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door dr. G. Puchinger 

Drs. I. de Koning is sinds 11 september 1981 minister 
van Landbouw. Tijdens het eerste kabinet-Van Agt 
was hij minister voor Ontwikkelingssamenwerking. 

Gesprek met drs. J. de Koning 

'Ik heb mijn aandeel in deze formatie als buitengewoon boeiend ervaren. Vooral de 
emoties in de politiek fascineren mij, en die emoties bereiken in een formatieperiode 
hun hoogtepunten. De hoofdpersonen in de formatie zijn niet aileen onderhevig aan 
hun eigen emoties, maar reflecteren oak de emoties van hun achterbannen. En dat 
geeft je inzicht in de mensen, in de politiek en in de processen die daarmee samen
hangen. Ik had het voor geen geld willen missen!' 

Met deze opmerkingen beeindigde minis
ter De Koning een drie uur durend gesprek 
over de kabinetsformatie-1981. 
Hij spreekt over de bewogen periode van 
de zojuist beeindigde formatie, en speciaal 
over de periode dat hij samen met drs. 
Lubbers, en sinds 10 juli tevens met drs. 
Van Thijn, informateur was (30 mei tot 
30 augustus) met een rust alsof hij aileen 
maar een serie feiten constaterenderwijze 
de revue laat passeren. Maar met deze 
laatste woorden blikt hij ook terug als een 
zeeman die een zware storm heeft door
staan, die hij achteraf qua gebeuren tach 
niet had willen missen, en dat temeer niet 
aangezien het hem mede door eigen en 
gezamenlijke inspanning toch maar gelukt 
is heelhuids aan wal te komen, zonder dat 
de kapitein verdronken en het schip ver
gaan is. 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 10/81 

Mijn eerste vraag over het gebeurde 
luidde: 

Was u verbaasd als informateur te worden 
gevraagd? 
'Ik hoorde dat ik als informateur zou wor
den voorgedragen op de zondag voor de 
verkiezingen, toen Piet Bukman hier na 
de kerk kwam koffiedrinken. Hij woont 
namelijk oak hier in Voorschoten. Ver
baasd was ik wei, omdat ik mij bij het 
woord informateur altijd wat afstandelijk 
politieke persoonlijkheden had voorge
steld. Maar de nadere toelichting: als het 
CDA de grootste partij mocht worden, 
wil het hoog inzetten bij de formatie door 
de eerste mensen van de lijst na Van Agt, 
te nemen, heeft mij overtuigd.' 

Kon u uw informateurschap combineren 
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met uw werk:::aamheden als minister? 
'Na de verkiezingen pleegt een demissio
nair minister wat mecr tijd te hebben dan 
vonrdien. Bovendicn hebben mijn naaste 
medewerkers zeer vee! werk opgevangen. 
De noodzakelijke beslissingcn konden door 
mij zelf genomen worden voor of na de 
werkdag.' 

/foe is de werkverdelinR f?eweest tussen 
u en de heer Lubbers? 
'In de werkverdeling hebben Lubbers en 
ik aanvankelijk gelijk opgewerkt in de 
hilateralc gcsprekken met Van Agt, Den 
Uyl en Terlouw. In de meer eeonomiseh 
gerichte gesprekken met Zijlstra, de presi
dent van de Nederlandse Bank, en met 
Van den Belden Weitenberg, heiden van 
hct Ccntraal Planbureau. had Lubbers 
uitcraard de Ieiding. De gesprekken met 
de ondcrnemersorganisaties en met de 
vakbcweging hebben we weer samen ge
voerd. 
In de hilaterale gesprekken met de fraetie
voorzitters stuk voor stuk hebbcn wij om 
ecn opgave van die onderwerpen gevraagd, 
waarover naar het oordeel van ieder van 
de fractievoorzittcrs afspraken zouden 
moetcn worden gemaakt. Dat leverde een 
lijst van achtendertig punten, van sociaal
economisch hcleid tot en met de afsluiting 
van de Markerwaard. Op ieder van die 
puntcn hebhen wij een notitie gemaakt 
waarin de kern van het geschilpunt tussen 
partijen werd aangegeven en de mogelijke 
oplossing daarvan. In die fase speelde 
Lubbers als 'alleswetcr' en behendig redae
teur de hoofdrol. 
Aan de hand van die notities zijn vervol
gcns de gesprekken met de drie fraetie
voorzitters gevoerd, afwisselend onder 
voorzitterschap van Lubbers, mij en later 
Van Thijn. Op basis van die gesprekken 
zijn daarna op ieder van die punten con
ccpt-conclusies geformuleerd. die daarna 
opnieuw werden besproken en vastgesteld, 
al dan niet onder voorbehoud. Deze werk
wijze leverde uiteraard een wat brokkelig 
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werkstuk op, dat echter de bouwstenen 
bevatte voor een regeerakkoord. Slechts 
het sociaal-economisch beleid werd in een 
wat bredcr kader geplaatst, om de samen
hang van de verschillende elementen te 
doen uitkomen.' 

Hoe heeft u het als minister van een CDA
VV D-kabinet ervaren om constant met de 
Partij van de Arbeid te onderhandelen? 
'Als doodnorrnaal. lk was nummer twee 
van de lijst en door het CDA voorgedragen 
bij de Koningin als informateur. Dat be
tekende dat de primaire taak is de Ko
ningin te informeren over de mogelijkhe
den van een kabinet, dat steunde op een 
zo breed mogelijke meerderheid, conform 
de ons gegeven opdracht. 
In de gesprekken die Lubbers en ik met 
Wiegel hebben gevoerd was er dan ook 
geen spoor van pijnlijkheid of bezeerdheid. 
Het was hem volstrekt duidelijk dat al
thans aanvankelijk de weg van onderhan
dclen van het CDA met de PvdA en met 
D'66 moest worden gevolgd. Hij begreep 
zeer goed dat pas na een - door hem 
uiteraard zeer verhoopt - doodlopen van 
die weg de VVD aan bod zou kunnen ko
men. 
Ook in het verder verloop van de onder
handelingen heb ik bij vergaderingen van 
de ministerraad onder Ieiding van Wiegel 
niet anders dan begrip en jovialiteit van 
hem ondervonden. Wiegel is te veel politi
cos en te vertrouwd met het staatsrecht, 
om een dergelijke situatie niet moeiteloos 
te hanteren.' 

W aar liRf?en voor u de beslissende momen
t en hij de formatie van de afgelopen 
zomer? 
'Het eerste beslissende moment was de 
vanzelfsprekendheid waarvan Lubbers en 
ik zijn uitgegaan van Van Agt als minister
president. 
Wij realiseerden ons zeer wei dat de Partij 
van de Arbeid en D'66 ons dat hebben 
kwalijk genomen als een vooringenomen-
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heid. In het zetelverdelingsvoorstel van 
25 juni hebben wij daarom van dat stand
punt verantwoording afgelegd. Voordien 
zijn daarover diepgaande gesprekken ge
voerd met Den Uyl en Terlouw afzonder
lijk, maar ook in vergaderingen met de 
fractievoorzitters gezamenlijk. 
Daarbij bleek dat er twee politieke con
cepties tegenover elkaar stonden. Die van 
de PvdA en D'66: een nieuwe coalitie, 
bestaande uit twee voormalige oppositie
partijen en een voormalige regeringspartij 
met een nieuw beleid kan niet functione
ren onder de oude minister-president. Zij 
zien de minister-president als personifica
tie van dat andere beleid. 
Daartegenover stand het standpunt van 
het CDA: het CDA blijft in iedere coalitie 
zichzelf gelijk. Het zoekt onder inzet van 
zijn eigen program en zijn eigen mensen 
naar een akkoord met een of meer part
ners, te kiezen op grand van de verkie
zingsuitslag en een streven naar een brede 
politieke meerderheid. 
Achter deze concepties ligt een diep ver
schil van opvatting van coalitievorming. 
De Partij van de Arbeid en in mindere 
mate D'66 accepteert eigenlijk niet dat het 
CDA een coalitie met Jinks en een coalitie 
met rechts beide mogelijk acht, al naar 
gelang van de omstandigheden. 
De PvdA acht het grenzen aan verraad 
indien men overstapt van links naar rechts, 
en een bekering indien men het omgekeerde 
doet. Het CDA staat en op grand van zijn 
politieke opvattingen en op grand van zijn 
positie in het Nederlandse politieke krach
tenveld, veel onbevangener tegenover on
derscheidene coalitiemogelijkheden; en 
dat moet oak zo blijven. 
Onze aanvankelijke politieke opstelling is 
hiermee wei toegelicht, dacht ik. 
Een tweede belangrijk moment was de 
toezending aan de fracties van een con
cept-regeerakkoord op 25 juni, en een 
daarbij behorend voorstel tot zetelverde
ling. Met name dat laatste heeft kwaad 
bloed gezet bij PvdA en D'66. Wij bedoel-
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den echter in program en zetelverdeling 
het nagestreefde coalitiekabinet gestalte te 
geven; zonder dat namen werden ingevuld, 
kon immers ieder van de partijen die na
men er bij denken. 
Ten onrechte heeft men belang gehecht 
aan de aanduiding van het vice-premier
schap verbonden aan binnenlandse zaken. 
Onze bedoeling was juist om daardoor 
geen enkele indicatie te geven ten aanzien 
van een aldan niet toetreden van Den Uyl 
tot het kabinet, laat staan van de zetel 
die hij eventueel zou gaan bezetten. Den 
Uyl had zelf namelijk beide kwesties tot 
dan toe uitdrukkelijk in het midden ge
laten. 
Een derde belangrijk moment was de aan
vaarding door PvdA en D'66 van Van Agt 
als minister-president. D'66 werd daartoe 
gedwongen door zijn achterban, en de 
Partij van de Arbeid k6n toen niet anders 
dan volgen. Daarmee leek het voornaam
ste obstakel op de weg naar de vorming 
van het beoogde kabinet te zijn overwon
nen. Er diende nog slechts een vrij groat 
aantal amendementen van de drie partijen 
verwerkt te worden. Op zichzelf geen al 
te moeilijke taak: ten dele sloten zij elkaar 
uit, wat de wijsheid van de door ons op
gestelde tekst bevestigde; ten dele waren 
ze niet ingrijpend. Niettemin verslechterde 
sindsdien het klimaat en verminderde de 
bereidheid tot vervolmaking van de pro
grammatische compromissen. 
In die fase bleek ook het verschil in poli
tiek bedrijven tussen Den Uyl en Van Agt: 
Den Uyl bedrijft politiek op een ambach
telijke manier ... ' 

En Van Agt improviseert ... 
'Precies! Den Uyl vertaalt de grote lijnen 
in concrete en gedetailleerde teksten en 
vecht voor iedere bijzin. Van Agt legt de 
grate lijnen vast in enkele centrale punten. 
Den Uyl praat enthousiast over een expan
sief werkgelegenheidsbeleid en schuift de 
randvoorwaarden die daarvoor gelden -
het terugdringen van het financierings-
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tekort. de stabilisatie van de collectieve 
lasten- ong:emerkt naar de horizon. Van 
Agt haalt vervolgens de randvoorwaarden 
terug en stelt ze opnieuw stevig vast, doch 
spreekt niet of nauwelijks over het beleid 
dat binnen die voorwaarden moet worden 
gevoerd. Aan het eind van de discussie zijn 
heiden telcurgesteld in elkaar en is het 
vertrouwen geslonken in plaats van ge
groeid. 
/o is het vele malen gegaan. 
Het l'ierde moment was de formulering 
van een definiticf voorstel en een uitonder
handclde zetelverdeling, waarop een Ja of 
Nee van de fracties werd ingewacht. PvdA 
en 0'66 zeiden Ja, het CDA zei Ja, maar 
onder \"Oorwaarden. Aile drie de fractie
vonrzitters verklaarden echter dat tot for
matie kon worden overgegaan. Het leek 
I u hher~. de inmiddels toegetreden Van 
Thijn en mij niet raadzaam een complcet 
nieuwe onderhandelingsronde te beginnen. 
Daar was de sfeer niet naar, mede omdat 
PvdA en [)'66 een Ja of Nee van het CDA 
::onder \'oorhehoud wilden forceren. 
Wij -de drie informateurs- volstonden 
dan ook met het formuleren in het eind
verslag van een tekst die ons inziens vol
doende tegemoet kwam aan de resterende 
bezwaren van het CDA en beriepen ons 
op de formatiebereidheid van de fractie
voorzitters om de Koningin te adviseren 
tot formatie over te gaan. Staatsrechtelijk 
hezien was dat een wat hachelijke onder
neming.' 

w {1{/f{)//l :) 

'Wij konden de Koningin immers geen van 
te voren overeengekomen aanduiding 
geven van de kring waaruit de formateur 
moest worden gezocht, laat staan wie. 
Over het eindverslag was namelijk met de 
fractievoorzitters niet meer onderhandeld, 
zodat eenstemmigheid daarover niet van 
te voren vast stond. Op grond van de for
matiebereidheid die door de fractievoor
zitters was uitgesproken. meenden wij 
echter dat op dit punt geen onoverkome-
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lijke problemen meer zouden bestaan. Het 
verdere verloop heeft die verwachting be
vestigd. 
De laatste belangrijke momenten van deze 
formatie liggen buiten onze informatiepe
riode. Ze hadden betrekking op de poging 
verder vertrouwen van het CDA in het 
nagestreefde kabinet te versterken. Dat is 
formeel gesproken aan Kremers en Van 
Thijn niet gelukt; materieel gesproken 
echter wei, omdat de stemming in de 
CDA-fractie over de door hen aangereikte 
voorstellen volstrekt duidelijk maakte dat 
de meerderheid van die fractie die voor
stellen wilde aanvaarden en slechts de 
tegenstem van Van Agt hen daarvan weer
hield. Daarmee was het politiek keerpunt 
in de opstelling van Van Agt jegens en de 
vorming van het kabinet slechts een 
kwestie van afwerking. 
Op de in de fractie gevormde stemproce
dure is later kritiek uitgeoefend. Ik acht 
die procedure nog steeds juist. Op essen
tide momenten moet in een fractie aan 
het Iicht worden gebracht, niet aileen hoe 
de standpunten liggen, maar ook welke 
de motieven achter de standpunten zijn.' 

(Om 9.45 uur telefoon over 'Dodewaard'. In de loop van 
het telefoongesprek, minister De Koning: 'Iedere minister 
~prcckt :tamcns het kabinet, in dit geval Van Thijn'. 
Aan hct slot: 'Ik heb helemaal niet het land aan Jandbouw, 
maar ik viml hct jammer van ontwikkelingssamcnwerking 
\Veg te ziJn, maar dat is all in the game.') 

Hoe komt het dat terwijl men een snelle 
formatie beoogde, deze zo lang geduurd 
he eft? 
'De formatie heeft helemaal niet zo lang 
geduurd ... ' 

Drie maanden ... 
'Dat is niet lang in vergelijking met voor
gaande formaties, en zeker niet te lang als 
je in aanmerking neemt dat het ongehoord 
moeilijk was de partijen van dit kabinet 
tot elkaar te brengen. 
In de eerste plaats hebben wij sinds de 
oorlog - en wellicht daarvoor ook niet -
niet zo'n diep verschil gehad over een 
centraal punt in de buitenlandse politiek, 
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namelijk het veiligheidsbeleid. Een verschil 
dat ook niet door een compromis over
brugd kon worden, doch slechts toegedekt 
is in een procedurele afspraak. 
Daarnaast hebben de politieke persoon
lijkheden bij mijn weten nooit zo'n anta
gonistische rol jegens elkaar gespeeld als 
nu. En dan denk ik erbij: misschien was 
dat bij Kuyper en De Savornin Lohman 
ook wei het geval, maar dan tach in een 
heel andere politieke context. 
Ik spreek uitdrukkelijk over politieke per
soonlijkheden en niet over persoonlijke 
tegenstellingen. De laatste - voor zover 
aanwezig - waren en zijn te overbruggen. 
Den Uyl en Van Agt als exponenten van 
hun partijen hadden het moeilijker met 
elkaar, gegeven de opvattingen over coali
tievorming, waarover ik eerder sprak. 
Honderd dagen kabinetsformatie IS zo 
gezien niet te lang.' 

De zetelverdeling heeft vee! kritiek 'opge
roepen. De PvdA zou daardoor te vee! 
invloed zijn toebedeeld. Hoe is uw reactie 
daarop? 
'Ja ... , de kritiek neemt te weinig in aan
merking daten CDA en PvdA, en ten dele 
oak D'66, in de zetelverdeling zeer veel 
van hun prioriteiten konden realiseren, 
omdat die elkaar niet dekten. 
Het CDA gaf prioriteit aan de minister
president, aan financien, aan onderwijs, 
justitie, ontwikkelingssamenwerking en 
traditiegetrouw aan landbouw. Behalve 
onderwijs is dit allemaal gerealiseerd. 
De Partij van de Arbeid zou graag het 
minister-presidentschap of anders finan
cien bezet hebben, maar kon tach ook ge
makkelijk leven met sociale zaken en 
werkgelegenheid, temeer omdat hun an
dere prioriteiten, onderwijs, buitenlandse 
zaken, binnenlandse zaken en in mindere 
mate CRM, konden worden gerealiseerd. 
D'66 was zeer gelukkig met economische 
zaken en zeer ongelukkig met defensie. 
Dit laatste geheel ten onrechte, omdat 
D'66 volledig achter de defensieparagraaf 
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stood, waar en CDA en PvdA zeer veel 
moeilijkheden mee hadden. De afkeer van 
het bezetten van defensie door D'66 is 
door ons dan oak niet geaccepteerd. 
Dit alles overziende, lijkt mij dat er voor 
kritiek op de zetelverdeling vanuit een 
van de drie partijen geen voldoende reden 
bestaat.' 

Hield het door u en drs. Lubbers inge
diende eindverslag een technisch goed 
functionerend akkoord in, of beoogde het 
meer een generale bereidverklaring om in 
ieder geval met elkaar te gaan regeren? 
'Uit de werkwijze die Lubbers en ik ge
volgd hebben bij het opstellen van het 
akkoord, volgt dat het een technisch goed 
functionerend akkoord was, omdat voor 
aile aangemelde verschilpunten 6f com
promissen zijn geformuleerd 6f procedures 
zijn ontworpen, waarmee partijen voors
hands kunnen Ieven. Op basis van die 
teksten had men 6f een compleet regeer
akkoord kunnen opstellen 6f de weg kun· 
nen volgen die nu gekozen is: het opstellen 
van een regeringsverklaring. 

Wanneer de laatste gereed is en ongeha
vend door het Kamerdebat komt, is de 
politieke bereidheid om met elkaar rege
ringsverantwoordelijkheid te dragen, vol
doende bevestigd. Uiteraard ligt er dan 
geen garantiebewijs dat vier jaar geldig is, 
maar de start is dan solide gebleken.' 

Vindt u dat de, CDA -fractie voldoende als 
eenheid is opgetreden? 
'Laat ik vooropstellen dat de CDA-fractie 
het in een formatieperiode moeilijk heeft 
en oak wel zal blijven hebben. De bereid
heid om coalities te vormen met andere 
partijen is bij ieder aanwezig, maar de 
voorkeuren voor de meest gewenste com
binatie kunnen nag al verschillen. Soms 
geeft de verkiezingsuitslag heel duidelijk 
de richting aan, zoals in 1977, al is dat dan 
nag geen garantie voor levensvatbaarheid 
van het op grond van die verkiezingsuit-
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slag tc vormen kabinet, zoals juist toen 
gebleken is. 
Dezc maal vormde de opstelling van D'66 
een doorslaggcvende factor. De CDA
fractic llCcft de binding van D'66 aan de 
PvdA encrzijds als een politick feit moeten 
erkennen. andcrzijds als een belemmering 
ervarcn. lk denk dat daarom dit kabinet 
als enige mogclijkhcid tot een parlemen
tair mccrdcrhcidskabinct door het CDA 
moeilijker is aanvaard dan anders het ge
val zou zijn gcwecst. Niettemin kan wor
den vastgesteld dat de CDA-fractie in 
voldoende mate politick doeltreffend is 
opgctrcden, en daar gaat het ten slotte om.' 

U sprak reeds m·er de formatie-Kremers
Van Thijn. Hoc heoordeelt u het feit dat 
aan de infomwteur De Gaay Fortman 
gelukte H'al aan Kremers Cll Van Thijn 
nicr gelukre? 
'De informatie-De Gaay Fortman is inge
lcid met onderling verschillende adviczen 
aan het staatshoofd. Van Agt wildc een 
duo-CDA-PvdA. lk vind de kcuze van 
De Gaay Fortman een zecr gelukkige, 
omdat hct vcrtrouwen in zijn persoon zo 
breed gcwortcld is, dat hct verschil tussen 
de adviezen daardoor ovcrbrugd kon wor
den. 
De Gaay Fortman. en misschien nog meer 
Lubbers. zijn crin gcslaagd op basis van 
de ccrder genocmde stemming in de CDA
fractie over het resultaat-Kremers-Van 
Thijn de CDA-fractie, inclusief Van Agt, 
ervan te ovcrtuigen dat met enkelc aan
vullingen op het akkoord, dit sterk ge
noeg was om hct beoogde kabinet te dra
gen., 

Wat acht u de afgelopcn drie maanden 
kmmerkcnd voor de Pvd A -opstelling? 
Wclk rerschil acht u ten aanzien van de 
formarie \'WI /977 aanwezig? 
'lk kan cr nict meer van zeggen dan wat 
al door zccr vclen is geconstatecrd: de 
Partij van de Arbeid hecft zich zecr be
hocdzaam opgestcld, zowel de partij als 
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de fractie. De slag van 1977 is destijds zo 
hard aangekomen en heeft zo sterk door
gewerkt, dat het soms leek alsof de PvdA 
nog steeds verdoofd was. Verderop in de 
regeerperiode zal pas blijken of men ook 
blijvend aan wijsheid heeft gewonnen.' 

Welke koers acht u dat D'66 gevaren heeft, 
en hoe heoordeelt u deze? 
'D'66 wilde v66r alles regeren. Dat is ook 
begrijpelijk. Enerzijds vanuit hun grote 
verkiezingswinst, anderzijds vanuit een be
grijpelijke vrees in de oppositie tussen 
CDA en PvdA vermalen te worden. 
Een open vraag is nog of D'66 aan het 
regeren eer kan behalen. Ik twijfel niet 
aan de kwaliteiten van hun bewindslieden. 
De kwaliteit van hun fractie moet nog 
blijken en over de kwaliteit van hun kie
zers is niets bekend. Misschien stellen die 
zich regeren mooier voor dan het zal blij
ken te zijn. Dat merken we dan wei bij de 
volgende verkiezingen.' 

A cht u het gelukkig dat mr. Van Agt weer 
minister-president is geworden? 
'1 a, zonder meer! Wij zouden het CDA 
niet meegekregen hebben voor dit kabinet 
zonder Van Agt als minister-president. 
De poging die wij hebben gedaan om in 
cen bepaalde fase Zijlstra te bewegen als 
zodanig op te treden, was serieus doch 
hachelijk. Van Agt juichte die poging zeer 
toe, en heeft daar krachtig aan meege
werkt. Evenals de partijvoorzitter Buk
man. Lubbers en ik realiseerden ons echter 
dat het toch gezien kon worden als een 
zwichten voor de Partij van de Arbeid en 
een Iaten vallen van de lijsttrekker van 
het CDA. Dat doet niets af aan de kwali
teiten van Zijlstra, maar het onderstreept 
de centrale positie die Van Agt in het 
CDA heeft verkregen.' 

Welke gevoelservaringen he eft u gehad 
toen het tweede kabinet-Van Agt einde!ijk 
hijeenkwam? 
'Laat ik beginnen te zeggen - je vraagt 
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naar gevoelservaringen -: diepe voldoe
ning. 
In de eerste plaats op politieke gronden. 
lk acht het voor de komende jaren van het 
grootste belang dat een parlementair 
meerderheidskabinet kan optreden in 
plaats van een minderheidskabinet- hoe 
groot die minderheid dan ook is - want 
van zo'n minderheidskabinet kan nauwe
lijks verwacht worden dat het de noodza
kelijke ingrijpende beslissingen kan nemen, 
en nog minder kan verwacht worden dat 
de samenleving bereid zal zijn die beslis
singen uit te voeren. 
Dit is dus de politieke motivering. 
In de tweede plaats acht ik het buitenge
woon belangrijk dat christen-democraten 
en socialisten samenwerken bij de oplos
sing van de problemen die zich voor de 
tachtiger jaren aandienen. Er zal een zeer 
grote wissel getrokken worden op de be
reidheid om de 'economie van het ge
noeg' daadwerkelijk te praktizeren, en om 
de solidariteit met de zwakken in de sa
menleving te handhaven. 
In de derde plaats is er de simpele mense
lijke voldoening dat een mede door jezelf 
begonnen karwei tot resultaat heeft geleid.' 

W at voorziet en wenst u inzake onze bui
tenlandse en defensiepolitiek in dit kabi
net? 
'Zowel in de samenstelling van het kabinet 
als in de procedure-afspraken, die ten 
aanzien van het defensiebeleid zijn ge
maakt, alsmede ook in de personen die 
buitenlandse zaken en defensie bezetten, 
komt tot uitdrukking dat het van het 
grootste belang is dat een deel van het Ne
derlandse volk 'geneest' aan de interna
tionale realiteiten. 
In de Nederlandse publieke opinie ten aan
zien van vraagstukken van vrede en veilig
heid staat maar al te vaak het handelen 
van Nederland centraal, zonder dat men 
zich rekenschap geeft van de uitwerking 
die dat heeft op anderen, zowel in Oost 
als in West. 
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Velen menen, ook in CDA-kring, dat een 
achterwege Iaten van plaatsing van kruis· 
raketten in Nederland op zich zelf al een 
bijdrage is aan de oplossing van het be
wapeningsvraagstuk. Te weinig wordt be
seft dat het evenzeer een bijdrage kan zijn 
aan een vergroting van de spanning en 
van de onveiligheid, bijvoorbeeld indien 
daardoor West-Duitsland zwaarder be
wapend wordt of de belangstelling van de 
Verenigde Staten voor de verdediging van 
West-Europa vermindert, en dan wei of 
daardoor de samenwerking tussen de 
West-Europese nucleaire machten (inclu
sief West-Duitsland?) wordt versterkt. 
Daarom is een zorgvuldige analyse van de 
te verwachten gevolgen van de opstelling 
van Nederland in het bondgenootschap 
erg noodzakelijk. De huidige ministers van 
buitenlandse zaken en defensie zijn daar
voor de meest geeigende personen vanwege 
hun kansen om de resultaten van die ana
lyse aan hun partijen over te brengen. 
In ieder geval staat vast dat alleen een 
kabinet in deze samenstelling een kans 
heeft in de Kamer een meerderheid te 
vinden voor beslissingen, die op grond van 
die analyse genomen moeten worden, ook 
als deze onverhoopt onaangenaam zijn.' 

W at voorziet en wenst u inzake onze land· 
bouw-politiek in dit kabinet? 
'Eerlijk gezegd ziet het er naar uit dat er 
in de landbouwpolitiek in de komende 
jaren geen droog brood te verdienen zal 
zijn. Dat geldt daarmee overigens niet 
voor de landbouw! Maar de landbouw
politiek staat onder druk van een EEG
beleid dat zijn financiele grenzen nadert, 
en dat terecht meer ruimte wil maken voor 
regionaal beleid, sociaal beleid, industrie· 
politiek, transportbeleid enzovoort, enzo
voort. 
Verwacht moet worden dat hetland
bouwbeleid zal worden teruggedrongen. 
Binnen dat landbouwbeleid neemt dan nog 
de druk toe om meer ruimte te krijgen 
voor steun aan de landbouwproduktie 
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voor Zuidelijke Ianden, inclusief Grieken
land, Spanje en Portugal. Voeg daar nog 
bij de bezuinigingen op het Nederlands 
budget, ook dat van landbouw, dan is het 
beeld over de komende jaren allerminst 
vrolijk. Vonr de visserij gelden weer an
dere moeilijkheden, maar de uitkomst lijkt 
dczclfde. 
Juist omdat al deze problemen dreigen, 
is het echter mcer dan de mocite waard 
de esscntiele verworvenheden van de 
Europese landbouwpolitiek te behouden 
en een Europese visserijpolitiek te ont
werpen. 
De Nederlandse minister van landbouw en 
visserij krijgt het in de komende jaren 
uitzonderlijk moeilijk. lk zie dat als ecn 
bocicnde uitdaging.' 
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W ut verwucht u van dit kuhinet en waar 
h6(5pt u op? 
'Ik verwacht dat dit kabinet- voorlopig 
meer onder de druk van de komendc 
moeilijkheden dan op grond van reeds 
verkregen samcnhang - de plicht tot een 
goede samenwcrking zo sterk zal ervaren. 
dat die wellicht tot een genocgen zal uit
groeien. Die verwachting is voorlopig nict 
op feiten gcbaseerd, maar op hoop.' 

Voorschoten, 18 september 1981. 


