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Ambteloos burger 

Hoe Lubbers het voorzitterschap van 
de Europese Commissie verspeelde 

Er rest in deze hele geschiedenis nog één belangrijke vraag. 
Waarom ging het ook mis met die andere ambitie, een mooie 
vervolg-politieke functie voor Ruud Lubbers? Waar anders had 
de premier zijn loopbaan glansrijker kunnen voortzetten - en 
beëindigen - dan op een belangrijke internationale post? Hij 
verdiende zo'n functie en had er de kwaliteiten voor, meenden 
vriend en vijand. In vorige hoofdstukken is zijdelings aan de orde 
gekomen hoe zo'n functie in het najaar van 1993 ook inderdaad 
in het verschiet lag. Ruud Lubbers was toen kandidaat voor de 
opvolgingvanJacques Delors, voorzittervan de Europese Com-
missie. Voor veel van de regeringsleiders van de lidstaten gold 
hij zelfs als de belangrijkste kandidaat. Dus wat ging er mis tussen 
september 1993 en juni 1994, toen Lubbers zich op Korfoe 
wegens gebrek aan steun terugtrok? Was hier weer sprake van 
het spreekwoordelijke falen van de Nederlandse diplomatie, 
waardoor ook een man als Onno Ruding prestigieuze functies 
bij het Internationaal Monetair Fonds en de Ontwikkelingsbank 
voor Oost-Europa misliep en Gerrit Braks geen directeur van de  
FAQ  werd? Ofhad Lubbers inderdaad een dubbele agenda, mikte 
hij zowel op de Commissie als op een vierde termijn i-n eigen 
land, zodat men in Europa eigenlijk niet wist wat hij wilde? 

Het verhaal van Lubbers' kandidatuur voor het voorzitterschap 
van de Europese Commissie begon medio 1991. Tijdens een 
topconferentie in Londen spoorde Jacques Delors hem aan er 
eens over na te denken. Op dat moment stond de Fransman al 
zes jaar aan het hoofd van de Conmmissie. Aangezien het voor- 
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zitterschap in die periode als steeds invloedrijker was gaan gel-
den, was de keuze van zijn opvolger een delicate kwestie, waar-
in de politieke verhoudingen tussen de lidstaten een doorslag-
gevende rol zouden spelen. Dat Delors er al drie jaar vóór zijn 
vertrek over begon, was dus niet vreemd. Maar Lubbers vond 
het te vroeg. In eigen land leidde hij een kabinet, waarvan lang 
niet zeker was of het de rit zou uitzitten - men denke aan de 
wAo-zomer, eveneens in 1991. De Nederlandse premier kon 
niet uitsluiten dat hij nog eens als lijsttrekker zou moeten optre-
den, en in dat geval zou hij niet beschikbaar zijn voor Delors' 
post. Bovendien had Wilfried Martens kort tevoren aan Lubbers 
laten doorschemeren dat hij wel zin had in het voorzitterschap. 
Aangezien de Belgische premier al langer regeringsleider was 
dan hijzelf, zei Lubbers Delors dat Martens de 'oudste rechten' 
had. Daar bleef het op dat moment bij. 

De Europese Commissie is het dagelijks bestuur van de Euro-
pese Unie (EU, voorheen Europese Gemeenschap). Het is een 
permanent orgaan, waarvoor de lidstaten elk een commissaris 
aanwijzen, en heeft de beschikking over een omvangrijk appa-
raat van zo'n twaalfduizend ambtenaren. De politieke macht 
van de Commissie zit in het initiatiefrecht, het recht om voor-
stellen voor richtlijnen en regels voor te leggen aan de lidstaten. 
In de jaren tachtig is haar invloed vooral toegenomen door het 
streven de wet- en regelgeving van de lidstaten beter op elkaar af 
te stemmen. 

De politieke besluitvorming in de EU vindt plaats in de Euro-
pese Raad - zoals de topontmoetingen van de regeringsleiders 
worden genoemd - en in de Europese Ministerraad, waar de 
vakministers elkaar ontmoeten. Deze organen beschikken over 
een eigen secretariaat van tweeduizend ambtenaren. Het voor-
zitterschap van de topconferenties en de Ministerraad schuift 
elk halfjaar door naar een andere lidstaat. Ten slotte is er ook het 
Europees Parlement, waarvan de leden direct door de bevolking 
van de lidstaten worden gekozen. Veel macht heeft dit niet. 
Behalve als discussieplatform fungeert het als waakhond van de 
Europese Commissie. Het Parlement kan de Commissie tot 
aftreden dwingen, maar geen afzonderlijke commissarissen 
wegsturen. Het kan de begroting verwerpen, maar geen wetten 
maken. Het kan dus niet worden beschouwd als een volwaardi-
ge parlementaire basis van een Europese 'regering', zoals op 
nationaal niveau wel het geval is. 
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Kort nadat Delors Lubbers had aangespoord te kandideren, 
werd Nederland voor een halfjaar voorzitter van de Europese 
Gemeenschap (EG), en wel van juli tot en met december 1991. 

Het was een belangrijke tijd, want het was de bedoeling dat de 
twaalf landen een grote stap voorwaarts zouden zetten op weg 
naar integratie, door oprichting van een Europese Politieke 
Unie (EPu) en een Economische en Monetaire Unie  (EMU).  Op 
deze manier zou de samenwerking van de twaalf, die tot dan toe 
vooral een economisch karakter had, worden uitgebreid naar 
terreinen als buitenlands beleid, defensie, politie en justitie, en 
zou er toegewerkt worden naar één Europese munt. Deze uit-
breiding van de EG was het resultaat van een proces dat in het 
midden van de jaren tachtig op gang was gekomen. Toen was 
uit een rapport gebleken dat door het verder openen van de 
nationale grenzen in Europa enorme voordelen op het gebied 
van handel, economie en werkgelegenheid konden worden 
behaald. In de jaren daarna kwam de leus 'Europa 1992' in 
zwang, als label voor een programma van harmonisatie van 
nationale wet- en regelgeving, allemaal bedoeld om de verschil-
len tussen de landen te verkleinen. 

Tegelijkertijd begon de periode van ontspanning tussen 
Oost en West, eind jaren tachtig gevolgd door de Val van de 
Berlijnse Muur en de sloop van het Ijzeren Gordijn. Al snel 
werd duidelijk dat dit een aantal belangrijke politieke gevolgen 
voor West-Europa had. De Amerikaanse militaire aanwezig-
heid vooral in West-Duitsland werd ingekrompen, Oost- en 
West-Duitsland verenigden zich, en steeds meer landen maak-
ten kenbaar zich ook bij de EG te willen aansluiten. De Gemeen-
schap moest dus haar fundamenten versterken en vernieuwen, 
en uitgroeien tot een soort Verenigde Staten van Europa. Aan 
Nederland viel de eer te beurt als voorzitter een topconferentie 
over dit onderwerp te organiseren, en wel begin december 1991 

te Maastricht. De voorbereidingen daarvan kwamen in handen 
van PVDA-staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Piet Dankert 
en zijn baas, minister Hans van den Broek. 

In het eerste halfjaar van 1991 was Luxemburg voorzitter van de 
EG geweest, en uiteraard had ook dat land zich bezig gehouden 
met de voorbereidingen van de  EMU  en de EPU. In april had de 
Luxemburgse regering een voorlopig plan het licht doen zien, 
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dat uitging van een overwegend intergouvernementeel model. De 
nadruk lag daarin op het overleg tussen de regeringen van de lid-
staten. Belangrijke beleidsterreinen als justitie en politie, de bui-
tenlandse politiek en het defensiebeleid, moesten in handen 
blijven van de Europese Ministerraad en de regeringsleiders. 
Daartoe zou de positie van het secretariaat van de Ministerraad 
en van de zogenoemde 'permanente vertegenwoordigers', die 
als een soort ambassadeurs van de nationale regeringen funge-
ren, worden versterkt. 

Jacques Delors en het apparaat van de Europese Commissie 
waren hier fel tegen gekant. Zij wilden een meer communautair 
model, waarin de nationale regeringen juist taken zouden over-
hevelen naar de nieuwe EPU. In samenhang daarmee zou de 
Europese Commissie meer politiek gewicht moeten krijgen en 
opschuiven in de richting van een heuse Europese 'regering'. 
Ook de bevoegdheden van het Europees Parlement moesten 
volgens Delors c.s. worden uitgebreid, zodat het als een echte 
volksvertegenwoordiging zou gaan functioneren. 

De twee modellen stonden haaks op elkaar en de meningen 
van de lidstaten waren sterk verdeeld. Toen Nederland in juli 
'91 aan het voorzitterschap begon, haddenJacques Delors en het 
communautaire kamp steun van acht landen, waaronder Duits-
land en Nederland zelf. Het was dus geen wonder dat Delors 
rond deze tijd Lubbers polste voor zijn opvolging: de twee zaten 
wat de toekomst van Europa betreft inhoudelijk op één lijn. 
Vier EG-landen voelden meer voor het intergouvernementele 
model: Groot-Brittannië, Frankrijk, Ierland en Denemarken. 

Begin juli bepaalden Lubbers, Van den Broek en staatssecre-
taris Dankert hun strategie. Ze wilden proberen het Luxem-
burgse voorstel in te ruilen voor een veel meer communautair 
plan. Binnen het kabinet liepen de meningen hierover overi-
gens uiteen: Ernst  Hirsch  Ballin en Koos Andriessen waren 
tegen de communautaire aanpak, Van den Broek en Dankert 
waren daarvóôr. Het plan dat Van den Broek en Dankert ver-
volgens uitwerkten, leek in ieder geval Duitsland, Groot-Brit-
tannië, Italië enJacques Delors tevreden te kunnen stellen. De 
Commissie zou meer bevoegdheden krijgen, evenals het Euro-
parlement - een speciale wens van Duitsland en Italië. John 
Major, de premier van Groot-Brittannië, kon niet anders dan 
verheugd zijn over het idee dat het gemeenschappelijk defensie- 
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beleid als een verlengstuk van de NAVO moest worden gezien. 
Dat hield in dat de Europese Gemeenschap op dit punt feitelijk 
geen eigen koers zou gaan varen, en paste in de Britse opvatting 
dat de EG zo bescheiden mogelijk moest blijven. 

Toen het Nederlandse voorstel eind augustus ging circule-
ren, bleek echter niemand tevreden. Voor Frankrijk, dat achter 
het Luxemburgse plan stond, was het ronduit een verslechte-
ring. Dit land nam alleen deel aan het politieke overleg binnen 
de NAVO, maar was al in de jaren zestig uit de militaire poot van 
deze organisatie gestapt. Het wilde juist wèl een sterk gemeen-
schappelijk Europees defensiebeleid. Engeland bleef tegen uit-
breiding van de bevoegdheden van de Commissie en het Euro-
parlement, en ook het grootste deel van de andere landen had 
wel een ofmeer redenen om ongelukkig te zijn met het Neder-
landse voorstel. 

Het meest cruciaal was de positie van Duitsland. Van den 
Broek, Dankert en Lubbers wisten niet dat de Duitse minister 
van Buitenlandse Zaken Genscher besloten had het op een 
akkoordje te gooien met zijn Franse collega  Dumas.  Frankrijk 
en Duitsland, die nu eenmaal het zwaartepunt van de Gemeen-
schap vormen, waren gaandeweg grote waarde gaan hechten 
aan onderlinge eensgezindheid. Het kon dan ook geen verras-
sing zijn dat zij, in het geval van meningsverschillen tussen hen 
heiden, zèlf initiatieven zouden ondernemen om die bilateraal 
op te lossen. Toch werd het de Nederlanders pas tijdens de top-
conferentie van 30  september 1991 in Brussel, waar hun voorstel 
werd besproken, duidelijk dat ze niet langer op de Duitse steun 
konden rekenen. Ze hadden verzuimd in de dagen daarvoor 
nog eens goed na te gaan hoe de verhoudingen lagen, hoewel  
dc  Nederlandse ambassadeur in Bonn hun in het weekeinde 
voor de 3  oste had gesuggereerd contact op te nemen met bonds-
kitiselier  Kohl  of minister Genscher. Omgekeerd namen die 
occngens evenmin de moeite hun Nederlandse collega's te 
hellen. 

Het gevolg was dat Van den Broek in Brussel volledig zijn 
cz cht verloor, en dat die maandag de geschiedenis inging als de 

1/ id monday van het Nederlands voorzitterschap. Alleen België 
cii Jicques Delors waren achter het Nederlandse plan blijven 
staul. Er waren nog twee maanden te gaan. In december moes-
ten de regeringsleiders zelf tot overeenstemming proberen te 
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komen in Maastricht. En dus nam Ruud Lubbers het heft in 
handen en nam hij zijn aloude rol van de 'verzoener van het 
onverzoen]ijke' weer op zich. 

Tijdens de topconferentie in Maastricht, gehouden op 9  en 
10 december 1991, kwamen inderdaad verdragen over de  EMU  
en de EPU tot stand. De grondig voorbereide discussies over de 
Economische en Monetaire Unie waren zwaar, maar leverden 
concrete resultaten op. Door grote onderlinge verdeeldheid 
bevatte het verdrag over de Politieke Unie echter voornamelijk 
vaagheden, onder andere over de gemeenschappelijke defensie-
politiek. Premier Major van Engeland had op veel punten zijn 
zin gekregen door eenvoudigweg 'nee' te zeggen. Zo verzette 
hij zich met succes tegen een verdragstekst over inmiigratiepoli-
tiek en tegen een gemeenschappelijk sociaal beleid, zodat het 
sociale hoofdstuk niet voor Engeland zou gelden. Helmut  Kohl  
daarentegen moest veel wensen inslikken. Van een belangrijke 
stap in communautaire richting was, afgezien van de Monetaire 
Unie en een beperkte uitbreiding van de rechten van het Euro-
pees Parlement, geen sprake. 

Lubbers had, op zakelijke wijze, geprobeerd te redden wat 
er te redden viel. En iedereen waardeerde hem daarom, ook 
Helmut  Kohl,  hoewel de resultaten uiteindelijk mager waren. 
François  Mitterrand  had zich eraan gestoord dat Lubbers John 
Major zo vaak zijn zin had gegeven. Maar er lag een verdrag, en 
daarmee was Europa ernstig gezichtsverlies bespaard gebleven. 
Vooral daarom kreeg 'Maastricht' de kwalificatie 'geslaagd' 
mee. 

In Maastricht was op initiatiefvan de Spaanse premier  Gonzalez  
afgesproken dat de opvolger van Delors een (ex-)regeringsleider 
moest zijn. Lubbers' optreden daar had zijn eventuele kandida-
tuur zeker niet benadeeld. Maar zelf wist hij niet of hij wel in 
aanmerking kwam, vertelde hij zijn jeugdvriend Jean Penders, 
de leider van het CDA-smaldeel in het Europarlement, begin 
1992. 'Ik twijfel aan mijn talenkennis en vraag mij afofik hier nu 
wel de meest geschikte man voor ben.' Hij bleef ook in dat 
gesprek van mening dat Wilfried Martens op grond van anciën-
niteit de eerst aangewezen kandidaat was, hoewel de Belgische 
premier tegen die tijd om verschillende redenen de sympathie 
van  Mitterrand  verloor en in de kringen van Europese rege- 
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ringsleiders in aanzien daalde. Desondanks werd Martens in het 
voorjaar van 1992 door Helmut  Kohl  gepolst, net als Felipe  
Gonzalez  trouwens. 

Intussen speelde in Nederland zelf Lubbers' eigen opvol-
ging. Zijn favoriete kroonprins Onno Ruding vertrok naar de 
Amerikaanse  Citibank  en met zijn 'tweede keus' Hans van den 
Broek leefde hij in onmin. De derde kandidaat, Elco  Brinkman,  
was zich driftig aan het profileren, en in mei datjaar bevestigde 
Lubbers in een tv-uitzending nog eens dat hij aan zijn laatste 
periode als minister-president bezig was.  Brinkman,  zei hij, was 
op de goede weg om het in 1994 van hem over te nemen. 

Eind 1992 kwam Lubbers' kandidatuur weer even in beeld, 
toen Hans van den Broek het kabinet verliet en - als opvolger 
van Frans Andriessen - lid werd van de Europese Commissie. 
Aangezien elke lidstaat maar één commissaris kan leveren, rees 
automatisch de vraag wat Van den Broek zou doen als Lubbers 
twee jaar later voorzitter zou worden. 'In het landsbelang' zou 
hij bereid zijn om zijn post dan weer op te geven, liet Van den 
Broek weten. 

In diezelfde periode discussieerden de regeringen van de lid-
staten van wat inmiddels de Europese Unie heette, met elkaar 
over de plaats waar de toekomstige Centrale Bank zou worden 
gevestigd. Vanuit Nederland was een lobby op gang gezet voor 
Amsterdam; Engeland wilde uiteraard Londen, Europa's groot-
ste financiële centrum, als vestigingsplaats. Maar voor de Duit-
sers was alleen een vestiging in hûn land bespreekbaar. Dat was 
de tegenprestatie die zij eisten voor hun bereidheid op den duur 
de D-mark - het symbool van het Wirtschqftswunder en de na-
oorlogse stabiliteit - op te geven en in te ruilen voor een Euro-
pese munt. Voor  Kohl  en de zijnen lag het voor de hand dat de 
huropese Centrale Bank in Frankfurt moest komen, waar ook 
hun  Bundesbank  stond. In sommige andere landen, waaronder 
Frankrijk en Portugal, was men daar niet erg gelukkig mee. Zij 
vcJren toch al bang dat Duitsland als economisch sterkste natie  
dc EMU  zou gaan overheersen. Vestiging van de Europese Bank 
pal naast de  Bundesbank  ging een stapje te ver. Portugal opperde 
cmd 1992 dan ook een alternatief. de Bank kon wel in Duitsland 
koi nen, maar dan bijvoorbeeld in Bonn. Dat ideetje sprak zowel  
dc  Franse premier Balladur als Ruud Lubbers aan. Officieel bleef  
dc  Nederlandse premier voor Amsterdam pleiten, hoewel hij 
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besefte dat die stad geen kans maakte. Er was maar één mogelijk-
heid om eind 1993, als over de vestigingsplaats een besluit zou 
worden genomen, de buit alsnog voor Nederland binnen te 
halen: een patstelling over de keuze Frankfurt/Bonn. 

Pas toen Elco  Brinkman  in maart 1993 door het CDA was 
aangewezen als toekomstig lijsttrekker, werd in Europa aange-
nomen dat Ruud Lubbers niet een vierde keer premier zou 
worden en dus vermoedelijk wel beschikbaar zou zijn voor de 
Commissie. Inmiddels waren Helmut  Kohl  en François  Mitter-
rand  het erover eens dat de toekomstige voorzitter een christen-
democraat moest zijn. Daardoor kwamen in principe in aan-
merking: Lubbers, Martens (inmiddels oud-premier), Jacques 
Santer van Luxemburg, de nieuwe Belgische premier  jean-Luc 
Dehaene en Helmut  Kohl  zelf. De Duitse kanselier was geen 
kandidaat, voor hem zou het voorzitterschap van de Commissie 
nauwelijks als een promotie kunnen worden aangemerkt, en 
bovendien was hij in eigen land nog lang niet uitgeregeerd. Van 
de overige vier werd Ruud Lubbers alom beschouwd als de 
meest kansrijke kandidaat. Tegelijkertijd was duidelijk dat  Kohl  
en  Mitterrand,  als leiders van de twee grootste lidstaten, in feite 
de voorzitterskeuze zouden bepalen, en dat van die twee de 
bondskanselier - als christen-democraat - de belangrijkste stem 
zou hebben. 

In september 1993 bracht Lubbers een bezoek aan Bonn.  
Kohl  stelde hem nu de vraag: 'Benje beschikbaar?' De premier 
herhaalde zijn standpunt dat Wilfried Martens het eerst in aan-
merking zou moeten komen.  Kohl  zei: 'Dan zijn we het eens. 
Maar als Martens niet haalbaar is, benje dan beschikbaar?' 'Dan 
kunnen we erover praten', antwoordde Lubbers. Uit kringen 
rond de bondskanselier werd later vernomen dat die gemengde 
gevoelens had over deze reactie. Er sprak geen enthousiasme 
uit, en Lubbers had zich bepaald niet door het verzoek gestreeld 
getoond. De twee lagen elkaar toch al niet zo geweldig, voor-
namelijk vanwege hun totaal verschillende karakters.  Kohl  is 
direct, ongepolijst, niet erg gecharmeerd van Lubbers' tastende, 
ongrijpbare aard. 

Op de achtergrond speelde mee dat  Kohl  zichzelf de voor-
gaandejaren steeds belangrijker was gaan vinden. Na de val van 
de Muur, het ineenzakken van de Sovjet-Unie als wereldmacht, 
en de Duitse eenwording was het zwaartepunt in Europa eind 
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jaren tachtig, beginjaren negentig verschoven naar de Bondsre-
publiek. Daarmee was Kohls status in eigen ogen niet langer 
dezelfde als die van de andere regeringsleiders - met uitzonde-
ring van  Mitterrand,  die hij wel als zijn gelijke bleef beschou-
wen. Ruud Lubbers van zijn kant had  Kohl  leren kennen in een 
periode waarin de Europese regeringsleiders nog veel meer een 
club van  pares  waren, zonder een uitgesproken primus. In dit 
gezelschap had Lubbers zich vooral een positie verworven als 
bemiddelaar tussen Groot-Brittannië en de andere landen. Hij 
was een van de weinige regeringsleiders die een goed contact 
hadden met de sterk anti-Europees gezinde premier Margaret  
Thatcher.  Als die in de Europese Raad weer eens dwarslag, en 
dat gebeurde vrijwel altijd, was het Lubbers die met een kwink-
slag de sfeer redde of met een van zijn creatieve ideetjes wist te 
voorkomen dat  'Maggie'  uit de Gemeenschap stapte. Voor  Kohl  
had hij in die rol dus een nuttige functie, maar toen  Thatcher  in 
1991 plaats maakte voorJohn Major, nam het belang daarvan af. 

Terwijl Europa steeds meer de dominantie ging voelen van 
de 'as Parijs-Bonn', schoof Ruud Lubbers dus naar een minder 
hoge plaats op de status-ladder, en steeg  Kohl  boven hem en de 
regeringsleiders van andere kleine landen uit. Het mag wat kin-
derachtig klinken, maar dit soort machtselementen speelt in de 
verhoudingen tussen regeringsleiders nu eenmaal een belangrij-
ke rol. Later vormde het thema van de grote versus de kleine 
landen een cruciaal aspect van Lubbers' kandidatuur voor het 
voorzitterschap. 

Terwijl Helmut  Kohl  in het Bundeskanzleramt zat te wachten 
op een telefonisch 'ja, ik wil' vanuit Den Haag, liet Ruud Lub-
bers niets van zich horen. Op vragen vanuit de pers antwoordde 
de Nederlandse premier steevast met ontwijkende formulerin-
gen als 'er zijn ook andere kandidaten, Martens bijvoorbeeld'. 
Bronnen rond de kanselier vertellen achteraf dat  Kohl,  die door 
zijn ambassade in Den Haag uitstekend geïnformeerd werd, zich 
er steeds meer aan ergerde dat Lubbers hem alsmaar liet wachten. 

Vervolgens deed zich een gebeurtenis voor die deze ergernis 
verder opjoeg. Op 21 oktober 1993 verscheen een interview 
met de premier in Het Financieele Dagblad, waarin deze zich 
onomwonden tegen Frankfurt als vestigingsplaats voor de Euro-
pese Centrale Bank uitsprak. Officieel was Amsterdam nog 
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steeds de Nederlandse kandidaat, maar dat was vooral omdat de 
Tweede Kamer daarop had aangedrongen. In werkelijkheid had 
Lubbers allang besloten op de optie 'Bonn' in te zetten, en hij 
maakte in het interview ook gewag van die mogelijkheid. Lub-
bers' actie was geen toeval, want acht dagen later zou een Euro-
pese topconferentie in Brussel plaatsvinden, waar de regerings-
leiders de knoop zouden doorhakken. Tot dat moment genoot 
Lubbers de steun van Engeland, Portugal en Frankrijk; zijn taxa-
tie was dus dat de optie-Bonn - met wellicht toch nog Amster-
dam als 'lachende derde'-  een kans maakte. 

Diezelfde dag bevond staatssecretaris Piet Dankert zich toe-
valligerwijze in het Bundeskanzieramt. Terwijl hij daar in gesprek 
was, stoof een van Kohls belangrijkste adviseurs, Joachim Bit-
terlich, binnen. Deze bleek al op de hoogte van het interview in 
Het Financieele Dagblad en liet Dankert weten dat 'het gedonder 
over Bonn als zetel voor de Europese Bank afgelopen moest 
zijn'. Bitterlich voegde daaraan toe dat, indien Lubbers zou 
vasthouden aan deze optie, hem dat Kohls steun voor zijn kan-
didatuur zou kunnen kosten. Dankert speelde deze informatie 
dezelfde dag nog door naar Lubbers. Een paar dagen later ont-
moette de premier Bitterlich zelf; in de wandelgangen van een 
internationale conferentie in de omgeving van Bonn, georgani-
seerd door de Bertelsmann Stiftung. Ook  Kohl  was daar aanwe-
zig, maar hij noch Lubbers ondernam een poging om over het 
heikele punt van de Bank of de kandidatuur voor de Commissie 
te praten. Bitterlich deed dat wel, en hij herhaalde wat hij ook 
tegen Dankert had gezegd: staak je verzet tegen Frankfurt, 
anders verlies je Kohls steun. Lubbers was inwendig woedend 
over wat hij als chantage ervoer. Tegen anderen zei hij: 'ik ben 
niet te koop voor een bord linzensoep.' 

Op de 295te, tijdens de top in Brussel, bleef hij zeggen: ik 
vind dat het Bonn moet worden, niet Frankfurt. Maar imniddels 
had zich het scenario herhaald dat ook in 1991, bij de discussies 
over de Europese Politieke Unie speelde: Duitsland en Frankrijk 
hadden hun geschil bijgelegd. Premier Balladur liet in Brussel 
zijn verzet tegen Frankfurt varen, en datzelfde gold voor Jean-
Luc Dehaene, voor  Silvio  Berlusconi van Italië en zelfs voor 
John Major. Ook Lubbers gafhet op, maar hij liet niet na te zeg-
gen dat daardoor zijn mening niet was veranderd. Voor hem was 
het een principiële kwestie. Hij bezag met enige zorg hoe de as 
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Parijs-Bonn de Unie steeds meer ging domineren, en meende 
dat het goed was dat de belangrijke Europese instellingen niet 
alleen in Frankrijk en Duitsland terechtkwamen, maar wat meer 
gespreid werden. 

Helmut  Kohl  was woedend. De keuze Bonn-Frankfurt was 
een interne Duitse aangelegenheid, vond hij. De bondskanselier 
liet zich later eens ontvallen: 'ik zeg toch ook niet dat Europol 
(de centrale Europese politie-organisatie) naar Alkmaar moet.' 
In Kohls ogen was Lubbers' opstelling het zoveelste bewijs dat 
de Nederlandse premier niets begreep van de Duitse gevoelig-
heden. Duitsland had in de twintigste eeuw tot tweemaal toe 
volkomen aan de grond gezeten. De D-mark was haar enige 
zekerheid. Dat het opgeven daarvan compensatie behoefde, 
moest toch iedereen duidelijk zijn? 

Lubbers had al eerder tegen Kohls overgevoelige schenen 
geschopt. In 1989 was de oude vrees herleefd dat Duitsland toch 
weer expansionistische neigingen ging vertonen. Immers, sinds 
de val van de Muur klonken in de Bondsrepubliek verdacht 
veel geluiden over zelfbeschikking en het 'ene Duitse volk'. 
Wellicht, meenden Lubbers en anderen, had Duitsland een 
oogje op de voormalige Duitse gebieden aan de Poolse zijde van 
de Oder/Neisse-grens - sinds de Tweede Wereldoorlog de 
scheidslijn tussen Oost- en West-Europa. Lubbers vond dit 
gevaarlijk gejongleer en drong er tijdens een diner in Straatsburg 
bij  Kohl  op aan duidelijkheid te verschaffen over de  Oder/  
Neisse-grens, om 'geen verwachtingen te wekken' bij de Duit-
se minderheid, die oorspronkelijk afkomstig was uit dat deel van 
Polen: de zogenoemde Vertriebenen. Dat was de premier op een 
woede-uitbarsting van de bondskanselier komen te staan. 

Bij een andere gelegenheid, een spreekbeurt in Tilburg, was 
Lubbers nogal vaag geweest over de Duits-Duitse vereniging. 
Na vragen vanjournalisten had hij een verklaring doen uitgaan, 
waarin stond dat hij persoonlijk liever twee afzonderlijke Duits-
landen zag. In een later stadium was hij weliswaar van mening 
veranderd en was hij  Kohl  op het punt van de eenwording gaan 
prijzen, maar de bondskanselier heeft een goed geheugen. 

Helmut  Kohl  stoorde zich ook aan de anti-Duitse sentimen-
ten in Nederland, waar hij in 1979 nog eens persoonlijk kennis 
ni.ee  had gemaakt, toen hij tijdens een bezoek in een tv-uitzen-
ding werd geconfronteerd met kritische jongeren.  Kohl  vond 
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Nederlanders sowieso een moraliserend volk en zag dat weer-
spiegeld in mensen als Hans van den Broek en Ruud Lubbers. 
Toen Duitsland te maken kreeg met een golfvan racistische aan-
slagen, waren het natuurlijk weer die Hollanders die - in reactie 
op een brandstichting in  Solingen  - een briefkaartenactie orga-
niseerden om de Duitse overheid aan te sporen iets te onderne-
men tegen deze terreur. Alsof die overheid zelf niet anti-racis-
tisch genoeg was! In andere landen dan Nederland zou zoiets 
niet snel gebeuren. 

Al deze elementen kwamen nu samen: de karakterverschil-
len, Lubbers' kennelijke weigering in te zien dat zijn plaats in 
Europa bescheiden moest zijn, het feit dat hij niet zwichtte voor 
de via Bitterlich opgevoerde druk in de kwestie van de Bank, 
zijn gebrek aan respect door alsmaar niet te reageren op Kohis 
vraag of hij voorzitter van de Commissie wilde worden, en het 
eigenwijze en anti-Duitse Nederland. Op diezelfde dag in okto-
ber zei de bondskanselier in Brussel schertsenderwijs tegen 
Jean-Luc Dehaene: 'Jij zou een goede kandidaat voor het voor-
zitterschap zijn.' Of hij toen al besloten had zijn steun aan Lub-
bers daadwerkelijk terug te trekken, valt niet vast te stellen. 
Maar dat diens kansen zienderogen slonken was wèl duidelijk. 

Het heeft er alle schijn van dat Lubbers zelf daarna zijn kandi-
datuur verwaarloosde en geheel en al in beslag werd genomen 
door binnenlandse perikelen. De maanden november en 
december 1993 groeide immers zijn onrust over de komende 
verkiezingscampagne en verloor hij het vertrouwen in Elco  
Brinkman.  Intussen gingen de ontwikkelingen aan het front van 
de 'opvolging Delors' echter gewoon door. Begin december 
vroeg  Kohl  aan  jean-Luc Dehaene in een persoonlijk gesprek - 
ditmaal serieus - of die interesse had. Een week later begon hij 
weer over het onderwerp tijdens een diner ten paleize van de 
Belgische koning Albert, waar alle Europese regeringsleiders - 
ook Lubbers - aanwezig waren. Diezelfde maand drong de 
vice-secretaris-generaal van de Europese Commissie, de 
Nederlander Carlo  Trojan,  erbij Lubbers op aan zich nu einde-
lijk echt kandidaat te stellen. Maar de premier reageerde niet op 
dit laatste signaal, terwijl hij onwetend bleef over Kohis 'aan-
zoek' aan Dehaene. Pas medio februari 1994 schonk hij even 
aandacht aan de kwestie. Omdat hij geen contact meer had met 
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Kohl,  kreeg hij enige argwaan. Hij vroeg de ex-journalist, 
media-adviseur en Duitsland-kenner Rob Meines om eens te 
informeren 'wat er misgaat'. 

Ook Meines detecteerde anti-Lubbers-sentimenten in krin-
gen rond  Kohl,  en ook hij raadde hem aan niet langer onduide-
lijkheid over zijn kandidatuur te laten bestaan, zoals overigens 
ook de Nederlandse ambassadeur bij de Europese Unie deed. 
Maar Lubbers vond dat hij dit officieel niet kon doen, zolang hij 
nog 'missionair' was, dat wil zeggen tot de verkiezingen van 

3 mei. Achter zijn rug gingen de bewegingen omJean-Luc De-
haene naar voren te schuiven intussen verder. Tijdens de begra-
fenis van de voormalige president van Ivoorkust, op 6 februari, 
besprak  Kohl  de kwestie met  Mitterrand,  die zich nu ook voor-
stander van de Belg toonde.  Mitterrand  vond dat Dehaene, in de 
periode waarin België het voorzitterschap van de Europese Raad 
bekleedde, de verdeling van de zetels van de Europese instellin-
gen - waaronder de Bank en Europol - uitstekend had geregeld. 
Anders dan de 'lastige' en eigenzinnige Lubbers, leek de Belgi-
sche premier wellicht beter in staat zich bescheiden op te stellen 
en ook als voorzitter van de Commissie goed te kijken naar de 
belangen van Bonn en Parijs. 

Inmiddels had ook de Engelsman  Sir  Leon Brittan, Europees 
commissaris voor de buitenlandse economische betrekkingen, 
zich kandidaat gesteld. Verder liet  Kohl  aan Wilfried Martens 
weten dat hij deze bij nader inzien toch geschikter vond voor 
het voorzitterschap van de christen-democratische fractie (EVP) 

in het Europarlement. Met andere woorden: Martens was aus 
dem Rennen, Brittan kwam in de race. Jean-Luc Dehaene hield 
zijn mond over zijn kandidatuur, ook toen het Britse dagblad  
The Guardian  begin maart meldde dat hij de steun van  Kohl  en  
Mitterrand  genoot. 

Niet lang daarna voerde Lubbers een telefoongesprek met 
Jacques Delors, die hem zei: 'Ruud, het zit bij  Kohl  niet goed 
met jouw kandidatuur.' Of het een rol speelde is onduidelijk, 
feit is wel dat Lubbers zich in die periode weer van zijn 'lastige' 
kant liet zien in discussies over de verdeling van de gelden uit 
de Europese structuurfondsen over de verschillende landen. 
Delors vertelde in ieder geval dat  Kohl  zich in nogal negatieve 
zin over de Nederlandse premier en ook over Hans van den 
Broek had uitgelaten. Tegelijkertijd stelde de Eransm2ii Lubbers 
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gerust: hijzeifwilde zijn volledige termijn, tot in 1995, afmaken. 
Zijn opvolging zou in juni ter sprake komen, tijdens een top-
conferentie op Korfoe. Er was dus tijd genoeg. 

Pas nu, na een halfjaar, reageerde Ruud Lubbers op het verken-
nende telefoontje van Helmut  Kohl  van september 1993. Op 
18 maart 1994 schreef hij de bondskanselier een brief,  waarin hij 
meldde te hebben begrepen dat Dehaene kandidaat was. 'Moe-
ten we hier niet eens over praten?' Hij liet  Kohl  tevens weten dat 
hij in zo'n gesprek ook zijn eigen kandidatuur aan de orde wilde 
stellen, 'maar later, na de verkiezingen als het kan'. Hoewel dat 
in de rede zou hebben gelegen reageerde  Kohl  niet, ook niet op 
enkele pogingen van Lubbers hem telefonisch te bereiken. 

Toen begon de premier ècht nattigheid te voelen. Al die tijd 
was zijn Europese kandidatuur van secundair belang geweest 
en had hij zich er niet actief mee beziggehouden, terwijl andere 
kandidaten dat wèl deden. Nu leek het erop dat hij zich juist 
door deze passieve houding naar de zijlijn van het speelveld had 
laten manoeuvreren. Vier dagen na zijn brief aan  Kohl  was hij 
in een zodanige staat van moedeloosheid over zijn binnenland-
se problemen, dat hij zijn 'dynamiet'-brief concipieerde. Zijn 
kabinet sukkelde krachteloos naar het einde. De laatste weken 
van maart en de eerste weken van april werd hij sterk in beslag 
genomen door de kwestie-Brinkman,  waarbij zelfs de optie van 
een kabinet Lubbers-iv  serieus ter sprake kwam. Pas toen die op 
de 'Arscop'-avond van 8 april, in het Promenade Hotel te Den 
Haag, van tafel verdween en de verkiezingen voor het CDA als 
een verloren zaak moesten worden beschouwd, vond de pre-
mier tijd zich werkelijk serieus met zijn kandidatuur bezig te 
houden. 

Op dinsdag 12 april onmoette hij Wilfried Martens in Leu-
ven. Hoewel deze al anderhalve maand uit de race was, hoorde 
Lubbers dat toen pas. Martens raadde hem aan te kandideren, 
zoals rond die tijd ook Felipe  Gonzalez,  Frans Andriessen, Hans 
van den Broek, minister Peter Kooijmans en Wim Kok deden. 
De premier besprak de zaak nu met zijn vrouw, die bepaald niet 
enthousiast was. Ze had al twaalfjaar met een workaholic van 
doen gehad, die situatie zou in het geval van een overstap naar 
Brussel alleen maar voortduren. Desondanks besloot Lubbers te 
kandideren. Op 3  mei, toen de stemlokalen nog maar net geslo- 
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ten waren, liet hij dit door de RVD bekendmaken. Diezelfde dag 
belde hij Jean-Luc Dehaene hierover; die was officieel nog 
steeds geen kandidaat, maar gaf nu wei toe 'goesting' te hebben. 
Met Helmut  Kohl  had Lubbers sinds 18 maart geen contact 
meer gehad, en dat kwam er ook nu niet. 

In de aanloop naar de topconferentie van Korfoe begon de - nu 
demissionaire - premier aan zijn lobby, vooral door bezoeken 
aan collega-regeringsleiders in verschillende Europese landen. 
Maar al snel volgde een nieuwe tegenslag. Op 31 mei ontmoet-
ten Helmut  Kohl  en François  Mitterrand  elkaar in  Mulhouse,  
en bij die gelegenheid lekte 'officieel' uit dat zij een voorkeur 
hadden voor Dehaene. Twee dagen later ontving Lubbers ein-
delijk antwoord van  Kohl  op zijn brief van 18 maart. De kanse-
lier bevestigde de berichten in de media: 'ik steun Dehaene, en 
dus nietjou. 'Juist deze brief stimuleerde Lubbers de hakken nu 
stevig in het zand te zetten. Hij was kwaad op  Kohl,  die hij 
immers had gevraagd om een gesprek. 

Toevalligerwijs verscheen diezelfde dag, 2juni, in de  Finan-
cial Times  een interview met Lubbers - een interview dat achter-
afals zijn fatale fout wordt gezien. De premier zette zich nadruk-
kelijk af tegen de as Parijs-Bonn. 'De keuze die nu moet worden 
gemaakt, is niet alleen een keuze van Bonn en Parijs, maar ook 
van alle andere landen van de Europese Unie.' Zijn bedoeling 
was glashelder: het mobiliseren van de kleine landen vóór zijn 
kandidatuur en tégen die van Dehaene. 

In een persoonlijk gesprek, kort hierna, maakten François  
Mitterrand  en premier Edouard Balladur Lubbers duidelijk dat 
hij hun voorkeur voor Dehaene niet moest opvatten als een 
blokkade. 'We hebben niet gezegd dat jij niet kan.' Maar hoe 
mild de Fransen ook op zijn interview reageerden, in Bonn was 
men des duivels. In Die Welt verscheen een stukje, dat vermoe-
delijk vanuit het Bundeskanzleramt was ingefluisterd: Lubbers 
zou uit zijn op de postvan secretaris-generaal van de NAVO. Aan-
gezien bekend was dat de zittende  SG,  de Duitser Manfred Wör-
ner, aan een terminale ziekte leed, wekte dit de suggestie van 
onfatsoen. Lubbers vermoedde nu dat  Kohl  een veto tegen hem 
zou gaan uitspreken. Intussen kwam in Nederland een lobby op 
gang: de fractievoorzitters van de vier grote partijen gaven een 
persverklaring uit, waarin zij Lubbers' kandidatuur van harte 
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ondersteunden. De premier zelf gaf een interview aan de 
Gemeenschappelijke Persdienst (GPD), waarin hij Jean-Luc Dehae-
ne als een man met 'minder ervaring' kenschetste. Hij doelde 
hiermee op het aspect 'anciënniteit', waarhij zeifveel waarde aan 
hechtte. Maar het interview viel in België - en waarschijnlijk 
ook in Bonn -in volstrekt verkeerde aarde. 

Op 16 juni, ruim een week voor Korfoe, vond een geheime 
bijeenkomst plaats in Chateau Neercanne bij Maastricht. Daar 
bespraken Wilfried Martens, Jacques Santer van Luxemburg, 
Jean-Luc Dehaene en Ruud Lubbers de bedroevende situatie. 
De twee kandidaten namen hun lijstjes door. Dehaene kwam 
tot de conclusie dat hij de meeste steun genoot, Lubbers meen-
de dat hijzelf nog steeds geen slechte papieren had. Hij kon in 
ieder geval rekenen op Engeland, Italië, Spanje en wellicht op 
Portugal; die situatie zou  Mitterrand  ertoe kunnen brengen 
toch weer achter Lubbers te gaan staan, met het motief dat eens-
gezindheid van de Zuideuropese landen een goed ding was. 
Tegen de achtergrond van de vele bewijzen voor Frans-Duitse 
samenwerking was dat laatste een merkwaardige misvatting van 
Lubbers. Wel stelde de premier in Chateau Neercanne voor dat 
zowel hij als Dehaene zich op Korfoe zouden terugtrekken, als 
hij in de eerste ronde onvoldoende stemmen zou vergaren. 
Maar dat weigerde Dehaene: hij had de steun van Bonn en 
Parijs, en hij wilde de baan. De volgende dag liet de Belgische 
premier zijn kandidatuur officieel bekendmaken. 

Lubbers en Dehaene ontmoetten elkaar daarna nog één keer, 
en wel op 22 juni tijdens een vergadering van de EVP in Brussel. 
Terwijl zij naast elkaar zaten, namen fotografen ruimschoots de 
gelegenheid te baat om de twee kemphanen onder schot te 
nemen. Helmut  Kohl,  die kort daarop binnenkwam, vond dit 
uiterst gênant. Maar hij maakte de situatie alleen maar pijnlijker 
door Dehaene uiterst hartelijk te begroeten, terwijl Lubbers 
toekeek. Na afloop van de bijeenkomst sprak  Kohl  uitvoerig 
met de voormalige CDA-voorzitter Wim van Velzen, met wie 
hij al veel langer goede contacten onderhield. In dat gesprek 
uitte de kanselier een halfuur lang zijn woede over Lubbers, en 
de wijze waarop die de kleinere Europese landen wilde opzetten 
tegen Bonn en Parijs. Wat echter vooral opviel was hoe goed hij 
geïnformeerd was over de gebeurtenissen in de verkiezingscam-
pagne van begin datjaar in Nederland. Hij kende de incidenten 
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rond Lubbers' stemverklaring voor Ernst  Hirsch  Ballin en zijn 
uitspraak over de kwaliteit van Wim Kok als eventueel minis-
ter-president. 'Buitengewoon deloyaal'jegens  Brinkman,  vond  
Kohl.  

Twee dagen later, op vrijdag 24 juni, begon de top van de rege-
ringsleiders op Korfoe. Tijdens het diner in het I9de-eeuwse 
Achilleonspaleis werd de kandidaten - Brittan, Dehaene, Lub-
bers - verzocht de zaal te verlaten. Vervolgens vond een eerste 
stemming plaats.  Sir  Leon Brittan kreeg slechts één stem, die van 
zijn eigen premier Major. Lubbers kreeg er drie, van Spanje, van 
Italië en van Nederland - bij de stemming vertegenwoordigd 
door Wim Kok. De overige acht waren voor Dehaene. Daar-
mee was een patstelling ontstaan, te meer omdat Major na Brit-
tan  de voorkeur aan Lubbers bleek te geven. Rond middernacht 
liep het diner ten einde. In de eetzaal heerste een sfeer van malai-
se. Jacques Delors zei dat Lubbers zich terug moest trekken. 
Felipe  Gonzalez  besloot nu met  Silvio  Berlusconi te overleggen. 
Terwijl de eetzaal al bijna uitgestorven was, werden de rege-
ringsleiders - van wie een enkeling zich al in zijn hotel bevond - 
in allerijl teruggeroepen.  Gonzalez  deelde mee dat hij en Berlus-
coni bereid waren een 'consensus te steunen'. Tot een formele 
stemming kwam het niet meer, maar toen Dehaene dit hoorde, 
liet hij de pers direct weten dat het tien tegen twee was. De eer-
ste van zijn twee overgebleven tegenstanders was natuurlijk 
Nederland, maar ook John Major was niet van zins zijn stem 
aan Dehaene te geven. Tijdens de korte vervolgsessie had hij 
gezegd: 'I  told you  last  month.  I  told you  last week. I  told you an 
hour ago.  I am  against  mister Dehaene.' 

Het was al diep in de nacht van vrijdag op zaterdag, toen 
Wim Kok, minister Peter Kooijmans en Ruud Lubbers in de 
hotelkamer van laatstgenoemde de situatie bespraken. Nadat 
Kok verslag had gedaan, kwam Lubbers tot de slotsom dat hij 
zich terug moest trekken. Wel bleef er zijns inziens één pro-
bleem over: was Dehaene nog wel geloofwaardig? Wim Kok 
meende dat er geen andere mogelijkheid was. Lubbers vond het 
echter beter eerst nog eens met Major, Berlusconi en  Gonzalez  
te praten. Per slot van rekening vertegenwoordigden zij, samen 
met Nederland, weliswaar een minderheid als men keek naar 
het aantal landen, maar qua bevolking ging het om de helft van 
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de Europese Unie. Wellicht moesten ze inzetten op een strate-
gie om de kandidatuur van Dehaene van tafel te krijgen en een 
geheel nieuwe figuur naar voren te laten treden. Kok en Kooij-
mans zagen daar niet zoveel in, maar ze stemden ermee in Lub-
bers' terugtrekking nog niet bekend te maken. Toen Wim Kok 
rond een uur of drie nog even de pers ontmoette, bleef hij Lub-
bers' kandidatuur verdedigen. Het voordeel van deze strategie 
om de patstelling officieel nog te handhaven was datJohn Major 
gedurende die nacht en vroege ochtend niet meer door  Kohl  of 
anderen werd bewerkt. 

De volgende ochtend vroeg bleken  Gonzalez,  Berlusconi en 
Major inderdaad bereid vóór de hervatting van de stemming 
met de Nederlanders te overleggen.  Gonzalez  kwam als eerste 
en zei dat zijn opmerking van de vorige avond niet helemaal 
goed was begrepen. Hij vond Lubbers de beste, maar zou open-
staan voor een beroep van andere landen op hem om tot een 
consensus te komen. Eigenlijk was hij nog steeds tegen Dehae-
ne, maar hij wilde diens benoeming niet blokkeren. De tweede 
die binnenkwam was Berlusconi. Ook deze hield bezwaren 
tegen Dehaene, maar deed geen duidelijke uitspraak. Hij zei 
Lubbers te willen, 'maar hoe?' Terwijl het gezelschapje zo enigs-
zins met de handen in het haar zat, kwam Major binnen. Die 
hakte ineens alle knopen door. De Britse premier wekte de 
indruk de standpunten van Berlusconi en  Gonzalez  al te kennen 
en zei: laten we het simpel houden en dit niet weken laten 
duren, ik zal het wel hardop zeggen. 

Lubbers wist nu wat hij wilde weten, en hij maakte bekend 
dat hij zich terug zou trekken. Toen de vergadering van de rege-
ringsleiders werd hervat, maakte Major duidelijk dat hij zich 
niet bij de meerderheid aan zou sluiten, en sprak een veto tegen 
Dehaene uit. Ook Helmut  Kohl  kreeg dus zijn zin niet. In zijn 
persverklaring wees Ruud Lubbers er nog eens nadrukkelijk op 
dat de vier landen die hem aanvankelijk hadden gesteund qua 
stemmental in de Europese Unie een zeer grote minderheid 
vormden. Hij doelde hierbij op het feit dat elk land bij de gewo-
ne besluitvorming in de Unie over een 'gewogen' aantal stem-
men beschikt; bij bijzondere beslissingen als de onderhavige was 
dat niet van toepassing. Was dat wèl het geval geweest, dan zou 
Lubbers met de steun van nog slechts één ander klein land zelfs 
een meerderheid hebben gehad, aldus zijn verklaring. Maar 
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goed, hij had het niet gehaald. 'Voor mij persoonlijk is dat geen 
enkel probleem', vervolgde de verklaring. 'ik ga nu van een 
welverdiende rust genieten.' 

In terugblik lijkt duidelijk dat het drama van het CDA zeker een 
belangrijke factor in de mislukking van zijn kandidatuur is 
geweest. Voor het bestaan van een dubbele agenda valt geen 
concreet bewijs te leveren, wel van een overvolle agenda. Dat 
Lubbers zijn lobby te laat startte, en signalen hierover negeerde, 
bevestigt alleen maar dat hij eind 1993, begin 1994 te veel aan 
zijn hoofd had om nog enige greep op de gebeurtenissen te kun-
nen houden. Zelfs in het binnenland was hij die greep kwijt en 
werd hij al evenzeer meegesleurd door de maalstroom als zijn 
kroonprins  Brinkman.  

Men zou zich kunnen afvragen waarom de premier thuis de 
boel niet de boel liet. Zijn opvolging was geregeld, met de ver-
kiezingscampagne hoefde hij zich niet te bemoeien, hij kon zijn 
kabinet als uitgeregeerd beschouwen. Maar de spin in het web, 
de oplossingenmachine kon het blijkbaar niet laten. Wat dat 
betreft is het fascinerend dat hij een oud-journalist inschakelde 
om de stemming in Duitsland te peilen. Als minister-president 
had hij het hele apparaat van Buitenlandse Zaken tot zijn 
beschikking, inclusief een complete ambassade in Bonn. Deug-
de dit apparaat niet, wilde hij absolute geheimhouding, ofwilde 
hij zijn zaakjes toch liever zèlf regelen? 

Ten slotte valt in de geschiedenis van zijn Europese kandida-
tuur een merkwaardige contradictie op. In eigen land had hij 
zich altijd een grootmeester getoond in het inschatten van de 
politieke krachten en in het bespelen daarvan. Vaak deed hij dat 
door zijn eigen standpunt te kiezen nadat anderen zich uit de 
tent hadden gewaagd. In Europa daarentegen koos hij op een 
gegeven moment voor de rol van protagonist, door zich tot 
voorvechter van het belang van de kleine landen te verklaren. 
Zo'n rol lijkt niet bij hem te passen, en hij speelde hem ook niet 
op 'Lubberiaanse' wijze, maar eerder in de  'Brinkman'-stijl: 
door te roepen via de publiciteit. 
Na Korfoe duurde het overigens nog even voordat Ruud Lub-
bers zijn rust kreeg. Op zaterdag 9juli 1994 ontving hij een tele-
foontje van François  Mitterrand.  'Wilj e alsnog voorzitter van de 
Europese Commissie worden?' De vraag van de Franse presi- 



268 HOOFDSTUK 12  

dent  kwam als een verrassing, maar Lubbers antwoordde zonder 
aarzelen: 'Ja.' Hij had slechts één conditie: 'Bondskanselier  Kohl  
moet me deze keer wèl steunen.' 'ik zal er met hem overpraten', 
zei  Mitterrand.  Zes dagen later was deze kortstondige herleving 
van Lubbers' Europese ambities alweer voorbij.  Kohl  verklaarde 
zich volstrekt tegen. De voorafgaande maanden hadden afen toe 
het karakter van een zenuwenoorlog gehad, maar nu viel Lub-
bers dan eindelijk definitief af. Op 15 juli vroegen de Europese 
regeringsleiders Jacques Santer, de premier van Luxemburg, 
opvolger te worden van Jacques Delors. Op 22 augustus 1994 

werd Wim Kok beëdigd als minister-president van Nederland, 
en was Ruud Lubbers ambteloos burger. 




