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door dr. B. de Vries 

dr. B. de Vries is t·oor~.;".' i'Oil de Tuude Kamerfractie 
~·an het CDA. 

Een half jaar kabinet-Lubbers 

Inleiding 
De wollige fractieleider heeft zich ontpopt als de no-nonsense premier van een daad
krachtig kabinet. Maar de daadkracht kwam tot dusver vooral tot uitdrukking in 
het uitvoeren van een beleidsprogram voor 1983 dat was opgesteld door het zomer
kabinet-Van Agt liL Wat het eigen regeerakkoord betreft zit het kabinet- vols'rekt 
begrijpelijk- nog in de sfeer van het uitwerken- in nota's e.d. -van een eigen be
leidsprogram. 
Van een kabinet dat nauwelijks een half jaar zit kan niet meer verwacht worden. 
Over zo'n kabinet kan ook nog geen gedegen oordeel worden gegeven. Hoogstens 
kunnen een aantal voorlopige kanttekeningen worden geplaatst bij het functioneren 
ervan. Op de uitnodiging van de redactie om bij wijze van tussenbalans enkele van 
die kanttekeningen te maken. ga ik graag in. 

Het eerste halfjaar 
Het kabinet- Lubbers is in zekere zin de 
reactie op een periode van besluiteloos
heid tijdens de kabinetten-VanAgt 1I en 
111. Bestuurlijke onmacht in een periode 
waarin iedereen beseft dat de problemen 
ons boven het hoofd dreigen te groeien 
werkt frustrerend. Een kabinet dat vanaf 
het begin daadkracht uitstraalt mag daar
na rekenen op een goede ontvangst. 
Die ontvangst is het kabinet-Lubbers ten 
deel gevallen. De samenleving incasseer
de met verrassend weinig gemor een pak
ket aan ombuigingen, dat zijn weerga in 
de Nederlandse politiek niet kent. 
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Ik denk dat veel bewindslieden met lood 
in hun schoenen naar het parlement zijn 
gegaan om hun sterk afgeslankte begro
tingen te verdedigen. Maar zij wisten wat 
ze op zich genomen hadden toen zij hun 
portefeuille aanvaardden; de begrotingen 
voor 1983 lagen toen immers al klaar. 

En de regeringspartijen in de Kamer wis-
ten het ook! Dat heeft er stellig toe bijge
dragen dat er bij de begrotingsbehandeling 
geen al te grote problemen zijn ontstaan. 
Ook tussentijdse tegenvallers, zoals die 
van het RSV-debacle en op de volkshuis
vestingsbegroting zijn intern- zij het met 
pijn en moeite - redelijk opgevangen. 

. .., 
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Daarnaast wordt er thans gewerkt aan de 
afronding van een aantal ingrijpende be
leidsvoorstellen - al of niet in de vorm 
van nota's - waarin het beleid voor de 
komende jaren wordt vastgesteld. 
Dat alles gebeurt naar mijn waarneming 
nog steeds in een goede sfeer; buurmans 
leed troost. Het besef dat men elkaar no
dig heeft om een karwei te klaren, dat 
niet plezierig is, maar wel gedaan moet 
worden om de samenleving door een 
moeilijke periode heen te loodsen, lijkt in 
deze ploeg sterk aanwezig. 
Daarbij zijn het vooral onze eigen CDA
bewindslieden die op posten zitten waar 
de ombuigingsnoodzaak pijnlijk uitwerkt: 
sociale zekerheid, onderwijs, volksge
zondheid, maatschappelijke dienstverle
ning, volkshuisvesting en landbouw. 
Hoc kun je met zulke portefeuilles op zak 
in deze tijd ook je christen-democratisch 
gezicht nog laten zien? 
Daar zit inderdaad een probleem. Maar 
is het meer dan een schijnprobleem? 
Kun je als christen-democraat in de poli
tiek alleen tot je recht komen als er vol
doende valt uit te delen? Sommigen wek
ken die indruk. En ik kan me goed 
voorstellen wanneer bewindspersonen 
aarzelingen hebben hun beleid te verdedi
gen met een verwijzing naar onze uit
gangspunten en kernbegrippen. Dat roept 
immers gemakkelijk de verdenking op 
dat wc met een vroom sausje proberen iets 
lelijks er toch nog aardig te laten uitzien. 
Een zakelijke, no-nonsense presentatie kan 
juist bedoeld zijn, omdat we die verden
king niet op ons willen laden. Het is een 
houding, die ik dikwijls ook bij mezelf 
bespeur! 
Toch denk ik dat het een verkeerde 
houding is. 
Het verdelen van rijkdom is op zich niet 
christelijker als het verdelen van armoe. 
En als veruit het grootste deel van de col
lectieve uitgaven gaat naar groepen, die 
niet tot de sterksten in de samenleving 
kunnen worden gerekend is het niet on-
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christelijk die voorzieningen te versobe
ren als de financiële armslag van de col
lectieve sector kleiner wordt. Waar het 
wèl om gaat is dat we duidelijk maken dat 
onze opvattingen over solidariteit, rent
meesterschap en gespreide verantwoorde
lijkheid royaal aan hun trekken blijven 
komen in het beleid. Christen-democra
tische bewindspersonen zouden in de pre
sentatie van hun beleid juist op die as
pecten veel nadruk moeten leggen! 
Wij moeten ons er daarbij niet voor scha
men opnieuw te doordenken welke vulling 
wij in de jaren tachtig aan onze kernbe
grippen moeten geven. Die vulling zal 
immers altijd in belangrijke mate mede af
hankelijk zijn van de concrete situatie 
waarin het beleid gestalte moet krijgen. 
Nieuwe ontwikkelingen of inzichten moe
ten daarbij worden betrokken. lk wil dat 
toelichten aan de hand van enkele actuele 
thema's. 
Wat betekent opkomen voor de onder
drukte zwarten in Zuid-Afrika? Alleen 
maar kiezen voor confrontatie en steun 
aan groepen die uit zijn op een radicale 
omwenteling of ook het zoveel mogelijk 
ondersteunen van emancipatoire proces
sen vanuit hervormingsgezinde kerken en 
een opkomende zwarte vakbeweging? En 
hoe doe je dat dan effectief? 
Een ander punt. Hoe maken wij de sa
menleving duidelijk, dat het in ons media
beleid gaat om iets anders dan het be
schermen van de positie van enkele wat 
wel eens spottend maar zeer ten onrechte 
genoemct wordt, verkalkte zuilen? Dat 
het ons niet gaat om het tegenhouden 
van nieuwe ontwikkelingen, maar om het 
behoud van een pluriforme cultuur, waar
in geestelijke en maatschappelijke stro
mingen die daarvoor van belang zijn hun 
plaats kunnen behouden! 
Een derde en laatste punt. Bejaarden 
vormen een steeds grotere bevolkings
groep. Er zijn ook vanuit christen-demo
cratisch perspectief hele goede argumen
ten voor een herijking van het bejaar-
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denbele;d. En er is geen enkelè reclèn om 
on' ervoor te ''~hamen, dat wc ons dan 
tegelijk afvragen of het goedkoper kan 
voor de s<lmenlcving als geheel! 
Ik noemde deze voorbeelden ~lcchts om 
daarmee aan te :::even dat onze bewinds
lieden in hun presentatie er goed aan zou
den doen meer hun christcn-dcmncratisch 
dan hun no-nonsense gezicht te laten zien. 

Het jaar 1984 
De ervaring van het eerste halfjaar geeft 
vertrouwen voor de toekomst. Cruciaal 
daarbij zal zijn hoe het kabinet het parle
mentaire jaar 1983/'84 doorkomt. 
In dat jaar moeten veel moeilijke zaken 
worden gedaan. 
Allereerst de begroting. Na de tegenval
lers die in de Voorjaasnota gepresen
teerd zijn is duidelijk, dat er in 1984 for·· 
ser moet worden omgebogen dan in het 
regeerakkoord voorzien. Dat wordt van 
alle kanten pijn lijden; de grenzen van 
het incasseringsvermogen zullen opnieuw 
moeten worden opgerekt. eerst bij de vak
ministers en de minister van Financiën 
en later bij de regeringspartijen in het 
parlement. 
Vcrvolgens krijgen wc de medianota; 
een problecmveld, waarover zeker tussen 
de regeringspartijen in het parlcment nog 
lang geen overeenstemming bestaat. 
En dan de defensienota, waarin de koers 
uitgezet ga:Jt worden voor het defensie
beleid in de km:1endc tien jaar. Hoc 
wordt daarin inhoud gegeven aan ons 
stre';en om de rol van kernwapens terug 
te dringen? Welke bestaande kernwapen
taken gaan we afstoten en wanneer? En 
welke beslissingen nemen we teil. aanzien 
van de middcllange-afstandswapens? 
Voor het CDA zijn dat zeer in~rijpendc 
beslissingen. 
Voor de Ne:Jerland~c samenleving ook. 
Niet minder belé!ngrijk is echter of het 
kabinet erin zal slagen een scY:iaa1-eco
nomisch bekidsprogramma te presente
ren, dat voldoende vertrouwen wekt. H''t 
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financieringstekort moet eindelijk eens 
cd1t omlaag, Maar even belangrijk is dat 
zichtbaar wordt gemaakt, dat concrete 
a<mzcticn worden gegeven tot versterking 
van de economische structuur; dat er niet 
opnieuw een inkomensplaatje gepresen
lèerd wordt, dat niet door de beugel kan , 
en dat alles op alles wordt gezet om zo
veel mogelijk jongeren en ouderen, waar-
' oor geen betaalde baan beschik baar is 
toch in te schakelen bij nuttige activitei
ten. 
Het afgelopen halfjaar is gebleken dat er 
op hoofdpunten voor het beleid dat dit 
kabinet voert geen beter alternatief be
staat. De oppositie is er zelfs niet in ge
slaagd de serieuze pretentie overeind te 
houden alsof dat wel het geval is. Dit zou 
cc acceptatie van het kabinetsbeleid tn de 
sumenlcving en bij de r.1aatschappelijke 
organisaties ten goede moeten komen. 

De fractie 
Het eerste halfjaar na een kabinetsfor
matie zijn ook de handen van een rege
ringsfractie nogal gebonden, Wij sloten 
immers het regeerakkoord en deden dat 
op een moment dat de begroting 1983 
reeds op tafel lag. 
V cel ruimte voor dualisme bij de begro
tingsbehandeling is er in zo'n situatie 
niet als je trouw wilt blijven aan het ge
geven woord. Erg bevredigend is dat voor 
parlementariërs niet. Tijdens de formatie 
gaat alles heel sneL Je bent er wel bij, 
mé!ar er wordt vrijwel steeds gediscussi
eeïd over totaalpakketten. Bijstellingen 
op onderdelen zijn mogelijk, maar de druk 
is groot en in hun volle omvang blijken 
de gevolgen van gemaakte afspraken 
veelal pas achteraf. 
Zo kun je het er betrekkelijk gemakke
lijk met elkaar over eens worden dat de 
collectieve lastendruk niet verder om
hoog mag en dat het financieringstekort 
naar beneden moet. Voor zo'n afspraak 
\Vé>s immers zelfs de PvdA wel te vinden! 
Maar als dan naderhand blijkt hoc ingrij-
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pend de gevolgen van zo'n eenvoudige 
afspraak zijn voor vrijwel elk beleids
terrein kan maar al te gemakkelijk de 
gedachte opkomen, dat dat nooit de be
doeling geweest kan zijn! 
Parlementariërs zitten ook veelal in de 
positie dat zij betrekkelijk intensieve con
tacten onderhouden met de organisaties 
die de rechtstreekse gevolgen van het be
leid ondervinden. Het vereist dan nogal 
wat moed om telkens maar weer tegen
over die groepen het gesteunde beleid te 
verdedigen. Er ontstaan dan gemakkelijk 
spanningen tussen de loyaliteit ten op
zichte v<:m fractie en partij en de betrok
kenheid die men voelt bij de belangen van 
mensen en organisaties, die 'gedupeerd' 
worden door het beleid. 
Spanningen ontstaan ook als mensen be
leid moeten verdedigen, waar ze emotio
neel de grootste moeite mee hebben en 
waarvan ze de onvermijdelijkheid bij ge
brek aan deskundigheid onvoldoende kun
nen controleren. Kamerleden worden -
méér dan bewindslieden - nogal eens ge
dwongen om juist over dat soort onder
werpen een oordeel te geven. 
Door dit soort processen kunnen binnen 
een fractie gemakkelijk irritc1Jies ontstaan. 
Die deden zich ook voor binnen de fractie 
van de PvdA tijdens het kabinet-Van 
Agt H. Ook daar kwam het weleens tot 
een uitbarsting en tegen die achtergrond 
gezien is er eigenlijk weinig reden tot 
klagen. 

De christen-democratie kan alleen ge
loofwaardig blijven door te bewijzen dat 
wij regeringsverantwoordelijkheid aan
kunnen in deze periode. De uitweg die de 
PvdA in mei 1982 koos, vind ik volstrekt 
verwerpelijk. 
Een partij en fractie die zo pluriform is 
als de onze vereist dat wij allen bereid 
zijn zeer veel mijlen met elkaar mee te 
gaan. Het overbruggen van de spanningen 
vergt ontzaglijk veel van mensen, voor-
al als er dan ook nog eens zaken gedaan 
moeten worden met een kabinet en een 
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coalitiepartner. 
Dat proces van elkaar zoeken en na veel 
pijn en moeite elkaar vinden wordt er 
stellig niet gemakkelijker op als er straks 
meer ruimte ontstaat om binnen de gren
zen van het regeerakkoord te komen tot 
een concrete uitwerking van het beleid. 
Als het probleem zo geschetst wordt is 
daarmee tevens al heel wat gezegd over 
de kwestie van monisme vcrsus dualisme. 
Een fractie als de onze laat zich nooit 
degraderen tot het sullig steunen van door 
het kabinet uitgezette beleidslijnen. En 
omgekeerd geldt hetzelfde. Het kabinet 
bestaat niet uit zetbazen van de CDA
fractie en zelfs VVD-bewindslieden zijn 
geen zetbazen van collega N ijpels. 
Evenmin is het zo dat kabinet en fractie 
elk in hun eigen isolement worstelen om 
tot een eigen standpunt te komen om ver
volgens te ontdekken, dat die standpun
ten mijlen ver uit elkaar liggen. Tussen 
kabinet en regeringspartijen behoort in de 
huidige omstandigheden intensief overleg 
te worden gevoerd, zodat me;1 goed ge
ïnformeerd is over elkaars opvattingen en 
daarmee rekening houdt bij het zoeken 
naar oplossingen, 

Betekent dat dat de zaken in een klein 
circuit worden gedaan en dat de rest van 
de fractie of het kabinet er niet aan te 
pas komt? Geenszins! 
Overleg in bovenbedoelde zin dient met 
regelmaat door elk fractielid te worden 
gevoerd, maar het verschaft hem of haar 
geen recht om de fractie te binden. Over
leg kan voorafgaan aan interne discus
sic in de fractie; het kan eraan parallel 
lopen; het kan er nooit voor in de plaats 
komen. 
Uiteindelijk moet in de fractie gediscus
sieerd worden op basis van argumenten 
en de fractie-opvatting is die welke uit
eindelijk de meeste steun weet te verwer
ven. Dat k?,n soms heel akelig zijn voor 
degenen die in de discussie weinig over
tuigingskracht hebben gehad. Maar zo 
behoort het te gaan en zo gaat het ook, 
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al erken ik dat in een grote fractie de 
discussie nogal eens onder druk van de 
tijdsklem staat; voorzover behoefte aan 
meer dan normale discussie te voorzien is 
wordt er evenwel bewust extra tijdsruimte 
voor gezocht. 
Dat alles garandeert geen harmonie en 
consensus. 
Leefbaar blijft zo'n situatie alleen als men 
voldoende oog heeft voor elkaars pijn en 
ook hier zoekt naar een eerlijke verde
ling. Voor politici die voor een belangrijk 
deel nog gevormd zijn in de jaren dat poli
tiek vooral zo eerlijk mogelijk uitdelen 
was, is de omschakeling extra moeilijk. 
Eén ding is daarom zeker. Van het incas
seringsvermogen van onze fractie zal de 
komende jaren nog heel wat worden ge
vergd. Wij staan daarbij onder de druk 
van een oppositie, die niets zal nalaten om 
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te suggereren, dat wij ons eigen gedach
tengoed verloochenen. En van een coalitie
partner die zal trachten die indruk te 
vcrsterken door uit te kraaien, dat de 
VVD-lijn in het beleid de boventoon 
voert. 
Om te midden van dat geweld staande te 
blijven is standvastigheid nodig, plus de 
sterke overtuiging dat wij ons naar beste 
vermogen inzetten voor een beleid waar
mee de belangen van ons volk het meest 
gediend zijn. Het is niet de minst belang
rijke taak van onze bewindslieden om dat 
vertrouwen bij de eigen fractie te ver
sterken! 


