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De rede van Texel  

Brinkman  maant tot daadkracht 

U vindt het misschien wel goed dat we er vanavond geen spel-
letje van gaan maken, met allerlei grappen en grollen.' Het was 
maandagavond 3  februari 1992. Na een ontspannen boottocht 
over het Marsdiep hield Elco  Brinkman  voor een gehoor van 
CDA-leden en journalisten een toespraak in restaurant De 
Raadskelder, gelegen aan de Vismarkt in Den Burg, op het 
eiland Texel. De tekst was grondig voorbereidende fractieleider 
had er met verschillende mensen over gesproken. Ruud Lub-
bers vond de kritische toonzetting politiek wel nuttig, en partij-
voorzitter Van Velzen stond er ook achter. Brinkrnans voorlich-
ter Frits Wester had ervoor gezorgd dat de lezing een media-event  
zou worden. Door de pers tijdig te informeren was hij ervan ver-
zekerd dat die een televisie-straalzender mee zou nemen. Verder 
had hij Brinkmans optreden op een zodanig tijdstip gepland, dat 
de laatste boot terug al vertrokken zou zijn. Dat gaf ruimte voor 
ontspannen napraten in het hotel. Met de keuze voor het eiland 
wilde Wester een contrast-effect creëren: wat was een mooiere 
locatie voor een serieuze politieke uiteenzetting met de titel 
'Nederland is geen eiland' dan dit vakantieoord, omringd door 
water. 'Texel' klonk ook beter dan 'Boskoop' of 'Alphen aan 
den Rijn', en last  but  not least, de naam kon - bij wie daar gevoe-
lig voor was - een heroïsche associatie oproepen. Immers, in 
vroeger tijden gingen Hollandse oorlogsschepen dikwijls voor 
anker in de luwte van de rede van Texel, in afwachting van gun-
stige wind. Vandaaruit trokken zij dan ten strijde. 

'Politiek is een serieus vak', vervolgde Elco  Brinkman.  'Het 
is niet een soort speelkwartiertje.' Liefst 29 trefwoorden hadden 
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de documentalisten later nodig, toen zij het verhaal in het com-
puterarchief van de Tweede Kamer opborgen. Van 'aftrekpos-
ten' tot 'werkloosheidsbestrijding',  Brinkman  had er een com-
plete tour d'horizou van gemaakt, een rondgang langs alle actuele 
politieke thema's. Het was een lange toespraak, waarin hij 
voortdurend schoten afvuurde op het kabinet Lubbers-iii.  
Steeds kwam de fractieleider op hetzelfde terug: we moeten 
'met een beetje gezond verstand er tegenaan' (over de bestrij-
ding van criminaliteit), 'praktisch met elkaar op weg naar reali-
satie van een aantal zaken die nu al wat langer op de agenda 
staan' (over bevriezing van het minimumloon), 'de discussie in 
praktische zin over dit soort onderwerpen niet mijden' (over de 
afschaffing van de vermogensbelasting voor welgestelden), 
'keuzes niet ontlopen' en 'ons niet rijk rekenen aan het aardgas' 
(over de terugdringing van het financieringstekort), 'korter en 
sneller besluiten' (over te lange procedures bij de aanleg van 
onder andere de Betuwe-spoorlijn). Alleen het milieubeleid 
moest 'voorzichtig aan', en tot de aanwezigen die zich zouden 
afvragen wat dit alles met de identiteit van het CDA te maken 
had, kon  Brinkman  zeggen dat zijn partij 'niet alleen bij nieuwe  
Nikes'  wilde leven. Verder was het een kwestie van knopen 
doorhakken. 'Er moeten nu keuzes worden gemaakt. ik denk 
dat het speelkwartier voorbij is.' Deze laatste opmerking, waar-
mee  Brinkman  zijn rede afsloot, was een vondst van Frits Wes-
ter. Helemaal nieuw was de beeldspraak niet; Piet Bukman had 
haar in zijn tijd als partijvoorzitter nog eens gebruikt tegen de 
loyalisten. Zoals te voorspellen was, werd het zinnetje met 
enthousiasme opgepikt door de media. En het raakte een gevoe-
lige snaar. Er waren CDA-ministers, onder wie De Vries, die er 
woedend over waren en het zich persoonlijk aantrokken. Pre-
mier Lubbers echter tilde er niet zo zwaar aan. Hij vond Elco's 
slotzinnetje wel wat riskant, maar prikkelen hoort nu eenmaal 
bij de rol van fractieleider. 

Drie jaar eerder, in februari of maart 1989, had  Brinkman  deel-
genomen aan een geheime ontmoeting met een select gezel-
schap PvDA'ers. Het was toen al bepaald niet denkbeeldig dat de 
zittende coalitie met de vvr het niet lang meer zou maken en 
met een vooruitziende blik had Jan de Koning alvast een en 
ander in gang gezet ter voorbereiding van een volgend kabinet. 



De rede van Texel 175 

Als gastheer fungeerde Bram Peper, de PVDA-burgemeester van 
Rotterdam, met wie Ruud Lubbers wel contacten had. Aan 
sociaal-democratische zijde namen verder aan het gesprek deel: 
Hans  Alders,  de toenmalige secretaris van de PVDA-fractie en 
een vertrouweling van Wim Kok, de voormalige fractievoor-
zitter en commissaris van de Koningin in Drenthe Wim Meijer, 
en de econoom prof. Arie van der Zwan. Jan de Koning bracht 
naast  Brinkman  ook Ernst  Hirsch  Ballin mee, een Tilburgse 
hoogleraar die nog geen actiefpoliticus was maar in het CDA als 
coming man werd gezien. De onderwerpen waren fundamenteel 
van aard - het functioneren van de overheid, de sociale zeker-
heid, de asielzoekers - en het doel was duidelijk: peilen of het 
mogelijk zou zijn van Lubbers-iii  een kabinet van CDA en PVDA 

te maken. De sociaal-democraten hadden nu twaalfjaar opposi-
tie gevoerd - met uitzondering van driekwartjaar in 1981/1982 

- en wilden dolgraag weer regeren. 
Aan CDA-zijde was bij een kleine, maar niet onbelangrijke 

minderheid het gevoel gegroeid dat een meeregeren van de 
PVDA ook goed zou zijn. De invloedrijke Herman Wijifels, bij-
voorbeeld, had in 1986 in een interview gezegd dat het idee van 
de zorgzame/verantwoordelijke samenleving beter met de 
sociaal-democraten dan met de VVD te realiseren zou zijn. De 
directeur van het Wetenschappelijk Instituut, Arie Oostiander, 
was dat met hem eens, en datzelfde gold voor Wim van Velzen. 
De partijvoorzitter hoorde in economisch opzicht wel tot de 
rechtervleugel in het CDA, maar hij wist ook dat de PVDA als 
onderdeel van de voormalige 'rode' zuil haar eigen relaties met 
maatschappelijke organisaties onderhield en daardoor gevoel 
had voor de CDA-gedachte van 'herwaardering van het mid-
denveld'. 

Ruud Lubbers,Jan de Koning en Bert de Vries hadden daar-
naast ook strategische argumenten voor een wisseling van een 
rechtse naar een linkse partner. De Vries wees er in een inter-
view met Elsevier op dat het CDA en zijn voorgangers dit al 
zeventig jaar lang periodiek deden. 'Dat heeft ertoe geleid dat 
Nederland zich redelijk stabiel heeft ontwikkeld.' Al in 1986 

had hij zich trouwens lovend over Wim Kok uitgelaten. Pre-
mier Lubbers meende dat de wisseling ook uit concurrentie-
overwegingen goed zou zijn voor het CDA. Als de lijn-Nijpels 
binnen de VVD de overhand kreeg, dan zou die partij wel eens 
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een soort D66 kunnen worden, die het CDA links zou passeren 
en zo de christen-democraten naar de rechterzijde van het poli-
tieke spectrum duwen. Een coalitie met de PVDA zou deze 
beweging bemoeilijken en de machtige middenpositie van het 
CDA intact laten. Jan de Koning, tot slot, was al in 1987 begon-
nen via interviews de geesten rijp te maken voor een overstap 
naar de PVDA. Hij was bezorgd over wat er met de sociaal-
democraten zou gebeuren als ze te lang in de oppositie bleven. 
De PVDA liep dan het risico in de versukkeling te raken, omdat 
haar talentvolle politici zouden weglopen. Ook dat zou niet 
goed zijn voor het nationale politieke evenwicht. 

Toekomstig fractieleider Elco  Brinkman  - en met hem velen 
in Eerste- en Tweede-Kamerfractie - was het ermee eens dat 
een ingrijpende vernieuwing van de sociale zekerheid beter kon 
worden gerealiseerd door een kabinet met een breed maat-
schappelijk draagvlak. De oriënterende gesprekken met de PVDA 

stemden hem niet direct pessimistisch over de bereidheid van de 
sociaal-democraten aan een herziening van de Verzorgingsstaat 
mee te werken. Hij vroeg zich alleen af of ze in de barre praktijk 
van het regeren de moed zouden opbrengen impopulaire maat-
regelen te nemen. 

Nadat Lubbers-ii  in mei 1989 een jaar eerder dan gepland ten 
einde was gekomen, bleek dat de CDA-kiezer minder ver was in 
de benodigde mentaliteitsomslag dan de eerder genoemde  inner 
circle.  Een maand voor de verkiezingen, die plaatsvonden op 
6 september, liet een enquête zien dat zestig procent van het 
CDA-electoraat voor een nieuwe coalitie met de VVD was; een 
combinatie met de PVDA kon maar op een kwart rekenen. 
Anders dan in 1986 sprak Lubbers geen Voorkeur uit, hoewel er 
nauwelijks twijfel kon bestaan over de richting waarin hij koer-
ste. De vergadering van de CDA-partijraad injuli, waarbij hij for-
meel werd aangewezen als lijsttrekker - er was Vanzelfsprekend 
maar één kandidaat - was een matte vertoning. Het was warm, 
de toespraken waren lang, Lubbers oogstte met zijn verhaal over 
de 'agenda van de toekomst' niet meer dan dertig seconden 
applaus, de camera's registreerden hoe sommigen vochten tegen 
de slaap. De verkiezingsleuze bewees hoezeer de partij uitging 
van een continuering van het Lubbers-effect. Drie jaar eerder 
had het CDA de kiezer gevraagd hem zijn karwei te laten afma- 
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ken; nu was het 'Verder met Lubbers', op basis van een verkie-
zingsprogram met de titel 'Verantwoord voortbouwen'. 

De premier was vrijwel onkwetsbaar geworden, zo was eer- 
der die maand gebleken bij een kamerdebat over een gevoelige 
kwestie: Hollandia Kloos. Lubbers had zijn aandelen in het 
familiebedrijf al in dejaren zeventig ondergebracht in een stich-
ting met een onafhankelijk bestuur, maar hij was de facto groot- 
aandeelhouder gebleven. In juni 1989 berichtte NRC Handels- 
blad over een langlopend betalingsconflict van Hollandia met de 
regering van Koeweit, waar het bedrijf in 1980 een vliegtuig- 
hangar had gebouwd. De Nederlandse staat was formeel bij het 
conflict betrokken, en wel via de Nederlandse Credietverzeke-
ringsmaatschappij (NcM). Lubbers had zich persoonlijk met de 
zaak bemoeid. Even leek dit politiek vuurwerk te gaan opleve-
ren, maar tijdens het debat nam de Tweede Kamer al snel genoe-
gen met zijn verklaring: wegens de betrokkenheid van de 
Nederlandse staat had de regering van Koeweit het probleem nu 
eenmaal met de minister-president willen bespreken, en niet 
met een mindere godheid. Hij besefte het risico van belangen-
vermenging en beloofde dat hij zich niet meer in zo'n positie 
zou begeven. 'Als de Kamer zegt: "U moet het niet doen", dan 
doe ik het niet.' Niemand maakte er verder veel woorden aan 
vuil, en bij de verkiezingen speelde de zaak geen enkele rol. 

Op 6 september 1989 besloot het land inderdaad met Lub-
bers verder te gaan. De PVDA verloor drie zetels en kwam op 49, 
de VVD zakte van 27 naar 22 zetels, het CDA bleef op 54  zetels. 
Onder dejonge kiezers scoorde het CDA nog beter dan in 1986; 
indien zij aarzelden tussen deze partij en de PVDA, kozen zij be-
vervoor Lubbers dan voor de nieuwe lijsttrekker Wim Kok. De 
èchtejongerenpartijen waren overigens D66 en GroenLinks, de 
nieuwe combinatie van CPN, PSP, PPR en EVP; beide boekten ze 
flinke winst, de democraten Vanuit de VVD en GroenLinks van-
uit de PVDA. De doorbraak van het CDA naar de ontkerkelijkte 
kiezer, die drie jaar eerder zo'n belangrijke rol in de winst had 
gespeeld, zette nu echter niet verder door. Van de 54  zetels van 
1986 gingen er twee naar de linkerzijde (PVDA en GroenLinks) 

en een naar de kleine confessionele partijen GPV, RPF en SGP. 
Het CDA won er daarentegen drie door de overstap van voorma-
lige VVD-aanhangers. Van de onvrede in het zuiden, en onder 
boeren en ouderen, die in 1994 manifest zou worden, was in 
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1989 nog niets te merken. In de kleinere gemeenten in het zui-
den won het CDA zelfs flink. Een keuze voor stabiliteit, was de 
algemene teneur van de reacties. De positie van het CDA bleef 
oppermachtig. De christen-democraten, en niemand anders, 
konden bepalen welke coalitie er zou komen. 

Voor Lubbers zou het zijn laatste kabinet worden. Tijdens 
de verkiezingsavond had hij losjes gezegd dat hij nog zoveeljaar 
zou doorgaan als het aantal zetels dat zijn partij boven de vijftig—
zijn leeftijd van dat moment - zou halen. In het afsluitende tele-
visiedebat refereerde hij daaraan: 'Nou, U kunt het zien: vier.' 
Interviewer Paul Witteman vroeg: 'Dit is dus uw laatste perio-
de?' Lubbers antwoordde: 'Dat magje daaruit afleiden, ja.' Die-
zelfde avond bleek dat de meningen binnen de CDA-bewinds-
liedenploeg over de toekomstige coalitie verdeeld lagen. Bert 
de Vries, Jan de Koning en Gerrit Braks benadrukten dat een 
combinatie met de VVD - met in totaal slechts 76 zetels - moei-
lijk zou worden. Hans van den Broek daarentegen vond de pro-
grammatische verschillen met de PVDA een probleem, een punt 
waar ook Wim Deetman op wees. 

In de nieuwe CDA-fractie heerste een 'wat katterig gevoel', 
schreef Elsevier: die 54  zetels waren wel mooi, maar op een paar 
duizend stemmen na had de partij er nog een méér gehad. Ver-
der liepen ook hier de meningen uiteen; de meerderheid wilde 
doorgaan met de VVD, maar Lubbers liet al in de eerste vergade-
ring van de fractie - waarvan hij als lijsttrekker nu formeel voor-
zitter was tot zijn volgende kabinet van start zou gaan - blijken 
dat hij een coalitie met de sociaal-democraten wilde. Om het 
verzet in eigen kring te kunnen breken, moest duidelijk worden 
dat dit de enige mogelijkheid was. Eerst ging Jan de Koning 
weer eens aan het werk, als 'pre-informateur'. Hij praatte met 
de VVD, D66 en de kleine confessionele partijen, en kwam tot de 
conclusie dat hier niets uit zou komen. Zoals D66 al voor de ver-
kiezingen had gezegd, weigerde ze met de VVD in een kabinet te 
gaan, en een combinatie met klein-rechts zou te zwak zijn. Nu 
deze varianten uit beeld waren, kon Lubbers zelfals informateur 
een onderzoek beginnen naar de mogelijkheid van een regering 
van CDA, PVDA en D66. Hij wist dat de CDA-fractie sterk tegen 
deelneming van de democraten gekant was, omdat de progres-
sieven in zo'n combinatie een meerderheid zouden krijgen. Dat 
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zou grote problemen opleveren bij immateriële onderwerpen 
als euthanasie en de anti-discriminatiewet - allebei kwesties die 
door het vorige kabinet niet waren geregeld. Bovendien hadden 
veel christen-democraten nog steeds slechte herinneringen aan 
het kabinet-Den Uyl, waarin KVP en ARP zich eveneens in een 
minderheidspositie hadden bevonden. Lubbers formuleerde 
desondanks een voorstel: een verdeling van de ministersposten 
volgens de formule 7-6-I zou een progressieve meerderheid 
vermijden en daarmee voor het CDA aanvaardbaar zijn. Op 
advies van Jan de Koning deed hij verder de suggestie af te zien 
van een nieuwe euthanasiewet. De CDA-eis het euthanasiever-
bod te handhaven werd dan immers gehonoreerd, terwijl D66 

zich kon troosten met de wetenschap dat de rechterlijke macht 
dat verbod in de praktijk toch al tamelijk liberaal hanteerde. 

Maar de CDA-fractie wilde haar verzet tegen democratische 
deelname niet opgeven en D66-leider Van Mierlo was er rond-
uit woedend over dat het CDA per se de helft van de kabinets-
posten - in combinatie met het gewicht van het premierschap in 
feite een overwicht - wilde hebben. Daarnaast ergerde de leider 
van de democraten zich over het euthanasievoorstel, dat hij zag 
als een poging van de christen-democraten om als minderheid 
hun wil door te drukken - een parlementaire meerderheid van 
zowel n66 als PVDA, VVD en Groentinks was immers voor een 
liberalere wetgeving. De democraten trokken zich terug uit de 
formatie; sommigen verdachten Ruud Lubbers ervan dat dit 
zijn strategie was geweest. 

Nu was de weg vrij voor een CDA/PVDA-kabinet. Onderlei-
ding van Lubbers sleutelden de PVDA-onderhandelaars Kok en 
Wöltgens en aan CDA-zijde Bert de Vries, met als 'leerling' de 
toekomstige fractieleider  Brinkman,  in korte tijd een regeer-
akkoord in elkaar dat ook in de wantrouwige CDA-fractie op 
instemming kon rekenen. De sociaal-democraten toonden 
begrip voor de CDA-wens het herstelbeleid van de voorgaande 
jaren niet op de tocht te zetten. Het regeerakkoord bevatte de 
afspraak dat het financieringstekort verder moest worden terug-
gebracht van 5  naar 3,25 procent; bovendien mocht de collectie-
ve lastendruk niet stijgen. De PVDA zag haar wens gehonoreerd 
dat de koppeling tussen lonen en uitkeringen, die in 1982 was 
losgelaten, in principe weer zou worden hersteld. De twee part-
ners vonden elkaar zelfs in ideologisch opzicht, en wel via het 
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concept 'sociale vernieuwing'. Er zou extra aandacht komen 
voor de zwakken in de samenleving: etnische minderheden, 
langdurig werklozen, laag opgeleiden en arbeidsongeschikten. 
De nieuwe regering zou daarvoor niet zelf een beleid opzetten, 
maar de gemeenten en de maatschappelijke organisaties hiertoe 
stimuleren, ook met financiële middelen. Zo kon de 'verant-
woordelijke samenleving' toch een stukje dichterbij komen. 

Bij de invulling van de ministersposten stak binnen het CDA 

het probleem van de bloedgroepen weer de kop op. Van de 
zeven CDA-posten zou er op zijn minst één naar een vrouw 
moeten gaan. Omdat de gereformeerden de fractieleider lever-
den  (Brinkman),  mochten de katholieken wat beter in de minis-
ters komen zitten. De verdeling moest worden: vier katholie-
ken, twee gereformeerden, een hervormde. De katholieken 
hadden voor hun vier posten vier zware mannelijke kandidaten: 
naast Lubbers Ernst  Hirsch  Ballin (Justitie), Hans van den Broek 
(Buitenlandse Zaken) en Gerrit Braks (Landbouw). Daardoor 
was er geen plaats voor Yvonne van Rooy. Lubbers probeerde 
zijn beschermelinge nog als vice-voorzitter in de fractie onder te 
brengen, maar daartegen rees verzet, en in plaats van Van Rooy 
werd Frans Wolters gekozen. De vrouwelijke CDA-minister 
moest nu uit gereformeerde of hervormde hoek komen. Aan-
gezien de CHU-bloedgroep geen geschikte kandidate voorhan-
den had, opende dit perspectieven voor de gereformeerde 
Hanja Maij-Weggen. Hoewel niet iedereen enthousiast over 
haar was, kreeg zij Verkeer en Waterstaat. De tweede ARP-post 

was gereserveerd voor Bert de Vries, die naar Sociale Zaken 
ging. Het gevolg was dat Piet Bukman uit de boot viel. Deze 
voormalige partijvoorzitter en minister van Ontwikkelingssa-
menwerking had in Lubbers-iii  graag Economische Zaken 
gedaan. Maar die post kwam in handen van oud-CHu'er Koos 
Andriessen, die begin jaren zestig al eens minister van EZ was 
geweest in het kortstondige kabinet-Marjnen. Bukman was 
hier zeer geëmotioneerd over. Ook de gereformeerde Enneüs 
Heerma, die het in Lubbers-ii  als opvolger van staatssecretaris 
Gerrit Brokx op Volkshuisvesting uitstekend had gedaan, zag 
zijn ministeriële ambities in rook opgaan. 

Lubbers-HI  begon op 7november met 'open einden'. Onduide-
lijk bleef of de defensie-uitgaven zouden dalen - wat velen ver- 
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wachtten, want juist in deze tijd was de sloop van het Ijzeren 
Gordijn volop gaande. Ook onbeantwoord bleven de vragen of 
het beruchte reiskostenforfait wel of niet zou worden afge-
schaft; hoe de extra uitgaven voor de wii (in 1988 gestopt, maar 
nog niet helemaal afgewikkeld) moesten worden gefinancierd; 
hoe de herziening van de financiering van de gezondheidszorg 
eruit zou komen te zien; wat er met de WAO moest gebeuren. 
Tegelijkertijd kwam de nieuwe minister van Financiën, vice-
premier Wim Kok, al direct met het bericht dat er onverwachte 
gaten in 's rijks schatkist vielen. Dat zou de uitvoering vertragen 
van nieuwe plannen, onder andere op het gebied van onderwijs, 
kinderopvang en arbeidspools. Desondanks was de stemming 
niet slecht. Tijdens het debat in de Tweede Kamer over de rege-
ringsverklaring, een paar weken later, kwam Wim Kok in zijn 
nieuwe rol zelfverzekerd over. 'Zeer sterk', complimenteerde 
De Telegraaf. Ook het eerste optreden van Elco  Brinkman  als 
fractieleider werd goed ontvangen. Zijn met ideologie door-
spekte verhaal was wat lang, volgens sommigen prachtig en 
visionair, volgens anderen saai en moeilijk te volgen. Maar hij 
kwam ontspannen over en leek zich in de kamerbankjes en ach-
ter de interruptiemicrofoon thuis te voelen. De politieke rele-
vantie van zijn bijdrage zat vooral in zijn duidelijke neiging naar 
'rechts' te hangen. Zo legde hij grote nadruk op de terugdrin-
ging van het financieringstekort: eventuele toekomstige mee-
vallers voor de schatkist moesten worden ingezet voor een gro-
tere verlaging daarvan dan in het regeerakkoord was afgespro-
ken. Brinkmans stellingname was niet leuk voor de PVDA, die 
door de plotseling opdoemende tegenvallersjuist een aantal van 
haar wensen voor nieuw beleid gefrustreerd zag. Thijs Wölt-
gens en ook Wim Kok lieten zich echter niet op stangjagen en 
namen een houding aan van 'komt tijd, komt raad'. 

Tegen de achtergrond van dit betrekkelijke optimisme rie-
pen Hans van Mierlo enjoris Voorhoeve het spook van de arro-
gantie weer even op. De VVD-fractieleider stoorde zich in het 
debat aan de onduidelijkheid over het reiskostenforfait. Lubbers 
had in mei nog vastgehouden aan afschaffing, en nu niet meer? 
De premier reageerde geërgerd en nam weer eens de term 
'geschiedvervalsing' in de mond; hij herinnerde Voorhoeve 
eraan dat de VVD de instandhouding van deze aftrekregeling had 
willen betalen uit te verwachten extra belastinginkomsten - een 
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methode die in populair jargon wel 'jezelf rijk rekenen' wordt 
genoemd. Dat was tegen het zere been. Voorhoeve zei dat CDA 

en PVDA die methode in het nieuwe regeerakkoord  óók  toepas-
ten. 'Het CDA bepaalt wat wel en niet mag', liet hij zich in een 
van zijn woordenwisselingen met Lubbers ontvallen. 

Van Mierlo's ergernis was fundamenteler. Hij herhaalde zijn 
kritiek dat het CDA de totstandkoming van een euthanasiewet 
blokkeerde. Bovendien was de vorming van het kabinet-Lub-
bers/Kok een bevestiging van zijn jarenlange kritiek op 'de 
wijze waarop de macht tot stand komt en wordt uitgeoefend'. 
Hij stelde dat het CDA zijn partij tijdens de formatie buitenspel 
had gezet, door te bepalen dat de democraten alleen mee moch-
ten doen in een eventuele coalitie met de VVD, niet in die met de 
PVDA. 'Het CDA heeft zelfs geweigerd om met D66 aan tafel te 
zitten. Wat een hooghartigheid, wat een dwingelandij. De van-
zelfsprekendheid van de macht die geen verantwoording hoeft 
af te leggen. Die ook niet ter verantwoording wordt geroepen.' 
Lubbers probeerde deze aanval op een nogal kinderachtige 
wijze te pareren door te herinneren aan de verkiezingsavond. 
Toen had Van Mierlo eenvoorkeur uitgesproken voor een kabi-
net van PVDA, CDA en D66. Dat hij de PVDA als eerste noemde, 
had Lubbers opgevat als een 'Freudiaanse verspreking', die erop 
wees dat Van Mierlo een kabinet wilde waarin de PVDA en D66 

een meerderheid hadden en het CDA de minderheid zou vor-
men. Toen al had de premier voor zichzelf uitgemaakt dat de 
democraten beter niet mee konden doen. Bovendien, voor de 
verhoudingen in het parlement was het goed dat D66 in de 
oppositie was gebleven. Met die laatste, relativerende opmer-
king strooide hij ongewild nog wat extra zout in de democrati-
sche wonden, zo bleek uit de D66-reacties. Ietwat onthutst pro-
beerde Lubbers uit te leggen dat hij het aardig bedoeld had, maar 
hij moest worden gered door Thijs Wöltgens, die zei: 'U 
bedoelt: wat zou hetjammer zijn als de heer Van Mierlo hier niet 
meer als parlementariër het woord zou voeren.' Van Mierlo zelf, 
die nu meer dan twintigjaar in de politiek zat, had dat toch liever 
eens vanachter de regeringstafel gedaan, liet hij weten. 

Vooral Thijs Wöltgens stal de show. Tijdens de debatten 
over de regeringsverklaring diende de VVD een motie in, waar 
de PVDA het inhoudelijk mee eens was, maar die ze vanwege 
haar nieuwe relatie met het CDA niet wilde steunen. Wöltgens 
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zat in een lastig parket, maar hij probeerde zich daar niet op een 
ingewikkelde manier uit te draaien. Hij zei tegen de VVD dat hij 
gewoon van standpunt veranderde. In parlementaire taal: 'U 
rekent op mijn consistentie, maar dat kunt u niet.' Daarmee, zo 
schreef Trouw, 'ontpopte Thijs Wöltgens zich als de eerste soci-
aal-democratische fractievoorzitter in de geschiedenis die de 
Kamer van links tot rechts liet schuddebuiken van het lachen.' 
Sommige CDA-parlementariërs zullen wel eens aan dit moment 
hebben teruggedacht. Want nog geen jaar later was het lachen 
verstomd en kregen binnen de CDA-fractie de klachten over het 
gebrek aan daadkracht de overhand: als de PVDA ergens consis-
tent in was, dan dáárin. 

Lubbers-ni bleef ook na zijn start kampen met onzekerheden. 
Terwijl het kabinet werkte aan zijn begroting voor 1991, begon 
de rente te stijgen, vielen de belastinginkomsten tegen, brak in 
Koeweit de Golfcrisis uit, die repercussies had voor de olieprij-
zen, en kwam Philips als eerste van een reeks bedrijven met een 
aantal massa-ontslagen - allemaal factoren met moeilijk voor-
spelbare gevolgen. Op Prinsjesdag 1990, die werd overscha-
duwd door het verwachte aftreden van Gerrit Braks, kwam Kok 
dan ook voor de tweede keer met de boodschap dat er financië-
le gaten gingen vallen. Te vullen waren die slechts ten dele, en 
dan alleen door 'creatief te schuiven met inkomsten en uitga-
ven. De rest zou in het voorjaar van 1991 aan de orde komen, als 
het kabinet een 'tussenbalans' ging opmaken. 

Vooral de Eerste-Kamerfractie van het CDA, onder leiding 
van de Zeeuwse senator Ad Kaland, reageerde scherp. Hier was 
de eerste eigen begroting van het kabinet-Lubbers/Kok - de 
vorige was nog door Lubbers-ii  gemaakt— en die liet al meteen 
een stijging van de uitgaven zien, terwijl de afgesproken terug-
dringing van het overheidstekort in gevaar kwam. Daarmee 
werd alle winst van Lubbers-i en  -ii  in één klap verspeeld, von-
den Kaland en de zijnen. De verhouding tussen het kabinet-
Lubbers/Kok en de Eerste-Kamerfractie was toch al enigszins 
gespannen, doordat de CDA-senatoren vanaf het begin een 
eigen politiek geluid hadden laten horen. Meteen in 1989 al had 
Lubbers zelfs met aftreden dreigen, toen de senaat een voorstel 
tot aanpassingen in de AAW wilde blokkeren. Maar na Prinsjes-
dag 1990 was de boot helemaal aan. Bij het debat over de begro- 
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ting van Kok verweet Kaland de Tweede-Kamerfractie van het 
CDA dat ze over zich liet lopen en zich als 'stemvee' gedroeg. 
Kort daarna lag hij dwars, toen het kabinet aankwam met plan-
nen voor verhoging van het huurwaardeforfait, de fiscale bijtel-
ling voor huiseigenaren. 

De voormalige CHu'er Kaland was een s4f made man, die de 
crisisjaren dertig nog scherp in zijn geheugen had staan. Als 
iemand die had moeten vechten voor zijn brood en zijn carrière, 
had hij een grote weerzin opgebouwd tegen de in zijn ogen veel 
te ver doorgeschoten overheidszorg. De mensen moesten zelf 
weer verantwoordelijk worden voor hun bestaan. Uitkeringen 
en subsidies moesten omlaag, zodat mensen weer werden 
geprikkeld tot werken. 'Alsje nergens tegen kan leunen, dan zul 
je wel moeten gaan staan', vond deze geharnaste activist voor 
een terugtredende overheid. Klare taal was zijn grote kracht. Hij 
kreeg veel aandacht in de media en grote waardering in de Eer-
ste Kamer, die dankzij Kaland en zijn fractie zijn stoffig imago 
van zich afschudde en soms zelfs de Tweede Kamer, 's  lands  
belangrijkste politieke forum, van de voorpagina's verdrong. 

Kalands ergernis gold ook de methodiek waarin Ruud Lub-
bers zijn grootste vaardigheid had ontwikkeld: het ver door-
gevoerde overleg van bewindslieden en fractiespecialisten bij de 
voorbereiding van wetsvoorstellen en -wijzigingen. Juist die 
'monistische' besluitvorming leidde ertoe dat de Tweede Kamer 
te weinig kritisch was geworden - een proces dat was begonnen 
bij het strakke en gedetailleerde regeerakkoord van Lubbers-i. 
Kaland zat al sinds 1977 in de Eerste Kamer, maar pas nadat hij in 
1988 fractieleider was geworden, ervoer hij aan den lijve hoe-
zeer de werkelijke discussies zich afspeelden in het Torentje en 
het Catshuis, en niet in het parlement. Daar moest maar eens 
verandering in komen, meende hij. 

Het ligt voor de hand dat dit soort luid uitgesproken opvat-
tingen een grote druk legde op het 'stemvee' van de Tweede-
Kamerfractie van het CDA. De Eerste-Kamerfractie telde nogal 
wat zwaargewichten, die deels door partijvoorzitter Van Velzen 
waren binnengehaald. Tot de leden behoorden mensen als Piet 
Steenkamp, de fiscale expert mr. Wim Stevens, de hoogleraar 
openbare financiën dr. Peter Boorsma, oud-minister drs. Cees 
van Dijk, de voorzitter van de Raad van Bestuur van verzeke-
ringsmaatschappij Stad Rotterdam dr.  Luck  van Leeuwen, de 
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econoom en voormalige voorzitter van de Nederlandse Zuivel-
bond drs. Rinse Zijlstra, de opvolger van Arie Oostiander als 
directeur van het Wetenschappelijk Instituut mr. Jos van Gen-
nip, de directeur van de machtige Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten dr. Gert Fleers, mr. Jaap Glasz van het gerenom-
meerde advocatenkantoor Trenité Van Doorne en voormalig 
cNv-voorzitter  Harm  van der Meulen. De leden van de Twee-
de-Kamerfractie kregen het gevoel dat zij onder curatele ston-
den. Kaland c.s. lazen hun de les en gingen met de publicitaire 
eer strijken, terwijl zijzelf in de 'bilateraaltjes' het zware werk 
van het bevechten der compromissen verrichtten. 

Onder druk van zijn fractie besloot Elco  Brinkman  begin 
1991, terwijl de wereld in de ban was van de Golfoorlog, de 
handschoen op te nemen en stevig tegen het kabinet in te gaan. 
In de discussies over de Tussenbalans, die toen van start gingen, 
sloeg hij meteen een harde toon aan. Hij begon tijdens een 
spreekbeurt in Westerbork, op 4  februari, met een uitdaging 
richting Wim Kok. Die moest eindelijk met concrete voorstel-
len komen. 'De èchte minister van Financiën moet nu eens 
opstaan. ik zou zeggen: Kok, kom uitje huisje.' Het was duide-
lijk dat de Tussenbalans-operatie minstens vijftien miljard aan 
'ombuigingen'-  Haags codewoord voor zowel bezuinigingen 
als lastenverzwaringen - moest opleveren. Brinkmans stand-
punten waren helder: de PVDA moest haar stokpaardje, de kop-
peling van uitkeringen aan de lonen, opgeven; Koks suggestie 
om de hogere inkomens aan te pakken was uit den boze; de ver-
laging van de BTW daarentegen, die de schatkist geld zou kosten 
en de burgers geld zou opleveren, moest wèl doorgaan; en de 
regering moest gelden uit de begroting van ontwikkelingssa-
menwerking inzetten voor de opvang van asielzoekers. Deze 
laatste suggestie, die overigens oorspronkelijk van premier Lub-
bers afkomstig was, viel in grote delen van het CDA slecht. De 
jongerenorganisatie, het CDA-Vrouwenberaad en ruim veertig 
prominenten, onder wie een reeks oud-bewindslieden en leden 
van het partijbestuur, klommen in de pen voor een openlijke 
oproep de ontwikkelingsbegroting te ontzien. 

Voor Elco  Brinkman  was dat reden om zich op dit punt weer 
wat te matigen. Maar verder volgde hij zijn eenmaal ingezette 
lijn. Op dinsdag 19 februari begonnen de partijen hun campag-
nes voor de verkiezingen van Provinciale Staten, die op 6 maart 
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zouden plaatsvinden. Het CDA ging van start vanuit Zutphen en  
Brinkman  maakte van de gelegenheid gebruik om uit te halen 
naar zijn collega Thijs Wöltgens, die zich naar zijn zin te veel 
bezighield met de gevolgen van de Tussenbalans-operatie voor 
de lagere inkomens. Diezelfde dag presenteerden Wim Kok en 
premier Lubbers de kabinetsplannen - Kok wilde laten zien dat 
hij als degelijke minister van Financiën ook in het zicht van ver-
kiezingen met moeilijke boodschappen durfde komen. Het was 
direct duidelijk dat het pakket niet helemaal was ingevuld. Min-
der ambtenaren, minder subsidies voor onder andere het open-
baar vervoer en de bejaardenzorg, minder ontwikkelingshulp 
(toch), dat stond er allemaal wel in. De PVDA had de koppeling 
tussen lonen en uitkeringen - onder voorwaarden - weten te 
redden; het CDA verloor de slag om de BTW-verlaging. De auto-
mobilist zou worden getroffen door hogere benzine-accijns en 
motorrijtuigenbelasting, de huizenbezitter door verhoging van 
het huurwaardeforfait. Om de lagere inkomens niet te hard met 
dit alles te treffen, zou er enige belastingverlaging komen. Het 
was echter onduidelijk wat de plannen precies zouden opleve-
ren en over een bedrag van 3,75  miljard aan besparingen op de 
WAO en de Ziektewet wilde het kabinet eerst advies aan de 
Sociaal Economische Raad vragen. Hoe dan ook zou dit alles 
onvoldoende zijn om het grote financiële doel van Lubbers-iii,  
een overheidstekort van 3,25 procent in 1994, te halen. Elco  
Brinkman  zei dreigend: 'Afspraak is afspraak. Het laatste woord 
is daarover nog niet gesproken.' 

Tijdens de kamerdebatten, eind februari, kwamen de me-
ningsverschillen tussen PVDA en CDA scherp op tafel te liggen.  
Brinkman  was na afloop van de eerste dag niet beschikbaar voor 
overleg met Wöltgens; hij ging liever met zijn vrouw naar de 
musical Les Miséra bi es. Hij ergerde zich ook nu weer hevig aan de 
voorstellen van de PVDA-fractieleider om maatregelen die een 
ongunstig effect op de lagere inkomensgroepen zouden hebben, 
meteen weer af te zwakken. Maar op vrijdag i maart, toen de 
Kamer de discussies over dit onderwerp afrondde, bleek dat ook 
de CDA-fractie akkoord ging met het vooruitschuiven van een 
groot aantal van de Tussenbalans-voorstellen. Dat was slechts 
een voorlopige instemming, aldus  Brinkman.  Op zelfverzeker-
de toon gaf hij het kabinet een tijdschema mee: 'Wij zien de 
heren Kok en Lubbers hier graag tegen Pasen terug met hun 
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definitieve plannen voor 1991, vóór de zomer met hun voorlo-
pige bevindingen voor de komendej aren [ ... ] en op Prinsjesdag 
om hier in de commandopost die Staten-Generaal heet, over de 
Tussenbalans ons eindoordeel in ontvangst te nemen.' 

Sindsdien stond Elco  Brinkman  bekend als 'de man die Lub-
bers-in de wacht aanzegt'. Misschien zou hij wel een keer een 
'nacht van  Brinkman'  wagen, opperde de pers. Vanaf de Tus-
senbalans stond de fractieleider bovendien bekend als de man 
die weinig oog had voor het sociale gezicht van het CDA. In een 
interview met het partijblad CD IA ctueel zei Bert de Vries: 'Het 
voordeel van een coalitie met de PVDA is, dat die meer aandacht 
heeft voor de meer kwetsbare groepen in de samenleving.' En 
met impliciete kritiek aan het adres van  Brinkman  en de fractie 
voegde hij toe: 'ik zou het jammer vinden als in de huidige 
coalitie die aandacht alleen maar van de kant van de PVDA zou 
komen.' Vanaf het voorjaar van 1991, ten slotte, raakte de term 
'stroperig'-  in de zin van weinig daadkrachtig - vast verbonden 
aan Lubbers-in. Hij dook op in NRC Handelsblad van 23 febru-
ari, maar de eer van de vondst komt eigenlijk toe aan het voor-
malige communistische dagblad De Waarheid, die het woord 
'stroop' al gebruikte in een commentaar van i december 1989. 
De samenwerking van CDA en PVDA werd vanaf de Tussen-
balans steeds moeizamer en trager, terwijl binnen het christen-
democratisch smaldeel de tegenstellingen tussen de fracties van 
Eerste en Tweede Kamer enerzijds en het duo Lubbers/De 
Vries anderzijds zich verscherpten. 

Een paar dagen later volgden de verkiezingen voor de Pro-
vinciale Staten. De CDA-kiezers hadden nog aardig wat vertrou-
wen in de regering, maar de PVDA-kiezers voelden zich zwaar 
getroffen door de aangekondigde verhogingen van de huren en 
van de prijzen van het openbaar vervoer. Het gevolg was dat die 
partij er in de Eerste Kamer (die enkele maanden later door de 
statenleden werd gekozen) fors in zeteltal op achteruit ging. 
Vóór juni 1991 hielden PVDA en CDA elkaar in de senaat in 
evenwicht met ieder 26 zetels; daarna domineerde het CDA met 
27 tegen 16 zetels. Uiteraard had dit een positief effect op het 
zelfbewustzijn van Ad Kaland c.s., die zich door de uitslag gele-
gitimeerd voelden. En Elco  Brinkman  waarschuwde nu Thijs 
Wöltgens: de PVDA moest niet te veel eisen meer stellen. 'Want 
dan breekt het lijntje.' 
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De lol was eraf en keerde niet terug. Intussen waren de al 
langer sluimerende spanningen tussen Ruud Lubbers en zijn 
minister van Buitenlandse Zaken zo hoog opgelopen, dat van 
een heuse verwijdering moest worden gesproken.  Mr.  Hans van 
den Broek was een ontdekking van Norbert Schmelzer, die 
hem in de jaren zeventig had leren kennen als manager bij het 
chemieconcern Akzo. Na een periode in de Tweede Kamer 
werd hij staatssecretaris in de laatste periode-Van Agt. In 1982 

promoveerde hij tot minister in Lubbers-i. Schmelzer vond Van 
den Broek karaktervast, stevig, integer en prettig in de omgang, 
terwijl hij ook nog beschikte over een scherp en creatief intel-
lect. Als belijdend katholiek gaf hij gedurende zijn tijd als 
kamerlid in immateriële kwesties als abortus en euthanasie blijk 
van conservatieve opvattingen; als minister van Buitenlandse 
Zaken was hij voorstander van de kruisraketten, tegenstander 
van een eenzijdige Nederlandse olieboycot van Zuid-Afrika, en 
een altijd begripvol verdediger van het internationale optreden 
van de Verenigde Staten. In het buitenland verwierf hij gezag, 
onder andere door zijn bemiddelende rol bij internationale con-
ferenties over chemische wapens en over de ontspanning tussen 
Oost en West. Begin 1989 wist hij binnen de NAVO een conflict 
tussen Duitsland enerzijds en de Verenigde Staten en Engeland 
anderzijds over de modernisering van kernwapens op te lossen. 

In eigen land leek hij zich geleidelijk aan minder thuis te 
voelen. Veel van zijn ambtenaren vonden hem zakelijk, stijf en 
kil, een solist die hen te weinig raadpleegde. Collega-politici 
weten echter dat hij binnenskamers bewogen en emotioneel 
kan zijn - bovendien laat hij daar zijn zang- en acteertalent wel 
eens zien, door liedjes uit  My  Fair Lady te zingen of een bekend 
internationaal politicus te imiteren. Maar bovenal is Hans van 
den Broek behept met de ondeugd die veel briljante dossiervre-
ters blijkbaar kenmerkt: arrogantie. In de Tweede Kamer erger-
den velen zich daaraan, hoewel de meeste leden tegelijkertijd 
onder de indruk waren van zijn deskundigheid. 

Al tijdens Lubbers-ii  deed zich het eerste belangrijke inci-
dent voor tussen de premier en de minister van Buitenlandse 
Zaken: de kwestie-Havel,  waarbij Van den Broek naar zijn 
mening veel te weinig steun van Lubbers kreeg. De premier 
stoorde zich op zijn beurt aan Van den Broeks weigering om in 
Lubbers-in naar Justitie te gaan, waarmee hij het opvolgings- 
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plannetje van Schmelzer had doorkruist. Van den Broek voelde 
zich geregeld buitenspel gezet, omdat Lubbers steeds vaker zelf-
standig contacten onderhield met Europese regeringsleiders. 
Deze ontwikkeling werd sterk gestimuleerd, toen in de Euro-
pese Gemeenschap rond 1985 weer wat nieuw elan ontstond, 
gesymboliseerd door de term 'Europa 1992'. 

In het najaar van 1990 kwam het uiteindelijk tot een openlijk 
conflict. In een notitie aan de ministerraad stelde de PVDA-
minister van Binnenlandse Zaken, Ten Dales, voor om de minis-
ter-president een 'aanwijzingsbevoegdheid' te geven; dat zou 
Lubbers in staat stellen om op Europese topconferenties namens 
het kabinet zelfstandig standpunten in te nemen. Dales' notitie, 
die de instemming van de premier had, ontlokte Van den Broek 
een scherpe reactie: een uitbreiding van de bevoegdheden van 
de minister-president op het terrein van het buitenlands beleid 
was onnodig, en kon trouwens alleen door wijziging van de 
grondwet. Dat laatste was geen vereiste, zo reageerde Lubbers in 
een brief Het was niet zijn bedoeling werk van de minister van 
Buitenlandse Zaken over te nemen, maar een 'aanvullende' rol 
te spelen. Hij wilde dezelfde mogelijkheden hebben als zijn bui-
tenlandse collega's, zonder handicaps terzake van 'informatie, 
contacten, presentie, status,  etc.'  Van den Broek bleef echter op 
zijn strepen staan. Toen de zaak uitlekte en in de pers kwam, 
volgde een kamerdebat waarin hij met aftreden dreigde. Veel 
hielp het niet; in feite was al tijdens het eerste kabinet-Van Agt 
door de toenmalige ministerraad afgesproken dat de minister-
president ook in Europese aangelegenheden, voor zover die 
als 'algemeen regeringsbeleid' konden worden beschouwd, de 
coördinerende rol moest spelen. In de praktijk was dat ook al-
lang het geval. 

Voor Van den Broek had dit alles een principiële achter-
grond, en was het conflict meer dan een kwestie van botsende 
ego's. Ineen interview met Vrij Nederland wees hij op een artikel 
waarin Lubbers' hoogste ambtenaar, secretaris-generaal Rein-
Jan Hoekstra van Algemene Zaken, een pleidooi had gehouden 
voor versterking van de coördinerende taak van de minister-
president. 'Wat wil hij daar nou mee zeggen', schamperde Van 
den Broek. 'Dat de premier geen ministers meer nodig heeft, 
maar nog alleen secretarissen-generaal?' Het artikel van Hoek-
stra, gevoegd bij Dales' voorstel, wezen op een manier van 
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denken die op gespannen voet stond met het staatsrecht, vond 
de minister. 'Natuurlijk kun je een aanwijzingsbevoegdheid 
overwegen zoals de bondskanselier in Duitsland heeft. Je kunt 
van de minister-president ook een regeringsleider â la Engeland 
maken. Je kunt ook denken aan de executieve bevoegdheden 
van de Franse president. Maar dan hebje het wel over een totaal 
ander stelsel dan wij hier kennen.' Ook de manier waarop Lub-
bers een jaar daarvoor Elco  Brinkman  als potentiële opvolger 
had aangewezen, kon Van den Broeks staatsrechtelijke toets der 
kritiek niet doorstaan, bleek in hetzelfde gesprek. 'Hij deed een 
beetje of het een kwestie van erfopvolging was. {...] Maar de 
partij heeft ook nog iets te zeggen.' 

Van den Broek hield het zo langzamerhand voor gezien. De 
kans dat hij in 1994 nog een vierde periode in zou gaan was 
'uiterst beperkt', zei hij. De relatie tussen hem en de premier 
werd ronduit stuurs. Toen in januari 1991 de Golfoorlog uit-
brak, speelde Van den Broek nog één keer een glansrol door te 
helpen de NAVO-landen tot onderlinge overeenstemming te 
brengen. De Amerikaanse president Bush ontving hem op het 
Witte Huis voor een persoonlijke dankbetuiging. Even leek hij 
weer in beeld te zijn als mogelijke kroonprins. Vervolgens zette 
hij zich aan de voorbereiding van een belangrijk onderwerp. 
Nederland zou in de tweede helft van 1991 voorzitter van de 
Europese Gemeenschap zijn. Het lag in de bedoeling dat de 
EG dan een grote stap voorwaarts zou maken in de richting van 
een federatie, door zich te transformeren tot een Europese Poli-
tieke Unie (EPu) en een Europese Monetaire Unie  (EMU).  Het 
Nederlandse voorzitterschap, waarover in een later hoofdstuk 
meer, liep echter niet op rolletjes. Bovendien raakte Van den 
Broek bij de voorbereiding van een topconferentie over de EPU 
en de  EMU,  die in december 1991 plaatsvond in Maastricht, het 
primaat in het buitenlands beleid weer volledig kwijt aan Ruud 
Lubbers. De competentiestrijd tussen de premier en de minister 
zou pas eindigen toen Van den Broek in 1993 Europees com-
missaris werd. 

Terug naar de zomer van 1991. Sinds de Provinciale-Statenver-
kiezingen van maart waren de verhoudingen er als gezegd niet 
beter op geworden. Injuli ontstond voor de eerste keer een seri-
euze crisisdreiging, en wel rond de WAO en de Ziektewet. Elco 
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Brinkman  had in april het kabinet op dit punt de wacht aange-
zegd: hier moest snel en fors worden ingegrepen. Begin juli 
kwam de Sociaal Economische Raad met een advies en - 
wonder - na een marathonzitting nam het kabinet in de nacht 
van 13 op 14 Juli inderdaad een principe-besluit: zowel voor 
bestaande gevallen als voor nieuwe arbeidsongeschikten bene-
den de vijftigjaar zou de uitkeringsduur drastisch worden inge-
perkt, terwijl werknemers bij tijdelijke ziekte vakantiedagen 
moesten gaan inleveren. Het was een moeilijke nacht geweest, 
waarin premier Lubbers en Wim Kok op straffe van een kabi-
netscrisis instemming hadden geëist. Door de groei van het aan-
tal arbeidsongeschikten dreigden de kosten van de WAO gewel-
dig uit de hand te gaan lopen, zo had PVDA -staatssecretaris Elske 
ter Veld van Sociale Zaken een maand daarvoor gemeld; de 
bezuinigingen die in het voorjaar bij de Tussenbalans waren 
afgesproken, leverden bij lange na niet genoeg op. Er dreigde 
een tekort van 5,8  miljard gulden. Tegen deze achtergrond ging 
ook Eiske ter Veld, die moeite had met de omvang van de 
ingreep, akkoord. 

Elco  Brinkman  was blij verrast en sprak van 'een verstandig 
en moedig besluit'. Maar hij was een van de weinigen die er zo 
over dachten. Het bericht over het kabinetsbesluit was nog niet 
uit of er brak via de media een storm van kritiek los, vooral van-
uit de vakbeweging en gewestelijke afdelingen van de PVDA. 

Vanwege de vakantietijd was vrijwel de gehele PVDA-leiding 
onbereikbaar, op een enkeling na - onder wie Wim Kok en 
Thijs Wöltgens. De enige drie PVDA-fractieleden die niet met 
vakantie waren, bleken alle drie tegenstanders van de plannen. 
Er ontstond een volstrekt onbeheersbare situatie. Thijs Wölt-
gens begon datzelfde weekeinde nog afstand te nemen van het 
kabinetsbesluit en zei dat de bestaande WAO-gevallen moesten 
worden ontzien. Wim Kok, die de vakantie-vierende Lubbers 
tijdelijk verving, zei tegen de Volkskrant dat de maatregelen bij 
nader inzien wel wat hard waren voor de chronisch zieken en 
gehandicapten, ook wel 'onomkeerbare' gevallen of 'branden-
de huizen' genoemd. Maar de storm won de weken daarna 
alleen maar aan kracht. De PVDA zat met de handen in het haar. 
Partijvoorzitter Marjanne Sint verbleef in het buitenland en was 
- doelbewust en om persoonlijke redenen - onbereikbaar. 
Vice-voorzitter Frits Castricum wist niets anders te bedenken 
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dan een brief naar de afdelingen te sturen met het verzoek de 
discussies in vredesnaam stop te zetten tot na de vakantie. 

Bij het CDA was het een stuk rustiger, hoewel ook hier enige 
onvrede vanuit de achterban merkbaar werd en een paar fractie- 
leden na begonnen te denken over verzachtingen. De econoom 
prof Ad Kolnaar, kroonlid van de SER, verklaarde zich in een 
interview tegen het kabinetsbesluit, en ook vice-fractievoor-
zitter Frans Wolters had zijn twijfels. Pas in augustus echter 
begon de weerstand in christen-democratische kring enige 
omvang aan te nemen. Terwijl Elco  Brinkman  nog op vakantie 
was, liet de rest van de fractietop op 12 augustus weten dat nieu-
we onderhandelingen mogelijk waren. Maar toen de fractielei-
der een paar dagen later thuiskwam, trok hij meteen aan de rem. 
Eén ding stond voor hem vast: het kabinetsbesluit van juli zou 
4,4 miljard gulden aan bezuinigingen opleveren - toch al min-
der dan de 5,8 miljard die eigenlijk nodig waren - en die 4,4  mil-
jard moest blijven staan. 

Intussen doemde voor de PVDA een nieuwe complicatie op. 
Wim Kok was bezig met de volgende Miljoenennota, en het 
kabinet moest beslissen of de koppeling van de uitkeringen met 
de lonen ook het daaropvolgende jaar kon worden gehandhaafd 
- als bekend een voor de sociaal-democraten zeer belangrijk 
punt. Met relatief hoge loonstijgingen en nieuwe belastingte-
genvallers in zicht, leek het antwoord negatief uit te moeten val-
len. Voor Kok, wiens politiek leiderschap binnen de PVDA toch 
al hevig in discussie was geraakt, zou dit dodelijk kunnen zijn. 

De spanning liep snel op. Bert de Vries liet weten dat er 
volgens hem niet aan ontkoppeling te ontkomen viel. Het CDA-
partijbestuur verklaarde op woensdag 21 augustus dat het wAo-

besluit overeind moest blijven, met alleen wat tegemoetko-
mingen voor de onomkeerbare gevallen. In de dagen daarna 
verhardden de standpunten zich. Met name  Brinkman  wilde de 
ontkoppeling per se doorzetten. Op zaterdag 24 augustus liet 
Wim Kok tijdens een vergadering van de ministerraad weten 
dat hij dat niet mee zou maken. Menigeen in het kabinet meen-
de dat het nu gedaan was; het leek onmogelijk om nog een 
oplossing te vinden. Maar na veel gepraat en overleg op het 
Torentje, en vooral veel bemiddeling door Bert de Vries, lukte 
het in de nacht van maandag op dinsdag toch. Het kabinet sprak 
OP 27 augustus af de uitkeringen van de bestaande WAO 'ersjon- 
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ger dan vijftigjaar niet te verlagen maar te bevriezen; voor nieu-
we gevallen zou een systeem van leeftijdsafhankelijke uitkerin-
gen worden ingevoerd. Verder werd ook Wim Koks 'pij  npunt' 
goeddeels opgelost: de regering zou tweemaal perj aar bekijken 
of lonen en uitkeringen wel of niet, of gedeeltelijk, aan elkaar 
gekoppeld konden worden - het automatisme verdween dus, 
maar de koppeling zelf niet. Samen met wat andere maatrege-
len rond WAO en Ziektewet kon hiermee vier mi]jard gulden 
bezuinigd worden. 

Het kabinet was gered, maar de PVDA lag in de kreukels. Par-
tijvoorzitter Sint trad af. Op voorstel van Jan Pronk, minister 
van Ontwikkelingssamenwerking in Lubbers-ni, organiseerde 
de PVDA eind september een buitengewoon partijcongres, waar 
Wim Kok de partijleden expliciet om steun voor zijn beleid 
vroeg - en daarmee om herbevestiging van zijn beschadigde lei-
derschap. Die steun kreeg hij, hoewel de partij in de peilingen 
inmiddels een dramatisch laag niveau had bereikt. De daadwer-
kelijke uitvoering van de besluiten van 27 augustus werd daarna 
stapsgewijs ter hand genomen. Eerst kwamen er kleinere maat-
regelen, zoals een verscherping van de keuringseisen voor nieu-
we WAO 'ers en een herkeuring van bestaande gevallen. De heet-
ste aardappel, het nieuwe uitkeringssysteem, zou nog anderhalf 
jaar blijven liggen; in januari 1993 ontstond er opnieuw een 
crisissituatie over. 

In de periode tussen de 'hete WAO-Zomer' en december 1991 

eiste de voorbereiding van de Europese top in Maastricht nogal 
wat aandacht. Dat najaar zorgde eigenlijk alleen het plan van 
PVDA-staatssecretaris Hans Simons voor een nieuw financie-
ringsstelsel in de gezondheidszorg voor enige commotie. Dit 
omvangrijke en ingrijpende plan behelsde de invoering van een 
basisverzekering voor iedereen, die zou moeten worden betaald 
uit een deels vaste, deels inkomensafhankelijke premie. Voor 
allerlei soorten van medische zorg zouden eigen risico's worden 
ingevoerd en men zou zich vrijwillig kunnen bijverzekeren 
voor onderdelen die niet in het basispakket zouden zitten. 
Helaas bevatten bijna alle onderdelen potentiële conflictstof de 
omvang van het basispakket (moesten de tandarts, de huisarts, 
de geneesmiddelen erin of eruit?), de verdeling tussen vaste en 
inkomensathankelijke premie, de omvang van het eigen risico, 
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de gevolgen voor de lagere inkomensgroepen. In de tweede 
helft van 1991 begonnen vooral de werkgeversorganisaties, de 
ziektekostenverzekeraars en de CDA-fractie in de Eerste Kamer 
zich te verzetten. Het basispakket zou te omvangrijk worden, zo 
luidde de kritiek, Simons wilde er een complete volksverzeke-
ring van maken. Zonder op de details in te gaan: door toedoen 
van de Eerste Kamer liep de stapsgewijze invoering van het 
plan-Simons ernstige vertraging op, en in de verdere loop van 
Lubbers-jij zou het plan een zachte dood sterven. Intussen bood 
het vele malen stofvoor spanningen. 

In februari 1992 maakte Elco  Brinkman  op Texel een einde aan 
de relatieve rust. In een kamerdebat, twee dagen na zijn optre-
den op het eiland, nuanceerde hij veel van zijn uitspraken weer, 
maar weer een paar dagen later gooide zijn collega Kaland van 
de Eerste-Kamerfractie olie op het vuur door in een interview 
te zeggen dat het kabinet er maar beter mee kon stoppen, als het 
zo bleef doormodderen. Er waren zoveel meningsverschillen 
tussen PVDA en CDA dat het nooit goed kon gaan met Lubbers-
iii,  meende de senator. Thijs Wöltgens eiste nu van Elco  Brink-
man  dat die zijn vertrouwen in de coalitie uitsprak, hetgeen 
deze in de Kamer ook deed. Ruud Lubbers deed hetzelfde, en 
passant Kaland openlijk beschuldigend van populisme. De sena-
tor maakte zich de tolk van delen van het CDA die ontevreden 
waren over het kabinetsbeleid, en dat was volgens de premier 
'een gevaarlijke tendens'. 

De ruzie tussen Kaland en Lubbers werd gesust, maar een 
paar weken later, begin maart, was het weer hommeles. Ditmaal 
schootjan Pronk van Ontwikkelingssamenwerking uit zijn slof,  
over een advies van de Commissie Buitenland van het CDA - de 
partij wel te verstaan, niet de fractie - dat als kritiek op zijn 
beleid kon worden uitgelegd. In april waren er kortstondige 
conflicten tussen Lubbers en Kok (over de inkomensverdeling), 
tussen PVDA-minister jo Ritzen en de CDA-fractie (over Rit-
zens plannen tot verhoging van de salarissen van jonge leer-
krachten), en tussen Hans van den Broek en Jan Pronk (over 
Van den Broeks suggestie dat de ontwikkelingssamenwerking 
maar beter bij Buitenlandse Zaken kon worden ondergebracht). 

Toen de PVDA-fractie vervolgens bij monde van haar vice-
fractievoorzitter Frans Leijnse op i mei verkondigde dat het 
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moeizame ~~compromis van de voorgaande zomer toch 
weer op de helling moest, raakte voor Ruud Lubbers de maat 
vol. Hij was nu al sinds februari bezig met pogingen de door  
Brinkman  en Kaland opgeroepen onrust te temperen. In maart 
bijvoorbeeld had hij het in een uitvoerig interview met Elsevier 
opgenomen voor Wim Kok, door te zeggen dat die als minister 
van Financiën de lopende uitgaven beter in de hand had dan zijn 
voorganger Ruding. Eind april had de premier tijdens zijn 
wekelijkse persconferentie nadrukkelijk de spankracht van het 
kabinet geprezen; de PVDA- en CDA-nllrnsters slaagden er juist 
heel goed in om redelijke compromissen te sluiten, stelde hij. 
Maar geholpen had het allemaal niet. In plaats daarvan was juist 
kritiek ontstaan op het politiek leiderschap in het CDA. Soms 
leek senator Kaland daar de baas, soms  Brinkman;  Lubbers zelf 
wekte de indruk deze lastpakken niet meer in de hand te heb-
ben. Hij slaagde er niet in Kaland en de zijnen voor zich te win-
nen, en  Brinkman  bleef alsmaar roepen dat het kabinet eindelijk 
eens wat moest gaan doen. 

Tegen deze achtergrond ontwikkelde partijvoorzitter Wim 
van Velzen een noodprocedure ter voorbereiding van ver-
vroegde verkiezingen, voor het geval Lubbers-ui het inderdaad 
niet zou halen, zoals velen in eigen kring nu openlijk zeiden te 
denken. Elco  Brinkman,  die hiervan op de hoogte was, besloot 
zichzelf alvast te presenteren als toekomstig lijsttrekker. Zonder 
overleg met Van Velzen of Lubbers nam zijn persvoorlichter 
Frits Wester contact op met de KRO-televisie. Daar had men wel 
zin in een  'Brinkman-special'. Toen Wester vervolgens Lubbers 
op de valreep vroeg ofhij bereid was ook voor de camera te ver-
schijnen, meende de premier dat dit een goede gelegenheid was 
om weer rust in de tent te krijgen. Hij willigde Westers verzoek 
in en zei dat  Brinkman  in zijn ogen op koers was bij het toe-
groeien naar een 'vervolg-politieke functie', in casu het pre-
ruierschap. 

Lubbers-ui was tweeënhalf jaar bezig. Merkwaardig genoeg 
hadden de discussies rond de Tussenbalans en de WAO-zomerin 
het kabinet zelf een zekere realiteitszin bewerkstelligd. Bij de 
CDA-bewindslieden had Wim Kok bewondering geoogst voor 
zijn politieke moed in deze kwesties. Weliswaar was duidelijk 
geworden waar de grenzen van de coalitie lagen, maar er bleven 
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buiten de sociaal-economische sfeer veel terreinen - zoals de 
euthanasie, de reorganisatie van de politie, de anti-discriniina- 
tiewet - waarop betrekkelijk soepel kon worden samenge- 
werkt. Bert de Vries had zich ontwikkeld tot een trait d'union, 
die op cruciale momenten een bemiddelende rol kon spelen 
tussen Wim Kok en Ruud Lubbers. De wAo-crisis van zomer 
1991 was door hèm opgelost, en ook de ruzie tussen Kok en 
Lubbers van april 1992 had hij gesust. Sommige insiders stellen 
zelfs dat het duo De Vries/Kok tegen die tijd het werkelijke 
zwaartepunt van het kabinet ging vormen, maar daarover lopen 
de meningen uiteen. 

Het kabinet functioneerde in ieder geval redelijk, vonden de 
meeste CDA-bewindslieden. Anderzijds hadden zowel PVDA-
als CDA-bewindslieden moeilijkheden met hun volksvertegen-
woordigers. De i mei-toespraak over de WAO van Frans Leijnse 
was ook voor Wim Kok een volstrekte verrassing en veroor-
zaakte afstand tussen hem en de PVDA-fractie. Aan CDA-zijde 
was het mis tussen De Vries - en in iets mindere mate Lubbers - 
en het duo Kaland/Brinkman.  Brinkman  raakte in een merk-
waardig tweeslachtige positie. Hij had zijn standpunten, zoals 
hij die rond de Tussenbalans en in de Texelse rede naar voren 
had gebracht, bij lange na niet hard kunnen maken, deels omdat 
ze voor de PVDA niet aanvaardbaar waren, deels omdat hij 
onvoldoende had nagedacht over de werkelijke effecten, deels 
omdat hij inbond na verzet uit eigen CDA-kring. Enerzijds 
moest hij uiteraard meedoen aan het 'achterkamertjes'-overleg 
met Lubbers, de bewindslieden en de fractiespecialisten en hij 
deed dat over het algemeen op coöperatieve wijze. Naar buiten 
toe echter toonde hij een ander gezicht. Zoals elders beschreven 
leek hij met name in het voorjaar van 1992 eerder bezig met zijn 
eigen profilering dan met de politiek van het praktisch haalbare. 

In dit voorjaar bereikten De Vries' zorgen over de verrecht-
sing van het CDA een hoogtepunt. Het was hem een doorn in 
het oog dat  Brinkman  zich in zijn openbare uitlatingen wèl sterk 
maakte voor de eigen woningbezitters en lastenverlichting voor 
mensen met midden- en hogere inkomens, maar zich verzette 
tegen koopkrachtbescherming voor de lagere inkomensgroe-
pen. Daarmee verloochende hij de wortels en het verleden van 
de christen-democratische beweging, vond De Vries. Brink-
mans' politieke lijn zou voor het CDA leiden tot verlies van iden- 
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titeit, tot een verschuiving naar de rechterflank van het politie-
ke spectrum, en dat zou de partij doen wegkwijnen. Nederlan-
ders associëren christen-democratische waarden niet alleen met 
het begrip solide, maar ook met het begrip sociaal, waarschuw-
de hij intern. De partij stond in de opiniepeilingen inmiddels op 
zeven zetels verlies. Echt verontrustend vonden weinigen dit 
nog, het viel immers te verwachten dat het 'Lubbers-effect' zou 
wegvallen. Bovendien, vergeleken met de dramatische neer-
gang van de PVDA bleef de positie van het CDA riant. 

Na de 'herbevestiging' van  Brinkman  in mei trad een periode in 
die misschien het best als een 'wapenstilstand' kan worden geka-
rakteriseerd. Ad Kaland bleef even luid en duidelijk als altijd, 
maar de kroonprins hield zich in. In december 1992 maakte 
Hans van den Broek onverwacht bekend dat hij lid zou worden 
van de Europese Commissie. Tot dan toe dachten velen dat 
Ruud Lubbers zich na zijn derde periode — in 1994  dus - kandi-
daat zou stellen voor het voorzitterschap daarvan. Aangezien 
het moeilijk denkbaar was dat Nederland twee Commissieleden 
zou kunnen leveren, deden onmiddellijk speculaties de ronde 
dat de premier misschien toch in eigen land verder zou willen 
gaan. Kort daarop brak de tweede WAO-crisis uit, die eindjanu-
ari 1993 leidde tot het bami-akkoord en tot de openlijke kritiek 
van Elco  Brinkman  op het duo Lubbers/De Vries - men herin-
nere zich zijn uitlating over de verandering van de 'spelregels'. 
Het ongeduld van de kroonprins kreeg nu opnieuw de over-
hand. In maart 1993 wees de partij hem definitief aan als lijst-
trekker. Vanaf dat moment stonden de ontwikkelingen rond 
Lubbers-jij in het teken van de verkiezingen van mei 1994. 






