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KABINETSFORMATIE 

door dr. G. Puchinger 

Dr. f. Kremers is sinds augustus 1977 Commissaris 
der Koningin in Limhurg. Daarvoor was hij vanaf 1972 
\'Oor::itter van de W etenschappelijke Raad voor het 
Regeringsheleid. Hij was voorzitter van de commissie 
die het Program van Uitgangspunten van het CDA 
heeft opgesteld. 

Gesprek met dr. J. Kremers 
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!n 'Van Thijn en ik zijn 'mislukt', maar we hebben niet gefaald. Daarover waren we het 
samen eens. We zijn 'mislukt' omdat ik met Van Thijn saillant naar voren heb weten 

nen, tc halen waar inzake het sociaal-economisch program politick fundamenteel verschil-
111 lend gedacht werd, met name tussen PvdA en CD A. Een toedekken van die verschil-
:rs len zou de zoveelste nevelwolk zijn geweest over de formatieperiode en niet in het 
een belang van het te formeren kabinet. 

r ,. 
ver 
een 

Ik heb gcprobecrd mijn formatiewerk zo 
zakclijk mogelijk te verrichten. Een over
drcven behoefte om tot iedere prijs te 
slagen heb ik bij mezelf niet bespeurd. 
Jntcgendeel, bij het eerste contact met 
icder van de fractievoorzitters heb ik ge
zcgd dat het voor mijn karakterontwikke
ling misschien wei goed zou zijn te 'mis
lukken'. Dat is dan zowaar gebeurd; ik 
hcb cr politick veel van geleerd, en daar
om wil ik er, binnen de grenzen die ik 
daarvoor moet trekken, met u best open
hartig over praten, al heeft dat mogelijk 
tot gevolg dat niet iedereen het met me 
ccns zal zijn, en dat sommigen wellicht hun 
wenkbrauwen zullen fronsen. Maar wan
nccr noch het een noch het ander zou 
mogen gebeuren, kon ik maar beter niets 
zcggen. 

Zullen we dan maar?' 
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Met deze woorden ving dr. J. Kremers, 
oud-leerling van wijlen prof. dr. F. J. Th. 
Rutten, die van 1948 tot 1952 minister 
van onderwijs, kunsten en wetenschappen 
was, zelf oud-hoogleraar te Nijmegen en 
nu commissaris van de koningin in de pro
vincie Limburg - maar aldaar altijd 
gouverneur genoemd - op maandag 7 sep
tember 1981 ons gesprek aan, dat 's mid
digs van twee uur tot half vijf en 's avonds 
van half acht tot elf uur duurde. 
's Middags spraken we in het Gouver
nement aan de Bouillonstraat 1 te 
Maastricht, gelegen vlak bij het ruime, 
prachtige Vrijthof, met de beroemde St. 
Servaas-kerk die ik, nu ik toch te Maas
tricht was, weer eens bezocht heb. 
's Avonds kwamen we in zijn woonhuis 
aan de Rijksweg 12 bijeen te Heer, in het 
Huis Eyll, genoemd naar Alard Jan Joseph 
Eyll, kanunnik en rijproost van het St. 
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Servaaskapittel te Maastricht, die in 1771 
eigenaar van het huis werd. We hadden 
die avond ons gesprek in de door Petrus 
Nico1aas Gagini (1745-±1813), van af
komst een Zwitser uit het kanton Tessino, 
die later in Maastricht woonde, met fraai 
wit stucwerk versierde kamer (zaal), die 
in de jaren 1954-1959 zorgvuldig geres
taureerd is. Sinds 1980 is het huis in eigen
dom van het Rijk overgegaan en sinds 
enkele maanden is het de ambtswoning 
van dr. Kremers. Aan de spraak hoort men 
dat mijn gespreksgenoot een 'Zuiderling' 
is, maar de ronde wijze waarop hij mijn 
vragen op de man af inleidde en beant
woordt doet ook denken aan de recht
streekse openhartigheid van sommige Gro
ningers. 
Nadat we hadden kennis gemaakt en de 
situatie waarover ons gesprek zou gaan 
met Limburgs-Groningse openhartigheid 
grondig hadden doorgesproken, legde ik 
hem mijn vragenlijst voor, die ik hem we
gens tijdsgebrek helaas niet vooraf had 
kunnen toezenden. Hieruit ontstond het 
volgende gesprek, waarbij het opmerkelijk 
was dat we al die uren zowaar door geen 
enkele telefoon onderbroken werden. Mijn 
eerste vraag luidde: 

Was u verrast door het verzoek van de 
Koningin om als formateur op te treden? 
'Mijn antwoord op deze vraag is: nee. 
Dat behoeft natuurlijk een toelichting. 
Om te beginnen is het antwoord nee, 
omdat ik op maandag 3 augustus om 7 uur 
door mejuffrouw De Graaff van het Ka
binet der Koningin werd opgebeld. De
zelfde dag was ik al rand het middaguur 
gebeld door Van Agt met de mededeling 
dat het niet uitgesloten was dat een derge
lijk verzoek mij zou bereiken. 
Ja ... , toen Van Agt mij dus belde, die
zelfde dag random het middaguur, heb ik 
gevraagd wat mijn situatie en rol dan wei 
zou moeten zijn, kortom, wat van mij ver
wacht werd. Als ik het antwoord daarop 
kart samenvat, dan kwam dat hierop neer, 
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dat er een formateur zou komen, te weten 
van het CDA, en punt twee was, dat van 
die formateur verwacht werd dat hij aan
vullende onderhandelingen zou voorzitten 
over de sociaal-economische paragraaf 
van het verkregen concept-regeerakkoord. 
lk heb natuurlijk gevraagd waarom hij 
dan primair aan mij dacht. V oor zover ik 
begrepen heb speelden daarbij de volgende 
overwegingen een rol: de eerste was dat 
Van Agt er de voorkeur aan gaf dat het 
een relatieve buitenstaander zou zijn, 
iemand van buiten het Haagse circuit, 
noem ik het nu maar; ten tweede iemand 
die in staat was de onderhandelingen goed 
te leiden; hier kwam wellicht nog bij dat 
Van Agt in mij persoonlijk nogal ver
trouwen stelde.' 

W at he eft u hewogen 1 A te zeggen tegen 
het verzoek van de Koningin om als for
mateur op te treden? 
'Eerst dit: wie schetst mijn verbazing toen 
ik van de Koningin vernam dat er niet een 
maar twee formateurs zouden zijn, in 
casu ook Van Thijn, die ik nog nooit ont
moet had, wei eens op een prentje gezien! 
Op die avond kreeg ik ter kennismaking 
aangeboden het eindverslag van de infor
mateurs Lubbers, De Koning en Van 
Thijn, waarvan mijn indruk al na eerste 
lezing was dat het geen eindverslag was, 
omdat de informateurs er zich niet of te 
weinig van hadden rekenschap gegeven of 
onderscheidene punten wei wezenlijk on
derschreven werden door de beoogde drie 
regeringsfracties. Nochtans was dat eind
verslag als eindverslag door de Koningin 
aanvaard. In dat spoor en gelet op mijn 
interpretatie dat dit eindverslag de door 
de CDA-fractie gevraagde aanvullende 
onderhandelingen over de sociaal-econo
misch-financiele paragraaf mogelijk maak· 
te, heb ik na veel aarzeling de formatie 
aanvaard. Daarbij heb ik mij gerealiseerd 
dat, gegeven het feit dat onze opdracht 
uiterst beperkt was en dit eindverslag de 
basis moest zijn van de formatie van Van 
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Thijn en mij. de kans op slagen voor ons 
gering genoemd kon worden. Daarbij 
>pcelde cen belangrijke rol mijn overwe
ging dat het concept-akkoord op tal van 
puntcn multi-intcrpretabel was, en van een 
optimistischcr kijk op de werkelijkheid 
uitging dan bijvoorbeeld het Centraal 
Planbureau. Ten slotte ging het eindver
slag vrijwel volledig voorbij aan de naar 
mijn opvatting zeer belangrijke adviczen 
die de breed samengestelde commissie
Wagncr unanicm had uitgebracht.' 

Kon u zich direct vrij maken van uw werk
~aamheden als gouverneur? 
'Ja. In die zin, dat we hier een college van 
gedeputeerde staten hebben dat mijn 
werkzaamheden uitmuntend kan opvan
gcn. Tevens was er het voordeel dat we 
net in de vakantieperiode zaten.' 

Kende u uw medeformateur Van Thijn 
cniRermate? Hoe verliep de samenwer
king? 
'lk had de heer Van Thijn nooit ontmoet. 
Die samenwerking is naar mijn gevoel 
voortreffelijk geweest. Ik heb hoogachting 
voor Van Thijn gekregen en ik denk dat 
hij in dit kabinet een erg belangrijke rol 
kan gaan spelen, en dat is ook de reden 
dat ik gcdurende de periode dat ik for
mateur was er alles aan gedaan heb te 
zorgen dat cr een goede relatie ontstond 
tussen hem en Van Agt. 
Van Thijn is, zoals wij dat hier in Limburg 
zcggen, 'een nette mens'. Tevens een man 
met grote kennis van zaken, met uiteraard 
uuidelijke PvdA-opvattingen, maar met 
erbij de gave zich te kunnen verplaatsen 
in de denkwereld van een ander, en die 
wect hij ook in gepaste mate te respecte
r.:n. lk vond hem een bruggenbouwer 
hoor ... echt! 
Laat ik dit zeggen, en ik hoop dat hij u 
hctzelfde over onze samenwerking zal 
vertellen: voor mij is die samenwerking 
ccn der goeie ervaringen geweest tijdens 
dczc formatie.' 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 10/81 

525 

Aanvankelijk wenste dr. Terlouw een 
medeformateur van D'66. Die is niet aan
gewezen. Heeft u die gemist? 
'Het antwoord is: ncen. 
Ik ben voorstandcr van cen formateur. lk 
dacht dat een formateur effectiever kan 
werken. lk heb de verrassing verwerkt van 
de tweede formateur. Een mij bespaarde 
verrassing van een derde had ik niet over
leefd. Overigens zou een derde formateur 
uit de kring van D'66 naar mijn mening 
ook overbodig geweest zijn, omdat er geen 
sprake van is dat D'66 in deze gehele for
matieperiode van drie maanden ook maar 
iets tekort gekomen is. Een andere over
weging had wellicht kunnen zijn dat D'66 
echt zou kunnen optreden als bemiddelaar 
tussen de twee grote partijen. Maar van 
die rol is mij, althans in de periode dat ik 
mijn formatiewerk deed, niet veel geble
ken.' 

Welke situatie trof u aan toen u op woens
dag 5 augustus began te formeren? Welke 
strategie he eft u met Van T hijn gevolgd? 
Was er sprake van een werkelijk akkoord 
toen u uw formatie began? 
'Onze vertreksituatie was dat wij moesten 
werken op basis van een eindverslag dat 
in mijn ogen en in die van tenmin3te twee 
van de drie fracties (CDA en D'66) geen 
eindverslag was. Van dat eindverslag 
maakte bovendien een concept-akkoord 
deel uit waar, om in de terminologie van 
de voorgaande informateurs te spreken, 
niet aileen enkele losse einden aanzaten, 
maar dat werkelijk rammelde van de losse 
einden. Ik heb het wei eens oneerbiedig een 
bord spaghetti genoemd: het kenmerkende 
van spaghetti is dat wanneer je een sliert 
vastpakt, er doorgaans twee losse einden 
te voorschijn komen. 
Vervolgens was ons uitgangspunt dat, 
conform het eindverslag. nadere adviezen 
gevraagd moesten worden aan het Cen
traal Planbureau, aan de Nederlandsche 
Bank en aan de werkgevers- en werkne
mersorganisaties. De formateurs Van 



KABINETSFORMATIE 

Thijn en ik hebben besloten die adviezen 
schriftelijk te vragen. Daarvoor is aan de 
adviseurs een periode van ongeveer een 
week gegeven. In die week hebben wij met 
de drie onderhandelaars een aantal pun
ten besproken van meer organisatorische 
aard, zoals taakomgrenzing van de depar
tementen, en hebben we de kandidaat
ministers ontvangen. 
Toen de gevraagde adviezen binnen kwa
men, bleken die over het algemeen kritisch 
tot zeer kritisch te zijn. Die adviezen wa
ren gevraagd op aandringen van het CDA, 
meer in het bijzonder van het SEF-blok, 
de sociaal-economisch-financiele commis
sie van de CDA-fractie. 
Wat ik niet begrepen heb is dat datzelfde 
SEF-blok, dat in de voorafgaande infor
matieperiode voortreffelijke wijzigings
voorstellen formuleerde- zij werden jam
mer genoeg vrijwel niet gehonoreerd! -
met die gevraagde adviezen zo weinig ge
daan heeft. In feite heeft het SEF-blok 
na ontvangst van de adviezen een aantal 
punten geformuleerd die nauwelijks met 
die adviezen van doen hadden, maar die 
eerder gezien moesten worden als een ver
zoek tot concretisering dan wei verduide
lijking van het reeds voorliggend concept
akkoord. 
Men kan zich niet aan de indruk onttrek
ken dat het ene SEF-blok het andere niet 
was. Wellicht heeft in de discussie binnen 
het SEF-blok een overwegende rol ge
speeld een interne notitie die al v66r de 
vergadering van het SEF-blok circuleerde 
bij de formateurs en bij anderen. Die noti
tie droeg als titel MoReliike konstateringen 
van fractievoorzitter CDA naar aanleiding 
van uitgebrachte adviezen, de dato 12 
augustus 1981. Op diezelfde 12e augustus 
kondigde de fractievoorzitter van het 
CDA Van Agt ons aan, dat het SEF-blok 
op dat moment vergaderde en dat het 
lijstje met de punten van het SEF-blok op 
de 13e augustus 's morgens om 10 uur 
verwacht kon worden. 
Toen de fractievoorzitter zich op 13 
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augustus bij Van Thijn en mij vervoegde 
met zijn voorstel voor de punten die op 
grond van de adviezen nader geagendeerd 
moesten worden, bleken dat in het totaal 
acht punten te zijn, te weten zes van de 
zeven uit de notitie Mogelijke konstate
ringen en twee eraan toegevoegde punten 
van ondergeschikt belang. Deze punten 
alsmede het eerder door Van Agt geagen
deerde punt (annex IV van het concept
regeerakkoord) betreffende de nodige om
buigingen in 1982 (41/2 miljard), vormden 
de agenda voor de resterende besprekin
gen van de sociaal-economische paragraaf. 
Ten aanzien van een deel van deze punten 
bleken tussen de drie onderhandelaars -
beter geformuleerd tussen aan de ene kant 
CDA + D'66 en aan de andere kant PvdA 
- onoverbrugbare politieke tegenstellingen 
te bestaan. Die tegenstellingen concen
treerden zich meer in het bijzonder op de 
volgende CDA-voorstellen: 
1. 'Ook wanneer de economische ontwik
kelingen ongunstig afwijken van de ver
wachtingen in het akkoord, moet worden 
vastgehouden aan de doelstelling: stabili
satie van de lastendruk en terugbrengen 
van het financieringstekort met 2 % '. 
2. 'Beleidsintensiveringen zullen pas kun
nen wanneer de financiele ruimte daarvoor 
is aangegeven'. 
3. 'De overheid leent niet rechtstreeks in 
het buitenland'. 
4. 'De vereiste ombuigingen voor 1982 
zijn 4'/2 miljard'. 
In ons eindverslag heette dat meer voile
dig: 
1. Stabilisatie collectieve lastendruk, financie
ringstekort en ombuigingen. 
a. Ook wanneer de economische omstandighe
den in ongunstige zin afwijken van de verwach
tingen in de programconclusies van informa
teurs, vasthouden aan 2 % vermindering finan
cieringstekort en stabilisering collectieve lasten
druk. 
b. Voor de uitgaven nodig voor het ontwikke
len van nieuw beleid of het intensiveren van 
bestaand beleid moet gelijktijdig de financiele 
ruimte worden vrijgemaakt. 
c. Vastleggen dat overheid niet rechtstreeks 
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!cent in het buitenland. Voor het financiele 
aanzien van Nederland en de positic van de 
gulden in de internationale financiele markten 
moet het van het grootstc belang worden geacht, 
dat de overheid, voor zover zij een beroep op 
buitenlandsc financieringsmiddelen moet doen, 
dczc aantrekt via de eigen kapitaalmarkt door 
uitgifte van schuldtitels in de eigen valuta. 

2. Hypotheekrente. 
De passage met betrekking tot de gewijzigde 
systcmatiek uit de programconclusies schrappen. 
Uitsluitend handhaven de vermelding van het 
bcdrag van f 375,000,- te indexeren op basis 
van 1980. 

3. Beleggingsvoorschriften. 
Yastleggen dat er thans geen afspraken zijn ge
maakt om wettelijke voorschriften voor te be
rciden. 

4. Concretisering van annex IV van de finan
cieel-sociaal-economische paragraaf van de pro
gramconclusies in die zin dat tijdens de formatie 
cen afspraak wordt gemaakt in de collectieve 
uitgaven 1982 een bed rag van ca. f 4,5 mid. om 
te buigen, te verdelen over de vier in annex IV 
genoemde uitgave-categorieen. 

De agendering door Van Agt van de voor 
1982 vereiste ombuiging van 41/2 miljard 
maakte het voor Van Thijn en mij onont
koombaar om twee pagina' s uit het con
cept-akkoord dat in de voorgaande infor
matiefase was vastgelegd, opnieuw ter 
discussie te stellen, en wei Annex IV: Om
huigingen. De tekst van deze pagina's 
luidde als volgt: 

Op verzoek van informateurs heeft het CPB 
nader nagegaan welke ombuigingen nodig zijn. 
Yerwezen zij naar bijgaande notitie. 
Daarin staat een ombuigingsnoodzaak van 
f 7,5 mid. bruto en f 5,5 mid. netto op grond 
van het program van informateurs. Deze bere
kening komt slechts weinig hoger uit dan de 
oorspronkelijke schatting van f 5 mid. echte 
ombuiging en f 2 mid. 'herschikking' van over
heidstaken. 
lntussen brengt deze notitie wei aan het Iicht 
dater naast nog een 'oude-kabinets'-problema
tick resteert van f 1,5 mid. in de sector sociale 
voorzieningen alsmede f 0,5 mid. uit hoofde van 
de netto-netto-koppeling. 
Nu past bij de interpretatie van a! deze cijfers 
grote voorzichtigheid. Buiten beschouwing zijn 
gelaten fraudebestrijding, (hogere) betalingen 
door burgers en bedrijven en voor diensten van 
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de overheid, en hoger staatsaandeel aardgas 
enerzijds en fasering aardgasprijzen anderzijds. 
Maar ook daarvan afgezien zijn er grote on
zekerheden. Hoe effectief zal het beleidspro
gram zelf zijn in het ondersteunen van econo
mische groei? Hoe zullen de economische om
standigheden zich aftekenen? Hoe moet het 
naderend conjunctureel herstel benaderd wor
den? Zitten daar wellicht toch aanzetten tot 
structurele verbetering in? 
Anderzijds kunnen er ook in de rijksbegro
ting aanzienlijke problemen van in hct ver
lcden voorgenomen, maar nog nict echt gereali
seerdc ombuigingen schuilen. Definitieve in
vullingen, die met mee- en tegenvallcrs rekening 
houden zullen dan op Prinsjesdag moeten 
plaatsvinden. Het gaat hier om de lijnen voor 
een vierjarig regeerakkoord. 

Wei is het, mede in het Iicht van de noodzaak 
de structurele component van het financierings
tekort met 2% (1 % in 1982 en 1 % in 1983) 
terug te brengen, nodig bij het tijdpad van de 
ombuigingen het accent duidelijk op de eerste 
helft van de kabinetsperiode te leggen. Zo ver
mijdt men ook teveel risico's met inverdien
effecten. De keus gaat tussen snel ombuigen of 
langzaam, maar dan ook meer. Meer omdat 
zonder ombuigingen ruimte voor investerings
impulsen ontbreekt. Bovendien is het wenselijk 
nog tijdens de kabinetsperiode een uitgangspo
sitie te herstellen, die een beleidsreactie op 
conjuncturele ontwikkelingen toestaat. 
Voor wat betreft de verdeling is nader gebleken 
dat de stabilisatie van de sociale verzckeringen 
daar - excl. de gezondheidszorg -- een om
buiging vereist van ca. f 3 mid. Een exacte ver
deelsleutel van noodzakelijke ombuigingen over 
verschillende categorieen van collectieve uitga
ven is op dit moment niet te geven. Daarvoor 
moet immers eerst nader geanalyseerd worden 
in welke mate 'oude-kabinets'-problematiek in 
de sociale verzekering resp. in de sfeer van de 
rijksbegroting binnen de daarvoor oorspronke
lijk opgezette lijnen, opgelost kan worden. 
Hiervan, op dit moment abstraherend, wordt 
bij een verdeelsleutel tussen sociale verzekering 
(excl. gezondheidszorg) en de gezondheidszorg 
en de kwartaire sector (ambtenaren en trend
volgers tesamen) en overige collectieve uitgaven 
van 3:1:3:2, een evenwichtige verdeling over 
de verschillende categorieen van collectieve 
uitgaven bereikt. 
Een en ander leidt ook om en nabij tot de beoog
de stabilisaties, terwijl bij de ambtenaren en de 
trendvolgers een dec! van de ombuigingen cor
respondeert met 20.000 manjaren aan arbeids
plaatsen, zodat een 'gelijkwaardige behandeling' 
van arbeidsvoorwaarden daar mogelijk is. An-
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dcre accenten als in de conclusics van informa
tcurs bchoeven daarom ook niet gclegd te wor
den. 
Voor de goede orde zij echter wel opgemerkt 
dat conjuncturcle aspccten hier buiten beschou
wing zijn gelaten. Voor een regcerprogram van 
vier jaar hoort dat. Dit geldt echter niet aileen 
voor ombuigingen en drukstabilisatie. maar ook 
voor de positie van de minima en de 1 % 
negatieve loonruimte. excl. incidenteel voor 
mcer jaren. 

Deze twee pagina's bleken om het maar 
weer op zijn zachtst te zeggen multi-inter
pretabel. De heer Van Agt, daarin overi
gens gesteund door de heer Terlouw, was 
van mening dat het bedrag van 41/2 mil
jard rechtstreeks af te leiden was uit 
Annex IV. Die mening werd door mij ge
deeld, evenals, zoals mij gebleken is, door 
de belangrijkste samensteller van het stuk, 
de heer Lubbers. De heer Den Uyl daar
entegen betwistte die afleiding met de 
meest grote nadruk. Zijn uitgangspunt in 
de besprekingen was dat hij zich op geen 
enkel bedrag wenste vast te leggen, en dat 
er in ieder geval niet over bezuinigingen 
of ombuigingen gesproken zou kunnen 
worden, zonder tegelijkertijd het door hem 
beoogde werkgelegenheidsplan op tafel te 
hebben. Den Uyl is toen gekomen met een 
eigen voorstel, dat overigens snel ter zijde 
is geschoven, omdat het de kern van de 
problematiek niet raakte. Dat voorstel 
hield in dat de fractieleiders zich zouden 
verplichten over aile punten uit de advie
zen van Nederlandsche Bank, Centraal 
Planbureau en sociale partners een spoed
advies te vragen aan de SER door het 
nieuwe kabinet. Dit voorstel was mijns 
inziens niet gelukkig, omdat het niet ge
bruikelijk is aan de SER adviezen te vra
gen over adviezen; doorgaans immers 
worden adviezen gevraagd over beleids
voornemens. Het was bovendien niet ter 
zake, omdat de 41/2 miljard ombuigingen 
door Van Agt gevraagd, niet ontleend 
waren aan de ontvangen adviezen, maar 
door hem rechtstreeks werden afgeleid uit 
de door de drie fractievoorzitters aanvaar-
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de Annex IV van het regeerakkoord. 
Bij dit alles is het van belang op te mer
ken dat inmiddels het ministerie van finan· 
cien had berekend welke omvang de om
buigingen voor 1982 zouden moeten heb
ben, wanneer uitgegaan werd van het voor
liggend concept-akkoord. Die berekenin
gen kwamen er op neer dat wanneer in 
1982 aile voorwaarden op de meest gun
stige (en daarmee onwaarschijn1ijke) wijze 
vervuld zouden worden, die ombuigingen 
ten minste 41/2 miljard dienden te zijn, en 
wanneer die voorwaarden, hetgeen te ver
wachten was, niet aile zo gunstig ingeschat 
werden. maar meer overeenkomend met 
de te verwachten werkelijkheid, dat bedrag 
kon oplopen tot in het meest ongunstige 
geval ongeveer 7 miljard. 
Toen bleek dat met de drie fractievoorzit
ters geen overeenstemming te bereiken vie! 
over het ombuigingsbedrag dat uit Annex 
IV af te leiden was, hebben Van Thijn en 
ik aan de onderhandelaars voorgesteld 
dat zij hun fractiespecialisten zouden vra
gen duidelijkheid te verschaffen over het
geen geformuleerd stond op de twee pagi
na's van Annex IV, en meer in het bijzon
der over het bed rag van om buigingen -1982 
dat daaruit af te leiden was. Dit werd door 
Den Uyl geweigerd. 
Vervolgens hebben de formateurs aan de 
drie fractievoorzitters gevraagd ieder een 
fractiedeskundige ter beschikking te stel
len, die onder Ieiding van de formateurs 
door hen te stellen technische vragen over 
Annex IV zouden moeten beantwoorden. 
Na enig tumult is die medewerking ver
leend. Op vrijdag 14 augustus zijn de frac
tiespecia1isten, te weten de heren Van 
Dijk, Kombrink en Engwirda, door Van 
Thijn en mij ontvangen. Wij hebben hen 
acht vragen voorgelegd over de twee pa
gina's van Annex IV. 
Ten aanzien van de hoofdvraag, namelijk 
het ombuigingsbedrag 1982 dat uit Annex 
IV af te leiden zou zijn, was de heer Van 
Dijk (CDA) van mening dat zijn fractie 
akkoord kon gaan met variant 1 van het 
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departement van financien, dat wil zeggen 
ccn bedrag van 41/2 miljard, terwijl ook 
Engwirda (D'66) vond dat 4112 miljard 
voor 1982 een goed vertrekpunt was. De 
hcer Kombrink (PvdA) daarentegen bleek 
niet in staat te zijn tot een concreet be
drag te concluderen. Voor hem stond vast 
dat voor een verlaging van het financie
ringstekort met l % , zoals overeengeko
men, 3 miljard nodig was; maar om ver
volgens van dat bedrag tot het totaalbe
drag van de benodigde ombuigingen te 
komen, zouden bij deze 3 miljard zaken 
moeten worden opgeteld en afgetrokken. 
Hij concludeerde niet tot een concreet 
bedrag. Over de genoemde plussen en 
minnen werd van hem geen uitspraak ver
krcgen, en derhalve bleef ook de eindvraag 
naar het totaalbedrag van ombuiging 1982 
door hem onbeantwoord. 
Dit Jeidde Van Thijn en mij tot de con
statering dat ook in dit gesprek met de 
fractiespecialisten de vraag of de 41/2 mil
jard af te lei den waren uit Annex IV niet 
eenduidig beantwoord werd. 

Dat deze hele situatie, die Van Agt onge
twijfeld goed door had, hem zeer hoog 
zat, bleek op zondag 16 augustus, in een 
radio-interview dat hij toestond aan de 
A VRO. Daarin stelde hij de ombuiging 
van 41/2 miljard zeer centraal, z6 centraal 
dat dit door sommigen, waaronder mijn 
medeformateur Van Thijn, als ultimatief 
wcrd beschouwd. 
Ook ik heb dat interview onverstandig ge
vonden, nog niet zozeer vanwege de in
houd, maar vooral omdat Van Thijn en 
ik bij de aanvang van onze werkzaamhe
den aan de drie onderhandelaars hadden 
vcrzocht terughoudendheid in acht te ne
men jcgens de pers en onderhandelingen 
mortaan uitsluitend bij ons aan de onder
handelingstafel te voeren. 
Op maandag 17 augustus heb ik in aan
wczigheid van de heer Van Thijn met de 
hccr Van Agt een gesprek over dat inter
view gehad en hem onze afkeuring ter 
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zake kenbaar gemaakt. Door de heer Van 
Agt is ons toen verzekerd dat het nadruk
kelijk niet zijn bedoeling was geweest een 
ultimatum te stellen, dat zulks ook niet 
uit de tekst van zijn interview af te leiden 
zou zijn, maar dat hij slechts de aan onze 
onderhandelingstafel ingenomen positie 
voor anderen had gemarkeerd. Hij ver
klaarde daarmee het gesprek niet te wil
len afbreken, maar verzekerde dat van 
hem verwacht kon worden dat hij deze 
positie opnieuw zou vertolken. Daarbij 
wilde hij zichzelf graag in staat stellen 
zich door anderen te Iaten overtuigen dat 
en in hoeverre zijn gevolgtrekking uit 
Annex IV onjuist zou zijn. Voor hem kon 
er een open en reeel gesprek plaats vinden 
over alles wat ter tafel lag. 
Dit is door Van Thijn en mij aan de beide 
andere onderhandelaars meegedeeld en 
zonder verdere discussies aanvaard. Op 
die maandag 17 augustus is vervolgens 
het gesprek met de drie fractieleiders 
voortgezet over de door Van Agt geagen
deerde punten, te weten de concretisering 
van Annex IV en de overige acht door 
hem genoemde punten. Ten aanzien van 
enkele van deze punten is overeenstem
ming bereikt. Ret betreft de punten in 
bijlage 2 van het eindverslag van Van 
Thijn en mij. Op andere punten bleek die 
overeenstemming niet mogelijk. 
Ten aanzien van de punten die, naast de 
41/2 miljardproblematiek, nog resteerden 
is van de zijde van de formateurs een com
promisvoorstel gedaan. Dit hield in dat 
aanvaard zouden moeten worden de pun
ten 1-a-b-c, en dat in dat geval Van Agt 
bereid zou moeten zijn de punten 2 en 3 
te Iaten rusten. Van Agt is hiermee ak
koord gegaan. Terlouw verklaarde zich 
hiermee ook akkoord, mits deze punten 
goed geformuleerd zouden worden. Maar 
Den Uyl wees dit compromis af. 
Over de punten 1-a-b-c en 2 en 3 bleek 
derhalve geen overeenstemming meer mo
gelijk. Toen is opnieuw gesproken, mede 
op grond van het verslag dat onzerzijds 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 10/81 



KABINETSFORMA TIE 

gegeven is van het gesprek met de drie 
fractiespecialisten over de afleiding van de 
4112 miljard ombuigingen 1982. 

De stellingen die op dit punt werden be
trokken verschilden niet van enkele dagen 
daarvoor. Voor Van Agt waren de 41/2 

miljard een gegeven dat hij vastgelegd 
wenste te zien; Terlouw stemde in met een 
bedrag in de orde van grootte van 41/2 mil
jard, maar vond het niet noodzakelijk dat 
zo nadrukkelijk vast te leggen, terwijl met 
Den Uyl over een concreet bedrag niet te 
praten viel. Hij vond die 41/2 miljard een 
volslagen slag in de lucht, weigerde over 
concrete cijfers te spreken, maar bleek 
wel van mening dat de in 1982 benodigde 
ombuigingen in ieder geval aanzienlijk 
minder zouden bedragen dan de genoemde 
41/2 miljard. Daarbij werd zijnerzijds met 
nadruk gesteld dat de opvattingen van 
CDA en PvdA, met name ten aanzien van 
de wijze waarop herstel van de economie 
te bereiken was, fundamenteel verschil
den, en dat het voorliggend concept-pro
gram-akkoord inderdaad voor velerlei 
uitleg vatbaar bleek. 

Dit alles - de categorische afwijzing van 
vooral de punten 1-a-b-c en de uitspraak 
van Den Uyl, dat hij niet over cijfers 
wenste te praten, maar dat de ombuigingen 
in ieder geval aanzienlijk minder zouden 
zijn dan de door Van Agt genoemde 41/2 

miljard - bracht mij tot de zekerheid dat 
Van Agt, naar mijn gevoel terecht, aile 
grond voor een serieus beleid onder de 
voeten voelde wegzakken. 

Aan het einde van die bijeenkomst is door 
de drie fractieleiders en de twee formateurs 
gezamenlijk geconcludeerd dat de voort
zetting van de discussie over deze geschil
punten geen zin meer had, en dat derhalve 
aan de fracties de vraag voorgelegd zou 
moeten worden of zij op grond van het 
tot dan bereikte resultaat de formatie 
wensten af te ronden. Die vraag - daar 
waren allen het over eens - zou met J A of 
NEEN beantwoord moeten worden. Die 
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vraag is toen aan alle drie de fracties ge
steld. 
lk behoef u na deze lange uiteenzetting 
wei niet de vraag te beantwoorden of er, 
toen wij onze formatie begonnen, een 
werkelijk akkoord was!!' 

V oelde u zich als formateur hoven de par· 
tijen staan 6f zag u zich naast Van T hijn 
als speciaal representant van het CDA? 
'Ik vind dat ik me er hoven voelde staan, 
hoewel de toevoeging van Van Thijn de 
indruk kon wekken dat er representanten 
van twee verschillende partijen zaten. Ik 
ben echter van mening dat ik met Van 
Thijn als een eenheid heb gefunctioneerd.' 

Heeft u het gebrek aan eensgezindheid bij 
bij de CDA-fractie als iets bijzonders of 
als iets redelijk normaals beschouwd? 
'lk heb u al gezegd dat ik het optreden van 
het SEF-blok niet geheel begrepen heb, 
in die zin dat juist het SEF-blok aandrong 
op de nadere adviezen en daaraan later 
zo weinig consequenties verbond. Wat de 
fractie als geheel betreft, slaat uw vraag, 
neem ik aan, meer in het bijzonder op de 
wijze waarop de fractie de door Van Thijn 
en mij gestelde vraag van J A of NEEN 
op 19 augustus beantwoordde. 
Hoofdpunt was dat de fractie in grote 
meerderheid (35-12) nee zei op de vraag 
van Van Thijn en mij. Dat nee betekende 
het einde van onze formatie. Ret valt 
uiteraard te betreuren wanneer een for
matie niet tot een kabinet leidt, maar ik 
zou het niet begrepen hebben wanneer 
onze vraag door het CDA met J A beant· 
woord zou zijn. 
Gegeven al wat er was voorgevallen is het 
jammer dat nog twaalf leden een afwij
kend oordeel hebben gehad en de fractie 
derhalve niet als eenheid optrad. Verbaasd 
heeft mij dat niet, omdat dit in de afgelo· 
pen vier jaar op essentiele momenten te 
vaak in deze fractie gebeurd is 6m mij 
nog te verbazen. Het behoort wel een punt 
van grote zorg te zijn binnen het CDA. 
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De tweede stemming die heeft plaats ge
\onden in de fractie op diezelfde dag, en 
die leidde tot het ontstaan van een overi
gcns weinig homogene groep van zestien 
acht ik onbegrijpelijk en zeer laakbaar. 
Die stemming heeft zonder enige twijfel 
de onderhandelingspositie van Van Agt 
crnstig ondermijnd. Wat mij daarbij extra 
pijnlijk heeft getroffen was dat mij al v66r 
de vergadering van de fractie was begon
nen door een vooraanstaand lid van de 
Partij van de Arbeid werd kenbaar ge
maakt dater bij het CDA twee stemmingen 
zouden plaats vinden!' 

Hoe kwam het dat aan De Gaay Fortman 
is [;elukt wat u niet gelukte? Lag dat soms 
mede aan het NEF;N van de CDA-fractie 
phis aan het schokeffect van het p!otse
ling aftreden van Van Agt als fractieleider? 
'Ja ... , kijk, wat is er veranderd in de infor
matieperiode-De Gaay Fortman? Wanneer 
we teruggaan tot de vier punten waarover 
in de periode Kremers-Van Thijn geen 
overeenstemming is bereikt, de punten 
1-a-b-c en 2, 3 en 4, dan moet worden 
geconstateerd dat ten aanzien van de 
cssentiele punten 1-a-b-c Den Uyl in de 
periode-De Gaay Fortman de vlag gestre
ken heeft. De punten 2 en 3 laat ik even 
buitcn beschouwing. ook omdat ze niet 
van grote relevantie zijn; de 41/2 miljard 
is niet hard gemaakt zoals door Van Agt 
aanvankelijk bedoeld. Maar ik kan mij 
voorstellen dat Van Agt ermee kan Ieven, 
nadat met name over 1-a en 1-b geaccor
dcerd was. Immers de vermindering van 
het financieringstekort met 1 % in 1982 
lcidt tot een ombuigingsbedrag van 3 mil
jard. het effect van de stabilisering van de 
collcctieve lastendruk is te berekenen en 
zal in dit jaar ongeveer een half miljard be
uragen; wanneer ten slotte daaraan wordt 
tocgcvoegd het bedrag benodigd voor 
nicuw bcleid en met name voor versterking 
van de industrie en voor verbetering van 
de werkgelegenheid. dan zal de feitelijke 
uitkomst nauwelijks af kunnen wijken van 
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de eerder genoemde 41/2 miljard. De vraag 
blijft waarom Den Uyl in deze ronde met 
name de punten 1-a-b-c aanvaard heeft. 
Tk denk dat dat aileen te verklaren is uit 
het feit dat hij zich uiteindelijk gereali
seerd heeft dat niet-aanvaarding daarvan 
hem onherroepelijk opnieuw in de rol van 
oppositie zou doen belanden. 
Het effect van het aftreden van Van Agt 
is in dit verband voor mij moeilijk te taxe
ren!! Dat aftreden heb ik onder de gegeven 
omstandigheden overigens juist gevonden.' 

Was er sprake van vertragingstactiek van 
het CDA? 
'In de periode waarin ik tesamen met Van 
Thijn de formatie heb geleid is er van een 
vertragingstactiek van het CDA geen 
sprake geweest! Integendeel, er is in hoog 
tempo gewerkt. Van Agt heeft zich doen 
kennen als een voortreffelijk onderhande
laar, die zeer vasthoudend bleek op pun
ten die naar mijn mening, gelet op het 
CDA-program, vasthoudendheid vereisten. 
Zijn optreden is daarbij altijd niet aileen 
zeer correct geweest, maar het heeft ook 
nooit de sfeer aan de onderhandelings
tafel vertroebeld. Dat is volstrekt de waar
heid! Dat is gewoon zo!' 

Hoe beoordeelt u de koers van het CDA 
gedurende deze formatie? 
'Ik wil er wel iets over zeggen. 
In de eerste informatieperiode heeft de 
koers die het CDA gevaren heeft mij soms 
verbaasd. Wat toen gebeurd is en waarom 
het gebeurd is, wat zich heeft afgespeeld 
tussen de twee, daarna drie informateurs 
en fractievoorzitter Van Agt van het CDA 
kan ik niet beoordelen. Maar het tot stand 
gekomen concept-regeerakkoord, en met 
name het zo nadrukkelijk over het hoofd 
zien van het overgrote deel van de voor
steilen die door de commissie-Wagner naar 
voren zijn gebracht, heb ik niet begrepen, 
terwijl ik daarnaast van mening ben dat 
het CDA in de toedeling van de ministers
portefeuiiles te kort is gekomen: 
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Waarop is de formatie van u en Van Thijn 
gestruikeld? Op het program, op de per
sonenkeuze voor de portefeuilles of op de 
onderlinge verhoudingen? 
'Onze formatie is gestruikeld op funda
mentele politieke meningsverschillen ten 
aanzien van het te voeren sociaal-econo
misch-financiele beleid. Onderlinge ver
houdingen en personen hebben daarbij een 
rol gespeeld, maar zijn naar mijn mening 
van ondergeschikt belang geweest.' 

W at is voor u kenmerkend geweest voor 
de opstelling van de Partij van de Arbeid? 
'De Partij van de Arbeid is vanuit een 
verliessituatie van liefst negen zetels aan 
de formatie begonnen. Ze had er aile be
lang bij opnieuw deel uit te maken van 
het kabinet. Dat was voor de Partij van 
de Arbeid welhaast noodzakelijk om ten
minste twee redenen: a. de ervaring wijst 
uit dat de kans om de verliezen bij de 
laatste verkiezingen weer goed te maken 
voor de Partij van de Arbeid aanzienlijk 
groter is vanuit de regeringsstoel dan van
uit de oppositierol; b. voor de Partij van 
de Arbeid was het moment gekomen om 
een of meer potentiele opvolgers van haar 
politieke Ieider Den Uyl in het veld te 
brengen, en ook dat kan op de electoraal 
meest interessante marrier vanuit het ka
binet. 
Ondanks die sterke verliespositie en het 
voor die partij grote belang om in het ka
binet te komen, heeft zij een bepaald niet 
ongunstig resultaat in de formatie bereikt. 
Dat blijkt uit twee punten: in de toedeling 
van ministerszetels heeft zij over het alge
meen politiek zeer belangrijke posten we
ten te verwerven, terwijl er een regeer
akkoord tot stand gekomen is dat multi
interpretabel is. 
Ret is natuurlijk niet uitgesloten dat on
danks de wat onevenwichtige verdeling van 
de ministersposten en het ontoereikend 
program er een voortreffelijke samenwer
king gaat ontstaan tussen de coalitie-part
ners. Dat is ook echt te hopen! Ret valt 
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daarom ook te betreuren dat van een kli
maatsverbetering tussen de twee grote par
tijen in deze gehele formatieperiode zo 
weinig terecht is gekomen. Maar moge die 
dan na de start van dit nieuwe kabinet 
een aanvang nemen!' 

W at is volgens u kenmerkend geweest voor 
de opstelling van D'66? 
'De opstelling van D'66 stemde overeen 
met de PvdA in dier voege, dat ook D'66 
er veel, zo niet alles aan gelegen was in dit 
kabinet te komen. Ik had gehoopt dat D'66 
bij de formatie als bemiddelaar zou kun
nen optreden tussen de twee grote partijen, 
maar daarvan is mij, jammer genoeg, wei
nig gebleken. Ik hoop dat ze het gaat 
doen.' 

Welke conclusies meent u uit uw formatie
ervaringen te kunnen trekken? 
'Ja ... , ik zit te denken ... 
Goed, ik begin ... 
Wanneer ik de formatieperiode overzie, 
dan trek ik de conclusie dat het CDA te 
kort is gekomen en dat aan zichzelf te 
wijten heeft. Dat verwijt is met name terug 
te voeren op twee dingen. Allereerst de 
totstandkoming van het merkwaardig 
concept-akkoord in de eerste informatie
ronde. Door dat concept is het formatie
werk van meet-af-aan op voor het CDA 
essentiele punten op een verkeerd dan wel 
zwevend been gezet. In de periode Kre
mers-Van Thijn viel daar niet veel meer 
aan te veranderen; het was immers onze 
opdracht te werken op basis van dit 'ak
koord'. In de daarop volgende informatie
periode van De Gaay Fortman was het 
theoretisch mogelijk met een schone lei te 
beginnen. Politiek zou dat ongeveer drie 
maanden na de verkiezingen niet eenvou
dig geweest zijn. Met name de PvdA zou 
dat, naar mijn inschatting, ook niet aan
vaard hebben. Die zal immers niet onte
vreden geweest zijn met een akkoord dat 
als zodanig in de komende periode nauwe· 
lijks wegen voor haar kan blokkeren. Een 
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twcede overweging is de constatering mij
n.:rzijds dat op essentiele momenten de 
CDA~fractie haar politieke Ieider onvol
doende gesteund en gevolgd heeft. Ret 
blijft voor mij moeilijk te verteren dat 
sommigen in de CDA-fractie dat doodnor
maal vinden, ja het soms zelfs als een ver
dienstc beschouwen hun politieke voorman 
af te vallen. De mate waarin dat in deze 
periode weer gebeurd is heeft het CDA 
soms gemaakt tot een speelbal van externe 
krachten. 
Uit mijn formatieperiode is Van Agt, die 
ik tevoren reeds goed meende te kennen, 
voor mij versterkt naar voren gekomen. 
lk heb respect voor de wijze waarop hij, 
ook op momenten waarop hem dat door 
cigen mensen werd bemoeilijkt, zich liet 
leiden door datgene wat hij in het belang 
van het land achtte en waartoe hij vond 
dat het CDA-program hem verplichtte. 
Hij had het zich veel gemakkelijker kun
nen maken door in een vroeg stadium te 
kijken naar welke kant de hazen renden 
om vervolgens die richting te kiezen. Dat 
heeft hij echter niet gedaan, en dat ver-
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dient respect! Rij heeft daarmee overigens 
gedaan wat de kiezers van hem mochten 
verwachten. 
Diegenen die stellen dat Van Agt dit ka
binet niet gewild heeft en derhalve er niet 
ernstig aan gewerkt heeft, vergissen zich 
deerlijk! Ik heb in mijn formatieperiode 
van dichtbij en dagelijks ervaren hoe ern
stig Van Agt met die formatie bezig was 
en er naar toe werkte, om zowel qua pro
gramma als qua bezetting voor het CDA 
zo sterk mogelijk dit kabinet in te gaan. 
Dat Van Agt en Den Uyl niet twee kanten 
van dezelfde medaille zijn, is voldoende 
bekend. Ret mag ook geweten worden dat 
Van Agt, ook als Den Uyl als vice-premier 
deel uitmaakt van dit kabinet, zijn rol als 
minister-president zal weten te spelen en 
nooit zal instemmen met een beleid dat 
strijdig is met datgene waarop twee en een 
half miljoen kiezers hun vertrouwen aan 
hem hebben gegeven.' 


