kiezingen fractievoorzitter zou blijven. Een groot deel van de 
fractie wilde Henk Kamp als nieuwe voorzitter. Dat had ook te 
maken met het gevoel bij sommigen dat het jonge talent Mark 
Rutte niet nu al voor de leeuwen moest worden gegooid. Is het 
niet beter dat Henk met een wat meer op rechts vormgegeven 
profiel de electorale deur goed dicht houdt, zodat de p w  van 
Geert Wilders de wind uit de zeilen wordt genomen, zo luidde 
de gedachte.'

Op woensdag 22 maart 2006 dient zich plotseling een tweede 
kandidaat aan voor het lijsttrekkerschap. Het is Jelleke Veenen- 
daal, die sinds december 2003 in de fractie zit, en afkomstig is 
uit het midden- en kleinbedrijf. Ze vindt dat één kandidaat geen 
keuze is en wil Rutte tegengas bieden. Haar actie wordt lacherig 
ontvangen, niemand neemt het serieus. Dat is wel het geval als 
Rita Verdonk op woensdag 5 april in de Amsterdamse BouwRAI 
haar kandidatuur toch nog aankondigt. Daarbij parafraseert ze 
Frits Bolkestein die zestien jaar eerder bij zijn 'ambtsaanvaar
ding' in Zwolle zei: 'We gaan niet naar links, we gaan niet naar 
rechts, we gaan recht omhoog.' Verdonk maakt ervan: 'Ik ben 
niet links, ik ben niet rechts, ik ben rechtdoorzee.' Rutte reageert 
als door een adder gebeten.

Inhoudelijk verschillen Rutte en Verdonk weinig; het ver
schil zit in de presentatie. De minister voor Vreemdelingenbe-
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leid en Integratie vindt dat zij 'daadkracht en duidelijkheid' uit
straalt. Rutte legt meer nadruk op de inhoud dan op zijn eigen 
persoon. Het wordt een bijna Amerikaanse verkiezingsstrijd. Na 
het verkiezingsdrama van 2002 wil het partijbestuur dat de le
den voortaan de lijsttrekker kiezen. In 2006 is dat voor het eerst 
aan de orde. In de Amerikaanse situatie legt de verliezer zich 
neer bij de uitslag en trekt loyaal op met de winnaar. Bij het w d - 

referendum gaat het anders. De verliezer, Rita Verdonk, schikt 
zich aanvankelijk, maar gaat dwarsliggen na de Tweede Kamer
verkiezingen van 22 november.

Van Beek: 'Verdonlcs campagne was niet lijstondersteunend. 
We hadden de afspraak dat iedereen in de campagne van alles 
mocht zeggen, zolang het maar lijstondersteunend was. Ik heb 
altijd gezegd: ''Stem op de w d  en als u het leuk vindt, mag u 
ook op mij stemmen, maar het gaat om de w d ." Bij Verdonk 
ging het om Verdonk, niet om de w d . Ik heb meegemaakt dat 
de ploeg van Verdonk op een verkiezingsavond in november 
alle WD-affiches van de muren haalde en verving door Verdonk- 
posters. Dat was dus een redelijk agressieve campagne om maar 
te zorgen dat men op de nummer twee van de lijst zou stem
men. Het was dus niet toevallig dat iets meer mensen op num
mer twee dan op nummer één hebben gestemd. Daar is hard aan 
gewerkt. Was het maar een richtingenstrijd geweest tussen links 
en rechts in de partij, dan viel er iets te kiezen. Niemand heeft 
Mark ooit op een linkse uitspraak kunnen betrappen. Het ging 
gewoon om persoonlijke ambitie. Dat was ook het verschil tussen 
Verdonk en Wilders. Wilders is vertrokken omdat hij iets vond. 
Bij hem ging het om de inhoud. Bij Verdonk ging het niet om de 
inhoud. Zij wilde zelf de nummer één zijn en minister-president 
van Nederland worden. Als je het over richtingen hebt, dan kun 
je Verdonk kwalificeren in de rechtse hoek en Mark in de liberale 
hoek. Bij hem zit er veel meer fundament onder.'

Hans van Baaien heeft het niet op lijsttrekkersreferenda. Hij 
vindt het gevaarlijk, omdat de kandidaten zich moeten profile
ren op hun eigen persoonlijkheid, zeker als er inhoudelijk geen 
verschillen zijn. 'Het was een beauty contest. Ik heb liever het
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ouderwetse systeem, waarin de partij iemand aanwijst. Het was 
ook raar dat de verliezer nummer twee in de fractie werd. Het 
was chiquer geweest als Rita niet in de Kamer was gaan zitten, 
maar weer minister had kunnen worden. Dat ging niet in 2007, 
maar dit was ook geen goede oplossing. Zelf ben ik ook door Jan 
van Zanen aangezocht om het tegen Rutte op te nemen. Ik kreeg 
niet de in druk dat het de bedoeling was er een open strijd van te 
maken die ik geacht werd te winnen. Ik heb daarom het aanbod 
direct afgeslagen. Bovendien vond ik dat Mark Rutte betere pa
pieren had dan ik om de w d  te leiden. Hij heeft ook meer humor 
dan Rita Verdonk en dat vind ik een belangrijke eigenschap voor 
een WD-leider.'

Op woensdag 31 mei 2006 giert de stress door de WD-gele- 
deren. Wordt het Rita? Wint Mark? De peilingen wijzen in de 
richting van Verdonk. In het Amsterdamse Hotel Okura maakt 
de verlciezingscommissie aan het begin van de avond de uitslag 
bekend: Rutte krijgt 51 procent van de uitgebrachte stemmen, 
Verdonk 46 procent en Veenendaal de resterende 3 procent.

Een maand later valt het kabinet. Mark Rutte neemt op don
derdag 29 juni de voorzittershamer van Willibrord van Beek 
over. Weer een week later beëdigt koningin Beatrix haar tiende 
kabinet in vijfentwintig jaar. Balkenende 111 organiseert de ver
kiezingen en maakt de rijksbegroting voor 2007.

In een vraaggesprek met minister Verdonk in oktober zegt ze 

in het blad van MKB-Nederland op de vraag of ze soms plannen 

heeft om 'voor zichzelf' te beginnen: 'Nooit heb ik de aanvech

ting gehad om zoiets te doen. Ilc ben loyaal aan de vvd  en dat 

b lijf ik  ook.' Dat zou nog veranderen.

In aanloop naar de 22e november verschijnt in augustus de 
kandidatenlijst met enkele opmerkelijke, nieuwe namen erop. 
Alsof het de Top 40 betreft komen met stip binnen op vier en 
vijf Brigitte van der Burg respectievelijk Fred Teeven. De eerste 
is 'ontdekt' door Robin Linschoten. Na een gesprek met Rutte 
belandt de voormalige directeur van de Raad voor Zelfstandig 
Ondernemerschap ook tot haar eigen verbazing op de toppositie
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De drie kandidaten voor het lijsttrekkerschap van de VVD in mei 2006: Rita Verdonk, Mark Rutte en 

Jelleke Veenendaal. VVD- ARCHI E F

direct na de lijsttrekker, Rita Verdonk en Henk Kamp. Teeven is 
al bekend van Leefbaar Nederland en als officier van justitie. Om 
hem bedankt Arthur Docters van Leeuwen, de vroegere hoogste 
baas van Teeven, voor de eer, want hij zou op plaats nummer tien 
komen te staan. De vroegere kritische journalist en tegenwoordig 
communicatieadviseur Ton Elias prijkt op plek 23.

In de campagne is er interne kritiek op de profilering van 
Rutte, hoewel hij zich richt tot de kiezers die doorgaans op cd a  

of PvdA stemmen en die ideologisch op de rechterflanken van 
die partijen thuishoren. Het verlies van 6 zetels moet eerder 
worden verklaard uit de strijd die hij met Rita Verdonk heeft 
gevoerd, die partij en achterban splijt. Grote winnaar is de SP, 

die een megawinst van 16 zetels pakt, maar ook Geert Wilders 
boekt succes met 9 zetels uit het niets. De opmars van Jan Marij-
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Edith Schippers, de machtigste vrouw van Nederland in 2013, is van maart 2006 tot oktober 2010 

vicefractievoorzitter naast Mark Rutte. V V D -A RC H IE F

nissen maakt de sp de derde fractie in de Kamer na cd a  (41) en 
PvdA (33). De Partij voor de Dieren maakt haar entree met twee 
zetels, de lpf verdwijnt bijna weer net zo snel als zij is opgeko
men.

Het jaar 2006 is voor de w d  geen pretje, maar in internatio
naal kader geplaatst wordt dat weer betrekkelijk. Het jaar begint 
met een revolutie in de zorg, waarvoor liberalen lang hebben ge
ijverd. Minister Hans Hoogervorst introduceert een nieuw ver
zekeringsstelsel zonder ziekenfonds. Iedere Nederlander vanaf 
achttien jaar is verplicht verzekerd bij een zelf te kiezen zorg
verzekeraar. Basisvoorzieningen als consultatie bij de huisarts en 
behandelingen in het ziekenhuis zijn standaard. Wie meer wil, 
kan zich bijverzekeren. In maart overlijdt de van oorlogsmisda-
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Anouchka van Miltenburg is vicefroctievoorzitter van oktober 2010 tot september 2012 naast Stef 

Blok. V V D -A RC H IE F

den verdachte Servische ex-president Milosevic in de Scheve- 
ningse gevangenis, waar hij al vijf jaar in voorarrest zit. Italië 
wordt wereldkampioen voetbal door de finale van Frankrijk te 
winnen. Die zomer is de heetste die Nederland ooit heeft mee
gemaakt. In augustus gaan voor het eerst Nederlandse militairen 
naar Afghanistan om in NAVO-verband de provincie Uruzgan te 
helpen opbouwen. Datzelfde jaar sneuvelen vier soldaten. Op de 
valreep van 2006 wordt de voormalige Iraalcse dictator Saddam 
Hoessein op last van een rechtbank in Bagdad opgehangen.

De verkiezingsuitslag dwingt cd a  en PvdA bijna om met elkaar 
te gaan regeren. De vvd  speelt als verliezende fractie geen rol 
meer, hoewel sociaal- en christendemocraten wel een derde partij 
nodig hebben om zich van een meerderheid in de Kamer te ver
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zekeren. Superwinnaar sp ontvangt een uitnodiging van infor
mateur Rein Jan Hoekstra, maar na tien dagen haakt Marijnissen 
af. Tussen hem en het cd a  wordt het niets. Vervolgens blijkt de 
Christenunie wel bereid tot politiek zakendoen. De nieuwe in
formateur Herman Wijffels (c d a), die zelf nooit tot een regering 
wilde toetreden, neemt de drie lijsttrekkers Balkenende, Bos en 
Rouvoet mee naar het Friese Beetsterzwaag, waar ze in het voor
malige koetshuis van landgoed Lauswolt in januari en februari 
2007 een coalitieakkoord samenstellen. Op 22 februari staat het 
vierde en laatste kabinet-Balkenende bij Hare Majesteit op de 
trappen van haar woonpaleis voor de traditionele foto.

HET P O L I T I E K E  E I N D E  VAN RITA V E RD O N K
Dinsdag 28 november 2006. De WD-fractie organiseert 's avonds 
een afscheidsreceptie in de vroegere plenaire vergaderzaal voor 
vertrekkende Kamerleden die de eerste 22 plaatsen op de kandi
datenlijst niet hebben gehaald én voor de in maart opgestapte Jo- 
zias van Aartsen. Aan de andere kant van het Binnenhof stroomt 
café Plein 19 helemaal vol met journalisten. Oké, het is borreltijd, 
maar is dit niet wat overdreven? Wat is er aan de hand?

Even later stapt demissionair minister Verdonlc met ferme pas 
en een klein gevolg de bruine kroeg annex eetcafé binnen. Zij 
heeft de week ervoor ruim 620.000 voorkeurstemmen behaald en 
dat is veel meer dan fractieleider Rutte. Wat betekent dat voor 
haar positie in de fractie, wil zij weten. Ze zegt dat partijcoryfeeën 
Wiegel en Bolkestein dat maar eens duidelijk moeten maken. 
Voor het overige spreekt ze haar loyaliteit uit aan Mark Rutte, en 
dat klinkt dan weer merkwaardig. Want het is voor alle toehoor
ders duidelijk: Rita Verdonk wil hem van de troon stoten nog 
voordat hij er goed en wel op zit.

Als de drukte en hectiek van het moment weer zijn geweken, 
wandelt Verdonk doodgemoedereerd terug naar het Kamerge
bouw om zich onder de receptiegangers te begeven. Het nieuws 
is haar vooruitgesneld. Veel aanwezigen weten al wat zij zo-even 
aan de parlementaire pers heeft verklaard. Haar liberale vrien
den weten niet hoe ze het hebben. Hoe durft ze hier nog te ver
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schijnen na zo'n openlijke aanval op de fractievoorzitter? Edith 
Schippers: 'Haar omringende adviseurs en zijzelf hebben beiden 
bedacht dat zij de leider moest worden. Dat bedenk je niet in je 
eentje. Op de dag van de bekendmaking van de voorkeurstem
men heb ik als vicefractievoorzitter een gesprek met haar gehad, 
een best wel prettig gesprek, maar daarin kwam totaal niet aan 
de orde dat ze twee uur later haar victorie zou opeisen in een café 
aan de overkant. Kort van tevoren zit ik nog met haar te praten. 
En ze zegt niets!'

Na het feestje komt de fractie in spoedzitting bijeen en roept 
Verdonlc tot de orde. Zij bindt in. Een beetje. Voorlopig.

Mark Rutte vindt dat hij haar alle kans heeft geboden om 
haar plek en functie naast hem in de fractie naar behoren in te 
vullen. 'Eind maart zei ze: "Misschien doe ik het ook wel", en 
toen ik op een handelsmissie in München was heeft ze zich ge
kandideerd. Dat heb ik haar nooit verweten. Tot de verkiezingen 
in november ging het redelijk goed tussen ons. Er waren wat 
incidenten, maar geen ernstige. Maar na de verkiezingen zijn er 
enkele heel zichtbare momenten geweest met haar optreden in 
dat café, een interview in n r c  Handelsblad begin 2007 en aan 
het begin van de zomer weer een interview, nu in np/De Tijd. 
Telkens hebben we erover gesproken en ik heb tot drie keer be
sloten haar nog een kans te geven. Totdat op 13 september in het 
a d  en De Telegraaf verhalen verschenen met uitspraken die ze 
in besloten kring had gedaan in restaurant Wilhelminapark in 
Utrecht. Toen concludeerde ik dat het tussen haar en de fractie 
niet meer goed zou komen. Dan wordt het schadelijker om haar 
in de fractie te houden dan om haar buiten de fractie te zetten. 
Dat heb ik haar die donderdagmiddag ook meegedeeld. Ik vind 
haar een goed politica en vond het het waard om het na die drie 
keer nog eens te proberen, maar toen het de vierde keer misging 
in een jaar tijd was er toch een patroon zichtbaar.'

Volgens de twee dagbladen heeft Verdonk tijdens het diner 
gezegd dat Rutte de bal is kwijtgeraakt aan Wilders. Een week 
eerder heeft de fractie tot diep in de nacht gedelibereerd over 
de vraag of ze een pvv-motie van wantrouwen moet steunen te
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gen minister Vogelaar (PvdA), die integratie in haar portefeuille 
heeft. Verdonk en een aantal anderen, onder wie Fred Teeven, 
vinden van wel, een andere groep vindt van niet. De vvd  steunt 
de motie uiteindelijk niet, zeer tegen de zin van Verdonk.

Na de verkiezingen stelt Rutte het nieuwe fractiebestuur sa
men. Rita krijgt daar ook een plaatsje in. Van Beek, inmiddels 
secretaris, denkt dat het haar tegenviel, omdat het voortdurend 
over organisatorische zaken ging. 'Het was erg onplezierig om 
Verdonk in de publiciteit dingen te horen zeggen waarover we in 
de fractie iets heel anders hadden afgesproken. We werden een 
paar keer overvallen. Na de zoveelste uitlating in de pers was de 
maat vol. Hier aan de overkant in de fractiezaal hebben we daar 
een openhartig gesprek over gehad. Dat leidde ertoe dat de frac
tie zei dat we niet samen meer door konden gaan. Op twee leden 
na, Teeven en Aptroot, vond iedereen dat zij eruit moest. Maar er 
is nooit sprake geweest van een splitsing, dat zij met z'n drieën 
verder zouden gaan.'

Verdonk vraagt 24 uur bedenktijd om te bepalen of ze vrij
willig opstapt of niet. Ze laat het 'ultimatum' verstrijken, waar
op Rutte de knoop doorhakt en haar op vrijdag 14 september 
schrapt. De beleving in de fractie van de gebeurtenissen gedu
rende een groot deel van 2007 is verschillend. Verdonk heeft niet 
alleen veel aanhang onder de WD-leden in het land, ook in de 
fractie zelf heeft ze openlijke en minder openlijke medestanders.

Zo zitten in de nieuwe kleinere fractie Kamerleden die in mei 
2006 op Rita Verdonk hebben gestemd. Ook zitten er oud-minis- 
ters in, naast de vijf nieuwelingen Brigitte van der Burg, Helma 
Neppérus, Han ten Broeke, Fred Teeven, Arend Jan Boekestijn 
en Halbe Zijlstra. Alleen van Aptroot en Teeven is bekend dat 
zij hun stem aan Verdonk hebben gegeven, maar er zijn er meer 
geweest, die later eieren voor hun geld kiezen. Niettemin treedt 
na het gedwongen vertrek van Verdonk eenzelfde solidariserend 
effect op als na het opstappen van Geert Wilders drie jaar daar
voor, ervaart Van Miltenburg, zelf een overtuigd Rutte-aanhan- 
ger. 'Hij hield de zaterdag erna een daverende toespraak op de 
ledenvergadering in Veldhoven ondanks de pijnlijke kaakontste
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king waarmee hij daar rondliep.'
De partij staat in de peilingen op 12 zetels. Er moet iets gebeu

ren. De eenheid moet worden hersteld. De fractieleden maken de 
afspraak met elkaar om irritaties en andere ongenoegens nooit 
meer in het openbaar te ventileren of te laten lekken. Intussen 
worstelen Aptroot, Teeven en ook Van Baaien met de vraag of het 
wel kan om iemand die zo populair is bij de achterban te versto
ten. Heeft dat niet veel weg van je eigen graf graven? Het lijken 
wel weer even de tijden van Pim Fortuyn. Of je verheft Rita Ver- 
donk op het schild, of je bent heel erg tegen haar. Aptroot: 'Er is 
niet gestemd over de uitzetting van Verdonk, maar het overgrote 
deel van de fractie steunde het voorstel van Mark wel. Zeker 16 
van de 21. Ik vond het te snel gaan. Ik wilde haar nog een laatste 
kans geven. Ze had meer dan 9 zetels op haar naam, dus ze kon 
met enig recht in de Kamer blijven. Achteraf was het beter ge
weest als ze zelf was vertrokken. Ik heb tegen Mark gezegd dat 
ik mijn zetel zou inleveren als ik vond dat ik niet verder kon. 
Ik heb ook gezegd dat ik nooit mee zou gaan met Rita. Zij heeft 
van alles geprobeerd om mij mee te krijgen naar een eigen partij, 
maar ik ben en blijf WD'er. Op de zondag na de ledenvergade
ring in Veldhoven is Mark bij mij thuis geweest om te zeggen dat 
hij mij wilde behouden voor de fractie. Nadat zij voor zichzelf 
was begonnen, zakten we steeds verder in de peilingen, terwijl 
Rita richting de 30 zetels ging. Toch zag je al snel dat ze geen echt 
Kamerlid was. Geert heeft er nog wat van gemaakt, maar Rita was 
er vaak niet en in de debatten die ze wel deed, was ze nogal eens 
lachwekkend bezig.'

Schippers probeert in verscheidende gesprekken met Ver
donk haar te winnen voor het idee de krachten te bundelen. 
Beide politici spreken een ander deel van de w d  aan, daar kun 
je ook van profiteren. 'Maar Rita kon het niet verkroppen dat zij 
de meeste voorkeurstemmen had en toch niet de leider was.'

Halbe Zijlstra, fractievoorzitter sinds november 2012 en in de 
Kamer sedert de verkiezingen van 2006, is geen vriend van het 
lijsttrekkersreferendum. 'Als de economie aantrekt en wij er goed 
voor staan en de premier wil nog een keer, dan denk ik niet dat
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we een referendum nodig hebben. En als Mark Rutte stopt, ga ik 
zelf weleens nadenken of ik het überhaupt wil, lijsttrekker wor
den. Ledendemocratie is belangrijk; zij moeten invloed kunnen 
hebben op wie het wordt. Maar het moet geen zware strijd wor
den. Dan ben ik voor het Amerikaanse systeem: the winner takes 
all en de verliezer klapt zijn handen blauw, maar heeft verder 
geen rol. Dat is denk ik de les: de verliezer van het referendum 
moet niet als nummer twee op de lijst komen, ook al heb je een 
verschil in voorkeurstemmen.'

Zijlstra herinnert zich nog een telefoongesprek kort voor de 
lijsttrekkers verkiezing. 'Ik was fractievoorzitter in Utrecht en 
toen kreeg ik de minister van Immigratie en Integratie aan de 
lijn vanwege een lokaal punt. Ik heb een halfuur proberen uit 
te leggen dat we het eigenlijk eens waren als we twee woorden 
net iets anders zouden gebruiken. Dat wilde er maar niet in bij 
haar. Toen dacht ik: als dit het moet worden, dan is het niet al 
te best. Ilc heb bij de kandidaatstelling voor de Kamer gezegd: 
“Als mevrouw Verdonk de lijsttrekkers verkiezingen wint, ben ik 
geen kandidaat. Dan trek ik me terug." Dus met een paar procent 
extra voor haar had ik hier niet gezeten.'

Ijzeren Rita is niet de harde bikkel voor wie menigeen haar 
houdt. Tijdens haar ministerschap bestudeert ze persoonlijk 
dozen vol dossiers van asielzoekers die juridisch gezien terug
gestuurd moeten worden, maar menselijkerwijs misschien niet. 
Zo zet ze onder achthonderd individuele gevallen haar handte
kening, die leidt tot een verblijfsvergunning. Dat haalt de pu
bliciteit niet of nauwelijks. Op de dag na de bekendmaking van 
het aantal voorkeurstemmen komt een fractiemedewerker haar 
feliciteren met het mooie resultaat. De tranen rollen over haar 
wangen; de medewerker is zo ongeveer de enige in de vvd  die 
haar gelukwenst.

Laetitia Griffith, sinds juni 2006 in de fractie na een kort wet
houderschap in Amsterdam, organiseert met een groep collega's 
een telefonische reddingsactie. Ze bellen individuele WD-leden 
op die hun lidmaatschap opzeggen om de excommunicatie van 
Verdonk, in een poging hen binnenboord te houden. Rutte en
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Henk Kamp heeft in drie verschillende periodes deel uitgemaakt van de fractie: van 1994 tot 2002, in 

het begin van 2003 en van eind 2006 tot eind 2008. V V D  A R C H I E F

anderen gaan het najaar van 2007 's avonds het land in om op
standige afdelingen tot bedaren te krijgen. 'Ik herinner me een 
stad in Brabant met een regionale afdeling, die van tevoren met 
mij wilde eten om daarna uit de w d  te treden. Dat heb ik niet 
gedaan,' weet Rutte nog.

In november 2007 dient Henk Kamp de nota Immigratie en In
tegratie in bij de Kamer. Bedoeling is om via wetgeving de jaar
lijkse instroom van asielzoekers in te dammen, illegaal in Neder
land verblijvende mensen uit te zetten, een halt toe te roepen aan 
zogenoemde huwelijksimmigranten en het onder begeleiding 
plaatsen van gezinnen waar iedereen van een uitkering leeft. Een 
klein jaar later vult Kamp zijn initiatiefwetsvoorstel aan met een 
nota die beoogt het specifiek islamitische deel van de bevolking 
voor verder isolement in de maatschappij te behoeden. 'Ik was
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er echt van overtuigd dat we er onverstandig aan deden, niet zo
zeer om mensen van buiten binnen te laten, als wel om kansarme 
mensen van buiten binnen te laten, die bovendien oneigenlijk 
gebruik van de wettelijke regels maakten. Mensen kwamen hier, 
het merendeel zei dat ze vluchtelingen waren, maar ze waren 
geen vluchtelingen. In ieder geval was Nederland niet de eerste 
veilige plek na hun vlucht. Ik was heel erg gemotiveerd om daar 
wat tegen te doen, dus ik heb in die tijd dat ik opnieuw in de 
Kamer kwam die nota's uitgebracht.'

Kamp behoort tot een selecte groep politici die op alle mo
gelijke beleidsterreinen actief is. In de Kamer sinds 1994 is hij 
minister van vier verschillende departementen in vijf kabinet
ten. Hiermee is hij in de vvd  recordhouder. Kamerbreed moet 
hij alleen de CDA'er Jan de Koning (1926-1994) voor zich dulden, 
die op vijf ministeries het bewind heeft gevoerd en op nog twee 
andere heeft waargenomen.

Kamp vindt dat er bij een groot deel van de bevolking een 
vertekend beeld bestaat van de leefsituatie van niet-Europese 
inwoners in Nederland. In 2007 wonen 1,8 miljoen allochtonen 
van niet-westerse oorsprong in vooral de grootstedelijke gebie
den. Dat is 11 procent van de totale bevolking. Van de kinderen 
uit deze gezinnen gaat 50 tot 70 procent voortijdig van school 
zonder diploma. Wat dit betekent voor hun toekomst is duide
lijk. Daar komt bij dat in Marokkaanse en Turkse kringen 65 
procent van de huwelijken door de vaders wordt gearrangeerd 
met echtgenoten die in de helft van de gevallen uit het land van 
herkomst komen, zodat zij door het huwelijk een verblijfsver
gunning krijgen met recht op een uitkering. In één op de drie 
gevallen is de huwelijkspartner zelfs een familielid. Beide wets
voorstellen zijn nog steeds in behandeling. 'Er is nog geen meer
derheid voor, alleen het boerkaverbod is inmiddels ingevoerd,' 
aldus Kamp.

In 2008 en 2009 werkt de fractie vooral aan het herstel. In het 
voorjaar van 2008 lanceert Rita Verdonk haar nieuwe partij Trots 
op Nederland. Een week later staat ze op 19 zetels in de peilingen
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en is ze virtueel groter dan de v v d . Vrije weekends hebben de 
22 fractieleden niet meer, als ze die al hadden. Alle afdelingen 
waarvan bekend is dat ze willen muiten, krijgen bezoek. Het is 
een operatie die met militaire precisie wordt uitgevoerd. Ook Ap- 
troot en Teeven gaan 's avonds en op zaterdag naar opstandige 
regio's. Schippers: 'Het was hard nodig dat er iets gebeurde. De 
vvd  stond echt op scheuren. En sommige partij prominenten ko
zen openlijk voor Rita, ook voorzitters van kamercentrales en 
oud-voorzitters. Er waren afdelingen in Limburg en in de Ach
terhoek die achter haar stonden. Niks uitslapen, aan de slag! De 
fractie werd er een hecht team door.'

Onder Rutte beleeft de fractie een herbezinning en her
oriëntatie op wat een WD-Kamerlid drijft, waartoe hij op aar
de is. Ieder fractielid moet in zijn eigen portefeuille een aantal 
wetten zoeken die afgeschaft kunnen worden. Scheelt subsidie 
en dus belasting. Om zichzelf opnieuw uit te vinden roept de 
fractieleding buitenlandse hulp in. Edith Schippers: 'We hebben 
destijds hulp gekregen van een ideoloog van de Republikeinse 
Partij uit de VS en van het campagneteam van premier Cameron 
uit Engeland. Met hen hebben we sessies gehad. Ons de vraag 
gesteld: "Waarom is de v vd  nodig in dit land? Wat is je bestaans
recht?" In 2009 hebben we Camerons team gevraagd, omdat de 
Conservatieven waren gevloerd door de almachtige Tony Blair en 
Labour. Zij moesten zich dus ook herbronnen, hervinden. Met 
de Engelsen heb ik twee gesprekken gehad en met die Ameri
kaan een paar keer hier in Nederland en ook nog één keer in de 
vs, in de marge van een VN-vergadering waar je als senior Ka
merlid naartoe gaat. Mark en ik hebben dit gedaan en Hans van 
Baaien is bij een vervolgsessie geweest.'

De contacten worden gelegd door politiek secretaris Joan 
Arensman, die twee jaar voor de fractie werkt en inmiddels bij 
Google in San Francisco aan de slag is. Uit de gesprekken komt 
naar voren dat de vvd  zich moet concentreren op drie hoofd
thema's: economie en financiën, veiligheid en rechtshandhaving, 
en immigratie en integratie. 'Op het laatste punt hadden we al 
veel terrein verloren aan Geert Wilders. Op het tweede thema
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hadden we ook geduchte concurrentie, maar op het eerste on
derdeel zijn we altijd nummer één gebleven. Vervolgens heb ik 
in de fractie gebracht dat iedere woordvoerder een nieuw ver
haal moest schrijven over zijn beleidsterrein. Elke dinsdagavond 
bespraken we dat. We hebben echt alles opnieuw onder de loep 
genomen. Zo kregen we een proces waarin iedereen terugging 
naar de basis. Pas daarna hebben we een bureau voor de cam
pagne ingehuurd. Ik heb een gruwelijke hekel aan bureaus die 
zelf de inhoud willen bepalen. Sommige partijen doen dat. Onze 
fractie is de motor van de w d . De bewindslieden voeren het 
programma uit zoals het in het regeerakkoord is afgesproken. De 
fractie is daar de ideeënmachine voor.'

Johan Remkes zit weer in de fractie sinds de verkiezingen van 
2006. 'In 2007 en 2008 kreeg ik om de haverklap journalisten 
over de vloer met de opmerking: "Het is niks met Mark en het 
wordt ook niks met Mark." Het fractievoorzitterschap is een vak 
apart, dat je moet leren — en je moet mensen de tijd geven om 
het te leren. Toen ik in oktober 1993 in de Kamer kwam zat een 
stevig deel van de fractie met gekromde tenen de optredens van 
Frits aan te horen. En een halfjaar later haalde de w d  een klin
kende verkiezingsoverwinning. Een duidelijk onderscheidend 
verschil met Wilders was dat liberaal denken zich niet verhoudt 
tot groepsdenken.'

EEN MOTIE ALS K E E RP U N T
Het vierde kabinet-Balkenende is een vechtkabinet. De aanvoer
ders van cd a  en PvdA liggen elkaar niet en dan is het net zoals 
in een slecht huwelijk: die echtscheiding, die komt er een keer. 
De financiële crisis die in de zomer van 2008 in New York ont
staat en razendsnel overwaait naar Europa, brengt minister Bos 
van Financiën nog even in de glansrol van redder in de nood. Hij 
weet de dreigende faillissementen van a b n -a m r o , ing  en Fortis 
af te wenden met tientallen miljarden euro's aan staatssteun. In 
maart 2009 neemt de regering extra maatregelen om de gevolgen 
van de ongekend grote crisis enigszins op te vangen. Hier legt 
Balkenende iv de kiem voor het oplopende overheidstekort in

30 0 D E  L I B E R A L E  O P M A R S



latere jaren; het wil pas iets doen aan dat tekort vanaf 2012. Het 
is een moeizaam compromis, waarin de PvdA de meeste 'winst' 
binnenhaalt. Later in 2009 besluit het kabinet om de AOW-ge- 
rechtigde leeftijd met ingang van 2025 in twee stappen te ver
hogen naar 67 jaar. Het heeft allemaal veel weg van een vooruit- 
schuifoperatie.

Zo denkt de WD-fractie erover wanneer de Miljoenennota 
voor 2010 verschijnt. In het weekend voor het debat over de 
rijksbegroting wordt het de meeste fractieleden duidelijk, alle 
stukken onder embargo lezend, dat het kabinet is uitgeregeerd. 
In de fractievergadering voor Prinsjesdag zegt Rutte dat hij klaar 
is met deze regeringsploeg en dat hij overweegt een motie van 
wantrouwen in te dienen tegen het gehele kabinet. Dat zou de 
eerste keer zijn dat de w d  zoiets doet. In 1951 dient WD-leider 
Pieter Oud een motie van afkeuring in tegen de regering-Drees 
over het Nieuw-Guineabeleid (zie hoofdstuk 1). Het is een iets 
lichter wapen dan een motie van wantrouwen. 'Achteraf denk ik 
dat dat het een heel belangrijk moment is geweest voor de om
mekeer in de peilingen. Daarna gingen ze niet meteen omhoog, 
hoor. Balkenende verdedigde zich slecht in zijn eerste termijn. 
Hij had die nacht niet geslapen. In de aanloop naar Prinsjesdag 
hebben we gezegd dat als Balkenende het niet goed kan verde
digen, we misschien maar een motie van wantrouwen moeten 
indienen,' vertelt Rutte.

De eerste versie van de motie is voor andere oppositiepar
tijen niet acceptabel, maar de sp voelt er wel voor om een motie 
van wantrouwen te steunen, zelfs als die van de verfoeide w d  

is. Rutte: 'Ik had een heel goede verhouding met Agnes Kant, 
niet inhoudelijk, maar met procedures. De eerste motie hebben 
we weggegooid en daarna hebben we een nieuwe gemaakt: "De 
Kamer, gehoord de beraadslagingen, zegt het vertrouwen in de 
regering op." Daar zat niets in waar de SP aanstoot aan kon ne
men. Ik herinner me dat Agnes de zaal in kwam en ja knikte, zo 
van: we gaan je steunen. Toen hadden we 55 stemmen voor de 
motie (v v d -sp-p v v ). Daarna bleven we in de peilingen nog zak
ken. Rond de kerst zaten we ineens op 24 zetels. Bij de gemeente
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raadsverkiezingen van 2010 bleven we hangen rond de 20 zetels 
en vanaf eind maart stegen we naar bijna 40 zetels om voor de 
verkiezingen weer te zakken met een een stuk of 6, 7. Zo kwamen 
we uit op 31.'

Aanvankelijk is er op de maandag voor Prinsjesdag nog wel 
de nodigde scepsis in de fractie. Zes fractieleden hebben er 
moeite mee, onder wie Laetitia Griffith, die niet van oppositie 
voeren houdt. Het is een zwaar middel voor de w d , die toch 
liever zelf regeert dan anderen kritiseert. Na de beantwoording 
van Balkenende met 'nietszeggende afschafbewegingen' is de 
fractie unaniem. 'Het kabinet schoof alle problemen door naar 
de toekomst,' zegt Aptroot, die denkt dat het vooral de houding 
van Rutte is die op donderdag 17 september 2009 indruk maakt: 
zelfverzekerd, krachtig en overtuigend, 'pvv  en sp dienen om de 
haverklap dit soort moties in, maar als wij zoiets doen is er wel 
wat bijzonders aan de hand. Het cd a  was razend. Die zeiden dat 
ze nooit meer met ons zouden regeren.'

Dat valt mee. Een jaar later treedt het eerste kabinet-Rutte 
aan, een minderheidsregering van w d  en cd a  met zogenoemde 
gedoogsteun van de PW-fractie.

Het voorwerk voor de motie is verricht in kleine kring. Mark 
Rutte, Stef Blok en Edith Schippers nemen alle voor- en nade
len door met politiek secretaris Annelies Pleyte en woordvoerder 
Nick Kouwenhoven. 'Daar is het besloten. In de fractie waren 
wel twijfelaars. Anderen doen hun mond niet open, maar twijfe
len wel en zeggen dat buiten de vergadering. Er zijn altijd men
sen die het woord voeren in de fractie en er zijn altijd mensen 
die vooral het woord voeren buiten de fractie,' aldus een scherpe 
Schippers.

De spanningen tussen cd a  en PvdA in de coalitie lopen verder 
op. Een kritisch rapport over de manier waarop Nederland in 
2003 steun geeft aan de Amerikaans-Britse inval in Irak doet pre
mier Balkenende meteen af als niet ter zake doend. De Partij van 
de Arbeid is woedend. Een kabinetsbreuk kan nog maar net wor
den voorkomen. Een maand later is het alsnog raak. De n a v o  wil
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dat Nederland zijn aanwezigheid in Afghanistan continueert, 
maar in het kabinet is afgesproken om de troepen in augustus 
2010 terug te halen. Het cda en de Christenunie zijn bereid om 
de missie nog een keer te verlengen, maar voor de PvdA is dat 
onaanvaardbaar. In de nachtelijke uren van 20 op 21 februari 
2010 stappen de PvdA-ministers op. De twee andere partijen blij
ven demissionair zitten en vullen de vrijgevallen posten zelf in.

VOOR HET EERST DE GROOTSTE
In de campagne voor de verkiezingen van 9 juni 2010 profileert 
de vvd  zich vooral op financiële degelijkheid. Volgens bereke
ningen van het Centraal Planbureau zou het WD-program leiden 
tot een 20 miljard euro lagere staatsschuld en een bezuiniging bij 
de rijksoverheid van 39 miljard. Weliswaar daalt de koopkracht 
enigszins, maar de werkgelegenheid neemt toe met bijna 6 pro
cent. Geen van de andere partijen heeft hiervan terug. Rutte 
maakt op televisie en op straat een gunstige indruk op de kiezer 
en eind mei staat de vvd  niet alleen op winst in de peilingen, 
maar lijkt ze ook de grootste te worden.

De verkiezingsavond vertoont veel trekjes van een politieke 
thriller. Weliswaar vallen er geen doden, maar een slachting is 
het voor sommigen wel. Tot laat in de avond gaan PvdA en vvd  

gelijk op. Het ene moment is de vvd  de grootste, het andere mo
ment ligt de nieuwe PvdA-partijleider Cohen op kop. De burge
meester van Amsterdam is door de naar huis en haard vertrokken 
Wouter Bos nadrukkelijk naar voren geschoven als kandidaat 
voor het premierschap. Daarvoor komen de sociaaldemocraten 
op de valreep tekort. De vvd  wint 9 zetels en eindigt op 31, de 
PvdA weet haar verlies te beperken tot 3 en houdt 30 zetels over. 
Voor het eerst in het bestaan van de Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie is zij de grootste in de Tweede Kamer. Toch is zij niet 
de grootste winnaar. Die eer gaat naar de pvv  van Wilders, die 
met een winst van vijftien 24 zetels mag bezetten. Hiermee heeft 
zij in één klap de derde fractie in de volksvertegenwoordiging. 
Ook D66 schiet omhoog van drie naar tien zetels. Een drama is 
de 9e juni 2010 voor het cd a  en de sp . Zij leveren twintig res
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pectievelijk tien zetels in. De christendemocraten vallen in één 
klap terug van de nummer i-positie naar de vierde fractie in het 
parlement. Het laat overduidelijk zien dat veel kiezers anno 2010 
niet stemmen op een programma, maar op een persoon. Neder
land heeft genoeg van Balkenende, en de onbekende nieuweling 
Emile Roemer kan voor de Socialistische Partij het verschil nog 
niet maken.

Op zaterdag 12 juni krijgt Uri Rosenthal van koningin Beatrix 

de opdracht te onderzoeken o f een regering met daarin de VVD 

en de pvv  een haalbare kaart is. De voorzitter van de liberale 

senaatsfractie komt er al snel achter dat dit niet gaat lukken, om

dat de nieuwe CDA-aanvoerder Verhagen (Balkenende treedt op 

de verkiezingsavond af als partijleider) niet wenst aan te schui

ven om voor een meerderheid te zorgen.

De tweede mogelijkheid is wat wel de Paars Plus-variant 
wordt genoemd: w d , PvdA, D66 en Groenlinks. Schippers: 'In 
de achterban was er weinig draagvlak voor Paars Plus, maar het 
was een voor de hand liggende optie als meerderheidskabinet. 
En je kijkt eerst naar de meest voor de hand liggende opties. 
Mark vond dat je dat serieus moest bekijken. Geen gesprekken 
aangaan met een dubbele kaart in de zak. Hij heeft oprecht ge
probeerd er een succes van te maken, maar tegelijk wel de ka
ders geschetst van wat we in elk geval wilden regelen. En die 
heeft hij ook meteen heel duidelijk op tafel gelegd bij de andere 
partijen. Dus 18 miljard bezuinigen en handen af van de hypo
theekrenteaftrek. Vervolgens hebben we groepen gemaakt per 
onderwerp. Ik ben bij al die groepen geweest om de uitkomsten 
te kunnen bundelen voor de hoofdtafel. Het was een dramatisch 
gebeuren. Tussen Charlie Aptroot en Diederik Samsom was geen 
ruzie, zoals werd beweerd, maar het was een wereld van verschil. 
Twee heel verschillende culturen die elkaar niet konden vinden. 
Dat gold voor Samsom, maar ook voor Aptroot. Die had zoiets 
van: "Ik laat me niet ringeloren door die groene milieulobby." 
En Samsom liet zich niet ringeloren door de autolobby. De mind- 
set was niet gericht op compromissen. GroenLinks probeerde als 
enige constructief de afstanden te overbruggen. Wat mij enorm
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is tegengevallen in die formatie is dat D66 geen enkele moeite 
deed om bruggen te bouwen. Terwijl D66 het de hele tijd had 
over paars, paars, paars. Het tweede dat in mijn ogen cruciaal 
is geweest voor de mislukking is dat PvdA, D66 en Groenlinks 
vooroverleg hebben gehad. De positie van de w d  was dus nogal 
eenzaam. D66 had zich aangesloten bij het linkse blok. Het lever
de dus te weinig resultaat op. Maar we hebben het wel oprecht 
geprobeerd.'

Rutte erkent dat hij in eerste instantie ook dacht aan een 
combi van v v d -p v v -Cd a . Die heeft een magere meerderheid van 
76 zetels. Maar een dieppaarse regeringsploeg, waarin het rood 
overheerst, gaat hij niet uit de weg: 'In het formatieteam heb ik 
altijd gezegd: 'Als het lukt met Paars Plus, gaan we het doen. Ik 
ga niet een combinatie onderzoeken om het te laten vastlopen. Ik 
kan niet twee weken lang een rol spelen, ik ben geen toneelspe
ler.' Na nog wat schermutselingen die niet tot tastbaar resultaat 
leiden, benoemt Paleis Noordeinde minister van staat Ruud Lub- 
bers op 21 juli tot informateur. Rutte daarover: 'Toen heeft Ruud 
Lubbers gezegd: "Ga eerst maar eens praten met het cd a  over 
toch een combinatie met de p w  om te zien of die weggestreept 
kan worden." Omdat het om een gedoogconstructie ging, kon 
Lubbers daar zelf niet bij zitten. Nou, die kans hebben we met 
beide handen gepakt en aan het eind van die week zaten we op 
één lijn. Lubbers haakte af en Ivo Opstelten nam het over. En 
toen was er een kabinet.'

Zo eenvoudig en snel gaat het niet, maar het is een feit dat 
Lubbers én Verhagen de weg naar het eerste kabinet-Rutte heb
ben geplaveid, bedoeld of onbedoeld. De CDA-fractieleider wil 
alleen onderhandelen over een minderheidskabinet met parle
mentaire steun van de p v v . Dat komt Wilders ook goed uit. Hij 
heeft een probleem als hij ministers moet leveren en hij wil niet 
de fout van de lpf herhalen, die in 2003 aan onderling gekrakeel 
in het kabinet onderuitging. Op maandag 26 juli 2010 spreken 
Rutte en Verhagen met Wilders op Buitenlandse Zaken om te kij
ken of het kan. Zij begrijpen dat de islam voor de pvv-leider geen 
electorale trukendoos is, maar dat hij de godsdienst wel degelijk
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als een gevaar beschouwt. Voor de CDA-onderhandelaar betekent 
dit dat hij niet met de pvv in één kabinet kan en wil zitten; zijn 
achterban zal dit niet gedogen. Rutte: 'Die maandagmiddag heb 
ik Edith Schippers gebeld en gezegd dat een meerderheidskabi- 
net echt niet kon. Ik merkte ook dat Wilders zelf het wel relaxed 
vond. Op vrijdag hebben we toen bekendgemaakt dat wij het 
over de aard en het karakter van de islam niet eens waren en dat 
dit de reden was om te komen tot een minderheidskabinet met 
gedoogsteun.'

Toch gaat het nog fout. In het cd a  breekt opstand uit en 
drie fractieleden, onder wie demissionair minister Klink, die sa
men met Verhagen onderhandelt, zetten de hakken in het zand. 
Wilders haakt op vrijdag 3 september af, omdat het beoogde 
minderheidskabinet nu al geen meerderheid meer heeft. Na het 
fractieweekend van de vvd  rijdt Rutte op maandagochtend 6 

september in zijn Saab naar Voorburg, waar Maxime Verhagen 
woont. Het is rustig, droog en zonnig weer; de twee mannen 
gaan in de tuin zitten. De WD-leider vraagt zijn CDA-evenknie of 
hij bereid is om informeel met Job Cohen van de PvdA te gaan 
praten over een brede coalitie, ofschoon ook niet groter dan 82 
zetels. Verhagen zegt ja en Rutte belt meteen Cohen voor een af
spraak diezelfde middag op Schiphol.

'Op weg naar Schiphol hoorde ik op de radio dat Klink was 
opgestapt. Ik heb toen meteen een sms naar Geert gestuurd -  
die was jarig die dag — met de inhoud: "Is dit een mooi ver
jaardagscadeau? Kom je weer praten?" Hij antwoordde: "Niet zo 
snel." De volgende ochtend stuurde hij een sms: "staat de asbak 
klaar?" Dus ik antwoord: "Die wordt nu gepoetst." Terwijl de 
leider van de Partij voor de Vrijheid in aantocht was, hebben we 
die onder de kraan gehouden.'

Op donderdag 7 oktober benoemt Beatrix Rutte tot forma
teur. Een week later staat zijn kabinet in de startblokken. Het 
is de eerste keer sinds de oprichting van de vvd  in 1948 dat de 
partij de minister-president levert. Hoewel het cd a  veel kleiner 
is dan de vvd  gunt Rutte zijn coalitiepartner evenveel ministers
posten: elk mag er zes bezetten. De vijf andere ministers van
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liberalen huize zijn Rosenthal (Buitenlandse Zaken), Opstelten 
(Veiligheid en Justitie), Schultz van Haegen (Infrastructuur en 
Milieu), Kamp (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Schippers 
(Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Van de acht staatssecreta
rissen komt ook de helft van de v v d : Teeven, Zijlstra, De Krom 
en Weekers.

Mark Rutte betrekt de fractie bij bijna elke stap in de on- 
derhandelingen. Van juni tot oktober is er wekelijks een fractie
vergadering waar hij uiteenzet welke richting het uit gaat. Alle 
fractieleden leveren hun bijdrage aan de formatieonderhandelin- 
gen. Het gaat heel anders dan in 2003, toen Zalm met een select 
groepje de onderhandelingen voerde en de fractie aan het eind 
van de rit ja mocht zeggen tegen het regeerakkoord.

In 2011 en het begin van 2012 roert de fractie zich niet of nau
welijks. Logisch, want de WD-bewindspersonen zijn bezig met
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de uitvoering van het regeerakkoord. De fractie vindt dat haar 
bewindspersonen in het kabinet zijn aangesteld om de afspraken 
in het regeerakkoord uit te voeren. Zolang ze dat doen, hoeft de 
fractie zich niet te profileren.

De agenda van de w d  in het kabinet vermeldt als hoofdzaken 
een lager begrotingstekort, vermindering van de staatsschuld en 
een snoeipakket van achttien miljard euro. Dit laatste onderdeel 
moet worden bereikt door het overheidsapparaat kleiner te ma
ken, de subsidies en uitgaven voor cultuur, ontwikkelingshulp 
en defensie te verminderen, en door in te grijpen in de zorg
sector, waar het basispakket en het persoonsgebonden budget 
voor de thuiszorg, in 1996 ingevoerd door staatssecretaris Erica 
Terpstra, versoberd moeten worden. Daar staat tegenover dat het 
kabinet in maart 2011 wordt gedwongen om zo'n 40 miljard euro 
te storten in een Europees noodfonds om de euro overeind te 
houden.

In het vroege voorjaar van 2012 ziet het kabinet zich genood
zaakt om een tussentijds extra bezuinigingspakket af te spreken, 
omdat de economie achteruitglijdt en het tekort op de rijksbe
groting oploopt. Op maandag 5 maart beginnen in het Catshuis 
besprekingen tussen premier Rutte, vicepremier Verhagen en ge- 
doogpartner Wilders over een pakket van 14 tot 16 miljard euro 
nieuwe bezuinigingen voor 2013. Het in de diplomatenwijk van 
Den Haag staande Catshuis is officieel de ambtswoning van de 
minister-president; premier Van Agt (1977-1982) is de laatste die 
er daadwerkelijk gebruik van maakte.

De besprekingen duren lang en verlopen moeizaam. Rutte 
laat zich bijstaan door fractievoorzitter Stef Blok, Verhagen door 
Sybrand van Haersma Buma en Wilders door de nummer twee 
van de PW  Fleur Agema. Op dinsdag 27 maart loopt Wilders weg 
uit het overleg en laat weten snoeiplannen van w d  en cd a  in 
de zorg en de sociale zekerheid niet voor zijn rekening te zullen 
nemen. De spanning loopt op. Rutte en Verhagen speculeren op 
vervroegde verkiezingen. Het kabinet regeert op dat moment nog 
geen anderhalf jaar. De volgende ochtend deelt de Rijksvoorlich
tingsdienst mee dat de onderhandelingen zich in een moeilijke
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Fractievoorzitter Stef Blok en premier Mark Rutte in april 2012 na weer een onderhandelingsronde 

met cda en pvv in het Catshuis. ANP

fase bevinden en voor die dag zijn afgebroken. Even later loopt 
Wilders met een brede glimlach, omringd door zijn beveiligers, 
door de WD-gangen in het Kamergebouw. Niets aan de hand, zo 
te zien. Inderdaad worden de besprekingen een dag later hervat.

Drie weken later, op vrijdag 20 april 2012, levert het Cen
traal Planbureau de berekeningen die de effecten aangeven van 
de maatregelen waarover w d , cd a  en pvv nu overeenstemming 
hopen te bereiken. Eenieder trekt zich terug in zijn eigen om
geving om de cijfers te bestuderen. Afspraak is om op zaterdag
middag in het Catshuis spijkers met koppen te slaan en de ge
plande maatregelen daarna voor te leggen aan de drie fracties, 
's Ochtends besluit Wilders plotseling tot ieders verbazing om 
de stekker uit het kabinet te trekken. Zelf zegt hij dat de koop
krachtdaling voor 65-plussers met alleen a o w  en een klein pen
sioentje te groot is om voor zijn rekening te nemen, maar uit
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de CPB-cijfers blijkt dat niet. Omdat hij alleen eenzijdig commu
niceert via Twitter en zijn fractiegenoten een zwijgplicht heb
ben, wordt niet duidelijk of er misschien een andere reden is 
voor de breuk. De dag ervoor heeft het cd a  in Maastricht het 
college van gedeputeerde staten opgeblazen omdat de provin
ciale aanhangers van Wilders tegen een bezoek van de Turkse 
president Gül gekant zijn. Het betekent dat de twee pvv-gede- 
puteerden moeten opstappen. Hoe het ook zij, iedereen is ver
bijsterd en kwaad over 'het weglopen' van Wilders. Op zondag 
zegt Stef Blok in Buitenhof dat de pvv-fractie haar voorzitter wel 
zal hebben teruggefloten, want hij was immers in principe al ak
koord gegaan. Op Twitter ontkent de leider dat. Premier Rutte 
dient op maandag 23 april het ontslag van zijn kabinet in bij de 
koningin.

Stef Blok: 'Ik ben ervan overtuigd dat Wilders het pas aan 
het eind heeft besloten. Hij zegt dat hij er uiteindelijk uit ge
stapt is vanwege de ouderen, maar hij kan moeilijk volhouden 
dat hij geen enkele concessie had willen doen, anders hadden we 
met elkaar die lijst niet uitonderhandeld. Hij was heel onzeker 
geworden door het vertrek van Hero Brinkman en de dalende 
peilingen. Hij is heel erg gericht op peilingen.'

Vervolgens voltrekt zich in de Tweede Kamer een niet eerder 
vertoond staaltje van daadkracht. Op woensdag 25 april maakt 
minister De Jager (c d a) van Financiën een rondje langs oppo
sitiefracties met als doel om te zien of er met hen afspraken te 
maken zijn over extra bezuinigingen in 2013. De wonderen zijn 
de wereld nog niet uit: de volgende dag ligt er een stapel maat
regelen die ruim 12 miljard euro moet opleveren en waarmee Ne
derland onder de 'Brusselse' norm blijft van maximaal 3 procent 
begrotingstekort. Onder dit Lenteakkoord staan de handteke
ningen van Pechtold (D66), Sap (GroenLinks) en Slob (Christen
unie). De belangrijkste punten uit dat akkoord zijn de verhoging 
van de btw van 19 naar 21 procent per 1 oktober 2012, stijging 
van de AOW-leeftijd in stappen naar 67 jaar in 2023 en verhoging 
van het eigen risico voor zorg naar 350 euro per jaar. Verder zijn 
nieuwe woninghypotheken alleen nog fiscaal aftrekbaar als de
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lening volledig wordt afbetaald. Ambtenaren en onderwijsper
soneel krijgen in 2013 en 2014 geen salarisverhoging.

RUTTE R E CO R DH OU DE R
De v v d , de PvdA en de sp willen de vervroegde verkiezingen 
het liefst al voor de zomer; de liberalen zijn stabiel in de pei
lingen, de sociaaldemocraten staan op verlies en de socialisten 
lijken zich goed te herstellen. Opiniepeilers verwachten dat de 
strijd om de grootste te worden tussen v vd  en sp gaat. Zal Rutte 
het succes van juni 2010 weten vast te houden?

De kiesraad laat weten dat er meer tijd nodig is om een en 
ander te organiseren. De datum wordt bepaald op woensdag 12 

september 2012. Dan is Nederland wel terug van vakantie. De 
campagne begint derhalve laat. Het heeft geen zin om midden 
in de zomer met rode rozen en oranje ballonnen de straat op te 
gaan. Meer dan ooit tevoren bepaalt de televisie niet alleen het 
verloop van de campagne, maar ook de invloed op de peilingen. 
De aftrap is op 22 augustus, maar de v vd  doet daar nog niet aan 
mee. De nos, rtl en de publieke omroepen hebben de tv-debat- 
ten tussen de lijsttrekkers verdeeld. Het zijn er zes op televisie 
en één op de radio, plus een lijsttrekkersdebat voor kinderen in 
het Jeugdjournaal. De nieuwe PvdA-leider Samsom, die na een 
levendig referendum onder de partijleden Job Cohen opvolgt, 
ondergaat in de laatste zomerse weken een uiterlijke metamor
fose van linkse actieleider tot een in snel gesneden pak gestoken 
managerstype. Rond 1 september haalt hij rivaal Roemer in, die 
na een ongelukkig interview in Het Financieele Dagblad daalt in 
de polls. De race gaat nu tussen vvd  en PvdA. Een week voor 
de verkiezingsdag is het verschil nog maar twee zetels, in het 
voordeel van Rutte.

Evenals op 9 juni 20x0 is het op de avond van 12 septem
ber een zenuwslopende toestand in de Scheveningse strandtent 
waar de vvd  bijeen is. Blijft Mark Rutte in het Torentje of wordt 
het Diederik Samsom? Uiteindelijk is niet het antwoord op deze 
vraag de grote verrassing, maar het aantal zetels dat de liberalen 
scoren: 41. Een absoluut record, dat het vorige van Frits Bol-
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kestein (38) uit 1998 nog verbetert. Waarbij wel moet worden 
aangetekend dat het cd a  toen wel en nu niet groot is. Sterker 
nog: de christendemocraten, decennialang de grote machtsfactor 
in de Nederlandse politiek, houden een schamele dertien zetels 
over. De PvdA eindigt drie zetels onder de v v d , de pv v  knalt 
met negen zetels terug naar vijftien; Wilders wegloopactie van 
april heeft haar gevolgen. GroenLinks raakt 60 procent van haar 
aanhang kwijt en houdt vier zetels over. Bij de SP is alle moeite 
voor niets geweest. Ze blijft stabiel op vijftien.

Al in juni zitten Rutte en Samsom in restaurant Poentjak 
dicht bij het Binnenhof. Het is een favoriete stek van de minister
president, die gek is op Indisch eten. Stel dat wij tot elkaar wor
den veroordeeld, hoe gaan we dat dan doen? Die vraag vindt zijn 
eerste, overtuigende antwoord op de avond van 13 september, 
wanneer de twee winnaars van de verkiezingen elkaar treffen in 
het Haagse appartement van Loelc Hermans, de fractievoorzitter 
van de w d  in de senaat. 'We hebben er een biertje gedronken 
en vastgesteld dat we samen geen meerderheid in de Eerste Ka
mer hadden. Met D66 erbij zouden we er ook geen meerderheid 
hebben en het cd a  had allerlei signalen afgegeven dat zij niet 
mee wilde doen. Dat bleek ook uit het eerste rondje van Kamp 
de volgende dag. We kwamen dus tot de conclusie dat we met 
z'n tweeën een meerderheidskabinet moesten vormen,' verhaalt 
Rutte.

Henk Kamp is per donderdag 13 september verkenner van 
het parlement, een geheel nieuwe functie in het staatsrecht sinds 
de Kamer de koning(in) buitenspel heeft gezet bij kabinetsforma
ties. Dat gebeurt in maart 2012 op initiatief van D66. De Kamer 
neemt voortaan het voortouw volgens haar vernieuwd reglement 
van orde. Kamp spreekt de volgende dag alle fractievoorzitters 
uit de Tweede Kamer en na het weekeinde de voorzitter van de 
Eerste Kamer, Fred de Graaf, over de omstandigheid dat een co
alitie van vvd  en PvdA met dertig zetels geen meerderheid heeft 
in de senaat. Volgens De Graaf is dat geen beletsel om een coa
litie te vormen. Het huidige, demissionaire minderheidskabinet 
kreeg ook steun van andere fracties in de senaat. Op Prinsjesdag
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adviseert Kamp de Kamer twee informateurs van v v d - en PvdA- 
huize te benoemen en hen te laten uitzoeken of een kabinet van 
de twee grootste fracties een stabiele toekomst kan hebben. Twee 
dagen later krijgen Kamp en ex-politicus Wouter Bos de op
dracht om dat in kaart te brengen. Onder hun leiding gaan Rutte 
en Samsom, bijgestaan door Stef Blok en Jeroen Dijsselbloem, 
onderhandelen over een regeerakkoord.

De zes mannen spreken af dat ze naar buiten toe niets zeg
gen. In schril contrast tot voorgaande kabinetsformaties heerst 
volledige 'radiostilte'. Dat leidt in de pers tot allerlei speculaties 
die zijn gebaseerd op 'bronnen rondom de onderhandelaars'. Zo 
zouden de heren de te bespreken onderwerpen zodanig hebben 
verdeeld dat de ene partij 80 procent ervan mag bepalen en de 
andere partij de resterende 20 procent. Door alles op kaartjes 
te schrijven ontstaat een soort kwartetspel. Henk Kamp, die 
alle sessies bijwoont: 'Dat is allemaal een beetje onzin. Bos had 
Aatjes bij zich over de hypotheekrenteaftrek, het ontslagrecht, 
de duur van de ww-uitlcering — onderwerpen die we moesten 
bespreken. Wat we hebben gedaan is het A4'tje over de hypo
theekrente bij de v vd  neerleggen en het onderwerp ontslagrecht 
bij de PvdA. Vervolgens moest iemand een voorbereidend stuk 
schrijven. De PvdA maakte de ene helft en de vvd  de andere 
helft. Daarbij moetje proberen je te verplaatsen in de ander, dus 
je moet met een tekst komen die als basis voor een onderdeel van 
het regeerakkoord kan dienen. Over zo'n tekst zijn we dan weer 
gaan onderhandelen. Het was een manier om de onderhandelin- 
gen op gang te krijgen. Voordat je bij een eindtekst bent voor 
het regeerakkoord, moet je een paar stappen maken. Zo is het 
gegaan.'

Op dinsdag 25 september 2012 kiest de Tweede Kamer een nieu
we voorzitter. De vorige, Gerdi Verbeet van de PvdA, heeft te 
kennen gegeven geen nieuwe termijn te ambiëren. In november 
2011 bekent zij op een borrel van een WD-Kamerlid dat ze zich 
bij de liberalen eigenlijk beter op haar gemak voelt dan in haar 
eigen partij. 'Maar ja, mijn vader was van de PvdA en mijn groot
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vader van de sd ap , dus dan ga je zelf ook in zo'n ontwikkeling 
mee.' zegt ze. Drie kandidaten hebben zich voor haar opvolging 
gemeld: Anouchka van Miltenburg, Gerard Schouw (D66) en 
Khadija Arib (PvdA). In de schriftelijke stemming valt de D66- 
kandidaat in de eerste ronde af. In de tweede ronde wint Van 
Miltenburg glansrijk met 90 stemmen tegen 56 voor het PvdA- 
Kamerlid. In de WD-fractie is nog een andere kandidaat voor het 
Kamervoorzitterschap. Ton Blias is sinds twee weken fractiese
cretaris en lid van het presidium van de Kamer. Van Miltenburg 
heeft meer ervaring; zij zit al negen jaar in de fractie, Elias nog 
geen vier jaar. Niettemin waagt hij een kans en komt zowaar nog 
dicht in de buurt. Van de 39 stemmende collega's kiezen er 21 
voor Van Miltenburg en 18 voor Elias.

Z O R G E N  OM DE Z I E K T E K O S T E N V E R Z E K E R I N G
Het is dan ook Van Miltenburg die op maandag 29 oktober het 
eindverslag van de informateurs Bos en Kamp in ontvangst 
neemt. Enkele uren eerder die dag gaan de fracties van PvdA en 
vvd  akkoord met het bereikte resultaat van hun leiders. Twee 
dagen later benoemt de Kamer Rutte tot formateur van zijn 
tweede kabinet. De ministersposten zijn dan allang verdeeld. Zo 
weet Rutte al in augustus dat hij twee of drie vrouwen in zijn 
eventuele volgende kabinet wil. Edith Schippers kan op Volksge
zondheid blijven als de vvd  dat departement behoudt en Jeanine 
Hennis-Plasschaert komt in aanmerking voor Defensie op voor
waarde dat Melanie Schultz van Haegen op Infrastructuur en 
Milieu wil blijven. Dat laatste is onzeker, omdat ze lang aarzelt 
over een prolongatie in de politiek. Rutte en Samsom verdelen 
de ministeries in de week van 24 september. Kamp: 'Ikzelf vond 
dat er meer ministers en staatssecretarissen moesten komen, met 
name meer staatssecretarissen. Maar ik ben Rutte niet en Rutte 
maakte uit wat er gebeurde. Er is ook wel beweerd in de media 
dat we Stef Blok vergeten waren. Ook zo'n onzin. Rutte werkte 
elke dag sinds medio september met hem samen tot op het laatst, 
eind oktober. Blok is nooit een seconde vergeten. Totale onzin.'

Het wordt snel duidelijk dat waar de vvd  het premierschap
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continueert, de PvdA het ministerie van Financiën wil hebben 
én Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat betekent dat Econo
mische Zaken aan de v vd  toevalt. De vier belangrijkste depar
tementen zijn het eerst verdeeld. Sprekend over Economische 
Zaken komt aan de orde dat er ook iemand moet zijn voor de 
buitenlandse handel. Met ook nog een staatssecretaris voor land
bouw zou EZ drie bewindspersonen krijgen. Dat is te veel van 
het goede, dus verhuist de minister van Buitenlandse Handel 
naar het departement van Buitenlandse Zaken. Kamp heeft zelf 
van tevoren geen afspraak met Rutte over een ministerspost: 'Ik 
had wel het idee dat ik nog een keer zou doorgaan, maar het had 
echt gekund dat hij zijn team zonder mij had samengesteld.'

Op maandag 5 november staat het tweede kabinet-Rutte voor 
de beëdiging door de koningin voor het eerst voor het oog van 
de televisiecamera in Paleis Huis ten Bosch. Het gaat wat schut
terig, de eerste keer is alles lastig. De v vd  telt zeven ministers, de 
PvdA zes. De sociaaldemocraten leveren daarentegen vier staats
secretarissen, de liberalen drie.

De inkt van de handtekeningen onder het regeerakkoord is 
nog niet opgedroogd of de eerste rel dient zich aan. Afgesproken 
is dat de hoogte van de premie voor de verplichte zorgverzeke
ring afhankelijk wordt van het inkomen. Hoe meer je verdient, 
des te meer je gaat betalen. Een typische PvdA-wens, waarmee 
de vvd  akkoord gaat, omdat ertegenover staat dat de inkomsten
belasting over de hele linie daalt. Maar de calculerende burger 
pakt zijn zakjapanner en ontdekt dat de zorgpremie voor sommi
gen wel erg gaat oplopen. Vooral onder WD-stemmers breekt op
stand uit. Het regent opzeggingen op het partijkantoor, waar de 
telefoniste de drukste week van haar leven meemaakt. Op don
derdag 1 november komt de WD-fractie in een extra vergadering 
bijeen. Eerst kiest zij Halbe Zijlstra tot haar nieuwe voorzitter, nu 
Stef Blok naar het kabinet vertrekt. Hij kan meteen aan de bak. 
Na bijna vijf uur stoom afblazen luidt de voorlopige conclusie 
dat het laatste woord over de zorgpremie nog niet is gezegd.

Zijlstra: 'Ik werd met Noord-Koreaanse meerderheid tot frac
tievoorzitter gekozen, maar dat was niet moeilijk met maar één
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kandidaat. De tent stond toen al in de fik. Aan het einde heb ik 
gezegd: “We gaan dit veranderen, hoe weet ik nog niet, maar 
het gaat anders worden." Die avond is er crisisoverleg met de 
top van de PvdA. Hoe komen we hieruit? Rutte heeft het razend 
druk; hij voert de 'sollicitatiegesprekken' met de ministers voor 
zijn nieuwe kabinet, en hij moet op maandag na de bordesscène 
bij Hare Majesteit naar Turkije in het kader van 400 jaar weder
zijdse handelsbetrekkingen.

Demissionair minister Schippers vindt het niet acceptabel om 
de zorgkostenpremie afhankelijk te maken van het inkomen, om
dat de zorgverzekeraars dan niet meer met elkaar kunnen con
curreren. In het regeerakkoord staat dat de verzekeraars hun rol 
behouden, met andere woorden: zij bepalen de hoogte van de 
premies door scherp in te kopen bij zorgaanbieders. In het plan 
van de formatieonderhandelaars legt de overheid de premie- 
hoogte van bovenaf op: weg is de zich langzaam ontwikkelende 
concurrentie in de zorg.

In de fractievergadering op donderdag uit Schippers haar 
kritiek op het voornemen. Later die dag stelt ze voor zichzelf 
vast dat het te ver gaat. Dat laat ze de volgende ochtend klip en 
klaar weten. Enkele uren later, op gesprek bij formateur Rutte, 
herhaalt zij haar bezwaren. Die zegt er alles aan te willen doen 
om het plan van tafel te krijgen. Op zaterdag — 48 uur voor de 
beëdiging van het kabinet — bespreken Rutte, Samsom, beoogd 
vicepremier Asscher, Zijlstra en Schippers de kwestie: de inko
mensafhankelijke zorgpremie gaat van tafel.

Op dinsdag 6 november verschijnt Loek Hermans voor de ca
mera van het Nos-Journaal. Hij verklaart dat zijn fractie grote 
moeite heeft met het plan voor de zorgpremies. 'Dat was niet 
op initiatief van Loek zelf. Ilc ben samen met Benk Korthals die 
dag bij de fractie in de Eerste Kamer geweest, waar we te horen 
kregen dat zij coüte que coüte tegen gingen stemmen. Op dat 
moment waren Mark en ik al in onderhandeling met de PvdA 
over hoe we het anders konden oplossen. De Eerste Kamerfractie 
wandelde daardoorheen en Loek wilde dat absoluut niet, maar 
die had wel te maken met een groot deel van zijn fractie. Inmid
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dels wisten wij al dat het hele plan waarschijnlijk zou stranden 
op Europees recht, dus het kon sowieso niet doorgaan. Dat wist 
de PvdA ook. Alleen door de actie van de senaatsfractie werd 
het ons probleem. Daarom hebben we daarna een prijs moeten 
betalen, dus dat was ook nog buitengewoon stom van ze', meent 
Zijlstra, die vindt dat de collega's 'aan de overkant' er verstandi
ger aan hadden gedaan hun kritiek binnenskamers te ventileren 
in plaats van in het tv-programma met de grootste kijkdichtheid.

Rutte weet dat de senatoren dwars gaan liggen en dat Her
mans de publiciteit ermee opzoekt: 'De inkomensafhankelijke 
premie was een fout. Het bleek slecht uit te pakken bij de inko
mensgroep tussen 60.000 en 70.000 euro. Als je met z'n tweeën 
ieder 35.000 hebt, dan zit je daar al. Die fout reken ik mij aan. 
Mijn schuld.'

De prijs die de w d  uiteindelijk betaalt, is een indirecte be
lastingverhoging voor huishoudens met een hoog inkomen en 
het schrappen van de in het regeerakkoord aangekondigde ta
riefsverlaging in de drie belastingschijven. Dat de senaatsfrac
tie zout in de open wond strooit, is geen lekker gevoel, maar 
een veel groter effect brengt De Telegraaf teweeg, die in deze 
periode dagelijks met megagrote koppen de krant opent alsof de 
Derde Wereldoorlog is uitgebroken. Veel WD-stemmers lezen die 
krant. Vlak voor de verkiezingen zegt Rutte in het dagblad dat 
de aftrek van hypotheekrente bij hem veilig is — voor bestaande 
gevallen. Voor nieuwe hypotheken gelden volgens het Lenteak- 
koord vanaf 2013 immers andere spelregels. Maar wie met de 
PvdA gaat regeren, moet eraan geloven; een groot deel van haar 
achterban is huurder, dus de huizenbezitter mag best een beetje 
bloeden. Bovendien is volledige belastingaftrek in Europees ver
band niet vol te houden.

Op maandag 12 november 2012 -  het kabinet regeert een week 
-  doet de minister-president iets wat geen van zijn voorgangers 
ooit in het openbaar heeft gedaan. In een persconferentie die live 
wordt uitgezonden, spreekt hij ruiterlijk uit dat hij 'als onder
handelaar van de w d  een fout heeft gemaakt'.
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De verkiezingsuitslag van 12 september biedt eigenlijk geen 
andere mogelijkheid dan een coalitie van vvd  en PvdA. Wie op 
Rutte stemt wil geen regering met de PvdA, en wie zijn stem 
aan Samsom geeft wil niet dat de w d  in het kabinet komt. Is 
het Nederlandse politieke stelsel niet toe aan vernieuwing, bij
voorbeeld met kiesdistricten, zoals in Frankrijk, waarvan Jozias 
van Aartsen voorstander is, of het Duitse systeem, met een kies
drempel van 5 procent? Mark Rutte: 'Nee, geloof ik niks van. 
Elk systeem heeft altijd nadelen, watje ook bedenkt. Dit hoort 
bij Nederland, dat een zeer religieuze mevrouw in Staphorst zich 
herkent in het geluid van Kees van der Staay. Zou je naar twee of 
drie partijen gaan via een districtenstelsel, dan krijg je de discus
sie binnen die partijen. Het zijn broad churches. Kijk maar naar 
Amerika en Engeland. Daar hebben ze die discussies binnen hun 
partijen. Als wij met z'n tweeën een partij oprichten en we halen 
65.000 stemmen, dan hebben we een zetel. Dat vind ik een mooi 
systeem, en het werkt ook.'

De tijd zal het leren.
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