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door prof. mr. W. C. L. van dcr Grinten 

l'rof. 111r. W. C. /.. \WI dcr Gri1:tcn is sinJs 1957 
houg/emor in he! hurgelij/, rechi awl de Kutholieke 
Uni\'l'f"litcit te Nijlilegcn. Van 1949-1951 was hij 
sliwts.lecrl'laris \'WI Fconomische Zaken in het kahinet 
/)rees-Vwz Schaik. 

De kabinetsformatie 1981, 
bezien door een buitenstaander 

In ons land is hct rcgcl gcworden dat cen kabinet zijn ontslag aan het staatshoofd 
aanbicdt tcrstond nadat periodieke verkiezingen voor de Tweede Kamer van de 
Staten-Generaal hebben plaats gevonden. Deze regel geldt ongeacht de uitslag van de 
verkiezingen. De regel is niet ecn norm van geschreven staatsrecht. Staatsrechtelijke 
gewoonte is gewnrden dat de politieke partijen- of wil men de fracties van de Twee
de Kamer- na ecn verkiezing in de gelegenheid worden gesteld zich te beraden over 
de te formeren regeringscombinatie. Het kabinet-Van Agt hceft zich overeenkomstig 
deze regels gedragen. Terstond na de verkiezingcn heeft het kabinet zijn ontslag aan 
de koningin aangehoden. 

De vcrkiczingsuitslag 
De uitslag van de verkiezingen kan men 
bepaald niet beschouwen als een afwijzing 
door het Nederlandse volk van het beleid, 
gevoerd door het kabinet. Wcliswaar ver
loren het CDA en de VVD de meerderheid 
in de Tweede Kamer, doch het zetelver
lics van de voornaamste oppositicpartij, 
de PvdA. was heduidend groter dan van 
CDA en VVD. De zgn. linkse partijen 
waarop cen kahinet in redelijkheid kon 
steuncn - de PvdA en D'66 - verkregen 
beduidend minder zetels dan de coalitie 
CDA/VVD. Wil men de Tweede Kamer 
in links en rechts vcrdelen dan verkreeg 
links 70 zetcls en rechts 80 zetels. 
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De vorming van het CDA- de fusie van 
de drie christelijke partijen - heeft het 
politieke Ieven in ons land belangrijk ver
eenvoudigd. Ret CDA treedt op als een 
politieke partij, zij het dat de verschillende 
bloedgroepen in de partij haar politieke 
stellingneming bemoeilijken. 
De verkiezingsuitslag hield in, dat het 
politieke spel moest worden gespeeld door 
de politieke partijen in volgorde van 
grootte: CDA, PvdA, VVD en D'66. De 
overige partijen zijn, gezien hun geringe 
aantal zetels, niet veel anders dan politieke 
franje, die het politieke gebeuren wel kun
nen bemoeilijken en ideologisch een hor
zelfunctie kunnen uitoefenen, maar die 
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slechts in een zeer incidentele situatie een 
rol van betekenis kunnen spelen. Op de 
vraag of het wenselijk zou zijn de kleine 
politieke partijen te weren, zoals dit in 
Duitsland gebeurt, wil ik niet ingaan. 
Gelet op de verkiezingsuitslag lag een 
kabinet CDA- VVD- D'66 het meest in 
de rede. CDA en VVD hadden goeddeels 
hun positie behouden, D'66 was sterk 
vooruitgegaan. PvdA had veel stemmen 
verloren; veel kiezers hadden blijk gegeven 
aan de minder linkse D'66 de voorkeur te 
geven. Een tweede keuze zou kunnen zijn 
CDA - PvdA. V oor een coalitie van CDA -
PvdA met D'66 bestond op grond van de 
nuchtere cijfers geen aanleiding. CDA
PvdA beschikken over een ruime meer
derheid. De eerste keuze was echter door 
D'66, de tweede door de PvdA bij voor
baat geblokkeerd. De PvdA had verklaard 
dat zij slechts dan in combinatie met het 
CDA wilde regeren, indien ook D'66 in 
de combinatie werd betrokken. Bevreem
dend is deze politieke verklaring van de 
PvdA niet. Drie belangrijke argumenten 
zijn voor deze strategie aan te voeren. In 
de eerste plaats is de verklaring van de 
PvdA een wederkerigheidsverklaring; 
harerzijds verklaarde D'66 dat het slechts 
samen met de PvdA in een kabinet zitting 
zou nemen. Deze 'afspraak' van PvdA en 
D'66 had voor de PvdA het beduidende 
voordeel, dat zij zekerheid verkreeg dat 
D'66 niet met CDA en VVD in zee zou 
gaan. Een tweede argument is, dat in een 
kabinet CDA- PvdA- D'66 naar redelijke 
verwachting de meerderheid van de be
windslieden uit PvdA en D'66 afkomstig 
zouden zijn. Ret 'linkse' deel van het kabi
net zou in zetels beduidend sterker zijn dan 
het CDA-deel. Binnen dit linkse deel zou 
de PvdA een overgroot overwicht hebben. 
In de derde plaats zou als speculatief ar
gument kunnen gelden dat het dragen van 
regeringsverantwoordelijkheid door D'66, 
gepaard gaande met een politieke opstel
ling als partner van de PvdA, zou mede
brengen dat de spectaculaire groei van 
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D'66 zou worden beeindigd en dat PvdA 
bij nieuwe verkiezingen vele stemmen zou 
kunnen winnen die thans op D'66 zijn uit
gebracht. De wederkerigheidsverklaring 
had ook voor D'66 een voordeel. Zij zou 
niet buiten spel kunnen worden gezet door 
een samengaan van CDA en PvdA. 

De eerste informatie-opdracht 
De koningin besloot niet terstond een 
formatie-opdracht te geven doch een op
dracht tot informatie; deze opdracht werd 
gegeven aanvankelijk aan de heren Lub
bers en De Koning met de formulering: 
'een onderzoek naar een kabinet dat een 
zo breed mogelijke steun van de Staten
Generaal zou hebben'. Enkele kantteke
ningen mogen hierbij worden gesteld. De 
informatie-opdracht hield materieel in het 
onderzoek naar de mogelijkheid van een 
kabinet CDA- PvdA - D'66. Zoveel mo
gelijk steun aan een parlementair kabinet 
was slechts op deze wijze te verwezenlij
ken. Men zou kunnen zeggen dat in de 
informatie-opdracht een zekere politieke 
voorkeur besloten lag. 
De keuze van de informateurs kan enige 
verbazing wekken. Het is begrijpelijk dat 
Van Agt, de politieke Ieider van het CDA, 
gezien de geschiedenis van 1977 met Den 
Uyl, niet voor een informatie-opdracht in 
aanmerking wenste te komen. Men kan 
zich echter wei afvragen of er dan niet vee] 
beter een informateur had kunnen worden 
gekozen die minder direct betrokken was 
bij het politieke spel en die in het bijzon
der het te voeren sociaal-economische be
leid zonder politieke vooringenomenheid 
kon beoordelen. Aandacht verdient voorts 
dat de heren Lubbers en De Koning niet 
in alfabetische volgorde werden genoemd 
doch dat een preseance werd gegeven aan 
Lubbers van wie dus klaarblijkelijk werd 
aangenomen, dat hij het voortouw zou 
nemen. 
De informatie-opdracht werd door de in
formateurs opgevat zoals zij duidelijk was 
bedoeld. De informateurs gingen zich van 
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de aanvang af concentreren op de vorming 
van een kabinet COA- PvdA- D'66. De 
wederkerigheidsverklaring van PvdA en 
0'66 werd zonder meer geaccepteerd. De 
VVO werd huiten spel gczet. 
Tegen deze opstelling van de informateurs 
is bij mijn weten door het COA nimmer 
hezwaar gemaakt. Het COA heeft in dit 
stadium de wederkerigheidsverklaring van 
PvdA en 0'66 aanvaard. Enige bedenking 
zou ik hiertegen niet willen maken. In het 
eerste stadium van de formatie was het 
volstrekt onaannemelijk dat PvdA of D'66 
op hun verklaringen zouden terug komen. 
lndien het CDA zou hebben gesteld dat 
het slechts in zee zou willen gaan met 
VVO en D'66 of met PvdA, zou een neen 
van de PvdA en D'66 zijn gevolgd. Een 
'nationaal' kabinet zou eveneens op een 
veto van PvdA en D'66 zijn gestuit. Tot 
een minderheidskabinet van CDA met 
VVO zou de meerderheid van de CDA
fractie, zeker in dit stadium, niet bereid 
zijn. 

De problemen bij de informatie 
Bij de informatie rczen in het bijzonder 
drie helangrijke problemen: het minister
presidentschap, de kernbcwapening en het 
sociaal-economische bcleid. Over elk van 
deze problemen moge ik een opmerking 
maken. 

Het premierschap 
Van de zijde van het CDA is steeds be
toogd, dat Van Agt de premier van een 
kahinet CDA- PvdA- D'66 zou moeten 
zijn. lk mecn dat dit in de huidige politieke 
en maatschappelijke eonstellatie een juiste 
stelling is. Het COA is in ruime mate de 
grootste politicke partij. De partij heeft 
tijdens de verkiezingcn Van Agt als poli
tieke Ieider naar voren geschoven. Het 
premierschap heeft in onze tijd een vee! 
zwaarder accent dan vroeger het geval 
was. Het zou voor het gewone CDA-lid 
en voor de COA-kiezer onbegrijpelijk zijn 
geweest indien in cen kabinet met CDA 
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Van Agt een tweede rol zou spelen of dat 
hij als Ieider van de Kamerfraetie zou zijn 
opgetreden. 
Hiertegcn is wei opgemerkt, dat Van Agt 
de Ieider is geweest van een kabinet CDA -
VVD en dat hij niet een leidinggevende 
rol zou kunnen spelen in een andere rege
ringseombinatie. Naar mijn mening is dit 
een loos argument. De politieke constel
latie in ons land brengt mede, dat de 
vorming van een kabinet moet steunen op 
een combinatie van partijen. Zo min als 
het CDA zijn gezicht verliest indien het 
deelneemt aan een andere regeringscom
binatie, zo min is dit het geval met zijn 
politieke Ieider. Voor elke regeringscombi
natie moeten compromissen worden aan
gegaan. De compromissen zullen naar in
houd verschillen in de verschillende com
binaties. Een partij en haar politieke Ieider 
moeten de soepelheid kunnen opbrengen 
om met uiteenlopende compromissen het 
regeringsbeleid te voeren. 
Het CDA zou zichzelf en ook de politieke 
ontwikkeling in ons land ernstig hebben 
geschaad, indien het Van Agt had los ge
laten. Ret vasthouden aan het premier
schap van Van Agt is naar mijn overtui
ging een juiste en wijze beslissing. 
Het premierschap van Van Agt werd uit
eindelijk door PvdA en D'66 geaccepteerd. 
Als pleister op de wonde werd Van Thijn 
mede aangewezen als informateur. 

De kernbewapening 
Diepgaande meningsverschillen bestaan er 
in ons land over de kernbewapening. Dui
delijke standpunten in deze worden inge
nomen door PvdA en VVD. Kort samen
gevat komt het standpunt van de PvdA 
hierop neer, dat geen kernraketten in Ne
derland worden geplaatst. De VVD wil de 
bondgenootschappelijke verplichting van 
de NA VO volledig aanvaarden. Binnen 
het CDA bestaat over deze kwestie geen 
eenstemmigheid. Mijn indruk is dat de 
overgrote mccrderheid het standpunt 
van de VVD deelt, doch dat een niet 
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onbelangrijke minderheid zich kan ver
enigen met de leuze 'de kernwapens de -
westerse - wereld uit, te beginnen met 
Nederland'. 

De controverse over de kernbewapening 
is een tijdbom die ligt onder elk kabinet 
van welke samenstelling ook. Indien een 
kabinet zou besluiten geen verdere kern
taken te aanvaarden en daarmede een 
zekere breuk met deNA VO zou doen ont
staan, is het onzeker of de meerderheid 
van de Kamer dit kabinetsbesluit zou 
steunen. Doch even onzeker is het omge
keerde. De PvdA is in deze nog een stapje 
verder gegaan omdat zij het voor haar be
windslieden vrijwel onmogelijk heeft ge
maakt aan het besluit tot het plaatsen van 
kernraketten in Nederland mee te werken. 

Het gevolg zal zijn dat verdeeldheid van 
het kabinet over de kernbewapening een 
kabinetscrisis zal doen ontstaan voordat 
de zaak bij de Kamer komt. De tijdbom 
kan echter ook worden gehanteerd door de 
VVD. Zij zou een uitspraak van de Kamer 
kunnen uitlokken over de kernbewape
ning. 

Een akkoord over de kwestie van de kern
bewapening is niet bereikt. Gesteld kan 
worden dat dit ook niet kon worden ver
wacht. Laten wij hopen dat het gesprek 
over ontwapening door Amerika en Rus
land zulk een succes zal hebben, dat de 
zaak niet in de realiteit zal spelen. De 
kans dat deze hoop een ijdele hoop zal 
zijn is intussen groat. Wie de bezetting van 
ons land door het in 1940 overmachtige 
Duitsland bewust heeft meegemaakt, zal 
niet licht afwijzend staan tegen een bond
genootschappelijke kernbewapening, die 
uiteraard op voorkoming van oorlog en 
bezetting is gericht. Een mogelijkheid is 
voorts dat het dragen van de regerings
verantwoordelijkheid door de PvdA zal 
medebrengen dat de leidende figuren in de 
PvdA meer begrip zullen krijgen voor de 
standpunten van de socialistische !eiders 
in Duitsland en Frankrijk. 
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Het sociaal-economische heleid 
Sterk vereenvoudigd en gesimplificeerd 
kunnen twee uitgangspunten over het 
sociaal-economische beleid worden ge
noemd. Het eerste uitgangspunt is de be
strijding door de overheid van de werk
loosheid als primair sociaal-economisch 
doel. Het tweede uitgangspunt is herstel 
van de Nederlandse economie in het bij
zonder door een herstel van het bedrijfs
Jeven. Het tweede uitgangspunt is gekozen 
in het rapport van Vander Zwan van de 
Wetenschappelijke Raad voor het Rege
ringsbeleid en in het rapport van de breed 
samengestelde Commissie-Wagner. Hoe
wei ook leden van de PvdA aan het rap
port van de Commissie-Wagner hebben 
meegewerkt, mag wellicht worden gesteld 
dat het eerste uitgangspunt door de PvdA 
wordt gekozen. Of men de werkloosheids
bestrijding dan wei de versterking van het 
bedrijfsleven primair stelt maakt voor het 
sociaal-economische beleid op korte ter
mijn een niet onbelangrijk verschil. Wat 
hebben de informateurs en in het bijzonder 
Lubbers gedaan? Zij hebben gepoogd een 
keuze van uitgangspunten te vermijden. 
Dit heeft er toe geleid dat de sociaal
economische paragraaf van het ontwerp
regeerakkoord een wollig- sommigen zeg
gen een Lubberiaans- verhaal is gewor
den, dat weinig consistent is en voor on
derscheiden interpretaties vatbaar is. Men 
vindt in het verhaal van de informateurs 
wei elementen van het rapport-Wagner, 
doch de conceptie van de Commissie 
wordt allerminst in haar geheel onder
schreven. 
In het regeringsakkoord zou m.i. moeten 
worden volstaan met het aangeven van 
enkele hoofdlijnen van het sociaal-econo
mische beleid. Een detaillering heeft wei
nig zin, niet alleen omdat hiervoor nadere 
studie nodig is, doch ook omdat economi
sche prognoses hoogst onzeker zijn. Lub
bers en De Koning hebben echter een 
andere weg gekozen. Zij hebben tientallen 
pagina's vol geschreven. De hoofdlijnen 
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onthreken en op menige plaats worden 
stellige uitspraken gedaan, die op grond 
van onzekerheid van de economische ge
gevens onverantwoord zijn. Het sociaal
economische programma van de informa
teurs is met instemming van de fractie
leiders naar de fracties gezonden. 

Hct cindc van de informatie 
Het ontwerp-akkoord van de informateurs 
was in het hijzonder voor wat het sociaal
economische heleid betreft een zwak stuk. 
Hier wreekte zich wellicht de keuze van 
personen. De informatcurs waren politick 
door de wol geverfd. Zij konden niet, zoals 
de leden van de Commissie-Wagner, vol
doendc afstand nemen van het Haagse 
politicke gebeuren. 
De fractie van hct CDA wcrd geconfron
teerd met cen uitvoerig sociaal-economisch 
verhaal waarvan echter kop en staart 
weinig duidclijk waren. Hierdoor kwam 
zij in een impasse. Deze impasse is de 
oorzaak van het verdere nevelige en mis
tige verloop van de formatie. V {J6r aan
vaarding van het akkoord pleitte een 
aantal overwegingen. De sociaal-econo
mische paragraaf van het akkoord was 
opgesteld door de voormalige en naar re
delijke verwachting toekomstige fractie
voorzitter. Het was het resultaat van 
langdurige besprekingen. Met een rege
ringscoalitie met PvdA en D'66 had de 
fractie ingestemd. Lubbers wilde niet 
weten van hernieuwde open onderhande
lingen over sociaal-economisch beleid, 
hetgeen aan PvdA en 0'66 bekend was. 
Tegen het ontwerp-akoord konden zeker 
ernstige bedenkingen worden gemaakt. 
Het akkoord gaf niet de garantie voor een 
sociaal-economisch beleid gericht op her
stel van een gezonde economic. Het ak
koord liet ruimte voor 'leuke dingen voor 
linkse men sen·. waarvan de kostcn niet 
worden gecompenseerd door besparingen 
elders. Gevreesd kan worden dat het 
scheppen van werkgelegenheid op korte 
termijn - en dus bij de overheid en in de 

CIIR ISTFN DEMOCRA TISC:IIE VERKENNINGEN 10/81 

kwartaire sector - een te zwaar accent zou 
krijgen omdat de werkgelegenheid tot de 
portefeuille van Den Uyl zou gaan behoren 
en de PvdA hiervan een succes zou willen 
maken. 
Aarzeling en onzekerheid ontstonden in 
de fractie van het CDA. Een neen tegen 
de combinatie wilde men niet laten horen, 
doch een onvoorwaardelijk ja ging de 
meerderheid van de fractie te ver. Een 
compromis werd gevonden in het vragen 
van verduidelijkingen en in de eis dat de 
Nederlandse Bank, het Centraal Plan
bureau, de centrale werkgevers- en werk
nemersorganisaties hun visie op het ont
werp-akkoord zouden geven. 
De informateurs beschouwden hun werk 
als gedaan. In een verder door hen te 
voeren overleg zagen zij geen heil. De in
formatie bleef een Unvollendete. De infor
mateurs adviseerden de koningin thans 
een formatie-opdracht te geven. 

De formatie-opdracht aan Kremers en 
Van Thijn 
Overeenkomstig het advies van de infor
mateurs gaf de koningin een formatie
opdracht. Het onvoltooide karakter van 
de informatie zal wei het motief zijn ge
weest om deze opdracht niet te verlenen 
aan de voorziene minister-president Van 
Agt. De keuze van de formateurs is 
wederom wat merkwaardig. Uit PvdA
kring werd aangewezen een vooraanstaand 
lid van de fractie, uit CDA-kring een man 
buiten het Haagse milieu. Geen van beide 
formateurs was duidelijk deskundig op 
sociaal-economisch terrein. 
De formateurs hielden zich bezig met de 
personele samenstelling van het kabinet 
en voldeden aan de wens van de CDA
fractie om het oordeel te vragen van de 
Nederlandse Bank, het Centraal Planbu
reau en de centrale werkgevers- en werk
nemersorganisaties. De commentaren van 
de Nederlandse Bank en Centraal Plan
bureau waren zeker in hun bewoordingen 
niet vernietigend voor het ontwerp-ak-
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koord, doch het realiteitsgehalte van de 
vooronderstellingen die in het akkoord 
waren opgenomen werd ernstig betwijfeld. 
De werkgeversorganisaties reageerden 
uiterst kritisch, de centrale werknemers
organisaties welwillend, zij het met enige 
kanttekeningen. 
Het ontwerp-akkoord werd in het overleg 
van formateurs met fractievoorzitters hier 
en daar wat genuanceerd, doch werd fun
damenteel ongewijzigd gelaten. Het aan
gevulde akkoord werd opnieuw aan het 
oordeel van de fracties onderworpen met 
de aantekening dat het thans ja of neen 
moest zijn. 
De CDA-fractie kwam hiermede opnieuw 
in perikelen. De bezwaren die men tegen 
de sociaal-economische paragraaf van het 
ontwerp-akkoord kon maken, waren be
paald niet minder geworden. Veeleer wa
ren deze versterkt door de kritische kant
tekeningen van de Nederlandse Bank, het 
Centraal Planbureau en de centrale werk
geversorganisaties. Anderzijds waren oak 
de argumenten voor aanvaarding van het 
akkoord versterkt. Op het hoofd van het 
CDA zou komen dat zij de vorming van 
een nieuw kabinet in de weg stand. Een 
voor de meerderheid van de formatie aan
vaardbaar alternatief voor een kabinet 
CDA - PvdA - D'66 was althans in dit sta
dium niet aanwezig. De verwerping van 
het akkoord zou kunnen worden be
schouwd als een zekere verloochening van 
de eigen informateur Lubbers en de eigen 
formateur Kremers. 
V oar Van Agt lag de beslissing bijzonder 
moeilijk. Hij zou de Ieider moeten zijn van 
een kabinet in welks sociaal-economisch 
beleid hij niet het vertrouwen had dat het 
in 's lands belang zou zijn. Het is dan oak 
begrijpelijk dat hij stelde, niet bereid te 
zijn op basis van het akkoord het premier
schap te aanvaarden. Hiermede kwam 
voor de fractie een nieuw element in het 
geding. Medewerking aan de vorming van 
een kabinet waarin de eigen politieke 
Ieider verklaarde geen vertrouwen te heb-
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ben, zou voor de achterban onbegrijpelijk 
zijn. 
De CDA-fractie verwierp het akkoord en 
zei neen. Wellicht moeten wij het zien als 
een onvolwassenheid van de fractie dat 
men het nodig vond de stemverhouding 
in de fractie in de dagbladen te doen 
registreren. In zaken als deze behoort m.i. 
een fractie als eenheid op te treden en niet 
naar buiten te doen blijken van een grate 
onderlinge verdeeldheid. Hier herhaalde 
zich hetgeen oak in 1977 plaats vond, toen 
de dissidenten in de fractie het nodig oor
deelden zich naar buiten als loyalisten te 
etaleren. 
De stellingname van de CDA-fractie 
bracht mede, dat de formateurs hun op
dracht als mislukt moesten beschouwen. 
Zij hadden een stellig ja of neen gevraagd. 
Het neen van de fractie had ten gevolge 
dat zij niet konden doorgaan. 

De informatie-opdracht aan De Gaay 
Fortman 
Van formatie gaan wij terug naar infor
matie. Opnieuw werd een informateur 
aangezocht. De keuze was nag merkwaar
diger dan die bij de vorige opdrachten. 
De buitenstaander zou verwacht hebben, 
dat thans een informateur zou zijn aange· 
wezen die de sociaal-economische proble
matiek beheerste en van wie onbevangen
heid en neutraliteit ten aanzien van wat 
tot dusver gebeurde, mocht worden ver
wacht. De Gaay Fortman had voor de 
publiciteitsmedia vrij ernstige kritiek op 
de CDA-fractie uitgeoefend en hij is geen 
deskundige op sociaal-economisch terrein. 
Uit het interview van Van Agt in Vrij 
Nederland is voorts gebleken dat hij be
paald niet wenste dat De Gaay Fortman 
werd aangewezen als informateur. Dit 
maakt diens aanvaarding van het infor
mateurschap te bedenkelijker, te meer om· 
dat, indien hij slaagde, Van Agt als minis
ter-president van het nieuwe kabinet, de 
politieke verantwoordelijkheid voor zijn 
handelen zou krijgen. 
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Hct is allcszins hegrijpelijk en te billijken 
dat De Gaay Fortman voortging op de 
weg waarop zijn voorgangers waren blij
ven steken. De C'DA-fractie had een kabi
net CDA - PvdA - D'66 niet afgewezen, 
doch slcL·hts gesteld dat het akkoord in 
deze vnrm voor haar niet aanvaardbaar 
was. Een nieuwe poging om een dergelijk 
kabinet tot stand te brengen -de enige 
nwgelijkheid om op korte termijn een 
nieuw kahinet te vormen- lag in de rede. 
Van Agt trad af als fractievoorzittcr. Ik 
meen dat dit een wijs besluit was. Voor
eerst pleit voor dit besluit dat, gelet op de 
verdeddheid in de fractie ten aanzien van 
de standpuntbepaling van Van Agt, hij 
niet Ianger de aangewezen woordvoerder 
van de fractie was. Voorts werd de vrijheid 
van Van Agt om een eigen standpunt in 
te nemen vergrnot omdat hij wat meer 
afstandelijkheid verkreeg ten aanzien van 
het verdere overleg. Voorts kon de com
binatie van minister en fractieleider niet 
worden voortgezet na 9 september 1981 
en kon Van Agt het premierschap moeilijk 
prijs geven voor het lidmaatschap van de 
Kamer. 
De Gaay Fortman slaagde in zijn infor
matie. De CDA-fractie aanvaardde evenals 
de fracties van PvdA en D'66 het herziene 
akkonrd. Over de hetekenis van deze her
ziening !open de visies uiteen. PvdA en 
lY66 stellen dat fundamenteel niets is ge
wijzigd. Lubbers en Van Agt verkondigen 
dat deze herziening de door het CDA 
noodzakel ijk geoordeelde verd uidelijkin
gen inhoudt. Voor beide stellingen is iets 
te zeggen. De aanvullingen wijken niet af 
van het ontwerp-akkoord. Er is bepaald 
niet vastgelegd dat een sociaal-economisch 
beleid in de trant van de C'ommissie-Wag
ner zal worden gevoerd. lets duidelijker 
en iets minder impliciet is vastgelegd, dat 
geen nieuwe belangrijke uitgaven vergende 
taken worden ter hand genomen indien 
geen compensatie door vermindering van 
uitgaven elders kan worden bereikt, dat 
het financieringstekort van de overheid -
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waaronder verstaan zal moeten worden de 
Staat en de lagere publiekrechtelijke lieha
men - zal worden teruggedrongen, ook 
indien de economische situatie ongunstiger 
zou worden dan in het regeringsakkoord 
is voorzien, dat de collectieve lasten niet 
verder zullen stijgen. 
De echte formatie kon thans beginnen. 
Op korte termijn kwam een nieuw kabinet, 
het tweede kabinet-Van Agt, tot stand. 

Evaluatie en conclusies 
In het voorgaande heb ik een zekere 
evaluatie van het formatiegebeuren reeds 
gegeven. Mijn samenvatting van de ver
schillende fasen van de formatie had 
slechts tot functie om mijn persoonlijke 
indrukken als belangstellende toeschouwer 
te geven. Tot slot moge ik enige afslui
tende opmerkingen maken, waarbij ik niet 
impliciet zal ingaan op de vragen die bij 
de redactie van christen-democratische 
verkenningen zijn gerezen. 

1. De CDA-fractie is een innerlijk ver
deelde fractie. In een grote politieke partij 
waarin niet een persoon of een kleine 
groe p een overheersende positie inneemt, 
is zeker in de tegenwoordige tijd een inner
lijke verdeeldheid niet te vermijden. Een 
politieke partij ziet zich gesteld voor een 
groot aantal vraagstukken met gecompli
ceer problematiek. Over een aantal vraag
stukken zal binnen elke politieke partij 
verschillend worden gedacht. Ret op zich
zelf legitieme verschil van inzicht binnen 
de CDA-fractie wordt echter, anders dan 
bij de overige politieke partijen, wel bij
zonder duidelijk naar buiten geetaleerd. 
Men cultiveert als het ware het dissiden
tenverschijnsel van 1977, waarvan destijds 
Aantjes de voornaamste woordvoerder 
was. lk heb dit hoven als onvolwassen
heid gekenschetst. Indien men hiermede 
voortgaat zal dit de identiteit van de partij 
aantasten en kan dit tot scheuring leiden. 

2. Binnen het CDA is er verschil van 
instelling tegenover de PvdA. De PvdA 
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heeft zich in de afgelopen periode meer en 
meer geprofileerd als een 'rode partij'. De 
dagen van Drees zijn voorbij. De voor
mannen van nieuw links hebben vooraan
saande posities in de partij gekregen. Niet 
weinige 'rechtse' socialisten hebben de 
partij verlaten; hun creatie van DS'70 is 
echter geen succes geworden. Het heil 
wordt verwacht van een diepgaand over
heidsoptreden dat alles ten goede zal ke
ren. Het partijbestuur van de PvdA gaat 
graag in op extreme standpunten die door 
linkse actiegroepen naar voren worden ge
bracht, zoals sluiting van kerncentrales, 
geen nucleaire bewapening, eenzijdige 
boycot van Zuid-Afrika. 
Een belangrijk deel - wellicht mag men 
zeggen een overwegend deel - van de 
CDA-fractie staat huiverig tegenover de 
PvdA in haar huidige politieke opstelling. 
Men voelt zich niet verwant met de ideo
logieen die thans in de PvdA worden bele
den. Een combinatie kan voor de vorming 
van een parlementair kabinet min of meer 
een noodzaak zijn, verder dan een ver
standshuwelijk kan men echter niet komen. 
Hier tegenover staat een niet onbelangrijk 
deel van de CDA-fractie die de combinatie 
met de PvdA als een politiek ideaal ziet, 
die veel meer vertrouwen heeft in de op
stelling van de PvdA dan in die van de 
VVD. De ideologieen van de PvdA mogen 
bij hen minder extreem aanwezig zijn, zij 
die tot dit deel van de fractie behoren ge
voelen zich hierdoor, de een minder, de 
ander meer, aangetrokken. 

3. De stijl waarop de formatie van de 
zijde van het CDA is gevoerd, is weinig 
fraai, in zoverre dat zij niet als inzichtelijk 
en verstaanbaar overkomt op de achter
ban en op de publiciteitsmedia. De eerste 
en grootste fout was m.i. gelegen in de be
reidheid van Lubbers om als informateur 
op te treden. Veel beter ware geweest een 
informateur van CDA-huize met een diep
gaande kennis en een onafhankelijk oor
deel over de sociaal-economische proble-

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 10/81 

matiek. Over de wijze waarop Lubbers zijn 
taak heeft verricht, heb ik hoven reeds 
enkele opmerkingen gemaakt die ik niet 
zal herhalen. 'Zijn' ontwerp-akkoord 
moest wegens zijn wolligheid en onduide
lijkheid wantrouwen wekken bij een be
langrijk deel van de CDA-fractie waarvan 
hij tot voor kort en thans opnieuw de voor
naamste woordvoerder is. Van dit wan
trouwen werd openlijk blijk gegeven. 
V erwarring en verdeeldheid konden niet 
uitblijven. De verdere gang van zaken was 
min of meer voorspelbaar. Het CDA kon 
niet veel anders doen dan achterhoedege
vechten leveren, waarbij PvdA en D'66 
bereid waren een aantal verbale successen 
aan het CDA te gunnen, omdat deelne
ming in het komende kabinet voor hen de 
hoogste prioriteit had. Het is niet onbe
grijpelijk dat de CDA-fractie gezien haar 
ontevredenheid met het bereikte ontwerp· 
akkoord achterhoedegevechten als een 
noodzaak beschouwde. Of men voldoende 
oog had voor de schaduwzijden die aan 
deze gevechten waren verbonden, kan wor
den betwijfeld. Het vertrouwen van de 
toekomstige partners van het CDA werd 
hierdoor bepaald niet vergroot. Voor de 
achterban was de inzet van deze gevech
ten weinig helder. Het gewin was in de 
ogen van de toeschouwers gering. 

4. Kan men het CDA verwijten dat zijn 
opstelling in de formatieperiode te zeer is 
ingegeven door partijpolitieke overwe
gingen en dat het te weinig het algemeen 
belang heeft laten prevaleren? Ik meen dat 
het antwoord ontkennend moet luiden. Het 
CDA heeft bij de informatie veel geslikt. 
Laat ik enkele punten noemen. Het CDA 
heeft de wederkerigheidsverklaring van 
PvdA en D'66 aanvaard, hetgeen mede
bracht dat zijn inbreng in de personele be· 
zetting van de ministersposten werd terug· 
gebracht. Het heeft zich zelfs niet verzet 
tegen een overbedeling van D'66. Het 
CDA heeft de uit het oogpunt van christe· 
lijk beleid belangrijke ministerspost voor 



482 

s zijn 
is 
tiet 
l 
Iide
be
rvan 
voor
an-
1. 

1iet 
1 was 
kon 

c:ge
'66 
:ssen 
ne
~n de 
be
taar 
Nerp
!n 
Jende 
1an 
wor
de 
erd 
·de 
:ch
de 

zijn 
er is 
·e
een 
:ndat 
1. Het 
likt. 
:DA 
•an 
:de
le be
:erug
rzet 
:et 
triste
voor 

KABI~ETSFORMATIE 

ondcrwijs prijs gcgcven. Het heeft niet 
aileen geen bczwarcn gemaakt tegen het 
ministcrschap van Den Uyl voor sociale 
zakcn. doch hccft zijn medcwerking ge
gcven om dit ministerschap een bijzonder 
accent tc gcven. Tcr vcrmijding van mis
verstand zij in dit verband opgemerkt, dat 
ik op zichzclve bezwaar tegen een minis
terschap van Den Uyl niet legitiem zou 
achten omdat in een coalitie partijen 
elkanders voorlicden hcbben te accepteren. 
De omstandigheid dat de PvdA in 1977 
een andcr standpunt heeft ingenomen acht 
ik onvoldoende rechtvaardiging voor het 
tcgcndccl. Een heel andere kwestie is of 
hct voor een goede samenwerking en de 
harmonic in hct kabinet een gelukkige 
zaak is dat Den Uyl hierin zitting heeft. 
Hct CDA hccft verdcr aanvaard dat de 
bemocicnis met de Antillen overging van 
Van dcr Stce naar Den Uyl. 
Hct CDA hecft vcel, doch niet allcs geslikt. 
Hct hccft hct nict geslikt, dat een ander 
dan Van Agt minister-president zou wor
den. Ongctwijfcld hcbben bij deze beslis
sing partijpolitiekc ovcrwcgingen een rol 
gcspccld, doch dat het premierschap van 
Van Agt in strijd zou zijn met het alge
mccn hclang. is m.i. bepaald onjuist. Veel
cer past m.i. in de huidige verhoudingen 
de rcgcl clat de politicke Ieider van de 
grootstc partij die in cen regeringscombi
natic dcclnccmt. hct premierschap ver
krijgt. 
Dat hct C'DA ernstig heeft geaarzeld over 
de sociaal-cconomische paragraaf van het 
ontwcrp-akkoord en daartegen overwe
gendc bedenkingen heeft gemaakt, is zeker 
niet ingegcven door partijpolitieke over
wcgingcn doch door de vrees dat een 
sociaal-cconomisch beleid zou worden ge
voerd dat naar hct inzicht van de fractie 
en Van Agt hct belang van de Nederlandse 
samcnlcving zou schaden. 
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Slotwoord 
Mij werd gevraagd persoonlijke indrukken 
te geven. Aan deze opdracht heb ik ge
poogd te voldoen. lk heb niet getracht 
mijn indrukken volledig weer te geven 
doch ik heb volstaan met enkele hoofd
punten. 
Ik moge eindigen met de opmerking, dat 
ik op zichzelf een regeringscombinatie 
van CDA en PvdA in de gegeven omstan
digheden toejuich. Voor de Nederlandse 
politieke verhoudingen is naar mijn over
tuiging niet gelukkig, indien de PvdA ge
durende een aantal perioden geen rege
ringsverantwoordelijkheid zou dragen. De 
oppositionele rol brengt bij de PvdA mede, 
dat de Ieiding van de partij gevoelig wordt 
voor actievoerders zonder dieper pro
bleembesef, dat zij radicale en extreme 
standpunten gaat belijden, dat zij te uit
sluitend kijkt naar hetgeen op het eigen 
erf leeft. Regeren in een democratische 
staat is voortdurend compromissoir bezig 
zijn, compromissoir in eigen land, in Euro
pees verband, in de wereldpolitiek. Ik heb 
de hoop en de verwachting dat de voor
lieden van de PvdA bij het dragen van 
regeringsverantwoordelijkheid hiervoor 
veel meer begrip zullen blijken te hebben 
dan de afgelopen jaren het geval was. In
dien dit gepaard zou gaan met teamgeest 
tegenover de coalitiegenoten, het nalaten 
van fractievorming in het kabinet en de 
bereidheid tot luisteren en compromissen 
zonder langdurige en telkens herhaalde 
discussie, zou deze regeringscombinatie 
voor ons land een goede coalitie kunnen 
blijken te zijn. 


