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BUKKEN VOOR DE BOEMERANG 

Regeren is moeilijk, maar opponeren is in bepaalde opzichten nog 
moeilijker. In tegenstelling tot regeringsfracties moeten opposi-
tiepolitici de kater van de nederlaag verwerken die ze bij de ver-
kiezingen of de daaropvolgende kabinetsformatie hebben gele-
den. De interne verdeeldheid die tot de nederlaag heeft geleid, 
broeit vaak nog voort. 

De oppositie ontbeert de aandacht die de pers aan de stand-
punten van regeringspartijen geeft. Dat knaagt aan het zelfrespect 
en zorgt voor communicatie-problemen met de achterban. Partij-
leden die tot voor kort gewend waren het standpunt van 'hun' mi-
nisters of parlementariërs in de krant te lezen, tasten van het ene 
op het andere moment in het duister over de mening van hun Po-
litieke voorlieden. 

Maatschappelijke organisaties en lobbyisten lopen aan de poor-
ten van de oppositie voorbij. Ambtenaren die eerst gewillig infor-
matie verstrekten, weigeren ineens medewerking. En daar komt 
nog eens het lage aanzien bij dat oppositiewerk in het algemeen 
geniet. 

Lord  Bolingbroke,  de eerste theoreticus van parlementaire op-
positie wiens werk door Van Thijn in Nederland werd geintrodu-
ceerd, schreef al in de achttiende eeuw dat zowel de betekenis als 
de complexiteit van het opponeren worden onderschat.' 

Niettemin noemde hij het bestaan van een parlementaire oppo-
sitie het wezen van de democratie. Zij is de enige die bestaande 
onvrede over het beleid onder de bevolking voluit politieke bete-
kenis kan geven, en het machtsmisbruik van regering en rege-
ringsfractie(s) professioneel aan de kaak kan stellen. 

Aan het werk van  Bolingbroke,  maar ook aan de eerder be-
schreven ervaringen van de christelijke partijen met de oppositie, 
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is een aantal criteria te ontlenen waaraan een succesvolle opposi-
tiestrategie dient te voldoen. 

Ze moet in de eerste plaats groot en dreigend genoeg zijn om 
een aflossing van de wacht te kunnen bewerkstelligen. De opposi-
tie moet een nieuwe (coalitie-)regering aan een meerderheid kun-
nen helpen. Dat betekent dat kleinere partijen in de Tweede Ka-
mer in onze beschouwing geen rol spelen. 

Ten tweede dient ze gezonde maatschappelijke wortels te heb-
ben, dit om opkomende onvrede met het kabinetsbeleid te kun-
nen kanaliseren: 'Een parlementaire minderheid binnen de deur, 
maar een dreigende meerderheid buiten de deur,' zoals Van Thijn 
zegt. 'De machtswisseling moet als het ware voorwerk krijgen in 
de samenleving. De oppositie moet daarvoor ingebed zijn in de 
publieke opinie.' 

In de derde plaats moet de oppositie over bijterig gedrag, een  
'killing  insnc' noemt Van Thijn het, beschikken. Het gaat om een 
bijna onbedwingbaar verlangen om de machthebbers en het vuur 
na aan de schenen te leggen, eventueel met de bedoeling 'to turn  the 
rascals  out', zoals de Britse staatsrechtgeleerde  Jennings  het uit-
drukte. 

'Dit criterium moet wel aan de Nederlandse politieke cultuur 
worden aangepast,' zegt Van Thijn er onmiddellijk bij. 'Het  killing  
instinct moet nooit een afbrekend, persoonlijk karakter hebben, 
maar altijd zakelijk van toon blijven.' Of, om het op zijn Engels te 
zeggen:  'measures,  not men'. 

De oppositie moet in de vierde plaats selectief zijn. Blindelings 
prijsschieten op de zittende machthebbers is niet alleen ongeschikt 
in een coalitiecultuur, maar sowieso ongeloofwaardig. De Franse 
schrijver Honoré de Baizac zei het al: het gaat er niet om hard te 
slaan, maar om raak te slaan  .2  Precisie, selectiviteit en creativiteit 
zijn nodig voor een oppositiepartij, wil ze succesvol opereren. 

Tot slot dient de oppositie geloofwaardig te opereren. Ze moet 
laten zien over een bruikbaar politiek alternatief te beschikken. 
Daartoe moet ze niet alleen een (in financieel opzicht) verant-
woord alternatief politiek program hebben, ze moet de kiezer ook 
politici (meestal Kamerleden) kunnen tonen die qua gezag en des-
kundigheid kunnen concurreren met de leden van het kabinet. 
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pposi- In dit hoofdstuk - maar ook in de twee volgende - wordt de op- 
positie van het CDA tegen het eerste kabinet-Kok in het licht van 

ijn om de genoemde vijf criteria bezien. In hoeverre voldeed ze daaraan? 
pposi- Van welke fouten werd geleerd? Welke missers kwamen voort uit 
d kun- incidentele en voorbijgaande omstandigheden? Welke duidden op 
le Ka- structureler problemen voor de christen-democratie bij het vorm 

en inhoud geven aan haar oppositierol? 
:e heb- 
:e kun- Donderdag 7  december 1995 was een bijzondere dag. Enneüs 
e deur, Heerma, de voorzitter van de Tweede-Kamerfractie van het CDA, 

iTbijn had een spoedvergadering uitgeschreven. Zoiets was voor het 
gen in laatst gebeurd in oktober 1986. Toen had de toenmalige fractielei- 
in de der Bert de Vries een tussentijdse vergadering belegd naar aanlei- 

ding van zijn besluit om het vertrouwen op te zeggen in CDA- 
een Staatssecretaris Gerrit Brokx. 

Er moest dus wel wat aan de hand zijn. Op de zolderverdieping 
van het voormalige ministerie van Justitie, waar de CDA-fractie na 
een ingrijpende verbouwing van de Tweede Kamer een nieuwe 
vergaderplek had gekregen, kondigde Heerma de reden van de 
spoedvergadering aan. Hij wilde terugkomen op zijn inmiddels 
veelbesproken interpellatiedebat van twee dagen eerder met mi-
nister Dijkstal van Binnenlandse Zaken. 'Het moment is gekomen 
dat ik moet overwegen mijn positie hier ter beschikking te stellen,' 
zei Heerma. Iedereen in de zaal stond meteen op scherp. 

Aanleiding voor de opzienbarende mededeling was een desa-
streus verlopen debat van Heerma met Dijkstal over artikel 23 van 
de grondwet. Een losse opmerking van de minister, gedaan in de 
marge van een onderwijsconferentie van de vvD en opgeschreven 
door een verslaggever van Elsevier, had de indruk gewekt dat de 
minister het genoemde artikel overbodig achtte. 'Het is niet meer 
van deze tijd,' had Dijkstal volgens Elsevier gezegd over het artikel 
dat sinds 1917 de rechten van het christelijk onderwijs beschermt 
tegen overheidsingrijpen. 

Juist dat artikel, vrucht van de inspanningen van emancipatie-
politici als Kuyper, De Savornin  Lohman  en Schaepman, kon uit 
de grondwet verdwijnen. Immers: 'Het is een recht dat volkomen 
wordt geaccepteerd in Nederland. Daarom heeft het geen grond- 
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wettelijke verankering nodig,' aldus Dijkstal. 
Zoals wel vaker gebeurt met journalistieke producten die geacht 

worden enige commotie te wekken, had Elsevier ervoor gezorgd 
dat, nog voor het verschijnen van het weekblad, een afdruk van 
het artikel bij de cDA-voorlichting belandde. De vooraankondi-
ging had de uitwerking van een schot hagel in een kippenhok: de 
fractie raakte onmiddellijk in opperste staat van paraatheid en op-
winding. 

Onderwijsdeskundigen als Alis Koekkoek en ook Wim Deet-
man zagen een gouden oppositiekans. Koekkoek zegt in een te-
rugblik: 'Artikel 2.3 was voor ons een heel aangelegen punt. Zeker 
een minister van Binnenlandse Zaken die constitutionele zaken in 
zijn portefeuille heeft, kon zich zulke slordigheden niet permitte-
ren.' 

Tot dan toe had paars zich heel redelijk gedragen, hetgeen de 
oppositie voor de nodige problemen had gesteld. Premier Kok 
had zichzelf bij het aantreden van het kabinet 'minister-president 
van alle Nederlanders' genoemd. Op gevoelige terreinen als on-
derwijs en de omroepen hadden de desbetreffende bewindslieden 
geen revolutionaire wijzigingen aangekondigd. De onderwijskoe-
pels bleken ook goed metstaatssecretaris Tineke Netelenbos za-
ken te kunnen doen. 

Met de slp of  the tongue  van Dijkstal had 'paars' eindelijk haar 
ware gezicht laten zien, zo leek het. Niemand minder dan de frac-
tieleider van het CDA zelf meldde zich aan om Dijkstal de les tele-
zen. Heerma zou eindelijk zijn oppositionele talent kunnen bewij-
zen, en het ongelijk van zijn critici aantonen. 

In de periode daarvoor was Heerma namelijk geconfronteerd 
met aanzwellende kritiek op zijn functioneren als fractievoorzit-
ter. Hij werd achtervolgd door dalende opinie-cijfers en kritiek op 
zijn gehakkel voor televisiecamera's en aan interruptiemicrofoons. 
Zelfs de titel oppositieleider, die de voorzitters van de grootste 
oppositiefractie normaliter toekomt, was hem niet gegund. De 
scherpe debater van GroenLinks, Paul Rosenmöller, stak hem re-
gelmatig de bef af 

Ook had Heerma concurrentie gekregen binnen de gelederen 
van de CDA-fractie zelf Collega's als De Hoop Scheffer,  Leers  en 

120 



Van de  Camp,  bleken beter bedreven in het oppositiespel. Binnen 
de partij was dan ook inmiddels de conclusie getrokken: Heerma 
was niet de gedroomde leider. Partijvoorzitter Hans Helgers had 
dat Heerma al in de zomer van 1995 zelf meegedeeld. 'Op 18 au-
gustus 1995, in de nis van zijn kamer, beiden sigaren rokend, heb 
ik Enneüs gezegd dat het dominante beeld in de partij was dat hij 
geen lijsttrekker kon worden,' vertelt Helgers. De fractieleider 
miste volgens de partijvoorzitter vooral de communicatieve kwa-
liteiten om succesvol te opereren. Helgers maakte echter ook dui-
delijk dat Heerma, bij gebrek aan een alternatief,  voorlopig ge-
woon fractieleider kon blijven. 

De mededeling had Heerma in een eigenaardige situatie ge-
bracht: hij kon aanblijven als fractievoorzitter, maar de kansen op 
het lijsttrekkerschap waren gering. Weliswaar had Helgers nog niet 
zo veel gezag binnen de partij dat zijn woord wet was. Maar een in-
dicatie van de stemming binnen het CDA had hij wel gegeven. 

Heerma belandde tussen hoop en vrees. Zolang er geen alter-
natief voor hem was, had hij misschien toch nog een kans zichzelf 
te bewijzen als politiek leider. De opmerking van Dijkstal leek een 
geschenk uit de hemel om hem te verlossen van de gegroeide twij-
fels over zijn leiderschap. 

Hoewel onderwijsspecialisten als Koekkoek en Deetman hun 
voorzitter hadden aangemoedigd in een harde oppositionele aan-
val, waren anderen minder zeker van hun zaak. Wim van de  Camp,  
voorzitter van de onderwijscommissie van de fractie, wist bijvoor-
beeld hoeveel agressie het 'artikel a 3-dossier' in het verleden bij li-
beralen en sociaal-democraten had opgeroepen. Telkens hadden 
PvdA en vvD moeten buigen voor het dictaat van het CDA als zij 
de rol van de rijksoverheid of gemeentebesturen bij het onder-
wijsbeleid hadden willen vergroten, ten koste van de verzuilde on- 

)foons. derwij skoepels. 

rootste Zou deze agressie, die Heerma nooit van dichtbij had meege- 

nd. De maakt en gevoeld, nu niet als een boemerang terugkomen bij het 

iem re- CDA, als de fractieleider de aanval op Dijkstal zou inzetten? 'ik had 
echter toen nog niet het politieke gezag om Deetman en Heerma 

Lederen te overtuigen om het rustiger aan te doen,' zegt Van de  Camp  ach- 
eers en teraf. 
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In het interpellatie-debat dat op vijf december volgde, liep Heer-
ma dan ook hard van stapel. De interpellatie is een van de zwaar-
dere wapens die de oppositie tegen het kabinet kan inzetten. De 
aanvrager opent het debat, waarna de bewindspersoon antwoordt. 
Daarna volgt opnieuw de aanvrager. Vervolgens mogen pas de an-
dere partijen aan het woord komen. Wil de aanval niet doodlopen, 
dan moet de interpellant heel wat op zijn lever hebben. 

Maar dat had Heerma. 'Mijnheer de voorzitter!', zo opende hij 
de aanval. 'Artikel 23 van de Grondwet, handelend over de vrij-
heid van onderwijs, is van grote betekenis voor de Nederlandse 
samenleving. Dat is het nu, dat was het en dat zal het ook in de toe-
komst zijn. Terecht is de vrijheid van onderwijs in de grondwet 
vastgelegd. Het is ronduit verbijsterend dat de minister van Bin-
nenlandse Zaken, belast met grondwetszaken, tot de publieke uit-
spraak komt dat artikel 23 van de grondwet wel geschrapt kan 
worden wegens algemene acceptatie. Voorzitter! Deze redenering 
raakt kant nog wal. Als deze redenering wel zou gelden, wat kan er 
dan met deze gedachtegang en deze logica nog meer uit de 
Grondwet geschrapt worden?" 

Heerma ging vervolgens recht op zijn doel af. Hij zei de uit-
spraken van Dijkstal af te keuren, en besloot met de uitsmijter: 
Acht de minister zich na zijn uitspraken over de wenselijkheid van 
het schrappen van artikel 23 van de Grondwet, voldoende com-
petent en geloofwaardig om als dienaar van de kroon belast te zijn 
met de ministeriële taak en verantwoordelijkheid inzake grond-
wetszaken?' 

Toen kwam de minister. Nadat Dijkstal eerst de context van zijn 
uitspraken uiteen had gezet, bracht hij een ode aan de vrijheid van 
onderwijs. 'Al mijn opmerkingen over artikel 23 waren niet zozeer 
gericht op de vrijheid van onderwijs waar ik zo tevreden over ben, 
als wel op de werking ervan, waar ik niet tevreden over ben.' De 
Elsevier-journalist had daaruit onterecht geconcludeerd dat Dijk-
stal vond dat het desbetreffende grondwetsartikel daarom maar 
geschrapt moest worden, iets wat Heerma zich had moeten reali-
seren, vond de minister. Dijkstal had de uitspraken ook niet voor-
af ter autorisatie voorgelegd gekregen. Dat gaf hem ruimte tot die 
nuancering. 
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Heer- Vervolgens koos de bewindsman de aanval. 'Heeft de formule- 
zwaar- ring van artikel 23 niet een te knellend karakter? [ ... ] Dat knellend 
:en. De keurslijf bleek in de praktijk door de wijze waarop met name het 
voordt. CDA, maar ook andere confessionele partijen artikel 23 hanteerden 
de  an-  in praktisch elke discussie in de afgelopen jaren over decentralisa- 

lopen,  tie.'  
In zijn repliek hield Heerma echter stand. Als Dijkstal het 

nde hij grondwetsartikel inderdaad zo'n sta-in-de-weg vond bij onder- 
1e vrij- wijsvernieuwingen, zou het kabinet dan binnenkort voorstellen 
dandse doen ter wijziging ervan? Zonder het antwoord af te wachten, 
de toe- sloot hij af met een motie, die hij op een vraag van GPV-leider Gert 
)ndwet Schutte als een 'motie van afkeuring' betitelde. 
n  Bin-  Daarna volgden de andere niet-regeringsfracties. RPF-leidsman 
ike uit- Van Dijke richtte zich niet zozeer tegen Dijkstal als wel tegen het  
pt  kan CDA. Was Heerma niet te hard van stapel gelopen op grond van 
-nering één weekbladartikeltje? 'Tegen de heer Heerma zeg ik dat één los- 
kan er se  fodder  nog geen schoolstrijd maakt. Wie zich de strijd van 
uit de bloed, zweet en tranen onder leiding van mannen als Groen van 

Ptinsterer en De Savornin  Lohman  voor ogen stelt, zal niet licht 
de uit- de behoefte voelen om te roepen dat wij er wel klaar voor zijn.' 
mijter: Van Dijke typeerde vervolgens Dijkstal als 'vlotte spreker, die 
eid van losjes en met zeker gemak door de debatten heen fietst. Die poli- 
e  corn-  tieke stijl - ik noem dat maar "met de losse handen rijden" -' is 
L te zijn aantrekkelijk, maar niet zonder risico.' Van Dijke vond het gelo- 
grond- pen risico echter te klein om daar consequenties aan te verbinden 

in de vorm van een motie van afkeuring.  
,an  zijn Ook de fracties van GPV en SGP bekritiseerden de uitlatingen van 
eid van Dijkstal, maar niet in zulke sterke bewoordingen als het CDA had 
zozeer gedaan. GPV-leider Schutte zei alleen te hopen de degens over ar- 
er ben, tikel 23 nog vele malen te kunnen kruisen met de minister. SGP- 

m.' De voorman Bas van der Vlies sloot af met de opmerking over Dijk- 
t Dijk- stal: 'Het siert hem dat hij zijn uitlatingen terugneemt, althans 
o maar nuanceert. Maar de conclusie van de SGP-fractie luidt: toch maar 
n reali- wakker blijven bij dit dossier.' 
t voor- Daarna volgden de regeringsfracties van D66, PvdA en vvn. 
tot die Zowel fractievoorzitter Gerrit-Jan Wolifensperger (D66), onder- 

wijsspecialist Dick de Cloe (PvdA) als VVD-leider Frits Bolkestein 
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herinnerden, net als Dijkstal, aan al die keren dat het CDA in het 
verleden onderwijsvernieuwingen had tegengehouden. Bolre-
stein  vond de opmerkingen van Dijkstal dan ook niet zo onver-
standig. Aan het einde van het debat vroeg hij aan Heerma of hij 
zijn motie handhaafde in het licht van de 'volstrekt duidelijke ant-
woorden van de minister'. 

Heerma gaf daar geen klip en klaar antwoord op. Hij zei geen ja 
of nee, maar kondigde aan dat de volgende dag te zullen laten we-
ten. Daarop concludeerde de VVD-leider richting Heerma dat 'dit 
andermaal zijn betoog niet versterkt' .4 

Na het debat lieten de voorlieden van GPV, SGP en RPF aan Heer-
ma weten zijn motie niet te zullen ondersteunen. Gelet op het ant-
woord van de minister waarin hij eerdere uitspraken genuanceerd 
had, was dat niet nodig Heerma had de keuze: als enige de motie 
van afkeuring steunen, of een gewijzigde, afgezwakte motie indie-
nen, een mogelijkheid die Schutte hem suggereerde. 

Heerma koos eieren voor zijn geld. De volgende dag diende hij 
een motie in, waarin het woord afkeuring niet meer voorkwam. Ze 
stelde slechts dat de minister van Binnenlandse Zaken, getuige 
zijn uitspraken in Elsevier, de waarde van het grondwetsartikel 23 

had miskend. Het deed D66-fractievoorzitter Wolifensperger con-
cluderen: 'ik heb het gevoel dat het punt dat de heer Heerma gi-
steren wilde maken in het debat, geleidelijk aan als sneeuw voor de 
zon is weggesmolten.` 

Heerma en zijn fractie konden met weinig vreugde op het debat 
terugkijken, zoveel was wel duidelijk. We zaten die middag er al-
lemaal "erschüiter/' bij, we hadden een groot plaatsvervangend ge-
voel van schaamte,' zo herinnert het voormalig CDA-Kamerlid 
Frans Jozef van der Heijden zich. In plaats van zich als oppositie-
leider te hebben gemanifesteerd, was Heerma door de kleine 
christelijke partijen gedwongen zijn motie te matigen. Kon de 
machtige regeringspartij van voorheen nog lager vallen? 

Maar dat was nog niet alles. Op 6 december kreeg Heerma een 
tweede tegenslag te verwerken. Job Frieszo, politiek redacteur van 
het NOS-journaal, meldde zich in de middag bij hem voor een kort 
interviewtje ten behoeve van het journaal van die avond. Of 
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Heerma kon reageren op de kritiek op zijn optreden die Frieszo 
dezelfde middag vanuit de CDA-gelederen ter  ore  was gekomen - 
anoniem geformuleerd. 

Heerma deed zijn plicht en erkende dat het geen gemakkelijk 
debat was geweest. Zodra Frieszo en zijn carneraploegje weer zijn 
kamer hadden verlaten, richtte Heerma zich tot een van zijn me-
dewerkers. 'Zo, dat was het dus. Hier trek ik een streep. Het is over 
en uit.' 

Het was namelijk niet de eerste keer dat er anonieme kritiek 
was gespuid. Tot in de buitenlandse kranten toe werd er aan zijn 
'stoelpoten gezaagd', zoals Heerma de activiteiten van de anony-
mi betitelde. Op 5  oktober, in het Duitse dagblad Die Welt, was 
ook al een onzichtbare vijand opgedoken. De krant wijdde een 
groot stuk aan het 'Heerma-drama'. Correspondent Helmut 
Helzel typeerde de fractievoorzitter als 'Der Scharping der Nie-
derlände', genoemd naar de oncharismatische leider van de SPD 

in Duitsland. Helzel had in de vergaderzaal van de Tweede Ka-
mer een CDA-Kamerlid opgevangen. 'Ich kann es einfach nicht 
mehr ertragen,' zo vertaalde Helzel de anonymus. Die was 
hoofdschuddend weggelopen uit de Algemene Beschouwingen 
door zijn fractieleider, 'urn theses Gestammel nicht rnehr anhö-
ren zu müssen'. 

Ook had Heerma zich opgewonden over enkele bijeenkomsten, 
tijdens de zomer van 1995, van prominente fractieleden ten huize 
van Yvonne van Rooy in Scheveningen. Voor het merendeel ka-
tholieke Kamerleden als Frans Jozef van der Heijden, Wim van de  
Camp,  Jaap de Hoop Scheffer, Hans 1-Tillen en Gert  Leers  hadden 
gepraat over de vraag hoe de fractie meer politieke 'smoel' kon 
krijgen. 

Heerma had deze onderonsjes opgevat als vergaderingen over 
de vraag hoe de fractie zo snel mogelijk van het smoel van de frac-
tieleider kon afkomen. Hij was overigens niet de enige geweest. 
Jongeren in de partij die hun hoop op Heerma hadden gevestigd, 
hadden zich mateloos gestoord aan het toenemend aantal lekken 
uit de fractie die Heerma in een negatief daglicht stelden. 'Er zijn 
nog steeds CDA-Kamerleden die wachten totdat Heerma onder-
uitgaat, zodat ze zelf de macht kunnen grijpen,' had een van hen, 
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het latere dagelijks bestuurslid Karin van Nieuwenhuizen, al in 
mei 1995 gewaarschuwd.' 

Voor het slachtoffer van het 'lekken en kwekken' was op 7  de-
cember de maat vol. Na de mededeling van partijvoorzitter Rei-
gers, de mislukking van het artikel 23-debat, en de anoniem geuite 
kritiek in het Nos-journaal, besloot hij de handdoek in de ring te 
gooien als fractievoorzitter. Waarom zou hij zich nog langer bela-
chelijk laten maken door partijgenoten? Waarom zou hij nog lan-
ger een rol vervallen die hem kennelijk niet op het lijf geschreven 
was? 

Aan het begin van de spoedvergadering zette Heerma eerst za-
kelijk uiteen wat er tijdens het onderwijsdebat was gebeurd. De 
eerste termijn was wat hem betreft helemaal niet zo slecht verlo-
pen. Ret was pas fout gegaan nadat hij de motie van afkeuring had 
aangekondigd. Dat was te vroeg gebeurd, en te weinig in overleg 
met andere oppositiefracties. 

Daarna konden fractieleden reageren. Piet Bukman opende het 
debat. Hij zei dat hij de harde reacties van de paarse partijen niet 
had voorzien. Bukman, die als partijvoorzitter van het CDA in 1986 

Heerma de landspolitiek had binnengehaald, beklaagde zich ver-
volgens over de collega's die zich niet solidair hadden betoond 
met hun fractievoorzitter, maar achter zijn rug om aan het klep-
pen waren geslagen. Bukman repte van 'achterbaksheid en deloya-
litejt', en betitelde de anonymi als 'lafbekken'. 

Vervolgens namen anderen het woord. Verschillende Kamerle-
den zoals Jacob Reitsma, laakten de voorbereiding van het debat. 
Die was niet goed geweest, zeker gemeten naar de hoge inzet die 
Heerma gekozen had. Berry Esselink zei te betreuren dat de aan-
val op Heerma het zicht had ontnomen op de kritiek die er ook in 
vvn-kring op de uitlatingen van Dijkstal bestond. 

Daarop nam Heerma zelf het woord en uitte zijn overweging 
om af te treden. De anoniem geuite kritiek in het journaal was 
voor hem de bekende druppel geweest. Met 'ratten in de fractie' 
kon hij niet leven, zei hij. Daarop barstte hij in huilen uit. 

Er was maar één manier om zijn aftreden te voorkomen, zo 
maakte hij duidelijk, nadat hij zich enigszins had hersteld. Dat was 
wanneer de anonymi hun maskers zouden afwerpen, en hun iden- 
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titeit bekend zouden maken. Eén voor één ging de voorzitter zijn 
fractiegenoten af in een poging om zijn onzichtbare vijanden hun 
masker af te rukken. Wie waren de bronnen geweest van het NOS-

journaal? 
Langzaam de kring rondkijkend vroeg Heerma het twee, drie 

keer, alsof hij drie keer de haan wilde laten kraaien. Wie zo flink 
is met Job Frieszo te praten, moet ook het lef hebben dezelfde 
woorden hier recht in mijn gezicht te zeggen.' 

De enige die de moed had aan Heerma's oproep gehoor te ge-
ven was Wim van de  Camp.  Ja, hij had met de pers gesproken, al 
ontkende hij zijn onvrede over Heerma's optreden tegen de jour-
nalisten te hebben geuit. In een emotioneel betoog vroeg hij zijn 
voorzitter de zaak niet op de spits te drijven. De pers had aan een 
enkel zinnetje, een enkel beeld, een enkele indruk genoeg om haar 
conclusies te trekken. Moest Heerma zich daarvan afhankelijk 
maken? Ook Van de  Camp  barstte daarbij in tranen uit. 

In het pandemonium dat volgde deed iedereen een beroep op 
Heerma aan te blijven als fractieleider. De voorzitter was ineens 
populairder dan ooit. Reitsma, Heerma's collega uit het Noorden, 
deed een emotioneel beroep op hem in de Friese taal om extra in-
druk te maken. Anderen probeerden de kou uit de lucht te nemen, 
door de pijnlijke discussie een draai te geven richting het gewens-
te politieke profiel van het fractiebestuur. 

Enkele zwaargewichten uit de fractie, zoals Wim Deetman, Piet 
Bukman en Frans Wolters, verlieten even later met Heerma de 
fractie om rust te scheppen. In een gang achter de zaal praatten ze 
op hem in. Dat hij in deze moeilijke tijden de fractie niet kon ach-
terlaten. Dat er geen alternatief was. Dat Wim van de  Camp  gelijk 
had met zijn analyse van de pers. Dat 'paars' zich rot zou lachen als 
de leider van de grootste oppositiefractie ontslag zou nemen. 

Ze brachten Heerma dusdanig aan het twijfelen, dat hij zijn ont-
slag-aankondiging introk. 

Enkele uren later, het was al na middernacht, verliet de CDA-lei-
der het gebouw. Een vrouwelijk Kamerlid, met een bos bloemen 
in de armen, liep hem tegen het lijf. 'Zonde, Enneüs, dat je ons 
gaat verlaten,' zei ze. Ze drukte hem de bos in de handen bij wijze 
van troost. 'Maar wie zegt dan dat ik wegga,' zei Heerma verbaasd. 
De radio,' luidde het antwoord. 
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Een overhaaste radioreporter die iets van het drama op de zol-
der van het Kamergebouw had opgevangen, had een paar uur eer-
der het nieuws over Heerma's aftreden de ether in geslingerd. 
Enigszins prematuur, zo bleek. Vijftien maanden later - maart 
1997 - zou het nieuws overigens wel juist blijken, en Heerma als-
nog zijn ontslag als fractievoorzitter indienen .7 

Eet interpellatiedebat van Heerma en de daaropvolgende gebeur-
tenissen hadden twee waarheden bloot gelegd, die de oppositie 
van het CDA vier jaar lang zouden achtervolgen. 

i. De fractie was geen eenheid maar een losse verzameling par-
lementariërs, 'ratten' zelfs in de ogen van Heerma, die er soms niet 
tegen opzagen elkaar via de media af te branden. Dat voorkwam 
dat het CDA een samenhangende oppositionele strategie zou kun-
nen ontwikkelen. We hadden geen strategie, en holden van inci-
dent naar incident,' zoals Ank Bijieveld zegt, Tweede-Kamerlid 
sinds 1989. Politieke 'killers' bij andere partijen, zoals vvD-leider 
Frits Bolkestein, wisten dit gegeven op belangrijke momenten 
feilloos uit te buiten. 

a. Het CDA onderkende niet zijn nieuwe soortelijk gewicht in de 
landspolitiek. Heerma was het debat ingegaan en had de motie 
van afkeuring aangekondigd alsof Dijkstal en de anderen daarvan 
moesten schrikken. Niets was minder waar. De granaat die Heer-
ma naar Dijkstal gooide, werd keurig teruggeworpen naar het 
CDA-kamp, met alle explosieve gevolgen van dien. De anti-CDA-

sentimenten bij de nieuwe paarse machthebbers waren kennelijk 
erg sterk. Ze maakten de ruimte voor een succesvolle oppositierol 
erg klein. 

Het gebrek aan eenheid vond zijn oorsprong in de voorgeschie-
denis van de nieuwe oppositierol. Sommige fractieleden, zoals 
Van der Heijden en Hillen, waren nog steeds niet heen over het 
gedwongen vertrek van hun geliefde leider, Elco  Brinkman.  Ze 
gaven daarvan de partij, en meer in het bijzonder de toenmalige 
waarnemend partijvoorzitter Tineke Lodders, de schuld. 

Dat ze bovendien van de partij een deel van de schuld in de 
schoenen geschoven hadden gekregen van de verkiezingsneder- 
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laag, zoals uit het rapport-Gardeniers bleek, bevorderde de har-
monie evenmin. 'De fractie had het gevoel: toen Lubbers premier 
was, moesten we onze mond houden, en toen we de verkiezingen 
verloren hadden, nam de commissie-Gardeniers ons ook nog 
eens kwalijk dat we onze mond gehouden hadden,' zo verklaart 
Hans Helgers de stemming in de fractie. 

Dat uitgerekend Heerma  Brinkman  moest opvolgen, had de 
zoveelste kater voor sommige fractieleden betekend. Hij was niet 
alleen lid geweest van het kabinet waarop de fractie met enige re-
gelmaat storm had gelopen. Juist Heerma had samen met Bert de 
Vries fractieleider  Brinkman  in een verkeerd daglicht gesteld. Ge-
zamenlijk hadden ze kerst 1993 een weekbladinterview gegeven 
waarin ze  Brinkman  hadden bekritiseerd vanwege diens voorlief-
de voor het verschijnen in commerciële televisieshows en roddel-
bladen. 

Het wantrouwen tegen Heerma zat diep, zo blijkt uit een ge-
passioneerd commentaar van Brinkmans vertrouweling, Van der 
Heijden. Reagerend op het verwijt dat hij tot de ondermijners van 
het gezag van Heerma hoorde, zegt hij: 'Over complotten gespro-
ken: Enneüs Heerma zat in het complot tegen  Brinkman.  Het 
partijbestuur had augustus 1994  Brinkman  nooit vermoord, als 
het niet bij voorbaat had geweten wie de nieuwe fractievoorzitter 
zou kunnen worden. Anders viel toch ook niet te begrijpen waar-
om mensen in de partij zoals de voormalige bewindslieden plots-
klaps achter Enneüs gingen staan? En anders viel evenmin te be-
grijpen waarom allerlei regionale voorzitters ineens druk op 
"hun" Kamerleden gingen uitoefenen om op Heerma te stem-
men. Dat moet afgesproken zijn voor de overval op  Brinkman.  
Ondertussen opereerde Heerma zelf met een gezicht van: "wie 
ben ik dat ik dit doen mag?" 

Het tweede probleem dat de pijnlijke episode uit december 1995 

aan het licht bracht, was het gebrek aan besef van het sterk ver-
minderde soortelijk gewicht binnen de partij. De opiniecijfers 
voor het CDA schommelden op dat moment rond de 29 zetels. 
Toen gold dat nog als een alarmerende aanwijzing dat er snel iets 
gebeuren moest om de negatieve trend te keren. Drie jaar later, bij 
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de Tweede-Kamerverkiezingen, gaf hetzelfde zetelaantal aan dat 
dit kennelijk de omvang was waarmee het CDA in de toekomst 
moest gaan werken. Dat was wel even wennen, voor de fractie, 
maar ook misschien nog wei meer voor de partij als geheel. 

Voordat we op de feitelijke oppositie van de Tweede-Kamer-
fractie ingaan, beschrijven we daarom eerst de context waarin de-
ze gestalte moest krijgen. Want niet alleen de Kamerleden, maar 
de hele partij en de talrijke CDA-bestuurders in het land moesten 
aan de nieuwe nietigheid wennen. Hun onvrede hierover projec-
teerden ze voor een belangrijk deel op de fractie. Daardoor kwam 
de parlementaire oppositie van het CDA onder spanning te staan. 

Wij krijgen steeds vragen in het land: waarom treden juffie niet 
harder op? We horen niets van jullie,' was de manier waarop Wim 
van de  Camp  deze frustraties in een interview had verwoord.' 

Waar zijn jullie? We horen niets van jullie!' Ze hadden dat het 
eerste oppositiejaar eindeloos moeten horen, de 34  parlementa-
riërs die op 22 augustus 1994 aan de oppositie begonnen. Tijdens 
hun spreekbeurten, vaak op de maandagavond voor aanvang van 
de parlementaire week, waren de Kamerleden gestuit op onvrede 
en onbegrip van de achterban. 

Die moesten niet alleen stoom afblazen over alle blunders die 
partij en fractie in hun ogen voor 1994  begaan hadden, en die tot 
de verkiezingsnederlaag hadden geleid. Ze toonden ook nauwe-
lijks begrip over de (on)mogelijkheden die een oppositiepartij 
heeft om invloed uit te oefenen op het regeringsbeleid, en be-
kendheid te geven aan haar standpunten. 

Dat het CDA nog zelden in het nieuws verscheen, moest wel lig-
gen aan de zwakke manier van oppositie voeren. Dat het paarse 
kabinet er nog steeds zat, idem dito. 'Verkeerde verwachtingen 
van onze achterban stonden ons functioneren als oppositiefractie 
na 1994  het meest in de weg,' stelt Frans Wolters, vice-fractie-
voorzitter van het CDA van 19 89  tot 1996.   'Normaliter berichtte de 
krant uitgebreid over wat een CDA-minister of de CDA-fractie van 
een actueel onderwerp vond. Dat was van het ene op het andere 
moment helemaal over. "De Tweede Kamer heeft besloten", 
stond er in de krant, maar dat het CDA tegen was en waarom dat zo 
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was, stond er niet in. De achterban begreep dat niet.' 
Alsof het CDA nog steeds de belangrijkste partij van het land 

was, zo reageerde het gemiddelde kaderlid op de situatie in Den 
Haag. Dat er een CDA-loze coalitie in het regeringspaleis zetelde, 
kon of wilde eigenlijk niemand geloven, zeker niet in gebieden als 
Brabant en Limburg waar de macht van het CDA nog vanzelfspre-
kend was. Wolters, woonachtig in Venlo, zegt: 'Het eerste halfjaar 
was het: jullie hebben dat zooitje toch wel voor de kerst opge-
ruimd, hè? Paars kan toch niet zonder ons, dus oppositie voeren 
wordt een eitje. Toen dat tegenviel en het kabinet bleef zitten, 
werd het: "We horen niks van jullie. We lezen niks in de krant over 
juffie." En toen we daar wat aan gingen doen door krantjes onder 
het actieve kader te verspreiden met onze standpunten - defractie-
flitsen - werd het: "Ja, jullie zeggen dat nou allemaal wel, maar het 
komt niet over. Jullie zeggen het niet krachtig genoeg." En dan 
wezen ze naar Enneüs Heerma.' 

Het optreden van de CDA-fractie mocht zich verheugen in open-
lijke en nauwgezette recensies door de bestuurlijke achterban. Er 
waren veel (ex) -wethouders en raadsleden, die de Tweede-Kamer-
fractie een belangrijke rol toedichtten bij de verkiezingsneder-
lagen, die de Kamerleden met groeiend ongeduld volgden en de 
onvermijdelijke fouten die de oppositievoerders in het begin maak-
ten, onder het vergrootglas legden. 'Onze achterban zat ons dicht 
op de huid, meer dan bij de andere partijen,' zegt Wolters. 

Oktober 1995 citeert de Volkskrant Marnix van Rij, CDA-fractie-
voorzitter in Wassenaar, en later partijvoorzitter. Hij had in een 
ingezonden stuk in Trouw voor de verkiezingen een jaar eerder de 
koers van de fractie al eens gelaakt. In 1995 was hij al even kri-
tisch. 'Het moet nu wel gaan komen,' zei hij. 'Als oppositiepartij 
heb je de plicht de zwakke plekken in de regering bloot te leggen, 
en wat mij betreft mag dat met vrij forse middelen.`  Stanley  Bin-
derhagel, voorzitter van de Brabantse CDA-afdeling, zag zelfs an-
derhalf jaar later nog geen enkele vooruitgang. 'Onze oppositie is 
tot nog toe erg slecht geweest. We lijken wel een bijwagen van de 
coalitie.'10  

Van Rij en Binderhagel waren niet de enigen die er zo over 
dachten. Het ongeluk van de CDA-fractie was dat de partij een 
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waar legioen aan oud-ministers, oud-topambtenaren, burgemees-
ters en andere vooraanstaande burgers kende dat getrouwd was 
met de macht, of dat was geweest. 

De kritiek kwam voort uit eigenbelang, of werd gevoed door 
een bestuurlijke traditie. Zo waren er CDA-bestuurders die duide-
lijk maakten liever zaken te willen doen met paars, en de CDA-frac-
tie maanden voorzichtig aan te doen. 'Een CDA-gedeputeerde zei 
mij dat zijn boterham aan de paarse kant werd besmeerd,' zegt De 
Hoop Scheffer, sinds maart 1997  fractieleider. '1-Jij wilde een rond-
weg aangelegd hebben en dat kon alleen maar met de hulp van de 
paarse partijen.' 

Maar er sprak ook een algemener dédain of gevoel van on-
macht uit de kritiek. De opvallendste bijdrage daaraan was mis-
schien wel die van Dries van Agt. Hoewel ex-premiers er geen ge-
woonte van maken de kachel aan te maken met latere politieke 
leiders, bleek Van Agt er andere normen op na te houden. De 
oud-premier haalde Heerma maart 1997 in een trommelvuur van 
kritiek neer door zijn stijl als 'te voorzichtig, te prudent en te ban-
gelijk' te omschrijven.11  

De negatieve commentaren en recensies van bestuurders, oud-
bewindslieden en andere betrokken toeschouwers bezorgden de 
fractie niet alleen permanent een negatief gevoel, ze verkleinden 
ook haar speelruimte in het parlement. Een belangrijk voorbeeld 
deed zich maart 1995 voor. 

In de Tweede Kamer was de nodige opwinding ontstaan over 
de voortdurende botsingen tussen staatssecretaris van Volkshuis-
vesting Dick Tommel en PvdA-Kamerlid Adri Duijvestein. Het 
was niet alleen een kwestie van botsende politieke stijlen, maar 
ook van verschillend politiek inzicht. Duijvestein vond dat Tom-
mel met het beleid (bruteringsoperatie) dat hij van zijn voorgan-
ger Heerma had geërfd, te weinig deed om de huurders te be-
schermen. De huurders vormden nu juist een belangrijk deel van 
de achterban van de PvdA in het algemeen en van Duijvestein, 
voorzitter van de Woonbond, in het bijzonder. De PvdA dreigde 
tegen het wetsvoorstel te stemmen. 

Heerma had bedacht dat het mooi zou zijn wat oppositionele 
olie op het 'vuur te gooien door Duijvestein een handje te helpen. 
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Tijdens een toespraak voor partijgenoten in Leeuwarden in janu-
ari 1995, had hij aangekondigd dat het CDA om politieke redenen 
wellicht tegen sommige wetsvoorstellen zou stemmen. Te vaak 
rekenden de regeringspartijen naar Zijn am op het CDA om Zo'n 
wetsvoorstel aan een meerderheid te helpen. 

De bruteringswet was daarvoor een mooi voorbeeld, zo meen-
de hij. Weliswaar stond zijn eigen handtekening als toenmalig 
Staatssecretaris onder het stuk, maar ook die van Wim Kok. Die 
had als toenmalige minister van Financiën het wetsontwerp waar-
mee miljarden gemoeid waren, moeten goedkeuren. Volgens 
Heerma was het gezag van Kok als PvdA-leider in het geding nu 
zijn eigen PvdA-fractie tegen dreigde te stemmen. Als die dat kon, 
kon oppositiepartij CDA het zeker. 

Heerma had echter buiten burgemeester  Wolter  Lemstra van 
Hengelo gerekend. Die liet onmiddeffijk via de media weten dat 
hij Zijn lidmaatschap van het CDA zou opzeggen als Heerma Zijn 
voornemen zou uitvoeren. Lemstra had in zijn vorige baan, als se-
cretaris-generaal van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieu (vRoM), maar liefst vijf jaar aan ded esbetreffende brute-
ringswet gewerkt. Als eenvoudig CDA-lid' zei hij niet te begrijpen 
waarom zijn partij om louter oppositionele redenen 'zo'n belang-
rijke wet wil laten vallen', zo liet Lemstra via de media weten. De 
kwestie liep overigens met een sisser af. Kok herstelde de eenheid 
in de eigen partij. Zowel de PvdA als het CDA stemden uiteindelijk 
voor het wetsvoorstel. 

In de CDA-fractie werden ze intussen gek van dit soort interven-
ties en incidenten. Ook de aanhoudende kritiek in de zaaltjes 
maakten CDA-parlementariërs onzeker. Als 'geslagen honden' be-
gonnen ze volgens Wolters aan de wekelijkse fractievergadering. 
Wolters: 'Voordat je het wist had je elkaar in de put gepraat, en be-
gon je buitengewoon gedemotiveerd aan je werk van die week. 
De één na de ander zei dan: "Voorzitter, gisteravond was ik op 
spreekbeurt in plaats X of Y en er deugde weer niks van. Terwijl 
we hier toch zo ontzettend ons best doen." 

Het was niet alleen het onbegrip van de achterban, maar het Wa-
ren ook de zeer verschillende signalen uit diezelfde achterban die 
sIc fractieleden onzeker maakte. In de zaaltjes vernamen de parle- 
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mentariërs dat het CDA harder tegen paars moest optreden, en 
'forse middelen' moest gebruiken om met Van Rij te spreken. In 
de opiniepeilingen daarentegen lazen ze dat zestig, soms zelfs ze-
ventig procent van de CDA-kiezers vond dat paars een goed beleid 
voerde.  

'Vergeet niet dat uit onderzoek blijkt, dat velen binnen onze 
achterban best tevreden zijn met het beleid van de coalitie,' zei 
Heerma in het CDA-Jaarboek 199f -1996. 'Ook uit brieven merken we 
dat het kabinet zijn best doet en alles in het redelijke probeert te 
doen. De marges voor de oppositie zijn dus zeer gering.` 

Uitlatingen van leidende CDA-politici uit het verleden vergroot-
ten de verwarring alleen maar. Die zeiden dat paars niets anders 
was dan een voortzetting van het (uiteraard succesvolle) beleid 
van het CDA. Oud-premier Lubbers deed dat in een opiniestuk 
voor de International  Herald  Tribune, op Prinsjesdag En de- 
zelfde Van Agt die eerst Heerma hard had aangevallen vanwege 
zijn weinig gedurfde oppositiestijl, adviseerde de fractie een jaar 
later om niets anders te doen dan het kabinet 'luid te feliciteren 
met de uitvoering van het CDA programma 13  

Tijdens spreekbeurten kregen Kamerleden het verwijt dat ze 
niet genoeg met de vuist op tafel sloegen. Als dat dan gebeurde 
stond de telefoon van de fractie roodgloeiend, omdat de bellers 
vonden dat het geen pas gaf om zo tegen de regering tekeer te 
gaan. Wolters vertelt: 'Collega Van der Burg zei een keer tegen mi-
nister Sorgdrager tijdens een mondeling vragenuur dat "het geso-
demieter" bij haar afgelopen moest zijn. De volgende dag kregen 
we tientallen telefoontjes van leden die zeiden dat dat geen taal 
was. Het oppositie voeren moest wel netjes blijven.  Brinkman  had 
een keer tegen de regering gezegd dat het speelkwartier over was. 
Dat was zo'n beetje wel het maximum dat een CDA-politicus zich 
tegenover een vertegenwoordiger van de regering kon permitte-
ren.' 

De val in de hiërarchie van het nieuws en de beperkte mogelijk-
heden van een oppositiepartij om daadwerkelijk invloed uit te oe-
fenen op het politieke proces, waren niet de enige dingen waaraan 
de achterban van het CDA maar moeilijk kon wennen. Dat het CDA 

voor spreekbeurten alleen nog maar Kamerleden en geen  minis- 
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ters meer in de aanbieding had, was al even Zeer een hard gelag. 
'De fractie was toch een beetje het B-team,' zo typeerde het Ka-

merlid Hans Hillen de positie van de fractie in het CDA. 'Het ging 
in de partij altijd om de ministers.' Het CDA werd - zeker sinds 
het succes van Lubbers - geassocieerd met premiers, ministers en 
staatssecretarissen. De tijden van Romme, Schouten, Tilanus en 
die andere parlementariërs die de christelijke politiek gezag en 
aanzien hadden gegeven, waren voorbij. 

Vroeger had alles, of in elk geval veel, afgehangen van de pres-
taties van de bewindslieden. Nu draaide alles om de CDA-fractie. 

Ze moest niet alleen in het parlement presteren, maar ook het land 
in om de nieuwe situatie uit te leggen. Het kostte menig Kamerlid 
grote moeite zich aan de nieuwe situatie aan te passen. 

'Veel fractieleden waren op de schouders geklopt en in de wat-
ten gelegd door lobbyisten en andere mensen in het land die hen 
nodig hadden,' zegt partijvoorzitter Hans Helgers. 'Ze hoefden 
nooit weg, maar konden gewoon audiëntie houden in Den Haag. 
Als mensen jou jarenlang het idee geven dat je zo goed bent, weet 
je niet beter.' 

Bovendien wachtte fractieleden een ondankbare taak in de zaal-
tjes. Daar moesten ze een soort spoedcursus 'verwachtingspa-
troon oppositie voeren' geven. Ze dienden te vertellen hoe moei-
lijk het opponeren was tegen een coalitie die het economisch tij 
mee had, die gevormd werd door partijen die heel blij waren van 
het CDA af te zijn, en die ook nog welbespraakte politici in haar 
midden had als Frits Bolkestein. 

Deze zware opgave leidde tot onzekerheid. Voordat je het wist 
trok je een muur op van verongelijktheid, en riep je iets van: we 
nemen uw kritiek mee, zonder in discussie te gaan,' zegt het Ka-
merlid Van de  Camp.  

Collega  Leers,  woordvoerder Verkeer en Milieu, ondervond 
met welk kaliber 'de zaaltjes' hun kritiek op leden van het B-team 
konden afvuren.  Leers  maakte in 1996 furore in het debat over de 
hogesnetheidslijn door het zogeheten Groene Hart. Mede door 
zijn handige manoeuvres kwam de PvdA-fractie lijnrecht tegen-
over de 'eigen' minister Margaretha de Boer te staan, een succes 
waarvan elke oppositie-partij Zou moeten watertanden. 
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Zo niet de CDA-afdeling Leiderdorp. Die ontging dit succes ten 
enenmale. Haar dorp werd immers de dupe van de wijziging in de 
route die  Leers  had voorgesteld, en dat liet ze het geachte Kamer-
lid op ongezouten wijze blijken. 

Geheel naar christelijk gebruik liet de voorzitter de avond ope-
nen met een bijbeltekst. De citaten uit Mattheüs -'Gij zult uw eed 
niet breken. Laat het "ja" dat u zegt "ja" zijn, en het "nee" "nee" 
- sloegen op de ommezwaai die  Leers  in het HsL-debat had ge-
maakt, nodig om de PvdA-fractie in moeilijkheden te brengen. 

Nadat Gods woord in stelling was gebracht tegen de katholiek, 
kwamen vervolgens de gelovigen zelf, zo schreef een verslaggeef-
ster van het Leid.cch Dagblad die erbij was. 'Moeten we dit kwalifi-
ceren als een politiek spelletje? Deed u dit alleen om de coalitie te 
dwarsbomen?' vroeg raadslid Gert Hogervorst ongelovig. 'Denkt 
u met dit opportunistisch gescharrel Leiderdorpse kiezers terug te 
winnen?' volgde Arie Roest, voorzitter van de raadsfractie?  Leers  
had leukere avonden beleefd.` 

Het bleef niet bij kritiek, onbegrip en onvrede in de zaaltjes van 
het land of van oud-ministers in de media. De partij-elite op het 
CDA-kantoor aan de Dr. Kuyperstraat in Den Haag nam haar over. 
Ze gebruikte de negatieve commentaren voor haar eigen missie: 
een grote schoonmaak van de Tweede-Kamerfractie. 

Partijvoorzitter Helgers wierp zich op als architect van de ope-
ratie die van het CDA een politieke partij moest maken die dacht in 
heldere politieke standpunten in plaats van in termen van be-
stuurlijke haalbaarheden. De zittende fractie, nota bene vrucht 
van het eigen selectieproces van de partij, deed daar onvoldoende 
aan, vond Helgers, en moest weg. 

Het partijkader werd onbekommerd ingezet om de daden van 
de 'beroepspolitici' aan het Binnenhof te bekritiseren. Kamerlid  
Ries  Smits, een van die 'beroepspolitici', herinnert zich: 'Bijna elke 
week in 1995 en 1996 kregen we weide partij op ons dak. Het stra-
mien was elke keer hetzelfde. 's Morgens werden afdelingsvoor-
zitters naar het Kuyperhuis gehaald, vervolgens geknipt en ge-
schoren door de partijvoorzitter die vertelde dat er van ons niets 
deugde. Vervolgens kwamen ze hierin het parlement vertellen dat 
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er... inderdaad, van ons niets deugde. Ze werden echt gestuurd 
door het partijbestuur.' 

Ook vice-voorzitter Tineke Lodders die het nodige prestige had 
opgebouwd met de manier waarop ze de partij door de crisis van 
zomer 1994 had geloodst, en voorzitter Hans Helgers die in 1995 

aantrad, bemoeiden zich naar eigen inzicht en willekeur met het 
fractiewerk. Toen de net aangetreden vice-fractievoorzitter De 
Hoop Scheffer voor de radio zei het kabinet 'met het scherpe flo-

ret en desnoods met de moker' te gaan willen bewerken, deelde 
Lodders twee dagen later, eveneens op de radio, doodleuk mee: 
'Ik geloof niet in die moker. Die past onze partij niet.` 

Toen Heerma in een interview zei dat hij zijn kinderen liever bij 
een homo-paar zou onderbrengen dan bij een kindertehuis, 
mocht hem en zijn vrouw iets overkomen, zei Helgers in het par-
tijblad faliekant tegen het homohuwelijk te zijn. Zelfs het buiten-
land viel het hoge politieke profiel van Helgers op. Nog in de zo-
mer van 1 99 8  werd Helgers op de home-page op Internet van de 
Amerikaanse inlichtingendienst CIA als 'politiek leider' van het 
CDA bestempeld. 

Zowel Helgers als Lodders waren lid van het zogeheten collec-
tief leiderschap dat Lodders in de zomer van 1994 had ingesteld. 
Het was een uitgebreid gezelschap dat elke maandag in het ge-
bouw van de Tweede Kamer vergaderde, maar waarin de Tweede-
Kamerleden in de minderheid waren. De enige twee CDA-parle-
mentariërs waren Heerma en zijn vice-voorzitter Wolters. De 
anderen waren Euro-delegatievoorzitter Hanja Maij-Weggen, Se-
naatsfractievoorzitter Luc van Leeuwen en wetenschappelijk di-
recteur Jos van Gerinip. 

Het beraad was in zekere zin een voortzetting van het Catshuis-
overleg zoals dat voor mei 1994  had gefunctioneerd. Jarenlang 
had dit overleg de cockpit gevormd van waaruit Nederland werd 
bestuurd. CDA-bewindslieden, de fractie- en vice-fractievoorzit-
ters uit Eerste en Tweede Kamer, de partijvoorzitter alsmede de 
delegatieleider uit het Europees Parlement, elke donderdag waren 
ze bijeengekomen in de ambtswoning van de premier om zaken 
door te spreken. Het onderscheid tussen de zaken van de partij en 
de zaken van het land was daarbij weleens vervaagd. 
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Dezelfde schinvnigheid omgaf het politiek afstemmingsover-
leg. Het institutionaliseerde de gezagsverhoudingen op een ma- 
nier, die niet paste bij de nieuwe omstandigheden. Ze gaf partij-
functionarissen en niet-fractieleden een platform om zich met het 
werk van de fractie te bemoeien. Dat kon alleen maar tot spannin-
gen leiden. 

Dat bleek onder meer in maart 1 99 5,  tijdens de campagne voor 
de Provinciale-Statenverkiezingen. Hanja Maij-Weggen had aan-
gekondigd als oud-minister van Verkeer en Waterstaat een boekje 
te zullen opendoen over de manier waarop de coalitiepartners met 
het dossier van de Betuwelijn omgingen. Hoewel ze daar al een 
persbericht over had uitgebracht, probeerde Heerma haar daar-
van af te houden. Hij vond het politiek niet zuiver dat oud-be-
windslieden over een onderwerp uit hun eigen portefeuille be-
gonnen. Maar Maij dacht daar anders over. 

De Europarlementariër ergerde zich bovendien aan de manier 
waarop VVD-leider Bolkestein de campagne inging met thema's als 
beperking van het aantal asielzoekers en van de uitgaven voor ont-
wikkelingssamenwerking. Ook combineerde hij een sterke 'Euro-
scepsis' met een grote nadruk op het eigenbelang in de buiten-
landse politiek. 

'Het was een patroon van denken, dat je altijd aantrof in een be-
paald soort extreem-rechtse kringen in het Europees parlement,' 
aldus Maij. Ze sprak dan ook af met de partijtop dat ze tijdens een 
campagne-optreden in het Groningse Zuidhorn zou wijzen op de 
grote verschillen tussen Bolkesteins denken, en dat van de libera-
len in het Europees parlement. 

Maar eenmaal achter de katheder ging ze een stap verder en ver-
geleek ze Bolkesteins redenaties met die van Flip de Winter, leider 
van het extreem-rechtse Vlaams Blok in België. 'Mensen in Ne-
derland schrokken daar nogal van, maar ik vond het eigenlijk heel 
normaal. We hebben in het Europees parlement namelijk uit vier 
landen dat soort extreem-rechtse delegaties,' aldus Maij. 

Wat er vervolgens gebeurde vond de oud-minister een school-
voorbeeld van de manier waarop paarse politici konden inhakken 
op het CDA omdat de oppositie-fractie hopeloos verdeeld was. 
Maij: 'Aanvankelijk reageerde Bolkestein helemaal niet boos, maar 
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bromde iets over mij in de trant van: "ik weet wie het zegt".' Dat 
veranderde toen een andere Europarlementariër van het CDA, Arie 
Oostiander, in een weekbladartikel Bolkesteins redeneringen ook 
in verband bracht met extreem-rechtse partijen. Een woedende 
VVD-leider eiste daarop plotseling excuses van Maij. 

'Dat kwam door de intriges in de fractie,' aldus Maij. 'Een aan-
tal fractieleden, Hans Huilen voorop, eiste dat Heerma zich van 
mij zou distantiëren en mij zou dwingen mijn excuses aan te bie-
den. Gek eigenlijk: Heerma zou afstand moeten nemen van par-
tijgenoten om een politieke tegenstander te gerieven.' 

'De onenigheid werd doorgebriefd naar het VVD-kamp,' zegt 
Maij. 'Een dag later begon Bolkestein ineens van mij excuses te ei-
sen. Dat was natuurlijk geen toeval. ik weigerde dat, want waarom 
zou ik dat doen? ik had Bolkestein niet persoonlijk met De Win-
ter vergeleken, maar alleen twee redenaties.' Heerma, de oud-
staatssecretaris, werd niettemin door de fractie op pad gestuurd 
om Maij, de oud-minister, op de knieën te dwingen. Tevergeefs: 
het enige dat Maij deed, was de avond van de verkiezingsuitslag 
haar excuses aan de partij aanbieden, dat het haar speet de CDA-

campagne schade berokkend te hebben. 'Maar de echte oorzaak 
van die schade lag natuurlijk bij de intriges in de fractie en de ver-
krampte reacties van Enneüs daarop,' aldus de oud-bewindsvrou-
we. 

'Ik heb er erg veel verdriet van gehad,' zegt Maij achteraf. 'ik 
realiseerde me eigenlijk pas achteraf hoe ik door de groep rond 
}-Iiilen betrokken werd bij de vernieling van Enneüs. Want het was 
die groep die Heerma op mij had af gestuurd. ik vond het iets on-
genadigs hebben. Er was sprake van verregaande disloyaliteit. Het 
had bij ons niet mogen gebeuren. Het etiket christelijk kon je er 
echt niet opplakken.' 

Het inhakken van Bolkestein op het CDA werd echter niet alleen 
mogelijk door de verziekte relaties binnen de fractie en tussen 
fractieleden en oud-ministers, in dit geval Maij. Heerma was ook 
niet opgewassen tegen de liberale leider. 

Hoezeer de fractieleider zich tijdens de Statencampagne op zijn 
tegenspeler van de VVD had verkeken, blijkt uit de notulen van de 
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evaluatievergadering van 9  maart 1995,  die de fractie aan de Sta- 
tenverkiezingen wijdde. 'De verontwaardiging van de heer Bol- 
kestein, waarvan de heer Heerma aanvankelijk meende dat deze 

d 1 
oprecht was, bleek achteraf vooral door electorale overwegingen 
ingegeven. De heer Heerma heeft in een vroeg stadium intern aan  

star 

de heer Bolkestein laten weten zich van de uitspraken van me- 
vrouw Maij-Weggen te distantieren.' 

trac 
fijd 

Zowel door de nasleep van de Tweede-Kamerverkiezingen van 
het 

een jaar eerder, als door de interne strubbelingen, verloor het CDA 

achtvan de 27 zetels in de Eerste Kamer. De stemming op de eva- 
ere 

luatievergadering liet zich raden. Ze kwamen het beste tot uit- 
d ag 

drukking in een van de conclusies die Heerma volgens de notulen 
trok: 'Het herstel zal nog veel tijd vergen, en te hopen valt dat het  
kabinet niet te snel zal vallen.' Het was een opmerkelijke conclusie 

tic t 

voor een oppositieleider. 
efl 

Maij-Weggen zou zich daarna enige tijd onthouden van uitspra- 
wei 

ken over de landspolitiek. Heerma nam zich voor het roer van de 
Ir 

partij meer naar zich toe te trekken. Dit voornemen leidde overi 
gens tot een nieuw incident.  

pail  
Aan het einde van de evaluatievergadering van donderdag 9 De 

maart 1 99 5 concludeerde Heerma 'met betrekking tot de politie- 
ke leiding dat het primaat bij de fractievoorzitter ligt'. Niet de par- 

zeg 
heu 

tijvoorzitter,  of voorbijkomende oud-ministers maar de fractie- toe 
voorzitter gaf politiek leiding aan de partij. 

Heerma realiseerde zich echter hoe gevoelig dit thema lag. Niet 
voc 

iedereen binnen het CDA zou zich voetstoots bij dat politiek gezag 
sne 

van Den Haag neerleggen. Hij maande dan ook tot voorzichtig- i
hed 
mo 

heid. 'De leden worden verzocht dit niet uit te dragen, omdat het 
partijbestuur hier nog over moet spreken.' nar r  Heerma zelf was echter de eerste die zich niet aan deze door 

nab  
hemzelf geformuleerde afspraak hield. Tegen wachtende journa- 
listen die, zoals wel vaker, met snorrende camera's op de gang 

mo 

stonden, en vroegen wie nu de politiek leider was van het CDA, zei 
me 

Heerma: 'Die staat voor u.' 
cor 

Zijn onthulling, of meer, een vlucht naar voren, bracht de partij 
gin 

opnieuw in rep en roer. Dat was immers niet de afspraak? De 
op 

woordvoerder van Helgers bracht de volgende dag een ingewik- 
van 
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kelde verklaring uit die erop neerkwam dat ook Helgers deel uit-
maakte van de politieke top. 

Het zou niet bij dit ene incident blijven. Binnen de fractie broei-
de het ongenoegen over het optreden van Helgers en diens con-
stante bemoeienissen met het werk van de parlementariërs. Als 
opvolger van de januari 1994 afgetreden Wim van Veizen had de 
fractie veel liever een partijvoorzitter gezien die zijn baan in deel-
tijd zou uitoefenen. Dat verkleinde de kans dat hij of zij zich met 
het dagelijks politiek handwerk ging bemoeien. De partij besloot 
er echter een volledige baan van te maken. 

Met groeiende irritatie zag de fractie Helgers zijn volledige 
dagtaak gebruiken door eerst op luistertoer te gaan door de CDA-

afdelingen in het land en vervolgens de daar opgedane informa-
tie en verworven steun te gebruiken om de fractie kritisch te vol-
gen. Het politieke vacuüm aan de top, dat was ontstaan door het 
wegvallen van de bewindslieden, werd voor een belangrijk deel, 
meer dan de fractie had gehoopt, gevuld door Reigers en Lod-
ders. 

Voor sommige Kamerleden was de constante kritiek van de 
partij-elite aan de Dr. Kuyperstraat pijnlijker dan die in het land. 
'De kritiek in de zaaltjes was vervelend maar begreep ik nog wel,' 
zegt bijvoorbeeld sociaal-economisch specialist Pieter-Jan Bies-
heuvel. 'Daar wist men niet precies hoe het hier in Den Haag aan 
toe ging, en wilde men graag op verjaardagsfeestjes met de partij 
voor de dag kunnen komen. Maar wat me werkelijk door de ziel 
sneed was de kritiek van partijbestuurders en andere insiders. Die 
moesten toch beter weten wat de mogelijkheden en onmogelijk-
heden zijn van een oppositie-fractie.' 

Gevolg van de houdingvan de achterban in de zaaltjes en op het 
partijkantoor was niet alleen dat de Kamerleden tegenstrijdige sig-
nalen kregen wat voor soort oppositie ze tegenover het kabinet 
moesten voeren: met de floret, de botte bijl, de moker of andere 
metaforen die in dit opzicht de ronde deden. De permanente 
commentaren in de media, meer in het bijzonder op de opinie-pa-
gina van het dagblad Trouw, hadden een uitvergrotende werking 
op de fouten die de CDA-fractie onvermijdelijk in de eerste jaren 
van haar oppositionele werk maakte. 
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Fractievoorzitter Heerma had al op de beginnersmoeilijkheden 
gepreludeerd toen hij Op 31 augustus 1994, tijdens het debat over 
de regeringsverklaring, zei: Wij aanvaarden onze oppositie-rol. 
Wel]icht wat onwennig. De ervaring is niet zo groot. De minister-
president heeft daar vanmorgen al op gewezen. Wellicht wil het 
kabinet ons af en toe een handje helpen.` Het was die typisch 
voorzichtige 'mogen-wij-ook-even'-toon, die de achterban met 
ongeduld en wantrouwen vervulde. 

Maar ook Heerma's opvolger, De Hoop Scheffer, van wie een 
fellere oppositietoon verwacht werd, zag de belangrijke beperkin-
gen die de onwennigheid met zich meebracht.  'Dc  oppositierol 
betekende voor ons een ware cultuurschok,' zegt hij terugblik-
kend. We waren er niet op voorbereid. De meesten van ons had-
den het niet gewild. Sommigen van ons hadden op voortzetting 
van hun portefeuille in het kabinet gerekend.' Het gewennings-
proces noemt De Hoop Scheffer 'de belangrijkste oorzaak van de 
problemen die we een tijdlang met die rol hadden'. 

De fractie was om verschillende redenen slecht voorbereid op 
dit leerproces: de verdeeldheid en intriges deden hun schadelijke 
werk, maar ook de samenstelling van het 34-tal, de organisatie van 
de fractie alsmede de fractiecultuur, stonden de opbouw van een 
oppositionele vechtmachine in de weg. 

Van de 34  die in 1994 in het strijdperk traden was slechts een 
deel mentaal in staat en bereid de oppositierol te vervullen. In de 
eerste plaats viel het grote aantal oud-bewindslieden op, afgezien 
van Heerma in totaal zes: Ernst  Hirsch Baum,  Piet Bukman, 
Dsengisz  Gabor,  Yvonne van Rooy, Wim Deetman, Elco  Brink-
man.  Sommigen kwijnden aanvankelijk in stilte weg zoals  Hirsch  
Ballin en  Gabor,  anderen gaven eerlijk blijk van hun moeite met 
de nieuwe situatie, zoals Van Rooy. De oud-staatssecretaris rea-
geerde woedend op de partijvoorlichter toen die voorjaar 1995 
brak met de gewoonte vrijwel dagelijks persberichtjes over haar 
uitspraken in het parlement te verspreiden. 

Weer anderen stortten zich vol overgave op parlementaire 
banen die meer prestige gaven dan het 'gewone' fractiewerk. 
Deetman had zijn Kamervoorzitterschap. Bukman beleefde het 
nodige plezier aan het plaatsvervangend voorzitterschap van de 
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heden Kamercommissie van Buitenlandse Zaken zolang voorzitter 
t over Maarten van Traa (PvdA) de IRT-enquêtecommissie leidde. Ze bo- 
de-rol. den een uitweg uit het 'gewone' Kamerwerk. 
nister-  Brinkman  was een geval apart. Na zijn gedwongen vertrek 
stil het kreeg hij als kleine pleister op een grote wonde het (vooral in de 
ypisch wintermaanden populaire) voorzitterschap van de vaste Kamer- 
n met commissie van Arubaanse en Antilliaanse Zaken toebedeeld. Vol- 

doening gaf het niet: vaak bleef zijn zetel in de Kamer leeg. 
ie een De verwerking van het pijnlijk verleden was nog in volle gang, 
erkin- zo bleek begin 1995 uit een openhartig interview in het blad Libel- 
;itierol le met Janneke  Brinkman,  ooit de toekomstige 'first  lad].  Uit haar 
igblik- relaas over het huiselijk leven van  Brinkman  na zijn politieke val 
,s had- kwam een troosteloos beeld naar voren. 
etting 'Het is alsof ik niet meer kan lachen, het leven lijkt alleen nog 
nings- maar vervelenderigheid. En mijn haar viel uit. Bossen hield ik in  
ran  de mijn hand. ik belde mijn huisarts op. Hij zei: negentig procent 

stress. Gelukkig dacht ik, want met die rottigheid zal het ooit af- 
eid op gelopen zijn en wie weet komt het haar dan ook terug.' 
lelijke Om de stress van haar man te bestrijden was ze veel thuis, en  so- 
tie  van lidariseerde met hem. 'Je kruipt dichter naar elkaar toe. ik pro- 
in een beerde het te relativeren - "laat ze maar zeuren" en zo. Je bent lief 

voor elkaar. ik heb vrachten sinaasappels uitgeperst, voor de kin- 
.ts een deren, voor hem.'18  
In de Elco  Brinkman  verliet de Kamer in februari 1995. Hij werd 

gezien voorzitter van het Algemeen Verbond van Bouwbedrijven. 
kman, In de oppositie viel met de oud-bewindslieden niet veel te be- 
Brink- ginnen.  Hirsch  Balfin vluchtte na enkele maanden terug naar de 
4irsch plek waar hij vandaan was gekomen, de katholieke Universiteit 
Le met van Brabant (KUB), en combineerde deze baan ook nog met een 
is rea- lidmaatschap van de Eerste Kamer. Yvonne van Rooy volgde hem 

1995 een paar jaar later na een mislukte sollicitatie op de vacature van 
t haar het burgemeesterschap van Tilburg, als voorzitter van het college 

van bestuur van de KUB. 

ntaire Deetman zaaide eerst onrust in de fractie door bij sommigen de 
werk. indruk te wekken uit te zijn op het lijsttrekkerschap van het CDA. 

Je het Later vertrok hij naar het stadhuis van Den Haag. Bukman, zijn  
,an  de opvolger, werd ongelukkig als voorzitter van de Tweede Kamer 
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omdat hij bij stemmingen geen opgestoken handen kon tellen. 
Van de as Kamerleden die overbleven, vielen er tussentijds en-

kelen uit door ernstige ziekte - Mieke Boers-Wijnberg - of zelfs 
overlijden, Berry Esselink. Financieel specialist Terpstra was en-
kele maanden uitgeschakeld na een hartaanval. Een paar andere 
fractieleden waren te zeer geschokt door de crisis in de partij en 
achtten zich te veel met dat verleden verbonden om krachtig op-
positie te kunnen voeren. Voormalig fractie-secretaris Ali Doel-
man-Pel viel onder meer in deze categorie. Ten slotte kwamen en-
kele nieuwelingen slecht uit de verf, zoals Nel Mulder-Van Dam. 
Daarmee kwam de eigenlijke grootte van de oppositiefractie CDA 

1994-1998 op zo'n 24 mensen, tien minder dan haar feitelijke om-
vang. 

Behalve de samenstelling, vormde de organisatie een complica-
tie bij de omvorming van regerings- naar oppositiefractie. De 
fractie kende een tamelijk platte opzet. De voltallige vergadering 
werd zoveel mogelijk bij alle besluiten betrokken. Deze organisa-
tie was een reactie op de voorafgaande periode waarbij de fractie 
het gevoel had dat er te veel bedisseld werd tussen fractietop en 
CDA-ministers. 

De platte opzet had evenwel schadelijke gevolgen voor het op-
positie voeren. De gelijkheidscultuur schiep een zekere weerzin 
tegen fractieleden die probeerden belangrijke onderwerpen naar 
zich toe te trekken om daarmee furore te maken in de media. 

De CDA-fractie kende voor een aantal onderwerpen dat voor de 
partij van belang was, twee of zelfs drie woordvoerders: Terpstra, 
De Jong en Huilen voor Financiën; Van der Linden, Biesheuvel en 
Van Ardenne voor Landbouw; Bijleveld, Doelman en Terpstra 
voor gezinspolitiek. 

Deze opzet vloekte met elke oppositiestrategie waarin, tegen-
over het gezicht van een minister, een gezicht van een prominent 
oppositielid wordt gezet. Bij onderwerpen waar fractieleden, te-
gen de heersende cultuur in, toch een zeker monopolie verwier-
ven, zoals De Hoop Scheffer op Buitenlandse Zaken, en Van de  
Camp  bij Onderwijs en later bij veiligheid, ging het oppositie voe-
ren meteen beter. 'Een onderwerp moet een gezicht krijgen. An-
ders red je het als oppositie niet in de media,' zegt Van de  Camp.  
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len. De platte fractieorganisatie kostte het CDA kostbare oppositio- 
ds en- nele punten. Woordvoerders die erg hechtten aan de standpunten 
f zelfs die het CDA voor 1994 had ingenomen, konden niet zomaar opzij 
Tas en- worden geduwd door collega's die een nieuwe koers wilden uit- 
andere dragen. Dat bleek bijvoorbeeld na het uitkomen van de diverse 
Lrtj en verkiezingsprogramma's in het najaar van 1997. 

tig op- Daaruit bleek dat D66 pijnlijke gevolgen van de bezuinigingen 
Doel- op de Weduwen- en wezenwet wilde terugdraaien. Dat zou een 
en en- kolfje naar de hand moeten zijn van het CDA, dat jarenlang oppo- 
Dam. sine had gevoerd tegen die bezuinigingen. 

ie CDA Hoewel het CDA in het verkiezingsprogramma van 1994 zelf 
e om- ook een bezuiniging op de nabestaanden had ingeboekt, had de 

fractie nadien in tegenbegrotingen geld vrijgemaakt voor het 
iplica- schrappen hiervan. Fractiespecialist Doelman-Pel bleef echter 
ie. De het verkiezingsprogramma van 1994 verdedigen. Niemand durfde 
dering haar echter van dit dossier te halen, temeer omdat ze op dat mo- 
;anisa- ment ook nog eens vice-voorzitter van de fractie was. 
fractie Toen de nieuwe plannen van D66 met de nabestaanden bekend 
top en werden, sprong dan ook niet het CDA 1fl het gat, maar Groentinks. 

Fractieleider Rosenmöller trok de discussie naar zich toe. Hij wist 
et op- de onenigheid in de coalitie uit te buiten door het kabinet te be- 
eerzin wegen zo'n 550 miljoen vrij te maken voor zogeheten 'reparatie- 
n naar wetgeving'. 
La. De christen-democraten hadden het nakijken. 'Dat was reuze 
oor de pijnlijk,' zegt het CDA-Kamerlid Ank Bijleveld dat zelf graag in het 
rpstra, gat was gesprongen, 'temeer daar wij een veel betere onderbou- 
vel en  wing  voor reparatiewetgeving in ons concept-verkiezingspro- 
rpstra gramma hadden staan dan GroenLinks'. 

Pas in een van de laatste weken voor de verkiezingen van mei 
tegen- 5998 durfde de nieuwe fractieleider, De Hoop Scheffer, het aan 
ninent om samen met partijvoorzitter Helgers, Doelman-Pel van het na- 
en, te- bestaandendossier te halen. Het kalf was toen echter al verdron- 
rwier- ken.  
Ian  de De platte organisatie van de CDA-fractie bracht nog een ander 
,e voe- nadeel met zich mee. Doordat het plenum van de fractie overal bij F; 

a. An- betrokken werd, kwam er een zekere vertraging in de besluitvor- 
amp. ming. De fractie van 34,  alleen al door haar getal een log lichaam, el 
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moest het qua reactiesnelheid dan ook vaak afleggen tegen ande-
re, veel kleinere oppositiefracties, zoals die van GroenLinks, de 
Socialistische Partij (sr) en van de RPF. 

Dat nadeel kwam vooral tot uitdrukking bij het vragen stellen 
en het aanvragen van interpellaties en spoeddebatten. Wie het 
eerst komt, het eerst maalt, is de regel in de Tweede Kamer. Ge-
zien de groeiende rol van de media in de politiek werd het almaar 
belangrijker wie het vroegst en meest adequaat op bepaalde ont-
hullingen in de pers zou kunnen reageren, en het initiatief zou 
kunnen nemen in de publiciteit. 

De eerste paar jaar legden de christen-democraten het daarbij 
vaak af tegen kleinere partijen als de si, GroenLinks en ook de 
RPF. Pas in 1997 hadden alle Tweede-Kamerleden van het CDA het 
nummer van de griffie thuis bij de fax liggen waar de vragen inge-
diend konden worden. 

De zogeheten 'parafen-cultuur' van het CDA speelde daarbij ook 
een belangrijke rol. Als een Kamerlid een mondelinge of schrifte-
lijke vraag wilde indienen, moest die eerst worden voorgelegd aan 
de voorzitter van de desbetreffende fractie-commissie, alsmede 
aan de fractievoorzitter of vice-fractievoorzitter. Pas na enkele ja-
ren werd die gewoonte afgeschaft. 

De platte maar ook rommelige organisatie van de fractie was 
een van de redenen waarom het CDA langzaam uit de startblokken 
kwam, zeggen zowel partijvoorzitter Helgers als fractievoorzitter 
De Hoop Scheffer. Helgers: 'Het viel mij op dat Enneüs Heerma 
aan het begin van zijn fractievoorzitterschap bijna helemaal geen 
ondersteuning van extra medewerkers had. ik vond dat gek voor 
iemand die de oppositieleider zou moeten zijn.' 

Fractieleider De Hoop Scheffer vertelt: 'Na de Statenverkiezin-
gen van maart 1995 vond er een belangrijk debat in de Tweede 
Kamer plaats naar aanleiding van opmerkingen van Bolkestein 
over het asielbeleid [dezelfde waaraan Maij-Weggen zich gestoord 
had]. Het beloofde spannend te worden, want de PvdA en n66 
waren geprikkeld over de opstelling van de VVD.' Een gouden 
kans dus voor de oppositie haar klassieke werk te verrichten; na-
melijk bestaande onvrede in de coalitie aanwakkeren. 

'Iemand was bij ons echter vergeten het CDA tijdig aan te melden 
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voor het debat,' aldus De Hoop Scheffer. 'Daardoor kwamen we 
achter in de rij van sprekers terecht, en konden we alleen nog mo-
ties van Rosenmöller en Marijnissen mee ondertekenen. Zoiets 
kan natuurlijk niet voor de grootste oppositiepartij.' 

Opponeren is echter niet alleen een kwestie van organisatie maar 
ook van cultuur. De trage reactiesnelheid bij het stellen van mon-
delinge en schriftelijke vragen hing ook samen met de heersende 
fractiementaliteit. Vragen stellen aan een bewindsman was 'not  
done',  had het rapport-Gardeniers al opgemerkt. 'Onze taak was 
altijd geweest om bewindslieden te beschermen, niet om hun vra-
gen te stellen,' stelt Ank Bijieveld. 

Het duurde een tijd voordat men deze weerzin van zich had af-
geschud. Hoezeer men nog vasthield aan oude gewoonten, toon-
de bijvoorbeeld het Tweede-Kamerlid Maria van der Hoeven. 
Toen de fractie in het voorjaar van 1 99 5  op het punt stond scher-
pe vragen te gaan stellen aan minister Ritzen, bleek dat helemaal 
niet nodig: Van der Hoeven had de kwestie na een telefoontje met 
de minister zelf al geregeld. 

Vragen stellen was lange tijd taboe, zeer scherpe vragen al hele-
maal. Als er één fractie in de Tweede Kamer was die de genen van 
redelijkheid en gematigdheid meedroeg, was het wel die van het 
CDA. Deze cultuur had zowel een historische als menselijke oor- 

Drzltter sprong. 

leerma Eerder is opgemerkt dat in de staatkundige opvattingen van 
al geen met name ARP en CHU de overheid een verheven taak had: tegen 
Ik voor de dienaresse Gods ging je niet tekeer. CDA-ideoloog en later Ka- 

merlid Jan Peter Balkenende doelde op deze traditie toen hij fe- 
•kiezin bruari 1996 schreef: 'Het is in protestants-christelijke kring ge- 
JTweede bruikelijk een groot ontzag voor de staat als Dienaresse Gods te 
kestein hebben, maar wanneer de staat het recht met voeten treedt past 
Istoord weerstand en zonodig hard verzet.'19  
en D66 Hoewel deze traditie vooral de politieke cultuur van de staatkun- 
ouden  dig  gereformeerden (SGP) sterk stempelde, waren ook sommige 

:en; na- CDA-fractieleden daarvoor niet ongevoelig. Financieel woordvoer- 
der Gerrit de Jong bijvoorbeeld, afkomstig uit de AR-bloedgroep, 

melden zegt daarover: 'ik voelde niks voor oppositie voeren om het oppo- 
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sitie voeren. Dat hing voor mij samen met noties van de staat als 
dienaresse Gods.' 

Daar kwam nog een menselijk aspect bij. Sommige bewindslie-
den uit het paarse kabinet hadden in een vorige functie, hetzij als 
minister, hetzij als Kamerlid, nauw samengewerkt met christen-
democraten. Zo vond Heerma het moeilijk zijn voormalige colle-
ga Wim Kok hard aan te pakken. Maar ook een parlementariër als 
Van de  Camp,  toch niet de bangelijkste qua oppositie voeren, zegt: 
'In mijn houding tegenover bijvoorbeeld Tineke Netelenbos 
[staatssecretaris van Onderwijs] speelde een rol dat ik wist hoe 
moeilijk die onderwijsportefeuille was Bovendien had ik tijdens 
de vorige parlementaire periode heel plezierig met haar samenge-
werkt in de vaste Kamercommissie voor Onderwijs Gegeven zul 
ke persoonlijke verhoudingen kon ik niet meteen een knop om-
zetten, en hard de aanval inzetten.' 

Ten slotte speelden waarden als degelijkheid en betrouwbaar-
heid een belangrijke rol in de christen-democratische fractiecul-
tuur. Dat werd onder meer manifest op financieel gebied. Het in-
dienen van tegenbegrotingen bij Algemene Beschouwingen vanaf 
5995 moest volgens financieel woordvoerder Terpstra niet alleen 
het interne besluitvormingsproces disciplineren, maar ook een 
beeld van degelijkheid naar buiten scheppen. We kregen altijd een 
voldoende van de minister van Financiën,' zei hij trots. 

Op zichzelf was het indienen van een tegenbegroting niets 
nieuws. Andere oppositiepartijen hadden vaak eerder hetzelfde 
gedaan. Het CDA ging echter een stap verder. De tegenbegroting 
werd doorvertaald in amendementen op alle departementale be-
grotingen die tijdens de maanden na Prinsjesdag in de Tweede 
Kamer besproken werden. Daarmee wekten de christen-demo-
craten de lachlust van de paarse partners op. Als ze de tegenbe-
groting van het CDA bij Prinsjesdag al hadden verworpen, waar-
om zouden ze dan nog één woord vuil maken aan de diverse 
amendementen? Pas bij de begrotingsbehandelingen in 1997 

kwam er een einde aan deze gewoonte, 'waarbij we onszelf aan de 
ketting hadden gelegd', zoals oud-vice-fractievoorzitter Wolters 
het uitdrukt. 

CDA-fractielid Hillen kon weleens mopperen dat de coalitie met 

148 



twee maten mat, wanneer het ging om de beoordeling van de op-
positie. 'Iemand als Paul Rosenmöller kan ongestraft alle leuke 
dingen zeggen. Als wij ons 'vingertje opsteken moeten we ons fi-
nancieel verantwoorden. Ook in de oppositie moet het CDA zich 
kennelijk gedragen als regeringspartij,' zo klaagde hij in een inter-
view. 20 

Het waren echter de christen-democraten zelf die zich kwets-
baar maakten voor deze kritiek. Ze wilden zelf betrouwbaar en 
degelijk overkomen. Het was een streven dat door de buitenwe-
reld steeds voor een erfenis van het bestuurlijk verleden van het 
CDA werd versleten, maar die ook op zichzelf een goede eigen-
schap van een politieke partij mag heten. 

Overigens zette de Tweede-Kamerfractie in 1998, bij de start 
van het tweede paarse kabinet, de opmerkelijke stap geen tegen-
begroting meer in te dienen. Niet geheel toevallig gebeurde dat tij-
dens de eerste Algemene Beschouwingen die niet meer waren 
voorbereid door financieel specialist Gerrit Terpstra. Deze was 
inmiddels het slachtoffer geworden van de vernieuwingsoperatie 
door de partij, en Kamerlid-af, 

Politiek leider De Hoop Scheffer gaf als reden op dat de finan-
ciële kaders van de paarse begroting enerzijds en die van het CDA-

verkiezingsprogramma anderzijds te veel uiteenliepen, om een 
reële vergelijking mogelijk te maken. Dat gold echter evenzeer 
voor GroenLinks, die juist wel een tegenbegroting indiende en 
daarmee 'gouvernementeler' overkwam dan het CDA. 

De achtergrond van het opmerkelijke besluit uit 1998 werd 
mede gevormd door de gegroeide irritaties van mensen als Huilen 
maar ook Van de  Camp,  over de problemen die het CDA zichzelf 
eerder met tegenbegrotingen op de hals had gehaald. De ene keer 
waren de cijfers van de kant van de regering te laat gekomen om 
een ordelijke en tijdige voorbereiding mogelijk te maken. De an-
dere keer verstrikte fractieleider Heerma zich hopeloos in de fi-
nanciële details van bijvoorbeeld de volksgezondheid, zoals in 
1995. Hij maakte zichzelf daarmee tot dankbare schietschijf voor 
de fractieleiders van de coalitiepartijen. 

Over het algemeen waren de christen-democraten echter het 
toonbeeld van redelijkheid en billijkheid. Het was een indruk die 
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zij niet alleen graag naar buiten toe gaven, ze projecteerden het 
beeld ook op zichzelf Alleen zo valt te verklaren waarom ze stom-
verbaasd waren over de agressie en rancune die hun in Kamerde-
batten, zoals tijdens de verdrietig verlopen interpellatie door 
Heerma uit december 1995, ten deel viel. 

De meest voorkomende vorm daarvan was dat ministers, leden 
van coalitiefracties en ook de pers gaarne de christen-democraten 
aan hun eigen verleden herinnerden. Zodra het CDA opponeerde 
tegen het zijns inziens te liberale drugsbeleid of de te ruime open-
stelling van winkels op zondag, werd onmiddellijk verwezen naar 
de bijdrage van het CDA aan dit beleid. 

We stonden aanvankelijk perplex van dit soort kritiek en had-
den eigenlijk geen verweer,' zegt Frans Wolters. Beelden van 
c'ers als heerszuchtige politici, als bidsprinkhanen, die hun 
partner na de paring opeten, en meer van dit soort machtsmetafo-
ren, de christen-democraten herkenden zichzelf daar niet in of 
wilden zichzelf daar niet in herkennen. 

Wolters zegt: We hadden immers toch altijd verantwoordelijk-
heid met anderen gedragen in de coalitie-kabinetten? De anderen 
hadden toch ook een regeer-verleden? Maar dat zeiden we niet 
hardop. Daarvoor waren we te verbaasd. Het heeft ons na 1994 

ongeveer een jaar gekost om daar overheen te komen.' 
Het was pas na verloop van tijd dat CDA'ers speelser met de last 

van het verleden wisten om te springen. Illustratief daarvoor was 
een debatje in maart 1 996 in Trouw. Redacteur Hans Goslinga had 
in een beschouwing over het drugsbeleid het CDA herinnerd aan 
zijn eigen bijdrage aan het zogeheten gedoogbeleid bij drugs. 
Drugswoordvoerder Van de  Camp  reageerde kort daarop in de-
zelfde krant: 'Het kan niet zo zijn dat wie ooit aan de basis van iets 
heeft gestaan, er vervolgens nooit meer iets aan mag veranderen 
of geen recht van spreken heeft. Als ik de lijn van Goslinga door-
trek moet, om maar een voorbeeld te noemen, de CDA-defensie-

woordvoerder nog steeds pleiten voor verdergaande herbewape-
ning van de krijgsmacht in verband met de gevaren vanachter het 
Ijzeren Gordijn.12' 

Essentieel was volgens Van de  Camp,  dat de omstandigheden 
waren veranderd. Er was steeds meer protest tegen het liberale 
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softdrugsbeleid ontstaan omdat dit meer overlast en criminaliteit 
aantrok. 'Van een vrij exclusief groepje jongeren die in een jeugd-
honk onder het genot van een enkel  stickle  en wat psychedelische 
muziek, bij kaarslicht een kaartje legden', was 'softdrugsgebruik 
onderdeel van een jeugdcultuur geworden'. 

Van de  Camp  overdreef deze verandering enigszins. Zijn rede-
neertrant gaf evenwel aardig aan hoe christen-democraten zich 
van de last van het verleden konden bevrijden door met souplesse 
in te spelen op maatschappelijke onvrede. De tijd hielp in dit op-
zicht ook een handje mee. Elke dag in de oppositie is een dag ver-
der verwijderd van ons bestuurlijk verleden, zoals Heerma vaak 
zei. Later in de oppositieperiode werd het dan ook gemakkelijker 
voor CDA-woordvoerders om dit verwijt te ontlopen, al bleef het 
moeilijk. 

Paars bleef het CDA namelijk de hele kabinetsperiode zijn eigen 
verleden voorhouden, tot op het hoogste niveau. Tijdens het lijst-
trekkersdebat op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen 
van 4  maart 1998, stuurde premier Kok per kerende post kritiek 
terugvan CDA-leider De Hoop Scheffer op de lange wachtlijsten in 
de gezondheidszorg. 'Meneer De Hoop Scheffer, dat is een bui-
tengewoon goedkope opmerking. U hebt tientallen jaren met uw 
beweging deel uitgemaakt van regeringen. Het is heel gemakkelijk 
om als je er een paar jaar buiten staat, plotseling te doen alsof je er 
niet bij hebt gehoord.` Wie was hier nu eigenlijk goedkoop? 

Een andere belangrijke handicap bij het oppositie voeren lag niet 
in het verleden, maar in de afwezigheid van een cultuur waarin het 
formuleren van politieke standpunten vanzelfsprekend was. Dat 
had men in het verleden aan de partij-ideologen of ministers over-
gelaten. 

Het CDA-Kamerlid Hillen beschreef die a-politieke houding als 
volgt: 'Stel dat we vroeger zelf een plan voor sociale zekerheid 
hadden willen bedenken. Dan waren we eerst naar het departe-
ment gegaan en hadden we tegen Bert De Vries [minister van So-
ciale Zaken van 1989 tot en met 1994] gezegd: wij willen als frac-
tie een nota over sociale zekerheid schrijven. Kun jij met ons 
meedenken? Vervolgens hadden we de gewoonte als fractie om 
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vijftig procent toe te geven aan de regering. En dan pas begonnen 
we als fractie te denken .123 

Deze houding maakte cDA-politici in het parlement volgens 
Hillen 'denkluj'. Ze bezorgde hun immers een voorsprong op hun 
medeparlementariërs. Sociaal-economisch specialist Biesheuvel 
zegt hierover: 'Je had een voorsprong op je collega's, omdat je 
vaak de alternatieven die zij in het debat inbrachten, zelf al had be-
sproken met je bewindsman. Je wist waarom die niet werkten en 
zouden worden afgewezen door het kabinet. Als je in het parle-
mentair debat werd aangevallen, had je die informatie al. Dat gaf 
een voorsprong. Nadeel was wel dat al die informatie geestdo-
dend werkte. Je kwam minder tot eigen initiatieven en ideeën.' 

Het wegvallen van de informatie uit politieke en ambtelijke 
netwerken zagen veel CDA-parlementariërs niet als kans om van 
deze slechte gewoonte af te komen, maar juist als een probleem. 
Sterker nog, het verschralen van de bronnen van politieke en 
ambtelijke informatie ontwikkelde zich in zekere zin tot een ob-
sessie. 

Oud-vice-fractievoorzitter Frans Wolters zegt: 'Toen we nog in 
de regering zaten, zat Ik elke donderdag op het Catshuis bij het 
CDA-bewindsliedenoverleg en elke woensdag bij het coalitie-over-
leg op het Torentje van de premier. Je hoort dan precies wat er 
aankomt, en hoe je dingen moet inschatten. In de oppositie ben je 
die informatie van het ene op het andere moment kwijt. Ambtelij-
ke netwerken sluiten zich, het middenveld loopt aan je voorbij. 
Daardoor kom je in de Tweede Kamer vaak te laat, omdat je ge-
woon dingen niet weet.' 

Frans Jozef van der Heijden, een van de politieke avonturiers 
uit de CDA-fractie, worstelde al evenzeer met het informatie-pro-
bleem. 'De keiharde praktijk van het oppositie voeren is dat je van 
het één op het andere moment voor niemand meer nodig bent. 
Dat is een ontzettende schok die je mentaal aantast. Natuurlijk 
zijn er Kamerleden die handig zijn en bevriende ambtenaren, be-
vriende bestuurders en bevriende burgemeesters of wethouders 
gaan uitmelken. Maar daarmee redden ze het niet. Het kwam neer 
op sprokkelen zonder overzicht, soms zelfs zonder inzicht.' 

Pieter-Jan Biesheuvel, afkomstig uit een christelijke landbouw- 
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organisatie, vat het probleem plastisch samen: Als oppositie zit je 
aan de laatste mem.' Daarbij bedoelt hij dat organisaties en instan-
ties die informatie hebben, en daarmee iets willen afdwingen, met 
die informatie eerst naar ambtenaren gaan, dan naar ministers, 
dan naar regeringsfracties, en daarna pas naar de oppositie. 

Volgens andere Kamerleden, zoals onderwijsspecialist Aus 
Koekkoek, had het afschaffen van veel adviesraden dat in de vori-
ge kabinetsperiode onder regie van het CDA was gebeurd, veel 
nadelige effecten. «De sanering van de adviesraden was niet alleen 
onhandig, maar ook onvoorstelbaar dom. Het was onhandig 
omdat je veel informatie van geestverwanten moest ontberen, 
waardoor je oppositionele munitie tekortkwam. Als je merkt dat 
het regeringsbeleid kritisch gevolgd wordt, kun je daar als opposi-
tiewoordvoerder beter op in spelen. Het was dom, omdat de advi-
sering zich gewoon via andere, veel ondoorzichtiger kanalen ging 
voltrekken, zoals via externe adviseurs.' 

Oud-journalist en extern CDA-adviseur Rob Meines formuleer-
de augustus 1994  het informatieprobleem scherp in een stuk voor 
de partij: 'In het kabinet-Lubbers  iii  stonden de CDA-bewindslie-
den direct 114-022  ambtenaren ter beschikking om op elk mo-
ment van de dag informatie te verstrekken, dan wel te verzamelen. 
[ ... ] Voor een goede, effectieve oppositievoering is compensatie 
voor die weggevallen informatiebronnen noodzakelijk. 124 

De oppositie moest dus zelf op zoek naar informatie, een om-
schakeling die volgens diverse Kamerleden veel tijd heeft gekost. 
Waar het wel lukte ging het oppositie voeren meteen beter. Een 
geslaagd voorbeeld daarvan leverde De Hoop Scheffer in april 

inturlers 1995. 

atie-pro- De - toen nog - buitenlandwoordvoerder had op de luchthaven 

[at je van Schiphol ontdekt dat het douanesysteem, dat de reizigersstromen 

lig bent. van binnen en buiten Europa moest scheiden, op z'n zachtst ge- 

atuurlijk zegd niet waterdicht was. De Hoop Scheffer vond pasjes in plan- 

sren, be- tenbakken die reizigers van bulten Europa konden gebruiken om 

houders in de stroom van Europese reizigers terecht te komen. 

ram neer De Hoop Scheffer nam de pasjes mee naar de Tweede Kamer 
en speelde tijdens een algemeen overleg over de kwestie profes- 

dbouw- sioneel in op de aanwezigheid van televisiecamera's. 'Voorzitter, 
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alsje op Schiphol rondloopt, zoals ik vorige week heb gedaan, dan 
lijkt het erop dat je met die groene kaartjes een soort rad van for-
tuin speelt, maar dan met de hoofdprijs van het binnengaan van 
Nederland, ook als men daartoe niet gerechtigd 

Sneu voor De Hoop Scheffer was overigens wel, dat even tevo-
ren de verantwoordelijke staatssecretaris Elisabeth  Schmitz  al een 
verklaring had afgelegd waarin ze spijt had betuigd over de lekken 
in het systeem. Daarmee maaide ze De Hoop Scheffer veel gras 
voor de voeten weg. 

Toch werd het een van de mooiere optredens van het CDA in de 
oppositie, omdat het de speelsheid en het theater bood, gecombi-
neerd met een kritische inbreng, waarvan de oppositie het moet 
hebben. Bovendien had het optreden de bijtkracht van de over-
tuiging dat er echt iets mis was. 'ik ben geen man van grote woor-
den of extreme standpunten,' zegt De Hoop Scheffer. 'Maar zo'n 
scherpe inbreng ontstaat vanzelf als je met eigen ogen ziet dat iets 
niet werkt, als je beseft welke ernstige consequenties dat kan heb-
ben. Dan word je vanzelf nijdig, en dat straal je dan uit in het des-
betreffende Kamerdebat.' Helaas zou het slechts bij enkele van 
zulke voorbeelden blijven. 

De nieuwe omgang met informatie betekende voor menig CDA-

Kamerlid hét onderscheid tussen het opereren van een regerings-
fractie en dat van een oppositiefractie. Van de  Camp  zegt hier-
over: 'Voor 1994 had ik als lid van de regeringsfractie veel 
informatie via de binnenlijn, van bevriende bewindslieden bij-
voorbeeld. Maar ik kon er zo ontzettend weinig mee, omdat ik als 
lid van diezelfde regeringsfractie die ministers niet te veel voor de 
voeten mocht lopen, in de oppositie was de situatie precies an-
dersom: ik had veel minder informatie, maar kon er juist veel meer 
mee. Dat vond ik een grote vooruitgang.' 

Niet alleen de manier waarop de parlementariërs met de infor-
matie omgingen was van belang bij het al dan niet succesvol ope-
reren als oppositiefractie. Ook het soort informatie waarop men 
vertrouwde was van belang. Lange tijd werden hiervoor bestuur-
ders en belangenbehartigers uit de Haagse binnenwereld aange-
trokken. Fractieleider Heerma bijvoorbeeld nodigde het eerste 
oppositiejaar opvallend veel burgemeesters uit om hem over ont- 
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laan, dan wikkelingen in het openbaar bestuur en bestuurlijke vernieuwing 
van  for-  bij te praten. Fractielid Cees Bremmer nam eerst contact op met 

gaan van een ambtenaar van het ministerie van Justitie, alvorens hij zijn bij- 
drage leverde over een justitieel onderwerp als de ms-klinieken. 

ven tevo- Andere fractieleden raadpleegden met regelmaat deskundigen 
itz al een als de cDA'er Wellink, later president van De Nederlandsche Bank. 
le lekken De financiële inbreng van de fractie (verlaging van het financie- 
veel gras ringstekort in plaats van meer lastenverlichting) ging naarmate de 

oppositieperiode vorderde, steeds meer gelijkenissen vertonen 
:DA in de met de adviezen van Wel]ink. 

Pas later ontdekte een andere groep Kamerleden het nut van 
'zwevende informatie': niet het type gegevens dat van de bestuur-
lijke achterban afkomstig was, maar die voortkwam uit het stellen 
van mondelinge en schriftelijke vragen in het parlement. 

Kamerlid Cees Bremmer merkte tot zijn eigen verrassing dat de 
reacties 'uit het veld' die hij kreeg op schriftelijke vragen vaak in-
teressanter waren dan de (vaak ambtelijke) antwoorden van de be-
windspersoon zelf. 'Toen ik vragen had gesteld over het naar huis 
sturen van een schoolklas vanwege personeelsgebrek, kreeg ik 
daar enorm veel reacties op uit het veld. ik ontving brieven, oogst-
te publicaties in de vakpers, kreeg telefoontjes. Als je daar goed 
mee omgaat, in die contacten investeert, krijg je heel andere beel-
den en informatie dan wanneer je een keer per maand bij koepel-
bestuurders langsgaat.' Het duurde echter een aantal maanden 
voordat hij dat in de gaten kreeg. 

Met een fractiesamenstelling die gebrekkig was, een Organisatie 
die het oppositie voeren hinderlijk in de weg stond, een cultuur 
waarin eigenschappen als degelijkheid en betrouwbaarheid hoog 
stonden aangeschreven, een gevoel belangrijke informatie te mis-
sen, en een relatie met partij en achterban die op scherp stond, 
verscheen de oppositiefractie van het CDA Op 22 augustus 1994 

aan de start. 
Hoe precies oppositie te voeren, daarvan hadden de fractiele-

den eigenlijk geen idee. Heerma ging maar eens bij collega-frac-
tievoorzitters buurten zoals Bolkestein van de VVD. Zijn toenma-
lige woordvoerster, Marie-Christine Reusken, deed hetzelfde met 
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de oud-woordvoerder van Bolkestein, het latere Kamerlid Cle-
mens Cornielje. 

De uitstapjes hadden een gemengd resultaat: de reacties van 
Bolkestein en Cornielje doordrongen hen ervan hoe afwijkend de 
positie van het CDA ten opzichte van andere oppositiepartijen uit 
het verleden was. 

Beide liberalen hadden geadviseerd om veel te investeren in in-
houdelijke debatten in de fractie. Dat had twee voordelen: het 
leidde de aandacht af van persoonlijke en politieke vetes, boven-
dien maakte het de oppositie krachtiger bij het bieden van een al-
ternatief voor het regeringsbeleid. Getalsmatig viel het parlemen-
taire debat niet meer te winnen, dus moest het maar van de macht 
van het idee komen, luidde hun beider advies. 

Hier kon Heerma nog wel wat mee. Hij en andere leden van het 
fractiebestuur zetten zich aan het organiseren van zogeheten frac-
tiespecials. Op twee woensdagavonden per maand, ook als er een 
belangrijke voetbalwedstrijd was, behandelde de voltallige fractie 
een bepaald onderwerp - minderhedenbeleid, gezinsbeleid, on-
derwijsbeleid, veiligheidsbeleid - met behulp van enkele buiten-
staanders. 

Vaak leidde dat tot bruikbare meningsvorming, soms ook niet. 
Bij een fractiespecial onderwijs bijvoorbeeld, enkele weken voor 
het beruchte onderwijsdebat van Heerma met Dijkstal in decem-
ber 1995,  tekenden zich weer de oude tegenstellingen af tussen 
rekkelijken en preciezen. Onderwijswoordvoerders als Van de  
Camp  en Bretnmer stonden lijnrecht tegenover Deetman en 
Koekkoek, die vasthielden aan bescherming van het bijzonder on-
derwijs. Mede omdat Van de  Camp  nogal eens de neiging had te 
Liezen voor de macht, in dit geval Deetman, wist de behoudende 
vleugel de modernisering van de onderwijskoers lange tijd te 
blokkeren. 

Veel minder kon Heerma in de praktijk met een andere sug-
gestie van de liberalen. Bolkestein en Cornielje hadden gewaar-
schuwd dat er snel een moment zou komen dat de achterban 
ongeduldig zou worden, en vuurwerk van 'hun mensen' in het 
parlement zou willen zien. Het CDA moest zich daar niet door la-
ten opjutten, en onverstoorbaar doorgaan met het investeren in 
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Aid  Cle- het inhoudelijke debat en de verbetering van de interne verhou- 
dingen. Zoals eerder bleek kwam dat moment van de buitenparle- 

:ties van mentaire bemoeienis voor het CDA inderdaad snel. Maar anders 
Ljkend de dan bij de liberalen duurde dat moment erg lang en was de be- 
rtijen uit moeienis van de achterban erg hevig. 

Ook andere, vooral liberale adviezen, bleken uiteindelijk weinig 
-en in in- bruikbaar. Zo stak de CDA-fractie bijvoorbeeld niet heel veel op 
tien: het van een optreden van vvD-senator en oppositie-specialist bij uit- 
;, boven- stek, Hans Wiegel. 

n een al- Op uitnodiging van enkele fractieleden, zoals Yvonne van 
Irlemen- Rooy en Hans Hillen, was de liberaal op 19 januari 199 5 naar een 
Ie macht bezinningsweekend van de fractie in Maarssen gekomen om de 

christen-democraten een hart onder de riem te steken, dan wel 
i van het een spiegel voor te houden. De komst van de 'mjsterji-guesl' - veel 
ten frac- CDA-Kamerleden waren van Wiegels komst onkundig gehouden 
Is er een - leverde vooral het besef op hoezeer de opvattingen van chris- 
;e fractie ten-democraten en liberalen over de stijl en mentaliteit van op- 
leid,  on-  positievoeren uiteenliepen. 

buiten- 'Toen ik daar met mijn meest charmante glimlach binnenkwam, 
kon ik merken dat men het heel apart vond, dat ik daar was,' ver- 

)Ok niet, telt Wiegel. 'ik heb vervolgens geprobeerd ze vooral een beetje 
:en voor opgewektheid bij te brengen. Ze zaten er in zak en as bij elkaar. 
decem- Het werd bijna een soort therapeutische zitting. ik zei aan het 

f tussen eind: "Heb een prettig weekend. Drink een glas met elkaar. Kijk 
Van de niet zo somber. Wees niet zo ernstig. Heb geduld. Maak er met el- 
man en kaar wat moois van. Ontspan uzelf,  dan lukt alles." Dat sloeg bij 
ider  on-  sommigen aan, maar lang niet bij allemaal. Zeker niet bij de er- 
g had te stige mensen in het gezelschap, en daar heb je er nogal wat van bij 
)udende het CDA.'  

tijd te De oproep tot vrolijkheid vloeide voort uit Wiegels analyse dat 
de christen-democraten op dat moment toch niet veel aan hun si- 

ere sug- tuatie konden verbeteren. Ze zaten nu eenmaal in het verdom- 
gewaar- hoekje, en konden alleen maar het moment afwachten waarop ze 
:hterban weer de 'gewilde bruid', zoals Wiegel het noemde, zouden wor- 
t' in het den. Het CDA was immers een grote oppositiepartij, groter dan de 
door la- VVD in de jaren zeventig. Waarom wanhopen derhalve? 
teren in Ook om een andere reden kon het CDA niet veel doen. De tijden 
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van polarisatie uit de jaren zeventig waren voorbij. Bovendien kon 
het CDA de paarse partijen niet aanklagen over de manier waarop 
ze aan de macht waren gekomen. Hijzelf en Kruisinga hadden 
destijds nog gehakt kunnen maken van de manier waarop de 'rooi-
en' tijdens de kabinetsformatie van 1973  de confessionelen onder 
hun juk hadden gedwongen, en Ky? en AR? tot 'bijwagen van de 
coalitie' hadden gereduceerd. 'Maar de kabinetsformatie van 1994 
was relatief keurig verlopen,' aldus Wiegel. 

De VVD-senator hield hun vervolgens de beperkte mogelijkhe-
den van de oppositie voor: 'De oppositie krijgt nooit meteen haar 
zin, en nooit helemaal. Als een motie wordt afgewezen, dien je 
haar gewoon een jaar later weer in, en wordt ze meteen weer afge-
wezen, maar wel met een paar stemmen minder. Dat is dan winst. 
Wees daar opgewekt over.' 

Dit alles betekende echter nu ook weer niet dat er helemaal niets 
te leren viel in de oppositie. Binnen de beperkte marges die de 
nieuwe rol met zich meebracht, had zij een eigen taak, doceerde 
Wiegel. 'De oppositie kan fouten en blunders uitbuiten, coalitie-
partners tegen elkaar uitspelen, buitenparlementair actief zijn, 
ongenoegen verwoorden en emoties oproepen.' 

Hij vertelde hoe hijzelf als fractieleider in de jaren zeventig re-
gelmatig het land in was getrokken. Hij had met name ook ARP-

bolwerken bezocht, om de daar bestaande onvrede over het 'spil-
zieke' kabinet-Den Uyl flink aan te blazen. 

Verder moest de fractie het eigen kader rustig houden door en-
kele goeroes uit de partij in te schakelen bij het oppositionele 
werk. Wiegel noemde het besluit om prominenten als Lubbers,  
Hirsch  BalEn en Wijifels bij elkaar te zetten in het zogeheten Stra-
tegisch Beraad om de koers op de middellange termijn uit te Zet-
ten, 'chique en wijs.' 

De vvn-politicus kwam daarnaast met enkele praktische tips en 
aanwijzingen. Hij verhaalde hoe hij er tussen 1973 en 1977 voor 
had gezorgd dat er op sommige vrijdagmiddagen een stevige VVD-

reactie op een kabinetsbesluit klaar lag dat nog bekend moest wor-
den gemaakt. 'Bij het acht-uur journaal 's avonds was dan niet het 
kabinetsbesluit, maar de vvD-reactie het nieuws.' 

Verder ried Wiegel zijn gehoor aan de slachtoffers van eventuele 
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idien kon aanvallen zorgvuldig te kiezen. Niet premier Kok dus, die de CDA- 

r waarop fractie even eerder ter verantwoording had geroepen over nega- 

a hadden tieve uitlatingen van minister Pronk over de Indië-veteranen, 

de 'rooi- maar Pronk zelf. Kok was populair bij de kiezers, Pronk veel min- 
Len  onder der. 'Veel kiezers hebben een hekel aan die man. Kies hem uit als 

n van de schietschijf, niet Wim Kok.' 

van 1994 Ten slotte moest het CDA O 'beschaafd agressieve wijze' eigen 
issues naar voren brengen die bij de eigen achterban goed lagen. 

)gelijkhe- Het besluit van het kabinet de winkels langer 's avonds en op zon- 

teen haar dag open te stellen, was daarvan een goed voorbeeld. De kleine 

a, dien je middenstand, een belangrijk deel van de cDA-achterban, was daar- 

/eer afge- van de dupe omdat de verruimde openstelling kleine winkels op  
an  winst, kosten zou jagen. Het CDA zou moeten proberen het wetsvoorstel 

van minister Wijers voor te stellen als een elitaire maatregel, 

naal niets slechts bedoeld 'om de grachtengordel in de gelegenheid te stellen 

es die de 's avonds zijn half onsje rookvlees te kunnen laten kopen'. 

Tsja, was dat nou oppositie voeren? Wiegel beschreef het soort 
spelletjes dat de antirevolutionairen in de jaren vijftig ook al bij 
VVD-leider Oud hadden bespeurd, en waarvan ze niet gechar-
meerd waren. 

Ook nu weer konden weinig christen-democraten de opge-
wektheid en ontspannenheid opbrengen die Wiegel hun aanried. 
'Voor oneliners zoals over dat half onsje rookvlees, hadden we 
niemand in huis die dat goed zou kunnen,' zegt het Kamerlid Ank 
Bijleveld. 'Bovendien houdt onze achterban niet zo van deze ma-
nier van politiek bedrijven.' 

De Hoop Scheffer herinnert zich de sessie met Wiegel als 'nut-
tig', maar ook hij zag de beperkingen van de oppositie-les. 'Met 
oneliners moet je bij ons inderdaad een beetje oppassen.' 

Zelf leerde hij de mogelijkheden en beperkingen daarvan ken-
nen: 'De ene keer gaat het heel goed. Toen wij in de verkiezings-
campagne van 1998 de leuze "Waar was je Wim?" gebruikten te-
gen Wim Kok, sloeg dat goed aan. Die werd veel uitgezonden op 
de radio. Maar soms komt het ook te ingestudeerd over. In de aan-
loop naar de Algemene Politieke Beschouwingen bediende ik me-
zelf tijdens interviews een paar keer van het beeld dat het kabinet 
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van het CDA vraagt "de paarse sokken te stoppen en er nog een 
paar extra bij te leveren". ik gebruikte dat beeld in het debat zelf 
weer. Toen was het niet verrassend meer.' 

Ook het advies om Pronk tot doelwit te kiezen, leverde een pro-
bleem op. De Hoop Scheffer wilde wel. Hij had zelf regelmatig 
botsingen gehad met de bewindsman in het verleden. 'Maar een 
belangrijk deel van onze achterban zag in hem juist een belangrij-
ke bewaker van een hoog percentage aan uitgaven voor ontwikke-
lingssamenwerking.' 

Ook andere bewindslieden kwamen slecht voor de schietschijf-
functie in aanmerking. Veel ministers als Sorgdrager of Wijers 
stonden juist bekend om hun prettige manier van communiceren. 
Alleen met de ondraaglijke lichtheid van bewindslieden als Hans 
'management  by saxofoon' Dijkstal, zoals De Hoop Scheffer de muzi-
kale minister van Binnenlandse Zaken noemde, viel iets aan te 
vangen, al bracht een vice-premier als schietschijf weer andere 
nadelen met zich mee. 

'Ruud Lubbers heeft weleens tegen mij gezegd: zet de aanval 
niet te hoog in,' vertelt De Hoop Scheffer. 'Van Mierlo was gezien 
zijn zwakke prestaties als minister van Buitenlandse Zaken na-
tuurlijk een kolfje naar mijn hand geweest. Maar dan kom je wel 
aan een vice-premier, zei Lubbers. Ook Sorgdrager had nadelen. 
Die moest de inbreng van D66 in de coalitie gezicht geven, en 
werd constant bewaakt door schildknaap Boris Dittrich. Als van-
zelf kwamen we dan bij de staatssecretarissen uit, die de zwakke 
plek van het kabinet vormden. Uit oppositioneel oogpunt is dat 
natuurlijk niet spectaculair.' 

De adviezen van Wiegel en andere liberalen aan het CDA hadden 
nog een andere beperking. Ze betroffen in feite een strategie voor 
de wijze waarop een oppositiepartij politiek amusement kon bie-
den. in dezelfde tijd werd ~-minister Dijkstal in het CDA-Jaar-

boek 199y-I996 over het vak oppositie voeren geïnterviewd. Op de 
vraag hoe een oppositiepartij in het nieuws komt, zei hij: 'Heel or-
dinair: degene die met het leukste gezicht en de leukste kwinksla-
gen het nieuws weet te brengen, komt ook in het nieuws. Wees 
creatief,  in deze tijd spelen beelden een belangrijke rol.'26  
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Dijkstals opmerkingen betroffen een belangrijk fenomeen. 
Sinds de glans van heiligheid de politiek had verlaten, de verzake-
lijking haar intrede had gedaan, en de verveling had toegeslagen, 
was politiek voor grote groepen van de bevolking en van de media 
voornamelijk interessant als amusementsfactor. 

Liberalen voorzagen uitstekend in die behoeften: Hans Wiegel 
met zijn kwajongens-achtig gedrag, Hans Dijkstal met zijn grap-
pen, grollen, en saxofoon, en Frits 'never a  dull  momeni' Bolkestein 
met zijn oneliners en relletjes. 

Christen-democraten daarentegen hebben echter minder met 
amusement in de politiek. Wiegel vond nogal wat ernstige mensen 
bij het CDA zitten, waarbij er overigens nog wel een zeker verschil 
was tussen politici uit de AR-bloedgroep en die van katholieken 
huize. Misschien was het niet helemaal toevallig dat CDA'ers die 
plezier in het oppositie voeren hadden - Van de  Camp,  Huilen,  
Leers,  De Hoop Scheffer - katholiek waren. Zij hadden over het 
algemeen wat minder aandrang dan voormalig antirevolutionai-
ren om oppositionele optredens meteen aan beginselpolitiek te 
verbinden. Toch verliep de aanpassing van het CDA als geheel aan 
de amusementscultuur in de politiek moeizaam, en contrecoeur. 

Het waren uiteindelijk niet de liberale adviezen, maar vooral de 
harde lessen uit de praktijk die uiteindelijk de beste leermeester 
bleken. Door schade en schande werden de CDA'ers wijzer. Het 
oppositie voeren verliep vanaf 1994 met vallen en opstaan, zeker 
de eerste twee jaar. 

Een eerste voorbeeld daarvan leverde Biesheuvel bij de behan-
deling van de begroting van sociale zaken in het najaar van 1994. 

Omdat die grotendeels een erfenis was van het vorige CDA/PvdA-
kabinet, had Biesheuvel gekozen voor dezelfde 'constructieve' 
toon die zijn voorzitter Heerma bij het debat over de regerings-
verklaring in het vooruitzicht had gesteld. 

Biesheuvel gaf in zijn bijdrage een analyse van het zogeheten 
Rijnlandse model, met zijn op overleg gerichte politieke cultuur 
en traditie van sociale politiek. Hij hoopte dat ook het paarse ka-
binet zich binnen dat raamwerk zou bewegen. 

Biesheuvel kreeg een positieve respons van Melkert, die zijn be- 
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roemde uitspraak deed: 'Ich  bin  ein Rheinländer.' Biesheuvel zegt 
daarover: 'ik vond dat reuze complimenteus, omdat Melkert aan-
haakte bij mijn betoog en zich in mijn ogen afzette tegen de harde 

H 

lijn van coalitiegenoot VVD. Maar een aantal fractiegenoten zag 
dat anders. Ze gaven me op mijn donder omdat mijn verhaal veel 
te weinig oppositioneel was. Van Hoof van de VVD had wat peste-
rig opgemerkt dat het met de kritiek van de oppositie op de rege-
ring wel meeviel.' 

Biesheuvel moest zijn beschouwelijke toon dan ook drastisch 
aanpassen, en wat pepers in zijn bijdrage voor de tweede termijn 
stoppen. 'Voorzitter, tot op het bot zijn de regeringspartijen ver-
deeld over de fundamentele vragen op sociaal-economisch ge-
bied,' heette het ineens.` 

De stelling bleef door haar plotselinge formulering wat in de 
lucht hangen, en kwam Biesheuvel op kritiek te staan van onder 
meer de hoofdartikelschrijver van NRCHande/sblad. 'In de retoriek 
van de oppositie heet dat "tot op het bot verdeeld", maar dat valt 
nu juist wel mee. Opvallend was juist de intentie die door beide 
"polen" in de coalitie werd uitgesproken om de vraagstukken los 
van ideologie, zakelijk te benaderen,' schreef de krant."

Even later was het weer raak. Ondanks aarzelingen van Bies- 
heuvel had de CDA-fractie besloten minister Melkert te interpelle-
ren over de zogeheten  Pemba-wetgeving, die de privatisering van 
onder meer de uitvoering van de WAO regelde. De voorstellen 
daarvoor bleven uit, reden voor het CDA om toch woordvoerder 
Biesheuvel het veld in te sturen voor een interpellatie-debat met 
Melkert. 

Zijn slechte voorgevoel kwam uit. 'Eerst kreeg ik Schimmel, 
[D66-woordvoerster Sociale Zekerheid] over me heen,' herinnert 
Biesheuvel zich, 'die riep hoe iemand als ik met zo'n lang en con-
troversieel verleden op het punt van het wAo-dossier, het in zijn 
hoofd haalde de regering te bekritiseren. ik hield daar geen prettig 
gevoel aan over, temeer daar Paul Rosenmöller me later vroeg 
waarom ik die interpellatie in hemelsnaam had aangevraagd.' 

Maar de echte klap kwam enkele weken later. Biesheuvel: 'Toen 
de reguliere behandeling van de  Pemba-wet zelf aan de orde was, 
stond ik met lege handen. ik had met die interpellatie mijn kruit 
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:uvel zegt verschoten, zo bleek.' Net als Heerma eerder was overkomen 
[kert aan- merkte Biesheuvel hoe moeilijk het oppositionele wapen van de 
de harde interpellatie te bedienen was. 

ioten zag 
rhaal veel Interpelleren is een belangrijk wapen van de oppositie, maar niet 
vat peste- het belangrijkste. Ze moet tevens een inhoudelijke bijdrage te bie- 

de rege- den hebben, eigen thema's op de agenda zetten zoals Wiegel in de 
jaren zeventig had gedaan met criminaliteitsbestrijding, en Bol- 

drastisch kestein met de integratie van minderheden in de jaren negentig. 
Le termijn Ook voor het CDA was op dit punt een belangrijke taak wegge- 
:tijen ver- legd. Het belangrijkste en eigenlijk ook enige onderwerp dat de 
nisch ge- partij tussen 1994 en 1998 op de politieke agenda zette, was het 

gezinsbeleid. 
wat in de De voorgeschiedenis ervan begint niet bij het CDA maar bij het  
ran  onder GPV. Deze kleine orthodox-protestantse partij had in februari 
.e retoriek 1995 een brochure over het onderwerp uitgebracht ('Het gezin 
ar dat valt welgezind'). Tijdens de verkiezingscampagne van dat jaar hadden 
oor beide GPV-kopstukken als Gert Schutte en Eimert van Middelkoop ge- 
ukken los merkt dat het thema hij de kiezers aansloeg. Om daaraan tege- 

moet te komen bevatte de brochure onder meer het voorstel een 
van Bies- coördinerend minister voor gezins- en familiezaken aan te stellen. 
nterpelle- Ook partijvoorzitter Helgers had de relevantie van het thema 
;ering van ontdekt. Bij zijn wekelijkse rondetafelgesprekken met voorzitters 
oorstellen van afdelingen was het onderwerp ook door menig cDA'er ge- 
rdvoerdet noemd. Helgers: 'ik vroeg hun steeds waarom ze lid waren ge- 
debat met worden van het CDA, welke thema's hun hart sneller deden klop- 

pen. Bijna zonder uitzondering kwamen daar drie dingen uit: het 
;chimmel, gezin, het sociale gezicht van de partij en het respecteren van 
herinnert waarden en normen.' 
ig en con- Fractieleider Heerma zag er aanvankelijk niet zoveel in. Net als 
bet in zijn andere antirevolutionairen was hij bang dat de overheid te snel in 
en prettig het privé-domein van burgers zou treden. Ook kon het thema het 
uter vroeg oubollig imago van de partij bevorderen. Hij was daarin overigens 
agd.' niet de enige. Ook fractielid Bijleveld was bang voor een 'spruitjes 
vel: 'Toen imago'. En vice-partijvoorzitter Tineke Lodders zegt: 'Aanvanke- 
orde was, lijk, maar dat duurde heel kort, had ik twijfels of het onderwerp 
mijn kruit handen en voeten kon krijgen, en werfkracht had onder de jonge- 

re generaties.' 
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Het gezinsthema kwam uit het KvP-instrumentarium uit de ja-
ren vijftig. 'Voor het gezin' was een van de verkiezingsleuzen van 
Romme geweest, die grossierde in dat soort harmonieuze begrip-
pen. Als oppositioneel wapen had het gezin dan ook de stoot-
kracht van een wattendoos. 

Niets wees er in het voorjaar van 1995 op dat Heerma met het 
gezinsthema zou komen. In een uitgebreid interview met het fe-
ministisch maandblad qtr.ij in mei van dat jaar had Heerma nog 
afhoudend gereageerd op de vraag: Hoe zit het met het gezins-
denken van het CDA? 'ik heb de neiging niet meer over het gezin te 
praten, maar me te oriënteren op het kind, en beleid te willen ma-
ken dat uitgaat van het belang van kinderen,' antwoordde de frac-
tieleider, waarmee hij een inmiddels bekende filippica begon te-
gen de kortingen op de kinderbijslag door het paarse kabinet.` 

In dezelfde maand volgde echter een omslag. Eveneens mei 
1995 bezocht Heerma de Duitse zusterpartij CDU. In het gezel-
schap van de - toen nog - buitenlandwoordvoerders De Hoop 
Scheffer en Van der Linden, voerde hij gesprekken met onder an-
deren de toenmalige bondskanselier Helmut  Kohl.  Tijdens zijn 
bezoek zag Heerma hoe in de Bondsregering met succes een jon-
ge minister voor gezinszaken opereerde. 

Dat deed bij hem het idee rijpen waarmee hij tijdens de Alge-
mene Politieke Beschouwingen van 1995  zou komen: het instellen 
van een eigen minister voor gezins- en familiezaken. Deze zou al-
lerlei aspecten van gezins- en familiebeleid kunnen coördineren, 
of het nu ging om de relatie tussen school en gezin (onderwijs), of 
het beter combineren van arbeid en zorg (sociale zaken), dan wel 
het fiscaal stimuleren van 'zorgtaken' (financiën). 

Het voorstel was concreet genoeg om te claimen met een eigen 
onderwerp het politiek debat verrijkt te hebben, maar ook veilig-
bestuurlijk genoeg: moeizame discussies over de vraag wat het 
CDA precies onder dat gezin verstond, konden de christen-demo-
craten nog even ontlopen. 

Heerma kwam september 2995 min of meer struikelend met 
het onderwerp het politieke debat binnen. In het begin van zijn 
betoog bij de Algemene Beschouwingen hekelde hij het gedoog-
beleid van het kabinet ten aanzien van de teelt van kleine hoeveel- 
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heden hasj. Toen n66-fractieleider Wolifensperger tegenwierp dat 
het de coalitie te doen was om het aanpakken van de georgani-
seerde criminaliteit en niet om de 'teelt in het achtertuintje', maak-
te Heerma plotseling een sprongetje naar de familiepolitiek, waar-
over hij later nog zou komen te spreken. Toen diverse leden van 
het kabinet, zoals Sorgdrager en Van Mierlo in de lach schoten 
over deze onverwachtse associatie, was een beeld geboren: paars 
lacht om het gezin. 'Ieder appel dat het CDA op dit terrein doet 
wordt geridiculiseerd tot jaren vijftig-praat en overgoten met 
spruitjeslucht,' zei Heerma een maand later. 'ik zie in dit verband 
de leden van het paarse kabinet voor mij zoals die zich tijdens de 
Algemene Beschouwingen vrolijk maakten over mijn bijdrage 
over de gezinspolitiek.'30  

Dc  eerste slag was voor de fractieleider. Het underdog-gevoel dat 
diep was geworteld in de geschiedenis van de christelijke emanci-
patiecultuur, was nog steeds bruikbaar. Het thema sloeg aan. 

Vanuit de gekste plaatsen en van de meest verrassende instan-
ties kreeg Heerma verzoeken voor interviews of speeches. Zege-
vierend trok hij door de Amsterdamse grachtengordel, met optre-
dens in onder meer het discussiecentrum De Rode Hoed.  The  
Body Shop wilde een nadere uitwerking van zijn gedachten horen 
in het kader van milieu- en fami]ievriendeijke lichaamsverzor-
ging. Pim Fortuyn, een publicist met fijne neus voor de publieke 
opinie, publiceerde een boek over de terugkeer van de vaderfiguur 
in de cultuur, en vroeg Heerma het eerste exemplaar in ontvangst 
te nemen. 

Het lanceren van een thema is echter één ding, het monopoliseren 
een eigen ervan een ander. Zeker in een tijd van naar elkaar toe groeiende 
ok veilig- partijen neemt de kans toe dat concurrenten een thema afpakken 

wat het dat enige politieke glans krijgt. Zeker regeringspartijen, gesteund 
zn-demo- door ministers en hun machtige pr-apparaten, staan klaar de op- 

positie van een mooi initiatief te beroven.  
lend  met Premier Kok had tijdens dezelfde algemene beschouwingen 
i van zijn van 1995 niet negatief gereageerd op de suggestie van Heerma, en 
gedoog- een gezinsnota van zijn kabinet in het vooruitzicht gesteld. VVD- 
hoeveel- leider Bolkestein noemde even later op een partijraad van de libe- 
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ralen het gezin een 'zeer belangrijk onderwerp' dat het CDA 'te-
recht' had aangesneden. Er waren dus kapers op de kust. 

Nu kwam het er voor het CDA op aan het thema vast te houden. 
Dat bleek moeilijk. De gezinsminister was in feite een verlegen-
heidsoplossing geweest. Veel c'ers moesten zelf nog aan het 
idee wennen. Wat die minister precies zou moeten doen, ja, wat 
het CDA eigenlijk onder het gezin verstond (ook homo-paren?), 
dat waren ook voor de christen-democraten nog open vragen. 
Kritiek op de massieve bezuinigingen door het kabinet op de kin-
derbij slag viel nog wel aan het gezinsthema te koppelen, maar ver-
der? 

Het gezinsonderwerp had al in augustus 1994 op een interne 
groslijst van ideeën gestaan waarmee de fractie de boer op wilde. 
Omdat aan het sociaal-economisch beleid van het kabinet door de 
oppositie weinig eer te behalen viel, had de fractie toen al besloten 
zich te werpen op 'immateriële' thema's als gezin, onderwijs, me-
dia en zorg, onderwerpen die ook dicht bij de culturele wortels la-
gen van de christen-democratische beweging. 

Toch had het CDA aanvankelijk geen idee wat men eigenlijk met 
het gezinsonderwerp aan moest. We kwamen moeilijk tot een in-
kadering, een beperking,' zo herinnert Bijleveld zich. Het duurde 
dan ook erg lang voordat het onderwerp reële en praktische bete-
kenis kreeg voor de politieke discussie. 

Ongelukkig was ook dat uitgerekend de CDA-woordvoerder die 
met het kabinet in debat ging over de gezinsnota die Kok had toe-
gezegd, weinig met het onder werp op had. Bijleveld, de latere 
nummer twee van de partij, had graag die rol gespeeld, maar liep 
tegen onverwachtse problemen op. 

Het was de staatssecretaris van vws, Erica Terpstra, die de ge-
zinsnota verdedigde. Maar Bijleveld was geen lid van de vaste Ka-
mercommissie voor vws, waardoor ze de eer aan sociaal-econo-
misch specialist Doelman-Pel moest laten, die wel lid was van de 
vws-commissie. Het was een van die procedurele toevalligheden 
die de oppositie kunnen ontregelen. 

Doelman-Pel gaf vervolgens niet het tegenspel aan Terpstra dat 
het CDA gehoopt had. 'Iedereen had bij dat debat stukken van het 
CDA over het gezin op schoot liggen, behalve Doelman,' klaagt bij- 
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voorbeeld Helgers, 'zowel in het fractiebestuur als in de fractie 
was het debat niet voorbereid.' 

De partijvoorzitter doelt bij de 'stukken van het CDA' op een 
rapport over het gezin dat even eerder onder leiding van de cNv'er 
Kastelein voor het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA was 
geschreven. Daarbij deed zich opnieuw een probleem voor. Plan-
nen van die commissie om een zorgloon in te stellen van 250 gul-
den per maand om bijvoorbeeld ook vaders in de gelegenheid te 
stellen loon in te leveren ten gunste van kinderzorg zonder al te 
grote inkomensachteruitgang, waren door fractiespecialisten zo-
als Doelman-Pel als onhaalbaar terzijde geschoven. 

Een volgende tegenslag was dat de concurrentie intussen ook 
niet stil had gezeten. GroeriLinks-leider Rosenmöller kwam in 
1996 met een wetsontwerp dat werknemers de gelegenheid moest 
bieden bij hun werkgevers een deeltijdbaan eventueel met een be-
roep op de wet te kunnen afdwingen. Dat zou hun de gelegenheid 
geven hun tijd beter te verdelen tussen arbeid en zorg. 

Het voorstel van Rosenmöller confronteerde het CDA van meet 
af aan met een aantal problemen. De voorman van GroenLinks 
dreigde met zijn initiatief veel aandacht in de media naar zich toe 
te trekken, weg dus van 'misterfamz', Enneüs Heerma. Maar als 
dit verlies even voor lief werd genomen, hoe moest het CDA er 
vervolgens op reageren? 

Vanuit gezinspolitiek oogpunt was het een verleidelijk voorstel 
van GroenLinks: het vergrootte de mogelijkheden voor werkne-
mers om thuis te zijn voor allerhande zorgtaken. Vanuit het tradi-
tionele CDA-standpunt, echter, dat werkgevers en werknemers het 
voortouw moeten hebben bij het vorm geven van eigen verant-
woordelijkheden in de samenleving, was het een slecht voorstel. 
De sociale partners stonden in het plan van Rosenmöller immers 
buitenspel? 

In hetzelfde betoog van september 1995 waarin Heerma het ge-
zinsthema had gelanceerd, had hij tevens warme woorden gewijd 
aan juist die sociale partners. 'Het CDA kiest uitdrukkelijk voor een 
maatschappijmodel waarin het heil niet enkel van de Staat komt of 
verwacht mag worden. Daarom zullen wij, waar wij kunnen, par-
ticulier initiatief stimuleren en burgers en organisaties van  bur- 
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gers, werkgevers en werknemers, graag betrekken bij opzet en uit-
voering.'3' 

Toen het initiatiefwetsvoorstel van Rosenmöller door de Twee-
de Kamer behandeld werd, nam cDA-woordvoerder Jan ten 
Hoopen precies dit standpunt in. Ten Hoopen was een nieuwko-
mer in de fractie, en voorzitter geweest van de inmiddels opgehe-
ven christelijke belangenorganisatie voor het midden- en kleinbe-
drijf (Ncov). Hij kreeg alle ruimte om precies dat standpunt te 
verdedigen wat van een oud-Ncov-voorzitter mocht worden ver-
wacht: laat de sociale partners zelf afspraken maken. Machteloos 
moesten het Vrouwenberaad van het CDA en andere voorstanders 
van de politieke gezinslijn toezien hoe Jan Ten Hopeloos, zoals hij 
door zijn politieke tegenstanders werd genoemd, het idee van Ro-
senmöller afviel. 

Toen het wetsvoorstel-Rosenmöller najaar 1997 ter behande-
ling bij de Eerste Kamer voorlag, trok opnieuw de 'middenveld-
school' van het CDA aan het langste eind. Woordvoerder in de Eer-
ste Kamer was Henk Hofstede, oud-voorzitter van het CNV. Van 
hem viel ook al niet anders te verwachten dan dat hij hetzelfde 
standpunt uit zou dragen als Ten Hoopen. Er moest bovendien 
wel een bijzondere reden zijn waarom de senaatsfractie van het 
CDA anders zou stemmen dan de Tweede-Kamerfractie eerder 
had gedaan. 

Hofstede wees erop hoe een eerder initiatief-wetsvoorstel van 
Rosenmöller, dat beoogde de integratie van allochtonen in bedrij-
ven te vergemakkelijken, was stukgelopen op de tegenwerking 
van diezelfde bedrijven. De wet op de deeltijd-arbeid zou eenzelf-
de lot beschoren zijn, zo voorspelde hij. 

Waarschuwingen in het dagblad Trouw van columnist en CDA-

ideoloog Kees Kiop, dat zijn partij de naam CDA niet meer waard 
was indien het wetsvoorstel werd afgestemd, mochten niet baten. 
De senaatsfractie van het CDA, die samen met de VVD-fractie een 
meerderheid in de Eerste Kamer vormde, stemde de initiatiefwet 
af. 

De pijnlijke episode bracht een dilemma voor het CDA aan het 
Echt. Moest de partij haar gehamer op eigen verantwoordelijkhe-
den van de civii society en de overlegeconomie serieus nemen, die in 
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et en uit- het midden van de jaren tachtig onder de naam 'poldermodel' in- 
middels de status van heiligheid hadden verworven? Of moest ze 

de Twee- zelf in het parlement met eigen wetsvoorstellen komen, en daar- 
an  ten mee andere oppositiepartijen beconcurreren? 

riieuwko- In het eerste geval liep het CDA zichzelf in de weg als opposi- 
opgehe- tiepartij. Die kan alleen goed functioneren als het van tijd tot tijd 
kleinbe- met eigen politieke thema's komt. Opponeren is een oefening in 

[dpunt te politiek primaat. Maar als het CDA de lijn-Rosenmöller steunde, 
rden ver- vervreemdde de partij zich van een belangrijk deel van zijn eigen 
chteloos staatsopvattingen. Het dilemma kwam neer op de keuze tussen 
rstanders de duivel of Beëlzebub, en zou de CDA-fractie blijven achtervol- 
,zoals hij gen. 

van Ro- In het najaar van 1998 bijvoorbeeld, deed zich hetzelfde pro- 
bleem voor, zij het op kleinere schaal. Het CDA mengde zich in de 

ehande- discussie over de groeiende aantallen wAo'ers clie zich in de stads- 
[denveld- tieken aftekenden. Zeer terloops in het parlement, en later in een 
n de Eer- interview, zei De Hoop Scheffer dat de sociale partners weer een 
2NV. Van grotere rol moesten krijgen bij het terugdringen daarvan. Moch- 
hetzelfde ten die daarin slagen, dan zou de ~-uitkering verbeterd kunnen 
Dvendien worden. 

van het Dat was niet alleen een opzienbarende mededeling: het CDA 

ie eerder nam daarmee in feite afstand van zijn verleden, waarbij het tijdens 
het eerder genoemde bami-akkoord van Bergschenhoek had mee- 

rstel van gewerkt aan grootscheepse bezuinigingen op de arbeidsonge- 
in bedrij- schiktheid. Het was ook een onuitgewerkte mededeling: het wa- 
awerking ren immers de sociale partners die dit plan van het CDA verder 
t eenzelf- zouden moeten invullen. Van de CDA-fractie viel op dit punt ver- 

der niet iets te verwachten, aldus De Hoop Scheffer. Daarmee liep 
en CDA- opnieuw een oppositie-initiatief van het CDA dood in midden- 
er waard veldideologie. 
Let baten. Wat betreft het gezin wist het CDA tijdens de verkiezingscam- 
actie een pagne in 1998 overigens toch nog eigen interessante initiatieven te 
iatiefwet ontwikkelen. Het duurde echter een tijd voordat die een rol gin- 

gen spelen in de politieke discussie: pas na de verkiezingen van 
aan het 1998. 

delijkhe- Financieel specialist Gerrit de Jong ontwikkelde samen met zijn 
en, die in oud-collega Klaas Tuinstra een eigen armoede-bestrijdingsplan 
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waarin het gezin centraal stond. Hun plan De Moeite Waard kop-
pelde de uitgaven van het gezin voor zorg, onderwijs en huisves-
ting aan bepaalde maximumpercentages van het inkomen. Kwa-
men ze daarboven, dan zou de regering moeten bijspringen. 
Tijdens de Algemene Beschouwingen in 1998 zou PvdA-fractie-
leider Ad Melkert vriendelijke woorden wijden aan dit initiatief, 
maar toen waren de verkiezingen al voorbij. 

Dat het CDA in 1996 het initiatief in de gezinsdiscussie aan Groen-
Links kwijtraakte, kwam niet alleen door de staatkundige opvat-
tingen van het CDA. De christen-democraten overschatten ook 
lange tijd hun betekenis in de oppositie, en onderschatten daar-
mee de kracht van hun ervaren concurrenten. 

Dat het CDA regeringsverantwoordelijkheid was kwijtgeraakt, 
was al een drama op zich. Dat de partij zelfs niet deugde voor de 
oppositierol, was eenvoudig onverteerbaar. Het leidde tot een ge-
spannen houding, terwijl Wiegel juist het tegenovergestelde ad-
vies had gegeven. Alleen met vrolijkheid en een mentaliteit van 
'schouders-ophalen-en-gewoon-opnieuw-proberen' viel het in de 
kille oppositieruimte uit te houden, had de liberaal de CDA-fractie 

voorgehouden. 

Medeopposant Rosenmöller zegt hierover: 'Wat me opviel was 
dat CDA'ers er eerst lange tijd van waren uitgegaan dat het lands-
bestuur om hen draaide, en dat ze er vervolgens van uitgingen 
dat de oppositie om hen moest draaien. Dat gaf vanaf het begin 
een zekere verkramptheid en concurrentie met ons. Met de VVD 

hadden we altijd een ontspannener verhouding gehad. Robin 
Linschoten [oud-vvD-Kamerlid] en ik konden goed samenwer-
ken, bijvoorbeeld bij het aanpakken van Bert de Vries [oud-mi- 
nister]. Pak jij hem van rechts, dan pak ik hem van links, zo ging 
dat. Bij het CDA was dat moeilijk, sowieso omdat die partij geen 
duidelijke linkse of rechtse positie heeft, maar ook omdat ze 
moesten leren hoe je een minister of Staatssecretaris moest aan-
pakken.' 

CDA-Kamerlid Biesheuvel beaamt: 'Pas later in de oppositiepe-
riode gingen we accepteren dat we fouten maakten. In het begin 
mocht dat niet van onszelf' Collega Bijleveld zegt: 'Op een gege- 
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Ven moment hebben we tegen onszelf gezegd: "Van de tien keer 
mag het best drie keer misgaan." 

Mede onder druk van de achterban stond succesvol oppositie 
voeren gelijk aan luidruchtig oppositie voeren. Wat de christen-
democraten daarbij vergaten, was dat opponeren en regeren één 
belangrijke overeenkomst hebben: wie geloofwaardig wil blijven 
moet vooral consistent zijn, en een realistisch beeld hebben van 
hetgeen met de eigen inzet bereikt kan worden. Omgekeerd gold: 
wie a had gezegd moest ook b zeggen: felle kritiek moest wel ein-
digen in een motie van afkeuring. 

Dit besef ontbrak tijdens het debat dat CDA-Kamerlid Wim Ma-
teman begin 1996 voerde met minister Wij ets over de teloorgang 
van de vliegtuigfabriek Fokker. Mateman, die kort daarvoor zijn 
maandenlange pogingen bekroond had gezien om lid te worden 
van het fractiebestuur, popelde om zijn visitekaartje af te geven 
als de echte oppositiewoordvoerder van het CDA. 

Voorafgaand aan het debat met Wijers had Mateman voor de te-
levisie het kabinet verweten 'volstrekt onvoldoende te hebben ge-
daan om Fokker te redden', en daarmee zijn 'Oranjegevoel' te 
hebben beschadigd. Op een vraag van een televisieverslaggever of 
hij een motie van afkeuring zou gaan indienen zei hij: 'ik kan niet 
anders.' 

iup-aanvoerder Van Dijke kwam daar tijdens het debat van 24 

januari 1996 op terug: 'Houdt hij deze opvatting staande dan komt 
hij met een motie van afkeuring. Of neemt hij haar terug en zegt: 
er had weliswaar meer gedaan moeten worden, maar gros  so  modo 
staan wij achter het beleid van de minister? Het is van tweeën één.' 

Mateman gaf geen klip en klaar antwoord, maar zei dat hij dein-
zet van de minister 'tot dusverre onvoldoende' had gevonden. Dit 
was koren op de molen van de regeringspartijen, die Mateman 
verweten onduidelijkheid te scheppen over de politieke positie 
van de CDA-fractie. Het debat verschoof van de inzet van Wijers 
voor Fokker naar de inzet van Mateman. 

Toen de laatste even later duidelijk maakte een motie achterwe-
ge te laten omdat ook de Duitse vliegfirma Dasa blaam had 
getroffen in het Fokker-debacle, was hoon zijn deel. 'Ach meneer 
Mateman, u gaat gewoon af' sneerde D66-woordvoerder Van 
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Walsem richting zijn collega van de CDA-fractie. Zonder omwegen 
stelden vvD, PvdA en n66 zich achter Wij ers op.32  

De media concludeerden dat het CDA een nederlagenstrategie 
had gevoerd: hoog inzetten en laag eindigen. Het Oranjegevoel 
van Mateman werd een metafoor voor een gezwollen en tot mis-
lukken gedoemde oppositiestrategie. 

Het was niet de enige keer dat het CDA worstelde met de inzet 
van de motie van afkeuring. Het is een van de mooiere, maar ook 
moeilijk te bedienen instrumenten uit het gereedschap van het 
parlement. De motie moet de kiezer onder de aandacht brengen 
wat werkelijk niet deugt. 

1-leerma had echter met het wapen geworsteld. Mateman was 
hetzelfde overkomen. Ook collega Bremmer had het er moeilijk 
mee. Dat ontdekte de laatste in 1997 tijdens een debat met minis-
ter Sorgdrager over de ontsnapping van een gevaarlijke gedeti-
neerde uit de Van Mesdagkilniek in Groningen. 

'Die kwestie was voor mij echt een leermoment,' zo kijkt Brem-
mer terug. 'ik had een motie ingediend die alleen maar vroeg om 
de uitlevering door België van de gevluchte, en om verbetering 
van de communicatielijnen tussen het departement en het veld 
van het gevangeniswezen. Ik had steeds de term afkeuring zorg-
vuldig vermeden. Toch vroegen paarse collega's of het een motie 
van afkeuring was. ik zei van niet, en maakte duidelijk dat ik eerst 
het antwoord van de minister wilde afwachten. ik wist als relatie-
ve nieuwkomer niet dat je als indiener van de motie zelf de poli-
tieke lading ervan moest aangeven, en niet op de minister moest 
wachten. ik had dat aspect niet goed voorbereid. Daardoor kwam 
er ruimte voor de regeringspartijen om de motie wel als een motie 
van afkeuring te interpreteren.' 

Hoewel Sorgdrager niet als de sterkste minister uit het eerste ka-
binet-Kok bekendstond, bleef het CDA moeite houden een strate-
gie tegenover haar te bepalen. Dat bleek ook weer even later, naar 
aanleiding van de zogeheten opstand der procureurs, onder lei-
ding van 'super-PG'  Docters van Leeuwen. Deze zouden als uit-
voerende ambtenaren hun politieke gezag, de minister, hebben 
gedreigd met een kort geding, vanwege een dreigend ontslag één 
hunner. Ook zouden ze geprobeerd hebben het verkeer van de 
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mwegen minister met de Tweede Kamer te beïnvloeden, en daarmee bui- 
ten hun boekje zijn gegaan. 

istrategie Het CDA had over de kwestie een spoeddebat aangevraagd, maar 
ijegevoel kwam onmiddellijk zelf in de problemen. In de fractie moesten 
tot mis- namelijk eerst nog enkele oude, interne rekeningen vereffend wor- 

den.Justitiewoordvoerder Koekkoek had in de dagen voor het de- 
de inzet bat gesuggereerd dat de opstand der procureurs wat het CDA be- 

naar ook treft zou leiden tot een motie van afkeuring. 
van het Dat was tegen het zere been van een deel van de fractie onder 
brengen leiding van De Hoop Scheffer. Het onderwerp motie van afkeu- 

ring was sinds de uitglijder van Bremmer even eerder, een gevoe- 
man was lig onderwerp. VVD-vice-premier Hans Dijkstal had deze meiden- 
moeilijk ten in gedachten, toen hij tijdens de behandeling van de begroting 

et  minis-  van Binnenlandse Zaken najaar 1997 het CDA-fractielid  Gabor  op- 
e gedeti- riep vooral een motie van wantrouwen tegen hem in te dienen. 

Want anders hoor ik er wat betreft het CDA niet meer bij, geloof 
kt Brem- ik.' 

roeg om Dat Koekkoek in de aanloop van het 'procureurs-debat' op- 
betering nieuw een motie van wantrouwen suggereerde, bevestigde dan 
het veld ook het beeld van een  'trigger-happy'  oppositie, een beeld waarmee 
ng zorg- De Hoop Scheffer zeer ongelukkig was. Bovendien nam hij het 
en motie Koekkoek zeer kwalijk dat hij de nieuwkomer Bremmer niet beter 
.t ik eerst had begeleid in het debat over de ontsnapte gevangene van de Van 
[s relatie- Mesdag-kliniek. 

de poli- Zo had Koekkoek naar eigen zeggen 'vergeten' te vertellen dat 
er moest de CDA-fractie zelf via eerdere schriftelijke vragen had aangedron- 
or kwam gen op overplaatsing van de gedetineerde naar Groningen. Dat 
en motie plaatste de kritiek van Bremmer op de ontsnapping even later in 

een vreemd daglicht. Sorgckager had dit gegeven genadeloos we- 
erste ka- ten uit te buiten in het debat met Bremmer. 
n strate- De Hoop Scheffer greep Koekkoeks suggestie van een motie 
ter, naar van afkeuring tegen Sorgdrager vanwege de muiterij dan ook aan 
nder lei- om hem van zijn justitiewoordvoerderschap te ontheffen. Het was 
n als uit- niet alleen een uiterst pijnlijke gebeurtenis voor Koekkoek, die 
hebben haar later typeerde als een 'politieke onthoofding'. Dat de groot- 

tslag één ste oppositiepartij niet bij machte was een geordende aanvalsstra- 
r van de tegie uit te zetten tegen misschien wel de zwakste minister van het 

kabinet, was ronduit triest.33  
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Aan het eind van het politiek beladen debat met Sorgdrager do-
ken nieuwe problemen op. De Hoop Scheffer voerde het woord. 
Omdat de CDA-leider vanwege de beladen voorgeschiedenis met 
Bremmer en Koekkoek geen oude fouten wilde maken, diende hij 
geen motie van afkeuring in. Vervolgens worstelde De Hoop 
Scheffer met de vraag hoe minister Sorgdrager dan wel kon wor-
den aangepakt. 

Nadat hij eerst het vertrouwen in haar had uitgesproken, ver-
zocht hij vervolgens premier Kok de coördinatie van het beleid op 
het gebied van de reorganisatie van het Openbaar Ministerie van 
de minister over te nemen. Een verkapte motie van afkeuring en 
daarmee - gelet op het feit dat het CDA even eerder juist wel het 
vertrouwen in Sorgdrager had uitgesproken - ongeloofwaardig, 
oordeelde het regeringskamp. 

Opvallend was dat GroenLinks tegenover Sorgdrager een heel 
andere tactiek volgde. Rosenmöller had, eerder dan het CDA, de 
conclusie getrokken dat de coalitie hoe dan ook zou vasthouden 
aan het aanblijven van Sorgdrager. De oppositie zou dan ook ver-
geefs stormlopen op haar positie blijven uitvoeren. 'Het was het 
verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen,' zegt Rosenmöller 
daarover. Terwijl de CDA-fractie doordenderde en het hoofd van 
Sorgdrager bleef eisen, stelde GroenLinks haar strategie dan ook 
bij. Haar woordvoerders probeerden in de media eerder het beeld 
te vestigen van 'een zielige minister die bungelde', in plaats van 
een minister die weg moest. Bij het debat over de opstand der pro-
cureurs diende GroenLinks geen motie van afkeuring in, of iets 
wat erop leek. 

De gevaarlijkste situaties voor bewindslieden ontstaan niet bij een 
motie van afkeuring, maar eerder als die achterwege blijft en het 
regeringskamp zelf verdeeld is. Dat bewees een heel andere 'ca-
sus', het aftreden van staatssecretaris Linschoten, juni 1996. 

Zijn aftreden kwam uit eigen beweging, zonder oppositionele 
motie van afkeuring. Het geval-Linschoten leverde dan ook mooi 
materiaal voor de vraag onder welke omstandigheden oppositie 
effectief kan opereren. Een subtiele benadering door het héle op-
positionele kamp, verdeeldheid in de coalitie, maar ook een tijdige 
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en goede informatievoorziening vanuit 'het veld' alsmede een ze-
ker geluk, blijken onontbeerlijk. 

Linschoten had zich in de nesten gewerkt met de benoeming 
van het bestuur van een orgaan (cTsv) dat toezicht moest houden 
op de uitvoering van de sociale zekerheid. Het was een belangrijk 
onderwerp, want de coalitie had zich van meet af aan sterk ge-
maakt voor zo'n onafhankelijk toezicht. Er waren allerlei tekenen 
dat Linschoten wat snel en slordig te werk was gegaan bij de be-
noeming van dit bestuur. Niet alle drie de bestuursleden, voorzit-
ter  Dian  van Leeuwen-Schut, en de oud-Kamerleden Maarten van 
Rooijen en Gert-Jan van Otterloo, waren op hun taak berekend. 
De bal kwam aan het rollen toen het personeel het vertrouwen in 
deze bestuursleden opzegde, en Linschoten de drie met dure af-
koopsommen wilde laten vertrekken. 

Onder druk van de Kamer zegde Linschoten toe enkele evalu-
atierapporten te laten schrijven over de gevolgde procedure. 
Doordat het CDA veel contacten had in de wereld van de sociale 

ook ver- zekerheid met deskundigen als professor  Will  Fase, oud-Kamer- 
t was het lid Steef Weijers en oud-minister Bert de Vries (zie ook bijlage a), 
enmöller was de fractie opvallend goed op de hoogte toen deze rapporten 
oofd van Maar waren, en wat er op hoofdlijnen in stond. 
dan ook 'Dat we goed in de sociale zekerheid zaten, heeft ons zeer ge- 

het beeld holpen,' bevestigt Bijleveld die een hoofdrol in deze zaak speelde. 
laats van 'Daardoor kon Ik bij de regeling van werkzaamheden precies op 
I der pro- het goede moment vragen waar de rapporten bleven, en me zo- 
n, of iets veel mogelijk bij de feiten houden. Suggestieve vragen zijn op 

zo'n moment funest. Ze tasten je geloofwaardigheid als opposi- 
tiepartij aan.' 

et bij een Overigens had het CDA ook op dit punt de nodige concurrentie  
ft  en het te verduren van Rosenmöller. Ook die had goede contacten in de 
dere 'ca- wereld van het CTSV. Welke precies bleek enige tijd later. Op de 
96. verkiezingslijst van GroenLinks voor de Kamerverkiezingen van 
)sitlonele 199 8  prijkte CTSV-functionaris Sjef Czyzewski op een lage plaats 
)ok mooi als lijstduwer. 
)ppositie Maar een goede informatievoorziening was niet voldoende. 
héle op- Verdeeldheid in het regeringskamp was een tweede, zeer belang- 

en tijdige rijke vereiste. Het was met name D66 die in de CTSV-discussie voor 

'75 



de oppositie de 'zachte onderbuik' van de coalitie vormde. 
1)66-woordvoerster Schimmel had in de pers van haar onvrede 

blijk gegeven over het opereren van Linschoten. Zij beschuldigde 
de staatssecretaris ervan samen met zijn minister, Ad Melkert, ge-
probeerd te hebben de reikwijdte van een eventueel parlementair 
onderzoek bij voorbaat te beperken. 'Jeltje [van Nieuwenhoven] 
en ik hebben Melkert en Linschoten toen gezegd dat ze volgens 
ons beren op de weg zagen en dat we er niet van gediend waren 
dat ze de opzet van een parlementair onderzoek wilden beïnvloe-
den.'34  

Het CDA greep deze onvrede in de boezem van de coalitie aan in 
zijn streven naar een parlementair onderzoek over de kwestie. 
Frans Wolters vertelt: 'Het was cruciaal dat Schimmel zich geno-
men voelde door Linschoten. Twijfel in het regeringskamp was 
heel belangrijk voor ons succes. Daardoor werkte Schimmel mee 
aan een motie die door Bijleveld was ondertekend, maar in feite 
door Schimmel was geschreven. Die motie bevatte het woordje 
onderzoek, en kreeg steun van D66. Dat was logisch, want Schim-
mel had de tekst zelf aangeleverd.' 

Nadat de motie was aanvaard, diende zich de vraag aan wie de 
onderzoekscommissie zou gaan leiden. Het CDA had wel oren 
naar het voorzitterschap, maar Bijleveld en Wolters beseften het 
nadeel daarvan: het project zou het beeld van een oppositionele 
strafactie kunnen oproepen. Toen de fractie vernam dat de PvdA 
het prominente Kamerlid Jan van Zijl voor het voorzitterschap 
wilde kandideren, trok het CDA zich dan ook schielijk terug. We 
waren meteen enthousiast,' vertelt Wolters, 'want als er één Ka-
merlid was dat graag met forse uitspraken in de krant wilde, was 
het weljan van Zijl. Hij was uitermate geschikt om het kabinet in 
problemen te brengen.' 

Maar ook na deze voor het CDA gelukkige wending bleef de 
vraag of de oppositie erin zou slagen de druk op te voeren. Grote 
onbekende was Jan Marijnissen van de Socialistische Partij. Wilde 
het CDA slagen in zijn opzet, dan moest er nauw met hem worden 
samengewerkt, een vreemde ervaring omdat zijn rauwe stijl van 
oppositie voeren veel CDA'ers tegen de borst stuitte. 'Het duurde 
even voordat we zulke partijen wisten te vinden,' aldus Wolters, 
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'de sp bestond aanvankelijk voor ons niet eens.' 
Welke risicofactor Marijnissen vormde voor een eensgezind op-

trekken van de oppositie, was al een paar weken eerder gebleken. 
Marijnissen had Linschoten in een van de debatten over de cTsv-

affaire verweten te 'liegen' over de kwestie. Wolters: 'Daarmee 
overspeelde de oppositie haar hand. Marijnissen kon dat verwijt 
niet hard maken, maar moest vervolgens wel een motie van af-
keuring indienen. Wij moesten toen tegenstemmen om niet de in-
druk te wekken dat ook wij vonden dat Linschoten 100g. Weg was 
de oppositionele eenheid.' 

'Toen Jan van Zijl voorzitter was geworden, heb ik dan ook van 
Ank Bijieveld opdracht gekregen om Jan Marijnissen in de tou-
wen te houden. ik heb toen een stevig gesprek met Marijnissen 
gehad. ik zei: "Jan, wil jij dat Robin vertrekt?" "Ja, dat wil ik," zei 
Jan. "Nou," zei ik, "doe dan niks, onderneem geen éénmansacties, 
maar trek samen met ons op."Jan deed dat, want hij zag in het CDA 

geen concurrentie. Als Paul Rosenmöller het aan Jan had ge-
vraagd, waarmee hij die concurrentie wel voelde, was het de vraag 
geweest of Marijnissen zo positief had gereageerd.' 

Marijnissen werkte mee; voor Van Zijl gold hetzelfde. Onder 
zijn voorzitterschap stelde de onderzoekscommissie een rapport 
(Heel het raderwerk) op dat hard oordeelde over Linschoten. De 
manier waarop de staatssecretaris drie bestuursleden had be-
noemd, betitelden Van Zijl cum ruis als één van 'onthutsende een-
voud'. Linschotens lezing van de gang van zaken tegenover het 
parlement werd 'weinig geloofwaardig' genoemd. Linschotens 
partij, de VVD, die het onervaren fractielid Klein Molenkamp naar 
de commissie had afgevaardigd, was er niet in geslaagd deze kwa-
lificaties tegen te houden. 

Omdat de fracties van PvdA en n66 naar de zin van Linschoten 
geen of niet voldoende afstand wilden nemen van de termen in 
het rapport, trad de staatssecretaris eind juni 1996 na een tumul-
tueus verlopen debat af. 

Ook de affaire-Linschoten was voor het CDA een belangrijk 
leermoment', zegt fractielid Bijleveld. Later, vlak na het aantre-
den van het tweede paarse kabinet, dreigde minister Netelenbos 
even in de problemen te komen door elkaar tegensprekend fei- 
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tenmateriaal over Schiphol. 'Ook toen hebben we beklemtoond 
dat de feiten zoveel mogelijk voor zichzelf moeten spreken,' aldus 
Bijleveld. 

Deze zaak liep echter met een sisser af. Het CDA kon geen eigen 
belastend feitenmateriaal aandragen. In de dichte netwerken van 
de sociale zekerheid Zaten genoeg partijgenoten die konden hel-
pen. Voor de milieu- en verkeerssector gold dat veel minder (zie 
bijlage a). Mede daardoor kon het CDA hier niet doorzetten. 

In de affaire-Linschoten had het CDA bewezen gevaarlijk te kun-
nen opereren. De talrijke contacten in het openbaar bestuur en 
het middenveld, stammend uit de roemrijke regeerperiode, kwa-
men daarbij goed van pas. De klachten van CDA-parlementariërs 
over het verlies aan informatie die eerder aan de orde kwamen, 
doen in dat licht dan ook overdreven aan. 

Het probleem was eerder hoe die informatie in het parlement 
goed te gebruiken viel, hoe de juiste balans gevonden kon worden 
tussen scherp en verantwoord politiek opereren. De aanpak van 
het CDA van een andere kwestie, de zogeheten affaire-Van Rand-
wijck, bewees nog eens hoe moeilijk dat was. 

Minister Sorgdrager was eind 1995 in problemen gekomen na-
dat was uitgelekt dat zij de vertrekkende Amsterdamse procureur-
generaal  (PG)  Van Randwijck een gouden-handdruk van 500.000  
gulden had meegegeven. Sorgdrager had de Tweede Kamer ver-
volgens gemeld dat dit geldbedrag nodig was geweest, omdat Van 
Randwijck niet goed functioneerde. 

'Nu heb ik d'r,' zo kwam het CDA-Kamerlid Frans Jozef van der 
Heijden januari 1996 triomfantelijk de fractieburelen binnenge-
stormd. Hij had informatie die volgens hem onomstotelijk be-
wees dat Sorgdrager de Tweede Kamer had misleid. Van der Heij-
den beschikte namelijk over brieven van de advocaat van Van 
Randwijck. Daaruit bleek juist dat de minister de  PG  weg wilde 
hebben, omdat zij plannen had het college van  PG's  in te krimpen 
van vijf naar drie procureurs. 

Van der Heijden had in de weken daarvoor met hulp van het 
oud-vvD-Kamerlid  Len  Rempt, een vriendin van Van Randwijck, 
contact gezocht met de  PG.  Zo kwam het dat het CDA-Kamerlid 
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goed was geïnformeerd en over vertrouwelijke brieven kon be-
schikken. Sorgdrager had met de misleiding van het parlement een 
doodzonde begaan, concludeerde Van der Heijden op basis van 
de brieven. 

'Ik stelde de fractie voor: ik ga in de aanval. Mevrouw,het is zus 
en zo gegaan. Dat is bewijsstuk a. U ontkent? 0, maar dan hebben 
we hier ook nog bewijsstuk b. U ontkent weer? Dan hebben we 
hier bewijsstuk c. U heeft de Kamer voorgelogen. Einde verhaal, 
mevrouw.' 

De fractie had omtrent de personen van voorzitter Heerma en 
juridisch zwaargewicht Vincent van der Burg echter twijfels. Van 
der Heijden: 'Heerma en Van der Burg zeiden: je moet hier geen 
statements van maken, maar vragen. Want als je zo'n vooruitge-
schoven positie inneemt, en je kunt die vertrouwelijke brieven 
vervolgens niet overleggen, dan komt er een tegenbeweging op 
gang. Je moet in de eerste termijn gewoon vragen stellen. Is het 
zus of zo gegaan? Zou het ook anders gegaan kunnen zijn?' 

'Heerma en de anderen waren gewoon bang om af te gaan. Tot 
twee keer toe heeft de fractie mij gedwongen mijn verhaal af te 
zwakken, waardoor er een vaag suggererende stellingname over-
bleeff ik ben er heilig van overtuigd, dat als ik met de feiten uit die 
brief in de aanval was gegaan, de truc van de coalitie niet had ge-
werkt om die brieven op te vragen. Omdat we wankelmoedig wa-
ren, ik vragen moest gaan stellen in plaats van een bit and in-actie 
uit te voeren, kwam er een tegenbeweging op gang die ons de kop 
kostte.' 

Van der Heijden hield op 17 januari 1996 een betoog dat, inder-
daad, vooral uit vragen bestond. Al snel meldde n66-Kamerlid 
Boris Dittrich zich aan de interruptie-microfoon. 'De heer Van 
der Heijden staat met een zesregelig briefje bij de interruptie-mi-
crofoon. Wij kennen die brief niet. Hoe komt hij aan die brief? 
Gaat het om een vertrouwelijke brief?' 

Van der Heijden probeerde nog: 'In de dertien jaar Kamer ben 
ik mij er nooit eerder bewust van geweest dat brieven waaruit wij 
citeren, bij de voorzitter, de betrokken minister of de coalitiepar-
tijen gedeponeerd moeten worden. ik heb die brieven, klaar uit.' 

Voorzitter Deetman zei dat het individuele Kamerlid zelf de 
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keuze had om vertrouwelijke brieven te overleggen of niet. Dat 
was het sein voor andere Kamerleden uit de paarse coalitie om de 
aanval in te zetten. Ook Korthals (VVD) en Kaisbeek (PvdA) vroe-
gen Van der Heijden om de stukken. 'Is dit de nieuwe manier van 
oppositie voeren?' sarde Dittrich nog. Zelfs oppositiepartij sp eis-
te de stukken op. 

Van der Heijden kwam er niet uit. 'ik geef mijn documenten 
niet af, want ik heb van de mensen die ze aan mij hebben gegeven, 
niet de vrijheid gekregen om dat te doen.' De aanval liep dood.` 

Achteraf zegt Van der Heijden: 'Op  het moment dat dit alle-
maal gebeurde, zaten onder anderen Heerma en  Gabor  in de Ka-
merbanken. Toen de anderen die stukken opeisten, sisten beiden 
vanuit hun stoel: "Niet doen, niet doen." Hans Huilen zei achteraf 
tegen mij: 'Ais we ons verstand hadden gebruikt, hadden we op 
dat moment een schorsing aangevraagd." ik was dat met hem 
eens. Dan hadden we rust in het debat gebracht, en met onze bron 
kunnen overleggen welke brief wel en welke niet openbaar zou 
mogen worden. We hadden dan naar de voorzitter kunnen stap-
pen, en bewijsstukken kunnen leveren. ik ben ervan overtuigd dat 
Sorgdrager dan had moeten aftreden.' 

Sorgdrager trad niet af. Van der Heijden wel, althans als woord-
voerder in belangrijke debatten zoals over het rapport-Van Traa 
over de IRT-affaire. In de partij werd namelijk woedend gere-
ageerd, omdat Van der Heijden in veler ogen slordig en ongeloof-
waardig had gereageerd. Senator Luc van Leeuwen zegde als lid 
van het 'afstemmingsoverleg' Van der Heijden de wacht aan, een 
opvallende actie omdat deze senator geen lid was van de Tweede-
Kamerfractie. Van der Heijden die zich al aan het inlezen was ge-
weest in het Irrr-rapport, werd van dit dossier gehaald. Hans Fill-
len trad vervolgens - overigens met succes - op als woordvoerder 
in het IRT-debat. 

Het gedrag van Van der Heijden bewees hoe weinig-zeggend 
termen als constructieve of gouvernementele oppositie zijn. Het 
was namelijk dezelfde Van der Heijden die vier jaar eerder, in 199 1  
om precies te zijn, een inleiding had gehouden over het verschijn-
sel oppositie. De inhoud daarvan week in vrijwel alles af van het 
'cowby'-achtige gedrag dat hij in januari 1 996 vertoonde. 
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niet. Dat De titel van zijn inleiding uit 1991 luidde: 'Oppositie geeft al- 
ie om de leen vreugde wanneer zij leidt tot bestuursverantwoordelijkheid.' 
LA) vroe- Immers, zo opende hij zijn betoog. 'Voor een keertje lijkt [oppo- 
wier van sitie] leuk. Je kan nog eens je frustratie kwijt, maat de lol is er toch 
tij sp eis- gauw af. [ ... ] Over oppositie voeren kan men romantische verha- 

len vertellen, vol grappen en grollen over de wijze waarop men de 
umenten tegenstanders voor aap heeft gezet. En inderdaad, waar er weinig 
gegeven, arbeidsvreugde aan oppositie voeren is te beleven, zijn leedver- 
dood.35  maak en vrolijkheid over zo veel onbekwaamheid bij de macht- 
dit alle- hebbers als het ware de wrange vruchten, die men wellicht triom- 

n de Ka- fantelijk in de lucht kan steken, maar die toch niet erg willen 
n beiden smaken.' 
achteraf Van der Heijden betoonde zich in zijn stuk een echte Thor- 

,n we op beckiaan. Hij pleitte voor een constructieve oppositiestijl. 'Op- 
-net hem positie voeren is in dit licht een kwestie van opbouwende kritiek, 
nze bron van uitdagende stimulans, van creatieve bijdragen. Oppositie 
baar zou voeren is - anders gezegd - een kwestie van welwillende gezind- 
ien stap- heid, van uitgestoken handen, de helpende hand in nood.' Sorg- 
tuigd dat drager zal januari 1996 de 'helpende hand' van Van der Heijden 

anders hebben ervaren. 36 
swoord- 
Van Traa Mislukte oppositiestrategieën, zoals bij de kwestie-Van Randwijck, 
nd gere- frustraties over een te geringe zichtbaarheid in het politieke en me- 
ngeloof- diadebat, ze dreven de christen-democraten in 1997 naar een feno- 
de als lid meen dat  'pinch hitting'  werd genoemd. 
aan, een Kamerleden die scherp van tong waren, de boemerang wisten te 
Tweede- ontwijken, maar die ook geen grote uitglijers hadden gemaakt, Wa- 
was ge- ren degenen die vooraan kwamen te staan in de strijd. 'De opposi- 

lans Hil-  tie  moest vooral worden gevoerd aan de interruptiemicrofoon,' 
dvoerder zegt Yvonne van Rooy die zich tussen 1994 en 1997 beijverde voor 

deze vorm van oppositie voeren. 'Dat werd uitgezonden door de 
•zeggend televisie. De wetgevende arbeid, hoe gedegen en belangrijk ook, is 
zijn. Het minder belangrijk voor het oppositioneel profiel.' 
r, in 1991 Erkende  pinch-hitters  aan het einde van de oppositieperiode 
erschiju 1994-1998 waren Hans Huilen, Wim van de  Camp,  Agnes van Ar- 
van het denne, Ank Bijieveld, Gert  Leers,  Maxime Verhagen en Gerrit de 

long. Ze verwierven een zekere status aparte binnen de fractie 
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doordat ze extra mediatrainingen kregen om hun parlementaire J99 5  stee 
vaardigheden te verfijnen. Ook hoefden ze hun uitlatingen in de die ovella 
pers niet zelf tijdens de wekelijkse fractievergadering te verdedi- de span011 
gen. Dat deed de fractievoorzitter voor hen. teerden h 

Daarmee wekten ze niet alleen de jaloezie op van sommige van \erv(II 
hun collega's, maar kweekten ook typische cDA-weerstanden. rapport 0 

Cees Bremmer, geen  pinch-hitter,  zegt hierover: 'ik zag er zeker de vorige 
het nut van in. Ze vergrootten de zichtbaarheid van het CDA in het hoe het  Ii  
parlementaire debat, en gaven de onderwerpen waarmee we ons zei dat in 
wilden vereenzelvigen een gezicht. Maar het gevaar dreigde tege- shops. 01 
lijkertijd dat je A- en B-Kamerleden krijgt. Het nadeel daarvan is  tie,  hebb 
niet alleen dat de anderen minder te doen krijgen, ze krijgen ook maken. \) 
minder status in het voor ons belangrijke middenveld. Als jij geen doen. M 
woordvoerder bent voor een bepaald onderwerp, waarom zouden n66 een I 
je achterban of lobbyisten dan nog in je investeren? Pas als je de je absolu 
indruk weet te wekken dat je meetelt, komen mensen naar je toe.' Van de 

Het aanstellen van  pinch-hitters  verdroeg zich niet alleen slecht we, 'nul' 
met 'middenveld-gevoeligheden' binnen het CDA, het veroorzaak- voortdus 
te ook andere complicaties. Sommige  pinch-hitters  moesten op- den dat 2 

vattingen gaan uitdragen die oppositioneel van groot belang wa- dat de sa 
ren, maar haaks stonden op eerdere, persoonlijke opvattingen, delijk he 
zoals bij Wim van de  Camp.  maar kit 

In 1994, vlak na de grote verkiezingsnederlaag van zijn partij, dia geen 
had hij gezegd dat het CDA daar lering uit moest trekken en van De pa 
zijn ouderwetse imago af moest. Om meer stemmen onder jon- tariërs al 
geren te trekken zou de partij bijvoorbeeld moeten overwegen de tradif 
wat liberaler over coffeeshops te gaan denken. zien var 

Wie schetste de verbazing van veel fractieleden dat Van de last, en '  
Camp  nauwelijks een halfjaar later, na de drugsportefeuille te heb- regelma 
ben veroverd, precies het tegenovergestelde standpunt ging uit- IRT-deb 

dragen? Van de  Camp  ging in de media de boer op met de nulop- zich ste  
tie:  het sluiten, op termijn, van alle coffeeshops. Het werd een van present 
de herkenbare en - uit oppositioneel oogpunt - geslaagde strijd- handen 
punten van het CDA tegenover het paarse kabinet. leidde t 

Achteraf zegt Van de  Camp  hierover: 'De nuloptie werd een het CDa 

succes omdat ik de argumenten van de tegenstanders goed kende.  Hue:  
Ik was dat zelf ook geweest. Maar mij bereikten in de loop van media-: 
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[ementaire 1995 steeds meer geluiden uit de samenleving over coffeeshops 
gen in de die overlast veroorzaakten. In het Rotterdamse Spangen groeiden 

:e verdedi- de spanningen, gingen bewoners Franse toeristen te lijf,  en no-
teerden hun nummerborden. 

Vervolgens kwam een van onze fractiemedewerkers met een 
rapport op tafel van hoofdofficier Blok. Die was in opdracht van 
de vorige minister van Justitie, toen nog  Hirsch Baffin,  nagegaan 
hoe het beleid met de coffeeshops uitpakte. Niet goed dus. Blok 
zei dat het te overwegen was om terug te gaan naar nul coffee-
shops. Omdat we op zoek waren naar instrumenten voor opposi-
tie, hebben we dat toen aangegrepen om zelf een drugsnota te 
maken. We wilden die nog uitbrengen voordat het kabinet dat kon 
doen. Mede daarom kreeg de nota veel aandacht. Bovendien hielp 
D66 een handje mee door zich ertegen af te gaan zetten. Dat heb 
je absoluut nodig als oppositie.' 

Van de  Camp  zag in zijn oude standpunt geen beletsel het nieu-
we, 'nul'-standpunt, uit te dragen. 'Ook een grote partij komt 
voortdurend tot nieuwe inzichten. Ze moet er voor geprezen wor-
den dat ze van tijd tot tijd van standpunt durft te veranderen, om-
dat de samenleving ook verandert. Bij de drugs was dat heel dui-
delijk het geval. Omdat ik mijn eerdere, liberale standpunt, alleen 
maar intern had geformuleerd, kreeg ik met de nuloptie in de me-
dia geen last.' 

De politieke wendbaarheid en mediagerichtheid van parlemen-
tariërs als Van de  Camp  was bijna on-cDA-achtig te noemen. Van 
de traditionele reserves die de christen-democratie altijd ten aan-
zien van de journalistiek had gekoesterd, had hij helemaal geen 
last, en zijn collega Hans Huilen nog minder. Het was de laatste die 
regelmatig bij politiek beladen discussies werd ingezet, zoals het 
IRT-debat in 1996, en de Securitel-affaire in 1997.  De CDA-fractie, 
zich steeds sterker bewust van haar afhankelijkheid van een goede 
presentatie in de media, had de neiging haar lot steeds meer in 
handen van Kamerleden als Van de  Camp  en Huilen te leggen. Dat 
leidde tot oppositionele successen, maar, ook tot reserves binnen 
het CDA zelf. 

Huilen was het voorbeeld van een CDA-politicus die evenzoveel 
media-aandacht als wantrouwen in eigen kring kon aantrekken. 
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Het betrof hier een cDA'er-nieuwe stijl. Huilen genoot geen pro-
tectie van een van de klassieke achterbannen in de christen-demo- 
cratie, een verzuilde organisatie of specifieke belangengroep, al 
werd hij vaak gezien in de burelen van het kantoor van de werkge-
versvereniging VNO-NCW. Als klassieke volksvertegenwoordiger 
die telefonisch spreekuur hield of zaaltjes toesprak, gold hij even-
min. 

Het Kamerlid was  'his own  man' die zijn macht en effect vooral 
ontkende aan zijn goede contacten in Haagse netwerken en met 
Haagse journalisten. Eerst als journalist van de NOS, later als voor-
lichter van minister Ruding (Financiën), had Huilen de werking 
van de media van binnen en buiten leren kennen. Bovendien ken-
de hij als oud-voorlichter van Financiën de wegen binnen het 
ambtelijk apparaat en nauw aan de Haagse binnenwereld gelieer-
de lobbygroepen op zijn duimpje. 

Hillen wist precies welke aanpak door de media werd gewaar-
deerd. Zo was hij de bedenker geweest van de fameuze uitspraak 
van minister Ruding dat werklozen er beter aan doen te gaan wer-
ken dan thuis bij tante Truus te gaan zitten. Voor iemand die later 
als gezinspoliticus bekend zou gaan staan, was dat overigens een 
opmerkelijke gedachte. 

Als Kamerlid werd 1-Tillen een van de meest geciteerde cDA-par-
lementariërs. Zijn pittige en sfeerrijke uitspraken over de paarse 
coalitie waren dankbaar materiaal voor de pers. Ze bevatten pre-
cies dat soort oneliners dat Wiegel begin 1995 in Maarssen had 
aangeraden. 'Paars profileert zich als het blok van de economisch 
geslaagden, voor de mensen die probleemloos meekunnen met de 
snel veranderende maatschappij. Paars is er voor de yuppen, de 
superknappen, de cum laude afgestudeerden, die nooit hoeven te 
solliciteren, maar altijd worden gevraagd,' zo typeerde Hillen de 
links-liberale coalitie.37  

Huilen bewees hoe machtig een individueel politicus met goede 
mediacontacten kon zijn. Hij had zich groen en geel geërgerd aan 
de trage besluitvorming van de partij over de vraag wie de volgen-
de lijsttrekker zou worden. Eind 1996 circuleerden daarvoor drie 
namen: de zittende fractievoorzitter Enneüs Heerma, diens vice-
voorzitter en politieke rivaal Jaap de Hoop Scheffer, en vice-par- 
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tijvoorzitter Lodders, de gedroomde kandidaat van het partijka-
der. 

Omdat de diverse stromingen binnen het CDA elkaar in een ver-
lammende wurggreep hielden, verliep de besluitvorming zeer 
langzaam. Dat veranderde na het eerder genoemde televisie-inter-
view met oud-premier van Agt, die de oppositiestijl van Heerma 
neersabelde. 

Het waren onder meer }-Ji]lens adviezen die tot de uitzending 
hadden geleid. 'De rubriek Nova zocht naar een nieuwe invalshoek 
om over het CDA te berichten,' zo verklaart hij. 'ik heb ze toen ge-
suggereerd om oud-premiers van het CDA te interviewen. Als oud-
televisiejournalist wist ik wat indruk zou kunnen maken. Het judi-
cium van zo'n groep over het oppositie voeren zou meer indruk 
maken, meer show geven dan een uitspraak van een enkeling.' 

Eigenlijk stond echter bij voorbaat vast dat maar één ex-premier 
bereid zou zijn in de uitzending te verschijnen. Oud-minister-pre-
sidenten als Biesheuvel en Lubbers hielden zichzelf zorgvuldig 
buiten de publiciteit. Dries van Agt was echter een ander geval. 
Die had tijd over sinds zijn omzwervingen over de wereld, eerst 
als EG-ambassadeur in Tokio, en later in Washington. 

Van Agt en Huilen hadden elkaar nooit uit het oog verloren. De 
één als premier en de anderen als parlementair redacteur voor de 
NOS hadden eind jaren zeventig op het Binnenhof een vriend-
schappelijke band opgebouwd. Ook toen Van Agt terugkeerde 
naar de Heilige Landstichting hadden de twee katholieken veel-
vuldig contact. Huilen wist van de beschikbaarheid van Van Agt 
voor een pittig interview. 

Hillens idee werd uitgewerkt door Nova. En hoe!  Dc  kritiek van 
Van Agt op Heerma, eerder genoemd in dit hoofdstuk, sloeg in als 
een bom. Van Agt zou Van Agt niet zijn door nog een klein plage-
rijtje voor i-Ellen door zijn kritiek te vlechten. Hij noemde uitge-
rekend eerst Hillen als de meest geschikte kandidaat voor het lijst-
trekkerschap, daarna pas De Hoop Scheffer. 

De toch al negatieve publiciteit rond Heerma had er weer een 
dimensie bij gekregen. Heerma kon niet anders dan voor de ca-
mera met een mengeling van woede en verdriet reageren. Enkele 
weken later, na zijn vertrek als fractievoorzitter, zei hij tegen zijn 
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fractiegenoten dat het vooral Van Agts kritiek was geweest die 
hem het meest zwaar was gevallen. Bovendien kwam de besluit-
vorming binnen de partij over het nieuwe lijsttrekkerschap in een 
stroomversnelling. 

1-Tillen had daarmee zijn doel bereikt. Het enige vuiltje aan de 
lucht was dat hij later door het dagelijks bestuur van de partij werd 
beschuldigd van deloyaliteit, niet alleen vanwege zijn vermeende 
rol in de campagne van de Statenverkiezingen waarover Maij-
Weggen zich zo had opgewonden, maar ook omdat hij de broe-
dende kippen van de partij-elite die moesten besluiten over het 
lijsttrekkerschap, had gestoord. 

Hillen werd door het partijbestuur bestraft met een 'rood licht'. 
Dat wilde zeggen dat hij aanvankelijk na de volgende Kamerver-
kiezingen van mei 1998 niet in de Tweede Kamer mocht terugke-
ren. Het was de nieuwe lijsttrekker, Jaap de Hoop Scheffer, die 
deze beslissing echter ongedaan wist te maken, en Hillen alsnog 
een verkiesbare plaats bezorgde. 

De ironie wilde overigens dat na het aftreden van Heerma de 
twee elkaar opnieuw zouden tegenkomen, nu meer als concurren-
ten dan als tegenstanders. Zowel Heerma als 1-Tillen dongen eind 
1997 naar het burgemeesterschap van Hilversum, de woonplaats 
van de laatste. Heerma eindigde als nummer één op de voor-
dracht, maar kon deze niet verzilveren. In dezelfde periode open-
baarde zich bij hem een ernstige ziekte. 

Het optreden van 1-Tillen was niet alleen een mooi voorbeeld van 
de macht van mediamanipulatoren anno 1997. Het was voor som-
migen in de partij tevens een zoveelste bewijs dat persvriendeijke 
fractieleden hun macht verkeerd hadden gebruikt, bijvoorbeeld 
door Heerma's functioneren onmogelijk te maken. 

Maij-Weggen vond daar al in 1995 sterke aanwijzingen voor, 
maar ook andere antirevolutionairen, Heerma's bloedgroep-ge-
noten, deden uitlatingen in die richting. 'Het is verschrikkelijk dat 
Enneüs heeft moeten meemaken dat verschillende dames en he-
ren in het CDA hun beurt niet konden afwachten, en hem afbrand-
den,' zei bijvoorbeeld senator Hannie van Leeuwen in 1997.38  

Ook dagelijks bestuurslid Karin van Nieuwenhuizen kan jaren 
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later nog flink boos worden op de manier waarop Heerma aan zijn 
politieke einde is gekomen. Over de bijeenkomsten ten huize van 
Yvonne van Rooy in 1995,  met andere katholieken zoals Hillen, 
De Hoop Scheffer en  Leers,  waarover Heerma zich had opge-
wonden, zegt de West-Brabantse: 'Die getuigden van die typische 
KVP-cultuur, waar ik me rot voor schaam. ik vond ze zo achter-
baks, zo indirect, zo onauthentiek.' 

Huilen zelf wijst alle beschuldigingen van deloyaliteit van de 
hand. 'ik ben altijd verbijsterd geweest over die beschuldiging,' al-
dus het Kamerlid. 'Ik was niet deloyaal, maar juist consequent. 
Van meet af aan heb ik tegenover Enneüs duidelijk gemaakt hoe 
ik over hem dacht. ik maakte me grote zorgen over het feit dat hij 
mensen in de fractie uitsloot, en zijn presentatie niet goed verliep. 
Daardoor kregen we als partij een probleem. Anderen waren zo 
labbekakkerig om dat niet rechtstreeks tegen hem te zeggen. ik 
deed dat tenminste wel.' 

lerma de Het lijkt inderdaad ontoereikend de geschiedenis rond de val van 
ncurren- Enneüs Heerma uitsluitend in termen van dolkstoten en deloyali- 
igen eind teit te bespreken. Het was ook de mislukking van Heerma als op- 
)onplaats positiepoliticus en zijn eigen verkrampte reacties daarop, die zijn 
de voor- val veroorzaakten. Zijn optreden vormde tevens een belangrijke, 
de open- zij het wat overbelichte, verklaring van de geringe slagkracht van 

de CDA-oppositie tussen 1994 en 1998. 

)eeld van Heerma had in 1994 het fractievoorzitterschap mede verworven 
oor som- op grond van zijn oppositieverleden in Amsterdam. Als een van 
endelijke de weinige leidende christen-democraten kon hij namelijk terug- 
oorbeeld vallen op ervaringen die na 5994 van pas leken te komen. 

In 1974 had Heerma als leider van de CDA-fractie in de  Amster- 
;en voor, damse gemeenteraad het linkse programcollege van PvdA, PPR, 

roep-ge- pp en CPN ten val helpen brengen. Het struikelde over de aanleg 
kelijk dat van de metrolijn tussen de Nieuwmarkt en het Centraal Station. 
es en he- Heerma opereerde daar op dezelfde manier als waarop hij later 
afbrand- als oppositieleider in de Tweede Kamer trachtte te functioneren. 
)97.38 Hoewel zijn gemeenteraadsfractie voor de aanleg van de desbe- 
kan jaren treffende metrolijn was, steunde zijn fractie in 1974 toch een 
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PvdA-motie die vroeg de aanleg op te schorten. Daarmee wilde 
hij inspelen op onvrede binnen de PvdA en onenigheid binnen 
het college over de metro-politiek. Door Heerma's onverwachtse 
draai kreeg de motie een meerderheid omdat de PvdA meestem-
de. Het college dat de aanleg van de metrolijn had willen doorzet-
ten, trad daarop af. 

De ervaring was interessant, omdat Heerma zich hier een 
wendbaar politicus had betoond in plaats van de degelijke en be- 
trouwbare bestuurder waarvoor hij nog vaak versleten zou wor-
den - en zoals hij zichzelf trouwens ook graag afschilderde. Ook 
in de Tweede Kamer trachtte hij die oppositionele wendbaarheid 
te bereiken. Zijn politieke aanpak van de bruteringswet met Duij-
vestein en Tommel in 199 5 had daarop geduid. 

En toen anderhalf jaar later de uitbreiding van de NAVO ter dis-
cussie stond door verzet van vvD-leider Bolkestein, wilde Heerma 
opnieuw de kant van de opportuniteit kiezen. Een VVD-motie die 
steun van het kabinet aan de uitbreidingsplannen ontried, zou met 
steun van onder meer het CDA en GroenLinks een meerderheid 
hebben kunnen verwerven. Nu vond Heerma echter buitenland-
woordvoerder De Hoop Scheffer op zijn weg. Die had de uitbrei-
ding altijd gesteund. Hij zei openlijk het 'zeer ongeloofwaardig' te 
vinden als het CDA om politieke redenen ineens anders zou stem-
men. 

De gebeurtenissen duidden er op dat er grote verschillen waren 
tussen de Amsterdamse gemeenteraad en het Haagse Binnenhof. 
Daardoor was Heerma's verleden na 1994 minder bruikbaar dan 
was gehoopt. Het grote verschil met de Haagse situatie was dat 
het CDA in Amsterdam altijd in de marge van het politieke krach-
tenveld had verkeerd. De oppositierol in de hoofdstad was de 
christen-democraten op het lijf geschreven. De achterban, de 
fractie en de media waren daaraan gewend. Dat, maar ook zijn 
grote gezag als raadslid, gaf Heerma de ruimte om politieke wen-
dingen te maken. 

Hoe anders was de situatie in de Tweede Kamer anno 1994- Van 
een natuurlijke oppositierol was geen sprake. Bovendien had hij 
geen parlementaire ervaring om die rol gestalte te geven. Hij was 
lid geweest van een kabinet waartegenover de fractie een diep 
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wantrouwen koesterde. Sterker nog, volgens parlementariërs als 
Van der Heijden had hij mede bijgedragen aan de val van  Brink-
man.  

Hoewel Heerma bij zijn aantreden had gezegd van de fractie 
weer een team te willen maken, waren de uitgangspunten daar-
voor slecht. De stijl van leidinggeven die Heerma hanteerde, 
maakte dat probleem er niet kleiner op. Hij zocht niet het politie-
ke debat met zijn collega's, maar runde de fractie als een soort 
departement. Zelf communiceerde hij met een klein groepje ver-
trouwelingen, zoals voorlichter Pieter Beljon en sociaal-econo-
misch medewerker Jan van der Meulen. 

Illustratief voor de manier waarop Heerma naar zijn fractie 
keek, was een weekboek dat hij juli 1995 in de CDA-krant publi-
ceerde. Heerma bleek gesprekken te voeren met groten der aarde 
zoals Helmut  Kohl  in Bonn, met vooraanstaande bestuurders als 
NCRV-voorzitter Ton Herstel en VNG-directeur Frank Kerckhaert, 
en nam deel aan 'boeiende discussies' met het Strategisch Beraad, 
een cDA-denktank. Intussen deden de fractieleden als tevreden 
spinnende naaisters hun gewone werk. 'Yvonne van Rooy is tref-
zeker bezig. Prima!,' schrijft Heerma. Aus Koekkoek 'heeft het 
naar zijn zin na het eerste jaar Kamerlidmaatschap'. 'Pieter-Jan 
Biesheuvel is vandaag bezig met het wAo-debat. ik merk bij hem, 
net als deze week bij  Gerd Leers  (Betuweijn) en Yvonne van Rooy 
(Schiphol) dat ze er in toenemende mate plezier in krijgen.139  

Uit het stuk sprak de vriendelijk-neerbuigende toon die een be-
windsman soms voor parlementariërs reserveert. Het weerspie-
gelde geen verhouding tussen gelijken. Dat beeld wordt bevestigd 
door de eerder aangehaalde notulen van de fractievergadering van 
9 maart 1995. Onder het hoofdje 'politieke leiding' beklagen en-
kele niet nader genoemde fractieleden zich over de stijl van lei-
dinggeven door de fractievoorzitter. 'Enkele leden' breken een 
lans voor 'minder streng en restrictief geleide fractievergaderin-
gen'. 

994. '/fl 

n had Hij IT-let was de afstandelijke benadering van de bestuurder Heerma 

L. Hij W2 S die De Hoop Scheffer de kans gaf zich steeds meer te ontpoppen 

een diep lot diens concurrent in de fractie. De buitenlandwoordvoerder 
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had in tegenstelling tot Heerma wel een lange parlementaire erva-
ring, namelijk sinds 1 986.   Hij had niet alleen een betere presenta-
tie in de media, maar stond ook veel meer op gelijke voet met zijn 
fractiegenoten. Bovendien beheerste hij het parlementaire hand-
werk beter. Zijn aanwijzing als lijsttrekker in maart 1997 was dan 
ook winst voor de parlementaire traditie die binnen de christen-
democratie in de verdrukking was geraakt. 

Al snel bleek echter het ongelijk van politieke beschouwers en 
commentatoren die de slecht functionerende oppositie van het 
CDA uit het haperend televisie-optreden van Heerma hadden ver-
klaard. Ook de veel soepeler en collegialer opererende De Hoop 
Scheffer slaagde er niet in de negatieve opiniecijfers in positieve 
richting bij te buigen. Bij de Tweede-Kamerverkiezingen van mei 
1 998 behaalde het CDA onder zijn leiding precies het zetelaantal 
dat de partij eind 1995 nog tot grote wanhoop had gebracht. 

Aanvankelijk konden de tegenvallende prestaties van de nieuwe 
man nog worden verklaard uit zijn moeizame relatie met de partij. 
Die had hem niet alleen opgescheept met een sterk vernieuwde 
Kamerlijst waaruit oude getrouwen als Van der Heijden, Mate-
man en aanvankelijk ook Hillen waren verdwenen. Bovendien was 
er onder regie van vice-partijvoorzitter Lodders een concept-ver-
kiezingsprogram opgesteld dat op z'n zachtst gezegd De Hoop 
Scheffer niet op het lijf leek te zijn geschreven. 

Terwijl de laatste had gepleit voor verlaging van het minimum-
loon, bepleitte het programma juist een handhaving ervan .40  Ter-
wijl De Hoop Scheffer als buitenlandwoordvoerder een rechts 
imago had overgehouden aan botsingen met minister Pronk en 
pleidooien voor een streng asielbeleid, ademde het programma 
een linkse geest uit. Naast het terugdraaien van de bezuinigingen 
op de Weduwen- en wezenwet, en van de privatisering van de 
ziektewet bevatte het verkiezingsprogramma massieve financiële 
steunmaatregelen voor onder meet bijstandsmoeders met kinde-
ren en kleine boeren. Dat alles maakte het programma op sommi-
ge punten linkser dan dat van GroenLinks. 

Eén en ander maakte De Hoop Scheffer tot gemakkelijk doelwit 
van zijn politieke tegenstanders in de verkiezingscampagne in 
1998. Hij wekte te veel de indruk van een 'rechts heerschap dat 
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met een linkse boodschap' op pad is gestuurd, zoals VVD-leider 
Bolkestein eens zei. 

Ook bij de start van het tweede paarse kabinet lukte het De 
Hoop Scheffer echter niet om de oppositie van het CDA de durf en 
scherpte te geven, die bij Heerma werd gemist en van de nieuwe 
man was gehoopt. Net  als zijn voorganger werd De Hoop Sche-
ffer met enige regelmaat afgetroefd door concurrenten als Ro-
senmöller. 

ifiustratief was het verloop van de Algemene Beschouwingen 
van 1998. Rosenmöller beschuldigde daar premier Kok van 
'woordbreuk'. In tegenstelling tot eerdere beloften van het kabi-
net mocht Schiphol voor het tweede achtereenvolgende jaar de 
wettelijk vastgelegde geluidsnormen overschrijden. 

Het was Rosenmöller, niet De Hoop Scheffer, die de premier 
met zijn beschuldiging in het defensief drong. Kok moest zijn eer-
dere belofte dat de overschrijding van geluidsnormen 'nooit meer' 
zou gebeuren, nuanceren tot 'nooit meer zo'. Het was een mooi 
resultaat van het doorbijten van een oppositiepoliticus. 

De Hoop Scheffer bleef in dit debat op de achtergrond. Be-
wust, zo zegt hij: 'Zo'n  killing  instinct kun je alleen tonen op mo-
menten dat je zelf onkwetsbaar bent. Dat kan alleen bij onder-
werpen waar je als oppositiepartij een duidelijk verschil van 
mening met de coalitie hebt. In het debat over Schiphol staan wij, 
in tegenstelling tot GroenLinks, te dicht bij het kabinet. Stel je 
voor als ik aan dat spel van Rosenmöller had meegedaan, maar 
vervolgens was gebleken dat het kabinet inderdaad niet anders 
kon, en van de rechter gelijk had gekregen zoals achteraf ook 
bleek. Dan was Kok daar zeker bij het CDA op teruggekomen. Dan 
was de boemerang ons alsnog in het gezicht gevlogen.' 

Het teleurstellende optreden van De Hoop Scheffer en de roep 
in het CDA om nieuwe, leidinggevende gezichten die reeds ander-
half jaar na zijn aantreden als politiek leider klonk, bewezen nog 
eens hoezeer de 'leiderschapskwestie' lange tijd is overbelicht als 
verklaring van het falende oppositieoptreden van het CDA. Ook 
bewezen ze hoe misleidend de vaak gehanteerde indeling tussen 
'bestuurlijke' (Heerma) en 'politieke' Kamerleden (De Hoop 
Scheffer) was. 
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Heerma had soms best politiek/oppositioneel willen manoeu 
vreren, maar werd gehinderd door zijn achterban of eigen colle-
ga's uit de fractie. De Hoop Scheffer wilde misschien wel scherper 
opereren, maar wist geen CDA-thema's op de agenda te zetten. 

Kennelijk waren er andere factoren dan het type leiderschap of 
de bestuurlijke erfenis die de ctu-oppositie remden. Het soort 
politieke boodschap van de christen-democratie, haar opvattin-
gen over de verhouding tussen overheid en samenleving, alsmede 
de partijcultuur van het CDA, speelden eveneens een rol. Het zijn 
onderwerpen waarop we in de volgende hoofdstukken terugko-
men. 
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