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door dr. G. Puchinger 

/Jrs. R. F. M. l.uhhers is voorz.itter van de CDA -fractie 
in de fv,·cede Kamer. Van 1973-1977 was hij minister 
\'{l/1 Fconomische Zaken 

Gesprek met drs. R. F. M. Lubbers 

'Stond ik er weer voor, dan zou ik het precies zo doen. Met een uitzondering: ik zou 
het prngrammatisch akkoord op hoofdlijnen pas voorleggen wanneer ik ook de rede
lijke zekerheid had over de zetelverdeling en voor zover dan weer actueel de belang
rijkste personclc vragen bij de vervulling van de zetels. 

Overigens zal iedcre formatie wei steeds 
zijn eigen eisen stellen. 
Na de totstandkoming van de abortuswet 
was dit mijn moeilijkste politieke klus. 
Yooral emotioneel hcb ik nogal wat moe
ten incasseren. Op beslissende momenten 
speelde naast de CDA-politiek een grote 
rnl dat ik mij bewust was als informateur 
te werken als dienaar van de kroon. Dat 
werd natuurlijk ook gevoed door de actie
ve belangstelling van Hare Majestcit, die 
ook andere informateurs en formateurs je 
wei zullen bevestigen.' 

Met deze woorden werd op zaterdag 5 sep
tember 19R I een gcsprek over de nog 
hezig zijnde formatie-1981 afgesloten, dat 
duurde van precies 's morgens elf uur tot 
's middags vier uur. Door omstandigheden 
was er geen tijd geweest mijn gastheer de 
vragen vnoraf toe te sturen of ter inzage 
te geven. Toch was het een harmonieus 
gesprek waarhij de vragen, soms na enige 
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tijd nadenken, vlot beantwoord werden. 
We zaten bij hem thuis in Rotterdam 
buiten op het terras, met uitzicht op de 
tuin met een vijver. Het was een prachtige 
zomerdag die de prijs zou kunnen winnen 
de mooiste te zijn van het jaar. In de verte 
speelde soms een carillon, als om ons er 
aan te herinneren dat er nag heel andere 
zaken waren dan kabinetsformaties en 
fractiebelevenissen. Mijn gesprekspartner 
was bijzonder van de tongriem gesneden, 
zeker van zijn antwoorden, en maakte een 
levendige, opgewekte indruk. Hij startte 
met de opmerking: 'We hebben de tijd 
niet?' en 'Ik doe mijn best', waarna ik mijn 
eerste vraag stelde: 

Was u verrast toen u op zaterdag 30 mei jl. 
tot informateur werd aangezocht? 
'Nee, niet verrast. 
Het lijkt me goed dat ik uiteenzet waarom 
ik niet verrast was. V 66r de verkiezings
uitslag is er overleg geweest tussen Van 
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Agt, Bukman en mij over wat de Koningin 
te adviseren na de verkiezingen. Nou ... 
toen kenden we natuurlijk de verkiezings
uitsh:g nog niet. De vraag stond toen dus 
nog open: CDA grootste partij? PvdA 
grootste? Of gelijk? En we meenden dat 
indien het vrijwel gelijk zou zijn of het 
CDA iets groter dan de PvdA zou worden, 
wij een informateur zouden moeten stellen. 
En wie, was toen de vraag. Er kwamen 
twee namen uit: die van Jan de Koning 
en die van Piet Steenkamp. We hielden 
rekening met 66k een PvdA-informateur. 
En nu de volgende fase: je zou ook aan 
twee christen-democratische informateurs 
kunnen denken, namelijk wanneer het 
CDA duidelijk de grootste partij zou wor
den. Er zijn toen in dat voorberaad uiter
aard geen besluiten genomen. 

Toen kwam de verkiezingsuitslag van 
dinsdag 26 mei, en die was verrassend: 
vijf zetels meer dan de Partij van de Ar
beid werd in heel Nederland, na de zware 
bestrijding van de Partij van de Arbeid, 
ervaren als een klinkende overwinning 
voor het CDA. 

Toen ik 's avonds uit Hilversum naar huis 
reed, dacht ik: wij dragen nu als duidelijk 
grootste partij wel een heel bijzondere ver
antwoordelijkheid voor de formatie, en 
moge het dan een snelle formatie zijn! 
Hoe dat inhoud te geven? Antwoord: we 
moeten direct de zwaarste mensen inzet
ten. De volgende ochtend sprak ik met 
Van Agt. We hebben samen de conclusie 
getrokken dat de combinatie CDA-PvdA
D'66 nu wel duidelijk voor de hand lag. 
Maar we moesten wel een opdracht zien 
te verkrijgen die andere mogelijkheden 66k 
open liet.' 

Welke? 
'Alle. Zoveel mogelijk. En waarom? Om 
een zo sterk mogelijke onderhandelings
positie te hebben. Wil ik dat toelichten? 
Wij wensten een brede opdracht, opdat 
anderen wisten - Partij van de Arbeid en 
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D'66 - dat het CDA nog andere mogelijk
heden had. 
Nu terug naar de personen: we moesten de 
zwaarste mensen dus inzetten: de oude 
fractievoorzitter die waarschijnlijk ook de 
nieuwe zou zijn, mogelijk verenigd in mij
zelf. Dat verbreedde dus de lijn De Ko
ning-Steenkamp met Lubbers. Einde van 
het verhaal. 
Daarom was ik dus niet verrast toen de 
Koningin mij aanzocht.' 

Steenkamp vie! dus uit? 
'Nu krijgen we een ander punt. lk heb de 
indruk dat via andere fracties en adviezen 
de naam van de heer De Pous nogal naar 
voren kwam. 
Er lagen dus de volgende elementen op 
tafel: een of twee informateurs? Twee in
formateurs is ongebruikelijk in een eerste 
fase, en zeker als ze van dezelfde partij 
zijn. Twee informateurs uit een partij is 
feitelijk aileen uit te leggen uit het motief 
van snel werken. J e kunt dan twee men
sen bundelen die verschillende aandachts
velden bestrijken. Wanneer je nu heiden 
combineert met het oog op een snelle in
formatie, dus twee personen die elkaar 
aanvullen, plus de zaak politiek zo zwaar 
mogelijk wilt aanzetten, dan kom je in dit 
geval haast bij het koppel De Koning
Lubbers uit. 
lk weet natuurlijk niet in welke mate de 
hele goede mogelijkheid van een combi
natie met Steenkamp gestuit is op bezwa
ren bij andere fracties, maar wellicht is hij 
in die zin niet meer aan de orde geweest.' 

Indien men een kabinet met de Partij van 
de Arbeid wenste, was dan een tweede in
formateur van de Partij van de Arbeid
zijde niet gewenst, zo niet noodzakelijk 
geweest? 
'Wij vroegen om twee informateurs van 
christen-democratische huize omdat wij 
na deze verkiezingsuitslag tot uitdrukking 
wilden brengen: het CDA wil primaire 
verantwoordelijkheid dragen voor het snel 
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tot stand brcngcn van een nieuw kabinet, 
maar zich niet speciaal vastleggen op de 
Partij van de Arbeid.' 

Fn dllllrmn geC/l Pvd A -informateur? 
'En dMtrom nict ccn C'DA-informateur 
en ccn PvdA-informatcur.' 

Voor welke prohlemcn was u hij het aan
\'aarden nm uw informateurschap het 
meest heducht? 
'Ja ... , cr warcn de volgendc problcmen. 
Ten ccrstc. hoc hct werk zo aan te pakken 
dat hct primair onderzocken van een 
C'DA-PvdA-0'66 combinatie toch andere 
mogclijkhcden niet definiticf uitsloot? 
Ten twccde, hoe te bcreiken dat Van Agt 
aanvaard wcrd door PvdA en 0'66 als 
flremier van dat kabinet? 
Ten derdc. hoc tc bcrciken dat Van Agt 
zo'n kabinct echt ging aanvaarden? 
Ten vicrdc, hoc hct kcrnwapenprobleem 
tc bchandclen?' 

Ge\'Oelde 11 zich primair CDA-informateur 
<if wenste 11 enige distantie jegens het CDA 
te hetrachten? 
lloe \'ergelijkt 11 wat dat am1gaat uw infor
mateurschap met dat van mr. Burger in 
'73. die toch in sterke mate mnuit zijn 
socialistische achtergrond ecn progressief 
kahinet formcerde? 
'De Koning en ik voclden ons primair 
informatcurs voor de Kroon. In opdracht 
van de Kroon, dat betekende inderdaad 
distantie jcgens bet C'DA; maar nict aileen 
om vertrouwen tc winnen bij de Partij van 
de Arbeid. We biclden toen uitdrukkelijk 
de mogclijkheid open dat een gesprek 
met de YVD 66k noodzakelijk zou kunnen 
worden. Op ecn punt waren wij echter 
s11hjectiej: dat betrof bet premierschap van 
Van Agt. Daarvoor hanteerden wij de for
mule 'vanzelfsprekend'. 
Yergclijking met Burger gaat aileen al 
daarom niet op, omdat wij de partijen wil
dcn verhindcn en Burger vee] energie stak 
in bet verde/en van de cbristen-democrati-
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sche partijen en zelfs het verdelen binnen 
de christen-democratische partijen. Zo heb 
ik het altbans ervaren.' 

Welke is van de aanvang af uw strategic 
geweest, gelet op: I. de verkiezingsuitslag, 
2. de opdracht die u ontving, 3. de gevoe
ligheden die er bestonden tussen de zwaar 
verlies geleden hebhende Partij van de 
Arbeid en het enigszins achteruit gegane 
CDA? 

'Die strategic had de volgende kenmerken: 
1. Via de ruime opdracht moeten we alter
natieven niet bij voorbaat uitsluiten. Daar 
sprak ik hiervoor reeds over. 
2. Van het begin af aan op Van Agt als 
premier insteken. 
3. Overigens - en dit mede vanwege het 
premierscbap van Van Agt - redelijk 
ruimhartig in zetelverdeling en program 
zijn, en wei in die zin ruimhartig, dat niet 
de sfeer kon ontstaan dat het CDA zijn 
dictaten aan de Partij van de Arbeid op
legde . 

Overigens is dit (dat ruimte geven en het 
royaal zijn ten aanzien van PvdA en D'66) 
sterker gaan werken bij de zetelverdeling 
dan bij het program. 

Wat nu je vraag verder betreft, de verkie
zingsuitslag vertaalde zich in Van Agt als 
premier. De opdracht hield andere moge
lijkheden open, maar primair onderzoch
ten wij de CDA-PvdA-0'66-combinatie. 
En de gevoeligheden PvdA-CDA wensten 
wij te overwinnen door een paritaire zetel
verdeling en toereikendheid van het pro
grammatisch medetoetsen aan, het althans 
enigszins tegemoetkomen aan de vijf strijd
punten van de Partij van de Arbeid. Want 
dat is bijna iedereen ontgaan, maar de 
Partij van de Arbeid had, uit het hoofd 
opgesomd, vijf strijdpunten: 1. de samen
hang werkgelegenheid-inkomensmatiging, 
2. de sturing van de economic, 3. bescher
ming van de koopkracht van de minima, 
4. het emancipatiebeleid, 5. het kernwa
penpunt.' 



KABINETSFORMATIE 

H eeft Van A gt als fractieleider van he gin 
af aan voldoende mee-onderhandeld, of 
liet hij een en ander meer over aan de twee 
CDA -informateurs? 
'Hij liet het sterk over aan De Koning en 
mij, maar, alles wat wij deden werd, ook 
vaak informeel, met Van Agt doorgespro
ken. Daarom ook kon hij op 25 juni (iets 
te triomfantelijk, en daarom niet zo ver
standig) uitroepen: dat hij zeer tevreden 
was met het toenmalige informatieak
koord, wat naar zijn oordeel zeer sterk in 
het verlengde lag van het beleid van de 
CDA-VVD-coalitie. Nu was dat wat over
dreven, maar vast stand wei dat het ak
koord qua klankkleur de sporen van de 
Partij van de Arbeid-inbreng droeg, maar 
qua inhoud inderdaad vrij nauw aansloot 
bij het CDA-program. En zoals ik al zei: 
steen voor steen was het hele informatie
bouwwerk met Van Agt tot stand ge
bracht. Het enige pijnpunt was eigenlijk 
de defensie-paragraaf. 
De suggestie die uit deze vraag mogelijk 
spreekt, en die hier en daar in onze kring 
nog al is gaan Ieven, bestrijd ik dus.' 

Is het verstandig geweest dat de Partij van 
de Arheid, die zelf zozeer verloren had, 
het premierschap van Van Agt zozeer he eft 
aangevochten? Heeft ze hem daarmee niet 
pas goed populair gemaakt? 
'Inderdaad, ik vind het onverstandig dat 
de Partij van de Arbeid dat premierschap 
van Van Agt zozeer heeft aangevochten. 
In feite heeft dit de vorming van dit ka
binet ook maanden achterop gebracht. 
En waarom? Toen uiteindelijk na veel 
spanningen Van Agt aanvaard werd, had 
de Partij van de Arbeid intern compensatie 
nodig in zetelverdeling en program. Daar
om moest Van Thijn co-informateur wor
den, daarom moesten de resultaten van 
25 juni bijgesteld worden. Deze veran
deringen en vooral de dreiging daarvan 
zette de CDA-fractie op scherp. Dries 
dreigde toen fijngewreven te worden tus
sen de noodzaak van dit kabinet enerzijds 
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en de kritische houding van zijn eigen 
fractie anderzijds, waaraan zich toen ging 
paren fors verzet uit de ondernemerswe
reld, wat op zijn beurt weer sterk gevoed 
werd door de gehele geschiedenis rond Den 
Uyl als minister voor sociale zaken en 
werkgelegenheid, waarvan men in die 
kringen het ergste vreesde. Was Van Agt 
direct door de Partij van de Arbeid en 
D'66 aanvaard, dan haden we naar mijn 
schatting reeds begin juni een kabinet ge
had, wat qua program en zetelverdeling 
maar heel weinig had afgeweken van wat 
nu voorligt. 
Kijk je door alles heen, dan zijn er sinds
dien eigenlijk maar drie veranderingen 
opgetreden. 
Ten eerste: het CDA raakte onderwijs 
kwijt, zij het dat er forse afspraken kwa
men rond de staatssecretarissen aldaar, en 
de belangrijke sector van volksgezondheid 
en milieu kwam bij het CDA. 
Ten tweede: de defensieparagraaf werd 
vervangen door wat je zou kunnen noemen 
een extra-parlementaire oplossing: de mi
nisters beslissen voor eigen verantwoorde
Jijkheid en de fracties behouden zich hun 
rechten voor. 
Ten derde: de financiele punten uit het 
program werden strakker en harder ge
formuleerd, zonder overigens wezenlijk te 
veranderen. 
Overzie je het geheel, dan is dit alles 
te weinig verbetering om een start van zeg 
twee maanden later te rechtvaardigen. Dit 
te meer niet omdat de frisheid van een 
snelle en gemeenschappelijke aanpak in 
de zomermaanden fors ondermijnd werd. 
Met name in ondernemerskringen zakte 
het vertrouwen, men kon immers aileen 
druk uitoefenen leidend tot hardere finan
ciele afspraken, indien men zeer kritisch 
deed over het akkoord; maar zo dreigde 
er een zich zelf versterkend proces van 
kritiek en ontevredenheid in die kringen. 
Enigszins hiermee samenhangend dreigde 
door de gerekte duur van de formatie al 
een sfeer van een 'vechtkabinet' te ont-
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\laan. nog V(.H)r hct optreden. Hopenlijk 
zullcn dczc sporcn zo sncl en zo gocd mo
gclijk uitgcwist kunncn worden. om aldus 
ccn constructicvc \amcnwcrking in de po
litick en in de samcnlcving mogelijk te 
makcn. Dczc is dringcnd gcboden, gezien 
de crn\tigc cconomischc problcmcn waar 
wij. hoc dan ook. voor staan. In zo'n situa
tic is hct nict gocd wannccr compromis
\Cil vcrguisd worden. 
J c twccdc vraag. of hct verzet van de 
Partij van de Arbcid Van Agt zclf popu
lairdcr hccft gcmaakt ... dat dcnk ik niet, 
want Van Agt was al populair direct na 
de vcrkiczingcn en dat is zo gebleven.' 

floe 1varen uw gesprekken met de voorzit
ters 1'1111 de SFR. de president van de Ne
dcrlandsche Bank en met mr. G. A . 
Wagner:' 
'Dczc gcsprckkcn zijn gevoerd alvorens 
hct informaticakkoord van 25 juni in 
clkaar gczct wcrd. Het ging dus niet over 
hun bcoordcling van hct resultaat, maar 
over bouwstenen om dat akkoord te kun
ncn schrijvcn. Dczc gcsprckken zijn van 
grotc bctckcnis gcwccst. 
Voor wat bctrcft de SER vcrwijs ik naar 
de invlocd van hct zogenaamde Midden
langctcrmijnadvies van de Sociaal Econo
mischc Raad en de zogenaamde Arbeids
marktaanbevcling die werknemers en 
wcrkgcvcrs tczamen ovcreengckomen wa
rcn . 
Vonr wat de Ncderlandse Bank betreft 
is met name vitaal geweest de afspraak 
om hct financieringstekort structured met 
2 % tcrug tc brengen. Lukt dit - en het 
m(·H~t lukken!- dan is hct cen ommekeer 
na acht jaar lang stijgendc overheidstekor
tcn. En in samenhang hiermee is er de 
afspraak om dczc inspanning direct na 
hct optrcden van hct kabinct te gaan reali
scrcn. zodat de mocilijkc dingen niet weer 
wcggcschoven worden. 
Voor wat betreft het gesprck met de heer 
Wagner. dit kon kort zijn. omdat bet ad
vies dat zijn naam draagt bij ons ter tafel 
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lag. Vele elementen uit dat advies zijn 
rechtstreeks in bet program-akkoord van 
25 juni gekomen. Politick bezien was er 
wei een enorme handicap omdat ongeluk
kigerwijs de werkgeversverbonden en de 
VVD dit rapport z6 kritiekloos tot hun 
geestelijk eigendom gemaakt hadden, dat 
de politieke betekenis daardoor in hoge 
mate beschadigd werd. Persoonlijk was ik 
geprivilegieerd, omdat ik de opvattingen 
van Wagner, die ik zeer hoog acht, uitste
kend had Ieren kennen, middels zijn be
langrijke bijdrage aan bet werk in de CDA
programcommissie, zodat bet sociaal-eco
nomisch program van bet CDA concreet 
belangrijke sporen droeg van de opvat
tingen van Wagner.' 

W elk w5(5r en wei k tegen had u verbonden 
geacht aan een kabinet-Zijlstra, 6f was dit 
enkel van be lang in de strategie om Van 
A gt aanvaard te krijgen als premier? 
'Het beroep op Zijlstra kwam voort ener
zijds uit het persoonlijk probleem van Van 
Agt om na de samenwerking met de VVD 
op integere wijze samen te gaan werken 
met de Partij van de Arbeid, of, scherper 
gezegd, na de politieke vriendschap met 
Hans Wiegel nu samen te gaan met Joop 
den Uyl, en anderzijds uit de enorme pro
blemen die de Partij van de Arbeid en 
D'66 met Van Agt hadden. In die zin be
tekende een premierschap van Zijlstra bet 
doorhakken van een gordiaanse knoop. 
Voor bet CDA zou dat overigens een 
enorme concessie geweest zijn, namelijk 
het toch wijken voor druk tegen je eerste 
man. Maar uit een oogpunt van lands be
lang leek bet ons verdedigbaar en boven
dien was duidelijk, dat anders t6ch voor de 
frustraties van met name de Partij van 
de Arbeid een politieke prijs betaald zou 
moeten worden. Die schade is overigens 
zakelijk beperkt gebleven tot bet verlies 
van de portefeuille van onderwijs, maar 
daarnaast was er het 'verziekingsproces', 
waarover ik je al sprak 
Bij bet aanzoek aan Zijlstra zaten overi-
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gens geen strategische bijbedoelingen. 
Ja ... , achteraf bezien was het natuurlijk 
wei noodzakelijk in een proces om Partij 
van de Arbeid en D'66 J A te Iaten zeggen 
tegen het premierschap van Van Agt. Dit 
heeft overigens tot op het laatste uur veel 
moeite gekost, en Jan de Koning en ik 
waren erg trots dat dit eindelijk rond 
kwam.' 

Kunt u vertellen hoe de zetelverdeling aan 
het CDA is tot stand gekomen? 
'Ja. Bij een eerste inventarisatie bleek dat 
het CDA interesse had voor de porte
feuilles van algemene zaken, onderwijs, 
financien of sociale zaken- met een dui
delijke voorkeur voor financien -, justitie, 
ontwikkelingssamenwerking en landbouw 
en visserij. 
Voor wat betreft het aantal ministers en 
de verdeling van de departementen waren 
Van Agt, De Koning en ik voor veertien 
ministeries en ministers, namelijk naast 
het opgeven van een eigen minister voor 
wetenschapsbeleid, het toevoegen van 
milieu aan volkshuisvesting en ruimtelijke 
ordening, waarbij dit departement tot het 
zogenaamde groene departement zou gaan 
behoren, en volksgezondheid bijvoorbeeld 
terug naar sociale zaken zou gaan. Daarbij 
hoorde dan een 6-6-2-verdeling. 
Dit is echter niet gelukt. Daarmee ont
stonden twee problemen. Dan toch maar 
wetenschapsbeleid behouden? Aan het 
beeindigen van een aparte minister hier
voor zitten immers ook ernstige nadelen 
verbonden. Echter, bij zestien ministers 
waren we voor de keus gekomen van 6f 
7-7-2 6f 7-6-3. Daarbij deed zich bij 7-7-2 
het probleem voor dat dit aileen aan
vaardbaar was voor D'66, indien zij en 
economische zaken en buitenlandse zaken 
zouden gaan vervullen. Dit bleek niet erg 
redelijk jegens Vander Stoel, en zou bo
vendien defensie bij de Partij van de Ar
beid brengen, tenzij het CDA ontwikke
lingssamenwerking op zou geven. Allebei 
had grote bezwaren. De 7-6-3-formule had 
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het probleem van de voorgeschiedenis 
van de formatie-'77, toen het CDA als
maar een gelijk aantal zetels claimde als 
de Partij van de Arbeid. Bovendien leek 
bij die formule de PvdA gemakkelijk on
derwijs te krijgen. 
Daarom concludeerden we, alles afwegend, 
toch maar tot 6-6-3, met defensie bij D'66 
en onderwijs bij het CDA. Naar mijn oor
deel was dit, alles afwegend, de meest 
redelijke en verstandige zetelverdeling. 
De wijziging na 25 juni heb ik dan ook 
zeer betreurd: dat we onderwijs kwijtraak
ten, al was dat in de context na 25 juni 
wei begrijpelijk.' 

Is het waar dat in feite de Partij van de 
Arbeid 90 % van de belangrijkste zetels 
in de wacht heeft gesleept, zoals sommigen 
zeggen? 
'Neen. Dat is niet waar. Uit wat ik eerder 
zei blijkt al dat vijf van de zes wensen van 
het CDA ingewilligd zijn. 
Het is natuurlijk altijd heel moeilijk te zeg
gen wat de belangrijkste ministeries zijn. 
Maar ik denk toch dat de stelling ver
dedigbaar is dat algemene zaken het be
langrijkste ministerie is en dan financien. 
Daarna worden de afwegingen veel subjec
tiever. Ik beschouw het dus eerder als 
een gelukkige co'incidentie dat zo weinig 
ministeries door meerdere partijen tegelijk 
opgevraagd werden. Wanneer ik de claim 
van D'66 op buitenlandse zaken even bui
ten beschouwing laat, dan gold het eigen
lijk aileen voor onderwijs en in lichtere 
mate voor financien. Was bijvoorbeeld 
Zijlstra premier geworden, dan was het 
enige verschil onderwijs geweest en ook 
dat is natuurlijk achteraf nooit helemaal 
bewijsbaar.' 

W aarom is de naam van prof. Albeda voor 
sociale zaken of voor financien nooit meer 
genoemd? 
'In de zetelverdeling van 25 juni moest 
het CDA kiezen tussen financien en sociale 
zaken. Het sprak begrijpelijkerwijs toch 
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een zekere voorkeur uit voor financien. 
En daarmee verdween Albeda uit het 
hecld. omdat een vervanging van Vander 
Stee door Alheda mocilijk uit te leggen 
was. zeker wanneer je daarbij bedenkt dat 
het geleid zou hchhcn tot drie van de zes 
christen-democratische ministers uit voor
malige AR-huize. 
Toen later sprake was van Den Uyl op 
financicn. kwam Albeda uiteraard weer 
even wei in het beeld. maar, zoals bekend, 
is dat nict meer dan een tussentijdse ge
dachte geweest.' 

Van Agt, Den Uyl en Terlouw heetten 
even redelijk tevreden over het akkoord 
\'W1 25 juni. Maar was er wei een effectief 
akkoord? Bijl'Oorhee!d ten aanzien van 
het hudget en de defensie? Of was het 
meer een hereidl'erklaring? Of kwam 
aileen Van Agt op ::.ijn aanvankelijk gege
\'C/1 instemming terug? Waarom onderhan
delde men mulien dan nag twee maanden? 
'Het akkoord van 25 juni was wei een 
effectief akkoord. De financiCie punten 
zijn later wcliswaar verscherpt, maar niet 
wezenlijk veranderd. De defensie-para
graaf is later vervangen door de extra
parlementaire oplossing. Wij spraken daar 
al eerder over. Maar in de politieke prak
tijk denk ik dat zowel de eerste als de 
tweede formule in feite niet meer aangeeft 
dan dat hierover geen harde programma
tische afspraken te maken waren. De on
derhandelingen nadien haden overwe
gend te maken met eerst de aanvaarding 
van Van Agt als premier, en als gevolg 
daarvan het optreden van Van Thijn als 
informateur, die het ecn en ander moest 
'verdienen', en in samenhang daarmee 
weer een groeiende kritiek in de CDA
fractie. Een heel proces dus van weder
zijdse bc'invloeding in negatieve zin, waar
hij ook de kritiek in de ondernemerswereld 
gelcidclijk aan een grotere rol ging spelen. 
Uitcindclijk heeft die kritiek wei geleid 
tot de zogenaamdc adviesronde over het 
programmatisch akkoord en de toevoe-
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gingen op het punt van de financiele soli
diteit, die ik zelf in de laatste fase heb 
mogen uitonderhandelen, onder voorzit
terschap van De Gaay Fortman. Daarmee 
was de cirkel van mijn informatiewerk ge
sloten.' 

Hoe heeft u de toevoeging van Van Thijn 
a/s informateur ervaren? Was dat in wezen 
geen correctie aan de aanvankelijke infor
matiestrategie toegebracht? 
'Als feit negatief, zij het in de gegeven 
omstandigheden uiteindelijk onvermijde
lijk, naar wij, Van Agt, De Koning en ik, 
toen meenden. Qua persoon een man voor
treffelijk om mee samen te werken. Ret 
waren goede weken die we tesamen door
maakten, uitmondend in een gedurfd eind
verslag.' 

W aarom gedurfd? 
'Omdat het eigenlijk geen verslag over een 
echt bereikt akkoord was, maar het de 
fracties dwong een oordeel uit te spreken 
over een in dat verslag neergeschreven 
mogelijk akkoord. Dit leverde de merk
waardige situatie op dat de Koningin een 
eindverslag kreeg wat eigenlijk pas een 
eindvers/ag kon zijn, indien de fracties in
stemden met de overgang naar de for
matie. Politick gesproken spraken daar
mee de drie informateurs hun laatste 
woord en hebben zij de drie fracties voor 
het blok gezet. 
En nu je tweede vraag. Ret antwoord 
daarop is: volmondig ja. Dit hangt samen 
met het feit dat het programma-voorstel 
van 25 juni wei positief ontvangen werd 
bij de Partij van de Arbeid, doch het zetel
voorstel slechts als een 'voorval' be
schouwd werd. Daarmee werd onze stra
tegic ernstig beschadigd.' 

W at verstaat u onder het woord 'voorval'? 
'Ik ga dat uitleggen. 
De Partij van de Arbeid was toen nog niet 
rijp voor de aanvaarding van Van Agt als 
premier en had nog geen enkele gedachte 
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over wat Den Uyl in die situatie zou moe
ten gaan doen. De Partij van de Arbeid 
verweet dit aan de informateurs, maar het 
punt wat te doen bij Van Agt als premier, 
was toen bij hen ook nog helemaal niet 
bespreekbaar. Achteraf bezien hadden wij 
wellicht het vicepremierschap in dat 
plaatje beter niet bij binnenlandse zaken 
kunnen neerleggen, maar ook als we dat 
anders gedaan hadden, had de Partij van 
de Arbeid verontwaardigd gevraagd: 
Waar zit onze Joop? Immers, toen was 
sociale zaken nog geen reele optie voor 
Den Uyl. 
Nu zou je achteraf kunnen vragen: waar
om dan op 25 juni i.iberhaupt een voorstel 
tot zetelverdeling gedaan? Dit alternatief: 
niets presenteren, hebben De Koning en 
ik niet echt overwogen. Voor ons was Van 
Agt als premier een vanzelfsprekendheid, 
en rond die vanzelfsprekendheid presen
teerden wij een heel logisch opgebouwd 
zetelverdelingsvoorstel.' 

Hoe had u zich dat zogenaamde 'super
ministerschap' van Den Uyl gedacht? 
De Nederlandse staatsinrichting kent die 
figuur tach niet? 
'De naam super-minister, die voor Den Uyl 
een week geduurd heeft, was geen uitvin
ding onzerzijds, integendeel: een voor ons 
verrassende krantenkop. Waarom? De 
gang van Den Uyl naar sociale zaken werd 
verzoet door een aantal 'kerstballen in de 
boom'. 
Nu moet ik toegeven dat bij ons - De 
Koning, Van Thijn en ik- op maandag
avond 20 juli, de befaamde avond van de 
wielerronde te Boxmeer in Brabant, waar 
Van Agt naar toe was en 's avonds pas 
om elf uur terugkeerde, - het kritisch 
vermogen ten aanzien van die 'kerstballen' 
wat tezeer geslonken was. Met name met 
betrekking tot de zogenaamde integre
rende taak in de financieel-sociale drie
hoek zijn wij toen ten bate van Den Uyl te 
ver gegaan. Dat is later ook teruggedraaid. 
Wat overblijft is een heel zinvolle taak-
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omschrijving voor een minister van sociale 
zaken en werkgelegenheid, die zich goed 
verhoudt tot het programmatisch akkoord 
en de enorme betekenis van de werkloos
heidsproblematiek, zoals die zich deze 
jaren aftekent.' 

Is volgens u drs. Den Uyl in het beoogde 
kabinet gaan zitten als tegenkracht tegen 
het noodgedwongen aanvaarden van Van 
Agt als premier? 
'Den Uyl is in het kabinet gaan zitten als 
eerste man van zijn partij en conform de 
tradities van de Partij van de Arbeid, om 
zijn beste mensen in het kabinet te zetten. 
Persoonlijk had ik het wijzer gevonden 
indien hij gekozen had voor de Kamer, 
om van daaruit, als voorzitter van een 
grote fractie, invloed uit te oefenen op het 
coalitie-kabinet. Nu het anders gelopen 
is, hoop ik dat hij zich voegt in een ge
meenschappelijke inspanning van het ge
hele kabinet, dat gekenmerkt moet worden 
door de eigen verantwoordelijkheid van 
de ministers als dienaren van de kroon. 
Ik vertrouw er op dat Den Uyl de voor
treffelijke Ieiding van Van Agt aan het 
te verrichten teamwork geleidelijk aan 
steeds meer zal gaan waarderen. Tegelijk 
hoop ik dat hij de moed zal hebben de 
zeer noodzakelijke ingrepen in het sociaal 
verzekeringssysteem en het functioneren 
van de arbeidsmarkt krachtig ter hand te 
nemen.' 

Kunt u in het kart aangeven hoe uw infor
matie is verlopen ten aanzien van de strijd 
over: de sociaal-economische politiek, de 
defensie-politiek en de onderwijs-politiek? 
'Nou, daar gaat-ie! 
De sociaal-economische politiek. Allereerst 
dit. Er was meer overeenstemming dan 
strijd. Voor wat betreft de strijdpunten 
waren de meest markante uitkomsten geen 
overdreven toezeggingen op het punt 
behoud van koopkracht, en ten minste 
even harde afspraken over de vermindering 
van het financieringstekort. Verder voor 
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wat hetrcft de economische orde: geen 
toenemend overheidsdirigisme, maar op
nieuw een poging het befaamde Neder
landse harmoniemodel, samenwerking in 
een gemengde economische orde, een aan 
deze tijd aangepaste inhoud te geven. 
Grote overeenstemming was er over de 
noodzaak weer mccr te gaan investeren 
en minder te consumeren. alsmecte om ons 
snciaal voorzieningenstelsel toch vrij 
grnndig te gaan herijken. 
De defensie-politiek. Met betrekking tot 
de defensie-politiek is de zaak uitgemond 
in een patstelling, die er overigens ook in 
andere coalities geweest zou zijn. Over het 
vraagstuk van de kernbewapening is er 
geen beslissende doorbraak gekomen naar 
een grntere of kleinere aanvaardbaarheid. 
Pers(Hmlijk taxeer ik dat. zij het marginaal, 
het ( "DA kn opzichte van de andere twee 
partijen er nog het heste is uitgekomen. 
Overeeng:ekomen is imrners dat het kabi
net op dit punt een grotc marge van eigen 
vrijc hesluitvorming heeft. Nu is voor 
nwgelijkc bcsluiten natuurlijk steeds par
lementaire steun nodig. Maar deze is toch 
gemakkelijker te verwerven als het kabi
net niet geketend is aan te exacte program
matische af spraken. Bovendien, er is 
een zeer ruime steun voor dit kabinet. Er 
kunnen dus nog al wat uit-de-boot-vallers 
zijn. Zeker waar steun van rechts ook 
mngclijk is. Nu zal het kabinet niet snel 
een hesluit nemen dat volstrekt indruist 
tegen de meerderheidsopvattingen binnen 
de Partij van de Arbeid en D'66. Maar 
binnen die fracties zijn ook geen homogene 
npvattingcn. Kortom, het kabinet moet 
zich enige speclruimte kunnen verschaffen 
en eigenlijk hoeft ze bij wijze van spreken 
niet meer dan de helft van eigen fracties 
te overtuigen, en formeel is zelfs dat niet 
bij aile drie regeringsfracties nodig, zij het 
dat dan het crisisrisico wei snel toeneemt. 
Samenvattend: wei een moeilijke, maar 
niet hij voorhaat een onmogelijke situatie. 
Yergelijkt men dit met wat een CDA
VVD-kabinet opgeleverd zou hebben, dan 
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lijkt de kans op een actief vredes- en vei
ligheidsbeleid met daarbinnen ook een na
komen van bondgenootschappelijke ver
plichtingen, nu zeker zo goed mogelijk. 
Het team Van Agt-Yan der Stoel-Van 
Mierlo. lijkt mij om dit beleid inhoud te 
geven en daarvoor ook stap voor stap 
parlementaire steun tc verkrijgen, een goed 
team. De CDA-fractie zal hier vanuit 
haar eigen verkiezingsprogram krachtig 
op inspelen, en zo in ieder geval een afglij
den naar neutralisme voorkomen. Wij 
mogen niet beginnen met ministers uit de 
PvdA- en D'66-kring te wantrouwen, maar 
wij zullen ter zake wei vanaf de eerste dag 
oplettend en actief zijn. 
De onderwijs-politiek tenslotte is pro
grammatisch lang niet slecht geregeld. 
Dat hebben we onder meer te danken aan 
onze eigen onderwijsmensen, met name 
aan de voormalige voorzitter van onze 
fractiecommissie-onderwijs, Wim Deet
man, die inmiddels staatssecretaris is ge
worden. De Partij van de Arbeid is ons 
nogal tegemoet gekomen op de onderwijs
paragraaf, om Van Kemenade aanvaard 
te krijgen als minister.' 

Hoe was uw relutie tijdens uw informa
teurschap tot de CDA-fractie? 
'Tijdens mijn informateurschap heb ik 
vrijwel geen enkel contact met de fractie 
onderhouden, omdat ik meende zulks als 
dienaar van de Kroon niet te moeten doen. 

Hoe denkt u achteraf over uw eindverslag 
als informateur? Hoe beziet u nude relatie 
tussen uw mening dat de belemmeringen 
voor het heoogde kabinet waren wegge
nomen en het feit dat de fractie met dit 
resultaat niet akkoord kon gaan? 
'Van dat eindverslag heb ik geen spijt. 
Het was een correcte weergave van het 
enig mogelijke politieke compromis; en 
het is ook de basis gebleken van het re
geerakkoord. Vergeet immers niet dat in 
dat eindverslag was opgenomen het besluit 
om adviezen te vragen over de sociaal-
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economische paragraaf. De enige veran
deringen nadien zijn ook een aantal toe
voegingen die voortgevloeid zijn uit die 
adviezen. Tussen het eindverslag van in
formateurs en de geslaagde informatie
De Gaay Fortman ligt weliswaar de mis
lukte formatie-Kremers-Van Thijn, maar 
dat zat hem niet in de kwaliteit van het 
eindverslag van de drie informateurs, maar 
in de te geringe bereidheid van met name 
de Partij van de Arbeid om consequenties 
te trekken uit de uitgebrachte adviezen, 
en daarmee in samenhang het sterk ge
slonken vertrouwen dat Van Agt toen in 
Den Uyl had. 
Nogmaals, dat de CDA-fractie nee zei, 
scharnierde random het toenmalige gebrek 
aan vertrouwen van Van Agt in Den Uyl, 
die hem- Van Agt- op dat moment 
bitter tegenviel, bij de verwerking van de 
adviezen en bij de kijk die Den Uyl had 
op de begrotingsproblematiek.' 

Welke redenen heeft u gehad voor uw 
stemverklaring van woensdag 19 augus
tus? 
'Belangrijker dan mijn stemverklaring was 
mijn stem. Daarmee schaarde ik mij achter 
Van Agt, wat tot gevolg heeft gehad dat 
slechts twaalf mensen uit de fractie tegen 
het door Van Agt voorgestelde nee heb
ben gestemd. 
De stemverklaring had twee betekenissen. 
De eerste was een kwestie van persoon
lijke integriteit. Ik kon in reden geen argu
ment voor mijn neen vinden dan het ge
brek aan vertrouwen dat Van Agt toen in 
de zaak had. Weliswaar moest dit, zo vond 
ik, doorslaggevend zijn, maar dat moest 
dan ook niet verheeld worden. 
De tweede betekenis had te maken met 
de opvatting van de fractie. Meer dan 
veertig leden hadden een beroep gedaan 
op Van Agt aan dit te vormen kabinet 
Ieiding te gaan geven. Als men dan de 
zaak afsluit met een neen zonder stem
verklaring tegen een kabinet, is dit ook 
niet helemaal zuiver. 
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Ik kan dat het beste zo uitleggen. Indien 
na zoveel tijd van informatie en formatic 
de CDA-fractie in grate meerderheid, 
mede door mijn interventies om het neen 
van Van Agt te onderbouwen, zonder meer 
neen had gezegd, dan had het advies van 
de CDA-fractie aan de Koningin geen 
ander kunnen zijn dan: nu eerst ook direct 
de vorming van andersoortige kabinetten 
te gaan onderzoeken. En waar had dit 
allemaal toe geleid? Tot een uiteindelijke 
lijmpoging van een combinatie CDA
PvdA-D'66, na talrijke omzwervingen door 
formatiepogingen van parlementaire min
derheidskabinetten en extra-parlementaire 
varianten? Wat zou dan zoveel weken 
later de situatie in het land zijn geweest 
alsmede de onderhandelingspositie van 
het CDA? 
Nee, procedureel was ik ongelukkig, om
dat er geen aparte stemmingen hadden 
moeten plaats vinden; die heb ik dan ook 
ontraden. Maar dat het neen van de CDA
fractie tegen het resultaat uit de periode
Kremers-Van Thijn sterk genuanceerd 
overkwam, was nog niet zo slecht.' 

Hoe verklaart u dat Den Uyl en Terlouw 
wei een eensgezinde fractie achter zich 
hi elden (a/than~ voor de buitenwereld) en 
Van A gt niet? 
'Antwoord: omdat Van Agt het toen niet 
meer zag zitten, en op dat moment moe
deloos door het verloop van de laatste 
onderhandelingen maar afscheid wilde 
nemen van het beoogde parlementaire 
meerderheidskabinet, terwijl de fractie 
hem wel op het eerste steunde, maar dat 
tegelijk zo deed, dat de gang naar andere 
kabinetten niet onvermijdelijk werd.' 

Hoe he eft u het plotseling ontslag van Van 
Agt als fractievoorzitter op maandag 24 
augustus ervaren? 
'Verdrietig en in eerste instantie ook als 
verrassend. 
Verdrietig, omdat naar bleek in de slijtage
slag, die de politiek vaak is, iets kapot 
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was gegaan. Om het in wielcrtermcn te 
zeggen: Dries zat stuk. 

Yanuit die waarneming vind ik het ook 
nic:t fair om kritiek te uiten op zijn besluit, 
zijn motivcringen en het gebrek aan over
leg. Ik heb het aileen als mijn plicht ge
zien in de toen ontstane situatie er weer 
het beste van te maken, de beoogde pre
llzia alsnog pre111ier te doen worden, de 
daarvoor noodzakelijke garanties van 
PvdA en D'66 te verkrijgen en hem niet 
te helasten met kritiek mijnerzijds. 
Hopelijk heeft dit ook een voorbeeldwer
king voor anderen gegeven. Zo is het ma
gelijk gehleken dat de tandem-Van Agt
Lubbers, zoals Dries het al weer enkele 
dagen later noemde, weer snel begon te 
functioneren.' 

Welke redmm ::ijn cr dat De Gaay Fort-
1111111 de drie fmcties weer hijeenkree!!,? 
/foe \'erlief' de inforl/lalie-De Gaay Fort

" Iilii? 

'Ad1. .. de reden was ... wacht, ik ga het 
ineen vatten, die twee vragen. 

llit het neen van de C'DA-fractie volgde 
direct dat de PvdA en D'66 concessies 
moe~ten doen om van de CDA-fractie als
nog een J A te krijgen. Dit temeer waar ik 
zelf, geheel in de lijn van de voorgaande 
maandcn, direct weer duidelijk maakte 
dat het een kabinet met Van Agt als 
[lfl'lllier zou moeten worden, M geen kabi
net. Yervolgens kende ik de materie zelf 
goed genoeg om voorstellen te doen die 
Vander Stee en Van Agt contenteerden 
en die door wat andere formulering aan
vaardbaar waren voor Partij van de Ar
heid en D'66, zonder met name voor de 
Partij van de Arbeid al te veel gezichts
verlies. Ten slotte kreeg ik aile steun van 
De Gaay Fortman en Terlouw, zodat Den 
Uyl zich schikte. 

Afsluitend dit: die voorstellen van ons 
waren ook niet onredelijk, want een finan
cieel solide beleid is erg wezcnlijk voor 
een goed werkgelegenheidsbeleid.' 
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Welke zijn de kenmerken van het CDA 
f!.eweest hij deze formatie? 
'De eerste zes weken zijn vlekkelaas ver
lopen. De problemen antstonden pas taen 
het CDA zich geen goede houding kon 
geven in het onderhandelingsproces dat 
volgde na de aanvaarding van Van Agt als 
premier. 
Toch denk ik dat we de zaak niet moeten 
overtrekken. Vergelijkt men deze formatie 
met die van 1977, dan is het niet aileen in 
zijn resultaat beter, maar aok in tijdsduur 
vee! beperkter. Bovendien was er taen 
verhoudingsgewijs vee] meer 'onfrisheid' 
rondom persanen.' 

W at is naar uw oordeel kenmerkend ge
weest voor de D'66-opstelling in de afge
lopen drie maanden? 
'Kenmerkend vaar die opstelling is tach 
wei een canstructieve hauding van een wat 
klcinere coalitie-genaat. Soms denk ik dat 
over die rol te negatief geaordeeld is. 
Op veel punten was D'66 het eens met het 
CDA. Op een aantal andere punten met 
de Partij van de Arbeid en op enkele pun
ten hebben ze een typisch eigen visie, die 
staat en tegenaver het CDA en tegenaver 
de PvdA. 
Nu kun je bij voarbaat uitrekenen dat 
geen van deze drie pasities naar buiten 
gemakkelijk herkenbaar wardt in zo'n 
formatie. Tmmers, in het eerste geval gaat 
hun inbreng schuil achter het CDA, in het 
tweede geval achter de PvdA, en in het 
derde geval krijgen ze zelden hun zin. 
Maar aan de onderhandelingstafel speelde 
die wippositie natuurlijk wei een rol. 
Het zou te ver voeren om te veel op con
crete programma-onderdelen in te gaan, 
maar wei wil ik verklappen dat ap sommi
ge punten in het saciaal-econamisch beleid 
D'66 als het ware rechts stand van het 
CDA. En meer in het algemeen is voor 
grate partijen als CDA en PvdA de tact
sing aan bij D'661evende standpunten tach 
wei boeiend. Ret houdt als het ware de 
spiegel voor van bij toch een deel van het 
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electoraat levende opvattingen, aan twee 
partijen, die veel meer gewend zijn vanuit 
met grondslag en beginsel samenhangende 
politiek te formuleren, maar daardoor 
wei eens te weinig hun oor te luisteren 
leggen buiten eigen kring.' 

Zijn er volgens u verschillen inzake de op
stelling van de Partij van de Arbeid nu 
ten aanzien van vier jaar geleden? 
'Ja. Een belangrijk verschil is dat zij geen 
grootste partij meer is, en die klap is hard 
aangekomen, want de achteruitgang was 
fors. 
Vanuit die positie hebben ze gesloten en 
knap geexerceerd, zonder al te veel pro
blemen met partij en achterban. Ook zeer 
beheerst in de publiciteit, met naar mijn 
taxatie een foot: namelijk het niet van 
meet af aan aanvaarden van Van Agt als 
premier. 
Op het moment dat De Koning en ik ons 
zonder enige reserve gesteld hadden achter 
Van Agt als premier, hadden ze moeten 
begrijpen, dat het volop ernst was. Daaruit 
is, zoals ik je eerder zei veel tijdsverlies 
opgetreden en natuurlijk ook veel weer
stand bij Van Agt opgebouwd. Gelukkig 
is dat allemaal overwonnen.' 

Is de Partij van de Arbeid er nag steeds 
op uit (in tegenstelling tot Drees ten aan
zien van de drie confessionele partijen van 
destijds) om het CDA uiteen te spelen? 
'Nee. Ik geloof dat in reden niet. Ik schat 
dat ze dat opgegeven hebben. Wat dat 
betreft is men hier en daar in de pers wat 
minder progressief dan de Partij van de 
Arbeid en leeft men daar nog teveel in de 
illusies van het verleden. Het is natuurlijk 
wei zo dat het CDA zelf soms moeite heeft 
haar politieke profiel in eensgezindheid 
vorm te geven.' 

Vindt u dat het CDA, dat voor het eerst als 
partij zonder meer de formatie inging, haar 
loyaliteiten jegens de fractie-onderhan
delaar, jegens de vroegere coalitie-genoot 
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en jegens de a.s. coalitie-genoten van het 
beoogde kabinet voldoende heeft betracht? 
'Ik begin met fa. 

Je zou natuurlijk kunnen zeggen dat wij de 
VVD na de verkiezingen onvoldoende 
aandacht hebben gegeven. Maar in feite 
is dat niet waar. In het eerste gesprek dat 
De Koning en ik met Wiegel hadden, be
pleitte hij toch vooral eerst heel goed de 
combinatiemogelijkheid CD A-PvdA-D'66 
te onderzoeken. Dat deed hij natuurlijk 
vanuit de hoop dat die coalitie niet moge
lijk zou blijken. Maar goed, hij bepleitte 
dat dan toch! 

Ook in onze adviezen aan de Koningin, 
zowel het eerste als dat na de breuk aan 
het eind van de formatiepoging-Kremers
Van Thijn, hebben wij steeds plaats ge
geven aan de VVD. Terecht, zo meen ik 
nog steeds. Dat is geen zaak van bigamie. 
Het CDA wil principieel kunnen samen
werken met verschillende partijen. Tegelijk 
wil het CDA met dezelfde mensen kunnen 
werken in verschillende combinaties. 

Daarmee ben ik terug bij Van Agt als 
premier en de Partij van de Arbeid. 
Deze partij heeft er te lang over gedaan 
Van Agt als premier te aanvaarden, dat 
mogen wij hen verwijten; wij hebben er 
daarna te lang over gedaan uiteindelijk 
met PvdA en D'66 aan het werk te gaan. 
Voor wat betreft tenslotte de interne ver
houdingen het volgende. Dat de fractie zo 
kritisch was tegenover zijn eigen onderhan
delaar - wie het ook was - heeft alles te 
maken met onze dualistische traditie, 
waarbij stukken van eigen ministers en 
geestverwante informateurs zo nodig nog 
kritischer beoordeeld worden dan van po
litici van anderen huize. Het heilzaam 
dualisme kent zijn vermoeiende aspecten. 
Toch geloof ik niet dat de kritiek van 
CDA-mensen onderling en de verschillen 
in de fractie het onderhandelingsresultaat 
sterk negatief hebben be'invloed. Het was 
natuurlijk wei erg vervelend voor onze 
eigen mensen en de achterban.' 
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KABINETSFORMATIE 501 
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Vindt u het eerder karaktervol of wat on
politick dat Van Agt zijn loyaliteit jegens 
:::ijn oude coalitie-genoten niet zo spoedig 
!weft prijs gegeven? 
'lk dcnk dat de vraagstelling onjuist is. 
Hct probleem voor Van Agt is naar mijn 
taxa tic veclecr dit: klopt de redenering wei 
dat cen hrede coalitie in een land meer ge
reed kan maken dan een smal meerder
hcidskabinet? Hij redeneert begrijpelijker
wijzc vanuit de eensgezindheid en de ho
mogeniteit van een kabinet. Yele anderen 
redeneren vanuit de brede steun van 
Kamer en samenleving. 
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Hopelijk kunnen we nu beide zaken in 
goede zin combineren: een krachtig kabi
net onder Ieiding van Van Agt, goed ge
steund in parlement en samenleving.' 

Rotterdam, 5 september 1981. 


