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HOOFDSTUK TO 

Het dynamiet-concept 

Op weg naar een chaotische verkiezingscampagne 

Op de ochtend van 17 november 1993 verloor Ruud Lubbers 
het vertrouwen in zijn kroonprins. Toen hij hoorde wat deze 
de avond tevoren tijdens een spreekbeurt in Groningen had 
gezegd, maakten ontzetting en moedeloosheid zich van hem 
meester. Wat een stommiteit! Hoe had  Brinkman  het in zijn 
hoofd kunnen halen om de 'bestaande' WA 0-uitkeringen weer 
ter discussie te stellen en te eisen dat de Tweede Kamer daar nog 
vóór de verkiezingen over zou praten? Die dinsdag zou een 
belangrijk kamerdebat van start gaan. Er lag een unaniem advies 
van de commissie-Buurmeijer, dat binnen enkele jaren kon 
leiden tot een geheel nieuw uitkeringsstelsel voor zieken en 
arbeidsongeschikten. Maar  Brinkman  had met zijn opmerking 
de kans op een parlementaire meerderheid voor een beleid in 
deze richting onderuit gehaald. Driekwart jaar daarvoor, in 
Bergschenhoek, had tweespalt tussen CDA en PVDA over de 
bestaande WA 0-gevallen bijna tot de val van het kabinet geleid. 
Op i augustus was net een strengere methode voor de beoor-
deling van de mate van arbeidsongeschiktheid ingevoerd. Die 
zou naar verwachting tot een afname van de instroom van nieu-
we gevallen leiden, terwijl de oude gevallen te maken zouden 
krij gen met herkeuringen. Het moeizame WA 0-dossier lag dus 
op koers. Enjuist nu had de CDA-fractieleider het nodig gevon-
den om oude wonden open te rijten en onrust te zaaien! Als een 
olifant in een porseleinkast had hij de strategie doorkruist, die 
Lubbers met Bert de Vries had ontwikkeld om het 'rapport-
Buurmeijer' in ieder geval grotendeels aanvaard te krijgen. 
Bovendien had hij weer het beeld van verdeeldheid in eigen 
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kring opgeroepen - een van de slechtst denkbare manieren om 
naar de verkiezingen van maart en mei 1994 toe te werken. 

'Buurmeijer' was een parlementaire enquêtecommissie, waarin 
alle partijen zitting hadden. Een van haar voorstellen was het 
opheffen van de bedrijfsverenigingen, die verantwoordelijk 
waren voor de uitvoering van de WAO, de Werkloosheidswet 
en de Ziektewet. Omdat het hier ging over de zogenoemde 
werknemersverzekeringen werden deze bedrijfsverenigingen 
bestuurd door de organisaties van werkgevers en werknemers. 
Maar ze waren uitgegroeid tot logge, bureaucratische en geld-
verspillende instanties, die zich veel te weinig hadden ingespan-
nen om te voorkomen dat mensen in de WAO terecht kwamen, 
en om arbeidsongeschikten weer aan het werk te krijgen. Onder 
leiding van de sociale partners was de WAO verworden tot een 
instrument om minder produktieve werknemers op een nette 
manier te 'lozen'. Hoewel hierover al veel langer klachten 
bestonden, was het in de Nederlandse verhoudingen - waarin 
de sociale partners een belangrijke machtspositie hebben—nooit 
mogelijk geweest dit uitvoeringsmodel aan te pakken. Door de 
unanimiteit in de comniissie-Buurmeijer was er nu kans op een 
kamerbrede meerderheid voor het slopen van dit bolwerk - een 
stap die tevens zou leiden tot een drastische inkrimping van het 
ministerie van Sociale Zaken. De commissie stelde voor nieu-
we, onafhankelijke organen op te richten, waarin de werkge-
vers- en werknemersorganisaties moesten gaan samenwerken 
met de gemeentelijke overheden en de arbeidsbureaus. 

Dit onderdeel van het plan van de commissie-Buurmeijer 
zou het vrijwel zeker halen. Minder duidelijk was dat voor de 
ideeën inzake een radicaal nieuw uitkeringsstelsel, die in het 
kort neerkwamen op het inruilen van de Ziektewet voor een 
particuliere verzekering, de overheveling van de ww naar de 
arbeidsbureaus, en de beperking van de WAO tot mensen die 
voor meer dan tweederde arbeidsongeschikt zijn. Ondanks de 
eensgezindheid in de commissie, wisten de fracties - vooral die 
van de PVDA - hier niet zo goed raad mee. Het WAO-voorstel 
leek in ieder geval absoluut onhaalbaar. Desondanks wilden 
Ruud Lubbers en Bert de Vries gebruik maken van het  momen-
tum.  Ze hoopten de Kamer ertoe te brengen in ieder geval 
akkoord te gaan met de basisgedachten achter 'Buurmeijer', 
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ook zonder direct tot concrete besluiten te komen. Vervolgens 
konden ze een geleidelijk proces van SER-adviesaanvragen en 
deelbesluiten in gang zetten, dat op den duur tot een parlemen-
taire meerderheid zou leiden - eventueel zonder, maar wellicht 
ook mèt de PVDA. De strategie van Lubbers en De Vries paste 
dus geheel in de Hollandse, 'stroperige', consensus- en compro-
misgerichte stijl.  

Brinkman  had met zijn Groningse spreekbeurt nu zoveel 
gekrakeel Veroorzaakt over het meest gevoelige deel van 'Buur-
meijer', dat er met de PVDA over zo'n aanpak voorlopig niet 
meer te praten viel. De sociaal-democraten hadden hun bekomst 
van onrust rond de sociale zekerheid, hun aanhang was erdoor 
gehalveerd. De voorstellen voor het nieuwe uitkeringsstelsel 
kwamen dan ook nauwelijks meer ter discussie. Zo had, in de 
ogen van Lubbers en De Vries, de kroonprins een stap in de rich-
ting van de zo noodzakelijke herziening van de verzorgingsstaat 
geblokkeerd, ofalthans ernstig vertraagd. Erger nog: hij had zelfs 
de kans laten lopen de CDA-fractie achter het wèl haalbare deel 
van 'Buurmeijer' te krijgen. Al bij de start van de commissie was 
duidelijk geweest dat met name Frans Wolters en Ah Doelman-
Pel, fractiedeskundigen voor sociale zaken, weinig enthousiast 
over dit project waren. Mede daarom had  Brinkman  Hans Hil-
len en Vincent van den Burg afgevaardigd, en zij hadden een 
belangrijk aandeel gehad in de conclusies. Met zijn Groningse 
toespraak viel  Brinkman  hen afen koos hij toch weer de zijde van 
de tegenstanders. In een manhaftige poging de eenheid te her-
stellen, sloot Van den Burg zich direct publiekelijk bij hem aan - 
hoewel hij daarmee de hoon van andere politieke partijen over 
zich afriep. 

De verbazingwekkende uitslag van het debat was, dat de 
CDA-fractie de enige was die tegen de nieuwe, onafhankelijke 
uitvoeringsorganen stemde; met uitzondering van Hillen, die 
wel vóór bleef Elco  Brinkman  had zijn fractie in een merkwaar-
dig politiek isolement gemanoeuvreerd. Ooit speelde het CDA 

een belangrijke rol bij de opbouw van de verzorgingsstaat, en in 
dej aren tachtig nam de partij het voortouw bij het denken over 
structurele aanpassingen. Nu het politieke klimaat hieromtrent 
eindelijk enige tekenen van rijpheid begon te vertonen, en het 
mogelijk bleek bredere eensgezindheid te verwerven, haakte 
juist het CDA af 
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Brinkman  was evenwel de laatste om van een fout of een 
nederlaag te spreken. Integendeel, hij maakte de situatie nog 
erger door tijdens de kamerdebatten over het rapport-Buur-
meijer te suggereren dat hij zijn uitspraak over de 'oude gevallen' 
had gedaan in de veronderstelling dat het kabinet op dezelfde 
lijn zat. In feite had hij te snel zijn conclusies getrokken. Lubbers 
en De Vries hadden hem alleen maar gezegd dat ze in het kabinet 
een eensgezind standpunt over 'Buurmeijer' wilden proberen te 
bereiken. Tijdens het wekelijks overleg in het Catshuis, op de 
donderdag na 'Groningen', had de premier hem vervolgens 
meegedeeld dat dit niet zou lukken wegens verzet van PVDA-

staatssecretaris Wallage: 'Jacques trekt het niet.' Toen pas waren 
Brinkmans ogen open gegaan. Hij was verbijsterd: hoorde hij 
hier dat Lubbers hèm liet vallen om Wallage te redden? Het was 
bijna een dijâ vu. Net als in Bergschenhoek, in januari, voelde  
Brinkman  zich opnieuw op het verkeerde been gezet, terwijl hij 
veeleer zelf degene was die het spel niet had begrepen. 

Toen Thijs Wöltgens hem publiekelijk verweet 'ondraaglij-
ke onrust' te hebben veroorzaakt bij uitkeringsgerechtigden, 
werd hij woedend. Hij reageerde via een uitvoerig interview 
met Het Financieele Dagblad. Op verbeten, boze toon zei hij: 'ik 
laat mij absoluut niet aanleunen dat het CDA a-sociaal is.' Die-
zelfde dag, zaterdag 27 november 1993, vond in De Reehorst te 
Ede een CDA-partijraadsvergadering plaats. Daar verdedigde hij 
zich met de hem kenmerkende termen 'eerlijk beleid', en 'zeg-
gen waar het op staat': dat was de bedoeling van zijn Groningse 
move geweest. In een geëmotioneerde uitval die niemand behal-
ve Lubbers en De Vries begreep, zei hij, zich direct tot de pre-
mier richtend: 'Het was niet het kabinet dat het niet trok, meneer 
de minister-president, het was de PVDA die het niet trok.' Uit 
alles bleek dat hij het strategisch denken a la Lubbers, een denken 
op de lange termijn, ten principale verwierp. Dat was 'een soort 
grauwheid', zei hij in het EO -radioprogramma 'Tij dsein', 'waar-
bij de mensen absoluut niet weten wat voor vlees ze in de kuip 
hebben'. 

Hij sloeg nu blindelings om zich heen. Op dezelfde partijraad 
zegde hij het kabinet en passant opnieuw de wacht aan, ditmaal 
over de Bijstandswet. Sinds september stond een verandering op 
stapel, die oneigenlijk gebruik van deze wet door alleenstaanden 
moest tegengaan, maar door onenigheid binnen zowel de PVDA 



Het dynamiet-concept 203 

als het CDA was hierover een verwarde en vertragende discussie 
ontstaan. In Ede eiste  Brinkman  dat het kabinet nu onmiddellijk 
zijn standpunt zou bepalen. Uit zijn woorden klonk de dreiging: 
als dat niet gebeurde, zou hij tegen een aantal accijnsverhogin-
gen - met name op diesel en benzine - stemmen, die een essen-
tieel onderdeel van de belastingplannen van het kabinet vorm-
den. Het was geen nieuw geluid, want ook in september had de 
CDA-fractie deze onderwerpen al aan elkaar gekoppeld. De zaak 
lag voor haar zeer gevoelig. Ze vond dat het kabinet wèl aan las-
tenverhoging deed, maar daar te weinig bezuinigingen tegen-
over stelde. 

Financieel gezien was het een betrekkelijk kleine kwestie; er 
waren enkele honderden miljoenen mee gemoeid. De discussie 
ging dan ook niet over geld, maar over een principe. De coali-
tiepartners waren het erover eens dat alleenstaanden recht had-
den op zeventig procent van de uitkering van gehuwden en 
samenwonenden, zoals al lange tijd het geval was. De vraag was: 
moest dit recht in de wet komen, zoals de PVDA wilde? Een 
gevolg van opneming in de wet zou zijn dat de gemeente zou 
moeten aantonen dat een aanvrager samenwoont en daarmee 
slechts recht heeft op een uitkering van vijftig procent, de helft 
dus van de uitkering voor samenwonenden. Zonder wettelijk 
recht op zeventig procent zou de alleenstaande zelfmoeten aan-
tonen dat hij 'echt alleen' was. Met andere woorden: de bewijs-
last zou worden omgekeerd. Daar was het CDA voorstander van. 
In normale omstandigheden zou deze kwestie geen crisisdrei-
ging waard zijn geweest, en zou er snel een oplossing voor wor-
den gevonden. Maar zoals eerder de WAO, was nu de Bijstand 
voor de CDA-fractie uitgegroeid tot symbool van de 'stroperig-
heid'. Het was drie maanden voor de gemeenteraadsverkiezin- 
gen, en Wim Kok noch Ruud Lubbers zaten op een crisis te 
wachten. Onmiddellijk na het weekeinde volgde Torentjes-
overleg, een extra mninisterraadsvergadering, en een kamerde-
bat. Uiteindelijk rolde een compromis uit de bus, maar het kost-
te veel bloed, zweet en tranen. 

De suggestie dat  Brinkman  bij het voorbereiden van zijn Gro-
ningse toespraak op het verkeerde been was gezet, was afkom-
stig van zijn voorlichter Frits Wester. Die seinde de pers telefo-
nisch in over ambtelijke concept-teksten, waaruit  Brinkman  
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had kunnen afleiden dat premier Lubbers en Bert de Vries zelf 
ook van zins waren de oude WAO-gevallen weer ter discussie 
te stellen. Een ANP-bericht hierover kwam vervolgens in de 
Kamer ter sprake, en  Brinkman  bevestigde dat bericht. 

Met de kale, hyperactieve Frits Wester bracht  Brinkman  
meer tijd door dan met zijn vrouw. Wester, toen 31 jaar oud, 
was uitgegroeid tot de belangrijkste steun en toeverlaat van de 
kroonprins. Hij was afkomstig uit Alkmaar, waar hij al opjeug-
dige leeftijd voorzitter werd van de plaatselijke jongerenafde-
ling van het CDA. Op zijn 235te trad hij in dienst van de afdeling 
Voorlichting van de Tweede-Kamerfractie, waarvan hij een 
paarjaar later hoofd werd. Sinds 1992 werkte hij vol enthousias-
me aan de promotie van Elco  Brinkman.  

Hij geloofde in het 'produkt'  Brinkman.  'ik voel mij zeer 
thuis bij zijn visie en zijn kijk op de samenleving en dat gevoel 
van niet alles door de overheid laten regelen, maar proberen 
eerst eens te kijken watje zeifkunt doen', vertelde hij in decem-
ber 1993 voor de AVRO-microfoon. Zijn verwantschap ging 
zelfs verder dan de inhoud. In zijn Alkmaarse tijd had een plaat-
selijke krant hem eens 'dejonge  Brinkman'  genoemd en het viel 
inderdaad op, dat hij op een zelfde manier praatte: snel, onrustig, 
en met een voorliefde voor een wat oubollig soort beeldspraak. 

Begin 1992 volgde hij een paar dagen lang de verkiezings-
campagne van de Britse Conservatieven. In Londen zag hij hoe 
partijvoorzitter Chris Patten John Major aankondigde: wande-
lend over het toneel, met een zender-microfoon. Dat was iets 
voor  Brinkman,  dacht hij meteen. En de kroonprins voelde er 
wel voor. Al in zijn middelbare schooltijd had hij wel eens zon-
der katheder, zonder papier toespraken gehouden. Dus werd in 
mei van dat jaar in Heerenveen de 'Brinkman-shuflle' gepre-
senteerd. Wester zat vol met dit soort ideetjes, zijn hersens ston-
den nooit stil en Elco  Brinkman  vond het allemaal prachtig. 
Toen de fractieleider eens moest spreken over de identificatie-
plicht in het Friese Buitenpost, gafWester hem zijn portefeuille, 
die vol met pasjes zat. Tijdens zijn toespraak haalde  Brinkman  
die te voorschijn en zei tegen het publiek: 'Kijkt u eens. Zou 
hier ten dienste van de bestrijding van de misdaad niet één kaart-
je bij kunnen?' Wester was op zijn best in de promotiefilmpjes 
voor de televisie-zendtijd voor politieke partijen. Hij bedacht 
deze - in zijn woorden 'zap-bestendige'-  videoclips zelf,  en ze 
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bevatten consequent een eenvoudige boodschap, ondersteund 
door muziek en krachtige beeldtaal. Eerst  Brinkman  achter zijn 
werktafel, dan Lubbers in het Torentje, en vervolgens een shot 
waarin de twee gezamenlijk door het beeld liepen, dit alles met 
muziek van  Neil  Diamond:  'One by one, two by two,  we  will 
make it through.'  Het bood de suggestie van een soepele, har-
monische machtswisseling. Woorden waren minder belangrijk, 
het was de sfeer die telde. Een riskante aanpak, concludeerde de 
krant Het Binnenhof al in 1992, na een rondgang langs reclame-
deskundigen. Deze Amerikaanse stijl werd in de vs alweer als 
achterhaald beschouwd, zeiden dezen. Politiek is geen com-
mercieel produkt. De verpakking mag mooi zijn, ze komt over 
als 'nep' als de inhoud van de boodschap niet aanspreekt. De 
krant ging ook op bezoek bij de Amerikaan prof. Galen  Irwin,  
die politicologie doceerde in Brinkmans woonplaats Leiden. 
Deze expert op het gebied van het charisma van politici zei: 
'Namaak wordt vroeg of laat ontmaskerd.' Wester zelf was 
alleen maar razend trots. Elke keer als hij zijn filmpjes weer eens 
aan iemand kon laten zien, genoot hij, zoals een voetballer die 
na de wedstrijd zijn eigen doelpunt nog eens bekijkt. 

Beeldvorming werd zo'n belangrijk onderdeel van de voor-
lichtingsactiviteiten van het duo Wester-Brinkman,  dat de ver-
pakking op den duur ging overheersen. Westers enscenering 
van de Texelse rede, in februari 1992, was puur gericht op 
effectbejag. Zijn woede, toen hij in januari 1993 ten huize van 
Bert de Vries in Bergschenhoek vernam wat het bami-akkoord 
inhield, gold de impact die het akkoord zou hebben op Brink-
mans imago. Ook de Groningse toespraak stond in het teken 
van de image building door Wester, die er voortdurend op uit was  
Brinkman  neer te zetten als een daadkrachtig persoon. Het idee 
om nadruk te leggen op de 'oude ~-gevallen' ontstond ter-
wijl zij onderweg waren naar het noorden. Via de autotelefoon 
- het nummer was alom bekend - vroeg een journalist van de 
Evangelische Omroep hem wat  Brinkman  die avond zou zeg-
gen. Wester schetste de inhoud, waarop de journalist vroeg of 
dit ook inhield dat  Brinkman  de uitkeringen van de bestaande 
WAO'ers opnieuw ter discussie wilde stellen. Een paar dagen 
eerder waren er hier en daar in de pers al berichten over ver-
schenen, op basis van mededelingen vanuit de CDA-fractie. Tot 
commotie had dat niet geleid. Voor alle zekerheid nam Wester 
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vanuit Groningen telefonisch contact op met WAO-specialist 
Frans Wolters. Die bevestigde: ja, dat is ons standpunt, zo kan  
Brinkman  het formuleren. En dat deed de fractieleider, in het 
volle licht van de schijnwerpers, en met de toevoeging: nog 
vóór de verkiezingen. Het klonk daadkrachtig, maar de politie-
ke gevolgen kwamen voor zowel Wester als Brinlunan als een 
complete verrassing. Daar hadden ze niet bij stilgestaan. 

De CDA-elite zag de Wester-stijl aanvankelijk welwillend 
glimlachend aan, maar na de  shuffle  begon die glimlach te ver-
starren en sloeg de stemming geleidelijk om. Ten tijde van 
het bami-akkoord, begin içç, had Ruud Lubbers al de verden-
king gekoesterd dat de perschef de kwade genius was geweest 
achter Brinkmans crisiskoers. In september van dat jaar waar-
schuwden de drie éminences grises Biesheuvel, Schmelzer en 
Udink de lijsttrekker via het CDA-Jaarboek voor een teveel aan 
image building; en partijvoorzitter Wim van Velzen verzocht 
hem in het najaar herhaalde malen zijn voorlichter te manen tot 
terughoudendheid. Het was aan dovemansoren gericht.  Brink-
man  ging voort op de ingeslagen weg, en liet Wester zijn gang 
gaan. In oktober verscheen een boek met de titel Elco  Brinkman.  
Het bevatte enkele serieuze artikelen over hem als politicus en 
een reeks tweegesprekken. Het was echter vooral een plaatjes.-
boek, dat de kiezer kennis wilde laten maken met de mens  
Brinkman,  inclusief zijn vrouw Janneke en zijn kinderen. De 
keuze voor de uitgeverij, Kok uit Kampen, was niet toevallig: 
Kok had vroeger banden met de ARP gehad en publiceerde ook 
schilderwerk van janneke, in de vorm van kalenders, boeken en 
een agenda. 

Wester vond  Brinkman  ook bereid mee te werken aan arti-
kelen in populaire bladen als Margriet en Libelle. Zelfs de roddel-
bladen Privé en Weekend kregen volop de kans om koppen te 
presenteren als 'De liefdesdans van Janneke en Elco', 'Elco  
Brinkman  bloosde door sexy Karin Bloemen', 'Elco  Brinkman  
mag van zijn kinderen niet naar Pin up Club kijken'. Frits Wes-
ter was een en al bereidheid om de serieuze vaderlandse pers uit 
te leggen waarom: 'De mening van een kwart van de samenle-
ving wordt gekleurd door deze bladen.' Daarom kon men ze 
niet negeren, vond hij, evenmin als populaire televisieprogram-
ma's. Spelletjesshows waren uit den boze, maar het uitreiken 
van de Televizierring voor het beste tv-programmma van het 
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jaar aan Robert ten Brink -presentator van het veelbekeken 'All  
you need  is love' - was prachtig, natuurlijk. Directe kritiek van 
CDA-prolmnenten kreeg Wester zelf overigens nooit; alleen 
Wim Deetman sprak hem een keer persoonlijk aan. 

Zijn stijl was op zich niet uitzonderlijk; ook de voorlichters 
van andere politieke partijen kozen voor het positioneren van hun 
produkt. Maar Frits Wester was in deze de meest actieve, de 
meest creatieve, ging het verst. Zelfs de vele opmerkingen over 
Brinkmans ogen, die op het beeldscherm altijd wat star over-
kwamen, inspireerden hem. Hij liet een reeks ansichtkaarten 
maken die overal in het land in de grotere cafés werden ver-
spreid. Een daarvan droeg de tekst 'De  Brinkman  Look' en had 
twee gaatjes, voorzien van schroeirandjes - een verwijzing naar 
die 'laser'-ogen. Veel helpen deed het allemaal niet. Eerder het 
tegendeel: tussen 1989 en begin 1993 zakte het CDA in de opi-
niepeilingen geleidelijk terug van 54  naar zo'n 45,  46 zetels. Het 
Lubbers-effect was eraf. Tussen juli en september 1993 ging de 
lijn even opwaarts, richting 5o - wat de premier zelf interpre-
teerde als steun voor zijn beleid. Daarna werd het  'Brinkman-
effect' werkzaam. In oktober dook de partij onder de 45  zetels, 
in december onder de 40. 

Intussen had de CDA-programcommissie hard gewerkt aan een 
profiel van doortastendheid. Al bij de start van de werkzaamhe-
den van de commissie, in mei 1993, was duidelijk dat vooral 
thema's als het aanpakken van de sociale zekerheid, de studie-
beurzen en uittredingsregeingen als de VUT en het wachtgeld 
voor ambtenaren centraal zouden staan. Omdat de verwachting 
was dat Elco  Brinkman  het program na de verkiezingen van '94 
in een regeerakkoord zou moeten inbrengen en vervolgens als 
premier zou gaan optreden, kreeg hij een centrale rol bij de 
opstelling ervan. Hij was het enige lid van de Tweede-Kamer-
fractie in de commissie, de Eerste-Kamerfractie had drie verte-
genwoordigers. Protesten van 'linkse' CDA-Tweede-Kamerle-
den tegen deze samenstelling, die de commissie een nogal 
'rechts' karakter gaf, hielpen niet. 

Toen op 20 augustus het concept verscheen, werd al meteen 
duidelijk dat de tegenstelling tussen  Brinkman  en de Eerste-
Kamerfractie enerzijds en de CDA-bewindslieden anderzijds, in 
de discussies rond het program zouden gaan doorwerken. Bij de 
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voorbereiding van het hart van het concept-program, het eco-
nomisch deel, waren de hoofdrollen gespeeld door  Brinkman,  
Wim van Velzen en SER-lid prof Kolnaar. Zij vormden het 
'doortastende' kamp. Bert de Vries en Ruud Lubbers vormden 
het 'pragmatische' kamp. Minister van Economische Zaken 
Koos Andriessen hield zich in deze fase niet veel met de zaak 
bezig. Merkwaardig genoeg bleven de financiële en economi-
sche experts uit de Tweede-Kamerfractie vrijwel geheel buiten 
beeld; alleen Frans Wolters praatte mee. Als adviseurs traden 
Jelle Zijlstra en Herman Wijffels op. 

Het 'pragmatische' kamp kreeg pas in de gaten welke rich-
ting het opging, toen het concept goed en wel gereed was. In de 
inleiding werd de term 'waterscheiding' gebruikt, die Lubbers 
onmiddellijk uitlegde als een suggestie van een radicale breuk 
met het beleid van zijn derde kabinet. wi-directeur Jos van 
Gennip, uit wiens koker het woord kwam, had er allerlei brede 
politieke en maatschappelijke veranderingen mee aan willen 
duiden en het niet bedoeld als directe kritiek. Maar Lubbers was, 
door al het zich afzetten van  Brinkman  en Kaland tegen zijn 
beleid, inmiddels nogal overgevoelig geworden. In zijn weke-
lijkse persconferentie zei hij dat hij zijn derde kabinet juist een 
'waterscheiding' tussen twee tijdperken vond, omdat Lubbers! 
Kok op veel terreinen wel degelijk daadkracht had getoond - 
met name op het gebied van de sociale zekerheid. Bovendien, 
zo zou op Prinsjesdag blijken, had Lubbers-ni zojuist een begro-
ting voor 1994 opgesteld, die de zwaarste bezuinigingen sinds de 
Tweede Wereldoorlog inhield. 

Lubbers spitste zijn kritiek toe op het voornemen in het pro-
gram om het minimumloon af te schaffen of te verlagen. Dat 
beschouwde hij inmiddels als achterhaald. Voor het bedrijfsle-
ven was het praktische effect zeer betrekkelijk, aangezien in de 
meeste CAO's de laagste lonen een stuk boven het minimum lig-
gen. Voor de aan het minimumloon gekoppelde uitkeringen 
was de kwestie niet belangrijk meer. Er was immers na de WAO-
zomervan 1991 een wet (de Wet Koppeling Aanpassingsmecha-
nismen) ingevoerd die het mogelijk maakte die uitkeringen 
indien nodig te bevriezen. Deze hernieuwde aanval op het 
minimumloon zou slechts leiden tot het oplaaien van het 
publieke debat over de 'koppeling' en veel maatschappelijke 
weerstand oproepen. 
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Bert de Vries had ook zijn bedenkingen tegen het program. 
Het denivelleringsdenken sprong van de pagina's, vond hij. De 
midden- en hogere inkomens werden gespaard, de lagere groe-
pen daarentegen extra belast. Alle neoliberale stokpaardjes kwa-
men weervan stal. Het concept pleitte voorlagere toptarieven in 
de inkomstenbelasting, afschaffing van de vermogensbelasting, 
handhaving van de hypotheekrente-aftrek, stabilisering van het 
huurwaardeforfait. Tegelijk moesten de huren omhoog en de 
subsidies voor lagere inkomensgroepen omlaag; terwijl tegen-
over de afschaffing van het minimumloon geen koopkrachtbe-
scherming voor de uitkeringstrekkers stond. Een waterschei-
ding, inderdaad. De Vries vond dat de 'oude garde', waaronder 
hijzelf, door dit programma werd neergezet als representant van 
een te zachtaardige consensuspolitiek, die had verzuimd orde op 
zaken te stellen. Tijdens een topberaad in het Catshuis, in sep-
tember, waarschuwde hij  Brinkman  in indringende bewoor-
dingen voor de terugslag die hetprogramma teweeg zou kunnen 
brengen. Als de kiezers bij de leiderswisseling van het CDA de 
boodschap zouden krijgen dat 'de bezuinigingspink van de 
nieuwe koning dikker zou zijn dan de lendenen van zijn voor-
ganger', zouden al degenen die zich daardoor bedreigd voelden, 
wel eens kunnen gaan roepen: wat hebben wij met  Brinkman  en 
het CDA van doen! Er werd slechts lacherig op gereageerd. Het 
resultaat van de bijeenkomst was dat er geen duidelijke politieke 
lijn tot stand kwam en dat de meningsverschillen bleven voort-
bestaan. 

Rond dezelfde tijd verscheen het rapport van de commissie-
Buurmeijer en eind november barstte de discussie daarover in 
alle hevigheid los, gevolgd door het geruzie van PVDA en CDA 

over de Bijstandswet. De situatie werd volstrekt onoverzichte-
lijk, aangezien generatie-annex-richtingenstrijd nu zowel de 
politieke actualiteit als de discussies over het programma begon 
te domineren. Daar kwam bij dat Koos Andriessen van EZ waar-
schuwende geluiden liet horen over de tegenvallende economi-
sche ontwikkeling, zodat het program achterhaald bleek nog 
voor het definitiefkon worden vastgesteld. In december volgde 
een nieuwe klap. De rekenmeesters van het Centraal Planbu-
reau, die de verkiezingsprogramma's van alle partijen beoordeel-
den op hun effecten op de economische groei, de overheidsfi-
nanciën cp de werkgelegenheid, kwamen met een vernietigend 
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oordeel. Het CDA-programma ZOU op de korte termijn nauwe-
lijks banen opleveren, pas na hetj aar 2000 ZOU het vruchten gaan 
afwerpen. 

Vanaf eind november 1993  duikelde het CDA omlaag in de opi-
niepeilingen. Elco  Brinkman  slaagde er niet in de definitieve 
versie van 'zijn' verkiezingsprogramma rond te krijgen, hij 
maakte in de Kamer strategische fouten, en hij kreeg steeds meer 
kritiek vanwege zijn overtrokken profileerdrift. Op de achter-
grond bleef de onvrede onder de ouderen over de AOW en de 
bezuinigingsplannen in de zorgsector doorsudderen, net als de 
problemen met de boeren en tuinders. Vanuit de CDA-achter-
ban klonk nu ook verzet tegen het onderdeel in het concept-
programma over het minimumloon.  Brinkman,  die naar Israël 
moest, liet het aan partijvoorzitter Van Velzen over om de kwes-
tie op te lossen. Het gevolg was een compromis, waarin de term 
'afschaffen' verdween, maar verlaging mogelijk bleef In de 
gesprekken met het Centraal Planbureau over de doorrekening 
nam prof Ad Kolnaar, vice-voorzitter van de programcorrmiis-
sie, het voortouw. De voorzitter van de commissie, Gerrit 
Braks, had sinds maart nauwelijks een rol gespeeld. De regering 
had hem toen voorgedragen voor de post van directeur van de  
FAO,  de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde 
Naties. Zijn baan als KRO-voorzitter en het lobbyen voor de  
FAO-functie namen vrijwel al zijn tijd in beslag. Toen die lobby 
begin november op een mislukking uitliep, was Braks behoor-
lijk aangeslagen. Ook daarna waren Van Velzen en Kolnaar, 
wier samenwerking nogal wat te wensen overliet, degenen die 
zich het meest intensief met het program bezighielden. 

Kort voor de kerst verscheen in het weekblad 1/rij Nederland 
een interview met Bert de Vries en Enneüs Heerma, de staatsse-
cretaris van Volkshuisvesting. Beiden maakten daarin kritische 
kanttekeningen bij Brinkmans publieke optreden. Heerma 
noemde  Brinkman  frivool. Politici 'zijner niet om de mensen te 
amuseren' en 'om de talkshows en de praatprogramma's te vul-
len', vond de staatssecretaris. De Vries zei dat Ruud Lubbers en 
hij altijd soberder waren geweest, meer op de inhoud gericht. 
Later, toen deze uitspraken wijd en zijd in de pers gingen circu-
leren, had de minister, die het interview tevoren had ingezien, 
spijt van zijn goedkeuring. Maar toen was het kwaad al geschied. 
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Intussen dreigden ook premier Lubbers' toekomstplannen in 
het water te vallen. Tot december gold hij als de belangrijkste 
kandidaat voor de opvolging van Jacques Delers als voorzitter 
van de Europese Commissie; maar zoals elders zal blijken, ver-
speelde hij rond deze tijd de steun van de Duitse bondskanselier 
Helmut  Kohl  en kreeg hij concurrentie van zijn Belgische col- 
legaJean-Luc Dehaene. Of hij hier zelf toen al van op de hoog-
te was? Sommigen van zijn tegenstanders zijn daar tot de dag van 
vandaag van overtuigd. Ze geloven dat Lubbers sindsdien een 
dubbele agenda had, en op twee paarden wedde: ofhet voorzit-
terschap van de Europese Commissie of een hernieuwd pre- 
mierschap. Zijn gedrag vanaf december 1993 zou in hun ogen 
alleen zo te verklaren zijn. Hij zelfheeft deze suggestie altijd ver 
van zich afgeworpen. 

De wijze waarop Elco  Brinkman  zich vanaf het najaar van 
1993 gedroeg, riep het partijrapport 'CDA-politici in functie' in 
herinnering, dat Jan de Koning in 1992 had geschreven. Daarin 
stond een paragraaf over de vier 'draaikolken' waarin een politi-
cus terecht kan komen. Twee daarvan leken nu geheel en al van 
toepassing op Elco  Brinkman.  De eerste was 'de kolk van angst' 
en zag er volgens De Koning zo uit: een politicus die slecht 
functioneert krijgt kritiek, en dat leidt weer tot angst voor 
beschadiging, tot verstarring en vluchtgedrag, en zo tot nôg 
slechter functioneren. De 'kolk van vervreemding' leek hier 
sterk op: kritiek op een politicus kan tot gevolg hebben dat die 
'op de tenen gaat lopen', met als resultaat overbelasting, verstop-
te communicatie, afzondering, en ten slotte vervreemding. 

Het kan pas achterafworden onderkend: het rapport vanJan 
de Koning bood een goede analyse van de draaikolken waarin 
Elco  Brinkman  verzeild raakte. Het fractievoorzitterschap, de 
tijdrovende verwikkelingen rond het verkiezingsprogramma, 
het voeren van een paar honderd gesprekken met kandidaat-
kamerleden, de vele publieke optredens: het was alles bij elkaar 
uitermate zwaar, tè zwaar.  Brinkman  leek moeilijker toeganke-
lijk; mensen die met hem spraken kregen het gevoel dat hij 
de dingen die ze zeiden niet goed meer kon opnemen en ver-
werken. Hij kwam buiten de werkelijkheid te staan. Zijn reac-
tie op kritiek was: volharden in zijn eigen waarheden. Zijn 
angst, die zich in zijn ogen weerspiegelde, nam geleidelijk 
paranoïde vormen aan. Jan de Koning schreefin 1992: wanneer 
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iemand eenmaal in zo'n draaikolk zit, kan hij zich nauwelijks 
ontworstelen aan de greep ervan. 

Terwijl in het zuiden van het land het Maaswater de Limburgers 
naar de lippen begint te stijgen, houdt de CDA-fractie in de 
Tweede Kamer op 22 december haar traditionele kerstdiner. De 
sfeer is gedeprimeerd. De kritiek van Heerma en De Vries in 
Vrij Nederland vormt onderwerp nummer één in de onderlinge 
gesprekken, de onvrede over de kandidaatstelling voor de aan-
staande verkiezingen is een goede tweede, terwijl ook de water-
stand enkelen wat zorgen baart. Lubbers houdt tot verrassing 
van velen een bijna geëngageerde toespraak, waarin hij de aan-
wezigen oproept als één man achter  Brinkman  te gaan staan. 
De kroonprins zelf komt mat en ongeïnspireerd over. Lubbers 
ervaart de bijeenkomst als nogal schokkend, omdat hij voor het 
eerst merkt hoeveel ongenoegen er in de fractie leeft, niet alleen 
over de wijze waarop  Brinkman  en Van Velzen de kandidaat-
stelling regelen, maar ook over de perikelen rond het verkie-
zingsprogram. Nogal wat fractieleden storen zich er hevig aan 
dat zij daar in het geheel niet bij betrokken zijn en soms de 
grootste moeite hebben er ook maar iets van hun opvattingen in 
te laten doorklinken. Aan het eind van die week gaat  Brinkman,  
grieperig en afgemat, met zijn gezin en familie op wintersport. 
Na een week keert hij terug, en begin januari vertrekt hij 
opnieuw, ditmaal als lid van een parlementaire delegatie die 
Indonesië bezoekt. Tot halfjanuari is hij moeilijk bereikbaar. 

Intussen is Ruud Lubbers ervan overtuigd dat het met  Brink-
man  en de aanstaande campagne fout gaat lopen. Hij besluit actie 
te ondernemen en begint meteen na de kerst met een reeks tele-
foontjes en gesprekken met mensen als Tineke Lodders (de vice-
voorzitter van de partij), partijsecretaris Cees Brenimer,  Luck  
van Leeuwen (die eind december Ad Kaland is opgevolgd als lei-
der van de Eerste-Kamerfractie), Yvonne van Rooy en Ernst  
Hirsch Balm,  de nummers twee en drie op de kandidatenlijst. 
Op basis van die gesprekken bedenkt hij een plan van aanpak 
met drie elementen. Absolute topprioriteit heeft het vertrek van 
Frits Wester. Die moet nu echt weg. Punt twee is een oud KVP-
idee, namelijk dat van een meervoudig lijsttrekkerschap. Naast  
Brinkman  zouden Van Rooy en  Hirsch  Ballin daarin moeten 
figureren. Dat zou de aandacht van de pers, die haar kritische 
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aandacht nu op  Brinkman  concentreert, kunnen 'verspreiden' 
en het wat oudere deel van het CDA-electoraat kunnen aanspre-
ken. Het derde element is het probleem Wim van Velzen. Lub-
bers probeert in het partijbestuur steun te vinden voor zijn 
opvatting dat deze nu eindelijk moet opstappen. Het is nog 
steeds mogelijk hem voor de start van de campagne in te ruilen 
voor een aansprekender figuur. Een kandidaat voor een interim-
voorzitterschap heeft Lubbers al in zijn hoofd: Frans Andriessen. 
Hij stuurt Yvonne van Rooy naar deze voormalige fractieleider 
van de KVP, minister en Europees Commissaris, en spreekt ook 
zelf met hem. Ondanks deze aandrang laat Andriessen vanuit 
zijn woonplaats Brussel weten niet beschikbaar te zijn. Boven-
dien verzet Van Velzen zich. Hij beroept zich op de afspraak die 
in september 1993 in het DB is gemaakt: hij zal tot zijn vertrek 
naar het Europees Parlement injuli 1994 formeel voorzitter blij-
ven, terwijl Tineke Lodders vanaf 4  mei feitelijk zijn taken zal 
overnemen. 

Hoewel Elco  Brinkman  onder grote druk wordt gezet, wei-
gert hij om Frits Wester weg te sturen; wel belooft hij wat ver-
standiger met de publiciteit om te gaan.  Brinkman  ziet evenmin 
iets in het meervoudig lijsttrekkerschap, omdat zo'n constructie 
door iedereen zal worden gezien als een verzwakking van zijn 
positie— ongetwijfeld een juiste gedachte. Hij stoort zich aan de 
bemoeizucht van de premier, en wordt bekropen door gevoe-

lens van wantrouwen over diens bedoelingen. Lubbers zelf 
wordt door Brinkmans afwijzing nog bezorgder over de verkie-
zingen. 

Het partijcongres van eindjanuari komt nu snel dichterbij. Daar 
zal  Brinkman  - die formeel alleen is voorgedragen als lijsttrekker - 
definitief worden aangewezen; bovendien zal het verkiezings-
programma moeten worden vastgesteld. De weken daarvoor 
zijn hectisch. Wim Kok smaakt het genoegen een onverwachte 
belastingmeevaller van vier miljard aan te kunnen kondigen. 
Die zal de regering teruggeven aan de burgers - een leuk cadeau-
tje. Van het WA o-front komen relatief gunstige berichten: door 
de strengere keuringsregels begint het aantal arbeidsongeschik-
ren zich te stabiliseren. Kort daarop laten de opiniepeilingen 
Voor het CDA een licht herstel zien, van 38 naar 41 zetels. Dit alles 
geeft Ruud Lubbers de hoop Elco  Brinkman  ertoe te kunnen 
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bewegen zich minder af te zetten tegen het kabinetsbeleid, dat 
immers wel degelijk positieve effecten blijkt te hebben. Het is 
een gouden kans, vindt Lubbers, maar  Brinkman  laat die liggen. 

Op dinsdag i 8januari krijgt het kabinet een nieuwe minister. 
Een week daarvoor is Ten Dales, de PVDA-minister van Binnen-
landse Zaken, plotseling overleden. Wim Kok heeft de burge-
meester van Amsterdam, Ed van Thijn, gevraagd haar plaats in te 
nemen. Deze heeft 'ja' gezegd en wordt nu beëdigd. Als bekend 
pvDA'er kan hij door deze stap bovendien Wim Kok steunen in 
de verkiezingscampagne. De partij is sinds de wAo-zomer van 
1991 in de peilingen wel wat ornhooggekropen, maar zal altijd 
nog, zo laat het zich aanzien, een flink verlies moeten incasseren. 
Vier dagen na Van Thijns beëdiging komen NRC Handelsblad 
en het Algemeen Dagblad met artikelen waarin melding wordt 
gemaakt van mogelijke corruptie bij de Amsterdamse politie. 
De artikelen beschrijven het wantrouwen en de achterdocht die 
in december 1993 leidden tot opheffing van het zogenoemde 
Interregionale Recherche Team (IRij, een samenwerkingsver-
band van verschillende politiekorpsen ter bestrijding van de 
zware misdaad. Tijdens de campagne zal deze kwestie uitgroei-
en tot een affaire, die zowel Van Thijn als Ernst  Hirsch  BalEn van 
Justitie politiek beschadigt. 

Op woensdag 19januari keren  Brinkman  en de parlementai-
re delegatie terug uit Indonesië, en op de zaterdag daarna moe-
ten tijdens een CDA-bestuursweekeinde in congrescentrum De 
Blije Werelt in Lunteren knopen worden doorgehakt over het 
verkiezingsprogram. De doorrekening door het Centraal Plan-
bureau, die begin december bekend werd, heeft de program-
commissie in grote verwarring gedompeld. In het licht van de 
economische omstandigheden heeft het CPB voor de program-
ma's van alle partijen een rekenmodel gehanteerd, dat uitgaat 
van een 'behoedzame' economische groei van I,75  procent 
per jaar. In het concept-program van het CDA is uitgegaan van 
'nulgroei' van lonen en uitkeringen, ofwel: een stijging die niet 
hoger ligt dan de inflatie. Dit zou tot een grotere economische 
groei leiden dan in het 'behoedzame' CPB-scenarlO, en zo tot 
een flinke toename van de werkgelegenheid. Het CPB heeft ech-
ter gesteld dat dit uitgangspunt niet reëel is, aangezien de over-
heid in ons land niet in staat is het bedrijfsleven te dwingen af te 
zien van loonsverhogingen. Er zal altijd enige loonstijging zijn, 
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die doorwerkt in de salarissen van ambtenaren en dus in de over-
heidsuitgaven. Daarmee is de financiële bodem uit het CDA-

program gevallen, terwijl ook de daarin voorspelde banengroei 
als sneeuw voor de zon is verdwenen. Elco  Brinkman  heeft de 
contacten met het Planbureau overgelaten aan Ad Kolnaar. 
Samen met Van Velzen heeft die aanvankelijk geprobeerd het 
CPB ertoe te bewegen het uitgangspunt van het CDA-program 
toch te accepteren, maar die poging is vruchteloos gebleken. 

In de loop van januari vindt een aantal bijeenkomsten plaats 
in het Torentje. Onder leiding van Ruud Lubbers proberen 
Bert de Vries, Koos Andriessen, Ad Kolnaar, Wim van Velzen, 
Elco  Brinkman  (voor zover in het land), en de adviseurs Jelle 
Zijlstra en Herman Wijifels een oplossing te vinden. Er wordt 
heel wat afgerekend en gediscussieerd. Het is duidelijk dat er 
maar één ding op zit: het programma moet flink aangepast wor-
den, en wel door alle uitkeringen te bevriezen. Omdat deze dan 
achterblijven bij de inflatie, zullen ze feitelijk zelfs dalen. Daar-
door verdubbelt het bedrag aan bezuinigingen in het program 
naar achttien miljard gulden, over een periode van vier jaar 
gerekend. Door een groot deel hiervan als lastenverlichting naar 
de samenleving terug te sluizen, zal de werkgelegenheid met 
roim honderdduizend banen groeien. 

De vraag welke vorm die lastenverlichting moet krijgen, leidt 
vervolgens tot ernstige onenigheid tussen Koos Andriessen en 
Bert de Vries. Andriessen is voorstander van een flinke verlaging 
vn de werkgeverslasten. Hij wil zelfs het financieringstekort 
nog wel wat laten oplopen, zodat de uitkeringen enigszins kun-
nen worden gespaard. De Vries is daar tegen: het overheidste-
kort i nòetverder omlaag. Bovendien voelt hij niets voor lagere 
lasten voor werkgevers. Dat zal de vakbonden immers prikkelen 
tot het stellen van hogere looneisen. Daarmee zal een deel van 
het positieve werkgelegenheidseffect weer verloren gaan. Die 
hogere lonen zullen het bovendien onmogelijk maken om de 
sociale uitkeringen mee te laten groeien, zodat de verschillen 
tussen werkenden en niet-werkenden toenemen. Nee, dan 
voelt  Dc  Vries meer voor de omgekeerde aanpak: de overheid 
in oetj nsst voor de werknemers de lasten verlagen, want dan zullen  
dc  vakbonden genoegen nemen met geringe loonsverhogingen. 
Dat leidt dan vanzelf tot lagere kosten voor de werkgevers en 
het 7a1 de afstand met de uitkeringen intact laten. De Vries vindt 
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Andriessens benadering bovendien nogal wrang: hoe kan men in 
een CDA-program grote lastenverlagingen voor werkgevers aan-
kondigen en tegelijk een bevriezing van de inkomens van meer 
dan vier miljoen mensen, zonder enige maatregel ter bescher-
ming van hun koopkracht? 

Het eindresultaat van dit alles is nauwelijks inzichtelijk. De 
harde lijn blijft overeind: mogelijke verlaging van het mini-
mumloon, bevriezing van uitkeringen, gecombineerd met las-
tenverlichting voor werkgevers en burgers. Het kernpunt - de 
bevriezing - komt op de laatste pagina's terecht, in de 'financië-
le verantwoording'. Er komen wel wat bezwerende formules 
in het program, over aandacht voor de bescherming van de 
koopkracht, maar die staan elders in het 120 pagina's tellende 
stuk en worden niet concreet uitgewerkt. De Vries, die alleen 
steun krijgt van Zijlstra, heeft verloren; de groep van Andries-
sen,  Brinkman,  Kolnaar en Van Velzen heeft gewonnen. Ruud 
Lubbers heeft geen duidelijke positie gekozen. Tijdens het 
weekeinde in Lunteren gaat het bestuur met het programma 
akkoord. Lubbers is teleurgesteld, vooral omdat het nog steeds 
de sfeer van een zich afzetten tegen het kabinetsbeleid draagt. 

Dan gaat het compleet mis. Omdat  Brinkman  een verzoek van 
Wim van Velzen om een persconferentie te houden over het 
verkiezingsprogramma op het laatste moment afwijst, besluit de 
voorzitter het zeifte doen. Van Velzen is uiterst bezorgd overliet 
beeld dat de pers na het bestuursweekeinde schetst. De nadruk 
ligt zijns inziens te veel op de verdubbeling van het bezuini-
gingsbedrag en te weinig op het feit dat het program nu voor de 
komende vier jaar een banengroei van ruim honderdduizend 
belooft. In een poging dit beeld te corrigeren, organiseert hij op 
donderdagmiddag 27  januari - tegen het advies van  Brinkman  
en anderen in - een pers-briefing in het Kuyperhuis. Samen met 
Ad Kolnaar legt hij onder andere uit dat het CDA streeft naar 
loonmatiging, liefst tot de nullijn, en uitgaat van bevriezing van 
alle uitkeringen in de komende kabinetsperiode. Op de vraag 
'ook de AOW?' antwoorden de twee bevestigend. Op zoek naar 
nieuws besluit het NOS-Journaal dit onderwerp eruit te pikken. 
Na afloop van de briefing gaat de partijvoorzitter op weg naar het 
Catshuis, voor het wekelijkse beraad op donderdagavond. Het 
Journaal interviewt intussen Kolnaar, en om zes uur klinkt op 
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het nieuws: 'CDA wil AOW bevriezen'. Niets over de gedachten 
achter het verkiezingsprogramma, niets over de werkgelegen-
heidseffecten, alleen dit uiterst gevoelige punt. Het voornemen 
tot bevriezing van de AOW was in feite al bekend, en ook in de 
programma's van de andere grote partijen gaan de bejaarden 
erop achteruit, maar de Journaal-redactie heeft, zonder het te 
beseffen, hiermee de lont in het kruitvat gestoken. 

Pas na het Catshuisberaad dringt tot het CDA zelf door wat er 
gebeurd is. Vice-fractievoorzitter Frans Wolters bijvoorbeeld 
hoort het bericht op de autoradio, onderweg naar zijn huis in 
Venlo. Van schrik zet hij zijn auto langs de kant. Hij herinnert 
zich hoe zich in 1982 eenzelfde 'bedrijfsongeval' rond de AOW 

heeft voorgedaan. Tijdens een vergadering in de Tweede Kamer 
filosofeerde de toenmalige minister van Sociale Zaken Lou de 
Graaf losjes over de vergrijzing. Het was vlak voor de verkiezin-
gen. De volgende dag kwam een van de dagbladen met de kop 
'AOW ter discussie'. De hel brak los, de AOW werd meteen een 
campagne-issue, en het bleek zeer moeilijk het wantrouwen 
weer weg te nemen. Sindsdien geeft Wolters iedere nieuwko-
mer in de CDA-fractie die hem vraagt waar hij voorzichtig mee 
om moet springen, het antwoord: met de hypotheekrente, met 
de termen 'laatste waarschuwing' en 'nooit', en met de AOW. 
Iedere ervaren CDA-politicus weet het: kom niet aan de AOW, 

dat is dodelijk. En nu gebeurt het toch. Onderweg naar huis 
hoort hij met afgrijzen hoe Ad Kolnaar op de vpRo-radio heel 
precies en zakelijk een nadere uitleg geeft. Voor een econoom is 
het prima te volgen, maar Wolters krimpt ineen bij Kolnaars kil-
heid. Hij denkt: het is gebeurd. 

De ouderenbonden beschuldigen Elco  Brinkman  nog die-
zelfde avond van woordbreuk, omdat hij in november had 
beloofd de AOW op peil te houden. Bovendien, zo zeggen de 
bonden, lijkt het CDA niet te begrijpen dat bejaarden de AOW als 
een ouderdomspensioen zien, en niet als een sociale uitkering. 
Wat de bonden niet weten, is dat  Brinkman  in werkelijkheid op 
dit punt een nederlaag heeft geleden in de programcommissie. 
Zijn voorstel om bejaarden die alleen van de AOW moeten leven 

Le ontzien, en bejaarden met aanvullende pensioenen extra te 
belasten, heeft het niet gehaald. Sindsdien verdedigt hij, tegen 
zijn zin, de bevriezing. De volgende dag, vrijdag 28januari, is de 
kwestie hèt onderwerp van gesprek op het verkiezingscongres 
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in De Doelen in Rotterdam. Onder druk van de publiciteit en 
van de partijtop doet Elco  Brinkman  op nogal geëmotioneerde 
wijze de toezegging dat het CDA 450 miljoen gulden extra zal 
uittrekken voor koopkrachtbescherming van de bejaarden. 
Maar het onderwerp zal niet meer van de publieke agenda ver-
dwijnen. 

Alle onvrede over het CDA en  Brinkman  halt zich nu samen. 
Als hij de volgende dag in De Doelen definitief als lijsttrekker 
wordt aangewezen, houdt Ruud Lubbers een toespraak. Hij 
spreekt - en dat valt op - over 'Elco en zijn team', daarmee ver-
wijzend naar het door  Brinkman  verworpen idee van het meer-
voudig lijsttrekkerschap. Janneke overhandigt hij een doosje, 
gevuld met 'incasseringsvermogen'. De lijsttrekker zelf is van 
plan aan het eind van de dag een lang verhaal te houden en toont 
zich geërgerd over verzoeken dit in te korten. Het gevolg is dat 
de Limburgse delegatie het congres voortijdig verlaat, terwijl 
andere congresgangers voortdurend op hun horloge kijken. 

Direct na het congres verzoekt het DB Lubbers de campagne 
te ondersteunen. Aanvankelijk was de afspraak dat hij zich op de 
achtergrond zou houden, maar de omstandigheden zijn nu zo 
slecht, dat de partij zijn steun wel kan gebruiken. De premier 
verlaat het Torentje en houdt in allerijl een paar toespraken in 
het land, waar hij aan den lijve ervaart hoezeer het CDA in het 
slop zit: hij stuit voortdurend op ongenoegen bij ouderen, boe-
ren, maar ook bij de achterban in de grote steden. Het is een con-
fronterende ervaring, aangezien hij zich de voorgaande jaren 
steeds minder onder het 'volk' heeft begeven. Intussen komt 
Piet Bukman onder vuur te liggen. De Volkskrant onthult dat hij 
Koos Andriessen in een briefje heeft gevraagd een voorgeno-
men verhoging van de gasprijzen voor tuinders uit te stellen, 
mede met het oog op de verkiezingen. De prijsverhoging zal lei-
den tot een 'explosie' van woede bij de tuinders, vreest Bukman. 
'De politieke prijs van een explosie zal hoog zijn en volledig 
door het CDA betaald worden.' Vooral dit laatste punt biedt 
andere politieke partijen de mogelijkheid de minister van Land-
bouw te beschuldigen van misbruik van zijn positie. Lubbers laat 
in antwoord op kamervragen weten Bukmans handelwijze 
'staatsrechtelijk nietjuist en overbodig' te vinden. Het Agrarisch 
Dagblad schrijft dat de CDA-top Bukman niet meer terug wil als 
minister in een volgend kabinet. 
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Donderdag ro februari is de laatste dag waarop het CDA pro-
cedureel nog van lijsttrekker kan wisselen: 82 dagen voor de 
Tweede-Kamerverkiezingen. Kort daarvoor heeft een lid van 
de oude CDA-elite Ruud Lubbers daarop gewezen. Het is maar 
één van de vele geluiden die rond die tijd in die kring in toene-
mende mate de kop opsteken, en die allemaal hetzelfde inhou-
den: Ruud, doe jij het alsjeblieft nog een vierde keer. Tegelij-
kertijd bespreekt diezelfde kleine kring de mogelijkheid Lub-
bers ter vervanging van Van Velzen als interim-voorzitter te kie-
zen. Hij is daartoe bereid, maar Elco  Brinkman  - die dit ervaart 
als een opmaat naar een vierde periode-Lubbers - is mordicus 
tegen. Lubbers mag helpen, maar niet te veel. 

Op 2 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats, die 
het CDA - omgerekend in kamerzetels - doen zakken van 54 
naar 39,  en de PVDA van 48 naar 32. De grote winnaars zijn de 
VVD, D66, extreem rechts, GroenLinks, de Socialistische Partij, 
en een lange reeks lokale partijen. Opvallend is de winst van een 
aantal ouderenpartijen. De CDA-top reageert besluiteloos. Kort 
voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft Wim van Velzen met 
Elco  Brinkman  gepraat. Hij stelde toen dat de slechte uitslag die 
zich aftekende, personele consequenties zou moeten hebben. 
Met andere woorden: of hij of  Brinkman  zou moeten opstap-
pen, en hij vindt zichzelf als eerste in aanmerking komen. Maar 
als Van Velzen dit op de verkiezingsavond opnieuw met  Brink-
man  bespreekt, valt er geen besluit. Op vrijdag 4  maart eisen 
P. van der Krabben, CDA-lijsttrekker in Den Bosch, plus enkele 
van zijn collega's uit grote gemeenten, dat de partij het verkie-
zingsprogranima op het punt van de AOW aanpast; het gebaar 
van de 450 miljoen is onvoldoende om de onrust weg te nemen. 

Het bestuur, dat die dag vergadert, dringt niet aan op een 
aftreden van Van Velzen, hoewel een deel van de leden twijfelt. 
In een aansluitende vergadering van het partijbestuur met een 
veertigtal lokale lijsttrekkers eist de lijsttrekker van Amsterdam 
wèl dat hij opstapt, maar door ingrijpen van Wim Deetman 
wordt dit geluid direct de kop ingedrukt. Na afloop meldt Elco  
Brinkman  dat het program niet zal worden aangepast. De ach-
terban blijft morren. Op zondag presenteert het KRO-program-
ma 'Brandpunt' een enquête, waaruit blijkt dat 72 procent van 
de CDA-kiezers het oneens is met de bevriezing van de AOW, en 
dat 32 procent van plan is om niet meer op de partij te stemmen. 
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Maandag 7  maart is een dag van koortsachtige besprekingen 
in het Kuyperhuis, het hoofdkwartier van de partij in Den Haag. 
Om 12 uur komt de campagneraad bijeen, bestaande uit enkele 
DB-leden en de top van de lijst. Daar valt het besluit dat  Brink-
man  een verklaring zal afleggen, in de vorm van een persbericht. 
Maar zijn perschef Wester en zijn vertrouweling in de fractie 
Hans Hillen, met wie hij telefonisch contact heeft, raden hem 
dit ten sterkste af. De pers ruikt bloed, zo'n verklaring zal direct 
worden uitgelegd als een mea culpa, en het gevaar is reëel dat de 
roep om zijn hoofd daar meteen achteraan komt.  Brinkman  
wordt hier onzeker van en laat zich overtuigen. Het persbericht 
gaat vooralsnog niet uit. 

Om een uur of vier komt het dagelijks bestuur bijeen. Van 
Velzen zegt te vinden dat hij moet aftreden, maar Tineke Lod-
ders-Eliferich, die hem dan zou moeten vervangen, en het DB 

zijn daar niet voor. Als Wim Spit, voorzitter van het CDA-

Amsterdam, in het journaal van 6 uur laat weten dat Van Velzen 
in zijn ogen weg moet, hakt deze eindelijk zelfde knoop door. 
Voor hij zijn persverklaring laat uitgaan, praat hij met  Brinkman  
en waarschuwt hem: ik neem nu de politieke verantwoordelijk-
heid voor het AOW-debâcle en het verlies bij de gemeenteraads-
verkiezingen. Het is aanjou de ouderen gerust te stellen met een 
substantiële aanpassing van het verkiezingsprogram en het ver-
lies om te buigen. Als datje niet lukt, alsje minder zetels haalt 
dan bij de gemeenteraadsverkiezingen, ben jij aan de beurt om 
op te stappen, en wel op 3  mei, de dag van de Tweede-Kamer-
verkiezingen, en geen dag later.  Brinkman  reageert hier niet op. 
Van Velzen verlaat het Kuyperhuis - om de pers te ontlopen 
via de achterdeur. Diezelfde avond spendeert een klein gezel-
schap in de kamer van partijsecretaris Cees Bremmer een fles 
wijn aan zijn aftreden. De partijvoorzitter heeft vermoedelijk 
nooit beseft hoe slecht hij bij sommige DB-leden en medewer-
kers van het partijbureau lag. 

Elco  Brinkman  kondigt nu aan dat het program alsnog zal 
worden bijgesteld. In een brief van Ia maart aan het partijbe-
stuur omschrijft hij de nieuwe positie: 'De AOW als basispen-
sioen blijft een onvervreemdbaar verzekerd recht, ook in de toe-
komst. Bevriezing van de AOW voor vierjaar is geen doelstelling 
van het CDA-beleid.' Maar veel ouderen zijn hun vertrouwen in 
de partij kwijt en  Brinkman  zal ze hiermee niet terugwinnen. 
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Frits Wester merkt inmiddels dat het steeds moeilijker wordt 
om campagne te voeren. Hij probeert voor de pers interviews te 
regelen met prominenten als Wijifels en Zijlstra, maar die willen 
niet. Hij benadert oud-premier Dries van Agt. Die wil best wat 
optredens verzorgen, maar dat stuit op formele bezwaren van 
Hans van den Broek. Van Agt is inmiddels ambassadeur van de 
Europese Gemeenschap in Washington. Van den Broek, die als 
EG-commissaris de superieur van Van Agt is, vindt dat de oud-
premier uit hoofde van zijn huidige functie niet voor het CDA 

kan optreden. Yvonne van Rooy, Lubbers' protégé, reageert 
uiterst terughoudend op Westers verzoeken, en hetzelfde geldt 
voor Wim Deetman. 

Op vrijdag 18 maart neemt Ruud Lubbers even tijd voor zijn 
verdere carrière. Hij schrijft een brief aan bondskanselier Hel-
mut  Kohl,  waarin hij meldt dat hij inmiddels heeft begrepen dat 
de Belgische premier Jean-Luc Dehaene ook kandidaat is voor 
de opvolging van Jacques Delors als voorzitter van de Europese 
Commissie. Is dit waar en kan hij hier eens met  Kohl  over spre-
ken? In het verkeer tussen regeringsleiders zou een snelle reactie 
op zijn plaats zijn, maar na een paar dagen heeft  Kohl  nog steeds 
niet geantwoord. Voor Lubbers, die uitgaat van Kohls steun aan 
zijn kandidatuur, is dit een verontrustend signaal. 

Rond diezelfde tijd benadert hij opnieuw Frans Andriessen 
en vraagt of deze eventueel beschikbaar is als premier. Indien het 
CDA ondanks een fors verlies na de verkiezingen de grootste par-
tij blijft, kan zich de situatie voordoen dat  Brinkman  toch niet 
acceptabel is, zo is zijn argument. Andriessen, die hierover ook 
nog met  Brinkman  zelf spreekt, geeft geen uitsluitsel, maar zegt 
ook geen 'nee'. 

Op dinsdag 22 maart ontvangt het kabinet een rapport over 
de opheffing van het IRT, waarover in januari opschudding was 
ontstaan. Het beschrijft onder andere de vele communicatie-
stoornissen die bestonden tussen politie enjustitie, waar het ging 
over de gebruikte opsporingsmethoden. Als minister van Justi-
tie draagt  Hirsch  Ballin hiervoor de medeverantwoordelijk-
heid. De PvDA'er Ed van Thijn heeft een dubbelrol: tot begin 
januari was ook hij als burgemeester van Amsterdam bij het IRT 

betrokken, en nu moet hij als minister van Binnenlandse Zaken 
verantwoording afleggen over zijn optreden in zijn vorige func- 
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tie.  Voor beide bewindslieden dreigt dus zwaar weer. In zijn 
dagboek, dat later in 1994 onder de titel Retour Den Haag wordt 
gepubliceerd, beschrijft Van Thijn hoe hij Lubbers op die dins-
dag de 225te maart ontmoet in het Torentje om over het IRT-
rapport te spreken. Plotseling begint de premier zijn zorgen 
over het algemene politieke klimaat te uiten. Van Thijn vindt 
hem somber en vermoeid, terwijl Lubbers klaagt dat het kabinet 
'onder zijn handen' afbreekt. Blijkens het dagboek denkt Van 
Thijn niet verder over de redenen van deze ontboezeming; al 
zijn aandacht wordt opgeslokt door de IRT-affaire. 

Lubbers is inderdaad op. In het kabinet is de 'stroperigheid' 
naar zijn gevoel sterk toegenomen, omdat de PVDA sinds het 
najaar eigenlijk geen stap meer durft te verzetten en een puur 
defensief soort 'catenaccio-voetbal' speelt. Zijn Europese toe-
komst is onzeker. Sinds de zomer van 1993 heerst binnen zijn 
eigen partij een oplopende crisissfeer. De CDA-fractie zegt steeds 
openlijker het kabinetsbeleid maar niets te vinden. Hij heeft het 
gevoel van niemand enige waardering meer te krijgen - getuige 
de non-reactie op de belastingmeevaller, en ook op een langdu-
rig tv-optreden, anderhalve week eerder, in 'Het Capitool'. 

Waarom zou hij nog langer de schijn ophouden? Als  Brink-
man  dan vindt dat hij, Lubbers, het allemaal verkeerd ziet, dat hij 
best redelijk door de verkiezingen kan komen, dat het program 
goed is, dat de premier zich helemaal nergens mee hoeft te 
bemoeien, laat het hem dan ook maar uitzoeken. Die dag neemt 
hij de pen ter hand en begint hij een brief aan Wim Deetman. 
Lubbers schrijft de kamervoorzitter - in concept - dat hij de 
koningin het ontslag van zijn kabinet wil aanbieden. 'De redenis 
gelegen in het feit dat ik nu, aan de vooravond van het Paasreces 
de balans opmakend, moet constateren dat de afgelopen maan-
den steeds duidelijker is gebleken dat het kabinet onvoldoende 
vertrouwen in de Kamer geniet.' Het is een lange brief,  waarin 
hij probeert de verantwoordelijkheid voor dit gebrek aan steun 
gelijkelijk over de PVDA en zijn eigen CDA te verdelen. Hij 
beseft dat deze stap in de publieke opinie het beeld zal oproepen 
dat hij ook zelf afstand neemt van zijn derde kabinet en dat hij 
Elco  Brinkman  gelijk geeft in diens kritiek op de 'stroperigheid' 
daarvan. Hij doopt de brief voor zichzelf 'dynamiet-concept'. 
Als een hedendaagse Jan van Speijk wil hij met een grote knal 
een einde maken aan zijn carrière als minister-president. 
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De volgende dag licht hij een select gezelschap in over zijn 
voornemen: Wim Deetman, Elco  Brinkman,  Tineke Lodders, 
Wim Kok en last  but  not least zijn oude vriend Jan de Koning. 
Kok is vierkant tegen, Elco  Brinkman  ziet het wel zitten, Wim 
Deetman twijfelt. Het belangrijkst is echter de mening van Jan 
de Koning, en die schiet zijn strijdmakker te hulp. Doe het niet, 
zegt hij in een gesprek op donderdag 24 maart, wantje krijgt er 
spijt van. Het argument dat het kabinet niets meer uit handen 
krijgt, is niet sterk, want dat gebeurt kort voor verkiezingen 
nooit. Dit is niet geloofwaardig, dit is alleen maar een kwestie 
van moedeloosheid. Ten onrechte, wantje hebt als premier een 
goede job gedaan, ook mie derde kabinet. Doe het jezelf niet 
aan. Deze oppepper is precies wat Lubbers nodig heeft. 

Weer een dag later, vrijdag de 25ste, laat hij Deetman,  Brink-
man  en Lodders in een vertrouwelijk brieije weten dat 'het' niet 
doorgaat. Diezelfde dag bespreekt de ministerraad het rapport 
over de IRT-affaire, tegen de achtergrond van vernietigende 
perscommentaren. Van Thijn vindt dat hij als minister van Bin-
nenlandse Zaken zijn gedrag in zijn vorige positie, als burge-
meester van Amsterdam, best zelf tegenover de Kamer kan ver-
dedigen. In zijn dagboek beschrijft hij hoe Lubbers hem aan het 
einde van de ministerraad verwijt met deze houding het einde 
van het kabinet in te luiden. Als de premier vervolgens naar de 
koningin vertrekt, maakt Wim Kok Van Thijn deelgenoot van 
zijn grote zorgen over de uitkomst van dat gesprek. Lubbers 
heeft zijn vice-premier blijkbaar nog niet verteld, dat hij een dag 
eerder juist heeft besloten het kabinet toch maar niet te laten 
springen. 

Zaterdag 26 maart vindt in het Catshuis een vertrouwelijk 
beraad plaats van Lubbers,  Brinkman,  Van Leeuwen, Deetman 
en waarnemend-partijvoorzitter Lodders. Hier doet Lubbers 
het volgende voorstel: Elco  Brinkman  zal lijsttrekker blijven, 
maar bekend maken dat niet hij, maar Frans Andriessen de kan-
didaat-premier voor het CDA zal zijn. Yvonne van Rooy is daar 
vóór, Tineke Lodders eigenlijk ook, maar zij verschuilt zich 
achter haar rol als voorzitter van de bijeenkomst en spreekt zich 
niet uit. Van Leeuwen en Deetman zijn tegen. De reactie van 
Elco  Brinkman  laat aan duidelijkheid niets te wensen over: dat  
sal  ik niet meemaken. Lubbers is woedend en teleurgesteld. 
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In de rust van de zondag laat hij alles wat er sinds het najaar van 
1993 is gebeurd, nog eens de revue passeren. In november is hij 
al tot de conclusie gekomen dat de fouten van zijn kroonprins 
geen incidenten zijn, maar systematiek vertonen. Hij beschouwt 
Brinkmans gedrag als stoerdoenerij, als een afwijzing van de 
oude garde en haar beleid, terwijl hij geen overtuigend alterna-
tiefweet te bieden. In feite heeft die oude garde wel degelijk een 
'stevig' beleid gevoerd, vindt de premier, zelfs in het kabinet met 
de PVDA, die soms bijna over de grens van het mogelijke is 
geduwd. De nieuwe hardliners en met name Elco, zijn bezig een 
drama te veroorzaken.  Brinkman  komt als CDA'er niet geloof-
waardig over en de kiezers zullen zich ongetwijfeld massaal van 
hem afkeren. Het CDA is in een koers van zelfvernietiging 
geraakt,  Brinkman  wil blijkbaar doorgaan tot de politieke dood 
erop volgt. Dit moet worden gestopt. 

Hij schrijft een brief,  die hij de maandag daarna voorlegt aan 
een vertrouweling. Het kernpunt is:  Brinkman  moet beslist 
terugtreden. Hij suggereert twee alternatieven: Deetman als 
zowel lijsttrekker en kandidaat-premier, of Van Rooy als lijst-
trekker in combinatie met een kandidaat-premier als Andries-
sen ofPeter Kooijmans, de minister van Buitenlandse Zaken die 
sinds januari 1993 als opvolger van Hans van den Broek groot 
gezag heeft verworven. De vertrouweling raadt hem af de con-
cept-brief te Versturen. Misschien valt er met praten meer te 
bereiken. 

Op Eerste Paasdag, zondag 3  april, reist Tineke Lodders-
Eliferich naar Rotterdam voor een bezoek aan de premier, die 
de dag daarop naar Indonesië zal gaan en pas vrijdag terug zal 
keren. Daar, in Lubbers' woning in Kralingen, komt het hoge 
woord eruit. De interim-voorzitster vraagt hem zich alsnog 
beschikbaar te stellen. Als we besluiten tot wisseling van kandi-
daat-premier, zegt ze, dan vind ik datje niet moet uitsluiten dat 
jij dat zal zijn. Dat is een verkeerde gedachte, reageert Lubbers. 
Hij prefereert de inschakeling van Andriessen, Kooijmans, wel-
licht Deetman. 

Op Tweede Paasdag vliegt Lubbers samen met minister 
Kooijmans naarJakarta. 's Woensdags krijgt hij in zijn hotel de 
laatste opiniepeilingen onder ogen. Die zijn desastreus: het CDA 

staat op dertig zetels, D66 is nu even groot, en PVDA en VVD 

staan beide een zetel hoger. Op donderdag - een dag eerder dan 
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voorzien - reist de premier terug. Inmiddels is Tineke Lodders 
radeloos. De volgende avond, vrijdag 8 april, zal zij deelnemen 
aan een bijeenkomst van de top van de lijst en van Deetman en 
Van Leeuwen. Ze besluit nu, een krappe maand voor de verkie-
zingen, op die bijeenkomst de vervanging van Elco  Brinkman  
aan de orde te stellen. Lubbers heeft haar op Eerste Paasdag ook 
gezegd: als het niet anders kan, zal ik inderdaad voor een vierde 
keer beschikbaar zijn. Maar alleen als  Brinkman  het accepteert. 






