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De Bert-norm 

Depikorde van het tweede kabinet-Lubbers 

'Ik kijk er een beetje verrast naar', zei overwinnaar Ruud Lub-
bers aan het eind van de verkiezingsavond op bescheiden toon 
tegen tv.-interviewerjaap van Meekren. Nog steeds gedroeg hij 
zich als de staatsman: de uitgelatenheid liet hij over aan de partij-
kaders. Bij sommigen in het CDA veroorzaakten de verkiezin-
gen van 21 mei 1986 inderdaad een zodanige euforie, dat zij de 
geest van Ruys de Beerenbrouck al uit de fles zagen komen. 
Die was in 1922 in een situatie terecht gekomen die enige ver-
wantschap vertoonde met de huidige. Ruys' coalitie won toen 
de verkiezingen en hij besloot dat zijn regering met dezelfde 
ministersploeg door kon gaan, zonder een nieuwe formatiepe-
riode. Omdat de fractieleiders van de coalitiepartijen dit plan 
wat arrogant vonden, ging het niet door - hoewel de daaropvol-
gende formatie natuurlijk toch tot ongeveer hetzelfde kabinet 
leidde. Nu, in 1986, was de verkiezingsuitslag zelf voldoende 
reden om eventuele plannen a la Ruys bij nader inzien toch 
maar liever naar het rijk der fantasie te verwijzen. De CDA/vvD-

coalitie behield weliswaar haar meerderheid, maar doordat het 
CDA negen zetels won en de VVD er negen verloor, zag de 
machtsbalans er heel anders uit. Het CDA, in het eerste kabinet-
Lubbers in zetelaantal een kwart groter dan zijn coalitiepartner, 
was nu tweemaal zo groot (54 : 27). Wellicht was Lubbers dáár-
door verrast. Zijn verkiezingsbelofte - voortzetting van de 
coalitie met de VVD - kon hij gestand doen; maar dat de positie 
van het CDA in zijn tweede kabinet zoveel dominanter zou wor-
den had niemand verwacht. 
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In de VVD brak naar aanleiding van haar nederlaag onmid-
dellijk een leiderschapscrisis uit. Al op de verkiezingsdag circu-
leerde het gerucht dat Ed Nijpels' dagen als politiek leider geteld 
waren. Toen de nieuwe fractie een dag later bijeenkwam nam 
Frits Bolkestein, in Lubbers-i staatssecretaris van Economische 
Zaken, de rol van beul op zich. Nijpels werd verantwoordelijk 
gesteld voor het slechte verkiezingsresultaat, de zwakke presta-
ties van de VVD in de voorgaande kabinetsperiode, de vele gro-
tere en kleine affaires rond VVD-kamerleden en -ministers en 
het onderlinge geruzie, en hem werd een soms onbesuisd optre-
den verweten. De fractie besloot haar lijsttrekker in een 'sterf-
huisconstructie' onder te brengen. Hij zou slechts voor de duur 
van de formatie als fractieleider fungeren. Tijdens die formatie 
mocht hij niet zelfstandig met het CDA onderhandelen: hij zou 
zich gecontroleerd weten door een zes man sterk formatieteam. 
Verder mocht hij in een nieuw kabinet geen vice-premier wor-
den, hooguit minister. Eén kwestie liet de fractie echter liggen. 
Nu Nijpels feitelijk was afgezet, had de VVD geen politiek leider 
meer; en die kwam er ook niet meteen, aangezien op dit punt 
binnen de partij grote onduidelijkheid bestond. 

Het CDA bezag dit alles met een meewarige blik. Maar ook 
met een zekere bezorgdheid: een instabiele en verzwakte coali-
tiepartner is een risico, en er was geen reëel alternatief voor de 
VVD. Meer dan tienjaar hadden CDA en PVDA zich scherp tegen 
elkaar afgezet - men denke aan Van Agts antipathiej egens 'Ome 
Joop', aan Den Uyls harde oppositie tegen Lubbers-i, aan Ruud 
Lubbers' campagnemotto 'het gaat tussen Den Uyl en mij'. Nu 
ineens overstappen naar een coalitie met de PVDA zou volstrekt 
ongeloofwaardig zijn; bovendien bleek uit enquêtes dat de 
CDA-achterban er absoluut niet voor voelde, en dat gold ook 
voor het grootste deel van de Tweede-Kamerfractie en de CDA-

ministersploeg. Het CDA was dus, ondanks zijn suprematie, tot 
de VVD veroordeeld. 

Op grond hiervan besloot de partij tot een voorzichtige aan-
pak, waarbij Ruud Lubbers vooralsnog buiten beeld bleef 
Koningin Beatrix benoemde hem niet meteen tot formateur; 
eerst kwam er een informatiefase onder leiding van Jan de 
Koning. Officieel heette het dat Lubbers het te druk had om het 
premierschap en het formateurschap te combineren; bovendien 
moest hij een Europese topconferentie voorbereiden. Officieus 



De Bert-norm 89 

was het CDA bang dat de formatie door de interne VVD-perike-
len weleens zou kunnen mislukken. Dat kon maar beter niet aan 
Lubbers' handen kleven. De Koning begon met het afkondigen 
van een radiostilte, waardoor de pers nauwelijks in staat was de 
onderhandelingen over het nieuwe regeerakkoord te volgen en 
- als bijkomend voordeel - ook eventuele verdeeldheid in het 
VVD-kamp gemakkelijker binnenskamers kon blijven. Niet 
iedereen liet zich evenveel aan deze radiostilte gelegen liggen. 
Zo bracht Onno Ruding al meteen een eis naar buiten van 21 

miljard gulden bezuinigingen in de komende kabinetsperiode. 
Dat was een paar miljard meer dan in het CDA-verkiezingspro-
gram stond, maar er tekende zich een flinke terugval van 's rijks 
aardgasinkomsten af,  die om compensatie vroeg. Een paar dagen 
later zei de toenmalige CDA-fractieleider in de Eerste Kamer, 
prof. dr.J. Christiaanse, dat het voor zijn partij niet aantrekkelijk 
was te onderhandelen met Ed Nijpels. Ook de voormalige AR-

minister en CDA-prominent prof. dr. W. de Gaay Fortman vond 
Nijpels 'niet aanvaardbaar'. Harde taal, maar gevolgen had het 
allemaal niet. 

De onderhandelingen, met aan CDA-zijde Bert de Vries, 
duurden vijfweken en de VVD moest zich logischerwijs beschei-
den opstellen. De door haar gewenste belastingverlaging van 
vier miljard gulden kon niet doorgaan, er kwam minder extra 
geld voor criminaliteitsbestrijding op tafel dan de liberalen wil-
den, en ook de toename van de defensie-uitgaven zou beperkt 
blijven. Rudolf de Korte, die aan het einde van Lubbers-i een 
paar maanden minister van Binnenlandse Zaken was geweest en 
nu als een van de 'waakhonden' van Nijpels driftig mee-onder-
handelde, wilde de bezuinigingen op het aantal ambtenaren 
omzetten in salarisverhoging - minder ambtenaren, maar beter 
betaald, was zijn slogan. Die wens ging in rook op. Later zou dit 
voor De Korte een belangrijke reden worden om de post Bin-
nenlandse Zaken in Lubbers-ii  te weigeren; nu zijn operatie 
'Minder maar beter' van de baan was, zou hij als minister van 
ambtenarenzaken ongeloofwaardig overkomen. Alleen op het 
gebied van de mediapolitiek konden de liberalen een succesje in 
het concept-regeerakkoord noteren. Het CDA was altijd tegen 
commerciële televisie geweest, maar besloot daar nu mee 
akkoord te gaan. Weliswaar onder beperkende voorwaarden, 
maar toch: de deur werd op een kier gezet. De twee meest tijd- 
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rovende onderwerpen waren het onderwijs en de euthanasie. 
In het eerste geval ging het om de invulling van een bezuiniging 
van zevenhonderd miljoen gulden; in het tweede om de zeer 
fundamentele vraag of actieve levensbeëindiging verboden zou 
blijven (het CDA-standpunt) dan wel onder voorwaarden toe-
gestaan zou worden (het liberale standpunt). In beide gevallen 
besloten Bert de Vries en Ed Nijpels om de zaak vooruit te 
schuiven. De nieuwe minister moest maar uitzoeken hoe die 
onderwijskortingen moesten worden aangepakt, en over de 
euthanasie zou eerst de mening worden gevraagd van 's  lands  
belangrijkste adviesorgaan, de Raad van State. 

Toen het concept-regeerakkoord af was, kwam het leider-
schapsprobleem in de VVD weer aan de orde. Tijdens de infor-
matiefase had zich een interne machtsstrijd ontwikkeld, waarin 
twee van de drie stromingen waarin de VVD kon worden 
verdeeld, tegenover elkaar waren komen te staan. De eerste 
werd gevormd door de 'anti-Nijpelianen', waartoe partijvoor-
zitter Ginjaar, enkele vvD-bewindslieden en het zogenoemde 
'Sweelinckberaad' van vier regionale partijbonzen (kamercen-
tralevoorzitters) behoorden. De tweede bestond uit aanhangers 
van Ed Nijpels. De derde stroming, de 'generatie van '82' met 
veelal jonge kamerleden als Robin Linschoten en Frank de 
Grave, had toen nog weinig in de melk te brokkelen; later zou 
deze club zich profileren als voorstander van een 'paarse' coali-
tie van VVD, D66 en PVDA, zônder het CDA. 

In de nacht van 26 op 27 juni 1986 kwam het tot een ont-
knoping. Na een urenlange vergadering op het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat, de thuisbasis van Neelie Smit-Kroes, 
bleek de VVD Rudolf de Korte, een intelligente, nogal ambiti-
euze oud-manager, als toekomstig vice-premier te hebben aan-
gewezen. Fractieleider werd de bedaarde, wat plechtstatige 
'kamergeleerde' en buitenlandexpert prof. Joris Voorhoeve. 
Beiden konden als 'neutrale' figuren worden beschouwd, zodat 
deze oplossing neerkwam op een wapenstilstand. De VVD ver-
loor haar populaire minister Pieter Winseniius. Deze voormalig 
organisatie-adviseur van  McKinsey  had in het eerste kabinet-
Lubbers het departement van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer (VROM) geleid. Hij kon het zo goed 
vinden met Ruud Lubbers, dat deze hem graag als vice-premier 
had gehad. Nu De Korte dat werd, wilde Winseinius alleen 
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meedoen als hij Economische Zaken kon leiden. Maar die post 
werd door De Korte opgeëist, tot ongenoegen niet alleen van 
Winsemius - die daarom de politiek verliet - maar ook van Lub-
bers. Misschien stelde de premier om die reden op het laatste 
moment voor niet één, maar twee vice-premiers te benoemen, 
een VVD 'er en een CDA'er - te wetenjan de Koning. Zijn argu-
ment was dat hij dan gemakkelijker boven de partijen kon staan, 
zoals in zijn opvatting over het premierschap ook hoorde. Maar 
de VVD en De Korte ervoeren deze manoeuvre als een uiting 
van wantrouwen jegens hen en als een nauwelijks verhulde 
poging de toch al dominante positie van het CDA in het kabinet 
nog Verder te Versterken. Lubbers' Voorstel vond in hun ogen 
dan ook geen genade. 

Zo begon het nieuwe kabinet op 14 juli 1986 zijn werk-
zaamheden in een situatie met ingebouwde spanningen. Daar-
bij ging het niet alleen om Lubbers en De Korte, ook de ver-
houding tussen De Korte en fractieleider Voorhoeve Vormde 
een risico. De VVD had niet vastgelegd wie van die twee nu de 
echte politiek leider was, zodat een toestand ontstond die Voor-
hoeve 'duolisme' doopte. Dat kôn goed gaan, maar het kon 
ook op verdeeldheid uitlopen. En dat laatste zou uiteindelijk 
gebeuren. 

Voor Bert de Vries was het tweede kabinet-Lubbers het begin 
van een nieuw tijdperk. Als CDA-onderhandelaar stond hij tij-
dens de formatie, samen met Jan de Koning, in het middelpunt 
van het politieke gebeuren en hoewel hij geen ambitieus man is, 
genoot hij daar wel van. Ruud Lubbers daarentegen had moeite 
met zijn minder actieve rol bij de totstandkoming van het 
regeerakkoord. Tot ongenoegen van De Vries greep hij op één 
punt openlijk in. In het concept stond namelijk dat de rege-
ringspartijen na het inwinnen van advies bij de Raad van State 
zes maanden de tijd zouden nemen om het eens te worden over 
een euthanasie-regeling. Als dat niet lukte, zou de zaak een 
'vrije kwestie' worden. De kans was groot dat de VVD zich dan 
aan zou sluiten bij een wetsontwerp van D66, dat een beëindi-
ging van het wettelijk verbod inhield. Als rond dit ontwerp een 
parlementaire meerderheid ontstond, wat door de steun van de 
PVDA zeer waarschijnlijk was, zou het kabinet er haar handteke-
ning, het contrasein, onder moeten zetten. Dat ging Lubbers te 
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ver: het zou staatsrechtelijk onjuist zijn de regering al van tevo-
ren te binden. Bovendien had hij vermoedelijk weinig zin als 
premier verantwoordelijk te worden voor een wet waar hij en 
zijn partij niet achter stonden. Het merendeel van de CDA-frac-
tie steunde Lubbers, en na nog wat pittige aanvullende onder-
handelingen ging de VVD overstag: het verplichte contraseign 

verdween uit het concept. 
Ook Onno Ruding was niet erg ingenomen met de situatie: 

het CDA werd tijdens de informatieperiode vertegenwoordigd 
door iemand die zijn opvattingen niet deelde. De relatie tussen 
de minister van Financiën en Bert de Vries was al in de periode 
vóór de verkiezingen onder druk komen te staan, omdat De 
Vries' opvattingen nadrukkelijker in het CDA-verkiezingspro-
gramma terecht waren gekomen dan de zijne. De Vries stelde 
zich op het standpunt dat het CDA het na vierjaren hard bezui-
nigingsbeleid rustiger aan moest doen. De aanpak van Lubbers-
i was, onder enig gemor, door de bevolking geaccepteerd. Nu 
het economisch weer de goede kant opging, zou het maatschap-
pelijk draagvlak voor verdere bezuinigingen wel eens kunnen 
slinken. In het CDA-programma was 'rust op het front van de 
sociale zekerheid' beloofd en De Vries was erin geslaagd deze 
belofte grotendeels in het regeerakkoord opgenomen te krij-
gen. De daarin afgesproken bezuinigingen zouden worden 
gerealiseerd door inkrimping van het ambtenarenapparaat, kor-
tingen op de volksgezondheid en bestrijding van belasting- en 
uitkeringsfraude, en maar in zeer beperkte mate door het aan-
tasten van uitkeringen. Mede door premiedalingen zou de 
koopkracht van de minima er gedurende Lubbers-ii  niet meer 
op achteruit gaan, zo hadden VVD en CDA vastgelegd. Er was 
daarentegen geen ruimte om de loon- en inkomstenbelasting te 
verlagen, zoals Ruding en de VVD wensten. 

Al met al was ook in het regeerakkoord eerder de hand van 
De Vries dan die van Ruding te herkennen. Ruud Lubbers 
schaarde zich bij de presentatie van zijn tweede kabinet op één 
punt openlijk aan de zijde van De Vries; ook hij wees op het 
gevaar van bezuinigingsmoeheid in de samenleving. De voor-
malige fractievoorzitter Willem Aantjes, die zich na zijn 
gedwongen terugtreden in 1978 in tal van publikaties een scherp 
CDA-analist had getoond, had aan dit halve woord genoeg. Lub-
bers verontschuldigde zich door deze opmerking al bij voorbaat 
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voor een overstap naar de PVDA, schreef hij een week later in 
een artikel in Hervormd Nederland. 

De eerste maanden van het tweede kabinet-Lubbers bevestigden 
het vermoeden dat dit kabinet niet onder een gelukkig gesternte 
was geboren. Al snel deed zich het eerste incident voor. Vaclav  
Havel—  de huidige president van Tsjechië, maar toen nog dissi-
dent - zou uit handen van prins Claus de Erasmusprjs in ont-
vangst nemen. Er ontstond commotie toen de media meldden 
dat Hans van den Broek had willen snijden in Havels ongetwij-
feidpolitiek geladen speech. Die kritiek bleek nietjuist. Van den 
Broek had slechts de vraag aan de orde gesteld ofde dissident zijn 
tekst uitgerekend in aanwezigheid van Claus moest uitspreken; 
kon dat, in het kader van de politieke bescherming van het 
Koningshuis, niet anders? Maar de overheersende indrukwas: de 
minister van Buitenlandse Zaken heeft censuur willen plegen. 
Ruud Lubbers deed weinig moeite die indruk te bestrijden. 

Dan was er de nieuwe CDA-minister Cees van Dijk die 
onmiddellijk ruzie kreeg met de ambtenaren van zijn departe-
ment van Binnenlandse Zaken. Hij verweet hun - ten onrechte 
- dat hun ziekteverzuim zo hoog lag. Verder ging hij, in de 
gesprekken over het gevoelige onderwerp van de inkrimping 
van het overheidsapparaat, nogal bot om met de ambtenaren-
bonden. 

Datzelfde najaar van 1986 verloor Lubbers-si bovendien zijn 
eerste staatssecretaris. In augustus meldde de Volkskrant: het 
ministerie van VROM vermoedt dat het Algemeen Burgerlijk 
Pensioenfonds (ABP), een belangrijke financier van bouwpro-
jecten, heeft gefraudeerd bij het verkrijgen van overheidssubsi-
dies. In oktober besloot de Tweede Kamer die zaak nader te 
onderzoeken via een parlementaire enquête. De dag nadat dit 
besluit gevallen was, lekte een brief van Bert de Vries aan pre-
mier Lubbers uit, waarin de fractieleider liet weten dat CDA-

staatssecretaris voor Volkshuisvesting Gerrit Brokx maar beter 
kon opstappen. Brokx beheerde deze portefeuille sinds 1977 en 
zou door de Kamer natuurlijk voor eventuele misstanden ver-
antwoordelijk worden gehouden. Dat zou, aldus De Vries, zijn 
politieke gezag ernstig aantasten. 

Nu deze, als persoonlijk en vertrouwelijk verzonden, brief 
op straat lag was er geen houden meer aan. Diezelfde avond, op 
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22 oktober 1986, vroeg Lubbers zijn fractievoorzitter de briefin 
te trekken, maar De Vries wist zich gesteund door de meerder-
heid van zijn fractie en weigerde. Vervolgens trok Brokx zijn 
ontslagbrief uit de binnenzak. In de dagen daarna kreeg De Vries 
een storm van kritiek over zich heen: hij had de staatssecretaris 
een faire kans moeten geven zich in de Tweede Kamer te ver-
antwoorden. Zelfs premier Lubbers sprak, in het kamerdebat 
over deze zaak, als zijn mening uit dat De Vries 'de heer Brokx 
er ten onrechte toe heeft gebracht om afte treden'. De Vries was 
het daar niet mee eens. Bij aanblijven zou Brokx zelfmisstanden 
moeten onderzoeken en rechtzetten waar hij als staatssecretaris 
verantwoordelijk voor was geweest. Zo'n twee-petten-situatie 
leek de fractieleider niet gezond. Bovendien zou Brokx in een 
soortgelijke positie terecht kunnen komen als Van Aardenne in 
Lubbers-i, die van 'aangeschoten wild', krachteloos, een per-
manente blamage voor zijn eigen partij. 

Later bleken de uitkomsten van de parlementaire enquête 
over de bouwsubsidies bepaald niet schokkend. Het fraudever-
haal was een luchtballon;  er was hooguit sprake geweest van een 
'vrijzinnige' omgang met bepaalde subsidieregelingen en een 
zwakke controle vanuit het departement van vRoM. Voor wie 
het fijne wil weten: nadat hij in 1988 burgemeester van Tilburg 
was geworden, legde Gerrit Brokx zijn frustraties neer in een 
boek. Hier is vooral van belang dat de kwestie-Brokx voor het 
eerst liet zien dat Bert de Vries, de 'grijze muis' van weleer, een 
man was geworden die met macht kon omgaan. Na vierjaren 
Lubbers-i was zijn positie in de CDA-fractie zo sterk dat hij eigen 
lijnen kon uitzetten. 

Gedurende de hele periode van het tweede kabinet-Lubbers 
bleven grotere en kleinere affaires het CDA teisteren. Parallel aan 
de kwestie-Brokx begon de kwestie-Braks te spelen. In hetzelf-
de najaar van 1986 bleek dat Nederlandse vissers de vangst-
beperkingen, die de Europese Gemeenschap hun oplegde, op 
grote schaal aan hun laars lapten. Het ministerie van Landbouw 
en Visserij, geleid door de Brabantse katholiek Gerrit Braks, had 
er onvoldoende controle op uitgeoefend. Ditmaal liep het met 
een sisser af aangezien de visserij tijdens Lubbers-i onder VVD-
staatssecretaris Ad Ploeg had geressorteerd, kon Braks de schuld 
naar die partij doorschuiven. Vervolgens beloofde hij beter- 



De Bert-norm 95  

schap. Tijdens het derde kabinet-Lubbers, toen de visserijcon-
troles nog steeds niet effectief genoeg bleken, kostte de kwestie 
Braks alsnog zijn ministerschap. 

In het najaar van 1987 verloor Wim Deetman van Onderwijs 
zijn status van kroonprins. Onder zijn verantwoordelijkheid 
was het nieuwe stelsel van studiefinanciering op een puinhoop 
uitgelopen, wat zich uitte in een enorme achterstand in de uit-
betalingen. De Tweede Kamer was van links tot rechts woe-
dend, want de minister had steevast verzekerd dat de invoering 
van het systeem soepel verliep. Een motie van afkeuring haalde 
het niet, maar Deetman raakte wel zwaar beschadigd. 

Eveneens in 1987 raakte het kamerlid Ad Hermes, voorma-
lig staatssecretaris van Onderwijs, in opspraak wegens rijden 
onder invloed. Het was de tweede keer, en Hermes had boven-
dien in 1984 al eens te maken gehad met twijfels over zijn belas-
tingaangiften. Nog een ander CDA-kamerlid werd betrapt op 
alcoholmisbruik in het verkeer: Lock Duyn, nota bene de frac-
tiespecialist voor verkeersveiligheid en een groot voorstander 
van de invoering van ademanalyse bij alcoholcontroles. Eenjaar 
eerder was deze agrariër uit Noord-Holland al in de pers beland 
wegens het gebruik van een geboortekrik, een verboden en 
dieronvriendeijk instrument voor het verlossen van kalveren. 
Soms leek het alsof drankmisbruik een typisch CDA-probleem 
was geworden. In 1988 ging de burgemeester van Hoogeveen, 
het voormalige kamerlid Sytze Faber, een avondje stappen met 
zijn collega Bert Smallenbroek van de Friese gemeente Smallin-
gerland. Terwijl ze volgens sommige getuigen in de binnenstad 
van Zwolle op zoek waren naar een sexclub, raakte Smallen-
broek, die kennelijk onder invloed was, slaags met een paarjon-
gelui. Dit verhaal kwam naar buiten, en er ontstond zo'n grote 
commotie in de betreffende gemeenten, dat ook de Tweede 
Kamer zich ermee bemoeide. Rond Faber, die in Zwolle op tijd 
de benen had genomen, werd het snel stil. Maar Smallenbroek 
bleek te kampen met een langlopend drankprobleem - zijn bij-
naam was Bertus Bokma - terwijl in zijn gemeente een bestuur-
lijke chaos heerste. 

En dan was er nog de paspoort-kwestie, die de valkuil werd 
voor dejonge en ambitieuze René van der Linden. In 1986 was 
deze uitermate populaire Limburger door de HP nog geportret-
teerd als 'de verpersoonlijking van de winning  mood  der christen- 
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democraten' In Lubbers-ii  werd hij als staatssecretaris van Bui-
tenlandse Zaken medeverantwoordeijk voor de ontwikkeling 
van een nieuw fraudebestendig paspoort. Na tweejaar bleek dit 
uitgelopen op een ramp; door geruzie tussen de ministeries van 
Binnenlandse en Buitenlandse Zaken en door tal van technische 
problemen bij het bedrijf dat de paspoorten zou gaan maken, 
was er in 1988 nog steeds geen fatsoenlijk fraudebestendig docu-
ment geproduceerd. Na een parlementaire enquête - waar de 
Tweede Kamer het steeds drukker mee begon te krijgen - werd 
over Van der Linden en zijn voorganger in Lubbers-i, de VVD'er 
Van Eekelen, het oordeel geveld dat zij het parlement inade-
quaat, onvolledig en onjuist hadden ingelicht. Van Eekelen was 
inmiddels minister van Defensie, maar trad op grond van deze 
politiek zwaarwegende zonden uit zijn verleden af. Om de 
vrede tussen de coalitiepartners te bewaren, kon nu ook het CDA 

niet veel anders dan Van der Linden laten vallen. Ruud Lubbers 
en Hans van den Broek wilden hem steunen, maar Bert de Vries 
was daar niet toe bereid - en kreeg opnieuw het fiat van zijn 
fractie. Vermoedelijk werd deze stap mede ingegeven door de 
angst dat de positie van Van den Broek, per slot van rekening 
Van der Lindens meerdere, door de paspoortkwestie in gevaar 
kon komen. Later gebeurde dat toch en moest Ruud Lubbers 
in de Tweede Kamer met crisis dreigen om Van den Broeks 
gedwongen vertrek te voorkomen. 

Dit alles deed het imago van de politiek en van het CDA geen 
goed. Daar kwam bij dathet CDA de belangen van zijn gekreuk-
te mensen op bijzondere wijze behartigde. Toen Gerrit Brokx 
eenjaar na zijn vertrek met vrij milde kritiek uit de parlementai-
re enquête naar de bouwsubsidies te voorschijn kwam, lieten 
prominente partijleden als minister Cees van Dijk en premier 
Lubbers onmiddellijk weten dat hij een rehabilitatie verdiende. 
Binnen de kortste keren was een burgemeesterschap in Tilburg 
voor hem 'geregeld', zo snel dat de Tilburgers protesteerden dat 
hij hun door de strot werd geduwd. Bert Smallenbroek raakte 
na veel geharrewar zijn baan kwijt, nadat zijn gemeenteraad het 
vertrouwen opzegde; maar hij kreeg wel een gouden handdruk 
mee. René van der Linden kon terugkeren naar de Tweede 
Kamer; in de jaren daarna heeft Ruud Lubbers nadrukkelijk 
geprobeerd ook voor hem weer een prestigieuze post te vinden. 
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Natuurlijk moeten deze affaires op hun individuele merites 
worden beoordeeld en waren ze lang niet allemaal even schan-
dalig. De tijd waarin een verkeersovertreding tot het aftreden 
van een politicus kon leiden, is gelukkig voorbij. Maar ook van-
uit een niet-moralistisch standpunt wekten de CDA-affaires de 
indruk dat de partij opportunistisch omsprong met haar opvat-
tingen over politieke verantwoordelijkheid en politieke zeden. 
Fractieleider De Vries was soms nog wel bereid het mes in eigen 
vlees te zetten, maar met name Ruud Lubbers had de neiging 
'zijn' mensen de hand boven het hoofd te houden. Dat was 
ongetwijfeld loyaal bedoeld, maar droeg bij aan het ontstaan van 
een beeld van het CDA als een partij die verschijnselen van arro-
gantie begon te vertonen. 

Ook bij de vvr begon dit beeld te leven, zij het om andere rede-
nen. De ingekrompen coalitiepartner, die vond dat ze bij de for-
matie van Lubbers-ii  door het CDA redelijk netjes was behan-
deld, begon gaandeweg minder positief te denken over de part-
ner. Het begon met een incident dat de sfeer bedierf,  en dat later 
uitgroeide tot hèt symbool van de verslechterende relatie tussen 
CDA en VVD. In december 1986, met het kabinet nog in de kin-
derschoenen, maakte vice-premier Rudolf de Korte een kriti-
sche kanttekening bij een voorgenomen bezoek van koningin 
Beatrix aan keizer Hirohi to vanjapan. Dat was buiten de VVD om 
geregeld, premier Lubbers had het plan slechts ter kennisneming 
aan de ministerraad medegedeeld. De Korte wist dat het bezoek 
zeer slecht zou vallen bij de VVD-achterban, die nogal wat oud-
Indiëgangers en verzetsmensen telt. In een poging het bezoek 
alsnog te voorkomen zei hij - na overleg met Joris Voorhoeve - 
tij  dens  een spreekbeurt het bezoek 'op korte termijn bezien niet 
verstandig, niet wijs en niet gewenst' te vinden. Daarmee gooide 
hij een knuppel in het hoenderhok. Uiteraard was zijn opmer-
king niet leuk voor Beatrix, die er dan ook kwaad over was, en 
evenmin voorJapan. Er brak een storm van kritiek los. De Vol-
gende dag kreeg premier Lubbers het verzoek om in de Kamer 
tekst en uitleg te geven en hij deed dat op bikkelharde wijze. 'Dit 
valt inde categorie: eens maar niet weer', zei hij. De VVD-minis-
ters en -fractie waren razend over de schoolmeesterachtige 
manier waarop de premier zijn vice-premier op zijn nummer 
zette. Dat had wel anders gekund, vonden zij, hoewel zij De 
Korte evenmin verdedigden. 
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Het koninklijk bezoek ging niet door en sindsdien is het niet 
meer goedgekomen tussen Lubbers en zijn vice-premier. Niet 
lang na het  Hirohito-incident, in februari 1987, ondernam De 
Korte weer een poging om via de publiciteit een VVD-wens 
onder de aandacht te brengen. Terwijl de voorbereiding voor de 
begroting van 1988 nog maar net van start was, zei hij dat zijn 
partij in datjaar uit was op een verlaging van de belastingen. Hij 
deed dat vanuit de gedachte dat ook Lubbers zijn meningen 
ventileerde wanneer hij maar wilde. Dat recht hield de premier 
echter liever voor zichzelf en hij bekritiseerde de vice-premier 
dan ook openlijk wegens deze loslippigheid. De Korte reageer-
de gelaten, met de opmerking: 'Quod licetjovi non heet bovi 
(letterlijk: wat  Jupiter  vrij staat, staat niet de os vrij; figuurlijk: 
wat de een mag, is daarom nog niet aan een ander geoorloofd).' 

Zo deden zich regelmatig kleinere en grotere kwesties voor, 
die door de liberalen als regelrechte pesterijen werden ervaren. 
Veel van hun ergernis had te maken met het feit dat Lubbers via 
zijn wekelijkse persconferenties alle media-aandacht naar zich 
toe trok. Zo waren hij en De Korte op een gegeven moment tot 
het standpunt gekomen dat er voorlopig geen nieuwe kerncen-
trales hoefden te komen - een thema dat aijaren een heet poli-
tiek hangijzer was. Omdat het onderwerp in zijn portefeuille 
thuishoorde, wilde De Korte dit positieve nieuws uiteraard zelf 
naar buiten brengen. Maar voor hij de kans kreeg, had de pre-
mier het al gedaan. Hoewel De Korte het meest in het oog 
springende object was van - al dan niet vermeend - dédain van 
de kant van de minister-president, voelde geleidelijk een steeds 
groter deel van de VVD zich daar het slachtoffer van. Wat bij-
voorbeeld te denken van de opmerking die Lubbers in 1987 

maakte tijdens een kamerdebat over de problemen bij de 
studiefinanciering? De VVD-fractie was niet bereid een opposi-
tionele motie van afkeuring tegen Wim Deetman te steunen, 
maar bleef de minister wel 'beschadigd' noemen. 'Zeurderig' 
vond de minister-president dat: dan had de VVD maar vóór de 
motie moeten stemmen. 

Achter dit alles speelden dieper liggende zaken. Binnen de 
VVD begon het onduidelijke leiderschap zich te wreken. Ed Nij-
pels, die zoals afgesproken het kabinet in was gegaan, deed het 
niet slecht. Met name op het gebied van het milieu scoorde hij 
aardig, met als gevolg dat ook zijn populariteit en zijn positie in 
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de partij zich weer herstelden. Tegelijkertijd toonde fractielei-
der Joris Voorhoeve zich steeds meer een scherp debater, die als 
een van de weinigen opgewassen was tegen de discussietechnie-
ken van Ruud Lubbers. De jonge 'generatie van '82' was hem 
geleidelijk aan gaan steunen en drong er bij hem op aan zich als 
de werkelijke politiek leider van de VVD op te stellen. De Korte 
daarentegen kreeg niet alleen een probleem met zijn imago, 
langzamerhand werd ook duidelijk dat hij in zijn eentje niet 
opgewassen was tegen het sterke duo Lubbers/De Koning. Hij 
moest zorgen Voor een goede coördinatie tussen de VVD-

bewindslieden, maar met name Neelie Smit-Kroes en Ed Nij-
pels ondermijnden dit door zich keer op keer in Lubbers' sys-
teem van 'bilateraaltjes' te laten lokken. De werkwijze van de 
premier, die na Vierjaren uiterst bedreven was geraakt in zijn rol 
van oplossingenmachine, speelde De Korte voortdurend par-
ten. In zijn ogen en die van andere VVD'ers was de MP onuit-
staanbaar dominant en voortdurend tien stappen voor de overi-
ge kabinetsleden uit. 

Intussen was in het CDA ook niet alles koek en ei. De menings-
verschillen tussen Onno Ruding en Bert de Vries kregen steeds 
meer een ideologisch karakter. In het najaar van 1987 schreef de 
fractievoorzitter een artikel in het economenblad ESB. Kernvan 
het verhaal was dat de collectieve uitgaven - het totaal aan uitga-
ven van overheid en semi-overheid, inclusief sociale uitkerin-
gen - moesten worden teruggebracht naar zestig procent van het 
nationaal inkomen. Dat leek een pleidooi voor verdere bezuini-
gingen, aangezien het percentage toen rond de 65 lag. Maar De 
Vries gaf met dit standpunt - dat de geschiedenis inging als de 
'Bert-norm'-  ook een ondergrens aan: als die zestig procent na 
een paar jaar bereikt waren, kon het wel afgelopen zijn met 
bezuinigen. Het ESB-artikel was zo in wezen een pleidooi voor 
het handhaven van een omvangrijke collectieve sector, dat wil 
zeggen: een sterke overheid en een goed stelsel van sociale zeker-
heid. Op zichzelfpaste deze opvatting niet in de traditie van zijn 
partij van herkomst; de ARP was altijd voor een kleine overheid 
geweest. In de decennia na de Tweede Wereldoorlog waren de 
meningen over dit punt in antirevolutionaire kring wel enigszins 
verschoven, maar prominente ARP'ers als Jan de Koning waren 
altijd in het principe van de 'kleine overheid' blijven geloven. 
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Met zijn 'Bert-norm' wilde De Vries zich niet zozeer tegen 
zijn eigen partijtraditie keren, maar eerder een dam opwerpen 
tegen de zogenoemde 'aanbod-economen'. Zij hadden dejaren 
daarvoor vooral in Engeland en de Verenigde Staten furore 
gemaakt met het adagium 'minder overheid, meer markt'. 
Ze stelden dat het vrije spel van vraag en aanbod een voorwaar-
de is voor een gezonde economie. Sociale uitkeringen belem-
meren dat spel, aangezien ze mensen afhouden van het aan-
vaarden van laagbetaald werk, en datzelfde geldt voor omvang-
rijke overheden, die allerlei diensten leveren zonder dat er van 
vrije concurrentie sprake is - men denke hierbij bijvoorbeeld 
aan gemeentereiniging of postdistributie. In die tijd was het 
'aanbod'-denken ook in Nederland tamelijk populair gewor-
den, en Ruding kon als een van de belangrijkste vertegenwoor-
digers worden beschouwd. De argumentatie van de minister 
van Financiën was minder ideologisch dan die van De Vries, 
eerder pragmatisch. Nederland is een open economie, zo rede-
neerde hij, en kan zich daarom niet veroorloven inzake loon-
kosten en lastendruk te veel af te wijken van het buitenland. 
Daarom was het nodig te blijven bezuinigen en de belastingen te 
verlagen. 

Maar De Vries vond dat de balans dreigde door te slaan. De 
bezuinigingen van Lubbers-i waren noodzakelijk geweest om 
de overheidsfinanciën weer in evenwicht te brengen en zo een 
gezonde collectieve sector in stand te kunnen houden. Het ach-
terliggende doel van Ruding en geestverwanten - onder wie 
de voormalig president van De Nederlandsche Bank Jelle Zijl-
stra, partijvoorzitter Wim van Velzen en Elco  Brinkman  - leek 
echter de collectieve sector niet zozeer intact te willen laten, 
maar juist te verkleinen. De CDA-fractieleider was met name 
verontrust over twee onderwerpen waarin het aanbod-denken 
zich prominent manifesteerde. Het eerste thema waren de her-
haalde pogingen van Jan de Koning en Onno Ruding om het 
minimumloon en de daarop gebaseerde minimumuitkeringen 
aan te pakken. Over de hoogte van het minimum kon men dis-
cussiëren, maar De Vries vreesde op den duur de totale 
afschaffing ervan. Dat zou neerkomen op het loslaten van een 
elementair soort beschaving. De Vries zag Amerikaanse toestan-
den voor zich, waarbij laag- en ongeschoolden in hun levenson-
derhoud moeten voorzien via los-vaste, slechtbetaalde baantjes, 
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en er nauwelijks in slagen boven de armoedegrens te blijven. In 
Nederland was de overheid nog steeds een schild voor de zwak-
keren en dat moest zo blijven. 

Bovendien wantrouwde hij de uitleg die sommigen aan de 
CDA-begrippen 'zorgzame' en 'verantwoordelijke samenleving' 
meenden te moeten geven. De discussienota die voorzitter 
Wim van Velzen datj aar de partij in had gestuurd, vertaalde die 
begrippen al te gemakkelijk in het afschaffen/beperken van sub-
sidies en het terugdringen van de overheid. Tegen het weekblad 
De Tijd zei De Vries, najaar 1987, over die nota: 'We staan daar-
door steeds onder de verdenking dat we terug willen naar het 
pannetje soep en de burenhulp, dat we een afbraakpolitiek voe-
ren. ik wilde dat - door nu een kwantitatieve norm [de Bert-
norm, mm] te stellen - op die manier uit de wereld helpen.' 
Over het verminderen van subsidies zei hij: 'Nu vind ik ook dat 
het wel wat minder kan. Maar ik stel tegelijk vast dat het al een 
heel probleem wordt om de kosten van veel van die subsidies - 
neem bijvoorbeeld studiefinanciering en individuele huursub-
sidie - op het huidige niveau te houden. Laat staan datje terug 
kunt.' Zo zette Bert de Vries zich dus in woord en geschrift af 
tegen een trend, waarvan hij het gevoel had dat die steeds breder 
en dieper in het CDA doordrong - een trend naar verrechtsing, 
naar afbraak van de verzorgingsstaat, naar een vechteconomie. 

Medio maart 1988 besloot hij ook de daad bij het woord te 
voegen. Het kabinet had 'halverwege de rit' de balans opge-
maakt en besloten tot een beperkt pakket van extra bezuinigin-
gen van 3,5  milj ard gulden en lastenverlichtingen ter grootte van 
1,5 miljard. Ditmaal zette Onno Ruding de toon. De Tweede 
Kamer moest niet denken dat ze veel aan dit pakket kon sleute-
len, want dan zou er 'gedonder' komen. De Vries reageerde 
meteen: hij was ongelukkig met de regeringsplannen, omdat 
daarin de lusten en lasten ongelijk over arm en rijk verdeeld wer-
den. Zo zou de aangekondigde belastingverlaging voor de 
hoogste inkomens gunstiger uitvallen dan voor de midden- en 
lagere inkomens. Bovendien was in het regeerakkoord rust op 
het front van de sociale zekerheid beloofd, en nu kwam het kabi-
net toch weer met allerlei kortingen op uitkeringen. Wie zijn 
opvattingen kende wist dat het hier om principiële zaken ging. 

In de aanloop naar het kamerdebat liep de spanning snel 
hoog op en binnen de kortste keren speculeerden kamerleden 
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en media over een 'nacht van De Vries'. Maar na een week 
greep Ruud Lubbers in. Anders dan Ruding was hij 'ronduit in' 
voor aanpassingen, zo zei hij tijdens een spreekbeurt voor het 
CDA in Raalte. Tegelijkertijd kreeg De Vries publiekelijk steun 
van de CDA-jongerenbeweging en de christelijke vakorganisatie 
CNV. Op donderdag 24 maart besprak de CDA-fractie een reeks 
wijzigingsvoorstellen en ging massaal achter De Vries staan. De 
kritiek spitste zich nu toe op twee onderdelen: het plan om het 
minimumloon en de minimumuitkeringen voor 23- tot 27-jan-
gen te verlagen naar het niveau van 23-jarigen, en het plan de 
inkomstenbelasting te verlagen, terwijl daar geen bescherming 
van de koopkracht van de lagere inkomens tegenover stond. 
Die avond, tijdens het wekelijkse Catshuisoverleg van CDA-
fractie, -bewindslieden en -partijvoorzitter, zei Lubbers dat het 
niet mogelijk zou zijn alle 'pijnpunten' op te lossen. Wel wilde 
hij toezeggen dat de koopkracht van de minimuminkomens er 
niet op achteruit zou gaan; dat kon geregeld worden via wat 
kleinere aanpassingen in de loon- en inkomstenbelastingen en 
de premieheffing. De Vries en de CDA-fractie vonden dat echter 
niet genoeg. 

In feite was de situatie een gevolg van Lubbers' werkwijze. 
Bij de voorbereiding van de kabinetsplannen had hij op de 
gebruikelijke manier via allerlei bilateraal overleg de wensen en 
eisen van de CDA- en VVD-bewindslieden met elkaar in over-
eenstemming weten te brengen. Zo hadden Onno Ruding en 
de VVD-ministers drie miljard gulden méér willen bezuinigen en 
grotere belastingverlagingen willen zien. Het Paaspakket was 
een broos compromis, waarvan alle onderdelen nauw met elkaar 
samenhingen, en De Vries en de CDA-fractie zetten de zaak nu 
wel erg op scherp. Via de media genoot het publiek inmiddels 
volop mee. Aan de vooravond van het kamerdebat kwam het 
actualiteitenprogramma 'Hier en Nu' van de NCRV met de uit-
slag van een enquête: een ruime meerderheid van de CDA-

kiezers stond achter De Vries. Een soortgelijke enquête van de 
vakcentrale FNV liet zien dat zelfs onder VVD-kiezers geen meer-
derheid te vinden was voor de geplande kortingen op de sociale 
uitkeringen. Bert de Vries leek dus goed te hebben aangevoeld 
dat er geen maatschappelijk draagvlak meer was voor al te een-
zijdige bezuinigingen. De sombere tijden van Lubbers-i waren 
definitief voorbij, het ging weer goed met de economie en de 
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werkgelegenheid groeide nu zo snel dat Nederland een 'banen-
machine' werd genoemd. Niemand zag in waarom die paar mil-
jard aan sno eiwerk zo dringend nodig waren - laat staan waarom 
dat geidjuist bij dejongeren en de sociale minima gehaald moest 
worden. 

Tijdens het debat in de Tweede Kamer, kort voor Pasen, 
sloot Bert de Vries in een verrassende manoeuvre een overeen-
komst met zijn collega Voorhoeve van de VVD. In ruil voor diens 
steun bij het grotendeels handhaven van het minimumloon voor 
de 23-tot 27-jarigen, steunde de CDA-fractie een  vv  -wens met 
betrekking tot de lasten van de middeninkomens. In het besef 
dat verwerping van dit voorstel tot crisis zou leiden, gafhet kabi-
net toe. Met namejan de Koning, die zijn langgekoesterde - ook 
door Lubbers gesteunde - wens het minimumloon stapsgewijs af 
te bouwen voor de derde maal geblokkeerd zag, voelde zich een 
verliezer. Opnieuw had De Vries laten zien dat hij bereid en in 
staat was zijn opvattingen kracht bij te zetten, en het lijdt geen 
twijfel dat Ruud Lubbers tegen deze tijd inzag dat De Vries een 
constante machtsfactor was geworden. 

Ook Onno Ruding besefte dat. Zijn controverse met De 
Vries over de belastingverlagingen werd in het Paasdebat niet 
uitgevochten, maar vooruitgeschoven. Dat kon, omdat die ver-
laging onderdeel uitmaakte van een omvangrijke belastingher-
ziening die sinds 198  op  derails  stond: het Plan-Oort, genoemd 
naar de voorzitter van de commissie die het had voorbereid. Het 

\ ging daarbij om verlaging en samenvoeging van belasting en 
premies, om de invoering van slechts drie tariefschijven en om 
het schrappen van een aantal aftrekposten. De operatie-Oort 
moest in 1990 haar beslag krijgen en voor Ruding was zij, naast 
terugdringing van het financieringstekort, de toetssteen van zijn 
ministerschap. Met name aan de daarin opgenomen verlagingen 
van de inkomstenbelasting voor de midden- en hogere inko-
mens - het toptarief zou van 72 naar 6o procent gaan - had hij al 
zijn prestige verbonden. Hij had in het verleden bij het Interna-
tionaal Monetair Fonds (IMF) gewerkt, en als hij ooit nog verder 
carrière wilde maken in de internationale financiële wereld, dan 
moest hij een standvastig imago kunnen tonen. 

Hij kreeg zijn overwinning. Toen de Oort-plannen begin 
1989 naar de Tweede Kamer gingen, bleek de controverse met 
De Vries door Ruding te zijn afgekocht. Wat was er gebeurd? 
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Na het Paasdebat was De Vries' bezwaar dat de belastingverla-
ging zou leiden tot eenzijdige bevoordeling van de midden- en 
hogere inkomens op tafel blijven liggen. Uiteindelijk besloten 
Lubbers en Ruding dat de fracties van CDA en VVD die kwestie 
zelf maar moesten oplossen. En dus trokken de fractieleiders, 
hun financiële specialisten, staatssecretaris Henk Koning en een 
aantal ambtenaren zich terug in het ministerie van Financiën. 
Tegen die tijd begon al duidelijk te worden dat de economische 
groei, die nu bepaald uitbundig was, nogal wat extra belasting-
inkomsten met zich mee zou brengen. De groep kwam dan ook 
met een eenvoudige oplossing: het kabinet kon die toekomstige 
extra inkomsten inzetten voor aanvullende belastingverlagin-
gen voor de lagere inkomens. Daar was een kleine twee miljard 
gulden mee gemoeid, maar Ruding ging er zonder blikken 
of blozen mee akkoord. Zijn 'Oort' was gered. Pas later, tijdens 
Lubbers-ui, zou blijken dat de verwachte meevallers in wer-
kelijkheid nogal beperkt van omvang waren. Maar toen was 
Ruding al weg\  

Toen de Oort-buit binnen was, vond Onno Ruding dat zijn 
taak er wel ongeveer op zat. Binnenskamers waren de voorbe-
reidingen voor een volgend kabinet-Lubbers begonnen. Jan de 
Koning zou ermee ophouden en het CDA zou naar alle waar-
schijnlijkheid gaan samenwerken met de PVDA - de eerste ver-
kennende gesprekken waren al gaande. Lubbers-iii  zou dus 
geen aangenaam klimaat bieden voor een 'aanbod'-denker als 
Ruding. Belangrijker nog was dat hij inmiddels niet meer zo 
goed overweg kon met de minister-president. Het Paasdebat 
van 1988 had laten zien dat Lubbers geleidelijk afstand nam Van 
het harde bezuinigen. Dat kwam niet alleen door de houding 
van Bert de Vries, maar ook doordat sommige bewindslieden 
het op dit punt steeds moeilijker kregen. Met name Wim Deet-
man was ronduit bezuinigingsmoe en verklaarde zich al net zo 
tegen de door Ruding nagestreefde combinatie van snoeien en 
lasten verlichten als De Vries. 

Tegen deze achtergrond ontpopte Lubbers zich meer en 
meer als een tegenspeler van de minister van Financiën. In het 
voorjaar van 1989, bij de voorbereiding van de begroting voor 
het daaropvolgende jaar, kwam het tot een uitbarsting. Ruding 
had weer een pakket bezuinigingen in zijn hoofd. Begin april 
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besloot de premier om nu eens een keer niet met bilateraaltjes 
op compromissen aan te sturen, maar Rudings voorstellen nog 
vóór de bespreking in de ministerraad, die op 14  april zou plaats-
vinden, te verwerpen. Hij stuurde alle ministers een brief die op 
de voorafgaande donderdag arriveerde en als strekking had: 
Ruding gaat te ver, het kan wel wat rustiger aan. 'Gewaakt moet 
worden voor overdrijven', schreef de MP. 

Ruding zelfhad net als veel VVD-ministers in de loop der tijd 
veel ergernis opgebouwd over Lubbers' werkwijze. Hij is een 
nogal rechtlijnige Einzelgänger met een groot ego. Sommigen 
omschrijven hem aldus: 'Die man is zo goed, zelfs samenwerken 
kan hij het beste alleen.' Geen wonder dus dat hij de premier 
bemoeizuchtig vond en zich stoorde aan diens zigzaggende, 
puzzelende methode om problemen aan te pakken. Om zich te 
wapenen tegen de onduidelijkheden die de bilateraaltjes en het 
overleg in Lubbers' Torentje vaak achterlieten, had de minister 
van Financiën er een gewoonte van gemaakt mondelinge 
afspraken achteraf schriftelijk door zijn gesprekspartners (frac-
tiespecialisten, andere ministers) te laten goedkeuren. Als hij dat 
niet deed, kreeg hij nooit vat op de constante ideeënproduktie 
van de 'oplossingenmachine', meende hij. Tijdens Lubbers-ii  
kwam hij steeds vaker in hooglopende disputen met de premier 
terecht. Maar wat Lubbers nu deed - hem als het ware van tevo-
ren 'afschieten' - sloeg in zijn ogen alles. Hij wachtte de minis-
ter-president aan het eind van de betreffende donderdagmiddag 
op bij het Catshuis, en zei dat hij niet langer wenste mee te doen 
aan het wekelijkse CDA-topoverleg. Met veel gepraat lukte het 
de premier die avond om Ruding nog net binnenboord te hou-
den, en een week later lag er toch weer een compromis op tafel 
dat keurig het midden hield tussen het voorstel van Lubbers en 
dat van de minister van Financiën. 

Naar alle waarschijnlijkheid gaf deze ervaring de doorslag: 
Onno Ruding besloot niet meer terug te keren in een volgend 
kabinet-Lubbers. Zoals eerder beschreven kwam die vraag kort 
daarop ook daadwerkelijk aan de orde, toen Norbert Schmelzer 
en Jan de Koning zich gingen bezighouden met Lubbers' opvol-
ging. Ruding gold als de belangrijkste kroonprins en was bereid 
te zwichten als de partij hem nodig meende te hebben. De pre-
mier van zijn kant bleef Ruding, ook na diens vertrek, wel 
degelijk als potentiële opvolger beschouwen. Hij had al gerui- 
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me tijd een noodscenario in zijn hoofd: als hem iets zou overko-
men, kon hij het best worden vervangen door Jan de Koning. 
Voor het geval die niet meer beschikbaar was, moest Ruding als 
'reserve' dienen. 

De ruzie tussen Lubbers en Ruding vormde de aanloop naar het 
einde van het kabinet. Het begon toen de premier er een ander 
onderwerp bijsleepte: het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP). 

Het milieu was onder Lubbers-ii  tot een belangrijk thema uitge-
groeid, en vooral Ed Nijpels zag het NMP als een prachtig middel 
om zijn politieke status verder op te vijzelen. In het plan waren 
allerlei kostbare voorstellen opgenomen voor het terugdringen 
van vervuiling door auto's, elektriciteitscentrales en industriële 
bedrijven, voor het schoonmaken van vervuilde woonwijken 
en voormalige bedrijfsterreinen, enzovoort. Er waren miljarden 
mee gemoeid. Lubbers legde nu het NMP en zijn compromis 
met Ruding als één pakket op tafel, met als doel dat compromis 
voor de andere bewindslieden geloofwaardiger maken: de 
bezuinigingen waren nodig voor het milieu. Het nadeel van 
deze aanpak was echter dat de aandacht verschoof naar die 
onderdelen van het NMP die zouden leiden tot zwaardere lasten 
voor burgers en bedrijven, onder andere door de verhoging van 
milieuheffingen als reinigingsrecht, rioolrecht, zuiveringslasten 
en brandstofaccijns. 

Vervolgens ontstonden er problemen binnen de vvu. De 
liberale fractie kwam tegen deze lastenverzwaring in het 
geweer. Ze richtte haar pijlen vooral op de verhoging van de 
brandstofaccijns en de afschaffing van de belastingaftrek voor 
woon-werkverkeer (het zogenoemde reiskostenforfait), maat-
regelen waarmee het rijk rond 1,3 miljard gulden aan extra 
loon- en inkomstenbelasting binnen kon halen. De Eerste-
Kamerfractie van de partij, partijvoorzitter dr. L. Ginjaar, en 
ook voormalig vice-premier Hans Wiegel - inmiddels Com-
missaris van de Koningin in Friesland - stelden zich en bloc ach-
ter dit standpunt op. Mede doordat het dagblad De Telegraafzich 
erg druk maakte over de 'anti-auto'-plannen van het kabinet, 
moest de VVD-fractie wel met een alternatief komen. En dat 
deed ze: in navolging van Ruding bij de operatie-Oort stelde ze 
voor de 1,3 miljard uit toekomstige extra belastinginkomsten te 
halen. Maar nu was Ruding tegen. 
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Toen kwam Rudolf de Korte in het geweer. Hij stelde pre-
mier Lubbers twee concessies voor: nadere studie over de 
afschaffing van het reiskostenforfait en geen plotselinge, maar 
een stapsgewijze verhoging van de brandstofaccijns. De premier 
ging akkoord en tijdens een extra beraad op zaterdagochtend 29 
april deden ook alle vijf vvi -ministers dat. In een gesprek met 
De Korte liet fractieleider Voorhoeve weten dat hij met boven-
genoemde concessies op zak persoonlijk de zaak geen crisis meer 
waard vond. Maar daarmee was het probleem niet opgelost. De 
anti-Nijpeianen en de 'generatie van '82', die inmiddels een 
belangrijke invloed in de fractie had gekregen, stonden nu 
tegenover de 'Nijpelianen' (onder wie Smit-Kroes en Nijpels 
zelf). Het reiskostenforfait was onderdeel geworden van de 
interne machtsstrijd binnen de VVD. 

Toen Joris Voorhoeve terugkeerde van zijn gesprek met De 
Korte, was de stemming in de VVD-fractie geladen, vooral 
omdat ze een groot deel van de ochtend had moeten wachten 
tot de VVD-bewindsbeden een oplossing hadden gevonden. De 
fractieleider maakte nu een tactische fout. Hij liet de fractiele-
den ruimschoots hun meningen ventileren alvorens zijn eigen 
standpunt kenbaar te maken. Hierbij liepen de emoties zo hoog 
op, dat hij er geen greep meer op had. Zo resteerde hem de keus: 
opstappen of zich aansluiten bij de fractie. Hij koos voor het 
laatste. Op zaterdagmiddag om vijf uur deelde hij de verzamel-
de pers mee dat de VVD-fractie voet bij stuk zou houden. De 
afschaffing van het reiskostenforfait (plus een verhoging van de 
accijns op diesel en LPG) moest van tafel. Als de regering in het 
debat op de daaropvolgende dinsdag haar mening niet zou heb-
ben veranderd, dan zou de fractie haar vertrouwen opzeggen. 
Het geduld was op, de onvrede over de dominante Lubbers en 
het machtige CDA, over het gebrek aan VVD-succesjes, het was 
allemaal te veel geworden. Vanwege de sluipende leiderschaps-
perikelen in eigen kring had de fractie er blijkbaar zelfs geen 
moeite mee de eigen bewindslieden te laten vallen. Dat de bre-
ker bij het ten val brengen van een eigen kabinet bij de volgen-
de verkiezingen altijd betaalt? Het mocht wat! Op de achter-
grond hoopte de 'generatie van '82' dat wellicht een 'paarse' 
coalitie  iii  zicht zou komen. De daaropvolgende dinsdag was 
snel duidelijk dat de VVD-fractie zelfs na drie nachten slapen niet 
van mening was veranderd. Voorhoeve diende na de eerste 
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ronde van de beraadslagingen een motie in over de gewraakte 
onderwerpen. 's Avonds om kwart voor eff,  na een hele dag ver-
gaderen, begon de slotronde. Tijdens een schorsing van drie 
kwartier sprak de VVD-fractie de zaak een laatste keer door. 
Na afloop deelde Joris Voorhoeve mee dat de motie op tafel 
bleef. Maar ook de regering, inclusief de VVD-bewindslieden, 
veranderde niet meer van mening. 

Daarmee was het eind van Lubbers-ii  een feit. In zijn laatste 
bijdrage hield Bert de Vries alvast een kleine afscheidsrede. 'De 
VVD neemt vanavond afscheid van het CDA als coalitiepartner. 
Het is een voortijdig afscheid. ik ben daarover teleurgesteld. 
Laat ik van mijn hart geen moordkuil maken; ik ben daar bitter 
over. De coalitie van CDA en VVD - ik zeg het met overtuiging 
- heeft sinds 1982 veel voor het land betekend. Samen, tegen 
veel druk van buiten in, hebben we eraan bijgedragen dat ons 
land er nu, bijna zevenjaar later, stukken beter voor staat. Maar 
het karwei was nog niet af. Er was nog meer dan genoeg te doen. 
Dat maakt deze onverwachte afloop, dit abrupte einde, zo dub-
bel wrang.' Geheel van hypocrisie ontbloot was deze zwane-
zang niet. De Vries realiseerde zich heel goed dat de coalitie 
CDA-VVD opgebrand was. Dat het kabinet niet aan interne 
spanningen bezweek, maar door perikelen in de VVD, was een 
godsgeschenk. Nu kon het CDA met schone handen tegen de 
kiezer zeggen: het was niet onze schuld. 

Premier Lubbers sloot de avond af met een laatste verdedi-
ging van zijn standpunt. Hij dankte de fracties van CDA en VVD 

voor de zeven jaren waarin zij hem zijn werk mogelijk hadden 
gemaakt, en zei tot slot: 'Met dat gevoelen ga ik bier vanavond 
heen. ik zal uiteraard morgen, want het is nu te laat, een bezoek 
aan de koningin brengen om het ontslag van alle ministers in te 
dienen.' 




