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De  nacht  van Brinkman 

23januari 1993: een krachtmeting te Bergschenhoek 

Zelfs de weergoden hadden gevoeld  dater  crisis in de lucht hing. 
Ze hadden een diepe depressie vanuit de Noordatlantische Oce-
aan met grote snelheid richting Nederland gestuurd en die 
onderweg laten uitgroeien tot een volwassen storm -kracht 8 tot 
9—met zware windstoten en onweer. Terwijl zijn persvoorlich-
ter de auto richting Leiden stuurde, staarde Elco  Brinkman  zwij-
gend het duister in. Het was niet lang na middernacht. In zijn 
hoofd stormde het al net zo hard als daarbuiten. De 44-jarige 
kroonprins van het CDA, voorzitter van de Tweede-Kamerfrac-
tie en toekomstig opvolger van de alom bewonderde minister-
president Ruud Lubbers, had deze zaterdag, 23januari 1993, een 
gevoelige nederlaag geleden. Vijf dagen lang was hij de fiere 
hoofdrolspeler op 's  lands  politieke toneel geweest. Vijf dagen 
had hij geleefd in de verwachting dat het derde kabinet-Lubbers 
ten val zou komen en dat zijn Grote Prijs - het premierschap 
van Nederland - binnen handbereik was. Maar vandaag hadden 
Bert de Vries, de minister van Sociale Zaken, en premier Ruud 
Lubbers een ernstige crisis tussen het CDA en regeringspartner 
PVI) A op het allerlaatste moment bezworen. 

Ruim een uur daarvoor was zijn persvoorlichter en image 
hti11It'r Frits Wester hem komen ophalen bij De Vries' doorzon-
uolllug in het Zuidhollandse dorpje Bergschenhoek, de plaats 

liet laatste topberaad van die dag had plaatsgevonden. Toen 
hij  dc  uitslag vernam, had Wester onmiddellijk beseft:  Brink-
man  zou hier in de ogen van de persmensen uitkomen als dege-
iie die voor de premier, de grootmeester, had moeten buigen. 
i)enkcnd aan de krantenkoppen van maandag had hij uitgeroe- 
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pen: 'Maar dit is dramatisch voor je! Dit krijgje absoluut niet 
uitgelegd!' En, zich tot Lubbers en De Vries wendend: 'Dit 
mogen jullie Elco niet aandoen!' Maar de premier en de minis-
ter waren het niet met de voorlichter eens geweest. Vervolgens 
hadden  Brinkman  en Wester Lubbers naar diens huis in het 
Rotterdamse Kralingen gebracht. De premier had zich alleraar-
digst en charmant gedragen en hun in zijn woonkamer nog een 
glaasje Corenwijn geschonken. Om het succes te vieren, meen-
de Lubbers, die zijn kabinet toch mooi overeind had weten te 
houden. Elco  Brinkman  had meegedronken. Maar nu, op weg 
naar zijn eigen huis, dwars door de nachtelijke furie der elemen-
ten, drong het pas goed tot hem door. Hij voelde zich allesbe-
halve succesvol. Elco  Brinkman  voelde zich belazerd. 

Een kleine week daarvoor, zondag i 7januari. In de loop van de 
avond belt vice-premier Wim Kok (PVDA) met Frans Leijnse, 
vice-voorzitter van de Tweede-Kamerfractie van de PVDA. De 
PVDA-leider is somber: 'Er is 95  procent kans dat we er niet uit-
komen', schat hij. Wat is het probleem? Bij zijn aantreden in 
1989 heeft de regering-Lubbers/Kok gezegd dat het almaar toe-
nemende aantal arbeidsongeschikten door haar serieus aange-
pakt zal worden. Hoewel de miljoenste wAo-er in zicht komt, 
is de kwestie als een hete aardappel vooruitgeschoven, vooral 
omdat de PVDA het er moeilijk mee heeft. In de zomervan 1991, 
toen voor het eerst concrete bezuinigingsplannen op tafel lagen, 
is het kabinet zelfs door het oog van de naald gekropen. Het 
kostte Wim Kok toen veel inspanning een opstand in zijn ach-
terban enigszins te bedwingen, en uit consideratie met de PVDA 
besloot het kabinet op dat moment toch maar even te wachten 
met echte beslissingen. 

Bij Elco  Brinkman  en een groot deel van zijn CDA-fractie 
is groeiende ergernis over deze vertragingstactiek ontstaan. Zij 
vinden dit derde kabinet-Lubbers een grote tegenvaller. Het 
kan maar niet tot krachtige besluiten komen en de WAO-kwes-
tie is hier zo'n beetje het symbool van geworden. Daar komt bij 
dat ze in de loop van 1991 en 1992 voor  Brinkman  is uitgegroeid 
tot een persoonlijke test-case. Als kroonprins moet hij een eigen 
gezicht laten zien, meent hij. In het jaar 1992 is hij daar voort-
durend mee bezig geweest, vooral door in toespraken en tv-
optredens stevige taal te gebruiken en zich af te zetten tegen de 
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'stroperigheid' van het kabinet. Steeds opnieuw heeft hij daarbij 
het voorbeeld van de WAO gebruikt. 

Tijdens het traditionele kerstreces van de Tweede Kamer, 
eind 1992, begin 1993, heeft Ruud Lubbers voorbereidingen 
getroffen om na twee jaar gebakkelei eindelijk tot een besluit 
komen. Het doel is helder: een zeer ingrijpende bezuiniging van 
een kleine zes miljard gulden. In plannen die eerder door CDA-

minister De Vries en zijn PVDA-staatssecretaris Elske ter Veld aan 
het kabinet waren voorgelegd, werd uitgegaan van een ingreep 
in zowel nieuwe als bestaande WAO-uitkeringen. Aanvankelijk 
waren het CDA en de PVDA-bewindslieden hiermee akkoord 
gegaan. De PVDA-fractie had echter een slag om de arm gehou-
den en op i mei 1992—de Dagvan de Arbeid-had Frans Leijnse 
in een spreekbeurt gezegd dat de fractie het anders wilde: de 
bestaande wAo-gevallen moesten worden ontzien. 

Als Ruud Lubbers en Bert de Vries de kwestie rond de 
jaarwisseling 1992-1993 opnieuw op de agenda willen zetten, 
beseffen ze heel goed dat een beslissing alleen haalbaar is als het 
kabinet inderdaad aan die PVDA-eis tegemoetkomt. Om het 
gewenste bedrag aan bezuinigingen toch binnen te halen, zullen 
dan wèl de toekomstige WAO'ers extra veel moeten inleveren, zo 
menen zij. Na wat inleidende gesprekken in december zijn zij 
mediojanuari zover dat zij een definitiefkabinetsvoorstel aan de 
beide regeringsfracties willen voorleggen. Maar als Wim Kok na 
een gesprek met Lubbers, De Vries en Elske ter Veld op zondag-
avond 17 januari Frans Leijnse belt, voelt hij de bui al hangen. 
Het voorstel waar Lubbers en De Vries de volgende dag mee 
zullen komen, zal voor zijn partij hoogstwaarschijnlijk onaan-
vaardbaar zijn. De WAO is voor de PVDA een uiterst gevoelig 
onderwerp, en hiermee akkoord gaan betekent: het sociale 
imago van de partij op het spel zetten. Er dreigt een crisissituatie. 

Een politieke crisis is een moeilijk grijpbaar verschijnsel. Er zijn  
eel  mensen bij betrokken - vooral langs de zijlijn. Het toneel 

wordt gewoonlijk gevormd door een groot aantal locaties —ver-
gaderzalen, restaurants, cafés, woonbuizen-  en er is een enorme 
hoeveelheid telecommunicatie mee gemoeid: telefooncellen, 
dia a gbare telefoons, autotelefoons, faxapparaten. 

De wAo-crisis vanjanuari 1993 begint op maandag de 18de 
in Ii)cn Haag, aan het einde van de middag, in het beroemde 
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achthoekige Torentje, gelegen op de hoek van het Binnenhof, 
met uitzicht op de Hofvijver. In zijn werkkamer heeft premier 
Lubbers een gesprek met Wim Kok, Bert de Vries en Eiske ter 
Veld. Hij legt zijn 'eindvoorstel' op tafel. Dit is nu al het zoveel-
ste voorstel en als de PVDA hier nee tegen zegt, dan moet het 
maar in de Kamer worden uitgevochten. Het plan is als volgt: de 
bestaande wAo'ers zullen worden ontzien en voor nieuwe 
arbeidsongeschikten zal een uitkeringsperiode (de 'bonder-
vingsfase') van slechts een halfjaar tot een jaar gaan gelden, 
afhankelijk van het aantal jaren dat ze gewerkt hebben. Daarna 
zullen ze terugvallen naar een lagere AAW-uitkering, aangevuld 
met een bedrag dat afhankelijk is van hun leeftijd (hoe ouder 
hoe hoger). Wim Kok reageert met de mededeling dat hij som-
ber is over de reactie van de PVDA-fractie. 

Het toneel verplaatst zich nu. Wim Kok gaat met staatssecre-
taris Eiske ter Veld naar het restaurant Raden Ajoe, waar zij 
Thijs Wöltgens, de gemoedelijke 49-jarige voorzitter van de 
PVDA-fractie, en Frans Leijnse treffen. De vice-premier brengt 
de twee op de hoogte van Lubbers' eindvoorstel en voegt eraan 
toe: 'ik kan me niet voorstellen dat deze bijna totale sloop van 
de loondervingsfase voor de fractie aanvaardbaar is.' De beide 
fractiebestuurders zijn het met Kok eens. Staatssecretaris Ter 
Veld niet, zij meent dat het 'eindvoorstel' wel degelijk verdedig-
baar is. Maar haar standpunt vermag geen indruk te maken. 
Ter Veld, die zeer goed thuis is in de technische kanten van de 
WAO-discussie en de PVDA-fractie tijdenlang bestookt heeft met 
notities over dit onderwerp, wordt voornamelijk als een stoor-
zender gezien. 

Thijs Wöltgens heeft een onaangenaam gevoel bij de hele 
situatie. Hier zitten ze dan over een eindvoorstel te praten - 
eigenlijk een ultimatum - terwijl hij zijn  counterpart,  de fractie-
voorzitter van het CDA, al sinds 18 december (het begin van het 
kerstreces) helemaal niet heeft ontmoet. En dus besluit hij om  
Brinkman  te bellen met het verzoek tot een gesprek. 

Inmiddels zijn Lubbers en De Vries aangekomen bij het Cats-
huis, het landhuis midden in Den Haag dat de premier tot zijn 
beschikking heeft voor officiële gelegenheden. Deze avond 
vindt er overlegplaats van de CDA-top (de ministers, de besturen 
van de fracties uit de Eerste en de Tweede Kamer, en de top van 
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het CDA-partijbestuur). De premier brengt verslag uiten legt zijn 
eindvoorstel voor aan Elco  Brinkman  en diens vice-fractievoor-
zitter Frans Wolters. Die gaan met pijn in hun buik akkoord; zij 
hadden immers ook de bestaande ~-gevallen willen aanpak-
ken en zo nog drastischer willen bezuinigen. De telefoon gaat. 
Ruud Lubbers neemt op: Wöltgens aan de lijn. Deze laat de pre-
mier weten dat hij diens voorstel in die vorm niet ziet zitten, 
maar dat hij wel wil praten en het liefst direct naar het Catshuis 
komt. Of dat laatste nu zo verstandig is betwijfelt Lubbers, maar 
hij zal  Brinkman  wel even aan de telefoon halen. Minuten ver-
strijken - er gebeurt niets. Dan komt Lubbers zelf weer aan 
de lijn. Nee, naar het Catshuis komen heeft geen zin, aangezien 
de sfeer in het CDA-gezelschap niet al te best is; en nee, Elco  
Brinkman  wil niet aan de telefoon komen. De PVDA-fractie-
voorzitter legt enigszins verbouwereerd de hoorn neer en loopt 
weer terug naar zijn tafel. Nu begint het héle PVDA-clubje in 
Raden Ajoe zich ongemakkelijk te voelen. 

Na enige tijd besluit Wim Kok om nog maar eens naar het 
Catshuis te bellen. Opnieuw neemt Lubbers op; Kok geeft de 
hoorn door aan Thijs Wöltgens. De premier herhaalt wat hij die 
middag tegen Kok heeft gezegd: bij een blijvende weigering van 
Wöltgens en de PVDA-fractie ommet zijn eindvoorstel akkoord 
te gaan is het woord aan de Tweede Kamer, en dat zou kunnen 
leiden tot een akkoord tussen de fracties van CDA en oppositie-
partij VVD. Aangezien deze twee partijen in de Kamer samen 
over een krappe meerderheid van de stemmen beschikken, 
kunnen zij dat wat zij overeenkomen doordrukken met voor-
bijgaan van de PVDA. 

Het is geen toeval dat dit punt ter sprake komt. Vele maan-
den daarvoor heeft de VVD laten weten het op één punt met de 
PVDA eens te zijn: de bestaande WAO'ers moeten worden ont-
zien. Op alle andere punten willen de liberalen echter veel har-
der ingrijpen dan de sociaal-democraten, en het is dan ook nooit 
tot een werkelijk verbond tussen beide politieke groeperingen 
gekomen. Maar omdat de PVDA zich in ieder geval op dit punt 
pvchologisch gesteund voelt door de VVD, is bij de CDA-fractie 
en  Brinkman  het gevoel ontstaan: de PVDA is toen bij de VVD in 
bed gekropen, dus mogen wij dat nu ook.  Brinkman  voelt zich 
in deze gedachte gesteund door premier Lubbers. Die heeft een 
pur maanden eerder openlijk verklaard dat de WAO een zoge- 
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noemde 'Vrije kwestie' zou kunnen worden, waarbij het kabi-
net zich zou neerleggen bij de wens van de meerderheid van de 
Tweede Kamer, ongeacht de samenstelling van die meerder-
heid. Voor  Brinkman  betekent dit: als hij met de VVD gaat 
onderhandelen en een akkoord bereikt, dan zal het kabinet dit 
accepteren. 

Als Lubbers deze mogelijkheid in zijn tweede telefoon-
gesprek met Woltgens op maandagavond 18 januari  bespreekt, 
krijgt deze de indruk dat  Brinkman  al een principe-overeen-
komst met de VVD op de plank heeft liggen. Hij windt zich op, 
vindt dit een staaltje van chantage. Dan komt toch  Brinkman  
zelf aan de telefoon. Die gaat niet in op de mogelijkheid van een 
deal met de VVD, maar deelt kortweg mee dat hij met Lubbers' 
eindvoorstel akkoord is gegaan en verder niet wil praten. 

In het Catshuis doet de fractieleider nu Verslag aan de CDA-top. 
Als hij zegt dat hij inderdaad met de VVD wil gaan onderhande-
len, verzet niemand zich daartegen. Iedereen beseft dat de PVDA 
hierin een aanleiding tot crisis kan zien. Maar met name Ruud 
Lubbers en Bert de Vries, die in hun politieke carrière natuurlijk 
al heel wat stormen hebben doorstaan, maken zich op dit 
moment nog niet erg veel zorgen. Lubbers heeft de telefoontjes 
van Wöltgens en Kok opgevat als een angstkreet: we willen 
geen crisis, we willen wel doorpraten, maar we zien op dit 
moment absoluut geen mogelijkheidje eindvoorstel te aanvaar-
den. Ook De Vries heeft zo het vermoeden dat er later die week 
nog wei een oplossing voor het meningsverschil tussen CDA en 
PVDA in zicht kan komen. Daar komt nog iets anders bij. Behal-
ve Elco  Brinkman,  die graag premier wil worden, en natuurlijk 
de VVD, heeft niemand enig belang bij de val van het kabinet. 
Over een halfjaar min twee dagen, op 16juli 1993 dus, zal Ruud 
Lubbers de tot dan toe langst zittende premier uit de Nederland-
se parlementaire geschiedenis zijn. Hij zal danjonkheer Charles 
Ruys de Beerenbrouck verslaan, die tussen 1918 en 1933 gedu-
rende in totaal 3906 dagen drie kabinetten leidde. Een prestigi-
eus doel. Op deze maandagavond twijfelt Lubbers er niet aan dat 
deze prestatie binnen zijn bereik ligt. Verder is duidelijk dat ook 
de PVDA, gezien haar slechte positie in de opiniepeilingen, geen 
voordeel bij vervroegde verkiezingen heeft. En tenslotte lijdt 
het geen twijfel dat de onderhandelingen tussen de CDA-fractie 
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en de VVD de sociaal-democraten onder grote druk zullen zet-
ten om alsnog tot zaken te komen. Gedurende de daaropvol-
gende week zullen Lubbers en zeker ook Bert de Vries dus 
vooral gespitst zijn op signalen uit het PVDA-kamp die op die 
bereidheid kunnen wijzen. 

Voor Elco  Brinkman  is de zaak veel simpeler: hij krijgt deze 
maandagavond in het Catshuis een definitieve vrijbrief, hij mag 
- met instemming van Lubbers en De Vries - gaan praten met de 
oppositie. En aangezien hij niet 'op twee borden wil schaken', 
stopt hij het gesprek met de PVDA. Ergens deze avond moet bij 
hem een zekere opwinding zijn ontstaan. Lubbers biedt hem 
hier een kans om aan het 'Schmelzer-syndroom' te ontsnappen. 
Iedereen in het CDA herinnert zich de 'nacht van Schmelzer', 
13 oktober 1966, toen Norbert Schmelzer het kabinet-Cals/ 
Vondeling (van PVDA, KVP en ARP) ten Val bracht. De toenma-
lige KVP-fractieleider vond de financiële dekking van de begro-
ting van Cals onvoldoende, 'niet vertrouwenwekkend'. Die 
stap - het laten vallen van een 'eigen' regering - liep voor zowel 
de KVP als Schmelzer zelf slecht af. De KVP verloor flink bij de 
daaropvolgende verkiezingen en met Schmelzers politieke car-
rière was het min of meer gedaan. Beginjaren zeventig was hij 
nog twee keer eenjaartje minister van Buitenlandse Zaken (in 
de twee kortstondige kabinetten-Biesheuvel), daarna verdween 
hij naar de achtergrond - waar hij overigens niet zonder invloed 
was. Sinds de naar hem genoemde nacht is in de KVP en na 
de fusie met ARP en CHU in 1980 ook in het CDA altijd een 
'Schmelzer-syndroom' blijven bestaan. 

Elco  Brinkman  is dus vertrouwd met het adagium: wie 
breekt, betaalt. Als kroonprins is zijn positie bovendien extra 
kwetsbaar: een door hem veroorzaakte regeringscrisis zal wel-
iswaar door de fractie worden gesteund, maar zal hem de kwa-
lificatie 'vadermoordenaar' opleveren - en dat terwijl Ruud 
Lubbers in de opiniepeilingen veel populairder is dan hijzelf.  
Mr  nu biedt de premier hem de mogelijkheid om - via een 
(D/vvD-akkoord over de WAO - een crisis te veroorzaken 
u arvan de schuld niet bij hem, maar bij de PVDA zal komen te 
liggen. Meermalen heeft hij tegen andere CDA'ers en zelfs eens 
tccii Thijs Wöltgens gezegd dat hij geen 'nacht van  Brinkman'  
71 veroorzaken. Nu krijgt hij een 'nacht van Wöltgens' in  
dc  sclloot geworpen; die zal in-miers nooit akkoord gaan met 
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een overeenkomst van CDA en VVD. De val van Lubbers-iii.  
De Grote Prijs, het premierschap, waar hij al jaren naar toe-
werkt, komt plotseling vervroegd in zicht. 

Het is rond negen uur maandagavond. Aan de PVDA-tafel in res-
taurant Raden Ajoe verbazen de PvDA'ers zich over Brinkmans 
weigering van een gesprek. Ze vragen zich hardop af ofhij soms 
uit is op een crisis. Ze besluiten actie te ondernemen en ervoor 
te zorgen dat de PVDA-visie op de situatie snel bij de media 
bekend raakt - anders zou Brinkmans voorlichter Frits Wester 
hen wel eens vóór kunnen zijn. Als Frans Leijnse en PvDA-frac-

tievoorlichter  Dig  Istha rond half tien vanuit het gebouw van de 
Tweede Kamer kranten en tv-nieuwsredacties bellen, merken 
ze al direct dat Wester hun toch te vlug af is geweest. Hij heeft 
het bericht verspreid: de PVDA gaat niet akkoord met Lubbers' 
eindbod, het CDA gaat nu met de VVD onderhandelen. Op dat 
moment weet de VVD nog van niets. Om kwart over tien belt 
Frans Wolters, vice-voorzitter van de CDA-fractie, naar zijn 
WAO-specialist Pieter-Jan Biesheuvel met het verzoek contact 
op te nemen met diens VVD-collega Robin Linschoten. Dat lukt 
rond middernacht. Terwijl de media het allang weten, krijgt 
VVD-fractieleider Frits Bolkestein pas de volgende ochtend 
officieel bericht: zijn partij gaat een deal sluiten met het CDA. 

Dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 januari kenmerken 
zich door een geleidelijk oplopende nervositeit.  Brinkman  
stuurt zijn fractieleden Wolters en Biesheuvel op pad om te gaan 
onderhandelen met de VVD-Tweede-Kamerleden Linschoten 
en Dijkstal. Intussen bespeelt Frits Wester de media zodanig, dat 
vrijwel elke move in de kranten en op radio en tv verschijnt. 
Premier Lubbers begint zich achter de oren te krabben en vraagt 
zich af: zou  Brinkman,  wellicht gesouffleerd door Wester, hier 
soms zijn gouden kans zien? Aan PVDA-zijde Zijfl Thijs Wölt-
gens en Frans Leijnse de eerste schrik van maandag alweer een 
beetje te boven. Zij menen dat de gesprekken van VVD en CDA 

als Spielerei moeten worden beschouwd. 'Dat wordt toch niets', 
zegt Wöltgens op woensdag tegen de Volkskrant. 

Diezelfde dag verschijnt in NRC Handelsblad een interview 
waarin Wim Kok een concessie doet. Hij zegt dat de bonder-
vingsfase voor nieuwe wAo'ers wat hem betreft toch wel wat 



De  nacht  van Brinkman 19  

korter kan worden dan de PVDA aanvankelijk wilde: maximaal 2 

tot 2,5 jaar in plaats van maximaal 4  jaar. 's Avonds gaan Thijs 
Wöltgens en Elco  Brinkman  eten in het Promenade Hotel, 
gelegen in een parkachtig stadsdeel tussen Den Haag en Scheve-
ningen. Het gesprek blijft in het luchtledige hangen, omdat Elco  
Brinkman  ervan uitgaat dat de onderhandelingen met de PVDA 

zijn afgebroken en nu eerst moet blijken wat de gesprekken met 
de VVD opleveren. 

Voor Lubbers is die woensdag een cruciale dag. Hij ontvangt 
het signaal dat hij nodig heeft: een telefoontje van de partijvoor-
zitter van de PVDA, Felix Rottenberg. Die zegt hem dat hij koste 
wat kost geen crisis wil. De premier weet genoeg. Van de PVDA-

fractie is hij niet zeker, die zou misschien wel voet bij stuk willen 
houden. Maar ook Kok wil het kabinet overeind houden, en 
Lubbers meent de verhoudingen in de PVDA goed genoeg te 
kennen om te weten dat het duo Kok-Rottenberg uiteindelijk 
de doorslag zal geven. 

Op donderdag heerst aan sociaal-democratische zijde ver-
warring. Anders dan Wöltgens en Leijnse dachten ziet het er wel 
degelijk naar uit dat CDA en VVD snel in de richting van overeen-
stemming koersen. Hun plan zal er ongetwijfeld een stuk slech-
ter uitzien dan het 'eindvoorstel' dat Lubbers maandag heeft 
gedaan. Hoewel partijvoorzitter Rottenberg de avond tevoren 
zijn 'geen-crisis'-signaal aan de minister-president heeft afgege-
ven, houdt de PVDA-fractie het gevoel dat Lubbers zijn kabinet 
al min of meer heeft opgegeven. Kamerleden vertellen elkaar 
dat hij binnenskamers tegen iedereen die het maar wil horen 
zegt: nou, dat was het dan, ja, geen mooi einde misschien, maar 
ik heb het niet meer in de hand. Wel verneemt de fractie opge-
lucht dat Bert de Vries niet werkeloos toeziet hoe het kabinet 
ten onder gaat en zijn ambtenaren voortdurend nieuwe oplos-
ingsvarianten laat uitrekenen. 

De PVDA-top besluit nu om openlijk te gaan dreigen. Frans 
Lijnse zegt op donderdagmiddag tegen CDA-onderhandelaar 
Biesheuvel dat een CDA/VVD-deal voor zijn partij niet aan-
virdbaar is. Wim Kok begeeft zich 's avonds naar het gebouw 
van de Tweede Kamer. In de bar van het perscentrum Nieuws-
poort, waar Kok normaal gesproken niet veel gezien wordt, 
geeft hij journalisten informeel en in bedekte termen dezelfde 
boodschap mee. 
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Vrijdagochtend, 22 januari. Zoals elke week komt de minister-
raad bijeen in de Trêveszaal aan het Binnenhof. De WAO is dit 
keer het belangrijkste onderwerp. De PVDA-minister van 
Onderwijs, Jo Ritzen, is de eerste die over het crisisgevaar 
begint. Blijkens de geheime notulen van de ministerraad vertelt 
Ruud Lubbers vervolgens dat Elco  Brinkman  'hem heeft toege-
zegd dat er op korte termijn nog geen overeenkomst tussen het 
CDA en de VVD zal zijn, aangezien in deze fase nog niet kan wor-
den uitgesloten dat er een misverstand zal zijn tussen het CDA en 
de PVDA'. Een opvallende uitspraak, omdat een akkoord tussen 
CDA en VVD op dat moment in feite al binnen bereik ligt. 
Lubbers' mededeling moet dan ook eerder als een boodschap 
worden gezien: de verhoudingen moeten opgehelderd worden. 
De premier is nu boos - of speelt dat in elk geval. Hij vervolgt: 
als de PVDA op een breuk aanstuurt, dan zal hij koningin Beatrix 
zijn ontslag aanbieden. Bert de Vries reageert met sussende 
woorden: ontslag aanbieden lijkt hem niet verstandig. En ook 
Wim Kok gooit olie op de golven: al zou het zover kunnen 
komen dat de PVDA de coalitie verbreekt, zeker is dat nog lang 
niet. Uiteindelijk zegt Lubbers toe dat hij nog én keer een 
beroep op de fractievoorzitters van CDA en PVDA zal doen om 
toch weer met elkaar te praten. Nog tijdens de ministerraad 
spreekt hij met Bert de Vries af dat deze een nieuw kabinets-
voorstel in elkaar zal sleutelen. Om dit plan kracht bij te zetten 
zal De Vries er, op suggestie van Lubbers, ook zijn portefeuille 
aan verbinden - met andere woorden: aftreden als het niet aan-
vaard wordt. 

Diezelfde avond, tijdens zijn wekelijkse persconferentie, 
doet de premier via de tv een oproep aan Wöltgens om weer 
met Elco  Brinkman  te gaan praten. Daarna reist hij af naar het 
Slotemaker de BruIne Instituut in Doorn, een congrescentrum 
waar de complete CDA-top zich heeft verzameld voor een van 
de weekendbijeenkomsten zoals die gemiddeld elk halfjaar 
plaatsvinden. 

In Doorn aangekomen neemt Lubbers  Brinkman  en De 
Vries apart.  Brinkman  verneemt nu dat de minister van Sociale 
Zaken zelf met een nieuw, allerlaatste bezuinigingsplan zal 
komen. Dat zal minstens evenveel geld opbrengen als het voor-
stel van maandag, dat de PVDA toen verwierp.  Brinkman  stemt 
hiermee in. Het plan van De Vries zal aan de PVDA worden 
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voorgelegd; pas als de PVDA ook dat verwerpt, zal een akkoord 
met de VVD aan de orde komen. Ruud Lubbers en Bert de Vries 
denken dat Thijs Wöltgens door de portefeuillekwestie uitein-
delijk 'ja' tegen dit voorstel zal zeggen. De PVDA-fractievoorzit-
ter staat aan de ene kant onder druk van Wim Kok en Felix Rot-
tenberg, die geen crisis willen; aan de andere kant van Frans 
Leijnse en de fractie, voor wie ook dit allerlaatste voorstel waar-
schijnlijk nog te ver zal gaan. De portefeuillekwestie zal hem het 
alibi verschaffen dat hij nodig heeft om toch akkoord te gaan en 
De Vries' voorstel te verdedigen in zijn fractie. Of dit soort taxa-
ties door Lubbers,  Brinkman  en De Vries besproken worden, is 
niet duidelijk.  Brinkman  ziet het gesprek als niet meer dan een 
denkoefening. Hoewel De Vries het nieuwe eindbod nog moet 
uitwerken, is de kroonprins ervan overtuigd dat Thijs Wöltgens 
ook hierop 'nee' zal zeggen, ondanks de portefeuillekwestie.  
Brinkman  raakt al evenmin onder de indruk van de stemming 
tijdens de vergadering van het dagelijks bestuur van het CDA, die 
kort daarop plaatsvindt, in aanwezigheid van Lubbers, De Vries, 
Wolters en hemzelf. Het DB komt in meerderheid tot de slot-
som dat hier geen kabinetscrisis uit voort mag komen. Ondanks 
de signalen dat zowel de PVDA als de CDA-bewindslieden en het 
CDA-partijbestuur de coalitie willen voortzetten, blijft  Brink-
man  geloven dat het tot een breuk zal komen. Zijn Grote Prijs is 
nog slechts 24 uur van hem verwijderd. 

'Telefoon voor meneer  Brinkman!'  Zaterdag 23 januari is nog 
jong, als de barkeeper van het Slotemaker de BruIne Instituut de 
telefoon opneemt. De stemming in de bar isjolig, ondanks - of 
misschien wel dankzij - de crisissfeer. 'Daar zalj e Thijs hebben!' 
roept iemand uitgelaten. En jawel, het is Wöltgens, die op 
advies van Wim Kok heeft besloten te reageren op Lubbers' tv-
oproep van een paar uur geleden. Maar Elco  Brinkman  is al naar 
bed. Zijn voorlichter Wester neemt het gesprek aan, duikt van-
wege het lawaai in de bar in een keukentje en kijkt op zijn hor-
loge. Het is dertien over een.  Brinkman,  door Wester in zijn 
slaap gestoord, belt niet terug. In het besef dat de levensgenieter 
Wöltgens niet zo'n vroege vogel is, besluit hij hem op zijn beurt 
uit bed te bellen, maar dan enige uren later, bij het krieken van 
de zaterdag - een klein pesterijtje, zoals dat blijkbaar hoort bij 
crises. Ze spreken af elkaar te treffen in Utrecht. 



Als Thijs Wöltgens die ochtend per trein vanuit zijn woon-
plaats Kerkrade naar de Domstad reist, blijft hij aanvankelijk ste-
ken in Roermond. Een voorgaande trein is op een mestkar 
gereden. Zelf vindt hij de situatie wel hilarisch. Hij heeft de 
reputatie vaak op het cruciale moment afwezig te zijn. Als dat nu 
weer gebeurt, zou deze dag de geschiedenis in kunnen gaan als 
de dag waarop een mestkar een kabinetscrisis veroorzaakte. 
Maar zover komt het niet. Met wat moeite bemachtigt hij een 
taxi en reist verder. Zijn afspraak met  Brinkman  is in het oude 
stadscentrum van Utrecht, in Hotel des  Pays-Bas aan het 
St. Janskerkh0f,  dat moet een rustige plek zijn. Maar Wöltgens 
loopt per ongeluk eerst een verkeerde deur binnen en belandt in 
een grand café vol luidruchtige studenten. Ze herkennen hem 
onmiddellijk: 'Ha, die Thijs, wat doe jij hier?' 

Intussen proberen  Brinkman  en zijn voorlichter Wester 
twee fotografen, die hen vanuit Doorn achtervolgen, kwijt te 
raken. Wester is die hele week continu bezig geweest de media 
te bespelen, met als gevolg dat die de gebeurtenissen bijna van 
uur tot uur kunnen volgen. De  who-crisis is een mediashow 
geworden. Als het niet lukt de fotografen te 'lossen', stopt Wes-
ter ergens midden op straat en verdwijnt  Brinkman  te voet in de 
winkelende massa's van het Utrechtse stadscentrum. Het mag 
niet baten. Als hij zich rond half een in  Pays-Bas bij Wöltgens 
voegt, staan de fotografen binnen een paar minuten voor hun 
neus. Na hun vertrek komt Wöltgens met een nieuw plan: hij 
wil Lubbers' voorstel van afgelopen maandag alsnog aanvaar-
den, mits het op een paar punten wordt aangevuld.  Brinkman  
gaat hier niet concreet op in - hij zou daar met zijn beperkte 
detailkennis op dit terrein ook niet toe in staat zijn - en vertelt 
evenmin iets over De Vries' slotbod-met-portefeuillekwestie. 
Zijn standpunt is en blijft: hij zal niet schaken op twee borden 
tegelijk, onderhandelen met de PVDA is uit den boze, zolang 
die met de VVD niet zijn afgerond. Bovendien, maar dat zegt 
hij er niet bij, vindt hij Wöltgens' aanvullende eisen niet aan-
vaardbaar. 

Terwijl  Brinkman  en Wöltgens nog in het gerieflijke  Pays-
Bas in Utrecht zitten, ontmoeten de onderhandelaars van vvn 
en CDA elkaar zo'n dertig, veertig kilometer noordelijker, in een 
wegrestaurant langs de snelweg A6, ergens tussen Almere en 
Lelystad. Die plek is gekozen omdat de vvD'ers uit Groningen 
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moeten komen, waar hun partij haar 455te verjaardag viert, en 
CDA'er Frans Wolters uit het zuiden. De vier hebben niet veel 
tijd meer nodig. Het belangrijkste verschil met Lubbers' eind-
bod is dat in het VVD/CDA-plan een nog kortere 'loondervings-
fase' overblijft; al na een halfjaar zullen nieuwe WAO'ers terug-
vallen naar het minimum. Voorjongeren tot 25 jaar blijft zelfs 
helemaal geen loondervingsfase over. Om vier uur 's middags 
ronden ze hun bespreking af. Het akkoord heeft nog wel een 
paar losse eindjes, maar die lijken oplosbaar. De VVD'ers gaan 
terug naar Groningen, CDA-onderhandelaars Frans Wolters en 
Pieter-Jan Biesheuvel vertrekken naar het huis van Bert de 
Vries, waar de kwestie in eigen kring zal worden doorgepraat. 

Elco  Brinkman  en de onafscheidelijke Frits Wester zijn rond 
deze tijd al in Bergschenhoek gearriveerd. Voor de CDA-fractie-
voorzitter is de zaak, zeker na zijn ontmoeting met Thijs Wölt-
gens, nog steeds klip en klaar. Hier gaat een regering vallen, en 
wei door toedoen van de PVDA. Na zijn aankomst in Bergschen-
hoek loopt hij met Lubbers - die ook is gekomen - en De Vries 
naar diens werkkamer, een bescheiden ruimte onder het schui-
ne dak waar wat boekenkasten, een bureau met personal computer 
en twee bruine ribfluwelen zitbankjes staan. Het is er koud, 
De Vries stookt zuinig.  Brinkman  doet verslag van zijn gesprek 
met Wöltgens. De Vries vertelt de details van zijn voorstel, dat 
hij die ochtend verder heeft uitgewerkt. De drie spreken af dat 
ze het inderdaad zo aan Kok en Wöltgens zullen voorleggen. 
Pas in deze fase, nu de  showdown  ophanden is, bekruipt Elco  
Brinkman  enige twijfel over de afloop. Kort daarop arriveert 
Pieter-Jan Biesheuvel met het akkoord met de VVD op zak. Ook 
hij doet Verslag. Min ofmeer tegelijkertijd keren de VVD-onder-
handelaars Dijkstal en Linschoten terug bij hun feestende partij-
genoten in het Altea-hotel in Groningen. Als ze hun fractielei-
der Frits Bolkestein Van het resultaat vertellen, belt deze naar  
Brinkman  in Bergschenhoek: hij is akkoord, wat doet Elco? Die 
\vil meer tijd. 

Inmiddels is de top van de PVDA in Utrecht bijeen. Als het 
\v chten op bericht Vanuit Bergschenhoek te lang gaat duren, 
besluiten Kok en Wöltgens gewoon zichzelf uit te nodigen. 
Aldus geschiedt. Na een telefoontje met De Vries gaan ze op 
weg. Ook staatssecretaris Elske ter Veld reist, Vanuit haar woon- 



plaats Leiden, naar Bergscherihoek. Joke de Vries stuurt haar 
zoon naar de plaatselijke Chinees; op zoveel eters heeft ze niet 
gerekend. 

Zodra de nasi goreng arriveert, verplaatst het toneel in huize 
De Vries zich naar beneden, naar de woon-annex-eetkamer-
met-open-keuken. Rond half zeven komen Kok en Wöltgens 
binnen; ze krijgen de restanten aangeboden. Terwijl ze al vijf 
dagen vanuit allerlei locaties hun crisisspel spelen, is dit het eerste 
moment waarop alle zes hoofdrolspelers elkaar op éénplaats ont-
moeten. Er heerst een geforceerd-ontspannen sfeer. Men praat 
overkoetjes en kalfjes, sommigen proberen wat te grappen, maar 
iedereen weet dat de messen te voorschijn zullen moeten 
komen. Na de maaltijd gaan Frits Wester en fractiespecialist 
Biesheuvel weg; zij zoeken een café in de buurt op en brengen 
daar de avond door met biljarten en op de klok kijken. De over-
geblevenen nemen plaats in De Vries' eenvoudige zithoek, van 
links naar rechts: Wim Kok, Elco  Brinkman,  Ruud Lubbers 
(strategisch in een hoek) en Thijs Wöltgens. Bert de Vries en 
Elske ter Veld zitten in fauteuils aan de andere kant van de glazen 
salontafel. Tijdens het gesprek gaat de tv aan, waar het 8-uur-
Journaal verslag doet van de VVD-bijeenkomst in Groningen. 
Tegenover een 1500-koppige VVD-merngte en de Journaal-
camera's meldt Bolkestein dat hij het CDA/VVD-akkoord aan-
vaardt. Wat hij niet weet, is dat inBergschenhoek nu een geheel 
andere variant op tafel ligt. 

De slotronde begint met een toelichting van Wöltgens op 
het voorstel dat hij eerder die dag in Utrecht aan  Brinkman  heeft 
gedaan: akkoord gaan met Lubbers' eindbod, maar met bepaal-
de aanvullingen. Daar is De Vries niet voor. In dit PVDA-plan 

zou de WAO voor een deel een vrijwillige verzekering worden; 
dat zou de kosten van de WAO niet verminderen, maar verschui-
ven naar werkgevers en werknemers, en het zou het uit de hand 
lopen van het aantal WAO'ers niet stoppen. Vervolgens laat de 
minister van Sociale Zaken weten dat hij al evenmin iets voelt 
voor het akkoord van CDA en VVD; dat zou een onvoorspelbare 
situatie in de Tweede Kamer opleveren. 

Tenslotte komt De Vries met zijn eigen variant. Wöltgens 
moet zijn opwinding beheersen! De Vries heeft een voorstel in 
elkaar gesleuteld dat hij zonder enige moeite als 'winst voor de 
PVDA' kan verkopen! Niet alleen zullen de bestaande WAO'ers 
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ongemoeid worden gelaten, de nieuwe WAO'ers zullen maxi-
maal 3  jaar een loondervingsuitkering krijgen, afhankelijk van 
hun arbeidsverleden. Ter herinnering: in Lubbers' eindbod van 
maandag was nog sprake van een loondervingsfase van maxi-
maal i jaar. De Vries' plan pakt in enkele opzichten slechter uit 
dan dat eindbod; zo zullen nieuwe WAO 'ers boven de 30jaar een 
lagere uitkering krijgen dan in het plan-Lubbers, terwijljonge-
ren direct naar AAW-niveau terugvallen, zonder enige aanvul-
ling. Met name dit laatste punt was voor de PvDA-fractie en ook 
voor Elske ter Veld in eerdere plannen altijd onaanvaardbaar 
geweest. Maar al deze verslechteringen zijn in Wöltgens ogen 
minder belangrijk dan de loondervingsfase van 3  jaar - een getal 
dat zeer dicht bij de oorspronkelijke PVDA-wens van 4jaar ligt. 
Hij heeft vooral het publieke beeldvoor ogen: 'bestaande geval-
len worden ontzien, nieuwe gevallen krijgen een langere loon-
dervingsfase dan in eerdere kabinetsplannen en dan in het CDA-

VVD-akkoord'. De PvDA-fractievoorzitter tempert echter zijn 
enthousiasme, houdt zijn gezicht in een sombere plooi, en laat 
weten dat zijn fractie De Vries' plan heel moeilijk zal kunnen 
accepteren. 

Vervolgens komt De Vries met de portefeuillekwestie. Bij 
Elske ter Veld lopen de emoties nu hoog op. Als De Vries gaat 
dreigen met aftreden, zal zij - de staatssecretaris met de WAO in 
haar portefeuille - dat immers ook moeten doen, en dat om een 
voorstel dat zij eigenlijk helemaal niet ziet zitten, omdat het 
voor de nieuwe WAO'ers veel slechter uitpakt dan Lubbers' 
eindbod. Politiek relevant is de mening van de staatssecretaris 
echter niet. Het gaat nu alleen nog maar om Thijs Wöltgens. Na 
De Vries' machtswoord wijst Lubbers er voor alle duidelijkheid 
op dat diens eventuele aftreden onvermijdelijk zal leiden tot de 
val van het kabinet. Dan blijkt dat de premier de verhoudingen 
in de PVDA inderdaad goed heeft ingeschat. Thijs Wöltgens 
spreekt zijn 'ja' nu hardop uit. Dit voorstel zint hem niet, zegt  
Ii ii,  maar geen kabinet is nôg slechter. 

Voor Elco  Brinkman  wordt werkelijkheid wat alle anderen 
i1 langer vermoedden, namelijk dat Lubbers-ni de WAO-week 
zal overleven. Van alle hoofdrolspelers is hij de enige die op het 
verkeerde paard heeft gewed. Uiteraard accepteert ook hij 
°p straffe van een 'Schmelzer'-effect en een beschuldiging van 
vadcrinoord De Vries' voorstel. Het 'bami-akkoord' - zoals 
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de 'Bergschenhoek-variant' later in de pers ten onrechte is 
gedoopt - is een feit. 

De storm boven Nederland is tegen deze tijd toegenomen tot 
windkracht 8. Ruud Lubbers probeert nog even om de porte-
feuillekwestie weer van tafel te krijgen. Nadat  Brinkman  en 
Wöltgens hunja-woord hebben gegeven, vraagt hij: als de beide 
fractievoorzitters dit voorstel tegenover hun fracties menen te 
kunnen verdedigen, waarom hebben we die dreiging dan 
eigenlijk nog nodig? Wöltgens, die het best zonder denkt te 
kunnen stellen, realiseert zich in een split  second  dat hij dit beter 
niet kan zeggen. Wanneer naar buiten komt dat het crisisgevaar 
is afgewend door een 'machtswoord' van De Vries (en dus feite-
lijk van Lubbers), zal met name Elco  Brinkman  door de media 
ongenadig worden afgeschilderd als degene die hoog spel speel-
de en uiteindelijk heeft moeten buigen voor de èchte chef van 
het CDA. De PVDA-fractievoorzitter zegt dus: nee, ik geloofniet 
dat ik het dan in de fractie haal. Ook  Brinkman  stemt in met 
handhaving van het machtswoord, maar niet met het oog op het 
overtuigen van zijn fractie. De gesprekken die zijn fractiespe-
cialisten die week met de VVD voerden, waren voor hem geen 
Spielerei of drukmiddel richting PVDA, maar serieuze onderhan-
delingen. Eigenlijk is hij voorstander van het CDA/VVD-plan, en 
hij vindt dat hij niet zomaar tegen de VVD kan zeggen: sorry, 
maar bij nader inzien doe ik het toch maar niet. Da's gewoon 
een kwestie van eerlijkheid. Hij heeft dus een niet-inhoudelijk 
argument nodig om tegen de VVD 'nee' te kunnen zeggen - en 
dat argument is De Vries' machtswoord. Nu kan hij Bolkestein 
vertellen: het spijt me, maar ik kon niet anders. Dat doet hij later 
die avond dan ook, vanuit het huis van Ruud Lubbers in Rot-
terdam. Daarna krijgt hij van de premier een borreltje. 

Als PVDA-fractieleider Wöltgens die avond naar zijn woon-
plaats Kerkrade terugkeert, kan de zware storm zijn opgewekte 
stemming niet bederven. Deze roerige zaterdag heeft zich ont-
popt als een van de mooiste dagen van zijn politieke leven, vindt 
hij. Onderweg luistert hij naar het radioprogramma 'Met Het 
Oog Op Morgen'. Daarin zegt VVD-leider Frits Bolkestein op 
zijn bekende, triomfantelijke toon: nu weten we tenminste wat 
het betekent om afspraken met het CDA te hebben. Wöltgens 
geniet: het gaat precies zoals hij gedacht had. Elco  Brinkman  
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heeft zijn persvoorlichter Wester de kans gegeven van de WAO-

crisis een mediashow te maken en gaat nu in het volle licht, 
publiekelijk, keihard af. De zondag en maandag daarop krijgt de 
CDA'er alle hoeken van de kamer te zien. Zelfs de voorzitter 
van de Eerste Kamerfractie van het CDA, Ad Kaland (in 1994 

overleden), en het dagblad De Telegraaf— hem meestal welgezind 
- geven vernietigende commentaren. Tijdens een spreekbeurt 
op maandagavond haalt de getergde  Brinkman  uit naar Lubbers 
en De Vries. Dat hij zijn akkoord met de VVD moest inslikken, 
komt omdat deze twee tijdens het crisisspel 'de spelregels' heb-
ben 'veranderd'. De werkelijkheid is anders.  Brinkman  heeft 
gewoon niet in de gaten gehad dat de anderen 'Red het Kabinet' 
speelden, terwijl hij bezig was met 'Elco in het Catshuis'. 

Het bami-akkoord heeft diepgaande gevolgen gehad voor het 
CDA. Voor veel ervaren politici was vanafjanuari 1993 duidelijk: 
het derde kabinet-Lubbers mag dan verschillende keren in de 
gevarenzone zijn geweest, het zal de rit uitzitten, zoals dat heet. 
Zowel Lubbers zelf als Bert de Vries, die in dit kabinet een cru-
ciale positie innam, hadden laten zien dat zij alles op alles wilden 
zetten om de coalitie tot een goed einde te brengen. Datzelfde 
gold voor de PVDA. Ook was nu duidelijk dat Elco  Brinkman  als 
puntje bij paaltje kwam niet de rol van beul op zich zou nemen, 
hoe hard hij zijn onvrede over dit kabinet ook uitte. Zijn 
opmerkingen over het veranderen van de spelregels leidden tot 
grote irritatie bij De Vries en Lubbers. Zij vonden: als  Brinkman  
gewoon had gezegd dat het akkoord met de VVD voor het CDA 

niet duidelijk veel beter was uitgevallen dan het band-akkoord, 
als hij bovendien had erkend dat zo'n akkoord zou hebben 
geleid tot een breuk met de PVDA en daardoor tot verkiezingen, 
een nieuwe formatieperiode, en dus tot uitstel van de zo nood-
zakelijke WA o-maatregelen - dan had hij voldoende argumen-
ten gehad om het bami-akkoord als rationeel en zelfs als winst 
voor het CDA te presenteren. Maar nee, hij moest suggereren dat 
Lubbers en De Vries vals hadden gespeeld, en daarmee juist 
cxtra benadrukken dat hij had verloren. Hoogst onhandig, 
hoogst onverstandig. 

Voor Ruud Lubbers ze1f,  voor wie deze kroonprins eigenlijk 
zijn derde keus was, vormde 'Bergschenhoek' het eerste 
111 osnent waarop zijn vertrouwen in Brinkmans capaciteiten en 



kwaliteiten een deuk opliep. Die had niet alleen een fatale stra-
tegische taxatiefout gemaakt, maar bovendien getoond niet 
tegen zijn verlies te kunnen. Dan had hij nog beter kunnen kie-
zen voor een 'nacht van  Brinkman'.  Zoals een van de cr'ers 
die meewerkten aan dit boek het zei: 'Als Elco had gezegd 
"Ruud, je kan de boom in, ik doe het zo", dan had je een 
conflict gehad, maar tegelijkertijd had Ruud ontzag voor hem 
gekregen.' 

In feite liet 'Bergschenhoek' vooral zien hoezeer Elco  
Brinkman  zich kon laten meeslepen door zijn eigen ambitie. Hij 
was in december 1989 en daarna nog eens in mei 1992 door 
Lubbers openlijk gedoodverfd als zijn opvolger, maar de pre-
mier had ook altijd enige ruimte voor twijfel opengelaten. 
Naarmate de finish dichterbij kwam, groeide bij de kroonprins 
de spanning: zou hij de finish ongeschonden halen? In de week 
van 18 tot en met 2-3  januari 1993 leek die eindstreep zo dichtbij 
en rende hij er zo hard op af,  dat hij over zijn eigen voeten strui-
kelde. Al rennende verloor hij de werkelijkheid van het politie-
ke krachtenveld compleet uit het Oog. Na Bergschenhoek werd 
het 'zitvlees' van de PVDA en het duo Lubbers/De Vries bijkans 
een obsessie voor hem. Hoe sneller Lubbers weg was en hij het 
vaandel kon overnemen, hoe beter. In september 1993 vroeg de 
premier hem wat hij vond van het idee om de Tweede-Kamer-
verkiezingen, gepland voor mei 1994, te vervroegen naar 
december. Maar zelfs deze inkorting van zijn wachttijd kon zijn 
ongeduld niet bevredigen. Hij antwoordde dat hij tegen was, 
onder andere omdat zo'n besluit een nog vroeger einde - lees: 
een kabinetscrisis - onmogelijk zou maken. De verkiezingen 
werden niet vervroegd, en Lubbers-iii  kwam niet voortijdig ten 
val. In plaats daarvan kreeg de relatie Lubbers-Brinkman  steeds 
meer het karakter van een strijd om de macht. Een strijd waarin 
ook het CDA werd meegesleurd. Op 3  mei 1994 leed de partij 
een enorme nederlaag. Niet het CDA, maar de PVDA werd de 
grootste partij; niet Elco  Brinkman,  maar Wim Kok werd de 
nieuwe premier. En Ruud Lubbers, de man die het CDA groot 
had gemaakt, verdween vermoeid en geslagen van het toneel. 




