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Een voortreffelijk man als lijsttrekker

§ 1 kies de minister-president
Toen Aantjes de hoop uitsprak dat het CDA toch een christelijke beginselpartij zou
worden, waren zijn geestverwanten al druk doende die wens in vervulling te doen
gaan. De progressieve antirevolutionairen drukten een zwaar stempel op de voorbe
reiding van de verkiezingscampagne. Een commissie onder leiding van Bob Goud
zwaard had, toen de drie partijen definitief tot de vorming van een CDA-kandidatenlijst besloten, het verkiezingsprogramma al gereed. Het was een praktische vertaling
van de nota van de Contactraad geworden, waarin onder de titel “Niet bij brood al
leen” het progressieve christelijke elan helder doorklonk. In het Centraal Verkiezingscomité (eve), dat de campagne ging begeleiden, hadden de antirevolutionairen
eveneens de overhand. De toon in het comité werd gezet door Dick Corporaal, het
enige lid van de AR-delegatie dat Aantjes in Berg en Dal en Haaften was blijven
steunen, en Arie Oostlander, een eigenzinnig en tegelijk rechtlijnig calvinist, die in
1975 Hoogendijk was opgevolgd als directeur van de Kuyperstichting, het weten
schappelijk instituut van de ARP.
In de eerste eve-nota over de campagnestrategie, die door Oostlander was ge
schreven, stond dat door de discussies omtrent de grondslag onduidelijkheid was
ontstaan, die weggenomen moest worden door “een nadrukkelijke presentatie van
de positiekeuze vanuit het evangelie”.1 Er zou wel “oog mogen zijn voor bepaalde
groepen van zwevende kiezers”, maar niet zo veel dat “het CDA zelf een zwevende
partij” zou worden en “de trouwe kern van CDA-kiezers” van zich zou vervreem
den. Een accentuering van het uitgangspunt had, aldus Oostlander, bovendien als
voordeel dat de partij een geheel eigen positie zou innemen in het politieke krach
tenveld, los van links en rechts. De eigen identiteit van het CDA ontstond “min of
meer vanzelf als mensen en groepen zich fundamenteel door het Evangelie laten in
spireren”. De C moest niet “een vage mentaliteitsaanduiding ” blijven, maar staan
voor een binding “aan duidelijke normen en uitspraken”.
De KVP-top was bepaald niet gelukkig met dit orthodoxe geluid. Steenkamp had
“nogal grote moeite” met de nota, Leyten noemde het stuk “weinig inspirerend” en
2
Andriessen vond het “te weinig wervend, buiten de traditionele aanhang om”.
Zelfs Aantjes meende dat Oostlander te veel over de beginselen geschreven had en
te weinig over de praktische politiek. Na deze kritiek stelde Oostlander de nota bij,
maar hield vast aan zijn centrale stelling. De campagne, die gevoerd werd onder het
motto “samen verantwoordelijk”, kreeg daardoor, ondanks de progressieve inslag
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van het verkiezingsprogram, een defensief karakter. Voorop stonden het behoud
van de kiezers die in 1972 op de christelijke drie hadden gestemd en het voorkomen
van verlies aan de RPF en de andere kleine christelijke partijen.
erged1ïke machtspolitiek

Het meningsverschil over de campagnestrategie werd verder niet uitgesproken. De
aandacht was in oktober en de maanden daarna vrijwel geheel gericht op de lijst
trekker. De keuze van de lijsttrekker leek eind september '76 nog een vrijwel onop
losbaar probleem. Uit onderzoek bleek dat Biesheuvel nog steeds het beste lag bij
de achterban van het CDA: 18 procent prefereerde hem als lijsttrekker.3 Er was ech
ter geen sprake van dat hij zou terugkeren. Geen van de drie partijtoppen, zeker die
van de ARP niet, wilde die lastige man terughebben. Biesheuvel werd op de voet ge
volgd door Aantjes en Andriessen, die beiden de voorkeur genoten van 15 procent
van de aanhang. De KVP gaf in september te kennen dat wat haar betreft Andriessen
lijsttrekker moest worden. Andriessen was bij de kiezers en de leden van de KVP
verreweg favoriet en had in zijn fractie een vrijwel onaantastbaar gezag. Ook de
CHU was bereid hem als lijsttrekker te aanvaarden. In het bestuur van de CHU was
eerder de mogelijkheid van een driemanschap geopperd, maar dit werd toch eigen
lijk als een zwaktebod gezien.4 Daarnaast had de CHU Steenkamp en Zijlstra ge
polst, maar dit tweetal had zich niet beschikbaar willen stellen, zodat Andriessen
het redelijke alternatief leek. Maar Andriessens kandidatuur was voor de ARP onbe
spreekbaar. Daar vond men Lubbers, de minister van economische zaken, de meest
geschikte kandidaat. Na het eerste CDA-congres had Aantjes, onder invloed van het
stormachtige applaus voor zijn bergrede, met de gedachte gespeeld zichzelf kandi
daat te stellen, maar in overleg met De Boer was hij tot de slotsom gekomen dat de
KVP hem nooit als eerste man zou aanvaarden.5 Daarop hadden De Boer en hij be
sloten Lubbers naar voren te schuiven. Zij vonden Lubbers op de belangrijkste pun
ten geschikt: hij was zowel evangelisch als vooruitstrevend, was als vertegenwoordi
ger van de nieuwe generatie niet besmet door de onderlinge twisten en was als eco
noom tegen Den Uyl opgewassen. Op een bijeenkomst met een groot aantal antire
volutionaire topfiguren kreeg de kandidatuur van Lubbers in januari 1976 algemene
bijval en toen Aantjes daarna Lubbers polste, bleek deze ook zelf wel te willen. 6
Maar voor de KVP en de CHU was Lubbers' kandidatuur onbespreekbaar. De CHU
moest hem niet omdat hij te links was; de KVP niet omdat hij in de top van de partij,
met name bij Andriessen, niet goed lag.
Het conflict over het lijsttrekkerschap kwam voor het eerst in volle hevigheid
naar buiten op de AR-partijraad van 25 september, toen de ARP haar goedkeuring gaf
aan de vorming van de CDA-lijst. De Boer zei toen in zijn toespraak dat geen van de
drie fractieleiders lijsttrekker mocht worden, omdat zij te veel de drie oude partijen,
en te weinig het nieuwe CDA representeerden. Aantjes voegde hieraan toe dat het
hem vreselijk geërgerd had dat de KVP Andriessen al voor het besluit over de ene
lijst naar voren geschoven had. Dat was, zo zei Aantjes met een vroom gezicht, het
soort machtspolitiek waaraan christenen zich niet hoorden te bezondigen en dat
hem ernstig aan het CDA deed twijfelen. Enkele uren later verklaarde Andriessen,
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die er volgens Steenkamp op de partijraad tijdens de toespraak van De Boer nog
verslagen bij zat, in KRO’s Brandpunt dat hij beschikbaar was voor het lijsttrekker
schap. Brandpunt had ook nog twee andere mogelijkc kandidaten benaderd, Van
Agt en Lubbers, maar die zeiden dat ze niet in aanmerking wilden komen. Van Agt
vond zichzelf niet goed genoeg en Lubbers vond zichzelf te jong.
niet de beste

De oplossing van het heikele vraagstuk bleek uiteindelijk nog verrassend eenvoudig.
Het werd de man die zichzelf niet goed genoeg vond: Van Agt. Van Verschuer had
in hem reeds vroeg een potentiële lijsttrekker gezien en had hem al voor de kwestie
acuut werd gepeild.7 Van Agt had ook toen gezegd dat hij zichzelf niet geschikt
achtte, maar had, zo had Van Verschuer althans begrepen, wel laten doorschemeren
dat hij de zware taak op zich zou nemen als een beroep op hem gedaan werd. Toen
Van Verschuer vervolgens De Boer erover aansprak, bleek ook deze wel voor Van
Agt te voelen. Beiden waren het erover eens dat Van Agt niet te sterk met één van
de drie oude partijen geassocieerd werd, maar juist het nieuwe representeerde dat de
partijen bond, vooral op de immateriële punten. Verder maakte hij deel uit van F
kabinet-Den Uyl, maar kon hij ook weer niet verdacht worden van een overdre
voorkeur voor de bestaande coalitie en leek hij betrekkelijk populair - van de C
kiezers wilde in ieder geval 14 procent hem als lijsttrekker zien. Een week na de
partijraad, op 4 oktober, brachten De Boer en Van Verschuer tijdens een lunch n
Kvp-voorzitter Vergeer naar voren dat, nu de zaak in de media uitgevochten wera,
een snelle regeling geboden was. Vergeer was het hiermee eens en dacht net als zijn
protestantse collega’s dat Van Agt in de gegeven situatie de beste kandidaat was.
Ook Aantjes vond Van Agt een goed alternatief, omdat deze, zo meende Aantjes,
een grote mate van affiniteit met zijn eigen benadering van de politiek vertoonde.
Nadat Aantjes begrepen had dat Van Agt lijsttrekker zou worden, lichtte hij Lub
bers in, die, zo zou Aantjes later zeggen, bij het horen van die voor hem onaangena
me mededeling helemaal wit wegtrok.8
Inmiddels waren ook Andriessens belangrijkste collega’s in de KVP-fractie tot de
slotsom gekomen dat hun favoriet geen kans maakte. Op een vergadering bij Ver
geer thuis, op 5 oktober, wisten zij Andriessen en Lubbers ervan te overtuigen dat
alleen Van Agt lijstrekker kon worden.9 Van Agt, die ook aanwezig was, zei weer
dat hij niet de beste was, maar Leyten hield hem voor dat dat er niet toe deed. Het
ging er in de politiek niet om wat het beste was, maar om wat mogelijk was. Het ge
sprek eindigde met de conclusie dat Vergeer met de twee andere partijvoorzitters de
beslissing zou nemen. De drie vroegen vervolgens aan Steenkamp om Van Agt, die
nog vol twijfels zat, over de streep te trekken. De zondag daarop, 10 oktober, praat
te Steenkamp schijnbaar zonder resultaat urenlang op Van Agt in en besloot na de
vermoeiende sessie desnoods zelf maar lijsttrekker te worden. Na een rusteloze
nacht belde Van Agt hem echter op om te zeggen dat hij het toch maar deed. Daar
mee was de zaak geregeld. Op 14 oktober droeg het dagelijks bestuur van het CDA
Van Agt met algemene stemmen bij het algemeen bestuur voor. Het algemeen be
stuur wees hem acht dagen later bij acclamatie als lijstrekker aan.
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Van Agt
Van Agt zou zich zijn gehele carrière laten vragen. Hij had de vaste gewoonte om
voor ergens aan te beginnen zijn bedenkingen breed uit te meten en zich vervolgens
als “een taai reptiel”, zoals hij zichzelf noemde, te handhaven. Ook het begin van
zijn politieke loopbaan was niet op eigen initiatief tot stand gekomen.
Dries van Agt was in 1931 “met glimlach en wel” geboren als zoon van een tex
tielfabrikant in Geldrop, waar hij opgroeide in een beschermd milieu. Hij had een
gelukkige jeugd. Het Brabant van zijn jeugd zou hij later vaak stellen tegenover de
Randstad, waarvan hij de jachtige en harde sfeer verafschuwde. In Geldrop heerste,
zo ervoer hij het, een blijmoedige, goed roomse sfeer, waarin dc mensen respect en
tijd voor elkaar hadden. Van Agt werd van jongs af aan beschouwd als “de professor”, maar was allerminst een buitenstaander. Tijdens zijn studie rechten in Nijmegen was hij zelfs een van de gangmakers van het studentenleven. Samen met Fons
van der Stee en zijn latere echtgenote Eugenie Krekelberg zat hij in de luidruchtige
“sherry-senaat ” van het studentencorps. Later bracht Van der Stee hem in de poli
tiek. Eind 1969, toen Van Agt juist hoogleraar strafrecht in Nijmegen geworden
was, stuurde Van der Stee hem op Steenkamp af, die de KVP-voorzitter gevraagd had
of hij nog een schrijfvaardige jurist kende. Tussen kerstmis en nieuwjaar 1969 hielp
Van Agt Steenkamp in een klooster bij Heeze bij het schrijven van het progressieve
verkiezingsprogram, waartoe de KVP-partijraad opdracht gegeven had. Op Steen
kamp maakte de jonge hoogleraar dank zij zijn heldere schrijftrant en vooruitstre
vende opvattingen een uitstekende indruk. Steenkamp had direct grote verwachtin
gen van hem en maakte hem een jaar later minister van Justitie in het kabinet-Biesheuvel.
Bij zijn aantreden zei Van Agt dat hij “als man van linkse signatuur” liever met de
PvdA was gaan regeren, maar na veel aarzeling besloten had dat hij in het landsbe
lang de aangeboden post niet mocht weigeren.10 Na de kabinetscrisis van juli 1972

bepleitte hij als één van de eersten in de KVP een voorkeursuitspraak voor de PvdA.
Hij kwam hierdoor in aanvaring met Schmelzer, die dit als een brevet van onvermo
gen beschouwde,11 maar werd de kampioen van de progressieve KVP-jongeren, die
hem - vergeefs - voordroegen voor het lijsttrekkerschap. In de slotfase van de for
matie van het kabinet-Den Uyl deed hij opnieuw van zich spreken door als infor
mateur het vastgelopen overleg weer op gang te brengen.
Na deze progressieve periode werd hij in het kabinet-Den Uyl als minister van
justitie en vice-premier tot veler verbazing de rechtse tegenspeler van Den Uyl.
Deze ontwikkeling hing samen met zijn teleurstelling over het dagelijkse contact
met de socialisten. Het stoorde Van Agt dat zij het alleenrecht op progressiviteit
opeisten en hem slechts zagen als een lastige hobbel op de weg naar maatschappij
hervormingen. Vooral Den Uyl maakte op hem de indruk een bemoeizuchtige
drammer te zijn. Van Agt, gehecht aan gemoedelijkheid en respect, voelde in toene
mende mate wrevel bij de vechthouding van de socialisten. Van de weeromstuit stel
de hij zichzelf gepantserd op, wat de irritatie bij Den Uyl en de zijnen weer ver
grootte.
Een tweede factor achter de verwijdering tussen Van Agt en de socialisten was
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zijn sterk ontwikkelde orgaan voor de gevoelens van “de mensen in het land”. Hij
had zowel de neiging om op die gevoelens in te spelen als om zich erdoor mee te la
ten slepen. Al spoedig werd duidelijk dat zijn weerstand tegen de socialisten aan
sloeg. Veel mensen vonden het prachtig dat er eindelijk weer eens een christen-politicus opgestaan was die niet voor de roden boog, maar er juist behagen in schiep
hen te irriteren.
Ter vergroting van zijn populariteit gaf Van Agt zich over aan exhibitie van zijn
persoonlijkheid en clownesk gedrag. Zo sprak hij over Den Uyl als “omejoop”, ge
bruikte hij een potsierlijk soort archaïsch Nederlands en presenteerde hij zich als
verwoed liefhebber van de wielersport (wat hij misschien helemaal niet was: later,
toen hij EG-ambassadeur in Japan was geworden, zou hij zeggen dat hij een hekel
aan wielrennen had). Hij profileerde zich als non-politicus, als man die eigenlijk ongeschikt was voor het harde politieke bedrijf, eronder leed dat hij daar niet begre
pen werd, en veel meer waarde hechtte aan de vreugde en het verdriet in het leven
van alledag. Dit had des te meer effect daar het voor een deel op waarheid berustte.
Hij was in zekere zin ook niet geschikt voor het politieke bedrijf. Hij was, zo vond
De Koning, opgegroeid “in het wild”; nooit had hij zich in politieke en maatschap
pelijke organisaties de zelfdiscipline en de zeden van de politiek eigen moeten ma
ken. Hij hield zich slecht aan afspraken en gedroeg zich uiterst eigenzinnig, zonder
aan te voelen wanneer hij te ver ging. Hij was in dit opzicht onzeker en zocht, he
laas vaak nadat het mis gegaan was, graag steun bij collega’s als Andriessen en, later,
De Koning, die hem dan mochten vertellen dat hij het fout gedaan had. Dit gedrag
bracht zijn collega’s wel eens tot wanhoop, maar maakte hem ook tot “the great
communicator” van de Nederlandse politiek, de politicus die met voorbijgaan aar
en vaak ook ten koste van zijn collega’s direct met “het volk” in contact stond.
De boodschap die Van Agt uitdroeg was dat politiek eigenlijk niet belangrijk was
en dat het veel meer aankwam op de geest in de maatschappij. Hij keerde zich voor
al tegen de overspannen verwachtingen die de socialisten van de politiek hadden. De
moderne samenleving, waarin de staat als “heer Albedil” alles tot in de puntjes re
gelde, werd, zo meende hij, gekenmerkt door “een verschraling van de intermense
lijke solidariteit”, wat leidde tot “enorm veel psychische nood”. In dit verband riep
hij op tot een “ethisch reveil”. De mensen moesten, aldus Van Agt, minder op de
staat vertrouwen en meer zelf doen aan burenhulp, ziekenzorg en andere vormen
van praktische naastenliefde. In de dagelijkse politiek uitte het ethische reveil zich
vooral in zijn koppige verzet tegen de legalisering van de abortuspraktijk, wat, als
het aan hem gelegen had, zou hebben geleid tot de val van het kabinet-Den Uyl.
Van Agt personificeerde zo het verzet tegen de “Umwertung aller Werte”, die door
de spraakmakende gemeente bejubeld was, maar door de “zwijgende meerderheid”
in het land met argwaan werd aanschouwd.

kies de minister-president
In zijn coalitievoorkeur volgde Van Agt na drie jaar Den Uyl het gematigde stand
punt van Andriessen en Steenkamp. Tijdens de persconferentie waarop hij zich als
lijsttrekker presenteerde, op 22 oktober 1976, zei hij dat het voor de hand lag dat
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het CDA naar voortzetting van de samenwerking met de socialisten zou streven.12
Voor een intentieverklaring voelde hij echter niets en herhaling van de formatie van
1973 sloot hij uit. De PvdA moest voor een nieuwe coalitie een behoorlijke prijs be
talen. Als zij zichzelf in de oppositie werkte, dan was een gesprek met de wd een
redelijk alternatief, want de vvd was “geen melaatse partij”. Achteraf vroeg Van Agt
aan het Centraal Verkiezingscomité en aan de fractieleiders of hij hiermee niet te
dicht naar de WD was toegegaan, maar die vonden van niet.13 Niemand in het CDA
wilde de WD immers bij voorbaat uitsluiten, niemand wenste een herhaling van
“1973”, en bovendien had Van Agt, zo stelde Aantjes hem gerust, duidelijk genoeg
aangegeven dat een coalitie met de PvdA de voorkeur had.
Op de persconferentie wierp Van Agt zich zonder vooroverleg ook op als eerste
CDA-kandidaat voor het premierschap. Daarmee zette hij de toon van de campagne.
Enkele dagen later maakte Den Uyl zijn premierschap tot inzet van de verkiezin
gen, waarna de verkiezingsstrijd draaide om de persoonlijke tegenstelling tussen
hem en Van Agt. Aan Den Uyls mededeling was een wijziging van de PvdA-strategie vooraf gegaan. De PvdA had zich in de zomer stilzwijgend bij de vorming van
het CDA neergelegd en was tot de slotsom gekomen dat er voor een coalitie met het
CDA geen alternatief was. In tegenstelling tot wat de CDA-top verwacht had, koos
het PvdA-bestuur daarom begin september wel degelijk voor een intentieverklaring,
die echter met harde voorwaarden werd “aangekleed”. Volgens een samen met de
PPR opgestelde concept-resolutie moest Den Uyl weer premier worden, moesten de
progressieven de meerderheid in het kabinet houden, moest het kabinet eensgezind
een herkenbaar progressief beleid nastreven, moest het CDA de vvd uitsluiten en
moesten vier met name genoemde hervormingsvoorstellen nog voor de verkiezin
gen door de Tweede Kamer worden goedgekeurd. Bovendien, zo werd op verzoek
van de PPR gesteld, ging de eerste voorkeur uit naar een kabinet van uitsluitend pro
gressieve signatuur.
De concept-resolutie kreeg een zeer negatieve pers en was voor het CDA onaan
vaardbaar. Andriessen en Aantjes riepen Den Uyl op er afstand van te nemen, zodat
de brugfunctie van het kabinet gered kon worden. Den Uyl gaf inderdaad aan dit
appel gehoor. Nadat het PvuA-bestuur de voorwaarden al afgezwakt had, zette Den
Uyl zelf de beslissende stap. Op 4 november zei hij dat de kiezers alleen maar hoef
den te laten blijken dat ze voortzetting van het kabinetsbeleid wensten. De verkie
zingsuitslag zou hij zo interpreteren als die een kabinet mogelijk maakte bestaande
uit acht progressieve en acht christen-democratische ministers, met hemzelf als pre
mier (8-8 plus). Bovendien mochten de PvdA en de PPR samen (d’66 had zich inmid
dels uit de progressieve coalitie losgemaakt) geen verlies lijden. Het PvdA-bestuur,
hierdoor overvallen, matigde de concept-resolutie nogmaals, maar handhaafde de
eis met betrekking tot de hervormingsvoorstellen. Het PvdA-congres keurde daarna,
eind januari, de resolutie goed.

een examensfeer
De CDA-top was het er op dat moment, januari 1977, over eens dat zowel de resolu
tie zelf als het klimaat in de PvdA verbeterd waren, maar vond nog steeds dat er geen
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intentieverklaring moest komen.14 Andriessen meende dat de resolutie geen ruimte
liet voor een intentieverklaring, vooral omdat de PvdA het CDA nog steeds een exa
men wilde laten afleggen in hervormingsgezindheid. Het kabinet had de wetsvoor
stellen op de vier betreffende terreinen zo goed als gereed, maar Andriessen voelde
er niets voor deze zonder meer in hoog tempo door de Tweede Kamer te laten ja
gen. Aantjes noemde “de examensfeer” die de PvdA creëerde “uitermate hinderlijk”
en was het in dit opzicht met Andriessen eens. Maar hij vond wel dat er voor de
verkiezingen nog eens serieus nagedacht moest worden over een positievere benade
ring van de PvdA.
Van Agt steunde Aantjes, maar een maand later was de kans op een intentiever
klaring verkeken. In het dagelijks bestuur van het CDA voelden toen alleen nog
Aantjes, De Boer, Corporaal en Oostlander ervoor.15 Zij vonden dat het CDA zelf
een keuze moest maken, op zijn eigen voorwaarden, en zich niet van de PvdA af
hankelijk moest maken. Andriessen vond een intentieverklaring echter gezien de
PvdA-resolutie juist een teken van zwakte en wees erop dat de achterban van het
CDA niet voor zo’n verklaring voelde. Van Agt was het ditmaal met Andriessen
eens. Wel wilde de lijsttrekker nog eens “nadrukkelijk verklaren dat het (...) het
meest gewenst is wanneer er na 25 mei een coalitie met de PvdA tot stand zou ko
men”, maar daarmee had op zijn beurt Andriessen geen moeite. Ondanks de afwij
zing van de intentieverklaring was het voor Andriessen, en met hem voor bijna de
hele CDA-top, nog steeds een vrijwel uitgemaakte zaak dat er weer met de PvdA ge
regeerd zou worden worden. Ook als het CDA de grootste partij worden, zou naar
Andriessens overtuiging het centrum-linkse kabinet er wel komen. Dan zou, zo
verwachtte hij, de PvdA “uiteraard de formele eisen van de resolutie in de prullen
mand” doen.
Ook over het premierschap raakte de CDA-top enigszins verdeeld. Van Agt zei in
februari in een toespraak dat het CDA het leveren van de minister-president niet als
absolute noodzaak zag, ook niet als het de grootste partij werd. Andriessen sprak
hem na afloop over deze defensieve stellingname aan.16 Hij wilde dat het CDA dui
delijk stelde dat de grootste partij de premier moest leveren. De kleur van de pre
mier was volgens hem door de opstelling van Den Uyl van groot belang. Andriessen
vond dat de samenwerking met de PvdA verbroken moest worden, als deze partij
kleiner werd dan het CDA, maar toch het premierschap bleef opeisen.
Aantjes en De Boer waren het ook in dit opzicht niet met hem eens. Zij vonden
dat het CDA niet moest “treden in het dilemma van de PvdA”. De grootste partij
kwam weliswaar als eerste in aanmerking om de premier te leveren, maar het was
bepaald geen ijzeren wet dat zij dit ook inderdaad zou doen. Het was voldoende om
te stellen dat de grootste partij de eerst-verantwoordelijke was voor de vervulling
van het premierschap. Van Agt had het standpunt van het CDA volgens Aantjes dan
ook “voortreffelijk” weergegeven.
Doordat Van Agt bij zijn standpunt bleef, prevaleerde in deze kwestie de mening
van de ARP. Wel beloofde Van Agt dat hij zijn standpunt niet meer van de daken
zou schreeuwen. Ook beloofde hij niet te meer te zullen zeggen dat het CDA meer
dere kandidaten had voor het premierschap. Hij had kort tevoren niet alleen bij An
driessen maar ook bij Aantjes ergernis gewekt door in de media te suggereren dat
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Jelle Zijlstra het beste premier kon worden. Nu stemde hij in met een verklaring
volgens welke hijzelf de eerste CDA-kandidaat voor het premierschap was.

de actie beschadiging-lijsttrekker CDA

Ondanks zijn voorkeur voor een coalitie met de PvdA en zijn tolerantie tegenover
Den Uyls claim op het premierschap, noemde Van Agt eind februari bij intern CDAoverleg ook argumenten voor een coalitie met de wd.17 Volgens hem hing de be
slissing over hetgeen na de verkiezingen van 25 mei moest gebeuren in niet geringe
mate af van de mate waarin anderen bereid waren met het CDA-program “te accor
deren”. Wat dat betreft vond hij dat “vermelding verdient dat de WD zich in het
verleden steeds nogal inschikkelijker heeft betoond dan de PvdA”.
Deze opmerking was mede ingegeven door zijn ergernis over het gedrag van de
PvdA. Sinds Van Agt lijsttrekker was, liep de irritatie tussen hem en de PvdA snel
verder op. Dat begon al toen het PvdA-Kamerlid Aad Kosto hem enkele dagen na
zijn benoeming tot lijsttrekker in de Tweede Kamer hard aanviel naar aanleiding
van de ontsnapping van de van oorlogsmisdaden verdachte kunsthandelaar Pieter
Menten. Van Agt sprak na afloop schamper van de actie “beschadiging-lijsttrekker
CDA” en voorspelde dat de aanvallen op zijn persoon in de loop van de campagne
nog wel zwaarder zouden worden. In het tweede Menten-debat, medio februari,
pakte Kosto hem nog harder aan. Hij liet blijken dat Van Agt volgens de PvdA-fractie eigenlijk ongeschikt was voor zijn functie en alleen mocht blijven zitten omdat
anders het kabinet viel en de vier hervormingsvoorstellen dan niet tijdig konden
worden aangenomen. Van Agt reageerde gekwetst en kwam later in het dagelijks
bestuur van het CDA nog eens op de zaak terug. Ook de kritiek van de WD-fractie
was, zo zei hij toen, niet mals geweest, maar moest toch wezenlijk anders beoor
deeld worden dan die van de PvdA. “Het zou”, aldus Van Agt, “normaal geweest
zijn wanneer de kritiek van de vvd tenminste van dezelfde hevigheid was geweest
als die van de PvdA. In feite was echter de kritiek van de vvd minder fel.”18
negatieve ontwikkelingsschade
Zijn gekwetste gevoelens hebben mogelijk bijgedragen aan de onverwachte val van
het kabinet, een maand later, op 22 maart 1977. Aanleiding voor de kabinetscrisis
was het eerste van de vier hervormingsvoorstellen, dat over de grondpolitiek. Het
kabinet had de wetsvoorstellen met betrekking tot de grondpolitiek al eind 1975 in
gediend bij de Tweede Kamer, maar sindsdien waren ze op groot verzet gestuit bij
de agrarische achterban van de KVP en de ARP. De kritiek van “het groene front”
spitste zich toe op het voornemen om de grond te onteigenen tegen gebruikswaar
de. De landbouworganisaties vonden dit zeer onbillijk. Zij zagen het liefst onteige
ning tegen de in het algemeen veel hogere marktwaarde, maar verlangden op zijn
minst compensatie voor de “negatieve ontwikkelingsschade” die ontstond doordat
boeren bij dreigende onteigening niet meer optimaal in hun bedrijf investeerden.
Op 3 maart 1977 eiste de KVP-fractie in een amendement dat bij onteigening toch
de marktwaarde zou gelden. Hierdoor onder druk gezet drong Van Agt in het kabi-
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net aan op een compensatieregeling voor de negatieve ontwikkelingsschade. Minis
ters en fractie van de PvdA wilden aan deze wens ook wel tegemoetkomen, maar niet
in voldoende mate om Van Agt te bevredigen. Op donderdag 17 maart deelde Van
Agt de Tweede Kamer mee dat hij nog tijd nodig had om te studeren op een voor
stel, maar tweede dagen later verklaarde hij voor de NCRV-televisie dat de PvdA-collega’s met concessies moesten komen, anders was “het afgelopen met het kabinet”.
Deze ultimatieve woorden vielen slecht bij de socialistische ministers. Twee dagen
later brachten zij hun eigen voorstel zonder verdere concessies in stemming, waarop
de KVP-ministers tegenstemden en de AR-ministers zich van stemming onthielden.
Een dag later dienden alle christen-democratische ministers hun ontslag in.

een gemeenschappelijke lijn
In de publiciteit werd Van Agt als de hoofdschuldige in het drama aangewezen. In
derdaad had hij zich niet soepel opgesteld en met zijn ongelukkige televisie-optreden de zaak op de spits gedreven. Maar ook de KVP-fractie, en met name Andriessen, droeg een zware verantwoordelijkheid. De fractie had met haar amendement
Van Agt in een zeer moeilijk pakket gebracht. Van Agt had zich namelijk bij de for
matie van 1973 gebonden aan onteigening tegen gebruikswaarde. Hij kon dus aan
de eis van de KVP-fractie niet voldoen, maar kon zo kort voor de verkiezingen de
fractie moeilijk negeren. Om die reden is zelfs gesuggereerd dat Andriessen uit was
op een breuk, maar deze veronderstelling gaat toch te ver. In de organen van hei
CDA en de kvp was na het moeilijke voorjaar van 1976 niet meer gezinspeeld op eer|
val van het kabinet en ook de besprekingen die op de kabinetscrisis volgden wekken
de indruk dat deze voor het CDA totaal onverwacht gekomen was. De harde opstel
ling van Andriessen kwam vooral voort uit diens verlangen geen slappe knieën te
tonen tegenover de PvdA en het CDA de status van gelijkwaardige partner te geven.
Dit verlangen, dat gevoed werd door het formatietrauma van 1973, was in het CDA
onomstreden. Een aan de PvdA gelijkwaardige positie, waardoor de polarisatie
doorbroken zou worden en de christen-democratie zich als volwaardige derde stro
ming in de Nederlandse politiek zou vestigen, was zelfs het hoofddoel van het CDA.
De christen-democraten verschilden alleen van mening over de wijze waarop het
doel bereikt kon worden. Aantjes geloofde dat het CDA de PvdA tegemoet moest ko
men, om zo het eigen progressieve program te accentueren en tegelijk het respect en
vertrouwen van de socialisten te winnen; Andriessen meende dat het CDA zich het
best hard en duidelijk tegenover de PvdA kon opstellen, om zo zichzelf een eigen
gezicht te geven en de socialisten te dwingen tot grotere meegaandheid. Andriessens
opstelling bracht risico’s met zich mee en zijn bereidheid die te nemen zal zeker
versterkt zijn door de naderende verkiezingen en de opiniepeilingen, die uitwezen
dat de populariteit van het CDA aan het teruglopen was. Niettemin kwam de val van
het kabinet ook hem ongelegen. Hij kon immers vermoeden dat deze de polarisatie
zou versterken, die hij nu juist wilde doorbreken, en nieuwe moeilijkheden met
Aantjes kon oproepen.
Die moeilijkheden bleven echter uit. Hoewel Aantjes moeite had met Andriessens
opstelling, steunde hij hem ditmaal naar buiten toe. Daarbij speelde een ander
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aspect van het formatietrauma mee: de angst opnieuw door de socialisten tegen el
kaar uit te worden gespeeld. Twee dagen na de val van het kabinet meldde Aantjes
in het algemeen bestuur van het CDA dat de christen-democratische bewindslieden
verschillend geoordeeld hadden over de vraag of het meningsverschil over de
grondpolitiek een crisis waard was, maar dat toch allen hun ontslag hadden inge
diend, omdat “een ieder was doordrongen van de noodzaak tot het volgen van een
gemeenschappelijke lijn”.19
Zo gezien waren de manoeuvres en de persoonlijke gevoelens van Van Agt van
beperkte betekenis. Zeker, als hij handiger en soepeler was geweest, had hij de val
van het kabinet misschien kunnen voorkomen, maar zijn marges waren niet al te
ruim. Hij opereerde binnen de door Andriessen gestelde grenzen, volgens de door
Andriessen uitgestippelde strategie en vanuit het algemeen gedeelde verlangen de
eenheid in het CDA te bewaren. Zelfs zijn geschokte gevoelens pasten binnen een al
gemener patroon. Het persoonlijke trauma dat hij opgelopen had, stond symbool
voor het trauma van het gehele CDA.
van Middelburg tot Middelstum

Na de val van het kabinet besloten zowel CDA als PvdA direct de mogelijkheid van
samenwerking na de verkiezingen open te houden. Andriessen wilde “dit conflict
niet groter maken dan het is, evenmin moeten wij polarisatie met polarisatie beant
woorden. (...) De crisis mag geen verdere conseqenties hebben dan onder deze om
standigheden strikt noodzakelijk is.”20 In een verklaring riep het CDA-bestuur op
verdere polarisatie te voorkomen en zei het te betreuren dat de vernieuwingsvoor
stellen geblokkeerd dreigden te worden. Ook de leiding van de PvdA voelde er niets
voor de kans op een nieuwe centrum-linkse coalitie te verspelen. Den Uyl zei een
dag na de val van zijn kabinet dat de juistheid van zijn 8-8-plus-formule door de
crisis duidelijk was aangetoond. De PPR liet daarentegen weten niet opnieuw met de
christen-democraten te willen regeren.
De eerste maand na de kabinetscrisis had het CDA het moeilijk. De PvdA ging hard
in de aanval, onder meer met de bewering dat het CDA de grondspeculanten wilde
beschermen. Dat was een valse beschuldiging, want de KVP had duidelijk gevraagd
te voorkomen dat speculanten de prijzen konden opdrijven. Het CDA kon echter
niet duidelijk maken waarom de crisis nodig was geweest. Pas medio april, toen Van
Agt het land door ging reizen, herstelde het CDA zich. Van Agt ontpopte zich toen
meer dan ooit als een charismatische leider, die met de boodschap dat hij niet naar
links en niet naar rechts boog overal, van Middelburg tot Middelstum, zalen vol en
thousiaste aanhangers trok. In een aantal plaatsen werd hem na afloop gevraagd om
nog een keer terug te komen, omdat de zaal niet groot genoeg was geweest om alle
belangstellenden op te vangen.21 De protestanten klapten net zo hard voor hem als
de katholieken en maakten zo zichtbaar dat het CDA aan de basis geslaagd was en de
partij in Van Agt, zoals het verslag van het Centraal Verkiezingscomité vermeldde,
“een voortreffelijk man als lijsttrekker” had.22
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een verbijsterend resultaat
Op de verkiezingsavond hieven de CDA-leiders aarzelend het glas op de overwin
ning. De neergaande lijn was tot staan gebracht en het CDA had met 49 zetels (31,9
procent van de stemmen) zelfs een zetel meer veroverd dan de drie oude partijen sa
men in 1972 gedaan hadden. Dat was evenwel, zo had het Centraal Verkiezings Co
mité eerder op de dag vastgelegd, slechts reden tot gematigd optimisme.23 Het CDA
had namelijk nieuw elan teweeg moeten brengen en had daarom gemikt op meer
dan 50 zetels. Het optimisme werd verder getemperd doordat de PvdA tien zetels en
de vvd zes zetels winst had geboekt.
Niemand zei het, maar in feite was het resultaat verbijsterend. In de peilingen van
het NIPO had het CDA tot aan de val van het kabinet ver voor gelegen op de PvdA.24
In november was het verschil zelfs 15 procent geweest. Vanaf de Statenverkiezingen
van 1974 hadden de drie confessionele partijen in de peilingen een geleidelijke lichte
stijging vertoond, waardoor ze in de zomer van 1976 samen uit waren gekomen op
33 a 34 procent. Na de benoeming van Van Agt tot lijsttrekker was daar nog eens
bijna 3 procent bijgekomen. Het eerste Menten-debat had weer stemmen gekost,
maar bij de peiling van 8 november 1976 was het CDA uitgekomen op maar liefst 40
procent. Dat zou het hoogtepunt blijven. Tot de jaarwisseling bleef het percentage
schommelen rond de 38, om daarna tot aan de val van het kabinet terug te lopen tot
ruim 35. Na de val van het kabinet ging er nog eens 2 procent af en in de laatste
maand, toen Van Agt zijn op het oog succesvolle toernee door het land maakte, ver
loor het CDA nog eens 3 procent. Vergeleken met de laatste peilingen viel de einduit
slag nog mee.
In zijn evaluatierapport stelde het cvc dat het CDA er toch nog onvoldoende in
was geslaagd zich te presenteren als een nieuwe politieke beweging met een eigen
karakter.25 De vvd had daardoor de christen-democratie weer af kunnen schilderen
als een wagon achter de rode trein en de PvdA had het CDA kunnen neerzetten als
een onbetrouwbare bondgenoot. Dit was des te eenvoudiger geweest daar de CDAleiders wederom niet geheel met één tong gesproken hadden. Vooral de kabinetscri
sis had verlammend gewerkt. “Liberalen en socialisten haakten listig in op de ont
stane situatie en het CDA werd in de hoek gedrongen van de partij die niet precies
wist wat ze wilde”, aldus het cvc. De polarisatie was, kortom, onvoldoende be
dwongen.
een merkwaardig bedrijf

Toch is het zeer de vraag of het CDA inderdaad weer slachtoffer van de polarisatie
was geworden. De PvdA had ditmaal immers niet ten koste van de confessionelen te
gen de vvd gepolariseerd, maar zich rechtstreeks tegen het CDA afgezet. De kiezer
moest volgens de PvdA kiezen tussen Den Uyl en Van Agt. Het CDA had hierdoor
wel degelijk een duidelijk profiel gekregen. Wie Den Uyl uit het Catshuis wilde
houden, moest Van Agt stemmen, en niet Wiegel. Het had dus in de lijn der ver
wachtingen gelegen dat het CDA stemmen van de vvd had gewonnen, maar dat was
nauwelijks het geval geweest. Ook de stelling dat de val van het kabinet stemmen
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had gekost, is discutabel. Weliswaar zette de neergang zich na 22 maart versneld
door, maar de weglopers liepen net zo vaak naar de vvd als naar de PvdA, terwijl het
verlies beperkt werd door de toestroom van kiezers die tevreden waren met de val
van Den Uyl. Wel leed het CDA indirect onder de kabinetscrisis, doordat de PvdA er
van profiteerde. De PvdA had haar winst in hoge mate te danken aan de jonge kie
zers en de stemgerechtigden die in 1972 thuis waren gebleven. Deze groepen waren
pas na de val van het kabinet massaal toegestroomd. De teruggang van het CDA kan
hieruit echter niet voldoende worden verklaard.
Belangwekkender lijkt de in het evaluatierapport niet vermelde opkomst van
D’66. De wedergeboorte van d’66 was verbazingwekkend en verliep parallel aan de
neergang van het CDA. Tot oktober 1976 had D’66 in de peilingen tussen geen en 1
zetel geschommeld, eind januari was het op 2 zetels gekomen en daarna had het er
nog 6 zetels bij gewonnen.26 Dit is vooral interessant omdat d’66 zich presenteerde
als centrum-linkse partij en zich, in tegenstelling tot vorige keer, net als het CDA te
gen de polarisatie keerde. Nu kwam de winst van d’66 vooral van kiezers die in
1972 wd of PvdA gestemd hadden, maar dit sluit niet uit dat het CDA en d’66 tot op
zekere hoogte communicerende vaten waren. Het is heel wel mogelijk dat veel
voormalige PvdA- en WD-stemmers aanvankelijk van plan waren geweest CDA te
stemmen, maar zich later bedacht hadden. Het zou daarbij dan vooral om buiten- of
randkerkelijke kiezers zijn gegaan. Het CDA had op 25 mei bijna uitsluitend gods
dienstige kiezers over. Terwijl de KVP gehoopt had dat de winst vooral van de randkerkelijken zou komen, had het CDA zich slechts kunnen handhaven door een gro
ter deel van de gelovigen te trekken dan de oude drie confessionele partijen samen
gedaan hadden. Het verband tussen godsdienst en stembusgedrag was met de komst
van het CDA niet af- maar toegenomen.27 Het percentage gelovige kiezers dat con
fessioneel had gestemd was gestegen van 42 in 1972 tot 47 in 1977. Van degenen die
wekelijks naar de kerk gingen, had zelfs 77 procent confessioneel gestemd, tegen 69
procent in 1972.
De reconfessionalisering van het CDA was niet uitsluitend het gevolg van de in
vloed van de ARP. Het kan ook niet los gezien worden van het imago van de lijst
trekker. In tegenstelling tot wat de partijvoorzitters gehoopt hadden, repre
senteerde Van Agt eerder het oude dan het nieuwe. De CDA-top was hier ook wel
bang voor geweest. Zij had Van Agt al in oktober 1976 gezegd dat hij beter niet
meer kon spreken over het ethisch reveil. Het eve waarschuwde hem dat deze
term teveel geassocieerd werd met het conservatieve verzet tegen abortus, porno
grafie en alternatieve samenlevingsvormen en te weinig met de bronnen van de ei
gentijdse christen-democratie. Aantjes prees Van Agt om zijn ethische bevlogen
heid, maar hield hem voor dat hij zich niet in de eerste plaats moest richten op het
persoonlijk leven, maar op grotere zaken als solidariteit met de armsten, verant
woordelijkheid voor het milieu en zorg om de vrede. Van Agt probeerde dit ook
wel, maar slaagde er toch niet in van zijn conservatief-christelijke imago los te ko
men. Deels was dit zijn eigen schuld. Hij was nu eenmaal niet zo’n wereldverbete
raar en hij was werkelijk sterker geïnteresseerd in ethisch reveil op micro-niveau.
Nog in maart 1977 kondigde hij als minister van Justitie optreden aan tegen seksbioskopen en seksclubs. In de laatste maand vani de campagne hamerde hij op de
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noodzaak van een strenge regeling van de abortuskwestie, noemde hij de prostitu
tie “een merkwaardig bedrijf” en werd hem in Nijmegen het spreken onmogelijk
gemaakt door homoseksuelen en vrouwen die met rood geverfde doeken het podi
um opkwamen. Met dit alles werd hij bij een deel van de eigen achterban erg po
pulair, maar verspeelde hij bij de buitenwacht bijna alle sympathie. Uit het natio
naal kiezersonderzoek van 1977 kwam naar voren dat Van Agt bij de aanhang van
de WD en vooral bij die van de PvdA en d’66 zeer weinig waardering genoot.28
Ook bij de eigen aanhang was de gemiddelde waardering voor hem niet bijzonder
hoog. Van Agt kreeg van de CDA-kiezers in ieder geval minder hoge waarderings
cijfers dan Den Uyl van de PvdA-kiezers. Misschien had het CDA met Lubbers, die
een veel minder ouderwetse uitstraling had, wel de doorbraak naar het ontkerke
lijkte midden kunnen maken. Lubbers was bij de WD-aanhang nog minder geliefd
dan Van Agt, maar werd door de PvdA-kiezers veel meer gerespecteerd. Bij de
CDA-kiezers was Lubbers bijna even populair als Van Agt, maar het meest opzien
barend was zijn populariteit bij het electoraat van d’66: daar scoorde hij zelfs beter
dan bij de aanhang van zijn eigen partij. Zo gezien gaf de verkiezingsuitslag De
Zeeuw toch nog gelijk. De toekomst was geweest aan een open centrum-linkse
volkspartij.
§ 2 de kabinetsformatie van 1977

Op het eind van de verkiezingscampagne traden Van Agt en Den Uyl niet meer als
lijsttrekker op. De twee concurrenten sloten zich op in een crisiscentrum in Dren
the nadat Molukse jongeren in die provincie een schoolklas gegijzeld en een trein
gekaapt hadden. Om die reden nodigde de NOS op de verkiezingsavond hun plaats
vervangers uit. Voor de PvdA werd Van Thijn gevraagd, voor het CDA Aantjes. Ter
wijl Aantjes voor de televisie zijn eerste reactie op de uitslagen gaf, betrok plotse
ling zijn gezicht. Er kwam een ongenode gast de studio binnen: Andriessen. Van
Thijn begroette zijn katholieke collega hartelijk en vroeg hem of hij, nu de verkie
zingen voorbij waren, de leiding van het CDA weer op zich nam. Andriessen maakte
daarop een breed, vragend armgebaar.29
De volgende dag kwamen de Tweede-Kamerleden van de ARP, de CHU en de KVP
voor het eerst als CDA-fractie bijeen. Al direct bleek dat de eenheid nog ver te zoe
ken was. Voorafgaand aan de eerste CDA-fractievergadering hadden de CH- en de
AR-afgevaardigen nog afzonderlijk vergaderd; de Kvp’ers hadden telefonisch overleg
gehad. In de fractievergadering stelden de protestanten voor Aantjes onder Van
Agt, die voorlopig voorzitter werd, tot vice-voorzitter te benoemen. Maar de
Kvp’ers wilden hiervan niet weten en omdat zij met 26 van de 49 leden in de meer
derheid waren, kregen ze hun zin. Met 26 stemmen koos de fractie Andriessen tot
vice-voorzitter; Aantjes kreeg 14 stemmen, Kruisinga vijf. De antirevolutionairen
reageerden woedend op deze uitslag. Aantjes zelf was witheet. Hier was nu geble
ken wat hij altijd al vermoed had. Zodra de ARP niet meer terug kon, stelde de K.VP
orde op zaken en trok alles naar zich toe. De vergadering werd na Aantjes’ uitbarsting geschorst voor nader overleg. Andriessen stelde voor het vice-voorzitterschap
slechts tijdelijk op zich te nemen, maar Aantjes wilde van geen compromis weten.
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De week daarop werd daarom besloten hem toch maar tot vice-voorzitter te benoemen.
leuke dingen voor linkse mensen
Bij de PvdA was de ruzie in het CDA geamuseerd gadegeslagen. Ten onrechte: bijna
een half jaar later bleek de PvdA zelf het grootste slachtoffer van de tegenstelling
tussen Aantjes en Andriessen te zijn, toen de formatie van het tweede kabinet-Den
Uyl afsprong op de persoon van Andriessen. In de tussenliggende maanden hadden
Van Agt voor het CDA, Van Thijn voor de PvdA en Jan Terlouw voor d’66 met
(in)formateur Den Uyl moeizame formatiebesprekingen gevoerd.
CDA en PvdA zagen in de verkiezingsuitslag de nadrukkelijke wens van de kiezers
om tot een tweede kabinet-Den Uyl te komen, maar waren slechts met grote moeite
te bewegen tot de concessies die zo’n kabinet mogelijk konden maken. Dc PvdA was
neegaander dan in 1973, maar stelde zich niettemin weer zeer hard op. Zij wilde
oste wat kost de gewenste maatschappijhervormingen binnenhalen. Veel promiente PvdA’ers vonden dat het kabinet-Den Uyl te weinig “leuke dingen voor linkse
flensen” tot stand had gebracht en wilden alleen weer regeren als dat nu goed ge
maakt werd. Daar kwam bij dat de PvdA-top de macht van het CDA onderschatte.
Den Uyl en Van Thijn hoopten de christen-democraten weer tegen elkaar uit te
kunnen spelen en geloofden niet of nauwelijks dat het CDA in staat zou zijn zonder
de PvdA te regeren. CDA en VVD hadden samen weliswaar 77 zetels, maar de PvdA
vertrouwde erop dat de ARP een centrum-rechtse coalitie onmogelijk zou maken.
Ook in het CDA werd aan de levensvatbaarheid van een centrum-rechtse coalitie
sterk getwijfeld, zij het dat de speculaties hierover toenamen naarmate de formatie
langer duurde. Eind augustus - de kabinetsformatie was juist voor de tweede keer
vastgelopen - constateerde Aantjes dat steeds meer fractieleden zich zouden kunnen
vinden in een coalitie met de WD. Volgens Aantjes vond al ruim de helft van de
fractie het gerechtvaardigd om eens te onderzoeken of met de vvd een kabinet ge
vormd kon worden. Van Agt zelf meende echter dat zo’n “kleine coalitie in feite
geen echte levenskansen” had.30 Juist door deze overtuiging hield hij de kans op een

kabinet met de vvd in stand. Doordat hij weigerde met de wd te praten, werd deze
partij in tegenstelling tot in 1973 niet halverwege de formatie afgeschreven en bleef
tot het laatst de mogelijkheid bestaan dat het CDA zou overlopen.
Het CDA stelde zich net als de PvdA hard op. Voorop stond het verlangen om her
haling van de formatie van 1973 te voorkomen. Het CDA wilde gelijkwaardigheid en
reageerde overgevoelig op alle signalen die erop wezen dat de PvdA de christen-de
mocraten weer niet voor vol aanzag. Onderhandelaar Van Agt toonde zich meestal
soepel als beton en wanneer hij tot wankelmoedigheid neigde, werd hij vanuit de
fractie gecorrigeerd door Andriessen. Andriessen stemde maar liefst driemaal tegen
een door Van Agt bereikt deelakkoord en wekte zo bij hem de indruk dat hij het
spel toch nog niet hard en handig genoeg gespeeld had. Van Agts andere topadvi
seur, Aantjes, neigde meer tot soepelheid, maar was evenmin bereid de PvdA een
overwicht te gunnen.
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Dries zwijgt
Toch kwam er eind september een regeerakkoord, dat de PvdA-fractie unaniem en
de CDA-fractie met uitzondering van drie leden van de CHU goedkeurde. Maar toen
begonnen de problemen pas goed. Boven de formatie had al vanaf het begin de
schaduw van de zetelverdeling gehangen. De PvdA had de meerderheid in het kabi
net opgeëist en het CDA had laten weten niet met minder ministersposten genoegen
te zullen nemen dan de PvdA. Nu had het voor de hand gelegen dat de partijen el
kaar hadden gevonden op een 8-8-plus-verdeling. Het CDA had dan evenveel minis
ters geleverd als de PvdA en de PvdA-ministers hadden bij stakende stemmen toch
hun wil kunnen doordrijven. Het CDA stelde bij het begin van de formatie voor de
8-8-plus-formulc te hanteren, maar de PvdA sloot dit uit, omdat zij d’66 bij de for
matie wilde betrekken. Het CDA stemde hier met tegenzin in toe, maar waarschuw
de dat dit niet mocht betekenen dat het minder zetels zou krijgen dan de PvdA. Het
vond de deelname van d’66 al een flinke concessie, omdat het deze partij als bond
genoot van de PvdA beschouwde. De PvdA zelf was hier ambivalent over. Zij zag
D’66 als bondgenoot bij ethische kwesties, maar wilde toch zelfstandig de meerder
heid in het kabinet hebben, omdat zij de Democraten wantrouwde op het punt van
het sociaal-economische beleid. Zij eiste daarom een 8-7-1 verdeling.
Toen de zetelverdeling eind september weer aan de orde kwam, begrepen Van
Thijn en Den Uyl inmiddels wel dat 8-7-1 vrijwel onhaalbaar was. Om toch zijn zin
te krijgen stelde Van Thijn als alternatief een 7-7-2 verdeling voor met een zware
“kwalitatieve weging” van de posten en personen. Volgens zijn eigen verslag zei hij
tegen Van Agt: “Als het per se 7-7-2 moet worden, dan kunnen wij terecht hoge ei
sen stellen. Eén van die eisen is Justitie. Ik wil openhartig zijn en niet langer om de
hete brei heen draaien. In dat geval wegen voor ons ook de personen zwaar. Jullie
mogen niet verwachten dat we dan akkoord gaan met èn de oppositieleider (Kruisinga), èn de man die het akkoord op hoofdpunten heeft afgewezen (Andriessen), èn
de man die op Justitie het eerste kabinet-Den Uyl ten val heeft gebracht (Van Agt).
Sorry Dries, maar ik kan beter zeggen hoe ik er tegenaan kijk.” Van Agt toonde be
grip. “Hij begrijpt maar al te goed dat de PvdA aanhikt tegen ‘die snaak met wie we
al zoveel gedonder hebben gehad’.”31
Enkele dagen later deelde Van Agt zelfs mee dat hij besloten had zich terug te
trekken uit de politiek. Van Thijn en Den Uyl reageerden verrast. Van Thijn was
opgewonden en opgetogen, maar Den Uyl voelde naast vreugde ook twijfel. Dat
laatste was terecht. De CDA-fractie was woedend over het onrecht dat haar lijsttrek
ker zover had gebracht. Ze vond het vertrek van Van Agt onbespreekbaar. Als Van
Agt zou wijken voor de machtspolitiek van de PvdA, zou dat neerkomen op een
herhaling van het drama van 1973 en leiden tot een nieuwe machtstrijd rond zijn
opvolging. Van Agt liet zich overhalen te blijven en keerde extra geladen aan de on
derhandelingstafel terug. Daarna zat de formatie drie weken muurvast. Er werd ge
praat, maar zonder resultaat. Steeds vaker werd er gewoon gezwegen. Van Thijn:
“Dries zwijgt. (...) Deze keer wel erg lang. Na een half uur voel ik een kriebel opko
men. Een proestlach, zoals je die vroeger wel eens op school had tijdens een verve
lende les, kondigt zich aan. Ik probeer me in te houden. Het lukt niet. Ik barst uit in
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een ongenadige proestbui. Ik bedenk er in wanhoop een grap bij. ‘Ik vind dat de
notulist wel erg weinig opschrijft’, roep ik. Er wordt gelachen. Nu kan ik weer even
vooruit. Intussen duurt de stilte voort. Na enige tijd krijg ik weer dat kriebelgevoel.
Opnieuw hou ik het niet uit. (...) Ik ren de kamer uit, de gang op en brul het uit.
Minutenlang.”32
geen gezellige man

Uiteindelijk bereikten Van Thijn en Van Agt op 24 oktober toch een compromis. In
een lang gesprek zonder Den Uyl en Terlouw en met sigaren en cognac spraken ze
af dat het 7-7-2 zou worden met Justitie voor het CDA en Van Agt op Binnenlandse
Zaken. Op de personen legden ze zich verder niet vast, maar ze waren het erover
eens dat Andriessen beter in het kabinet kon komen dan Kruisinga, die ze beiden als
een opportunist beschouwden.
De uitschakeling van de CH-leider was echter onverenigbaar met het CDA-belang.
Toen Van Agt een week later, op 1 november, met een namenlijst bij Den Uyl
kwam, stond daarop Kruisinga op Landbouw. Den Uyl zei dat er in dat geval voor
Andriessen geen plaats was. Maar nog dezelfde dag noemde Van Agt Andriessen
voor Economische Zaken. Den Uyl herhaalde zijn standpunt en voegde eraan toe
dat Andriessen in geen geval Economische Zaken kon krijgen. Wat hij niet uitsprak,
was dat hij verre de voorkeur gaf aan Kruisinga. Den Uyl was bang voor Andries
sen. Hij vreesde hem als onderhandelaar en kon niet met hem overweg. Den Uyl er
gerde zich aan het genoegen waarmee Andriessen volgens hem zijn welstand eta
leerde en in de betere kringen verkeerde en Andriessen op zijn beurt vond Den Uyl
“geen gezellige man”, “niet iemand waarmee je een borrel drinkt”.33 Hun onderlin

ge contacten hadden ze altijd beperkt tot het strikt noodzakelijke en wanneer over
leg per se noodzakelijk was, dan schakelden ze het liefst tussenpersonen in. Den
Uyl had Van Thijn, die het wel goed met Andriessen kon vinden, dan ook al in een
vroeg stadium gevraagd in het kabinet plaats te nemen als Andriessen onverhoopt
minister zou worden. Dat dat zou gebeuren, wass nauwelijks te vermijden, want in
de CDA-fractie wilde Aantjes hem niet hebben en jAantjes zelf was niet bereid in het
kabinet plaats te nemen.
Toen duidelijk werd dat de PvdA de gelederen tegen Andriessen gesloten had,
overwoog de KVP-top toch nog haar eerste man te laten schieten.34 Zij voelde er nog
steeds weinig voor de formatie te laten mislukken, omdat zij vreesde dat dan de re
latie met de PvdA weer voor jaren verstoord zou zijn. Het dagelijks bestuur van de
KVP zag op 3 november nog drie mogelijkheden: Andriessen kon zichzelf terugtrek
ken, hij kon zijn kandidatuur met steun van de fractie handhaven en vanuit de frac
tie kon een dringend beroep op hem gedaan worden zich terug te trekken. Het eer
ste en tweede besluit zou het dagelijks bestuur accepteren, in het derde geval zou
het zich nader beraden. Het bestuur overwoog een oproep uit de fractie af te keuren
en de Kvp-kandidaten te ontraden zitting te nemen in het kabinet, maar betwijfelde
of dat verstandig zou zijn, want het zou niet alleen de relatie met de PvdA verstoren,
maar ook kunnen leiden tot een breuk in het CDA.
Zover hoefde het niet te komen. In de finale confrontatie tussen Van Agt en Den
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Uyl, die tot 7 uur in de ochtend van 4 november duurde, weigerde Van Agt Andriessen te laten vallen, waarna Den Uyl zijn formatie-opdracht voor de laatste maal
teruggaf. Van Agt stelde daarna in KVP-kring nog voor Andriessen alsnog van Eco
nomische Zaken af te schuiven, maar Andriessen zelf vond dat niet meer met de
PvdA onderhandeld moest worden.35 Vergeer wilde nog eens bekijken of Andries
sen fractievoorzitter kon worden en Aantjes minister, maar daarvoor was Aantjes
niet te vinden. Bijna de hele CDA-fractie vond inmiddels dat nu maar eens met de
wd gesproken moest worden.

rechte lijn of driehoek
Den Uyl en Van Thijn gaven na de definitieve mislukking van hun formatiepogingen het CDA en de linkervleugel van hun eigen partij de schuld van het debacle. Ten
onrechte. De linkervleugel was wel lastig geweest, maar had de formatie niet ge
blokkeerd. Pas op 5 november, een dag nadat Den Uyl het opgaf, zou het PvdAcongres definitief over de formatie beslissen. Hoewel de PvdA-partijraad het ak
koord tussen Van Thijn en Van Agt had afgewezen, lijdt het geen twijfel dat Den
Uyl van het congres het groene licht had kunnen krijgen voor zijn tweede kabinet,
ook als Andriessen daarin minister van Economische Zaken was geweest. Er is meer
reden het fiasco aan het CDA te wijten. Vooral de tegenstelling tussen Andriessen en
Aantjes en Aantjes’ weigering minister te worden maakten een oplossing onmoge
lijk. Achteraf is ook gesuggereerd dat Van Agt vanaf het begin op een mislukking
heeft aangestuurd. Na het tweede Menten-debat zou hij niet meer met de PvdA heb
ben willen regeren. Inderdaad maakte hij na dit debat, zoals we gezien hebben, op
merkingen die een voorkeur voor de WD konden verraden. Die opmerkingen wer
den echter in het CDA niet weersproken, eenvoudigweg omdat iedereen het ermee
eens was. Dat Van Agt hard onderhandelde was in overeenstemming met de wens
van het hele CDA; een deel van de fractie vond hem zelfs nog te mild. Maar ook als
hij de PvdA uit het kabinet had willen werken, dan nog was hem dat niet gelukt als
Den Uyl zijn bezwaren tegen Kruisinga en Andriessen had ingeslikt. Zo bezien had
Den Uyl zijn nederlaag aan zichzelf te wijten. Aan de andere kant was zijn verlan
gen Andriessen uit het kabinet te houden niet onredelijk. Het is niet ongebruikelijk
dat partijen bij kabinetsformaties eikaars kandidaten balloteren. Alleen in het kli
maat van 1977 was dit niet mogelijk.
De formatiepoging liep niet alleen stuk door persoonlijke tegenstellingen, maar
ook doordat PvdA en CDA een diametraal tegenovergestelde visie op de Nederlandse
politiek hadden. De PvdA hield in essentie vast aan de polarisatiestrategie, die de uit
schakeling van het confessionele midden ten doel had. Zij wilde politiek handelen
volgens een links-rechts- of progressief-conservatief-schema en wilde alleen regeren
met het CDA als dit ook progressief was. Het CDA wilde daarentegen de polarisatie
overwinnen. Het wenste zichzelf niet te plaatsen op een links-rechts-lijn. Volgens
zijn eigen visie maakte het CDA geen deel uit van een ideologische lijn, maar van een
ideologische driehoek, waarin de christen-democratie naast de sociaal-democratie
en het liberalisme een geheel eigen plaats innam. In het kader van de strijd tussen
deze twee visies moest de PvdA de meerderheid eisen en het CDA gelijkwaardigheid.
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Achteraf kan worden vastgesteld dat de polarisatiestrategie is mislukt en het CDA
heeft gezegevierd. De PvdA had veel onheil voor zichzelf kunnen voorkomen door
de kracht van het CDA tijdig te onderkennen. De politicoloog Ph. van Praag jr.
meent dat de PvdA al in 1974 een fatale fout heeft gemaakt door de electorale stabili
satie van het CDA te negeren.36 Inderdaad is er veel voor te zeggen om 1974 als het
beslissende jaar voor het CDA te zien. Toen de lagere- en middenkaders van de drie
oude partijen elkaar eenmaal gevonden hadden, was de eenwording bijna onaf
wendbaar. Toch is het al te makkelijk de PvdA achteraf blindheid te verwijten. Eind
1974 waren ook de leidende christen-democraten nog lang niet overtuigd van de
komst van het CDA. Voor De Zeeuw was de twijfel hierover enkele maanden later
een van de redenen om op te stappen. Steenkamp heeft in 1980 gezegd dat hij er tot
het laatst toe rekening mee heeft gehouden dat de fusie niet zou doorgaan.37 An-

driessen zag in april 1976 door de houding van de ARP “ernstige belemmeringen
voor de ontwikkeling van het CDA” die de vorming van een CDA-lijst hoogst twijfel
achtig maakten.38 Aantjes bleef zich tot najaar 1976 tegen de CDA-lijst verzetten en
Kruisinga tot december 1975. Omdat bovendien de onderlinge relaties binnen de
top van het CDA in 1977 beroerd waren, waren de verwachtingen van Den Uyl en
Van Thijn zo gek nog niet. En ten slotte: als het CDA zeker van zichzelf was ge
weest, had het ook wel met 8-7-1 genoegen kunnen nemen.

laweit
Nadat het overleg met de PvdA afgebroken was, sloot Van Agt verbazend makkelijk
een regeerakkoord met Wiegel. Hoezeer Van Agt ook geaarzeld had over een breuk
met de PvdA, toen deze eenmaal tot stand was gekomen was hij uiterst resoluut. Zijn
beslistheid werd nog bevorderd door de prettige verstandhouding die hij met Wie
gel opbouwde. Hij voelde de noodzaak niet ook met de vvd nog eens hard te on
derhandelen - een bezigheid waartoe hij zich toch altijd al enigszins moest forceren.
Omdat Wiegel evenmin het onderste uit de kan wilde halen, handelden beide heren
hun dagprogramma in de regel zo vlot af, dat er daarna nog volop ruimte overbleef
om in de informele sfeer nader tot elkaar te komen. “Buiten”, zo vertelde Van Agt
later, “dromde de schare der journalisten, met veel laweit en groot ongeduld en te
dien tijde zaten wij te kaarten.”39 Zo werd bewust de indruk gewekt dat het overleg
nog heel wat tijd vergde. Als Van Agt te snel klaar was geweest, had dat problemen
kunnen opleveren met de CDA-fractie.
Die problemen kwamen overigens toch wel. Nadat Van Agt en Wiegel een re
geerakkoord overeen waren gekomen, bleek dat het genoeglijk samenzijn met de
wd in het CDA tot meer moelijkheden leidde dan het onaangename treffen met de
PvdA. De ARP en de KVP hadden over de nieuwe coalitie namelijk een sterk uiteenlo
pend oordeel. De KVP stemde vlot met de partnerruil in. In de partij bestonden nau
welijks inhoudelijke bezwaren tegen het akkoord met de wd. De partijraad bleek
schoon genoeg te hebben van de PvdA en omhelsde, heel anders dan vijf jaar eerder,
de liberalen met liefde, en ook het dagelijks bestuur en het katholieke deel van de
CDA-fractie schaarden zich van harte achter het regeerakkoord. Heel anders was dat
bij de ARP. De ARP had juist grote moeite met de partnerruil. Negen van de 14 anti-
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revolutionairen in de fractie hadden Andriessen aan de PvdA willen opofferen.
Daarna hadden de meesten van hen wel ingestemd met het openen van de ondcrhandelingen met de wd, maar over het resultaat van dat overleg waren ze allerminst
tevreden. Eind november uitten ministers, fractieleden en partijbestuurslcdcn van
de ARP bij beraad in eigen kring een stroom van kritiek op het concept-regecrakkoord, waarna de CDA-fractie Van Agt met maar liefst honderd amendementen te
rugstuurde naar de onderhandelingstafel. Wiegel stemde binnen twee dagen met
tachtig procent van deze wijzigingsvoorstellen in, maar dat stelde de antirevolutio
nairen niet gerust. Integendeel, ze vonden dat Wiegel veel te makkelijk toegegeven
had. Volgens hen onderschreef hij uitspraken, die hij eenvoudigweg niet kon me
nen. In het regeerakkoord stond bijvoorbeeld dat de individuele welvaartsverhoging
niet het hoogste doel van het regeringsbeleid mocht zijn, terwijl Wiegel jarenlang
het tegenovergestelde had beweerd. Daar kwam bij dat in het akkoord zoveel in het
vage bleef, dat de WD nog volop gelegenheid zou krijgen het beleid naar zich toe te
trekken. Juist omdat de wd zo’n makkelijke onderhandelingspartner was geweest,
had Van Agt haar volgens de antirevolutionairen veel harder onder druk moeten
zetten.
In de nacht van 29 november wezen na een tien uur durende fractievergadering
vijf antirevolutionairen, onder wie Aantjes en De Boer, en één Kvp’er het regeerak
koord af. Wel beloofden deze dissidenten het kabinet “zo enigszins mogelijk in loy
aliteit te zullen bejegenen”.40 Als gevolg van deze opstelling kwam het kabinet-Van
Agt tot stand, maar werd het regeerakkoord slechts door 71 Tweede-Kamerleden
onderschreven.
een onwillige premier

De zorgen werden nog vergroot door problemen rond de personele invulling van
het kabinet. De VVD deed in tegenstelling tot de PvdA absoluut niet moeilijk over
CDA-kandidaten, maar nu zorgden de kandidaten zelf voor problemen. Allereerst
ontstonden er moeilijkheden rond Van Agt. In het CDA vond vrijwel iedereen dat
Van Agt premier moest worden, maar de uitverkorene zelf voelde daar weinig
voor.41 Hij vond H.M. van den Brink, die in de late jaren veertig en de vroege jaren
vijftig voor de kvp minister van Economische Zaken was geweest, veel beter. Van
Agt wilde geen premier worden, zolang niet vaststond dat Van den Brink niet be
schikbaar was. Van den Brink zat echter in het buitenland en bleek bij terugkeer
niets voor de aangeboden functie te voelen. Hij vond dat hij, na 25 jaar een topfunc
tie in de bankwereld bekleed te hebben, te ver van de politiek afstond. Vervolgens
polste Van Agt oud-minister van Financiën R.J. Nelissen, eveneens een Kvp’er, maar
die was evenmin toeschietelijk. Daarna meende Van Agt dat Andriessen premier
moest worden, maar dat vond de KVP-top weer onverstandig. Andriessen zou als
premier te veel polarisatie met de PvdA en te veel verzet bij de ARP oproepen. De
partijtop besprak nog een aantal andere mogelijke kandidaten, maar achtte die stuk
voor stuk minder geschikt, zodat Van Agt ten slotte zuchtend en steunend toch
maar zelf de last der natie op zijn schouders nam.
De bezetting van de sociaal-economische driehoek leverde nog grotere proble-
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men op. De ARP kreeg Sociale Zaken, zodat de KVP en de vvd Financiën en Econo
mische Zaken moesten verdelen. Voor de ene post waar de KVP recht op had, had zij
twee goede kandidaten: Andriessen en Lubbers. Al tijdens het eerste deel van de
formatie had dit moeilijkheden opgeleverd, toen de PvdA Lubbers in plaats van An
driessen op Economische Zaken wenste. Lubbers, die deze functie al bekleedde,
wilde zelf ook wel, maar kreeg geen toestemming. Van Agt zei tegen Van Thijn dat
Lubbers het op Economische Zaken niet goed gedaan had en een slechte naam bij
de werkgevers had. Hij wilde hem Ontwikkelingssamenwerking toeschuiven, maar
daarmee nam Lubbers zelf geen genoegen. Nog in zijn laatste voorstel, op 2 novem
ber, zette Den Uyl Lubbers op Economische Zaken. Toen Den Uyl drie dagen later
op het PvdA-congres hiervan verslag deed, gaf het congres de KVP-bewindsman een
“dolzinnig” applaus.42

Lubbers

De tragiek van Ruud Lubbers was dat hij bij de PvdA, d’66 en de ARP beter lag dan
bij zijn eigen partij. In de KVP had hij alleen even een rol gespeeld in 1967 en 1968.
Hij hoorde toen bij de radicalen, maar haakte af toen die in meerderheid de partij
verlieten.
Anders dan Van Agt was Lubbers opgegroeid in de zakelijke sfeer van de Rand
stad. Zijn vader was een groot metaalondernemer in Rotterdam en Lubbers zelf
werd op 12-jarige leeftijd naar het internaat van de jezuïeten in Nijmegen gestuurd.
Daar leefde hij niet in het beschermde milieu waarin Van Agt opgroeide, maar in
een sfeer waarin hij moest vechten om zich te handhaven. Na de middelbare school
keerde hij terug naar Rotterdam, waar hij economie studeerde. Als student was hij
geen “losbol”, maar een nijvere, wat stille jongen, die snel cum laude afstudeerde.
Nadat zijn vader reeds op jeugdige leeftijd was overleden, kwam hij in 1965 in de
directie van het familiebedrijf, Hollandia Machinefabrieken, later Hollandia Kloos.
Met de politiek kwam hij pas weer in aanraking in 1973. In de laatste fase van de
kabinetsformatie van dat jaar bracht D’66-leider Van Mierlo hem in contact met An
driessen, die nog een geschikte kandidaat voor Economische Zaken zocht. Van
Mierlo had Lubbers twee jaar eerder leren kennen, toen deze hem aangesproken
had na een toespraak over de Club van Rome. Lubbers bleek de pessimistische cul
tuurfilosofie van de Club van Rome en van Van Mierlo te onderschrijven en maakte
op de aanvoerder van d’66 een uitstekende indruk. Ook Andriessen had een prettig
eerste contact met hem en liet hem - 33 jaar oud - als grote onbekende tot het kabinet-Den Uyl toetreden. Daar leek hij aanvankelijk niet op zijn plaats. Zijn collega’s
hadden moeite met hem, doordat hij in drift kon ontsteken en met slaande deuren
de ministerraad kon verlaten als hij geen gelijk kreeg. Na verloop van tijd ging het
echter beter. Hij had “een ongebreidelde denkproduktie”, waarmee hij zijn collega’s
en ambtenaren nog wel eens in verwarring bracht, maar die hem voor Den Uyl een
serieuze partner maakte. Lubbers stoorde zich wel enigszins aan de arrogantie van
Den Uyl, maar had er minder moeite mee dan Van Agt. Doordat hij net als Den
Uyl van alles op de hoogte was, zich met alles bemoeide en altijd weer met onver
wachte oplossingen kwam, ging hij Andriessen en Van Agt op den duur irriteren.
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Andriessen was er bijvoorbeeld niet gelukkig mee dat Lubbers in januari 1976 zon
der zijn medeweten nog een compromis bereikte in het conflict over de vermogensaanwasdeling (vad), nadat Andriessen al min of meer besloten had het kabinet over
deze kwestie te laten vallen. Bovendien beschouwde Andriessen hem als een ge
duchte concurrent. Niet ten onrechte: velen, onder wie Aantjes en Lubbers zelf, za
gen de jonge minister toen al als de man van de toekomst.
schietschijffunctie

Eind 1977 eisten Andriessen en Lubbers beiden de KVP-post in de sociaal-economische driehoek op. Om uit het probleem te komen arrangeerde de KVP-top op
vrijdag 2 december een vergadering bij Rinus Peijnenburg, een jeugdvriend van
Van Agt, thuis.43 Daar stelde KVP-voorzitter Vergeer voor Lubbers als kandidaat
voor Economische Zaken en Andriessen als kandidaat voor Financiën te nemen.
Als door het overleg tussen Van Agt en Wiegel Economische Zaken aan de kvp
zou toevallen, dan zou Lubbers zijn begeerde post in de sociaal-economische drie
hoek krijgen. Als het overleg voor de kvp Financiën zou opleveren, dan zou An
driessen die post bezetten. In beide gevallen zou de afvaller een ander departement
krijgen. Andriessen was het met deze oplossing eens en noemde Defensie als twee
de keus. Lubbers vond echter dat er helemaal geen probleem hoefde te zijn als An
driessen premier werd. Andriessen antwoordde dat dat onmogelijk was en na aan
dringen van de anderen beloofde Lubbers dat hij over het voorstel van Vergeer
zou nadenken. Mocht het “ja” worden, dan had ook hij een lichte voorkeur voor
Defensie.
Nog dezelfde avond sprak Van Agt met Wiegel af dat de kvp Financiën zou ne
men en de volgende dag meldden de kranten al dat Andriessen dit departement ging
leiden. Maar Lubbers nam dit niet. Zondagochtend belde hij Vergeer op om te zeg
gen dat hij beschikbaar was voor Financiën. Zo hij vrijdag iets anders had gezegd,
dan kwam hij daar nu op terug. Inmiddels had hij buiten de KVP hulp gezocht, bij
onder anderen de voorzitter van het CNV, Jan Lanser (arp), de voorzitter van de SER,
J.W. de Pous (CHU) en de antirevolutionaire econoom Wil Albeda. Na Lubbers bel
de Lanser Vergeer om te zeggen dat de christelijke vakbeweging liever Lubbers op
Financiën zag dan Andriessen.
Zondagavond kwam de KVP-top zonder Lubbers opnieuw bijeen. Het gezelschap
verkeerde in een bedrukte stemming; Van Agt was aangeslagen, Andriessen was
boos en Vergeer bezorgd. Besloten werd oud-premier De Jong op Lubbers af te
sturen om hem voor een andere ministerspost te winnen. Het leverde niets op. Lub
bers wilde alleen Financiën hebben en De Jong rapporteerde na zijn gesprek met
hem dat hij daarvoor niet geschikt was. De Jong vond Lubbers “te labiel” voor “de
schietschijffunctie”, die een minister van Financiën nu eenmaal had. Daarmee had
Lubbers afgedaan. Hij bleef buiten het kabinet en werd naar de Tweede Kamer ver
bannen. Het dagelijks bestuur besloot nog dat hij daar de meest gekwalificeerde
man was om Andriessen als eerste KVP’er op te volgen, maar dat was een schrale
troost, want inmiddels was Aantjes fractieleider geworden.
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een opgebroken weg
De CDA-fractie koos Aantjes in de eerste week van december met grote meerderheid
tot voorzitter. De katholieken waren een half jaar eerder erg geschrokken van de
woede die zij bij Aantjes hadden opgeroepen en hadden daaruit geleerd dat de anti
revolutionairen met zijden handschoenen moesten worden aangepakt. Zeker nu een
katholiek premier werd, moest Aantjes fractieleider worden. Van Agt en Vergeer
vonden hem overigens wel geschikt voor die positie.44 Aantjes was allerminst en
thousiast over het kabinet en zou, als hij te veel geprikkeld werd, het voortbestaan
van de nieuwe ploeg in gevaar kunnen brengen. Als fractieleider zou hij daarente
gen misschien een belangrijke steunpilaar worden. Hij zou gedwongen zijn reke
ning te houden met de realiteit en zou zijn kritische partijgenoten met het kabinet
kunnen verzoenen.
In de laatste week van de formatie maakte de aanstaande premier nog een ont
moedigende rondgang langs kandidaat-bewindslieden uit de ARP. Verscheidene aan
gezochte antirevolutionairen, onder wie Boersma, De Gaay Fortman en Goud
zwaard, weigerden toe te treden tot zijn kabinet. Het werd uiteindelijk zo pijnlijk,
dat De Boer zich moest verweren tegen de indruk dat hij met de voordracht van
kandidaten een spelletje speelde. De voorzitter van de ARP verklaarde in een persbe
richt dat hij de betrokkenen wel degelijk dringend gevraagd had hun benoeming te
aanvaarden. Zijn partij had geen kandidaten die in beginsel slechts voor de ene regeringscombinatie te vinden waren en voor de andere niet. Goudzwaard voegde daar
in een eigen verklaring aan toe dat ook voor hem “de weg naar de PvdA een vol
strekt opgebroken weg geworden” was, die hij “niet langer voor het CDA begaan
baar” achtte.45 De totstandkoming van het kabinet-Van Agt mocht dan ook zeker

niet belemmerd worden. Persoonlijk vond hij evenwel het regeerakkoord te mager
en het maatschappelijk draagvlak van het kabinet te smal. Hij vreesde dat van het
kabinet-Van Agt “in een reeds sterk gepolariseerde situatie” nog eens extra polarise
rende impulsen zouden uitgaan.
Na het afzeggen van Goudzwaard werden toch nog vrij snel drie antirevolutio
nairen - Albeda, De Koning en de Amsterdamse jurist Job de Ruiter - bereid ge
vonden het kabinet te versterken. Albeda wilde eigenlijk ook niet, maar vond na al
les wat gebeurd was dat het belang van het CDA zwaarder moest wegen dan zijn ei
gen voorkeur. Ook met hem erbij was het evenwicht tussen antirevolutionairen en
ka-tholieken echter zoek. Het kabinet-Van Agt was het meest katholieke kabinet
uit de Nederlandse geschiedenis. De Kvp had haar beste mensen ingezet en de pre
mier geleverd. De ARP was daarentegen vertegenwoordigd door haar tweede keus.
Veel antirevolutionairen vonden dat het kabinet er helemaal niet had horen te zit
ten. Het CDA zou nog veel last krijgen van deze tegenstelling.

§ 3 twee politieke culturen

Als er nog drie zelfstandige christen-democratische fracties waren geweest, dan was
waarschijnlijk opnieuw één van hen in de oppositie terechtgekomen. Een meerder
heid in de fractie en het partijbestuur van de ARP had de kabinetsdeelname dan afge-

190

i

wezen. Ook nu er één fractie was en er drie antirevolutionairen in het kabinet zaten,
bleven de meningsverschillen tussen katholieken en antirevolutionairen een bron
van spanning. Zowel binnen de CDA-fractie als tussen de fractie en het kabinet ont
stond voortdurend irritatie. De kern van de moeilijkheden was de coëxistentie van
twee totaal verschillende politieke culturen in de CDA-fractie: die van de katholieken
en die van de antirevolutionairen. De christelijk-historischen speelden, mede door
dat de lastige Kruisinga in het kabinet zat, in dit conflict nauwelijks een rol. Zij wa
ren met slechts negen man in de fractie vertegenwoordigd, onder wie maar liefst vijf
nieuwkomers, en hadden geen traditie van krachtig en eensgezind optreden. Zij wa
ren over het algemeen nogal behoudend, op ethisch gebied was een enkeling zelfs
uiterst conservatief, maar hadden veelal ook een relativerende instelling en stemden,
als het erop aankwam, met de grote groep mee. De christelijk-historischen vochten
niet voor hun standpunten, lieten zich imponeren door de vechtjassen uit de ARP en
waren al lang blij als ze voor de eigen achterban herkenbaar bleven.
Heel anders lag dat bij de antirevolutionairen. Hun fractie zat voor 1977 vol met
sterke persoonlijkheden, die ook volop de ruimte namen zichzelf te etaleren. De le
den opereerden niet zelden op eigen houtje en namen in de publieke discussies pitti
ge standpunten in. In de AR-fractie werd vaak hard en principieel gediscussieerd,
waarbij het er minder om leek te gaan om allen op één lijn te krijgen, dan om het
juiste standpunt in te nemen en daarvan zo goed mogelijk te getuigen - de antirevo
lutionairen zochten, nog steeds, de antithese.
Deze politieke cultuur was altijd al kenmerkend geweest voor de ARP, maar was
door Aantjes nog eens extra gestimuleerd. Aantjes had waardering voor getalenteer
de politici en gaf hen de kans zich te ontplooien. Bovendien opereerde hij zelf solis
tisch en was hij binnen de fractie te omstreden om zijn ploeg geruisloos naar zijn
hand te kunnen zetten. Aantjes was een eenzaam man, door velen bewonderd, maar
zonder vrienden en met veel vijanden. De cultuur van de AR-fractie hing verder sa
men met haar geringe omvang. Die had tot gevolg dat de in te nemen standpunten
in de voltallige fractie bediscussieerd werden en niet door kleine groepjes specialis
ten. Verder kon de ARP zich meningsverschillen veroorloven omdat zij, hoewel niet
zonder invloed, toch altijd in de schaduw van de KVP stond. De vorming en het
voortbestaan van kabinetten was in de eerste plaats van de kvp afhankelijk, niet van
de ARP. Ten slotte speelde bij dit alles nog een ideologische en godsdienstige gedre
venheid mee, die bij de pragmatische KVP volstrekt ontbrak.
De fractie van de KVP was alleen al door haar omvang en invloed in veel opzichten
het tegendeel van die van de ARP. Hier werden de standpunten wel in kleine kring
voorgekookt, hier vond wel intern overleg plaats voor iets naar buiten gebracht
werd, hier sprak de fractieleider wel namens de gehele fractie. Wat dat betrof was de
toestand in de jaren zeventig weer geworden zoals die onder Romme was geweest.
Zoals we hebben gezien had de verzwakking van de religieuze banden in de jaren
zestig binnen de fractie geleid tot spanningen. De belangentegenstellingen werden
na het vertrek van Romme op het scherp van de snede uitgevochten. Maar langza
merhand waren de belangenbehartigers uit de fractie verdwenen. Dat kwam vooral
doordat het Nederlands Katholiek Vakverbond zich volledig van de kvp had losge
maakt. Er zaten onder Andriessen nog wel leden van het NKV in de fractie, maar die
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waren zeker geen zetbazen van de vakbond meer, zodat de harde kern van de lin
kervleugel verdwenen was. Ook de maatschappelijke bindingen van de rechtervleu
gel waren verzwakt. Van de Sint Adelbertvereniging - de katholieke vereniging van
de betere standen - was niets over, de Katholieke Werkgevers Vereniging bestond
niet meer en alleen de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond liet haar
belangen nog min of meer op ouderwetse wijze in de fractie behartigen. Over het
geheel genomen had de belangenbehartiging echter plaats gemaakt voor specialisti
sche deskundigheid. Deskundigheid werd in de KVP-fractie boven alles gewaar
deerd. De stemming was er vriendelijk en saai door geworden, het streven was ge
richt op verzoening en harmonie, op synthese in plaats van antithese. Bij kwesties
met een politieke lading pleegden de KVP’ers uitgebreid vooroverleg, en de vaststel
ling van de algemene politieke lijn lieten ze over aan het fractiebestuur. Dat was on
der Andriessen een hechte club, bestaande uit hemzelf en drie andere ervaren parle
mentariërs, waarop de rest van de fractie blindvoer. Andriessen wekte vertrouwen
door gematigdheid, vriendelijkheid en deskundigheid. Voor zover er plooien glad
gestreken moesten worden, gebeurde dat gemoedelijk onder een borreltje of via de
telefoon. De KVP had een intensief gebruikt telefooncircuit, waarmee werd voorko
men dat meningsverschillen in de fractievergaderingen of in de media uitgevochten
werden. Een schaduwzijde van deze cultuur was dat, hoewel de fractieleden in hun
eigen specialisme een behoorlijk niveau haalden, de fractie slechts weinig politieke
talenten met een brede visie bevatte.

muggen en bijen
Toen de CDA-fractie gevormd werd, was dat geenszins tot vreugde van het meren
deel der antirevolutionaire Kamerleden. Zij zagen de nieuwe fractie als een kleur- en
futloze massa waarin hun eigen creatieve wijze van politiek bedrijven verloren
dreigde te gaan. Zij waren bang dat ze zich op den duur zouden moeten beperken
tot het politieke handwerk op de vierkante milimeter, waarbij door eindeloos geslijp in commissies alle standpunten van hun scherpe kantjes werden ontdaan. Een
aantal antirevolutionaire leden van de CDA-fractie had halverwege de jaren zeventig
dan ook tot de notoire tegenstanders van het CDA behoord. Inmiddels hadden zij
zich in meerdere of mindere mate neergelegd bij de vorming van het CDA, maar ze
waren vastbesloten te voorkomen dat de grauwe middelmaat in de nieuwe partij
maatgevend zou worden. De totstandkoming van het kabinet-Van Agt was nog
eens een extra prikkel om waakzaam te blijven. De coalitie met de vvd dreigde pre
cies die identificatie van christendom met platvloers conservatisme te brengen,
waarvoor zij boven alles bang waren. Het was dan ook geen toeval dat vijf van de
zes fractieleden die het regeerakkoord afwezen, antirevolutionair waren. In de prak
tijk lag het aantal antirevolutionaire dissidenten gewoonlijk zelfs op negen, omdat
het dissidente zestal steevast gesteund werd door nog eens drie a vier antirevolu
tionaire geestverwanten.
Het kabinet-Van Agt en de federatieve samenwerking in het CDA zetten temeer
aan tot activisme, daar ze tezamen ook een unieke laatste kans boden een radicaalevangelisch stempel op het CDA te drukken. Zowel het kabinet als het CDA was van
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de loyalisten afhankelijk. Zij konden het kabinet laten vallen en de fusie, zo niet la
ten mislukken, dan toch ernstig in gevaar brengen. Dat betekende dat rekening met
hen gehouden moest worden. Maar tegelijk was hun positie uiterst kwetsbaar. Hun
macht berustte vrijwel uitsluitend op de unieke parlementaire constellatie en de on
voltooidheid van het CDA. Voor het overige was hun machtsbasis smal. Ze steunden
op het progressieve verkiezingsprogram “Niet Bij Brood Alleen” en op een minder
heid van het antirevolutionaire partijkader, maar met de grote meerderheid van het
kader en de achterban van het CDA hadden ze weinig voeling. Alleen door voorzich
tig te manoeuvreren konden ze steun krijgen van andere antirevolutionairen en van
meer welwillende katholieken en christelijk-historischen. Als ze hun positie zouden
misbruiken, bijvoorbeeld door het kabinet te laten vallen, zou het met hen gedaan
zijn. Dan zouden ze, zo drukte een van hen het uit, “worden doodgeslagen als mug
gen”.46 Een andere in hun kring geliefde vergelijking was die met bijen: zij zouden
maar één keer kunnen steken.
Niettemin kon die ene steek ook voor het slachtoffer dodelijk zijn. Van Agt kon
zich niet permitteren de loyalisten te negeren. Hij mocht dan in het CDA op meer
steun rekenen dan zij, zijn positie als partijleider zou toch ernstig in gevaar komen
als zijn kabinet zou vallen na een conflict met zijn eigen fractie. Hij moest des te
meer rekening houden met de loyalisten, daar ook de fractieleider bij hen hoorde.
Van Agt, de CDA-fractie en de loyalisten waren eikaars gegijzelden. Zij konden el
kaar onder druk zetten, maar waren toch altijd weer gedwongen rekening met el
kaar te houden en het eens te worden.
De katholieken in de fractie voelden voor de loyalisten een mengeling van ontzag
en afschuw. Sinds zij de antirevolutionairen in de eerste vergadering van de CDAfractie hadden gebruskeerd, wisten zij dat ze voorzichtig moesten zijn. Veel katho
lieken hadden daarnaast respect voor de combinatie van hardheid en idealisme die
vooral Aantjes tentoonspreidde. Zij lieten zich daardoor des te meer imponeren
daar zij hun aanvoerders in de fractie kwijt waren. Van de vier leden van het voor
malige Kvp-fractiebestuur zaten er maar liefst drie in het kabinet. Hun respect voor
de loyalisten werd ook nog eens vergroot, doordat zij geneigd waren de aanhang
van de loyalisten te overschatten. De katholieken wisten weinig van de achterban
van de ARP en dachten dat deze in meerderheid net zo links was als de fractie en de
partijleiding.
Toch konden zij hun ergernis niet altijd onderdrukken. De katholieken stoorden
zich aan de in hun ogen overdreven kritische houding van de loyalisten tegenover
het kabinet, dat immers hun beste mensen bevatte, en konden ook in de persoonlij
ke contacten niet goed met hen overweg. Zij klaagden dat de gereformeerden zo to
taal anders waren dan zijzelf. Het was moeilijk in ontspannen sfeer zaken met hen
te doen. De katholieken voelden zich door hun bemoeizucht, hun onbuigzaamheid
en hun keiharde discussies in het defensief gedrukt. Zelfs toppolitici als Andriessen
en Steenkamp waren slecht in staat met iemand als De Boer om te gaan. Beiden bel
den graag en veel, maar niet met de voorzitter van de ARP. Die was hen te kortaf en
te stug - een zure man, die met zijn zwijgzame en zelfverzekerde houding anderen
onzeker maakte. Andriessen sprak De Boer net als Den Uyl zelden direct, maar bij
na altijd via tussenpersonen.
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een ijzersterke tandem
Toch maakte de CDA-fractie in haar eerste jaar geen slechte indruk. Dat was niet in
de laatste plaats te danken aan Aantjes en Lubbers. Aantjes leek voor buitenstaan
ders wel de minst geschikte persoon om de verdeelde fractie tot een eenheid te sme
den, maar functioneerde naar veler overtuiging toch lang niet slecht. Hij gaf de loy
alisten vertrouwen, zonder de KVP’ers af te stoten. Voor de laatsten was hij wel niet
de vertrouwensman die zij graag hadden gehad, maar dit gemis werd gecompen
seerd door de aanwezigheid van Lubbers. Lubbers vatte zijn Kamerlidmaatschap
onverwacht serieus op. Hij werkte zich snel in, was spoedig op veel gebieden tot in
de details op de hoogte en toonde zich een redelijk en vriendelijk man, bij wie het
modale Kamerlid een willig oor vond. Bovendien was hij een van de weinige katholieken in wie Aantjes vertrouwen had. Lubbers en Aantjes bleken een ijzersterke
tandem, waarbij Aantjes de grote lijnen uitzette en Lubbers hem bijstond met feitenkennis, inventiviteit en goede contacten.
De twee deden het tot opluchting van Steenkamp zo goed, dat deze hen in verga
deringen van het CDA-bestuur lange lofzangen toezong. Met hun kritisch-loyale op
stelling ten opzichte van het kabinet droegen zij, aldus Steenkamp, bij “aan een na
dere profilering van de identiteit van het CDA”. Zelf lieten Aantjes en Lubbers
geen gelegenheid onbenut om te benadrukken dat dat ook de bedoeling was. Het
CDA moest volgens hen afstand bewaren tot het kabinet, anders zou de tweedeling
in de politiek een feit zijn. Zij hamerden erop dat de fractie, niet het kabinet, de
christen-democratie gestalte gaf. Het CDA moest daarom het fractiebelcid voorop
stellen en niet het kabinetsbeleid. Op dit punt maakten zij zich grote zorgen. Zij
vonden dat de achterban onvoldoende onderscheid maakte tussen de partij en het
kabinet. Lubbers klaagde dat “de CDA-fractie niets mag uitspreken of de brieven dat
de CDA-fractie het kabinetsbeleid of het kabinet onvoldoende zou steunen, komen
al weer los”.48 Volgens hem was Van Agt hieraan mede schuldig. Zo vond hij het
bedenkelijk dat Van Agt bij de Statenverkiezingen van maart 1978 het kabinet tot
inzet van de verkiezingen had gemaakt. Het CDA haalde bij deze verkiezingen 35
procent van de stemmen, meer dan de PvdA, maar Lubbers was hier nauwelijks blij
mee. Het CDA had namelijk verkeerde winst geboekt, omdat de vraag centraal had
gestaan wie de grootste partij zou worden, de PvdA of het CDA. Als het ook in de
toekomst zo zou gaan, bestond het gevaar “dat men de PvdA als links gaat typeren
en het CDA als rechts”.
werkelijk zwakken

Een schoolvoorbeeld van goed gedoseerde kritiek was volgens Steenkamp de op
stelling van Aantjes en Lubbers ten aanzien van het financieel en sociaal-economisch beleid. De fractie had hier alle vrijheid, omdat de hoofdlijnen van het beleid
niet in het regeerakkoord waren vastgelegd, maar in de nota Bestek ’81, die pas op
30 juni 1978 aan de Tweede Kamer was toegezonden. De achtergrond van Bestek
’81 waren de sombere perspectieven voor de Nederlandse economie. Aan de jaren
lange sterke groei was in 1973 een eind gekomen, zonder dat de economie zich in de

194

jaren daarna hersteld had. Het kabinet-Den Uyl had zich om die reden genoodzaakt
gezien de stijging van de overheidsuitgaven te beperken. Het had afgesproken om
het aandeel van de collectieve sector in het nationale inkomen niet met meer dan 1
procent per jaar te laten stijgen. In vergelijking met de oorspronkelijke plannen van
het kabinet-Den Uyl was dat een flinke beperking, maar het kabinet-Van Agt ging
het niet ver genoeg. Dit kabinet werd geconfronteerd met een nog verder verslech
terende economische situatie. Bovendien rekende het voor het herstel van de econo
mie, meer dan het kabinet-Den Uyl, op de particuliere sector. In de voorafgaande
jaren had vooral de wd gehamerd op de noodzaak van beperking van de overheids
uitgaven, maar ook het CDA wilde de publieke lasten meer beperk<
beperken dan de PvdA. In
“Niet Bij Brood Alleen” werd dit vooral beargumenteerd met verwijzingen naar de
verantwoordelijke samenleving. Als de overheidsuitgaven maar bleven stijgen, zou
de financiële ruimte voor het beleven van de eigen verantwoordelijkheid op den
duur verdwijnen. Daarom moest, aldus het verkiezingsprogramma, de jaarlijkse
groei van de collectieve sector rond 1980 zijn teruggebracht tot 0,6 a 0,7 procent van
het nationale inkomen.
In overeenstemming hiermee stelde het kabinet in Bestek ’81 tot en met 1981 tien
miljard gulden aan extra bezuinigingen in het vooruitzicht. Lubbers en Aantjes wa
ren het met de omvang van de ombuigingen niet oneens, maar overlaadden het kabi
net toch met kritiek. “Niet Bij Brood Alleen” benadrukte dat de ombuigingen inge
past moesten worden in een rechtvaardig en hervormingsgezind beleid. De noodza
kelijke offers konden alleen van de samenleving verlangd worden, als ze maatschap
pelijk aanvaardbaar waren. Daarom moesten, aldus “Niet Bij Brood Alleen”, de
werkelijk zwakken worden ontzien, de lasten eerlijk worden verdeeld en de betrok
kenheid en invloed van de werknemers worden versterkt. Bovendien moest de be
volking, met het oog op de grenzen aan de groei, tot een soberder, minder op parti
culiere consumptie gerichte levensstijl worden gebracht.
Volgens Aantjes en Lubbers schoot het kabinet bij al deze randvoorwaarden te
kort. Het straalde geen warmte uit naar degenen die het moeilijk hadden, ontzag de
hoge inkomens te veel en deed te weinig om met de vakbeweging tot afspraken te
komen over loonmatiging in ruil voor werk en invloed. Lubbers merkte in dit ver
band in de Tweede Kamer op dat er minder ombuigingen nodig zouden zijn als de
hogere inkomens minder prijscompensatie zouden krijgen. Ook vond hij dat het
kabinet zijn heil te veel zocht in de marktsector. Volgens hem moesten de markt- en
de collectieve sector minder tegenover elkaar gesteld worden en konden ook in de
collectieve sector banen gecreëerd worden. Aantjes en Lubbers kwamen naast deze
principiële kritiek ook met concrete wijzigingsvoorstellen. Zo wilden ze het huurwaardeforfait verhogen om meer geld beschikbaar te krijgen voor de sociale wo
ningbouw en vroegen zij het kabinet om een plan voor een eigen bijdrage in de
ziektekosten te laten vallen - verzoeken die het kabinet met tegenzin inwilligde.

de val van Kruisinga
Bij de debatten over Bestek ’81 ging het goed, maar in de explosieve toestand waarin
het CDA verkeerde, konden ongelukken toch niet uitblijven. Velen verwachtten dat
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Van Agt er spoedig aan onderdoor zou gaan. Dat gebeurde echter niet. De eenzame
fietser leek sterker te worden, naarmate de tegenwind harder werd. Hij handhaafde
zich de volle vier jaar en de drie leiders uit de voorgaande periode, Aantjes, Andriessen en Kruisinga, werden het slachtoffer.
De eerste afvaller was Kruisinga. De CH-leider was bij zijn collega’s nooit geliefd
geweest. Velen zagen hem als een lastige, sluwe man, net als Aantjes, maar zonder
diens idealisme. Zijn collega’s tolereerden hem slechts omdat zij de CHU nodig had
den bij de vorming van het CDA. Bij de formatie verspeelde hij zijn laatste krediet.
Hij leek na vier jaar oppositie ineens bereid alles van de PvdA te slikken als hij maar
minister kon worden. Het liefst was hij minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier geworden. Met het oog op een evenwichtige verdeling tussen de ARP, de
CHU en de KVP had dat er ook ingezeten, als hij zijn positie niet verzwakt had door
zijn opportunisme. Nu moest hij met Defensie genoegen nemen. In het kabinet-Van
Agt voelde hij zich al spoedig ontheemd. Hij was het contact met zijn partij kwijt,
zonder dat er een prettige verstandhouding met zijn nieuwe collega’s voor in de
plaats kwam. De CH-fractie bestond niet meer, hij mocht de bestuursvergaderingen
van de CHU niet meer bijwonen en zijn verhouding met Van Agt was beroerd. Begin
februari 1978 vertrouwde hij Het Parool toe dat hij “als medicus” twijfelde aan ’s
mans geschiktheid voor zijn ambt.4?
Op dat moment was in het kabinet juist de zaak aan de orde die hem drie weken
later tot aftreden zou brengen, de kwestie van de neutronenbom. Het ging hier om
een nieuw kernwapen met relatief weinig explosieve kracht en een relatief sterke ra
dioactieve straling. De Amerikaanse president Carter wilde het wapen invoeren in
Europa, maar had dit afhankelijk gesteld van de wens van onder andere Nederland.
Invoering van het wapen stond echter op gespannen voet met het CDA-verkiezingsprogram, volgens welk Nederland moest werken aan terugdringing van de rol van
de kernwapens. Bovendien wekte het wapen in brede kring weerzin. De vredesbe
weging wist een miljoen handtekeningen tegen het wapen op te halen en de kerken
vroegen het CDA een ondubbelzinnig “nee” tegen de neutronenbom uit te spreken.
Onverwacht verklaarde Kruisinga op 2 februari 1978 dat ook hij tegen de neutro
nenbom was. Hij beriep zich op het oordeel van de kerken en benadrukte dat zijn
vader, die hij zeer had bewonderd, pacifist was geweest. In het kabinet wekte hij
echter de indruk dat zijn persoonlijke gevoelen geen consequenties voor het kabinetsstandpunt hoefde te hebben. Het kabinet meende dat de invoering van de neu
tronenbom van het NAVO-overleg zou moeten afhangen en dat het wapen ingé
bracht moest worden bij het ontwapeningsoverleg tussen Oost en West. Kruisinga
leek zich hieraan te conformeren, maar in de Tweede Kamer gaf hij onverwacht
toch zijn eigen standpunt weer, waarna hij zich een dag later weer neerlegde bij het
kabinetsstandpunt. De top van de CHU was verbijsterd over deze gang van zaken.
Beernink meldde na een bezoek aan Kruisinga dat de minister een verslagen en
overspannen indruk maakte en het gevoel had dat “ze op hem loerden”.50 Beernink
gaf hem het advies het wat rustiger aan te doen. Enige dagen later, op 3 maart 1978,
diende Kruisinga zijn ontslag in.
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de neutronenbom
Tekenend voor Kruisinga’s isolement was dat hij niet probeerde politieke steun
voor zijn opstelling te krijgen, hoewel hij die vrijwel zeker had kunnen krijgen, on
danks zijn abominabele relatie met Aantjes. Voor de loyalisten was de neutronen
bom een testcase. Volgens Aantjes was de kwestie net zo belangrijk en principieel
als de abortusproblematiek. De fractie nam dan ook een hard standpunt in. Met al
gemene stemmen nam zij een verklaring aan volgens welke van de produktie van de
neutronenbom moest worden afgezien. Dit afzien moest worden gebruikt om het
ontwapeningsoverleg nieuw leven in te blazen. “De neutronenbom biedt een unieke
kans om een daad te stellen, die niet mag worden gemist.”51
De katholieke defensiespecialist Joep de Boer waarschuwde de fractie na de publikatie van deze verklaring zich niet te laten meeslepen door ethische retoriek, om
dat Nederland zich daarmee binnen de NAVO zou isoleren. Als de bondgenoten de
neutronenbom toch zouden invoeren, dan zou Nederland wellicht niet afzijdig
kunnen blijven, aldus De Boer. Bij de loyalisten viel deze waarschuwing verkeerd.
De Boer moest zijn woorden intrekken en diende vervolgens in de Tweede Kamer
een motie in waarin het standpunt uit de CDA-verklaring verwoord werd. Het kabi
net liet verrassenderwijs weten met “elementen” uit deze motie wel te kunnen in
stemmen. De bedoeling hiervan was het CDA gunstig te stemmen, maar het effect
was tegenovergesteld. Het positieve oordeel van de regering versterkte het wantrou
wen van de loyalisten alleen maar. Zij lieten zich door de PvdA influisteren dat “het
afzien” van de neutronenbom, waarover de motie-De Boer sprak, kon worden geïn
terpreteerd als “de bereidheid tot afzien”. Zij stemden daarom tegen de motie-De
Boer en voor een bijna identieke PvdA-motie, die de regering echter had afgekeurd.
Het gevolg hiervan was dat, hoewel een meerderheid in de Tweede Kamer voor
eenzijdig afzien van de neutronenbom was, alle moties verworpen werden en het
kabinet de vrije hand kreeg. Het vertrek van Kruisinga maakte echter een nieuw de
bat noodzakelijk. Daarin nodigde d’66 in een motie het kabinet uit aan de Ameri
kaanse regering over te brengen dat de Tweede Kamer de neutronenbom ongewenst
vond. De motie ging minder ver dan de motie-De Boer, maar het optreden van de
loyalisten had zoveel irritatie gewekt, dat bij het CDA ditmaal ter rechterzijde tien
fractieleden uit de boot vielen. Dat verhinderde niet dat de motie werd aangenomen.
Het kabinet bracht voor de koeriersdienst weinig enthousiasme op, maar beloofde
de motie te zullen uitvoeren.

Van den Broek versus Van Houwelingen
Naarmate het jaar vorderde, groeide de irritatie in CDA-kring. Het kwam opnieuw
tot een botsing naar aanleiding van de levering van verrijkt uranium aan Brazilië. In
de CDA-fractie stonden in deze kwestie de loyalist Jan van Houwelingen en de ka
tholiek Hans van den Broek tegenover elkaar.
De eerste was een typische rechtlijnige antirevolutionair. Hij was afkomstig uit
een gereformeerd-vrijgemaakt onderwijzersgezin en dit had onmiskenbaar sporen
in zijn karakter nagelaten. De vrijgemaakten hadden meer nog dan de synodalen,
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waarvan zij zich in 1944 hadden afgescheiden, de neiging de zuiverheid in de leer
boven alles te stellen. De jonge Van Houwelingen weerde zich bij een kerkclijke
richtingenstrijd, waarbij “meedogenloos op elkaar ingeschreven werd”. Hij leerde
daaruit dat een zekere matiging gepast kon zijn, maar vond “wel dat je heel duide
lijk de meningen naar voren moet brengen”.52 Nu, dat deed hij - en niet zonder suc

ces. In de Tweede Kamer, waartoe hij in 1973 als compaan van Hans de Boer toe
trad, maakte hij er zoveel indruk mee op Aantjes, dat die hem als zijn “kroonprins”
ging beschouwen.
Van den Broek, de kroonprins aan Andriessen, was uit heel ander hout gesneden.
Hij was als telg van de katholieke bourgeoisie na een studie rechten manager bij
AKZO geworden. Vanwege zijn diplomatieke gaven werd hij in 1975 naar Ierland ge
stuurd om een gegijzelde AKZO-directeur vrij te krijgen. Daar kwam hij in contact
met Schmelzer, die met hetzelfde doel naar Ierland was gereisd. Schmelzer ver
moedde een politiek talent in hem en regelde een ontmoeting met Andriessen. Die
deelde Schmelzers mening en haalde Van den Broek in de fractie. Daar stak hij al
snel boven de middelmaat uit; niet, zoals Van Houwelingen, door harde, persoonlij
ke, meestal nogal linkse standpunten in te nemen, maar juist door voorzichtig, on
grijpbaar te formuleren, zonder nochthans een zekere neiging naar rechts te verhul
len.
In de zaak waarbij Van Houwelingen en Van den Broek betrokken waren, de levering van verrijkt uranium, had Nederland in januari 1978 samen met Groot-Brittannië en de Bondsrepubliek afspraken met Brazilië gemaakt. Het akkoord was om
streden omdat Brazilië het verdrag tegen de verspreiding van kernwapens niet on
dertekend had. In januari vroeg de Van Houwelingen de regering daarom in een
motie om harde garanties dat het uranium niet zou worden gebruikt voor de produktie van kernwapens. Het kabinet ging daarop met de Britten en de Duitsers pra
ten, maar al spoedig werd duidelijk dat die de afspraken met Brazilië weigerden aan
te scherpen. Van Houwelingen was daar niet van onder de indruk. Zonder enig
overleg in de fractie ging hij het kabinet via de media onder druk zetten. Zolang er
geen goede afspraken met Brazilië waren, ging er volgens hem “geen gram uranium
het land uit”. 3 Eind mei vroeg Van den Broek in de fractie of het niet onverstandig
was om zonder vooroverlog zomaar allerlei boude uitspraken te doen. Hij was be
zorgd dat Van Houwelingen met zijn optreden de fractie te veel vastlegde. Ver
scheidene fractieleden vielen hem bij, waarop Aantjes in toorn ontstak. Hij ver
moedde een samenzwering, die de positie van Van Houwelingen tegenover het ka
binet kon ondergraven. Toen Van den Broek hem een week later bezwoer dat zijn
opmerkingen echt geen afgesproken werk waren, suste Aantjes de zaak, maar waar
schuwde wel dat die indruk voortaan niet meer gewekt mocht worden.
In de Kamer moest Van Houwelingen een week later bakzeil halen. Van Agt deed
toezeggingen die niets om het lijf hadden. Aantjes beweerde nadien publiekelijk dat
hij Van Agt voor het Kamerdebat wel degelijk serieuze beloftes had ontfutseld,
maar klaagde in het CDA-bestuur “dat het kabinet niet begrepen heeft waar het de
fractie in deze hele zaak om ging”.54
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ondergronds gekuip
Bij de Algemene Beschouwingen in het najaar bereikte de sfeer een nieuw diepte
punt. In de Tweede Kamer zei Aantjes tijdens een discussie over Zuid-Afrika dat hij
zich “gegriefd” voelde door de onverschillige houding van Van Agt en na afloop
van het debat weigerde hij de premier de hand te schudden.55 Anderen maakten het
nog bonter. In oktober kondigde oud-minister Boersma in een interview met de
Haagse Post zijn vertrek uit de CDA-fractie en het CDA aan. Hij had bij de Algemene
Beschouwingen het woord niet mogen voeren, omdat Aantjes en Lubbers dat al de
den. Als hij nu ook nog gesproken had, zou het evenwicht tussen de drie “bloed
groepen”, die samen het CDA vormden, tezeer verstoord zijn geweest. Volgens
Boersma, die zei “misselijk” te worden alleen al van het woord “bloedgroepen”, be
wees dit dat de fractie niet functioneerde. Hij zag geen groeiende eenheid, maar toe
nemende versplintering. 56 Boersma ergerde zich vooral aan “het ondergronds ge
kuip” tegen Aantjes. Bovendien had hij het idee dat de katholieken eigenlijk van
hem, Boersma, afwilden. Het had voor hem dan ook geen zin “hier nog maanden
rond te hangen”.
Een week later was het weer raak. Jan Nico Scholten, Jan van Houwelingen en
Sytze Faber, allen ARP, klaagden er in de pers over dat de fractie en het kabinet van
het CDA-program niets terecht brachten. Als dat niet spoedig zou veranderen, aldus
Scholten, dan zouden de dissidenten zich tegen het kabinet keren. Door deze op
eenhoping van kritiek kreeg de KVP er genoeg van. De Kvp’ers in de fractie lieten
Lubbers aan Aantjes overbrengen dat de antirevolutionairen te ver gegaan waren en
dat de kvp het gezeur niet meer nam. Ook het KVP-bestuur stelde vast dat de maat
vol was. De KVP was het, aldus Vergeer, beu om telkens weer op neerbuigende toon
toegevoegd te krijgen dat zij grauw en conservatief was. Enkele dagen later luchtte
Steenkamp in het CDA-bestuur zijn hart. Hij voelde zich persoonlijk gegriefd, niet
alleen door de ongerechtvaardigde beschuldigingen van Boersma, maar ook door de
hooghartigheid van andere antirevolutionairen. Zo kon het CDA niet door gaan. Het
gedrag van de betrokken Kamerleden moest maar eens krachtig veroordeeld wor
den.
Na deze erupties bonden de antirevolutionairen in. Van Houwelingen ontkende
dat hij de aan hem toegeschrevingcn uitspraken gedaan had en Aantjes nam Boers
ma in bescherming, maar wees het optreden van Faber en Scholten af. Hij noemde
het onaanvaardbaar dat zij de fractie, inclusief hemzelf, in het grauwe midden had
den geplaatst. “Daar pas ik voor. Op die manier spelen ze zowel Joop den Uyl als
Rietkerk (de fractieleider van de wd) alle kaarten in handen.”57 Na deze uitval bo

den Faber en Scholten hun excuses aan. Zij erkenden dat zij niet het beste moment
voor hun interviews hadden uitgekozen.

§ 4 uitstel voor de

arp

De spanningen in de CDA-fractie kwamen op een ongelukkig moment. In de week
dat Faber en Scholten hun excuses aanboden, publiceerde een CDA-commissie na
melijk een rapport over het gevoelige onderwerp van de relatie tussen grondslag en
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politiek handelen. De partijraden zouden het rapport als voorlaatste stap naar de fu
sie moeten goedkeuren, maar dc onrust in de fractie wekte de vrees dat dit op pro
blemen kon gaan stuiten.
Over de fusie hadden de drie partijvoorzitters al in de zomer van 1977, in de
schaduw van de kabinetsformatie, afspraken gemaakt. Op hun eerste bijeenkomst
na de verkiezingen hadden ze vlotjes besloten dat het CDA een eenheidspartij zou
worden, waarin de drie oude partijen zouden verdwijnen. De fusie zou op 1 juni
1980 plaatsvinden. Voor die tijd zou een groot aantal organisatorische stappen gezet
worden en zou de relatie tussen grondslag en politiek handelen nog eens bestudeerd
worden. Over dit laatste onderwerp waren de partijen het namelijk nog steeds niet
eens. Zij verschilden nog altijd van mening over de mate waarin vertegenwoordigers
van het CDA aan de grondslag van de partij, het evangelie, gebonden moesten zijn.
Het CDA-congres had het conflict in augustus 1975 wel in het voordeel van de KVP
en de CHU beslecht, maar de ARP had het congresbesluit (dat CDA-kandidaten de
evangelische grondslag niet persoonlijk hoefden te onderschrijven) nooit aanvaard.
De ARP had slechts aanvaard dat het meningsverschil hierover geen beletsel hoefde
te zijn voor de vorming van een CDA-kandidatenlijst.
dierbaar klinkende taal

De opdracht voor de studie werd gegeven aan een commissie onder leiding van Van
Verschuer, die in 1977 aftrad als voorzitter van de CHU. In de commissie werkten de
drie partijen constructief samen. Alle deelnemers beseften dat een nieuw gevecht
over het functioneren van de grondslag tot niets zou leiden. Ook de antirevolutio
naire secretaris van de commissie, Arie Oostlander, was meegaand. Het KVP-bestuur
stelde najaar 1978 met opluchting vast dat de opstelling van de ARP veel welwillen
der was dan drie jaar geleden. Maar ook de KVP zelf was voorzichtiger. Zij stemde
erin toe dat Oostlander, de eigenlijke auteur van het rapport, het rapport een sterk
reformatorische toonzetting gaf. Zo gebruikte Oostlander, om te onderstrepen dat
voor het CDA het oude testament net zo belangrijk was als het nieuwe, niet het be
grip “evangelie”, maar het begrip “Heilige Schrift”. Ook verder was het rapport in
de taal van een ouderwetse rechtzinnige ouderling geschreven. Het bestuur van de
CHU vond dan ook dat “de teneur en de woordkeus in het rapport een duidelijke
verademing vormen”58, maar de ARP was er minder positief over. Het partijbestuur
noteerde dat het rapport heel wat “dierbaar klinkende taal” bevatte, maar dat het de
ARP daar niet om te doen was.59 Het ging de ARP slechts om principiële overeen

stemming over “hetgeen ons behoort te leiden, te bewegen en te motiveren”. Wat
dit betrof had de partij meer twijfel.
De oplossing van het conflict over de binding aan de grondslag had de commissie-Van Verschuer, naar de suggestie van Goudzwaard, gezocht in een accentuering
van de politieke overtuiging. De vraag of een niet-christen lid kon zijn van het CDA,
was, aldus de commissie, ondeugdelijk. Het CDA was een politieke partij, geen ge
loofsgemeenschap en het lag dus niet op zijn weg de leden naar hun persoonlijke
geloofsovertuiging te vragen. De partij en haar leden werden gebonden door een
politieke overtuiging, die een politiek antwoord was op de oproep van het evange-
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lie. Het CDA had niet de pretentie het enig juiste antwoord te geven. Elk antwoord
was, aldus de commissie, tijd- en plaatsgebonden en moest daarom telkens weer on
der het gezag van het evangelie worden gesteld.
De commissie behandelde nog een aantal andere principiële kwesties, waaronder
die van de relatie tussen kerk en politiek. Hierover stelde het rapport dat kerk en
politiek niet onder-, maar nevengeschikt waren. Ze moesten beiden, vanuit hun ei
gen verantwoordelijkheid, antwoorden op de uitdaging van het evangelie. Dit bete
kende niet dat de kerk over politiek moest zwijgen, of dat het CDA niet naar de ker
ken moest luisteren, maar het CDA zou zijn eigen standpunt nooit met kerkelijke
uitspraken mogen legitimeren. Niet via een confessie, maar via zijn politieke over
tuiging moest het CDA de evangelische boodschap politiek vertalen. Dit kwam met
de klassieke antirevolutionaire benadering overeen, maar de katholieken en de her
vormden hadden in de jaren zestig zo radicaal met hun theocratische traditie gebro
ken, dat op dit punt geen verschil van mening meer bestond.
Over het karakter van de overheid, een ander vraagstuk dat besproken werd, wa
ren de partijen het eveneens roerend eens: de overheid regeerde bij de gratie Gods.
Dit betekende enerzijds dat de overheid zo mogelijk respectvol benaderd moest
worden, anderzijds dat haar macht genormeerd was. Het handelen van de overheid
diende steeds onder de kritiek van het evangelie te worden gesteld. De onderdaan
was geroepen het aan de evangelische toets te onderwerpen. De leer der volkssoe
vereiniteit werd verworpen. Niet de wil der meerderheid, maar de bijbelse norm,
“niet de majoriteit, maar de autoriteit”, hoorde beslissend te zijn.

karikatuur
Hoe goed de ARP zich hierin ook kon vinden, op het punt waar het op aan kwam,
dat van de persoonlijke aanspreekbaarheid op de grondslag, had zij wederom haar
zin niet gekregen. Sterker nog, de commissie leek Aantjes nog een trap na te geven.
Met de stelling dat het CDA zijn leden niet zou vragen een uitspraak te doen over ei
gen en andermans christen-zijn, werd Aantjes op de ziel getrapt. Aantjes had nooit
zo’n uitspraak verlangd en hij had in het verleden meermalen te kennen gegeven dat
deze voorstelling van zaken hem irriteerde. Des te grievender was dat de commissie
er ook nog aan toegevoegd had dat het vraagstuk in het verleden nogal eens in kari
katurale vorm aan de orde gesteld was. In de ARP viel deze opmerking verkeerd. Di
rect na de publicatie van het rapport stelde het partijbestuur dat de ARP zich er niet
door aangesproken voelde. Als de kwestie in karikaturale vorm aan de orde gesteld
was, dan niet door de ARP.
Inmiddels was in de kvp de nervositeit weer toegenomen. Volgens de partijtop
was de pers erop uit om antirevolutionairen naar aanleiding van het rapport saillan
te uitspraken te ontlokken. De kranten hadden al gemeld dat het CDA alsnog een
open partij werd en dat het standpunt van Andriessen had gezegevierd. Dat was, al
dus de kvp, bijzonder ongelukkig, omdat hierdoor de achterban van de ARP weer in
beroering gebracht kon worden.60 Het dagelijks bestuur liet zich ook zenuwachtig
maken door een artikel van de journalist Rob Vermaas, een bewonderaar van Aan
tjes, die kort tevoren een biografie aan zijn idool gewijd had en gold als Aantjes-
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kenner bij uitstek. Vermaas schreef in De Tijd dat het rapport de voortgang van het
CDA wel eens kon gaan belemmeren, omdat het Aantjes in de kwestie van de bin
ding aan de grondslag in het ongelijk stelde.61 Vermaas trok een vergelijking met de
discussie van drie jaar terug, toen Aantjes meende dat het meningsverschil in deze
zaak geen beletsel hoefde te zijn voor de vorming van een CDA-kandidatenlijst, maar
het wel kon worden als de politieke eenheid onvoldoende groeide. Volgens Ver
maas betekende dit in de huidige situatie voor het CDA niet veel goeds: als er niet
meer eensgezindheid kwam, zou het nieuwe rapport stellig een beletsel voor het
CDA worden. Aantjes, zo meende Vermaas, had het juist nu weer moeilijk met het
CDA. Hij had de openhartige dissidenten in eigen kring wel terecht gewezen, maar
was het, zo wist Vermaas, in zijn hart met hen eens.

de val van Aantjes
Aantjes zou echter van het rapport geen beletsel meer maken. Op de dag dat het
partijbestuur van de ARP bijeenkwam om over het rapport te praten, vrijdag 3 no
vember, werd hij bij Van Agt geroepen om, zo meende hij zelf, over het jongste
abortusvoorstel te praten. Van Agt overhandigde hem echter een rapport waaruit
bleek dat hij, Aantjes, zich aan het eind van de oorlog had aangemeld bij de Ger
maanse SS. In een daarop volgend gesprek met de historicus Loc de Jong gaf Aantjes
toe dat dit juist was, maar interpreteerde het in een voor hemzelf gunstige zin. Hij
was, zo vertelde hij, in de oorlog na een oproep voor de Arbeitseinsatz als postbe
ambte in Duitsland gaan werken. In 1944 had hij zich aangemeld bij de Germaanse
SS in de hoop zo naar Nederland te ontkomen. Hij was inderdaad naar Nederland
gestuurd, waar hij in dienst moest treden van de Landstorm. Dat weigerde hij,
waarna hij als dwangarbeider te werk was gesteld in het strafkamp Port Natal bij
Assen.
Jammer genoeg voor Aantjes wilde De Jong zijn versie van de gebeurtenissen niet
geloven. Nog hetzelfde weekeinde kreeg de geschiedschrijver schriftelijke verklaringen van twee oud-kampbewoners volgens welke Aantjes in Port Natal geen gevan
gene, maar bewaker was geweest. Vervolgens werd De Jong gebeld door Het
Nieuwsblad van het Noorden, dat al op de hoogte bleek te zijn en het verhaal over
Aantjes’ oorlogsverleden maandagmiddag zou publiceren. De Jong besloot daarop
na overleg met Van Agt een persconferentie te geven. Die werd maandagavond
rechtstreeks op de televisie uitgezonden en kwam over als een requisitoir. Aantjes
besloot direct af te treden als fractievoorzitter.
In het CDA-bestuur en in de fractie werd met verslagenheid en medeleven op de
gebeurtenissen gereageerd. De houding van Van Agt werd vanuit de ARP als “kil”
bekritiseerd.62 Ook bestond er twijfel aan de juistheid van De Jongs verhaal. Lubbers probeerde Aantjes om die reden over te halen om aan te blijven. Volgens Lubbers had De Jong Aantjes met een “agressieve benadering” overvallen, zodat deze
onvoldoende gelegenheid tot verweer had gehad, maar Aantjes vond dat hij te zeer
beschadigd was om zijn functie nog langer naar behoren te kunnen vervullen.63
De Tweede Kamer besloot twee onderzoekscommissies naar de zaak-Aantjes in
te stellen: de ene zou zijn handelwijze in de jaren 1940-1947 onderzoeken, de ande-
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re zou de jaren daarna bestuderen. Een jaar later brachten beide commissies verslag
uit en bleek dat de twijfel over De Jongs relaas gerechtvaardigd was geweest. Aan
tjes was in Port Natal geen bewaker, maar gevangene geweest. Wel was hij, naar
verscheidene getuigen verklaard hadden, gedurende een deel van de oorlog “begeistert” geweest van de Führer, maar aan laakbaar gedrag had hij zich niet bezondigd.
De onderzoekscommissie naar de jaren 1947-1978 sloot niet uit dat er een com
plot was geweest om Aantjes ten val te brengen. Velen hadden op zijn minst al jaren
een vermoeden van zijn oorlogsverleden gehad. Een deel van de AR-top was vaag op
de hoogte geweest, hoewel in die kring niemand geweten had dat hij zich bij de
Germaanse SS had gemeld. De kwalijke vermoedens waren echter voldoende ge
weest om Aantjes van een ministerschap uit te sluiten. Toen Aantjes in 1967 voor
het eerst voor een kabinet benaderd was, had hij op advies van Biesheuvel medische
redenen aangevoerd om te weigeren.
Het CDA vond op grond van de bevindingen van de commissies dat Aantjes wel
weer voor een politieke functie in aanmerking kon komen. Het is er nooit van ge
komen, mede doordat de CDA-top zich verder weinig hulpvaardig toonde. Aantjes
zelf raakte in de loop der jaren steeds meer verbitterd. Hij bleef lid van het CDA, zat
zelfs enige jaren in het partijbestuur, maar ging de partij in toenemende mate met
kritiek overladen. Over de toedracht van zijn vertrek uit de politiek ging hij steeds
harder oordelen. Nadat hij daar eerst nog sterk aan getwijfeld had, geloofde hij tien
jaar nadien vast dat hij door een samenzwering ten val gebracht was.

de opvolging van Aantjes

Toen hij nog fractievoorzitter was, had Aantjes Lubbers als zijn opvolger aangewe
zen en Van Houwelingen als zijn kroonprins. Als Aantjes zou vertrekken, moest
Lubbers fractieleider worden met Van Houwelingen als tweede man naast zich. Als
daarna Lubbers weg zou gaan, moest Van Houwelingen voldoende gerijpt zijn om
de leiding over te nemen. Ook Lubbers voelde wel voor dit scenario, maar Aantjes’
overhaaste vertrek dreigde het in de war te schoppen. Lubbers wilde Aantjes ook in
deze situatie wel opvolgen, maar was bang dat niet de hele fractie daar achter zou
staan. De fractie besloot dat Lubbers eerst maar naar de mening van de partijvoor
zitters moest vragen. Steenkamp, Vergeer en L.M. van Leeuwen, de nieuwe voorzit
ter van de CHU, dachten dat het niet verstandig zou zijn om Lubbers de leiding te
geven en adviseerden een antirevolutionair te kiezen. Maar het was verre van een
voudig een voor allen aanvaardbare antirevolutionair te vinden. De linkse antirevo
lutionairen waren, behalve omstreden, bijna allemaal nog te jong en te licht, hun er
varen partijgenoot Maarten Schakel was te rechts en de enige antirevolutionair met
wie iedereen tevreden zou zijn, De Koning, was minister. Hans de Boer leek in de
gegeven omstandigheden de aangewezen man, maar die wilde zelf niet. Hij wist dat
de katholieken hem niet mochten en hem uitsluitend zouden aanvaarden omdat de
ARP nu eenmaal de fractieleider moest leveren. Daarom adviseerde hij de fractie in
een vrije stemming te laten beslissen. Nu de Kvp’ers vrij mochten stemmen, was de
keuze niet moeilijk: het werd Lubbers. Hij versloeg De Boer met 34 tegen 9 stem
men.
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Lubbers stelde na de stemming dat hij zijn benoeming alleen zou aanvaarden als
hij een vooruitstrevende antirevolutionair naast zich zou krijgen. Maar hiervoor
bleek De Boer na veel heen en weer gepraat niet beschikbaar: voor zo’n bescheiden
functie kon hij niet, zoals de eis was, aftreden als partijvoorzitter. Na De Boer leek
Van Houwelingen de meest geschikte persoon, maar tegen hem stelden anderen, on
der wie Schakel, zich kandidaat. De laatste wist zijn linkse opponent na drie stemmingsronden met 21 tegen 19 stemmen te verslaan.

onverwachte weerstand
De val van Aantjes was voor veel antirevolutionairen een zware slag. De loyalisten
werden door een loodzwaar gevoel van moedeloosheid teneergedrukt, nu ze hun
eerste man, die ze als buffer tegen het oprukkend conservatisme beschouwd had
den, kwijt waren. Het CDA leek meer en meer een voortzetting van de KVP te wor
den. Hoeveel waardering zij ook voor Lubbers als persoon hadden, als katholiek
maakte hij de roomse overheersing van het CDA compleet. Met Van Agt als premier,
Steenkamp als voorzitter en Lubbers als fractieleider hadden de katholieken de drie
voor het CDA belangrijkste posten in handen. De verkiezing van Lubbers deed daar
om het wantrouwen bij de ARP weer aanzwellen en droeg de bouwstenen aan voor
de laatste hindernis naar de fusie. Die hindernis werd niet opgeworpen door de loy
alisten - die meenden dat de fusie toch niet meer tegen te houden was - maar door
hun geestverwanten onder het kader van de ARP. Daar leefde het verzet tegen het
CDA nog eenmaal op.
De eerste tekenen van groeiend onbehagen werden zichtbaar bij de behandeling
van het rapport van de commissie-Van Verschuer. Twee dagen nadat Lubbers tot
fractievoorzitter gekozen was, op 9 december, werd dit rapport behandeld op de
partijraden. De partijbesturen hadden op basis van het rapport een resolutie opge
steld, die luidde: “het belangrijkste element, waardoor het CDA tot een samenhan
gende politieke partij wordt gevormd, is de politieke overtuiging, welke vanuit het
politieke leven als antwoord op de oproep vanuit de Heilige Schrift tot stand dient
te komen (...). De leden van het CDA dienen persoonlijk aanspreekbaar te zijn op
onze politieke overtuiging, waarvan het hart wordt gevormd door de inspiratie van
en de toetsing aan de boodschap van de Heilige Schrift voor het politieke leven.”64

De KVP-partijraad en de CH-Unieraad onderschreven de resolutie eenstemmig.
Maar op de partijraad van de ARP was onverwacht veel kritiek te horen. Vijftig leden
stemden tegen de resolutie. Het regende amendementen. Eén daarvan, volgens wel
ke de leden van het CDA persoonlijk aanspreekbaar dienden te zijn op de grondslag
en de politieke overtuiging, werd met slechts 99 tegen 77 stemmen verworpen. Ver
der toonden velen zich ontevreden over het kabinetsbeleid en gaf De Boer het kabi
net een onvoldoende. De ARP waarschuwde daarom nog maar eens dat de grondslag
voldoende in de politieke overtuiging en het politieke handelen tot zijn recht moest
komen. Niettemin keurde de partijraad de resolutie goed.
Volgens het fusieschema zouden de partijraden tegelijk met de goedkeuring van
het commissierapport de op één na laatste stap naar de fusie zetten. Zij zouden
daartoe de partijbesturen toestemming geven alle voor de fusie benodigde stukken
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ter bespreking aan de lagere partijorganen toe te zenden. Het ging hier om de statu
ten, de reglementen en het zogenoemde fusie-protocol van het CDA, een pak docu
menten dat de toekomstige verhouding tussen de bloedgroepen zou regelen. Op 9
december 1978 waren echter niet alle stukken gereed, zodat besloten werd op 3

maart 1979 extra vergaderingen van de partijraden te houden.
een koude en dorre zaak

Het oponthoud zou slechts een kwestie van tijd zijn, maar in de tweede week van
februari bleek in het partijbestuur van de ARP veel bezwaar te bestaan tegen de toe
zending van de fusiestukken. De helft van de bestuursleden wilde voorlopig van de
fusie af. Het CDA moest volgens hen een federatie van grotendeels zelfstandige par
tijen blijven. Zij wezen erop dat de politieke overtuiging, die volgens de commissieVan Verschuer het bindend element in het CDA hoorde te zijn, nog nauwelijks was
uitgewerkt, en lieten blijken dat hun vertrouwen in het CDA was afgenomen. Vol
gens hen gaf het kabinet onvoldoende gestalte aan het CDA-programma, had de KVP
de laatste jaren een bedenkelijkc ruk naar rechts gemaakt en werden veel recht
streekse CDA-leden gedreven door rechtse sentimenten.
Nog dezelfde week, op 14 februari, schreef een lid van de commissie-Van Ver
schuer, de antirevolutionaire hoogleraar A.J. Vermaat, in Trouw dat fusie in dit sta
dium “overhaast” zou zijn.65 Het was volgens Vermaat onverantwoord de ARP op te
heffen zolang het CDA zijn politieke overtuiging nog niet had geformuleerd. Boven
dien had hij over het beleid van de fractie en en kabinet ernstige twijfels. Hij raadde
daarom het CDA aan ijlings een poging te doen zijn politieke overtuiging vast te leg
gen. Een paar dagen later viel oud-voorzitter Veerman hem bij. Veerman vond het
CDA “een koude en dorre zaak”, waarin de ARP onvoldoende herkenbaar was en de
KVP de sleutelposities bezette.66 De fusie moest voor onbepaalde tijd worden uitge
steld, het CDA moest meer elan krijgen en de antirevolutionaire traditie moest be
waard blijven. Veermans voorganger Berghuis ging weer enkele dagen later nog ver
der. Hij kondigde aan geen lid te zullen worden van het CDA en er zelfs niet op te
zullen stemmen.67
Ook de basis van de ARP roerde zich. Onder het lagere kader was het al vanaf de
kabinetsformatie onrustig geweest. Op 28 januari 1978 hadden ontevreden christen
democraten uit protest tegen de vorming van het kabinet-Van Agt de Evangelische
Progressieve Volkspartij (EPV) opgericht en in het najaar hadden verontruste
CDA’ers zich verenigd in de werkgroep Niet Bij Brood Alleen (nbba). NBBA was
aanvankelijk klein en gematigd. Zij bestond voornamelijk uit lokaal en provinciaal
AR-kader, dat zich bij de fusie had neergelegd, maar de CDA-politiek wel meer met
de geest van het verkiezingsprogram in overeenstemming wilde brengen. Maar on
der invloed van de gebeurtenissen aan het eind van het jaar groeide en radicaliseerde
de groep. Zij legde contact met Goudzwaard en op 17 februari 1979 kwamen meer
dan honderd NBBA’ers bijeen om samen met de gereformeerde denker het CDA en
het kabinet te kastijden. Twee dagen later vroeg Goudzwaard in een “ongevraagd
advies” de fusie voor onbepaalde tijd uit te stellen.68
Goudzwaard schreef in zijn advies dat hij gedreven werd door zorg en teleurstel-
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ling. Het kabinet bracht van het CDA-programma volgens hem niets terecht. Van het
streven naar een soberdere levensstijl, naar terugdringing van de kernwapens en
naar rechtvaardigere inkomensverhoudingen was niets te merken. De fractie deed
beter haar best, maar deed terwille van het kabinet zoveel water in de wijn “dat een
middelmatig en niet-aansprekend beleid het gevolg was”. Bovendien had Goud
zwaard “niet zonder zorg gadegeslagen hoe na het aftreden van de heer Aantjes de
fractie gemeend heeft, in het probleem van de opvolging te moeten voorzien”.
Goudzwaard had nauwelijks hoop op verbetering. In een nadere uitwerking van de
politieke overtuiging, zoals Vermaat had voorgesteld, zag hij weinig. Het had vol
gens hem geen zin om weer een aantal indrukwekkende documenten op te stellen,
zolang “de kloof tussen woorden en daden zo probleemloos als een feit in het CDA
wordt aanvaardt”. Het werkelijke probleem was dat de achterban steeds rechtser
werd. De arbeidersaanhang liep snel terug, “de meest bewogen christen-jongeren”
hadden hun politieke keus elders bepaald en de rechtstreekse leden waren groten
deels lieden die de ARP en de KVP hadden verlaten omdat ze die oude partijen te
links vonden.

boos, gegriefd en verdrietig
De KVP, de CHU en de rechtstreekse leden reageerden woedend op de kritiek. Verte
genwoordigers van de rechtstreekse leden in de vier grote steden schreven dat velen
van hen juist geen lid waren geworden van een van de drie oude partijen omdat ze
die te conservatief vonden. Van Verschuer sprak van “een verkeerde mentaliteit”,
Steenkamp had het over “een geweldige schok”69 en Leyten was “boos, gegriefd en
verdrietig”. Leyten maakte zich kwaad op Vermaat omdat diens betoog volgens
haar in strijd was met hetgeen hij in de commissie-Van Verschuer had beweerd.
Zijzelf had in de commissie voorgesteld de politieke overtuiging duidelijk vast te
leggen, maar Vermaat had zich hier tegen verzet met het argument dat de politieke
overtuiging zich als gevolg van de constante bezinning in het CDA toch steeds zou
vernieuwen. Over het advies van Goudzwaard was Leyten “diep verontwaardigd”.
Goudzwaard had de goede bedoelingen van haar partijgenoten miskend. Zijn stel
ling over de motivatie van rechtsteekse leden vond zij een slag in de lucht en zijn
uitspraak over de christen-jongeren beschouwde zij als een belediging voor de jonge
CDA’ers. Het verlies van vooruitstrevende leden en kiezers was volgens haar primair
aan de ARP te wijten, die veel te angstvallig vasthield aan de evangelische grondslag.
Ook in de ARP werd fel op Goudzwaards advies gereageerd. De Koning vond het
kwetsend voor de CHU en de KVP. Hij meende dat uitstel de politieke problemen
niet kon oplossen en waarschuwde voor een scheuring in de ARP.71 Hij had “ratio

neel maar één verklaring” voor Goudzwaards advies: Goudzwaard wilde de moge
lijkheid open houden desnoods met een eigen AR-lijst de verkiezingen in te gaan.
Dat zou een uiterst effectief drukmiddel zijn, maar als die eigen AR-lijst werkelijk
gerealiseerd zou worden, zou de ARP kapot zijn. Er zou dan namelijk ook een CDAlijst met antirevolutionaire kandidaten komen.
Vooral de voorzitters van de antirevolutionaire Kamercentrales waren sterk tegen
uitstel gekant. Zij meenden dat de achterban er niets van zou begrijpen. De Boer
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nam een tussenpositie in. Hij was het met Goudzwaards kritiek goeddeels eens,
maar begreep dat de koers van het CDA er door uitstel niet beter op zou worden. In
het ar- en CDA-bestuur zei De Boer dat hij uitstel van de fusiedatum voor onbe
paalde tijd afwees, maar dat uitstel voor een beperkte periode hem onvermijdelijk
leek. Hij benadrukte dat nog niet alle bijlagen op de fusiestukken binnen waren en
bracht naar voren dat er na 3 maart onvoldoende tijd zou zijn om alle stukken door
de partij te laten behandelen. In april vierde de ARP haar eeuwfeest en mei en juni

waren geen goede vergadermaanden, zodat de discussie beter naar het najaar ver
schoven kon worden. Dat had bovendien als voordeel dat er ruimte ontstond om de
politieke problemen op te lossen. De Boer voelde er niets voor de critici te negeren.
Dan zou hem achteraf verweten worden dat hij de fusie geforceerd had. Trouwens,
het was van het grootste belang ook figuren van het kaliber van Goudzwaard mee te
krijgen. Het zou een enorme verarming zijn als dergelijke waardevolle mensen zou
den afhaken.
In het ar- en het CDA-bestuur kreeg De Boer aanvankelijk geen voet aan de
grond, maar op de AR-partijraad kreeg hij volledig zijn zin. De stemming in de par
tijraad was veel sterker anti-CDA dan verwacht. Een groot deel van het middenka
der, dat op de partijraad verzameld was, bleek bepaald ambivalenter tegenover het
CDA te staan dan het lagere kader en de achterban. Spreker na spreker eiste stopzet
ting van de fusie en evaluatie van het kabinets- en fractiebeleid. Toen een voorzitter
van een Kamercentrale met een beroep op de achterban tegen uitstel van de fusie
pleitte, moest hij na woedende interrupties uit de zaal toegeven die hij niet namens
de achterban, maar namens zichzelf sprak.
In de wandelgangen kwam Goudzwaard met Albeda, Hoogendijk en Lubbers (!)
overeen dat de fusie door zou gaan op voorwaarde dat de politieke overtuiging van
het CDA nader werd geformuleerd. Maar De Boer slaagde er tijdens een schorsing
van de partijraad in de geschrokken partijbestuurders achter een beperkt uitstel te
krijgen. De fusie zou uiterlijk 1 januari 1981 plaatsvinden. Er zouden verder geen
voorwaarden aan verbonden worden, maar wel zou de ARP aandringen op een poli
tieke evaluatie en een nadere omschrijving van de politieke overtuiging. Dit voorstel
werd met ruime meerderheid, 172 tegen 43 stemmen, aangenomen. De noodzaak er
van werd nog eens onderstreept doordat een voorstel tot uitstel voor onbepaalde
tijd nog maar juist, met 114 tegen 95 stemmen, verworpen werd.
De Unieraad en de KVP-partijraad gaven dezelfde dag blijk van grote irritatie. Zij
verboden hun bestuur over uitstel te onderhandelen. Het was, zo drukte Van Verschuer het algemene gevoelen uit, “nu of nooit”.72 Maar het werd toch “straks”.

Twee dagen later, enkele uren voor de vergadering van het CDA-bestuur, constateer
de Vergeer in het dagelijks bestuur van de KVP dat Goudzwaard in feite een neder
laag geleden had, omdat de fusie zonder meer zou doorgaan.73 Vergeer wilde daar
om in strijd met de wens van de KVP-partijraad alle verlangens van de ARP inwilli
gen. Zo geschiedde. Het CDA-bestuur verschoof de fusie naar 11 oktober 1980.
Een commissie onder leiding van de commissaris van de koningin in Limburg, Sjeng
Kremers, met daarin ook Goudzwaard, kreeg opdracht de politieke overtuiging uit
te werken en een commissie-Steenkamp moest een politieke evaluatie voorbereiden.
De rechtstreekse leden eisten na het uitstel nog dat zij voor 11 oktober 1980 meer
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invloed kregen in het CDA. Inmiddels, vier jaar nadat de mogelijkheid van een
rechtstreeks lidmaatschap was ingesteld, waren er meer rechtstreekse leden (28.000)
dan leden van de CHU (26.000), maar bij de verdeling van de posten op landelijk ni
veau werden ze vrijwel overgeslagen. In de Tweede Kamer hadden ze geen verte
genwoordiger en op de lijst voor de komende Europese verkiezingen was hun eer
ste kandidaat terecht gekomen op een onverkiesbare plaats. De kvp wilde de onte
vreden rechtstreekse leden wel tegemoet komen, maar De Boer hield dat tegen. De
ARP had, zo zei hij, niet om de instelling van het rechtstreekse lidmaatschap ge
vraagd en had er nog steeds geen behoefte aan. Als de kvp de rechtstreekse leden
wilde helpen, moest zij haar eigen plaatsen maar voor hen beschikbaar stellen. Wie
zo nodig invloed moest hebben, moest maar lid worden van de oude partijen.
§ 5 de fusie

Op 27 en 28 april 1979 kwamen bewindslieden, bestuursleden en parlementariërs
van het CDA in Veldhoven bijeen om de politieke koers van het kabinet en de fractie
te bespreken.75 Onder de dertig aanwezigen waren Steenkamp, De Boer, Lubbers
en Albeda, maar niet Van Agt, die zich had afgemeld. Een week eerder had de commissie-Steenkamp haar discussiestuk gereed gekregen. In de nota was de hand van
de voorzitter duidelijk herkenbaar.76 Steenkamp had geprobeerd de linkervleugel
van de ARP tevreden te stellen, zonder de KVP en het kabinet te irriteren. De com
missie had gematigde kritiek op het kabinet en de fractie en benadrukte sterk de ei
gen identiteit van het CDA. Het kabinet kwam volgens de nota wat moeilijk op gang,
maar zijn intenties waren goed. Het grote probleem was dat het te weinig draagvlak
had en daardoor veel verzet opriep. Voor een deel was dat onvermijdelijk, voor een
deel had het dat aan zichzelf te wijten. Het kabinet had een slechte presentatie en
deed te weinig om de vakbeweging bij het beleid te betrekken. Dit verwijt gold vol
gens de commissie ook de fractie: de fractie van de PvdA had meer contact met het
CNV dan die van het CDA. Fractie en kabinet zouden ook onderling wel wat beter
mogen overleggen. Het leek erop, aldus de nota, dat ze vaak niet bereid waren el
kaar een kans te geven. Verder vermeldde de nota dat de fractie wezenlijke zaken
niet tijdig uitpraatte en zo de indruk wekte dat haar leden “vechtend door de zaal
rollen”. De fractie mocht wel wat harder opkomen voor het verkiezingsprogram
“Niet Bij Brood Alleen”. De coalitieverplichtingen moesten “naar eer en geweten
nageleefd worden”, maar dat sloot “scherpe beoordeling en zelfs veroordeling” van
het kabinetsbeleid en van de wd niet uit. De CDA-ministers waren sterker gebonden
aan de coalitie dan de fractie, maar ook zij mochten zich wel wat scherper ten op
zichte van hun liberale collega’s profileren. De commissie vroeg zich af of vooral
Van Agt zich niet te weinig als partijman en teveel als de premier van het centrum
rechtse kabinet opstelde.
De deelnemers aan de bezinningsdagen konden zich over het algemeen wel vin
den in de opmerkingen van de commissie-Steenkamp. Het eindrapport dat de com
missie na de gespreksdagen schreef, week slechts in beperkte mate van de oorspron
kelijke versie af. Het belangrijkste verschil was dat de fractie wat positiever werd
gewaarderd. Volgens het eindrapport was er in toenemende mate coherentie binnen
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de fractie en moesten de verschillen in stijl daarbinnen worden geaccepteerd. Vooral
Lubbers kwam er nu goed van af.77 Het rapport constateerde dat de fractie de laat
ste maanden een positieve tendens te zien gaf, waarbij Lubbers “als samenbindend
element, een zeer belangrijke rol” speelde. De commissie was naar aanleiding van de
in Veldhoven gemaakte opmerkingen tot de slotsom gekomen dat de premier uit
hoofde van zijn functie “tijdens de rit voor het CDA verloren gaat als de man, die als
eerste het politieke profiel van het CDA bepaalt”. Daarom was Lubbers “de eerstgeroepene om het profiel van het CDA te bepalen” ƒ78

het verstandshuwelijk
In het eindrapport noch in het discussiestuk werd gesproken over de coalitievoorkeur, maar tijdens de bezinningsdagen werd hierover uitgebreid gefilosofeerd. De
meeste deelnemers - in de notulen werden bij de gemaakte opmerkingen geen na
men vermeld - vonden dat in de volgende kabinetsperiode in principe weer met de
PvdA geregeerd moest worden. Een veel gebruikt argument hiervoor was dat het
CDA zich niet in de rechtse “CDU-hoek” moest laten drukken.79 Daarnaast werd op
gemerkt dat “een wezenlijke aanpak” van de hoofdproblemen van de jaren tachtig
“met de socialisten veel beter (zou) lukken dan met de liberalen”. De PvdA en het
CDA waren verwant op punten als de werkloosheid, de inkomenspolitiek, de bewa
pening en de bescherming van de sociaal zwakkeren. Met het oog op het maatschap
pelijk draagvlak was, aldus het verslag, ook bij harde maatregelen de medewerking
van de PvdA gewenst. Niettemin moest het CDA bereid zijn “het verstandshuwelijk ”
met de wd goed te houden. Dat kon wel een probleem opleveren. Als het kabinet
het redelijk bleef doen, dan kon het CDA niet voor de verkiezingen meedelen dat het
van partner wilde wisselen. Over de vraag hoe het CDA dan wel tot “de meest ge
wenste partner” kon komen, liepen de meningen uiteen. De gesprekspartners beslo
ten hier later nog maar eens op terug te komen. Het was nu nog veel te vroeg voor
een voorkeursuitspraak.
De gedachtenwisseling over de coalitievoorkeur had al met al weinig nieuws op
geleverd. Nog steeds wilde de top van het CDA in meerderheid liever met de PvdA
regeren, zonder dat zij een coalitie met de WD bij voorbaat wenste uit te sluiten en
zonder dat zij een voorkeursuitspraak wilde doen. Toch werd de discussie in Veld
hoven aanleiding tot een rel. Een week na het beraad in Veldhoven verweet Neelie
Smit-Kroes, de liberale staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, het CDA een de
loyale coalitiepartner te zijn. Volgens haar was uit geheime documenten gebleken
dat de CDA-top van het kabinet afwilde. Als de naderende Europese verkiezingen op
een nederlaag voor de coalitie zouden uitlopen, zou het CDA het kabinet laten val
len. Het CDA-bestuur was verbijsterd over deze aantijging. Vooral Steenkamp was
gebeten op Smit-Kroes. Hij vond dat zij moest aftreden.80 Het CDA zou haar kun
nen dwingen het bewuste stuk boven tafel te brengen en zo haar positie onmogelijk
maken. Het bestuur meende echter dat het CDA zich in moest houden. Een harde
aanval op Smit-Kroes zou de coalitie in gevaar brengen en het CDA zou dan precies
doen waarvan Smit-Kroes het beschuldigd had. Daarom werd besloten het te laten
bij een perscommuniqué met een weergave van de gewraakte discussie.
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De zaak bleef Steenkamp dwars zitten. Toen het weekblad Nieuwsnet enkele
maanden later verslag deed van een ontmoeting in hotel Des Indes, waar leden van
de PvdA en de WD van gedachten hadden gewisseld over een mogelijke regering
zonder het CDA, riep Steenkamp in het CDA-bestuur uit dat het bewuste stuk van
Smit-Kroes toch nog boven water gekomen was.81 Alleen bleek nu dat niet het CDA
deloyaal was, maar de wd! Steenkamp had de redactie van het NOS-journaal ge
vraagd er aandacht aan te besteden en wilde ook dat het CDA actie zou ondernemen,
De NOS vond het overleg in Des Indes echter niet belangrijk genoeg en het CDA-bestuur vond het wijzer om niet officieel op de zaak te reageren.
Misschien nog vervelender dan de rel rond Smit-Kroes was dat de evaluatie niet
leidde tot het sluiten der rijen. De algemene indruk bij de deelnemers was dat het
bezinningsweekend weinig had opgeleverd. Daarom werd besloten de commissieSteenkamp haar werk nog eens grondig over te laten doen. De commissie zou het
beleid van de fractie en het kabinet op een aantal onderdelen nauwgezet toetsen
aan het verkiezingsprogram. Op 14 juni was de commissie daarmee klaar. Ze lever
de een langdradige opsomming af, waarin nogal wat verschillen werden geconsta
teerd tussen fractie en kabinet, maar kritiek op de meeste punten achterwege
bleef.82 Het duurde daarna tot 29 september voor de definitieve versie gereed was.
In de tussentijd hadden de CDA-ministers hun oordeel over het rapport gegeven,
met als gevolg dat de laatste pittige passages eruit verwijderd waren. Dat pakte ver
keerd uit, want de vertegenwoordiger van de loyalisten in de commissie, M. Beinema, weigerde daarna de eindtekst nog te ondertekenen. Daarmee was de evaluatie
mislukt. Het doel: verzoening met de kritische antirevolutionairen, was niet be
reikt.

het Kwaad

De belangrijkste wijziging die de commissie-Steenkamp onder druk van het kabinet
aanbracht, betrof de kernwapenproblematiek. In de versie van 14 juni had de com
missie gesteld dat het kabinet onvoldoende had gedaan om de rol van de kernwa
pens terug te dringen. Maar in de definitieve versie kwam te staan dat het kabinet
zich in NAVO-verband ingezet had om het element van wapenbeheersing mee te la
ten wegen. Het was deze kwestie die in de tweede helft van 1979 inzet werd van een
zeer langdurige en pijnlijke confrontatie tussen de loyalisten en het kabinet.
Het CDA was in april 1978 onverwacht eenvoudig van het probleem van de neu
tronenbom verlost: de Amerikaanse president Carter had het produktiebesluit op
geschort. In oktober was de kwestie zelfs definitief van de baan, toen Carter be
kendmaakte dat de bom in ieder geval niet in Europa geïntroduceerd zou worden.
De Westduitse bondskanselier Schmidt bleef echter bij Carter aandringen op ver
sterking van de Amerikaanse nucleaire bewapening in Europa. Volgens Schmidt zat
er een gevaarlijk gat tussen de kernwapens voor de korte afstand en de kernwapens
voor de lange afstand. Hij meende dat de produktie van de Russische SS-20, een
kernwapen voor de middellange afstand, het nucleaire evenwicht in Europa ver
stoorde. Bovendien wilde hij dat de Amerikanen de twijfel wegnamen aan hun be
reidheid Europa in geval van nood militair te helpen. Om beide redenen vond hij
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dat de Verenigde Staten kernwapens in Europa moesten plaatsen die vanaf Europees
NAVO-gebied de Sovjetunie konden bereiken. De hele eerste helft van 1979 gonsde
het van de geruchten dat de navo een antwoord op de SS-20 voorbereidde. In sep
tember kondigde de NAVO het zogenaamde dubbelbesluit aan: de bondgenoten zou
den op 12 december beslissen om 572 Amerikaanse middellange-afstandsraketten in
Europa te plaatsen, waaronder 48 kruisraketten in Nederland, en tegelijk te streven
naar besprekingen met de Sovjetunie om dit aantal te verminderen.
Deze laatste toevoeging was gedaan op verzoek van de Nederlandse regering. Het
kabinet besefte dat plaatsing zonder meer aan het CDA niet verkocht kon worden.
De fractie had voldoende duidelijk gemaakt dat plaatsing van nieuwe raketten op
grote bezwaren zou stuiten. Allereerst hadden de loyalisten in dit verband weer
eens van zich doen horen. Het vertrek van Aantjes had hen tijdelijk verlamd, maar
de kwestie van de kernwapens was voor hen aanleiding de ruggen nog eenmaal te
rechten. De zaak was voor de zogenaamde “atoompacifisten” onder hen van funda
menteel belang. Volgens Hans de Boer waren kernwapens “het Kwaad in zich” en
moest alles gedaan worden om “de demon van het kernwapen” uit te bannen, want
met dit wapen was de wereld “in een uitzichtsloze situatie” beland.83 Daarnaast was
van belang dat de loyalisten in deze kwestie beslist niet geïsoleerd stonden. In de sa
menleving, onder meer bij de kerken, tekende zich een groeiend verzet tegen de
kernwapens af. Ook wisten de loyalisten hun eigen partij achter zich. Op 19 mei
sprak de AR-partijraad uit dat de aanschaf van nieuwe kernwapens op gespannen
voet stond met het CDA-program en op 1 december werd deze uitspraak nog eens
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ze zelf eveneens fel tegen de kruisraketten. Joep de Boer vond dat er “per se geen
antwoord op de SS-20 moest komen. Al in juni waarschuwden Frinking en hij het
kabinet dat een conflict met de Tweede Kamer er “ruimschoots” inzat en wezen zij
de argumenten van de NAVO krachtig van de hand.84 Middellange afstandsraketten
zouden de kans op een beperkte kernoorlog groter maken en de twijfel aan de Amerikaanse garantie niet wegnemen, maar juist oproepen.
politieke diefstal

In het CDA-bestuur werd in september voor het eerst bezorgd over de dreigende
confrontatie gesproken. In dit gezelschap stond weer eens het gevaar centraal dat
het CDA in de conservatieve hoek gedrukt zou worden. Volgens Steenkamp en Lubbers moest de fractie voorkomen dat zij in deze kwestie tegenover de PvdA kwam te
staan. Het leek hen het beste om “de constructieve krachten in de PvdA” zoveel mo
gelijk te steunen.85 Een maand later, op 29 oktober, trok Lubbers zich buiten mede
weten van de CDA-ministers met de fractie in Lunteren terug om tot een standpunt
te komen. De fractie verenigde zich op een aantal “vertrekpunten”, waarmee de re
gering naar de NAVO gestuurd werd.86 Volgens de vertrekpunten moest de NAVO bij
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het wapenoverleg met het Warschau-Pact streven naar een zogenaamde nuloptie:
verwijdering van alle SS-20’s, geen plaatsing van kruisraketten. Om dit streven te
ondersteunen mocht besloten worden tot beperkte produktie van kernwapens voor
de middellange afstand, maar moest het plaatsingsbesluit met twee jaar worden uit
gesteld. Als het wapenoverleg met de Sovjetunie in die tijd geen resultaat zou ople
veren, moest alsnog tot plaatsing besloten worden.
Volgens Lubbers waren alle deelnemers aan het weekeinde in Lunteren het hier
mee eens, maar Hans de Boer ontkende dit.87 Volgens hem zou de NAVO de vertrek

punten toch niet aanvaarden. Hij had gelijk. De bondgenoten lieten Van Agt weten
dat ze niet verder wilden gaan dan een bescheiden verlaging van het aantal raketten.
Van Agt overwoog hier genoegen mee te nemen, maar Lubbers maakte hem duide
lijk dat er geen schijn van kans bestond dat de fractie dit zou nemen. Er zat volgens
Lubbers niets anders op dan dat Nederland een eenzijdige opstelling in de NAVO
zou kiezen. Hij raadde Van Agt aan een rondreis te maken langs de regeringsleiders
van de belangrijkste NAVO-landen. Zo zou hij begrip in de NAVO kunnen kweken en
tegelijk de indruk wekken dat de regering er alles aan deed om de rol van de kern
wapens terug te dringen.
En zo ging Van Agt, op de voet gevolgd door de wereldpers, op bezoek bij Car
ter, Schmidt, Thatcher en andere regeringsleiders. Halverwege zijn rondreis, op 6
december, moest hij de tocht onderbreken voor een debat in de Tweede Kamer.
Daar dienden PvdA en d’66 een motie in volgens welke Nederland op 12 december
niet moest instemmen met produktie en plaatsing van de kernwapens. Een deel van
de CDA-fractie wilde de motie steunen, zodat Lubbers een eigen motie indiende,
waarmee hij een breuk in de fractie hoopte te voorkomen. Volgens deze motie was
het besluit dat de NAVO van plan was te nemen strijdig met het streven naar weder
zijdse wapenbeheersing. De motie ging volgens Lubbers een stapje verder dan de
vertrekpunten, maar toch stemden tien CDA’ers met de oppositie mee.
Een deel van het CDA ontstak daarop in toorn. De Unieraad van de CHU, die op 8
december vergaderde, was bijzonder opgewonden. CH-voorzitter Van Leeuwen
hamerde er weer eens op dat de antirevolutionairen niet moesten denken dat zij
het evangelie alleen in pacht hadden en riep uit dat ook de voorstanders van de
kernbewapening een geweten hadden; een stelling die van antirevolutionaire zijde
overigens nooit bestreden was. Nederland was, zo vreesde Van Leeuwen, op weg
naar een nieuw neutralisme.88 In het CDA-bestuur deed Steenkamp op vergelijkba
re wijze zijn beklag. Als overal in Europa de socialisten voor plaatsing waren, dan
vroeg hij zich af “wie er nu gek is, zij of wij”.89 Hij vond het ergerlijk dat de terug
dringing van de rol van de kernwapens een monopolie van de ARP was geworden.
En natuurlijk maakte hij zich ook weer grote zorgen over de eenwording van het
CDA. Hans de Boer en Lubbers hielden bijna als enigen het hoofd koel. De Boer
merkte op dat de fusie niet in het geding was en vond het onverstandig deze erbij
te betrekken. Hij verweerde zich tegen het verwijt dat hij de bijbel voor zichzelf
opeiste, want het was “helaas juist dat men met de bijbel verschillende kanten op
kan”. Lubbers vond het zinloos te lang bij de verdeeldheid in het CDA stil te staan.
Dat zou het CDA zeker geen goed doen. De PvdA-motie was “een vorm van politie
ke diefstal” en het CDA kon alleen voorkomen dat de PvdA er met de buit vandoor
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ging als het vasthield aan zijn eigen lijn. De regering moest gewoon de vertrekpu:
ten uitvoeren. Alleen dan zou de CDA-fractie in staat zijn haar te steunen.
leven op een kruitvat
Kort voor de NAVO-vergadering van 12 december besloot het kabinet het dubbelbesluit onder voorbehoud te aanvaarden. Nederland zou pas over twee jaar, in decem
ber 1981, afhankelijk van het wapenbeheersingsoverleg met de Sovjetunie, beslissen
over plaatsing van kruisraketten op zijn grondgebied. De bondgenoten hadden hier
evenwel grote bezwaren tegen en waren verontwaardigd toen Nederland vroeg het
voorbehoud ook in een NAVO-communiqué op te nemen. Daarop stemde Van Agt
in met een communiqué volgens welk de NAVO-landen het dubbelbesluit eensgezind
genomen hadden; alleen in een geheime besluitenlijst stond het Nederlandse voor
behoud vermeld.
Voor de CDA-parlementariërs volgde nu een moeilijke week. Het regeringsbesluit
stond op gespannen voet met de vertrekpunten, maar Van Agt liet er geen twijfel
over bestaan dat hij zou aftreden als de Tweede Kamer de handelwijze van de rege
ring niet zou goedkeuren. Op het CDA-congres van 15 december haalde de gekwel
de handelsreiziger hard uit naar zijn critici en haalde daarmee een donderend ap
plaus binnen. De dissidenten werden uitgejoeld. Zij werden ervan beschuldigd te
makkelijk te denken over “het nationaal communistisch socialisme” en er werd ge
zegd dat de knokploegen uit het verzet deze collaborateurs maar beter vast uit de
weg konden ruimen.90 In die dagen leek heel rechts Nederland zich tegen hen te ke
ren. Dagelijks werden zij telefonisch en schriftelijk bedreigd en sommigen van hen
vroegen politiebescherming aan. Vier dagen na het CDA-congres legden zij zich in
de Tweede Kamer bij de feiten neer. Mede namens hen zei Lubbers dat de fractie
het NAVO-communiqué niet aanvaardde, als dit inhield dat Nederland rechtstreeks
verantwoordelijk was voor het dubbelbesluit. Van Agt weigerde echter te zeggen
dat dat niet het geval was, ondanks herhaald aandringen van Lubbers, die steeds ble
ker wegtrok. De premier wilde ook niet zeggen dat Nederland wél verantwoorde
lijk was, maar sprak het onaanvaardbaar uit over een motie van de oppositie volgens
welke Nederland thans geen verantwoordelijkheid voor het NAVO-besluit kon aan
vaarden. Hoewel Lubbers Van Agt zelf om zo’n uitspraak had gevraagd, stemde de
hele CDA-fractie, inclusief de loyalisten, tegen de resolutie. De loyalisten zeiden dat
de regering krediet verdiende voor wat zij nog bereikt had, maar wekten zelf nau
welijks de indruk dit echt te geloven. Twee dagen na het debat liet een van hen in
Trouw blijken dat ze in feite waren gezwicht voor overmacht. Wat hadden we er
mee gewonnen als we het kabinet hadden weggestuurd? Voor de zaak van de kernkern
wapens waar het ons om te doen is, niets. (...) Wat hadden we ermee verloren? Het
kabinet, met onze mensen erin, kapot, Ruud Lubbers kapot, de fractie kapot, het

CDA kapot, de ARP kapot.”91
Dat hadden zij dan voorkomen, maar wat ze niet konden voorkomen was at ze
zichzelf bijna kapot hadden gemaakt. Op de drempel van de jaren tachtig was et
krediet van de evangelisch-radicalen tot een minimum teruggelopen. Ooit gewaar
deerd en bewonderd tot ver buiten de ARP, werden ze nu geminacht en espot oor
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het linker- en het rechterdeel der natie. Binnen het CDA werden zij zo langzamer
hand gehaat. Het KVP-partijbestuur reageerde woedend toen Steenkamp, de eeuwige
verzoener, in het openbaar kritiek uitte op het machtsvertoon waarmee het kabinet
de gewetensvolle critici op hun nummer had gezet. Het bestuur van de KVP stelde
een tegenverklaring op waarin waardering voor het kabinet en de fractie werd uitge
sproken, maar liet in het CDA-bestuur weten dat het deze verklaring in het belang
van het CDA niet naar buiten zou brengen. Toen bleek dat de kwestie uit de notulen
van de CDA-vergadering weggelaten was, was de KVP-top diep verontwaardigd. “Wij
leven”, zo brieste vice-voorzitter Fleers, “op een kruitvat dat ontploft indien vanuit
dit bestuur ook maar de geringste steun, instemming of welke ondersteunend ge
baar naar het kabinet dan ook tegenover de buitenwereld wordt geuit.”?2

de val van Andriessen
Van Agt was de grote winnaar van het kernwapendebat. De man die door Den Uyl
was neergezet als een sukkelaar, had laten zien dat de groten der aarde hem als hun
gelijke zagen en de zwijgende meerderheid hem adoreerde. Overtuigender dan ooit
ook had hij aangetoond dat hij niet naar links boog. Twee maanden later zou hij be
wijzen dat hij ook niet naar rechts boog. Ditmaal was Andriessen het slachtoffer.
Als laatste van de drie oude fractieleiders ruimde hij het veld.
Andriessen afficheerde zich als minister van Financiën als de kampioen van een
hard bezuiningsbeleid. In feite bezuinigde hij echter veel minder dan hij voor nodig
hield. Al voor Bestek ’81 gereed was gekomen, was becijferd dat een bezuiniging
van 10 miljard gulden te weinig was om de doelstellingen van het kabinet te realise
ren. Andriessen vroeg echter niet om meer ombuigingen, omdat die naar zijn me
ning toch niet haalbaar zouden zijn.93 Nadat hij het kabinet moeizaam achter Be
stek ’81 gekregen had, moest hij toezien hoe de ombuigingsoperatie langzaam werd
uitgehold. Hij werd van alle kanten tegengewerkt; vooral door zijn collega op So
ciale Zaken, Albeda, die daarbij gesteund werd door Lubbers. Albeda en Lubbers
waren het in grote lijnen met elkaar eens en onderhielden een intensief contact, ter
wijl Lubbers en Andriessen elkaar meden. Ook van de wd kreeg Andriessen nau
welijks steun. De liberale minister van Onderwijs, A. Pais, was zelfs één van zijn
lastigste tegenstanders. Pais had voor de verkiezingen geroepen dat er zeker 20 mil
jard bezuinigd moest worden (“puinruimen”), maar verdedigde zich als minister
vaardig tegen de aanslagen op het budget van zijn dure departement.
Andriessen werd bij de doorvoering Bestek ’81 ook gehinderd door de vele rand
voorwaarden waaraan dit plan gebonden was. De koopkracht van de inkomens tot
twee maal modaal mocht niet achteruit gaan, de lonen in de collectieve sector moch
ten niet achter blijven bij die in de particuliere sector en de sociale uitkeringen
moesten gelijk op gaan met de lonen. Bovendien kreeg Andriessen weinig steun van
Van Agt. Aanvankelijk stelde de premier zich nog achter zijn vroegere leermeester,
maar naarmate hij zichzelf sterker voelde, gaf hij Andriessen minder steun. Dit
werd Andriessen noodlottig. Toen bleek dat de ontwikkeling van de economie ver
achter bleef bij de prognoses waarop Bestek ’81 gebaseerd was, eiste Andriessen in
de zomer van 1979 extra ombuigingen, voor het grootste deel in de vorm van bezui-
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nigingen. Maar Albeda wilde van geen extra bezuinigingen weten. Albeda vond dat
het financieringstekort en de belastingen maar omhoog moesten en vroeg daarnaast

nog eens 2 miljard gulden extra voor het scheppen van banen in de publieke sector.
Na een hard gevecht in het kabinet kreeg hij die ook en haalde Andriessen vrijwel
volledig bakzeil. Het was de prelude op zijn vertrek. In januari 1980 werd Andries
sen geconfronteerd met nieuwe alarmerende cijfers, waarop hij 3 miljard gulden ex
tra aan bezuinigingen eiste. Albeda wilde nu wel bezuinigen, maar wenste niet ver
der te gaan dan 2 miljard. Andriessen weigerde een compromis van Van Agt te aan
vaarden en stapte op. Op de daarop volgende persconferentie stelde hij bitter vast
dat het ombuigings- en matigingsbeleid van het kabinet-Van Agt “meer schijn dan
wezen” was.94 Toen het erop aankwam had hij er helemaal alleen voorgestaan. Hij
had gehoopt op bijstand van de wd, van Van Agt en van zijn oude vrienden uit de

KVP, maar niemand had in het openbaar ook maar één enkel blijk van steun gege
ven.95
Andriessen had niet gehoopt op steun van Lubbers. Hij had niet eens de moeite
genomen de fractieleider erom te vragen. Lubbers heeft later gezegd dat hij wel wil
de bijsturen, maar dat Van Agt dat afwees.96 Daarvan heeft Andriessen niets kunnen
merken. Tegenover hem beperkte Lubbers zich tot het advies er nog eens over na te
denken. Het vertrek van Andriessen kwam Lubbers goed uit. Sinds het kernwapen
debat werd hem uit de linkervleugel van de fractie gebrek aan ruggegraat verweten.
Na de val van Andriessen verklaarde hij in Vrij Nederland tevreden dat het CDA nu
had laten zien dat het ook naar rechts zijn grenzen trok.
onze waardenschaal
De stilte rond de mislukking van het bezuinigingsbeleid stond in schril contrast met
de opschudding rond het kernwapenbeleid. Het voor de linkervleugel nare verloop
van het kruisrakettendebat leidde in de eerste maanden van 1980 opnieuw tot een
sterke groei en een hardere opstelling van de werkgroep Niet Bij Brood Alleen. De
leiders van nbba hadden er op het jongste CDA-congres verloren bijgelopen en had
den er sterker dan ooit het gevoel gekregen dat het helemaal mis dreigde te lopen
met het CDA. Zij hadden de moed echter niet helemaal opgegeven. Zij hoopten dat
het CDA na 1981 weer met de PvdA zou regeren en dan alsnog tot inkeer zou komen.
Om dit te bevorderen besloten zij nbba om te vormen tot actiegroep. Naar het
voorbeeld van het Interkerkelijk Vredesberaad wilden zij overal in het land kernen
oprichten, waarvan de leden zowel zouden studeren als actievoeren. Vanuit de ker
nen wilden zij proberen “het elan voor een echte christen-democratische politiek
te versterken.98
Ter voorbereiding van dit alles hield de werkgroep op 15 maart 1980 een congres
in Dronten. De belangstelling voor het congres was overweldigend. Er kwamen ze
ker duizend mensen op af, vooral antirevolutionairen, maar ook een enkele katho
liek. Voor de deelnemers was het congres een verademing na de akelige ervaring die
ze drie maanden eerder bij het CDA hadden opgedaan. Men voelde weer de ver
trouwde sfeer van de oude ARP, maar dan zonder het conservatieve element dat daar
ook altijd aanwezig was geweest. Er werden psalmen gezongen, er werd uit de bij-
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bel gelezen, er werden geleerde toespraken aangehoord en er werd met overgave ge
discussieerd over boeiende zaken als de kernwapens, de inkomensverdeling, het mi
lieu, “de vele verstoringen van Jezus van Nazareth in onze gevestigde orde” en het
“ontmoeten” van mensen “die blijkbaar nog steeds buiten onze waardeschaal vallen
zoals buitenlandse arbeiders, vluchtelingen, homofielen, krakers en werklozen”.
Op het congres waren veel prominenten aanwezig, onder wie Van Houwelingen,
Faber, Aantjes en enkele staatssecretarissen, maar die zagen ervan af de menigte toe
te spreken. Met het oog op de explosieve sfeer in het CDA was dat een verstandig be
sluit, want Steenkamp en de zijnen waren geenszins van de nieuwe lijn van de werk
groep gediend. NBBA had nog wel gerekend op welwillendheid van de CDA-voorzitter en deze had een uitnodiging om het congres toe te spreken ook aanvaard. Maar
tijdens zijn spreekbeurt bleek Steenkamp allerminst welwillend. Hij zei dat enige
kritische bezinning het CDA wel ten goede kon komen, maar noemde een georgani
seerde actiegroep onaanvaardbaar. De aanwezigen schrokken van Steenkamps felle
toon, maar Steenkamp schrok kennelijk zelf ook, want direct na zijn toespraak ver
trok hij. De fijne dag in Dronten werd daarna door geen wanklank meer ver
stoord.100

een ontstellend feit
Na het glorieuze congres kwam de ontnuchtering snel. Eén van de eerste taken die
NBBA op zich nam, was te zorgen voor een goede bezetting van de kandidatenlijst
voor de Tweede Kamer. De CDA-lijst zou, zo hadden de partijvoorzitters besloten,
nog eenmaal door de drie oude partijen worden samengesteld. Die zouden hun ei
gen lijst maken, die daarna volgens een rekenkundige formule in de CDA-lijst opge
nomen zou worden. Bij de ARP zouden de kiesverenigingen de kandidatenlijst voor
de verkiezingen van mei 1981 in mei 1980 definitief vaststellen.
Het lijstvoorstel dat het partijbestuur in begin van het jaar de afdelingen instuur
de, was voor de progressieven gunstig. Hans de Boer was op de eerste plaats gezet
en als de kiesverenigingen het goed vonden, zou na de verkiezingen de linkervleugel
nog sterker in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn dan nu al het geval was.
Maar de kiesverenigingen vonden het niet goed. Zij lieten alle prominente loyalisten
duikelen. De Boer zakte van 1 naar 4, Goudzwaard van 5 naar 8, Van Houwelingen
van 6 naar 10 en Scholten van 9 naar 16. Voor de slachtoffers kwam de klap hard
aan. Zij hadden wel geweten dat de meeste leden conservatiever waren dan zijzelf,
maar hadden gerekend op hun loyaliteit.
Het besef dat deze loyaliteit ontbrak, was Goudzwaard te veel. Hij trok zijn kan
didatuur voor de Tweede Kamer in, beëindigde zijn medewerking aan het CDA en
kondigde aan geen lid van de nieuwe partij te zullen worden. In een verantwoor
ding bracht hij zijn beslissing in verband met het beleid van Van Agt in het bijzon
der en de koers van het CDA in het algemeen.101 Goudzwaard miste bij het CDA het
besef dat de mensheid leefde op een vulkaan. Daarbij dacht hij aan “de demonische
wapenwedloop”, de financieel-economische problemen, de verharding van de socia
le tegenstellingen en de moeilijkheden van de armste landen, die “door onze hang
naar meer welvaart en meer veiligheid” de afgrond ingeduwd werden. De aanpak
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van de problemen vereiste “wezenlijke economische offers” en “belangrijke risi
co s ’ en kon daarom niet geschieden zonder breed politiek en maatschappelijk
draagvlak. Het CDA deed volgens Goudzwaard niets om de totstandkoming van dat
draagvlak te bevorderen. Een tweede “ontstellend feit” was dat de christelijke
grondslag van het CDA niet functioneerde. De afgelopen maanden hadden Goud
zwaard geleerd dat een beroep op het evangelie in het CDA “allerminst eenvoudig”
was, “ja zelfs onmogelijk”. Gebleken was “dat elke verwijzing naar die grondslag in
het CDA eerder verdeeldheid bewerkstelligt dan eenheid, eerder ergernis opwekt dan
een bereidheid tot bezinning”. In de ARP was dat ooit anders geweest, maar ook
daar had een appel op het evangelie geen zin meer. “Het werkt niet”, zo stelde hij
vast, “en klaarblijkelijk is het Evangelie daarmee ook geweld aangedaan, en daar
voor niet bestemd.” Goudzwaard vond het beter het CDA de weg te laten gaan die
het kennelijk zelf verkoos. Het punt was bereikt dat verdere kritiek deloyaal zou
zijn. Als hij nu doorging met het CDA zou hij zichzelf en anderen geweld aandoen.
Goudzwaards vertrek was voor de linkse antirevolutionairen een nieuwe schok.
Hans de Boer probeerde hem nog op andere gedachten te brengen. Hij praatte
urenlang op Goudzwaard in, sprak van “een volkomen ongerechtvaardigde stap en
hield hem voor dat de strijd om de koers van het CDA nog niet belist was, maar
Goudzwaard kon er niet meer in geloven.10- Nog geen maand later legde De Boer
zelf het hoofd in de schoot. Op de AR-partijraad van 7 juni 1980 maakte hij bekend
dat hij wel lid werd van het CDA, zelfs zijn kandidatuur voor de Tweede Kamer
handhaafde, maar zich niet meer beschikbaar stelde voor functies in de partij. Als
reden gaf hij op dat de kiesverenigingen zijn optreden als voorzitter niet volledig

hadden aanvaard.
Goudzwaards beslissing betekende ook het einde van de werkgroep Niet Bij
Brood Alleen. Na zijn vertrek raakte de werkgroep verdeeld over de vraag of zij in
het CDA moest blijven of niet. Degenen die vonden van niet, richtten begin 1981 sa
men met de EPV de Evangelische Volkspartij (evp) op, die in 1982 een zetel in de
Tweede Kamer zou veroveren. De rest bleef in het CDA en werd onder de naam
Christen-Democratisch Beraad weer een bescheiden bezinningsgroep.

de vier kernbegrippen van het CDA

De partijraad van de ARP was op 7 juni bijeen om de politieke overtuiging van het
CDA te bespreken, die de commissie-Kremers had vastgelegd in een Program van
Uitgangspunten. Ironisch genoeg was dit stuk voornamelijk gebaseerd op het den
ken van Goudzwaard, die ook lid van de commissie was geweest; een ander lid van
de ARP, H. Borstlap, een medewerker van Oostlander, had de tekst geschreven. De
commissie had de christen-democratische doctrine opgehangen aan vier kernbegrip
pen: gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeester
schap. Deze begrippen waren in de jaren zestig al aanwezig geweest in het werk van
Goudzwaard, waren in 1972 gebruikt in de stukken van de Contactraad en waren
sindsdien een vast bestanddeel van het christen-democratische denken gebleven. Bij
alle geruzie over personen, over de grondslag en over de politieke koers, was er over

de ideologie nauwelijks verschil van mening geweest.
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Dit gebrek aan wrijving was niet een gevolg van een diepe ideologische verwant
schap tussen de drie oude partijen. Het werd voornamelijk veroorzaakt doordat op
dit niveau eigenlijk alleen de ARP nog iets in te brengen had. De CHU had nooit een
coherente politieke doctrine gehad en de KVP had de katholieke sociale leer verlaten,
zonder er iets voor in de plaats te krijgen. Vandaar dat de politieke overtuiging van
het CDA nauwelijks verschilde van die van de ARP. Van de vier kernbegrippen was
alleen het begrip solidariteit uit de katholieke sociale leer afkomstig. De wijze waar
op het CDA het hanteerde, kwam echter slechts ten dele met de opvattingen van de
rooms-katholieke kerk overeen. Volgens de kerk moesten de mensen samenwerken
om te worden tot Gods beeld en gelijkenis, maar het CDA deed over de wijsgerige
grondslag van het solidariteitsbegrip geen uitspraak. Ook de maatschappijleer die de
kerk rond het begrip gebouwd had, nam het CDA niet over. Waar de kerk en de
oude KVP met solidariteit de samenwerking tussen de standen hadden bedoeld, ging
het bij het CDA om “dienstbaar aan elkaar” en het “appeleren aan de verantwoorde
lijkheid van de sterken om solidair te zijn met de zwakken”.
Het begrip gespreide verantwoordelijkheid maakte als term deel uit van het gees
telijk erfgoed van zowel de KVP als de ARP, maar het CDA gebruikte het in de antire
volutionaire betekenis. De commissie-Van Verschuer had in 1978 geschreven dat
het CDA met dit begrip een synthese wilde geven van het antirevolutionaire beginsel
van de soevereiniteit in eigen kring en het katholieke subsidiariteitsbeginsel, maar
had toegegeven dat het eerste wel “het meest is toegespitst op de verdeling der beoegdheden tussen verschillende maatschappelijke terreinen”. Dat was voorzichtig
aitgedrukt, want in werkelijkheid was het subsidiariteitsbeginsel in genen dele over
genomen. Volgens het subsidiariteitsbeginsel stond de overheid boven de maat
schappelijke organisaties: die waren als “lagere gemeenschappen” aan de overheid,
“de volmaakte gemeenschap”, ondergeschikt. De staat moest wel aan de lagere ge
meenschappen overlaten wat deze zelf vermochten, maar bepaalde zelf de omvang
van zijn taak. In de antirevolutionaire leer daarentegen stond de overheid niet bo
ven, maar naast de maatschappelijke organisaties; beide waren direct aan God ver
antwoording schuldig. In het Program van Uitgangspunten van het CDA werd deze
opvatting overgenomen. “De eigen betekenis van particuliere organisaties, waaron
der levensbeschouwelijke organisaties, op het terrein van onder meer onderwijs,
maatschappelijk werk, volksgezondheid en maatschappelijke bewustwording,
wordt erkend”, aldus het program.
De begrippen gerechtigheid en rentmeesterschap waren eveneens onversneden
produkten van het antirevolutionaire denken. In de katholieke sociale leer kwa
men deze woorden zelfs niet voor. De wijze waarop de commissie-Kremers het
begrip gerechtigheid uiteenzette, sloot naadloos aan bij de antirevolutionaire op
vattingen. Volgens de commissie hield de norm der gerechtigheid voor de overheid
in dat zij zich “met inachtneming van de eigen verantwoordelijkheid van de maat
schappelijke verbanden en de burgers (...) inzet voor een maatschappij waarin
recht en vrede heersen, opkomt voor de zwakken, vervolgden en ontheemden, het
onrecht bestraft, de gewetensvrijheid eerbiedigt en de persoonlijke levenssfeer be
schermt en in het algemeen die voorwaarden schept, die nodig zijn voor een sa
menleving van verantwoordelijke mensen”. Het was een passage die rechtstreeks
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uit een \van Goudzwaards artikelen uit de jaren zestig overgenomen had kunnen
worden.
Ook het rentmeesterschap was geheel in overeenstemming met de antirevolutio
naire leer omschreven. “De wereld is”, aldus de commissie-Kremers, “door God ge
schapen; de mens is de beheerder, de rentmeester daarvan. Ook de overheid deelt in
de opdracht tot rentmeesterschap, die voor haar inhoudt: de bescherming van de na
tuur en het natuurlijk leefmilieu tegen aantasting en/of roofbouw en de publieke
zorg dat de vruchten van de schepping aan allen ten goede kunnen komen - met in
begrip van onze verre naaste en de na ons komende generatie.”
de hoeksteen van de samenleving
De eensgezindheid over de vier kernbegrippen verhinderde niet dat de commissieKremers ernstig verdeeld raakte. Dat gebeurde, net als bij de commissie-Steenkamp
gebeurd was, bij het punt van de kernbewapening. De commissie-Kremers werd het

erover eens dat “het CDA niet wil berusten in de aanwezigheid van massale-vernietigingswapens”. Het probleem was echter hoe dit politiek vertaald moest worden. De
commissie vond in meerderheid dat de bewapeningswedloop teruggedrongen moest
worden in NAVO-verband, maar Goudzwaard stond erop dat het CDA het NAVO-lidmaatschap ter discussie zou stellen.103 Op de AR-partijraad van 7 juni 1980 leek hij
zijn zin de krijgen. De partijraad nam een amendement aan volgens welk de terug
dringing van de bewapeningswedloop “bij voorkeur” diende te geschieden in
NAVO-verband. Het partijbestuur steunde het amendement, maar zei dat dit zeker
niet betekende dat het NAVO-lidmaatschap ter discussie stond. Het kwam er volgens
het bestuur op neer dat Nederland ook zelf initiatieven moest kunnen nemen om de
bewapening terug te dringen. Dat was echter niet de uitleg die de indieners aan hun
amendement gegeven hadden. Volgens hun toelichting kon “voor een christelijke
partij (...) het moment van afhaken komen als haar visie principieel onverenigbaar is
met die van het bondgenootschappelijk verband”.104 Voor de KVP was het amende
ment in elk geval onaanvaardbaar. De KVP-partijraad sprak zich dezelfde dag met
grote meerderheid uit tegen de toevoeging van de woorden “bij voorkeur . Ook
een minderheid in de ARP zelf keerde zich hard tegen het amendement. Kort voor de
partijraad had zich het Comité Antirevolutionaire Christen-Democraten 1980 ge
manifesteerd, dat de halfzachte houding tegenover de loyalisten beu was.
Het
moest volgens het comité maar eens uit zijn met alle gejengel en gezeur. Het keerde
zich tegen ieder die zich naar zijn zin niet enthousiast genoeg achter het CDA en Van
Agt stelde. Daartoe hoorden niet alleen de loyalisten, maar ook gematigde christen
democraten als De Koning en Lubbers. Het comité had de steun van een aantal pro
minente partijleden, onder wie Schakel, en vertolkte waarschijnlijk het gevoelen van
een aanzienlijk deel van de aanhang, maar kreeg op het middenkader weinig grip.

De partijraad schaarde zich in grote meerderheid achter het bestuur.
Een andere kwestie die op 7 juni deining veroorzaakte was de positie van het hu
welijk ten opzichte van alternatieve relaties. De commissie-Kremers wilde beide sa
menlevingsvormen vergelijkbare rechten toekennen, maar veel leden van de KVPpartijraad voelden hier niets voor. Een voorstel om het huwelijk als hoeksteen van
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de samenleving te bestempelen” werd met slechts 33 tegen 20 stemmen verwor
pen.
De CHU wees de gelijkberechtiging van de alternatieve samenlevingsvormen
zelfs van de hand. Op voorstel van het conservatieve Tweede-Kamerlid Van Leyenhorst vroeg de Unieraad het CDA om de bijzondere positie van huwelijk en gezin
sterker te benadrukken. De ARP ging ook op dit punt weer een andere kant uit. Vol
gens de AR-partijraad moest de passage dat “het kind behoort te kunnen opgroeien
onder de voortdurende zorg en verantwoordelijkheid van zijn ouders”, worden ge
schrapt. Het kind had volgens de antirevolutionairen recht op bescherming, dat
moest voldoende zijn.107
Goudzwaards succesje op de AR-partijraad was zijn laatste wapenfeit. Op een
conference die delegaties uit de drie partijen later in de maand hielden om de ontsta
ne plooien glad te strijken, was hij niet meer aanwezig. Dc delegaties bereikten op
alle punten soepel overeenstemming. Het CDA ging de bewapeningswedloop terug
dringen “met name” in NAVO-verband, achtte “huwelijk en gezin van bijzondere
betekenis” en handhaafde de passage over het opgroeiendc kind, maar gaf “andere
duurzame samenlevingsvormen met het gezin vergelijkbare rechten en plichten”.

de laatste druppel
Kort nadat Goudzwaard dat gedaan had, gaven
ook de loyalisten nog eenmaal blijk
ga'
van hun misnoegen. Op 26 juni, een dag voor de CDA-conference, sprak de Tweede
Kamer over een olie-embargo tegen Zuid-Afrika. Een jaar eerder had een meerder
heid van de CDA-fractie voor een motie van Jan Nico Scholten gestemd volgens wel
ke Nederland tot een olieboycot moest overgaan, ook als het daarin alleen bleef
staan. Nadat duidelijk geworden was dat de EG-landen niet mee zouden doen, wei
gerde het kabinet de motie uit te voeren. De AR-partijraad sprak daarop op 7 juni
met grote meerderheid uit dat dit toch diende te gebeuren en Scholten zelf dreigde
dat het wel eens afgelopen kon zijn met het kabinet als het ditmaal niet door de
knieën ging. Op 26 juni steunde de meerderheid van de CDA-fractie een motie waar
in Scholten opriep om onmiddellijk een olieboycot in te stellen. Toen de regering
bleef weigeren, kwam de oppositie met een motie van wantrouwen. De regering
overleefde die op het nippertje, maar nu niet omdat de loyalisten bakzeil hadden ge
haald, maar omdat de kleine christelijke partijen haar hadden gesteund. Ditmaal
hadden zes dissidenten, onder wie De Boer, Van Houwelingen en Scholten, echt ge
stoken.
Het stemgedrag van de zes was opmerkelijk. De kwestie van de olieboycot werd
algemeen van veel minder belang geacht dan die van de kruisraketten, waarbij de
dissidenten het voortbestaan van het kabinet wel hadden laten prevaleren. Het lijkt
erop dat de olieboycot de druppel was die de emmer bij hen deed overlopen. Van
belang was bovendien dat er in tegenstelling tot de vorige keer dit maal geen ruimte
was voor verschillende interpretaties. En tenslotte wilden de loyalisten na het fiasco
in het kruisrakettendebat bewijzen dat ze niet zo machteloos en slap waren als in
brede kring gedacht werd.
In het CDA konden velen hun frustraties niet begrijpen. Het Comité Antirevolu
tionaire Christen-Democraten wendde zich tot het CDA-bestuur met het verzoek
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om eindelijk eens duidelijk op te treden tegen de top van de ARP. Volgens het comi^a^iO9Ct AR_Partijbestuur “niet weer wat er onder het antirevolutionaire volk
leeft . f Als het CDA niet verhinderde dat opnieuw een groot aantal dissidenten de
Kamer binnenmarcheerde, dan zouden velen bij de komende verkiezingen niet we
ten wat ze moesten stemmen. Ook het KVP-bestuur drong aan op harde maatrege
len. In een brief aan het CDA stelde het comité voor om Scholten nog voor de fusie
te royeren.110
Zo ver zou het niet komen. Steenkamp klaagde nog eens over het gebrek aan
eensgezindheid, maar durfde harde maatregelen niet aan. Ook de KVP zelf deed toen
het erop aankwam niets. Het bestuur organiseerde een gesprek met de eigen loy
alist, Stef Dijkman, maar verder dan een uitwisseling van standpunten kwam het
niet. Dijkman hield gewoon zijn plaats op de kandidatenlijst.
Bukman

Zo naderde het CDA ruziënd, maar zonder dat er rake klappen vielen, de fusie. Het
laatste probleem dat nog opgelost moest worden, was de opvolging van Steenkamp,
Het terugtreden van De Boer was hier de oorzaak van de zorgen, want tot juni was
het een uiitgemaakte zaak geweest dat hij op de dag van de fusie de nieuwe voorzitter zou worden. Zijn kandidatuur was onomstreden. Omdat met het oog op het
evenwicht tussen de bloedgroepen een antirevolutionair voorzitter moest worden,
kwam alleen hij in aanmerking. De KVP en de CHU vonden De Boer wel lastig, ma.'
schatten zijn bestuurlijke kwaliteiten hoog in. Geen van de loyalisten zou als voc
zitter zo loyaal zijn als hij, en geen van de overige antirevolutionairen zou zo effe
tief de linkervleugel in het rechte spoor kunnen houden.
Na het terugtreden van De Boer wees de ARP twee alternatieve kandidaten aan:
Sytze Faber en Piet Bukman. Faber was een van de vele antirevolutionairen die in
hun jeugd uiterst conservatief waren geweest, maar later radicaal van inzicht veran
derd waren. Hij had politicologie in Amsterdam gestudeerd, waaraan hij de preten
tie ontleende dat hij een ongemeen scherp politiek inzicht had, en was hoofdredac
teur van het Friesch Dagblad. In de Tweede Kamer was hij bij de kabinetsformatie
van 1977, met het oog op de veelal conservatieve abonnees van zijn krant, niet met
de loyalisten meegegaan, maar sindsdien had hij wel regelmatig hun zijde gekozen.
Fabers concurrent Bukman was lid van het dagelijks bestuur van de ARP en had
zich in de eerste maanden van 1979 onderscheiden door zijn harde opstelling tegen
over degenen die uitstel van de fusie wilden. Voor het voorzitterschap was hij naar
voren geschoven door De Koning, met wie hij nogal wat gemeen had. Beiden waren
afkomstig uit de Christelijke Boeren- en Tuinders Bond, beiden woonden in Voor
schoten en beiden hadden een voor antirevolutionairen ongewoon prozaïsche kijk
op de politiek, waarmee zij zich in het centrum van hun partij en links van het cen
trum in het CDA plaatsten. Dat alles had Bukman tot een zeer aanvaardbare kandi
daat kunnen maken, maar tegen hem sprak dat hij bij de CHU en KVP vrijwel onbe
kend was en een nogal onbehouwen, boerse indruk maakte. Het KVP-bestuur was
van hem dan ook net zo min onder de indruk als van Faber.111 De KVP had een heel
rijtje antirevolutionairen die zij liever als CDA-voorzitter zag, maar geen van dezen
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bleek beschikbaar. De CHU was evenmin enthousiast over Bukman, maar prefereer
de hem nog verre boven de linkse Faber. Dat gaf uiteindelijk de doorslag. Van
Leeuwen stelde in een vergadering van het CDA-bestuur dat Faber alleen voorzitter
kon worden als hij zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer opgaf. Volgens Van
Leeuwen was een combinatie van twee van zulke gewichtige functies in het nieuwe
CDA onverenigbaar. Faber trok daarop zijn kandidatuur in en koos voor de Tweede
Kamer. Bukman mocht op het fusiecongres de voorzittershamer van Steenkamp in
ontvangst nemen.
leve de koningin

In september en oktober 1980 hieven de CHU, de ARP en de kvp zich op passende
wijze op.112 De christelijk-historischen waren op 13 september vrolijk doch be
schaafd bijeen in Ede. Toen het besluit tot opheffing aan de orde kwam, staken alle
leden uitbundig hun oranje vlaggetje omhoog, ten teken dat ze het ermee eens wa
ren. Daarna zond de CHU een aanhankelijksheidsbetuiging aan het koningshuis. Met
een “leve de koningin” gevolgd door hoerageroep nam de Unie afscheid van de Ne
derlandse politiek. Twee weken later volgde de ARP in Amsterdam. De stemming
hier was mat. De aanwezigen beseften dat er niets anders opzat en er ze lieten wei
nig merken van de “blijmoedigheid” waarmee ze volgens De Boer toch het CDA bin
nenstapten. Heel anders was het een week later bij de KVP in Den Bosch. Daar was
het bier weer best en werd bij alle beslissingen luidruchtig en langdurig gejuicht en
geklapt. De KVP’ers vierden tot diep in de nacht feest en kwamen in de ochtend in
de Sint Jan weer bijeen, waar bisschop Bluyssen hen gestreng voorhield dat het
christendom voor de politiek nooit een vrijblijvende zaak mocht worden.
Na het uitbundige feest in Den Bosch was het fusiecongres, een week later in Den
Haag, een ontnuchtering. De Boer hield de aanwezigen voor “dat applaus versuft.
(...) Onthoud dat maar voor de rest van de dag.” En het werd onthouden. De gere
formeerden slaagden erin het feest voor de katholieken goed te vergallen. De con
gresgangers moesten een stroom van serieuze toespraken over zich heen laten ko
men en de ARP wist zelfs nog te voorkomen dat een combootje de zaal wat opvro
lijkte. Het enige feestnummer dat men zich veroorloofde was de lofzang op Steen
kamp, die werd benoemd tot erevoorzitter. Steenkamp werd op één rij gezet met
Kuyper, Schaepman en De Savornin Lohman en werd zelfs vergeleken met Wilem
van Oranje. Lichtelijk overdreven was dat wel. Steenkamp was vanaf 1968 overal bij
geweest, maar zijn inbreng was toch niet indrukwekkend geweest. Hij had de sa
menwerking niet op de rails gezet, had geen grootse en inspirerende visie gehad en
was er niet in geslaagd ook maar één knoop door te hakken. Maar dat gaf niet. Toe
geven dat de fusie was doorgezet omdat het niet meer anders kon, zou te pijnlijk
zijn geweest. Het CDA had ten minste één held nodig die allen konden toejuichen.
§ 6 het vechtkabinet
Het zou een fijne indruk hebben gemaakt als de nieuwe lijsttrekker het fusiecongres
had toegesproken. Maar de christen-democraten waren nog verdeeld over de vraag
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wie dat moest worden. Bovendien verschilden ze, in tegenstelling tot in 1977, weer
eens grondig van mening over de meest gewenste coalitiepartner. Beide strijdpunten
liepen ditmaal parallel. Er waren twee kandidaten voor het lijsttrekkerschap, Van
Agt en Lubbers, en de eerste bleef het liefst met de vvd regeren, terwijl de tweede
wilde overstappen naar de PvdA.
Een jaar voor de fusie had het nog vrijwel zeker geleken dat Lubbers voor het
CDA de man van de jaren tachtig zou worden. In maart 1979 hadden Van Houwelingen en Faber voor het eerst in het openbaar geroepen dat voortzetting van de
coalitie met de vvd “zeer ongewenst” was en Van Agt derhalve geen lijsttrekker
kon worden.113 Daar waren toen na beraad in de fractie veel bezwerende woorden
over gesproken, maar een maand later waren hun uitspraken door de commissicSteenkamp in voorzichtiger termen bevestigd. Van Agt was min of meer afgeschre
ven; het mocht alleen niet hardop gezegd worden. Inmiddels was het nog maar de
vraag of de premier zelf zijn politieke carrière wel wilde voortzetten. Bij de Alge
mene Beschouwingen van oktober 1979 maakte Van Agt zo’n lusteloze indruk, dat
Lubbers opmerkte dat met zulk een defaitisme het land nooit uit de misere gehaald
zou worden. Naar verluidt waren nagenoeg de hele fractie en het hele CDA-bestuur
er op dat moment van overtuigd dat Lubbers de partij bij de volgende verkiezin
gen moest leiden. Lubbers zelf wilde “geen energie verknoeien aan het praten over
mannetjes”, maar liet wel dóórschemeren dat Van Agt beter kon verdwijnen.114
Als er weer met de PvdA geregeerd moest worden, dan was “de persoon Van A<*r
een politiek feit”. Dat was “een probleem”, zo meende Lubbers. En dat er
met de PvdA geregeerd zou worden, leek Lubbers onvermijdelijk. Ook dit
niet hardop, maar hij signaleerde wel dat de PvdA de laatste tijd “naar het C
gekropen” was en “dat wij een aantal punten aansnijden die de PvdA ooi
vaart en omgekeerd”.
Van Agt stelde hier aanvankelijk weinig tegenover. In het politieke debat u
duidelijk de mindere van Lubbers, bij de PvdA werd hij gehaat en met het CDA-c^
tablishment had hij weinig contact. Hij had echter één belangrijke troef in handen:
zijn populariteit bij de achterban. Lubbers werd door de “mensen in het land” wel
bewonderd, maar riep met zijn technocratische imago en zijn ondoorgrondelijke
taalgebruik ook ergernis en verveling op. Van Agt daarentegen sprak rechtstreeks
tot hun hart, vertolkte hun gevoelens en wekte hun liefde. Zijn moeizame verstand
houding met de CDA-top was in dat perspectief in zijn voordeel. Herhaaldelijk
speelde hij met laatdunkende opmerkingen “de heren politici” tegen “de gewone
mensen” uit. Dacht Lubbers bijvoorbeeld in de kwestie van het uitstel van de fusie
creatief mee, Van Agt beperkte zijn bijdrage tot de schimpscheut “dat de overgrote
meerderheid van de mensen die stemmen op, of toegedaan zijn aan het CDA, dus
ARP, chu en KVP, die eenheid wensen en nu verder zonder uitstel daarvan. In ieder
geval is het zo dat er een breed idealisme gevonden wordt, je kunt het overal waar
nemen, waar je ook komt, in al die groepen in het land, (...) terwijl het gekissebis
van een klein aantal mensen in Den Haag nog even voortduurt.”
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ve koene keeper
Met zijn succesvolle populistische aanpak verwees Van Agt in december 1979 van
uit schijnbaar verloren positie Lubbers in één keer naar het tweede plan. In de
kruisrakettenkwestie stelde hij met behulp van de achterban en de wereldleiders
orde op zaken en kreeg hij voor het eerst het gevoel dat hij het politieke métier ze
ker zo goed beheerste als Lubbers en Den Uyl. Reeds enkele weken voor het beslis
sende kruisrakettendebat in de Tweede Kamer wist De Telegraaf, die hem zelfs in
de bangste dagen trouw gebleven was, te melden dat onze Dries wel degelijk in was
voor het lijsttrekkerschap. Op het CDA-congres van 15 december maakte hij dat
meer dan waar. Als een van de eerste sprekers op het congres probeerde Lubbers in
een genuanceerd betoog bij de 2.000 aanwezigen begrip te wekken voor de moeilij
ke positie van de fractie. Kritiek was voor het CDA noodzakelijk, betoogde hij, want
“applaus verdooft en versuft”. Even later walste Van Agt daar met een simplistisch
verhaal overheen en oogste een overweldigend applaus. Op het hoogtepunt van zijn
rede zette hij Lubbers, “onze koene keeper”, op zijn plaats. Met de woorden “Ruud
Lubbers, altijd beschikbaar” dwong hij de ongelukkige fractieleider naar hem toe te
lopen en hem voor de dolenthousiaste zaal de hand te schudden.
Vanaf dat moment liet Van Agt zich niet meer opzij zetten. Toen Steenkamp en
de drie partijvoorzitters een maand later zijn weinig fijnzinnige optreden bekriti
seerden, reageerde hij hautain: “De partijvoorzitters ordenen hun partijen, wij orde
nen het land.”116 Drie maanden later, in april 1980, liet hij op de hem kenmerkende
wijze weten dat hij weer lijsttrekker wilde worden. Ver van het benauwde Neder
land, op staatsbezoek in Indonesië, stelde hij zonder enig vooroverleg met de CDAtop het volk direct van zijn besluit op de hoogte. Het CDA-establishment was overdonderd, maar begreep niet om de staatsman heen te kunnen.
Maar daarmee waren de problemen niet van de baan. Het nieuwe lijsttrekker
schap van Van Agt baarde een deel van het CDA grote zorgen. In de kvp en de CHU
waren er nogal wat die heel gelukkig met hem waren, maar vooral in de ARP wilden
velen nog steeds Lubbers als lijsttrekker, terwijl vrijwel de gehele CDA-top ambiva
lent tegenover Van Agt stond. De CDA-top prefereerde of duldde hem om electorale
redenen als lijsttrekker, maar had bedenkingen tegen zijn politieke koers. Sommige
leidende christen-democraten, onder wie de ministers Albeda en De Koning, lieten
publiekelijk weten dat er een kabinet met de PvdA moest komen; anderen, onder wie
Bukman, wilden het CDA een voorkeur voor een centrum-links kabinet laten uit
spreken; weer anderen, onder wie Steenkamp en Lubbers, deden er officieel het
zwijgen toe. Maar allen waren het erover eens dat voorkomen moest worden dat
Van Agt te veel van zijn liefde voor de WD zou getuigen. Dat zou de overstap naar
de PvdA bemoeilijken en het evangelisch-radicale deel van het CDA-electoraat afsto
ten.
de lijsttrekker en zijn schaduw

In een lange reeks besprekingen met Van Agt probeerde het CDA-bestuur het gevaar
te bezweren. De lijsttrekker bedong in dit overleg dat hij in de campagne de positie
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ve punten van het gevoerde beleid naar voren mocht halen, maar legde zich erbij
neer dat zijn kabinet geen inzet van de verkiezingen zou zijn. Ten aanzien van het
coalitievraagstuk deed Van Agt eveneens een concessie. Hij had een voorkeur voor
een nationaal kabinet van alle grote partijen, wat ook Wiegel - zogenaamd vanwege
de grote nood waarin het vaderland verkeerde - propageerde. Binnen het CDA stond
Van Agt met deze voorkeur echter vrijwel alleen. Hij moest zich erbij neerleggen
dat alle mogelijkheden voor coalitievorming open zouden blijven. Ook aanvaardde
hij met enige smart dat de campagne niet geheel rond zijn persoon geconcentreerd
zou worden. Hijzelf en campagneleider Ries Smits, de secretaris van de CHU, wilden
de leuze “Kies de minister-president” voeren, maar de meerderheid meende dat dit
de PvdA en de eigen linkervleugel te zeer zou ontrieven.117 Het compromis in deze
zaak kreeg uitcindelijk pijnlijk gestalte in een poster waarop Van Agt stond afgebeeld met Lubbers als een schaduw achter hem.
De bereikte overeenstemming kon niet verhinderen dat het CDA bijna net zo ver
deeld de verkiezingen inging als de christelijke partijen in 1972 gedaan hadden. Het
partijbestuur had graag gezien dat de partijraad Van Agt op 31 januari 1981 una
niem voor zou dragen als lijsttrekker, maar 63 van de 311 leden stemden op Lub
bers, die nota bene had laten weten geen kandidaat te willen zijn. In de campagne
spraken de CDA-coryfeeën elkaar voortdurend tegen. Van Agt zelf sloot weliswaar
volgens afspraak geen enkele constructieve partij bij voorbaat uit, maar gaf overdui
delijk te kennen dat hij weinig enthousiast was bij de gedachte dat hij “de heer Wie
gel”, met wie hij “het goed gehad” had, zou moeten inruilen voor “omejoop”. Ool
de kruisraketten zorgden voor onoverkomelijke problemen. Volgens het besluit v:
december 1979 zou de regering in december 1981 over plaatsing beslissen. Van A
vond dat de regering dat dan ook maar moest doen en dat er voor die tijd niet g»
zeurd moest worden, maar de loyalisten eisten dat het CDA duidelijkheid verschafte.
De commissie-Francken, die het verkiezingsprogramma schreef, kwam er niet uit.
In de commissie vochten de twee oude teckels Aantjes en Schmelzer als in hun beste
dagen om het been.118 De commissie publiceerde in augustus 1980 daarom maar een
concept-programma met twee teksten over de kruisraketten. Volgens de tekst die
Schmelzer had geschreven, moest over de raketten worden beslist “in bondgenoot
schappelijk overleg, mede tegen de achtergrond van de eigen verantwoordelijkheid
van Nederland”. Volgens de tekst die Aantjes had bedacht, moest dit gebeuren “na
bondgenootschappelijk overleg en tegen de achtergrond van de eigen verantwoor
delijkheid van Nederland”. Rond het fusiecongres rolden de christen-democraten
vechtend over straat. Sommigen wilden onder geen beding plaatsen; anderen von
den dat het Westen hoognodig de achterstand op het Warschau-Pact moest inhalen.
De partijraad stemde ten slotte in met een nietszeggend bedenksel van Lubbers, vol
gens welk de beslissing zou vallen “in bondgenootschappelijk overleg, onverlet de
eigen verantwoordelijkheid en autonomie van Nederland terzake”. Tien CDA-Kamerleden verklaarden echter terstond dat ze zich hoe dan ook tegen de plaatsing
van kruisraketten zouden verzetten en ze bleven dit tot de dag van de verkiezingen
herhalen.
Die dag, 26 mei, leverde een verrassende uitslag op. Het CDA werd de grootste
partij, maar het CDA en de WD verloren samen toch hun meerderheid in de Tweede
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Kamer. Gezien de interne verdeeldheid was de uitslag voor het CDA lang niet slecht:
het had slechts 1 zetel verloren. Het redelijke resultaat mocht voor een groot deel
op het conto geschreven worden van Van Agt. Het vertrouwen dat de kiezers in
hem hadden was in vier jaar tijds opzienbarend toegenomen. Was in 1977 Den Uyl
verreweg de hoogst gewaardeerde politicus geweest, nu was Van Agt de populairste.
De kiezers van PvdA en d’66 hadden nog altijd weinig vertrouwen in hem, maar de
liefde van het CDA-electoraat was aanzienlijk gegroeid en de WD-kiezers hadden
evenveel vertrouwen in hem gekregen als in Wiegel. Voor Van Agt zelf had dit
evenwel het nadeel dat de coalitie als geheel er niets mee opschoot. De vvd had twee
zetels verloren, zodat CDA en vvd samen maar 74 zetels in de Tweede Kamer over
hielden. Dit was mede het gevolg van de sensationele winst van d’66, dat van 8 op
17 zetels was gekomen. Deze winst compenseerde voor links volledig het onver
wacht grote verlies van 9 zetels dat de PvdA geleden had. Zo gezien was het resultaat
van Van Agts inspanningen voor het CDA uiterst dubieus. Hij had de partij behoed
voor een grote nederlaag, maar ook de gevreesde tweedeling in de politiek dichterbij
gebracht. Het kiezersvolk was verdeeld geraakt in twee gesloten kampen; rechts de
aanhangers van Van Agt, links zijn tegenstanders. Binnen een jaar zou Van Agt die
zelfde tweedeling ook aan de politieke top tot een feit maken.
feitelijk ongewenst

i
i

Voor die tijd moest er echter nog eenmaal een kabinet van CDA en PvdA komen. Vier
dagen na de verkiezingen, op 30 mei, werden Lubbers en De Koning tot informa
teur benoemd en zij stuurden terstond aan op de door hen gewenste coalitie van
CDA, PvdA en d’66.
De PvdA van 1981 was, hoewel zij nog steeds onder leiding van Den Uyl stond,
een andere dan die van 1977. Tijdens de eerste twee jaar van het kabinet-Van Agt
had zij nog vastgehouden aan de polarisatiestrategie, maar in de loop van 1980 was
zij zich gematigder gaan opstellen. De PvdA besefte dat zij het CDA een eigen positie
in de Nederlandse politiek niet meer kon ontzeggen en besloot het voortaan als ge
lijkwaardige onderhandelingspartner te behandelen. Zij stelde geen ononderhandel
bare minimumeisen meer en sprak geen veto’s meer uit ten aanzien van personen.
Den Uyl zei, tot afgrijzen van velen, al voor de verkiezingen dat hij desnoods mi
nister zou worden in een tweede kabinet-Van Agt.
De tijd leek rijp voor een normalisatie van de betrekkingen, want eenzelfde soort
ontspanning had zich ook van de CDA-top meester gemaakt. Ook de christen-democraten hadden, nu hun partij een gevestigde kracht was geworden, minder be
hoefte om zichzelf te bewijzen. Dat gold echter niet voor Van Agt. Die was juist
nog meer dan in 1977 erop gebrand om het uiterste uit de PvdA te persen. Het leek
erop dat hij de tijd gekomen achtte om oude rekeningen te vereffenen. Naarmate de
formatie vorderde, ging hij meer zuigen, traineren en irriteren. Zo liet hij op een ge
geven moment het overleg drie dagen stil leggen omdat hij de Tour de France wilde
volgen en loste hij in de beslissende fase van de formatie het startschot bij de wieler
ronde van Boxmeer, op het moment dat hij in Den Haag aan de onderhandelingsta
fel werd verwacht. Hij wekte zo niet alleen ergernis bij de PvdA en d’66, maar ook
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bij zijn eigen partij. Hij kon het zich echter veroorloven dankzij de onwankelbare
trouw van zijn achterban. Nadat d’66, na wekenlang geruzie over het premierschap,
had voorgesteld een andere CDA’er dan Van Agt premier te maken en Van Agt bitter
had opgemerkt dat hij dus “feitelijk ongewenst was”,119 werd het CDA-partijbureau
overstelpt werd met honderden telefoontjes, brieven en zelfs bloemstukken van ver
ontruste burgers die de beschadigde leider een hart onder de riem wilden steken.
Met het oog op Van Agts immense populariteit stelden de informateurs zich op het
punt van het premierschap hard op. Zij konden niet om “het symbool van het CDA”,
zoals De Koning hem noemde, heen.120 Volgens De Koning was Jelle Zijlstra de
enige die Van Agt eventueel zou kunnen vervangen. Met instemming van Van Agt
en Den Uyl heeft hij Zijlstra nog benaderd, maar die wilde niet, zodat Den Uyl uit
eindelijk genoegen moest nemen met een plaats in de schaduw van Van Agt. In het
tweede-kabinet Van Agt kreeg Den Uyl Sociale Zaken en behield Van Agts vriend
Van der Stee Financiën. Dat was een noodlottige combinatie, want hierdoor gingen
de “natuurlijke” tegenstellingen over de bezuinigingen tussen CDA en PvdA en tus
sen Financiën en Sociale Zaken, samenvallen.

een eenvoudig jurist uit Nijmegen

Van Agts reserves tegen de PvdA kwamen niet alleen voort uit persoonlijke motie
ven. Behalve door weerzin tegen de stijl van de PvdA, werd hij ook gedreven door
bezorgdheid over het financieel-economische beleid. Hij was bang dat een regering
met de socialisten te veel zou uitgeven. Velen namen hem op dit punt niet helemaal
serieus, omdat zijn persoonlijke weerzin te zeer in het oog sprong en omdat zijn
eerste kabinet ook geen strak bezuinigingsbeleid had gevoerd. Toch was hij er van
overtuigd geraakt dat zo’n beleid nodig was.
Het fundament onder die overtuiging was gelegd in het laatste jaar van zijn eerste
kabinet. Na het vertrek van Andriessen was Van der Stee op Financiën gekomen.
De voormalige voorzitter van de KVP onderhield in tegenstelling tot zijn voorganger
een innige relatie met de premier. Vanaf het begin trokken Van Agt en Van der Stee
zich wekelijks met hun beider topambtenaren terug om de financiële problematiek
te bespreken. Met steun van telkens tegenvallende cijfers bekeerden de ambtenaren
de twee vrienden in deze gesprekken tot fervente bezuinigers. In het laatste jaar van
het eerste kabinet-Van Agt slaagden Van Agt en Van der Stee er ook in om extra be
zuinigingen af te dwingen. Zij waren er voorjaar 1981 heilig van overtuigd dat alles
gedaan moest worden om door te gaan op de ingeslagen weg.
In de eerste fase van de formatie stemde Van Agt echter toch in met een beschei
den bedrag aan bezuinigingen: 9,5 miljard gulden in vier jaar. Maar nadat Den Uyl
op Sociale Zaken was gezet, begon Van Agt te zuigen. Op 21 juli beloofden Van
Agt en Den Uyl de 9,5 miljard als onderdeel van een totaalpakket aan voorstellen te
verdedigen in hun fracties. Den Uyl wist de PvdA-fractie achter het pakket te ver
enigen, maar Van Agt kwam terug met de mededeling dat over de financiële para
graaf opnieuw onderhandeld moest worden. Hij had aanvankelijk “als eenvoudig
jurist uit Nijmegen” het voordeel van de twijfel gegund “aan onze goede Ruud,
zondagskind in de politiek en cum laude afgestudeerd in de economie”, maar was
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door de president van de Nederlandsche Bank, Jelle Zijlstra, op andere gedachten
gebracht.121 De informateurs weigerden echter nieuwe onderhandelingen toe te
staan. De fractiespecialisten hadden de teksten over het financieel-economisch be
leid immers al goedgekeurd en er was afgesproken dat de fracties “ja” of “nee” zou
den zeggen. Nadat er nog een week moeizaam heen en weer gepraat was, riep Lubbers de CDA-fractie op het akkoord onvoorwaardclijk goed te keuren. Van Agt
vroeg de fractie dit te weigeren, maar hij kreeg niet de hele fractie achter zich. Der
tig leden gaven aan zijn oproep gehoor; vijftien leden vonden dat het kabinet er nu
moest komen. Twee dagen later besloot Van Agt het akkoord dan maar te aanvaar
den. Twee formateurs, Kremers en Ed van Thijn, konden de formatie gaan afron
den.
maag- en darmklachten
Het tweetal had zijn werk zo goed als af, toen Van Agt nogmaals eiste dat het re
geerakkoord werd opengebroken. Hij wilde hardere afspraken over de financiën.
Het kabinet moest zich vastleggen op concrete bezuinigingsmaatregelen, die al in
1982 4,5 miljard zouden opleveren. Van Thijn en Den Uyl, de beoogde ministers
van Binnenlandse en Sociale Zaken, moesten via de ambtenarensalarissen en de so
ciale uitkeringen het grootste deel daarvan opbrengen. De socialisten reageerden
woedend en de hoofdrolspelers gingen, naar verluidt, bijna met elkaar op de
vuist.122 Na afloop verklaarde Van Agt, ondanks een afspraak naar buiten toe terug

houdend te zijn, voor de radio dat de formatie mislukt was als de PvdA zijn eis niet
inwilligde. De formateurs dwongen hem deze uitspraak in te trekken en eisten bin
nen een dag antwoord op de vraag of de formatie als afgerond kon worden be
schouwd. Van Agt gaf dit antwoord niet en vroeg om nadere informatie, maar de
formateurs waren het zat en eisten opnieuw binnen een dag uitsluitsel.
Het werd “nee”. De CDA-fractie besloot op 19 augustus de vorming van het nieu
we kabinet niet door te laten gaan. De christen-democraten waren evenwel opnieuw
verre van eensgezind. Hoewel Van Agt had gezegd dat hij zou opstappen als de
fractie “ja” zou zeggen, werd hij toch door twaalf leden getrotseerd. Onder deze
twaalf waren erkende dwarsliggers als Hans de Boer, Sytze Faber en Jan van Houwelingen, maar ook de katholieken Joep de Boer en Ton Frinking en de hervormde
onderwijsspecialist Wim Deetman. Nog belangrijker dan deze openlijke rebellie
was dat na de stemming Lubbers liet vastleggen dat hij wel degelijk achter het re
geerakkoord stond, maar gezwicht was voor het machtswoord van Van Agt. Vijf
tien anderen sloten zich bij hem aan, zodat een ruime meerderheid van de fractie
Van Agts politieke koers afwees. Het werd nog erger voor Van Agt. Een dag later
adviseerde Van Agt de koningin een gezaghebbend CDA-lid alle mogelijkheden voor
coalitievorming te laten onderzoeken, ook die van CDA en vvd met steun van klein
rechts, maar het staatshoofd negeerde dit advies. Zij benoemde de antirevolutionair
De Gaay Fortman tot informateur met de opdracht te onderzoeken of een kabinet
mogelijk was, dat minstens kon rekenen “op ruime steun” in het parlement. Dit be
sluit was een dubbele terechtwijzing voor Van Agt. Alleen een kabinet met de PvdA
zou immers mogen rekenen “op ruime steun” en De Gaay Fortman had zich nog
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maar twee dagen tevoren op de televisie scherp tegen Van Agt gekeerd met de op
merking dat deze in de formatie handelde “op de rand van wat naar politieke zeden
mogelijk is”.123
Na de koninklijke reprimande zocht Van Agt ten tweede male steun bij het volk.
De gekwelde staatsman verscheen wegens “maag-en darmklachten” niet op zijn eer
ste afspraak met de nieuwe informateur en schreef vanaf zijn ziekbed dat hij aftrad
als fractieleider. In zijn brief klaagde hij uitvoerig over het gebrek aan medewerking
dat hij allerwegen - hij noemde Lubbers en De Gaay Fortman met name-onder
vond. Wel schreef hij dat hij beschikbaar bleef voor het premierschap als er alsnog
een deugdelijk regeerakkoord werd afgesloten. Na deze brief werd hij opnieuw
overstelpt met aanhankelijkheidsbetuigingen en kreeg hij na enkele dagen zijn zin.
De fractie koos weliswaar tegen zijn zin - hij had geadviseerd De Koning te benoe
men - Lubbers als voorzitter, maar besloot ook unaniem dat Lubbers Van Agt pre
mier moest maken en de door Van Agt gestelde eisen ingewilligd moest zien te krij
gen. Binnen een week was het zover. Den Uyl en Lubbers werden het vlot eens
over een compromistekst die Van Agt een heel eind tegemoet kwam en op 11 sep
tember 1981 werd het tweede kabinet-Van Agt beëdigd.
een knoeiboel

Van Agts overtuiging dat er met de PvdA nauwelijks bezuinigd kon worden, was
maar ten dele gerechtvaardigd. De PvdA stemde er tijdens de formatie vlot mee in
dat het financieringstekort met twee procent verminderd zou worden en de collec
tieve lastendruk stabiel zou blijven. Haar woede over Van Agts eis om voor 198
meteen maar 4,5 miljard aan bezuinigingen vast te leggen, kwam minder voort ui
onwil om te bezuinigen dan uit wantrouwen. De sociaal-democraten dachten dat
het Van Agt niet te doen was om de bezuinigingen zelf, maar om het tegenwerken
van de PvdA. Hun weigering aan zijn eis te voldoen, versterkte bij Van Agt echter
weer de indruk dat de socialisten niet wilden ombuigen en dat hij hen zwaar onder
druk moest zetten. Zo was reeds bij de start van het tweede kabinet-Van Agt de
bereidheid om samen naar oplossingen te zoeken minimaal. De wederzijdse onwil
verkleinde de levenskansen van het kabinet veel meer dan de verschillen van in
zicht.
Dat neemt niet weg dat er wel degelijk verschillen van inzicht waren. Voor Van
Agt hadden de financiële doelstellingen van het regeerakkoord stellig een hogere
prioriteit dan voor Den Uyl. Den Uyl vond dat een kabinet met de PvdA zich niet
mocht beperken tot “puinruimen”, maar de financiële sanering moest inkaderen in
een progressief hervormingsbeleid. Centraal daarbij stelde hij de werkgelegenheid.
Den Uyl schermde met een werkgelegenheidsplan, dat erg vaag bleef, maar waarvan
zeker was dat het een krachtige financiële inbreng van de overheid vereiste. Hij
meende dat ten behoeve van dit plan bij een tegenvallende economische ontwikke
ling het financieringstekort nog wel wat opgerekt kon worden en de publieke lasten
nog wel wat konden stijgen. Toch had dit een vruchtbare samenwerking niet in de
weg hoeven te staan. Den Uyls voorganger op Sociale Zaken, Albeda, had dezelfde
opvattingen gekoesterd. Het verschil was alleen dat Den Uyl van de PvdA was en
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twee hem onwelwillende christen-democraten, Van Agt en Van der Stee, tegenover
zich had staan, die meer dan ooit overtuigd waren van de noodzaak van een hard
bezuinigingsbeleid.
Dit leidde al in september tot een scherp conflict tussen Den Uyl en Van der Stee,
toen Van der Stee direct na de afronding van de formatie met voorstellen tot extra
bezuinigingen kwam. Die extra maatregelen waren nodig vanwege uitgavenover
schrijdingen van het vorige kabinet. Den Uyl verzette zich tegen de omvang van de
extra bezuinigingen en vroeg tegelijk 3 a 4 miljard voor zijn werkgelegenheidsplan.
Op 8 oktober kwam de ministerraad tot een akkoord, maar een dag later haalde Van
der Stee dit weer onderuit omdat zijn ambtenaren becijferd hadden dat het zou lei
den tot een ontoelaatbare verhoging van het financieringstekort. Vooral de afspra
ken over het werkgelegenheidsplan waren volgens de ambtenaren fnuikend. Er
volgde een hectische week met bittere verwijten over en weer. De PvdA-ministers
verweten Van der Stee er een dubbele boekhouding op na te houden en er in het vo
rige kabinet een knoeiboel van te hebben gemaakt. Van der Stee weigerde in deze
sfeer verder te praten en veroorzaakte zo een breuk in het kabinet.

de beul en zijn slachtoffer
Twee informateurs slaagden erin de breuk te lijmen, maar ook daarna wekte kabinet
geen moment de indruk dat het de problemen aankon. Die problemen werden in
tussen steeds groter. Aan het eind van het jaar mislukte het centraal loonoverleg. De
bonden wilden hun looneisen niet matigen, zodat Den Uyl zich gedwongen zag een
loonmaatregel op te leggen. Zijn verhouding met de vakbeweging ging nog verder
achteruit toen hij in januari 1982 voorstellen deed voor verlaging van de ziektewetuitkeringen. De vakbeweging was woedend over de “ziekmakende maatregelen” en
Den Uyl moest het meemaken dat de werknemers massaal de straat opgingen om
tegen “de minister van a-sociale zaken” te demonstreren. Intussen bleef de werk
loosheid dramatisch toenemen en meldde Van der Stee voortdurend nieuwe finan
ciële tegenvallers, zodat tegelijk de druk groeide om extra te bezuinigen en de nood
zaak toenam om geld voor werkgelegenheid uit te geven. In februari stonden de
PvdA- en de CDA-ministers, na een nieuw bezuinigingsvoorstel van Van der Stee,
weer als gesloten blokken tegenover elkaar. Meer dan een maand lang zat het over
leg vast. Het kabinet leek verloren toen de PvdA op 25 maart een dramatische neder
laag leed bij de Statenverkiezingen. De PvdA kwam door het massale thuisblijven
van haar kiezers maar net boven de 20 procent uit en kreeg minder stemmen dan de
WD.

De algemene verwachting was dat Van Agt de PvdA nu zou lossen om na nieuwe
Kamerverkiezingen de vvd te omarmen. Van Agt was echter te handig om zijn ka
binet zomaar te laten vallen. Het was veel aantrekkelijker om vanaf nu het spel heel
voorzichtig te spelen en de PvdA er zelf een eind aan te laten maken. Als kon wor
den aangetoond dat met de PvdA geen zaken gedaan kon worden, zou de keuze voor
de WD in het CDA veel minder omstreden zijn. Van Agt mocht bovendien hopen
d’66 en de PvdA uit elkaar te spelen, want in de luwte van het grote conflict Van der
Stee-Den Uyl vochten D’66-leider Terlouw en Den Uyl een eigen kleine oorlog uit.
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Na de Statenverkiezingen deed Van Agt onverwacht een heel gematigd bezuini
gingsvoorstel, wat leidde tot het zogenaamde Goede-Vrijdagakkoord. Uit de reac
ties op het akkoord bleek echter dat de PvdA er na de Statenverkiezingen weinig zin
meer in had. Partijvoorzitter Max van den Berg bepleitte een “offensieve aanpak” en
noemde het akkoord onaanvaardbaar. In een vergadering van het partijbestuur
maakte hij Den Uyl en Van Thijn duidelijk dat ze hogere eisen moesten stellen en
uit het kabinet moesten stappen als ze hun zin niet kregen. De PvdA-bewindslieden
waren hier woedend over, maar vonden ook dat ze “met een chaos achter ons” niet
op dezelfde voet door konden gaan. Lubbers probeerde het tij op het laatste mo
ment nog te keren. Hij riep de coalitiepartners op “elkaar vast te houden” en “sa
men de storm van kritiek te doorstaan”, maar het was te laat. Van der Stee kondigde
nieuwe tegenvallers en bezuinigingen aan, Van Agt steunde hem deze keer slechts
gedeeltelijk en kwam daardoor met d’66 tot een compromis, maar de PvdA-ministers zagen er geen gat meer in. Van Agt heeft later verklaard dat Den Uyl in de lang
durige laatste ministerraadsvergadering moedeloos werd van zijn welwillendheid.
Op een gegeven moment zou Den Uyl zelfs gezegd hebben “beul, maak er een ein
de aan”. “4 Maar het slachtoffer moest er, geklemd tussen de eisen van zijn eigen
partij en het gebrek aan ruimte in de begroting, zelf een eind aan maken. In de nacht
van 12 mei stapte hij met de andere PvdA-ministers op. CDA en d’66 regeerden sa
men verder in het derde kabinet-Van Agt, dat voor 8 september 1982 nieuwe ver
kiezingen uitschreef.

demagogie
Het CDA verhulde voor de verkiezingen ditmaal nauwelijks dat het zich opmaakte
voor een langdurige coalitie met de vvd. De partij stelde dat er een energiek kabinet
moest komen dat de economische problemen kon aanpakken en verweet de PvdA
een krachtig beleid onmogelijk gemaakt te hebben. Ook de vertegenwoordigers van
het brede midden, die de vorige keer nog voor een coalitie met de PvdA hadden ge
pleit, verwachtten dat het deze keer op een kabinet met de wd zou uitdraaien. De
Koning zei bijvoorbeeld begin juni dat de PvdA “menselijkerwijs gesproken” niet
zou “kunnen voldoen aan de eisen die wij menen thans te moeten stellen”.125 Maar
dat betekende niet dat hij een voorkeur voor de wd wilde uitspreken. Hij wilde
niet uitsluiten dat de PvdA alsnog tot inkeer zou komen. Hij vond het niet zo gek
dat de PvdA te weinig de noodzaak van harde bezuinigingen had ingezien. De partij
was immers in haar oppositiejaren enigszins van de werkelijkheid vervreemd ge
raakt. Zij was echter nu aan een proces van heroriëntatie begonnen. De Koning
vond dat het CDA hier begrip voor moest hebben. Het CDA zelf was, aldus De Ko
ning, “op dit punt (slechts) iets eerder tot een hardere conclusie gekomen dan de
PvdA”. Ook het CDA zag, wijs geworden door de bittere ervaringen van het eerste
kabinet-Van Agt, pas sinds kort in dat de sanering van de overheidsuitgaven de
hoogste prioriteit moest hebben.
De PvdA was inderdaad geschrokken van de telkens terugkerende financiële tegenvallers. Het financieringstekort was onder het eerste kabinet-Van Agt gestegen
van minder dan 5 procent naar 8 procent en was inmiddels opgelopen tot ruim 12
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procent. De collectieve uitgaven als percentage van het nationale inkomen waren
voortdurend toegenomen, van 40 in 1970 tot bijna 70 in 1982. De werkloosheid was
eveneens spectaculair gestegen: van 150.000 in 1977, via 260.000 in 1981 tot 375.000
in 1982. Maar de PvdA besteedde hier in de verkiezingscampagne weinig aandacht
aan en probeerde niet zich met het CDA te verzoenen. Integendeel, zij koos nadruk
kelijk voor de oppositie. Den Uyl zei onomwonden dat hij nooit meer met Van Agt
in een kabinet wilde zitten en de PvdA maskeerde haar onzekerheid op financieel en
sociaal-economisch terrein door zich volledig op de kruisraketten te storten. In de
vorige campagne had de PvdA deze zaak wat naar de achtergrond geschoven. Vol
gens haar toenmalige verkiezingsprogram zou zij niet meewerken aan de plaatsing
van kruisraketten, maar de partijleiding had geweigerd dit tot een harde eis te ma
ken, die ertoe kon leiden dat de PvdA buiten de regering zou blijven. Uit enquêtes
was nadien gebleken dat de verkiezingsnederlaag van de PvdA verklaard kon wor
den uit wat de kiezers zagen als haar onbetrouwbaarheid ten aanzien van de kern
wapens. Ditmaal zei de PvdA ondubbelzinnig dat met haar in de regering de kruisra
ketten er nooit zouden komen en zette zich hierbij keihard af tegen het CDA. Een
PvdA-Kamerlid presteerde het zelfs om te zeggen dat de PvdA “niet om sociaal-economische redenen gedwongen (werd) uit het kabinet te stappen, maar vanwe;■ge de
visie van de partij op de plaatsing van nieuwe kernwapens in Nederland”.126
Dit soort demagogie zette in het CDA veel kwaad bloed. In werkelijkheid waren
de kruisraketten voor Van Agt veeleer een reden geweest het toch maar met de PvdA
te proberen. Met het oog op de eenheid in het CDA moest hij het op dit punt met de
PvdA eens worden. Alleen dan kon hij hopen de “atoompacifisten” rustig te houden.
Tijdens zijn tweede kabinet had hij een confrontatie op dit punt vermeden door het
plaatsingsbesluit opnieuw uit te stellen. Dat was gebeurd met instemming van Den
Uyl, die daarbij nota bene het NAVO-dubbelbesluit als uitgangspunt voor het kabi
netsbeleid had aanvaard.

een fluitje van een cent

Het CDA begon de verkiezingscampagne optimistisch. Bij de Statenverkiezingen was
de partij erop vooruit gegaan en in het Centraal Verkiezingscomité (cvc) vatte de
mening post dat het behalen van winst “een fluitje van een cent” zou zijn.127 Vol
gens de campagneleiding moest het CDA zoveel mogelijk zwijgen over de kruisra
ketten, omdat het plaatsing niet uitsloot, maar naar schatting dertig procent van de
achterban daar onder alle omstandigheden tegen was. Het cvc wilde de sociaal-economische problematiek centraal stellen om zo de PvdA in het defensief te drukken.
Maar het omgekeerde gebeurde. In de media ging de aandacht vooral uit naar de
kruisraketten. De PvdA en de WD vielen het CDA voortdurend aan op zijn onduide
lijkheid en verdeeldheid op dit punt en het CDA kon niet anders dan dit beeld beves
tigen. Van Agt zei al begin juli dat “alleen een ongelofelijke optimist” kon geloven
dat Nederland op den duur niet zou plaatsen128, maar tien CDA-kandidaten lieten
weten onder geen beding met plaatsing in te zullen stemmen. Kort voor de verkie
zingen veroorzaakte Jan Nico Scholten een rel toen hij zei dat deze tien een coalitie
met de VVD wegens de kruisraketten moesten kunnen afwijzen. Lubbers noemde dit
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“te dol” en waarschuwde dat er na de verkiezingen in de fractie geen ruimte meer
zou zijn voor loyalisten, waarop Aantjes en anderen weer over Lubbers hcenvielen.129

Ook op financieel en sociaal-economisch terrein wist de partij de gelederen niet
te sluiten. In CDA-kring werden twee elkaar uitsluitende visies aangehangen: die van
de commissie-Wagner en die van de CDA-econoom D.B.J. Schouten. De opvattingen
van Schouten pasten het beste in de christen-democratische traditie en vertoonden,
doordat Schouten het accent legde op overleg en vrijwillige matiging, een sterke
overeenkomst met het denken van Goudzwaard. Volgens het plan-Schouten moest
de overheid met de sociale partners afspreken de nominale lonen te bevriezen. De
overheid zou prijsstijgingen dan compenseren via de belastingen. Het financierings
tekort zou zo nog enige tijd toenemen, maar daar zouden “inverdien-effecten” te
genover staan, omdat de bevriezing van de lonen zou leiden tot meer winst en min
der faillisementen. De overheid zou meer inkomsten uit belastingen ontvangen en
minder uitgaven aan sociale uitkeringen en salarissen hoeven te doen. Het CDA-verkiezingsprogram, “Om een zinvol bestaan”, sloot min of meer bij het plan-Schou
ten aan en de CDA-partijraad sprak zijn voorkeur voor het Schouten-alternatief uit,
maar Van Agt, Van der Stee en Zijlstra lieten weten dat ze alleen wilden werken met
het plan van de overheidscommissie-Wagner, dat een veeleer liberale oplossing voor
de crisis bepleitte. Zij vonden dat de verlaging van het financieringstekort de hoog
ste prioriteit moest hebben, omdat dit naar hun mening veel te hoog was om het
plan-Schouten uit te voeren. Als het nog verder zou oplopen, zou de staatsschuld
onbetaalbaar worden, zou de rente uit de pan rijzen en zou “de boel in elkaar klap
pen”. Tijdens de campagne liepen de meningsverschillen hoog op, met als diepte
punt dat het ministerie van Financiën het CDA-program naar de prullemand verwees
en Albeda en Van der Stee elkaar hierover, een dag voor de verkiezingen, in de ha
ren vlogen.
Het resultaat was er naar. Het CDA zakte van 48 naar 45 zetels, de PvdA werd met
47 zetels de grootste partij en de wd won maar liefst tien zetels en kwam uit op 36.
D’66 moest het loslaten van de PvdA bekopen en ging terug van zeventien naar zes
zetels.
een hard regeerakkoord
Na de verkiezingen stuurde het CDA aan op een coalitie met de wd. Tijdens de for
matie liet de partij eerst een PvdA-informateur vaststellen dat een kabinet van CDA
en PvdA er niet inzat, waarna de CDA’er W. Scholten (ex-CHU) opdracht kreeg een
vierde kabinet-Van Agt voor te bereiden. Nu werd de financiële problematiek ener
giek aangepakt, naar de principes van de commissie-Wagner. Het sociaal-economische en financiële gedeelte van het regeerakkoord liet Scholten voorbereiden door
een werkgroep bestaande uit de drie belangrijkste specialisten uit beide fracties en
een aantal topambtenaren. Met behulp van somber stemmende prognoses overtuig
den de ambtenaren de politici ervan dat de terugdringing van het financieringstekort
de hoogste prioriteit moest hebben, hoewel dat de eerste jaren zou leiden tot een
sterke stijging van de werkloosheid en een afname van de particuliere consumptie
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en de investeringen. De werkgroep zette als eerste doel in het regeerakkoord dat in
1986 het financieringstekort gedaald zou zijn van 12,4 tot 7,4 procent. Als tweede
doel formuleerde zij dat de collectieve uitgaven als percentage van het nationaal in
komen niet meer zouden stijgen. Het bereiken van beide doelen moest op den duur
leiden tot versterking van de marktsector en toename van de werkgelegenheid. Voor
dit alles zou het eerste jaar 12 en de daaropvolgende jaren telkens 7 miljard bezui
nigd moeten worden. De werkgroep vulde precies in hoe dit diende te gebeuren,
waarbij de verlaging van de sociale uitkeringen en van de ambtenarensalarissen het
grootste bedrag op moest leveren. De randvoorwaarden waaraan eerdere kabinetten
zich hadden gehouden, zouden nu niet gelden. De sociale uitkeringen hoefden niet
meer gekoppeld te blijven aan de lonen en de ambtenarensalarissen hoefden niet
meer gelijk op te gaan met de lonen in het bedrijfsleven.
Nadat de werkgroep enkele weken in het diepste geheim gewerkt had, kwam zij
met een gedetailleerd akkoord naar buiten, waar de fracties nog maar weinig tegenin
brachten. Schollen had eerst de ambtenaren de fractiespecialisten laten overdonde
ren en nu overdonderden de fractiespecialisten op hun beurt de fracties. Nadat de
politiek vanaf 1975 vergeefs getracht had de uitgaven in de hand te houden, leek het
probleem eindelijk met kracht ter hand te worden genomen.
de melancholieke nevels van de herfst

i

Terwijl de werkgroep met het regeerakkoord bezig was, kreeg de strijd om het leiderschap in het CDA een onverwachte ontknoping. Lubbers, en niet Van Agt, werd
minister-president en Van Agt trok zich terug uit de politiek.
Van Agt en Lubbers hadden elkaar vanaf 1978 gegijzeld gehouden. Zij hadden al
die tijd persoonlijk en politiek tegenover elkaar gestaan, maar hadden hun conflict
nooit openlijk uitgevochten, omdat ze tegelijk op elkaar aangewezen waren ge
weest. In het tweegevecht had Van Agt op den duur de overhand gekegen. De per
soonlijke strijd besliste hij eigenlijk al in december 1979 in zijn voordeel, toen hij
Lubbers op het CDA-congres aanwees als zijn assistent. In het politieke meningsver
schil zegevierde hij tijdens de kabinetsformatie van 1982 met de duidelijke keuze
voor een coalitie met de VVD en voor een hard bezuinigingsbeleid. Van Agt kon, als
hij dat wilde, terugtreden op het hoogtepunt van zijn roem en in de zekerheid dat
zijn opvolger het door hem gewenste beleid zou uitvoeren.
En Van Agt wilde terugtreden. Hij had vaak gezegd eigenlijk niet geschikt te zijn
voor de politiek en had, in afwachting van een spoedige terugkeer, “mijn vrouwtje
Eutie” jarenlang alleen op de Heilige Land Stichting bij Nijmegen laten wonen,
maar was toch telkens gezwicht voor de druk van zijn partijgenoten en de bekoring
van de macht. Maar in 1982 had hij er echt geen zin meer in. Het vechtkabinet met
Den Uyl had hem afgemat en hij vreesde ieder ogenblik een hartaanval. Al voor de
verkiezingen van 1982 begon hij te jeremiëren. Tobbend op de Heilige Land Stich
ting liet hij de natie een week lang in onzekerheid of hij het lijsttrekkerschap zou
aanvaarden. In die week kwam de halve CDA-top bij hem langs om hem dringend te
verzoeken de partij nog eenmaal naar een goede verkiezingsuitslag te leiden. “Wat je
de dag na de verkiezingen doet, interesseert me geen donder”, zo voegde Van der
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Stee hem toen toe, “maar voor die tijd moet je nog één keer de kar trekken. ”’30 Van
Agt deed het, onder voorbehoud dat hij er na de verkiezingen te allen tijde mee op
mocht houden.131
Op 13 oktober, “in de melancholieke nevels van de herfst”, was het zover.132 Van

Agt stelde Bukman en De Koning als eersten van zijn aanstaande vertrek op de
hoogte en vertelde erbij dat De Koning hem moest opvolgen. Hoewel Lubbers voor
de buitenwacht de gedoodverfde opvolger was gebleven, wilde Van Agt zijn plaats
liever niet juist aan hem afstaan. Hij had altijd een zekere aversie tegen Lubbers ge
had. Volgens hem was Lubbers net als Den Uyl in de privé-sfeer te weinig geïnte
resseerd en in de zakelijke sfeer te veel. Lubbers was er de man niet naar om na een
verfijnd diner met een goed glas wijn en een sigaar genoeglijk te bomen. Hij slob
berde liever tussen het werk door bij de Chinees snel een bord bami naar binnen.
Vooral tijdens het eerste kabinet-Van Agt had hij Van Agt geïrriteerd met zijn on
eindige stroom varianten en tussen-oplossingen. Eenmaal bracht de bode in de mi
nisterraad een briefje binnen dat Van Agt terstond verscheurde met de woorden dat
“daar weer zo’n vodje van mijn fractievoorzitter” was. Lubbers zelf reageerde be
heerst op de vernederingen die hij moest ondergaan. Hij wilde doorstoten naar de
absolute top en besefte dat hij daarvoor geduldig en buigzaam moest zijn. Toen Van
Thijn hem bij de formatie van 1981 vroeg hoe hij de weerstand uit zijn eigen partij
ervoer, maakte Lubbers met zijn hand een gebaar ter hoogte van zijn borst: het zat
hem niet zo hoog dat hij niet meer kon incasseren.133 Zo voorkwam hij dat Van Agt
de beslissende demarrage kon plaaten. Vlak voor de finish probeerde Van Agt het
nog een keer, maar ditmaal werd Lubbers door zijn meesterknecht, De Koning, aai
de koppositie geholpen.
Toen Van Agt De Koning vroeg hem op te volgen, weigerde deze resoluut. Vc
De Koning stond vast dat Lubbers de nieuwe leider moest worden. De Koning h
grote waardering voor de teamgeest, de creativiteit en het uithoudingsvermogen va.
Lubbers en kon sinds de kabinetsformatie van 1981 uitstekend met hem overweg.
Bovendien gold Lubbers al jaren als de kroonprins van het CDA en zou het een
slechte indruk maken als hij gepasseerd werd. In ieder geval kon het CDA zich, aldus
De Koning, geen nieuwe strijd om het leiderschap permitteren. Ook Bukman vond
dat het CDA voor alles snel en eensgezind een nieuwe leider moest kiezen. Van Agt
legde zich hierbij neer en bedacht dat het misschien ook maar beter was dat juist de
voormalige linkse dwarsligger met de vvd het herstelbeleid moest gaan uitvoeren.
En zo deelde Van Agt een dag later in select gezelschap mee dat Lubbers zijn enige
erfgenaam was. Nog dezelfde dag deed de fractie unaniem een beroep op Lubbers
om Van Agt op te volgen. Lubbers beloofde het verzoek met “een positieve grond
houding” te zullen benaderen.134 Drie weken later, op 4 november, presenteerde hij

zijn eerste kabinet.
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