'ZE HEBBEN ONS NIET MEER NODIG'

Een politieke partij kan op velerlei wijzen de macht verspelen. Labour in Groot-Brittannië bijvoorbeeld, deed dat door verkeerd
beleid. Bijna twee decennia lang moest het op de blaren Zitten van
het economisch wanbeleid van de laatste socialistische regering
onder leiding van Jim Callaghan (1974-1979). Zelfs na 1 7 jaar oppositie, tijdens zijn succesvolle verkiezingscampagne van eind
1996, moet Labour-leider Tony Blair kiezers geruststellen dat Zijn
partij niet de club was van geldsmijterij, machtige vakbonden en
een dalende levensstandaard.
De Nederlandse socialisten verspeelden in 1977 onder leiding
van Joop den Uyl hun plaats achter de regeringstafel door arrogantie. Tijdens de kabinetsformatie van dat jaar overspeelden ze
hun hand door aan de toekomstige, christen-democratische coalitiepartner dusdanig zware eisen te stellen dat clie op de vlucht
sloeg en een bondgenootschap aanging met de VVD.
De liberalen onder leiding vanJoris Voorhoeve moesten in 1989
afzien van verdere regeringsdeelname door interne verdeeldheid
over onder meer de milieu-politiek. Moegestreden na zeven jaar
regeringsverantwoordelijkheid, gaf de vvn er de brui aan. oppositie was bijna een doel, in elk geval een rustplaats om even op
adem te komen van de interne partijstrubbelingen en de basis te
leggen voor politiek herstel.
Maar er waren ook andere routes naar de oppositie, zo had de
Nederlandse parlementaire geschiedenis laten zien. De manier
waarop Schouten en zijn mede-antirevolutionairen in 1945 en
1946 uit het machtscentrum waren verdreven, bood daarvan een
voorbeeld. Onder verwijzing naar de halsstarrige denkbeelden
over Indië en gedateerde economische opvattingen, maakten de
katholieke bondgenoten van weleer korte metten met de ARP en
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vestigden een eigen politieke hegemonie. Ook de CHU had in 1973
sterk het gevoel buiten de deur te zijn gezet, een sentiment dat de
oppositierol van de Unie mede ging bepalen.
De manier waarop het CDA in 1994 de macht verloor, deed in
één opzicht denken aan de gebeurtenissen uit 1945 en 1946. Eindelijk zagen oud-coalitiegenoten de kans schoon zich van de
christen-democraten te ontdoen. Opgekropte frustraties over het
machtsspel van het CDA konden eindelijk hun weg naar buiten vinden. Nadat fundamentele politieke strijdpunten tussen PvdA en
VVD waren veranderd in onderhandelbare compromissen, kreeg
het nieuwe 'paarse bestand' vorm.
Maar er was ook een belangrijk verschil met de gebeurtenissen
van vlak na de oorlog. Het CDA van 1994 leek in niets op de ARP
van 1946. Het zelfbewustzijn van Schouten, zijn zelfverzekerde
houding dat alles bij het oude kon blijven, ze verschilden totaal
van de toestand van het CDA een halve eeuw later.
De ruzies in de top van de partij in 1994, de onenigheid over de
te volgen koers, onduidelijkheid over de principes achter de
machtsuitoefening, het snel afnemend vertrouwen van bedrijven
en maatschappelijke organisaties in de christen-democratie als regeermachine, ze maakten dat van het CDA als stabiele regeringspartij weinig over was.
Maar ook het toeval dat de geschiedenis zo vaak een andere
loop kan geven, keerde zich in 1994 tegen de christen-democraten. Als het had geregend, hadden we verloren,' stelde Dig Istha,
adviseur van PvdA-leider Wim Kok tijdens de verkiezingscampagne van 1994,drie jaar later nuchter vast. 'Pas twee a drie uur
voor het sluiten van de stembus gingen we over het CDA heen.'1
Die middag in mei regende het niet. Met de zon in het gezicht
werd de PvdA de grootste partij. De christen-democraten verloren het initiatief. De conflicten, die in de aanloop naar de verkiezingen binnen de partij hadden gewoed, verscherpten zich. Het
CDA bleek zelfs in het formatieproces niet bij machte zijn lot in eien hand te nemen. De strohalm die PvdA-leider Wim Kok de
Partij in juli 1994 bood, wist ze niet aan te pakken. Er gebeurde
daardoor nog iets ergers dan de verkiezingen verliezen. De christcn-democraten verloren de kabinetsformatie, en daarmee de
macht.
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Dit hoofdstuk beschrijft de omstandigheden waaronder het CDA
in de oppositie terechtkwam. In hoeverre boden die het CDA de
mogelijkheid een strijdbare oppositie te gaan voeren? In wat
voor stemming en in welke bestuurlijke en maatschappelijke omgeving moesten de christen-democraten hun nieuwe rol oppakken? Wat waren de drijfveren van de PvdA, vvn en D66 om de
christen-democratie aan de kant te zetten en aan de kant te houden?
Zowel de psychologische als maatschappelijke toestand van de
partij anno 1994 kan misschien het beste worden geschilderd aan
de hand van de lotgevallen van een vrijwilliger, die in de jaren zeventig vol idealisme de partij ging dienen, carrière maakte achter
de coulissen van de macht, en daarna het verval van dichtbij aanschouwde.
Gerrit van den Berg had op een middag in mei 1986 misschien iets
van het naderend onheil voorvoeld. Zittend op een bankje aan het
Lange Voorhout in Den Haag zat hij een afscheidsspeechje voor
te bereiden. Hoewel niet melancholisch ingesteld, stemde zijn vertrek van het partijbureau van het CDA hem op z'n minst nostalgisch.
Bijna dertien jaar was hij aan het partijkantoor van het CDA aan
de Dr. Abraham Kuyperstraat verbonden geweest. Maar liefst negentien verkiezingen had hij helpen voorbereiden. Al die tijd had
hij in de buurt van de macht vertoefd. Bij de negentiende verkiezing van enkele dagen daarvoor, had Ruud Lubbers een historische winst geboekt. Vierenvijftig zetels mochten christen-democraten in de Tweede Kamer bezetten.
Wat nu,' vroeg Van den Berg zich af. 'Hoe zal de macht nu worden gebruikt?' Om te dienen, zoals een christelijk geïnspireerde
beweging behoort te doen? Of was de macht zijn partijgenoten
boven het hoofd gegroeid?
Helemaal gerust op het antwoord was hij niet. Voor het eerst in
zijn politieke leven, dat sinds het einde van de jaren zestig nauw
verweven was geweest met dat van zijn partij, voelde Van den
Berg het bederf van de macht.
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In 1968 was hij als jongen van zeventien door Hans de Boer, de
latere minister, gerekruteerd voor de ARjos. De Boer, op dat moment voorzitter van de antirevolutionaire jongerenvereniging, en
Van den Berg kenden elkaar van de korfbalvereniging in Veizen.
De ARJOS had een goeie aan Van den Berg, wist De Boer. Hij was
een rappe discussiant, die het heerlijk vond op de zondagavond
op de gereformeerde jeugdvereniging door te brengen. Inleidingen houden, stellingen naar aanleiding van bijbelteksten bedenken, principiële discussies uitvechten, ze waren zijn lust en zijn leven.
Maar Gerrit vond het even heerlijk om te besturen. Het leidinggeven zat hem in het bloed. Op zijn zestiende was hij al voorzitter
van het bestuur van de toneelvereniging. Binnen vijf maanden na
zijn aantreden zat hij dan ook in het bestuur van de ARjos-afdeling
Noord-Holland. Een lidmaatschap van de Veizer jeugdcentrale,
die een aantal jeugdinstellingen in de gemeente coördineerde, kon
er ook nog wel bij.
Het activisme zat in de genen van de familie. Zijn vader was afkomstig uit een familie van actieve dominees en onderwijzers.
Zijn grootvader was hoofd van een christelijke school en had de
functie van vice-voorzitter bekleed in de kerkenraad van Amsterdam-Zuid, waar dominee Geelkerken heerste. Toen deze laatste
de Gereformeerde Kerk werd uitgezet vanwege zijn afwijkende
denkbeelden een van de grote voorbeelden van afscheidingen in
de Nederlandse kerkgeschiedenis was opa Van den Berg terstond mee uitgetreden, en had meegeholpen het zogeheten Hersteld Verband op te richten.
Aan moeders kant was de familiegeschiedenis nauwelijks minder kalm verlopen. Haar vader had in de jaren twintig een 'school
met den bijbel' opgericht. Tijdens de oorlog was hij betrokken geweest bij het illegale verzetswerk. Hij had fondsen geworven voor
de financiering van de Amsterdamse spoorwegstaking van 1944.
De verzetsman was er nadien, toen hij in de jaren vijftig bij zijn ouders in huis was getrokken, altijd zwijgzaam over geweest. Toen de
jonge Gerrit na zijn dood erover hoorde, had hij dat achteraf 'wel
mooi' gevonden, 'een beetje soeverein'.
Als bestuurder-activist voelde de nieuwe rekruut van Hans de
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Boer zich bij de ARJOS als een vis in het water. 'Besturen deed je
niet voor jezelf en voor je club maar voor land en volk,' zo hielden
ze elkaar voor. Net als hij geloofden zijn medeactivisten dat ze een
plicht hadden hun talenten zo goed mogelijk te benutten. Ze vonden dat ze als gelovigen de plicht hadden de wereld beter te maken, en hun medemens te dienen. Voor de Arjossers betekende
dat een plicht tot politiek, tot besturen en tot regeren.
Het kon niet uitblijven: op een dag in 1 973 Van den Berg had
na zijn kweekschoolopleiding net een baan gevonden als onderwijzer in Willemstad ging de telefoon. Dick Corporaal, destijds secretaris van de ARP, later burgemeester te Zwijndrecht, bood hem
een functie aan op het partijkantoor van de ARP als staffunctionaris
en voorlichter. Van den Berg had geen lange bedenktijd nodig.
De nieuwe medewerker van het partijkantoor van de ARP werd
meteen in het diepe van de crisis van het kabinet Biesheuvel gegooid. De ARP besloot tegen de zin van Biesheuvel een heel ander
kabinet te gaan steunen, dat van Joop den Uyl.
Tientallen telefoontjes moest hij beantwoorden van woedende partijleden, die Willem Aantjes en zijn kornuiten daarvan de
schuld gaven. Dat moesten ze wat genuanceerder zien, leerde de
jonge voorlichter terugzeggen. Willem Aantjes was echt geen
kwaaie vent. Weglopen voor verantwoordelijkheid was als het
ware anti-antirevolutionair.'
In rap tempo maakte Van den Berg zich onmisbaar op het partijkantoor, eerst als staffunctionaris van het AR-vrouwenberaad,
daarna als campagne-medewerker, vervolgens als voorbereider
van de fusie met KVP en CHU, en ten slotte als medewerker van alles tegelijk.
Over die fusie had hij trouwens zo zijn twijfels. Met nameKVPvoorzitter Wim de Zeeuw en zijn makkers die van de nieuwe partij een open politieke formatie wilden maken open voor nietchristenen, niet-bijbels gefundeerd —wantrouwde hij uit de grond
van zijn hart. Met Piet Steenkamp, het KVP-kopstuk dat leiding gaf
aan de fusie, kon Gerrit echter wel opschieten. Lang niet alle katholieken waren even onbetrouwbaar, ontdekte de gereformeerde
jongen.
Bij zijn komst naar Den Haag in 1973 had het Tweede-Kamer-
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werk Van den Berg wel wat geleken: het leek een logisch verlengde van zijn politieke ambities. Al snel ging hij daar echter anders
over denken. Het onderlinge ellebogenwerk in de Kamer stond
hem tegen. Belangrijker nog vond hij echter dat je daar zo weinig
kon bereiken. In het grote raderwerk van het landsbestuur, was
een Kamerlid maar een piepklein onderdeeltje.
Nee, dan bleef Gerrit liever werkzaam op het partijkantoor,
achter de coulissen van de macht, als lid van de commissie die Kamer-kandidaten beoordeelde, als secretaris van de statutencommissie van het CDA, als voorbereider van het eerste CDA-congres in
1980, als schrijver van de protocollen waarin de fusievoorwaarden
waren vastgelegd, maar bovenal: altijd in de buurt van ministers,
als dienaar, ja zeker, maar ook als adviseur en medespeler van het
machtspolitieke spel.
Als geen ander had Van den Berg in de gaten wat er in 1982 gebeurde toen het ongelukkige kabinet-Van Agt iii na zes maanden
alweer viel. Officieel was Van Agt opnieuw lijsttrekker voor de
daaropvolgende verkiezingen. Maar Van den Berg wist wel beter.
'Elke ochtend, bij het dagelijkse campagneberaad op de Kuyperstraat, was het niet Van Agt die zich meldde om de strategie van
die dag uit te stippelen, maar Ruud Lubbers.' Dat Van Agt vlak na
de verkiezingen 'in de nevelen van het herfstbos' verdween om
commissaris van de koningin in Noord-Brabant te worden en
Lubbers het roer van de partij overnam, was voor Van den Berg
dan ook allerminst een verrassing. 'ik vond het een perfect staaltje van voorbereiding en regie van Piet Bukman, die toen partijvoorzitter was, een van de knapste voorbeelden van politiek handwerk binnen de partij.'
Samen met anderen op het partijkantoor werkte hij geduldig
aan de positionering van Lubbers als de christen-democraat nieuwe stijl: aan de ene kant zo diep geworteld in de christelijk-sociale
traditie dat zelfs de ARP in de katholiek al in 1976 een potentiële
lijsttrekker had gezien. Aan de andere kant de pragmaticus en bestuurder Lubbers aan wie het landsbestuur in de bange dagen van
groeiende werkloosheid, stijgende staatsschuld en oplopend financieringstekort, gerust kon worden overgelaten. Vier jaar later,
in [986, kwam het loon in de vorm van negen zetels winst.
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Vlak voor de verkiezingen had Hans de Boer alweer Hans de
Boer Van den Berg gevraagd zijn naaste medewerker te worden
op het ministerie van wvc. De Boer was daar de hoogste ambtenaar; Elco Brinkman was er minister. Opnieuw hoefde Van den
Berg niet lang na te denken. Dicht bij zijn oude korfbalmaatje en
voorzitter, maar ook in de buurt van een veelbelovende CDA-politicus, was de nieuwe functie als chef van het 'bureau SG' een kolfje naar zijn hand. Zijn afscheid van de partij zou eenvoudig worden gevierd in het partijkantoor aan de Kuyperstraat. Althans, dat
dacht hij.
Nagenoeg allemaal waren ze er, de politici uit de cnA-top, om de
voormalige onderwijzer uit Willemstad te eren: Ruud Lubbers,
Onno Ruding, Piet Steenkamp, Jan de Koning, Piet Bukman, Elco
Brinkman, Bert de Vries. Na zijn vermanende woorden over
macht en dienstbaarheid, kreeg Van den Berg een liber amicorum
('Beste Gerrit') overhandigd waarin de CDA-groten allemaal wat
hadden geschreven. Lubbers hield het, op de van hem bekende
manier, kort en zakelijk: Als er één op ons partijbureau de nononsens fakkel droeg, dan was het Gerrit van den Berg, alert en
doenerig, altijd optimistisch en nooit verlegen. Dank voor je inzet.' Steenkamp was, even karakteristiek, suikerzoet van tekst.
'Gedurende mijn periode als CDA-voorzitter keek ik altijd of jij in
de zaal zat of rondliep en dan was ik gerust over de organisatie;
dan hadden we de zaak in de hand.'
Van den Bergs verhuizing van de Haagse Kuyperstraat naar de
Rijswijkse Churchill-laan waar het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur zetelde, betekende geen afscheid van de
macht. Integendeel, regelmatig was hij uit hoofde van zijn ambtelijke functie, maar ook als christen-democraat in hart en nieren, in
de buurt van Brinkman te vinden. Hij gaf hem in overweging
eerst fractieleider te worden, wilde hij de weg naar het hoogste
ambt van partijleider vinden. Hij was erbij toen Lubbers zijn
kroonprins op een partijraad in 1992 te Utrecht introduceerde als
zijn kroonprins. 'Nu kun je niet meer terug, Elco,' had Van den
Berg gezegd, om er ironisch aan toe te voegen: 'Je kunt alleen
maar terug. Als nieuwe nummer i kun je niet meer hoger stijgen,
hooguit lager vallen.'
-

-

78

is de
rden
ibteden
je en
polikolf—
wors, dat
mde
bers,
Elco
over

corwn

1 wat
:ende
e nort en
je intekst.
jij in
isatie;

tar de

Tolksan de
ribteen, in
eging
ogste
s zijn
de als
n den
alleen

tijgen,

Het was in deze zelfde periode dat Van den Berg tot zijn teleurstelling zijn twijfels uit 1986 steeds meer bevestigd zag worden. Hij
kwam steeds minder graag op partijraden die hijzelf ooit eigenhandig had voorbereid. Er werd niet meer op het scherp van de
snede gediscussieerd. De zaaldebatten werden hem te gladjes, te
praktisch, gingen te veel over procedures. 'Voor het tegenverhaal
was maar één minuut gereserveerd.' Wist het CDA nog wel waarvoor het stond? Waarom het regeerde? Hóé het moest regeren?
Hij stuitte tijdens partijbijeenkomsten niet alleen op de verkeerde onderwerpen, maar ook op de verkeerde mensen. Van den
Berg miste zijn mede-Arjossers en andere christen-democraten
met hun principiële gedrevenheid. Waar waren die typische bestuurders/activisten gebleven die het CDA na de pijn van de fusie
hadden helpen opbouwen? Te veel onbekende gezichten kwam
hij tegen, te vaak behorend tot het nieuwe establishment.
Een zelfde soort onrust bekroop hem als hij Brinkman bezig
zag. Natuurlijk, hij en andere CDA'ers in de ambtelijke top op het
departement, zoals loco-secretaris-generaal Koos van der Steenhoven, hadden veel tegen hem aan gepraat. En Brinkman had dan
geluisterd, want hij was een aardige vent, veel aardiger dan de introverte Lubbers zelfs. 'Brinkman had het hart op de goede plaats,
maar hij wilde alles te snel doen.' Zijn ideologische verhalen beklijfden niet. Daarvoor waren ze te oppervlakkig. Kreten als 'de
verantwoordelijke samenleving, spreiding van verantwoordelijkheid', ze klonken allemaal mooi, maar leken te veel voor de bühne
bedoeld, te veel window-dressing van de macht. Hij zag geen relatie
meer tussen die beginselen en het bestuurlijk handelen van zijn
partijgenoten in raden, staten en maatschappelijke instellingen.
Dat werd te veel het compromis om het compromis, besturen om
het besturen.
'IVe run this county', het was het gevoel dat uit dat soort kreten
van het Kamerlid Joost van lersel sprak, waartegen Van den Berg
al in 1986 gewaarschuwd had. De manier waarop CDA en VVD in
1989 uit elkaar waren gegaan, zat hem nog steeds niet lekker.
'Hadden de christen-democraten de liberalen niet te veel het vel
over het been getrokken?' Zo maakte je geen vrienden voor het leven. Je gaf voeding aan het sluimerend sentiment bij de tegen79

standers dat christen-democraten alleen maar konden besturen en
heersen.
Elco Brinkman, die zich ruim voor de verkiezingen niet verzette tegen het schrijven van een boek over zichzelf,die meewerkte
aan de creatie van een wassen beeld door Madame Tussaud, het
duidde uiteindelijk allemaal op arrogantie van de macht. Van den
Berg nam het niemand in persoon kwalijk. Het leek wel alsof het
lot zijn loop nam.
Hij verbaasde zich over de talrijke ruzies die de partij steeds
meer parten gingen spelen: Lubbers-Brinkman, Lubbers-Kaland,
Brinkman-De Vries, ze werden allemaal in het openbaar uitgevochten. Spraken die mensen elkaar niet meer? Waar waren de onzichtbare netwerken van vroeger gebleven, van kerkclub, ARJOs,
bestuurdersvereniging, die de partij samenhang en stabiliteit hadden gegeven. Waar waren gezaghebbende bemiddelaars als Jan de
Koning die, indien nodig, de machtigen met de koppen tegen elkaar sloegen en tot discipline en samenwerking maanden?
Opnieuw verbaasden de gebeurtenissen van 1 994 dan ook niet.
Als gemeenteraadslid in Waddinxveen, waar Gerrit van den Berg
inmiddels met vrouw en kinderen was gaan wonen, merkte hij dat
de verhalen van Brinkman niet aansloegen, en de tegenstellingen
in de partijtop des te meer doordrongen. De Aow-crisis en de conflicten over het verkiezingsprogramma joegen ouderen en andere
trouwe kiezers weg. Dat raakte ook zijn fractie. Van de zes zetels
in de gemeenteraad van Waddinxveen moest het CDA er bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 twee inleveren. Het verval was
begonnen. Het CDA, nummer één bij de verkiezingen van 1986 en
1 98 9, kon alleen nog maar terug. En het ging terug, razendsnel.
Anno 1994 was de wereld van Gerrit van den Berg, korfbalmaatj e
van Hans de Boer, actief lid van tal van verenigingen en besturen,
onherkenbaar veranderd. Veel van de clubs waar hij als gereformeerde jongen het bestuurlijke handwerk had opgedaan, waren
opgeheven. De gereformeerde kerken waren leger geworden, zo
niet omgebouwd tot plaatselijke discotheek. De unieke combinatie van politieke zendingsijver en verantwoordelijk besturen was
verschraald tot pragmatisme.
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De secularisering had diepe sporen getrokken door het middenveld. Talloze christelijke organisaties waren opgegaan in algemene instellingen. De Christelijke Boeren- en Tuindersbond
(CBTB) die in de loop der decennia talrijke christen-democratische
voorlieden als Barend Biesheuvel, Jan de Koning, Piet Bukman,
en Muze Zijlstra had gekatapulteerd naar het landsbestuur, was
verdwenen. De Nederlandse Christelijke Werkgeversorganisatie
(Ncw) waaraan de namen verbonden waren van CDA-coryfeeën als
Onno Ruding, Koos Andriessen en Yvonne van Rooy, was in mei
1994 opgegaan in het neutrale vo.
Dc verschrompeling van het christelijk middenveld ontnam de
christen-democratie niet alleen een gevoel van maatschappelijke
warmte: het idee dat er nog altijd vrinden' bij de christelijke organisaties waren op wie men kon terugvallen.
Met de fusies verdwenen ook de springplanken voor christendemocraten naar de ambtenarij en de politiek. Decennia lang waren via de maatschappelijke organisaties christen-democraten de
rijksdienst binnengekomen. Eerst antirevolutionairen, daarna katholieken hadden zich op die manier in het binnenwerk van de
macht gevestigd.
Hans de Boer, hoogste ambtenaar van wvc en politieke godfather
van Gerrit van den Berg, had als eerste functie op zijn CV nog '5ecretaris van de christelijke kruideniersbond' gezet. De biografie
van Koos van der Steenhoven loco-secretaris-generaal van wvc,
en daarna voorman van de christelijke zorgorganisatie Philadeiphia bood eveneens een mooi voorbeeld van de verwevenheid
van ambtenarij en christelijk middenveld.
Zulke staaltjes van emancipatie en netwerkvorming zouden in
de jaren tachtig steeds minder voorkomen. Het werd moeilijker
om CDA'ers op hoge posten in het ambtelijk apparaat benoemd te
krijgen. Partijvoorzitter Wim van Veizen die regelmatig de zaak
van partijgenoten bij premier Lubbers kwam bepleiten, ontving
steeds vaker nul op het rekest.
De kwaliteitseisen binnen de rijksoverheid werden steeds hoger. Er kwam een ander type ambtenaar: professioneler, technocratischer ook. Op door het CDA gedomineerde departementen
als Onderwijs en Landbouw was het vroeger vaak voorgekomen
-
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dat na vertoon van een partijbriefje een interessante ambtelijke
functie kon worden verkregen. cDA'ers die onder politieke protectie van CDA-bewindslieden of CDA-topambtenaren de Haagse bolwerken waren binnengekomen, kregen het echter steeds moeilijker om zich te handhaven.
Bouke de Haan bijvoorbeeld, in het rijke bezit van ervaring als
'wetenschappelijk medewerker van de Centrale voor Christelijk
Handelsonderwijs en stafmedewerker voor de Schoolraad voor
scholen met de Bijbel', was in de nadagen van het regime Deerman aangesteld als nieuwe secretaris-generaal op het ministerie
van Onderwijs en Wetenschappen. Al snel na de komst van de
twee sociaal-democraten Ritzen en Wallage als minister en staatssecretaris, werd De Haan vanwege onvoldoende kwaliteiten weggepromoveerd naar de Open Universiteit Heerlen.
De hoge ambtenaren van cDA-signatuur die zich wel konden
handhaven, zoals Bot en diens opvolger Van den Berg op Buitenlandse Zaken, Barth op Defensie en Van Dinther op Justitie, hadden hun wortels binnen de rijksambtenarij zelf, niet in het middenveld. Ze moesten het echter steeds meer afleggen tegen een
golf van sociaal-democratische bestuurders die uit het 'apparaat'
zelf afkomstig waren.
Wie mee wilde tellen in het openbaar bestuur, moest eerst in
datzelfde openbaar bestuur carrière maken, en niet bij de CBTB of
het NCW. Sterke PvdA-bestuurders als Wim Kuijken op Binnenlandse Zaken of Ralph Pans op Verkeer en Waterstaat hadden
hun sporen verdiend als gemeenteambtenaar of wethouder, niet
als secretaris van de boerenbond. De bestuurlijke routes naar de
toppen van het landsbestuur hadden zich langzaam maar zeker
gewijzigd. Maar de christen-democratie wist zich daar niet snel genoeg aan aan te passen.
Een andere belangrijke aanwijzing van de ontregeling van de
bestuurlijke netwerken van het CDA in de jaren tachtig, was het
burgemeestersbenoemingen-systeem. Als ruggengraat van het
bestuurderslichaam CDA was dat eind jaren tachtig mankementen
gaan vertonen.
'Van klein naar groot', zo stond het systeem bekend dat generaties CDA-bestuurders aan een ambtsketen had geholpen. Burge82

meesters maakten carrière door in een dorp te beginnen en te eindigen in een middelgrote plaats, of door beginnend vanuit een
middelgrote plaats door te stoten naar een 'A-gemeente'. Vaak
had dat uitstekende bestuurders opgeleverd, al waren ook hier uitzonderingen op, zoals Ad Havermans in Den Haag.
'Van klein naar groot' bracht een bepaald type burgemeester
met zich mee. Hij (meestal was het bij het CDA geen zij) excelleerde in het leiden van het college van B en W en de raadsvergaderingen, en in het bemiddelen tussen collegepartijen bij conflicten.
Worteling in de lokale gemeenschap was minder van belang.
Dat veranderde met de introductie van de zogeheten vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad in het midden van de jaren
tachtig. Met het groeiende belang van de lokale politiek gingen
steeds meer gemeenten op zoek naar iemand die een aansprekend
gezicht voor de gemeenschap vormde, en de wijk in ging.
Ervaren bestuurders werden bij burgemeestersbenoemingen
minder belangrijk dan voor de lokale gemeenschap herkenbare
politici. Meer nog dan het CDA slaagde de PvdA erin politieke dieren naar voren te schuiven vaak ex-wethouders die aan dit
soort criteria voldeden: Pans in Almere (voor zijn komst naar Verkeer en Waterstaat). Waal in Deventer, Van Lidth de Jeude eveneens in Deventer.
De centrale Haagse regie van burgemeestersbenoemingen
waarin het CDA had geëxcelleerd, werd uitgehold door de opkomst
van de vertrouwenscommissies. Minister van Binnenlandse Zaken Ten Dales (1 989~1993), sociaal-democraat en zelf voortgekomen uit het lokaal bestuur van Nijmegen, beschouwde de voordracht van de commissie zelfs als bindend. 'Eén is één,' was haar
gevleugeld antwoord als Brinkman, Hirsch Baffin of andere christen-democraten bij haar de zaak van een politiek bevriende burgemeester kwamen bepleiten, die niet als hoogste op de voordracht van de commissie was geëindigd. 'En wanneer komen jullie
nou eens met een vrouw,' was de onvriendelijke snauw die Dales
er nogal eens op liet volgen.
Lokale en regionale CDA-politici hadden moeite zich aan deze
ontwikkeling aan te passen. Premier Lubbers toonde zich niet
toegankelijk voor hun smeekbeden die ze via de partijvoorzitter
-

-
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tot hem richtten om toch vooral een christen-democraat te benoemen. Ze ontlaadden vervolgens hun machteloze woede op
de fractielobbyist die er weer niet in was geslaagd hun kandidaat
op het burgemeesterspluche te helpen. Geduldig legden die lobbyisten als Piet van der Sanden en later Frans Jozef van der Heijden dan uit dat de tijden van protectie en bevoogding voorbij waren.
'Iedereen noemde ons tijdens het derde kabinet-Lubbers nog
de oppermachtige bestuurderspartij,' zegt Van der Heijden hierover, 'maar dat waren we toen al niet meer. We kregen namelijk
steeds vaker te maken met een kwaliteitsprobleem. Terwijl partijvoorzitter Van Velzen druk bezig was met het opzetten van een
centrale bak waaruit we namen konden plukken van mensen die
ambassadeur in Bangkok konden worden, bleken de echt gekwalificeerde mensen zich steeds minder bij ons te melden. "Maar je
hebt toch nog wel ergens een gedeputeerde?" riep Wim van Velzen dan in wanhoop tegen snij. "Ja, hoor," riep ik dan terug,
"maar neem je dan wel genoegen met een vijftig- of zelfs zestigplusser?"'
Het groeiend kwaliteitsprobleem en de noodzaak op lokaal vlak
zaken te doen, vergrootten de druk op de plaatselijke cDA-politici.
Fractievoorzitters in gemeenteraden moesten zelf deals sluiten
met hun collega's, coalities vormen, en niet wachten op hulp van
boven. De beslissingen vielen niet aan het eind van het benoemingsritueel, wanneer de onzichtbare hand van een cDA-minister
zijn zegenrijke werk deed, maar aan het begin. Ze vielen niet in
Den Haag, maar in de wandelgangen en koffiebars van het raadhuis. 'Het maken van deze omslag was niet iedereen gegeven,' zegt
Van der Heijden.
Daar kwamen begin jaren negentig nog eens de talloze herindelingsoperaties in Noord-Brabant bij, waar met name c-gemeenten het slachtoffer van werden. Kleinere gemeenten, die te
weinig bestuurskracht konden opbrengen om zelfstandig voort te
bestaan, werden samengevoegd.
Ironisch genoeg werd de schaalvergrotingsoperatie afgedwongen door de cDA-bewindsvrouwe Dieuwke de Graaf, Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken in het derde kabinet-Lubbers, die
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mede daarom een weinig geziene gast werd op recepties van de
CDA-bestuurdersvereniging. Tussen 1993 en 1994 daalde het aantal CDA-burgemeesters voor het eerst: van 314 naar 29 5 om verder
af te nemen tot 286 in 1995.
Hoewel het directe belang van dit soort ontwikkelingen voor de
Haagse politiek beperkt bleef,ging er voor landelijke politici met
wortels in de lokale politiek toch een belangrijk signaal van uit.
Het CDA was niet oppermachtig, leverde lang niet altijd de bestuurlijke kwaliteit waar het prat op ging, en, belangrijker nog, was
te verslaan als er in de gemeenteraad goed werd samengewerkt
door concurrerende partijen.
Met name in Noord-Brabant, lange tijd gezien als onneembaar
CDA-bastion, misten deze ontwikkelingen hun uitwerking niet.
Commissaris van de Koningin Houben had tegen Van der Heijden geklaagd dat alleen niet-Brabantse CDA'ers iets voorstelden als
burgemeesterskandidaten. 'Er was te veel inteelt ontstaan,' aldus
Van der Heijden. 'Het was ouwe-jongens-krentenbrood waaruit
geen kwaliteit meer viel te halen.'
Langzaam maar zeker begon zich op lokaal niveau het bevrijdende gevoel te verspreiden dat de keizer geen kieren aan had.
Gemeenten die decennia lang met vaste hand door het CDA bestuurd waren, bleken ook zonder te kunnen. Her en der ontstonden de eerste verbonden tussen PvdA, VVD en D66 (Amsterdam,
Leiden, de Provinciale Staten van Groningen en Zuid-Holland).
Het opkomend 'paarse' tij kreeg extra kracht, toen bleek dat de
CDA-oppositie tegen de nieuwe machthebbers niet imposant was.
Integendeel, met de nieuwe rol kwamen nieuwe zwaktes in de
christen-democratie bloot te liggen. 'Toen in 1978 de Leidse PvdA
en vm voor het eerst een coalitie aangingen waar het CDA buiten
stond, had dat een ontregelend effect op de christen-democraten,'
schreef Paul Bordewijk, jarenlang PvdA-wethouder in Leiden.
'Hadden ze voor die tijd samen met de VVD het linkse college bestreden, nu wisten ze niet meer of ze het college van links of
rechts moesten aanvallen. In de commissie Financiën klaagde een
CDA'er dat het college te weinig op het sociaal-cultureel werk bezuinigde, maar in de vakcommissie [sociaal-cultureel werk], verkondigde een collega-partijlid dat dit juist te veel gebeurde. Het
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lukte het CDA niet het collegebeleid vanuit een eigen gedachtegoed
te bekritiseren .12
Er moest een moment komen dat de ontwikkelingen als secularisering van het middenveld en de ontregeling van de bestuurlijke
netwerken ook op het Haagse Binnenhof zichtbaar moesten worden. Dat werden ze, en al ruim voor de Tweede-Kamerverkiezingen van 1994.
In feite was het de gevierde leider van de christen-democratie
zelf die begon met het ondergraven van de machtsbasis van het
CDA en het ondermijnen van zijn politiek fundament. De noodzaak om financieel-economisch orde op zaken te stellen, bracht
Ruud Lubbers steeds vaker in conflict met sociale partners, boerenbonden, onderwijs- en omroeporganisaties. Behalve de seculariseringsgolf was het ook de no-nonsens golf van Ruud Lubbers
die aanbeukte tegen de maatschappelijke steunpilaren van de
christen-democratie.
In 1982 had Lubbers samen met werkgevers- en werknemersorganisaties nog de basis gelegd voor economisch herstel door verregaande afspraken te maken over loonmatiging. Het 'akkoord
van Wassenaar' van zijn eerste kabinet met werkgevers en werknemersorganisaties, zou het fundament worden van wat later het
poldermodel zou gaan heten: de kreet waarmee de overleg-economie werd aangeduid.
In de jaren na 1982 ging het er echter niet zo vreedzaam aan toe.
De eerste twee kabinetten-Lubbers 'ontpolderden' Nederland
juist in hoge mate. Verlaging van ambtenarensalarissen, bezuinigingen op de ww- en ~-uitkeringen, kortingen op de onderwijssalarissen, afgedwongen schaalvergrotingen van scholen, saneringen in de landbouw,ze zetten de band tussen het CDA en zijn
achterban onder grote spanning.
De ingrepen legden enerzijds de financieel-economische basis
voor een herstel van Nederland in de jaren negentig en toetreding
tot de Europese Monetaire Unie. Anderzijds ondergroeven ze de
machtsbasis en ideologische basis van de partij. Wat goed was
voor het land, was op den duur niet goed voor het CDA.
Pas jaren later zou Lubbers zijn spijt betuigen over de verwoes86

rende uitwerking van zijn no-nonsenspolitiek op het politiek fundament van zijn partij. Tijdens een symposium in Den Haag van
het Wetenschappelijke Instituut voor het CDA, mei 1995, hekelde
hij de negatieve effecten van het no-nonsens-beleid, waarvan hij in
de afscheidsbundel voor Gerrit van den Berg nog hoog had opgegeven. Over zijn economische saneringspolitiek zei hij: 'Het had
succes, maar leidde tot een onevenredige verzakelijking. [ ... ] Dat
beleid alleen is niet genoeg: het gaat ook om het versterken van
waarden in onze samenleving. Een toekomst zonder waarden is
als een woestijn."
De tegenstelling tussen wat goed was voor het land maar slecht
voor de partij, verscherpte zich tijdens het derde en laatste kabinet-Lubbers. De val van de Muur stelde Nederland, met zijn open
grenzen toch al gevoelig voor internationale invloeden, bloot aan
scherpe internationale concurrentie. Het werd in de politiek bon
ton om te schermen met de hoge groeicijfers van Oost-Aziatische
'tijgers' als Zuid-Korea en Hong Kong, en met de lage loonkosten
in Oost-Europa. Nationale overheden moesten, om economische
groei te bewerkstelligen, ingrijpen in de omvang van hun collectieve sector, fiscale stelsels aanpassen, en de lastendruk voor de
burger verlagen.
Aanvankelijk verliep dit proces in Nederland traag. Met name
de aanpak van de inactiviteit, een structurele zwakte van de Nederlandse economie, verliep moeizaam. Het derde kabinet-Lubbers viel bijna over nieuwe ingrepen in de WAO, en onderwijsbonden werkten niet of niet snel genoeg mee aan het terugdringen
van het grote aantal wachtgelders in het onderwijs.
Het moeizame verloop van de strijd tegen de inactiviteit gaf
menigeen het gevoel dat Nederland in het aangaan van de concurrentiestrijd met het buitenland werd gehinderd door de 'overlegmaatschappij'. Zeker toen 'Lubbers-ui' al snel na zijn aantreden
in 1989 werd geconfronteerd met tegenvallende economische
groei en slinkende inkomsten, greep een gevoel van onbehagen
om zich heen. Het leek wel alsof de overheid zich te veel wapens
uit handen had laten slaan door sociale partners en andere organisaties, om de internationale concurrentieslag te kunnen overleven.
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De sociale partners, in 1982 nog geprezen als medearchitecten
van het economisch herstel, kwamen in het beklaagdenbankje terecht. De parlementaire enquête-Buurmeijer die onderzocht hoe
het aantal wAo'ers zo explosief had kunnen groeien, gaf werkgevers en werknemers daarvan in belangrijke mate de schuld. Steeds
vaker viel in het publieke debat de term 'stroperig': stroperige besluitvorming, stroperige overlegeconomie, stroperige politiek.
Elco Brinkman, de nieuwe fractievoorzitter van het CDA, maakte zich tot tolk van dit groeiend ongeduld. De burgemeesterszoon
uit Hardinxveld-Giessendam had bijna alles snel gedaan in zijn leven. Hij had snel carrière gemaakt op het departement van Binnenlandse Zaken, waar hij het onder de toenmalige minister, Hans
Wiegel, had geschopt tot loco-secretaris-generaal. Als 34-jarige
was Brinkman in 1982 toegetreden tot het eerste kabinet-Lubbers
als minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.
In die laatste rol toonde hij zich een daadkrachtig en loyaal uitvoerder van het no-nonsens beleid. Binnen korte tijd schafte hij
het middenveld in de welzijnswereld min of meer af,dat rijkelijk
bezaaid was met advies- en inspraakorganisaties. De Kaderwet
Specifiek Welzijn, die het middenveld van gesubsidieerde welzijnsinstellingen formele status had moeten geven, werd ingetrokken. Een gestage afkalving van de invloed van het middenveld in
de welzijnswereld volgde. Berucht ook waren Brinkmans aanvaringen met politiek bevriende omroepbazen van Hilversum, in
zijn ogen het symbool van ondoelmatigheid en geldverspilling.
Eenmaal fractievoorzitter maande hij in talrijke speeches, de bekendste op Texel in februari 1992 ('het speelkwartier is voorbij'),
het kabinet tot grotere spoed bij saneringen, en de bestrijding van
onder meer de groei van het aantal ~-afspraken. Brinkman bepleitte lastenverlagingen om te kunnen concurreren met buitenlandse fiscale tarieven, waarschuwde tegen milieulasten als het
buitenland daar niet aan meedeed, en hamerde op de noodzaak
van vermindering van de kosten van de sociale zekerheid.
Het optreden van Brinkman kende diverse drijfveren. Zijn
veelvuldige optredens moesten zijn bekendheid als opvolger van
Lubbers verhogen, die hem inmiddels had aangewezen als zijn
kroonprins. Met zijn komst wilde Brinkman echter ook een gene88

Zijn
er Varl
15 zijn
gene-

ratiewisseling in de politick zichtbaar maken. Dc nieuwe generatie
zou moeten breken met de trage en onheldere besluitvorming clie
de christen-democratie altijd had gekenmerkt, en die hij ook terugvond in de manier van optreden van het derde kabinet-Lubbers.
Illustratief voor Brinkmans wantrouwen tegenover de traditionele manier van politiek bedrijven, was een interview met de nieuwe CDA-voorman 1fl De Telegraaf in 1992. Daar zei Brinkman over
Lubbers: 'Hij is de personificatie van het compromis. Zo van: als
we de helft nemen, gedeeld door drie, en daarvan de wortel trekken, dan zijn we er uit.14
Het gedrag van Brinkman leverde verwarring op over de koers
van de christen-democratie. Die had zich altijd gekenmerkt door
het voorzichtig wegen en 'uitruilen' van de belangen van de organisaties die de achterban en basis van de christen-democratie
vormden. Tuinders, christelijke werknemers en -werkgevers, onderwijsbestuurders, ze hadden altijd het hunne gekregen. Toen
dat door de sanering van de verzorgingsstaat niet meer kon, was
de pijn zo gelijkmatig mogelijk verdeeld: tegenover bezuinigingen
op sociale zekerheid stonden eenmalige uitkeringen waarmee de
ergste pijn werd bestreden, sanering van de veestapel werd afgekocht via subsidies voor braakliggend terrein.
De nieuwe koers van de CDA-fractie onder leiding van Brinkman
was juist ingegeven door de behoefte af te rekenen met deze cornpromispolitiek. Had Lubbers begin jaren tachtig onder verwijzing
naar de slechte economische omstandigheden nog een zeker excuus gehad voor zijn harde beleid, onder Brinkman leek zich zelfs
een principiële afkeer te ontwikkelen van de zuilen die de christendemocratie als politieke macht hadden geschraagd. 'De koepels
hebben niet mijn sympathie,' had hij al eens als minister van wvc
gezegd, en dat gold zeker ook voor Brinkman als fractievoorzitter.'
In 1991 deed hij zijn naam van moderne bestuurder eer aan
door enkele keren te pleiten voor een verregaande decentralisatie
van het onderwijs. Ouders zouden het meer voor het zeggen moeten krijgen op de scholen in het bijzonder onderwijs, en hun invloed zou ten koste moeten gaan van die van de traditionele koe89

pelbestuurders. In hetzelfde jaar betoonde hij zich een onorthodoxe CDA-politicus door tijdens een lezing in Rotterdam, tegen de
zin van de machtige bestuurdersvereniging van zijn partij, de deur
op een kier te zetten naar het gekozen burgemeesterschap.
Onder zijn leiding brak de cDA-fractie met de oude vertrouwde
overlegcultuur. De fractie leverde de voorzitter van een TweedeKamercommissie Gerrit de Jong die het opzienbarende voorstel deed om vrijwel alle landelijke adviesraden af te schaffen
(Weg met de radenrepubliek!'). Dat het CDA daaraan meedeed,
bewees in de ogen van aan de christen-democratie verwante organisaties eens te meer dat ze weinig van de fractie te verwachten
hadden. De raden hadden namelijk decennia lang mogelijkheden
geboden aan belangenorganisaties om invloed uit te oefenen op
de Haagse besluitvorming. Die invloed liep door het voorstel van
de commissie-De Jong onvermijdelijk terug
Het waren niet alleen dit soort voorstellen, maar ook de manier
waarop het CDA met twee grote projecten van het derde kabinetLubbers omging, die de afstand tussen partij en achterban veranderde in een, voorlopig, onoverbrugbare kloof.
In 1991 begingen zowel de CDA-ministers als de CDA-fractie in
de ogen van werknemers, maar ook werkgevers, een doodzonde
door in te grijpen in de duur en hoogte van bestaande wAo-uitkeringen. Arbeidsongeschikten die in een vorig leven als gezonde
werknemers dachten zich met het betalen van de wAo-premie afdoende verzekerd te hebben, dreigden als wAO'er met een forse
inkomensachteruitgang geconfronteerd te worden. Het kwam
neer op een ingreep in bestaande rechten. Wat voor Brinkman
gold als testcase van nieuwe, heldere CDA-politiek, werd voor arbeidsongeschikten (900.000 kiezers) en vakbonden het symbool
van hard, maar vooral onbetrouwbaar saneringsbeleid.
Het zogeheten convent van christelijk-sociale organisaties,
waarin instellingen als CNV, NCw en christelijke boerenbonden
waren vertegenwoordigd, zond een gepeperde brief aan het CDA
waarin de wAo-politiek werd gelaakt. Met name de relatie tussen
CNV en CDA liep door de gebeurtenissen fikse schade op. Voor het
eerst sinds lange tijd zou het vakverbond dan ook geen nieuwe
kandidaat afvaardigen naar de CDA-lijst voor de Tweede-Kamer-
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verkiezingen van 1994. De gestage stroom van cNv'ers als Gerrit
Gerritse, Gerrit Terpstra en Gerrit Koffeman richting Binnenhof
droogde op.
De manier waarop de politieke discussie over de WAO zich vervolgens ontwikkelde, wakkerde het wantrouwen van de achterban
verder aan. Nadat de PvdA-fractie een jaar later afstand had genomen van de ingrepen in de bestaande gevallen, en alleen nog wilde bezuinigen op de uitkeringen van toekomstig arbeidsongeschikten, volgde een harde botsing binnen het CDA-kamp zelf
Lubbers gebruikte zijn kroonprins Brinkman om bij coalitiepartner PvdA concessies af te dwingen. De premier liet de CDA-fractie in de Tweede Kamer een akkoord sluiten met de VVD-fractie
over verregaande bezuinigingen, maar dwong Brinkman dat akkoord weer te annuleren toen de PvdA hevig schrok en zich alsnog inschikkelijk betoonde.
De gang van zaken leidde tot chaotische taferelen die de geschiedenis ingingen als het bami-akkoord van Bergschenhoek, januari 1993. Tussen de resten van een Chinese afhaalmaaltijd werd,
ten huize van minister De Vries in Bergschenhoek door CDA- en
PvdA-politici alsnog een akkoord bereikt.
De gebeurtenis had enorme gevolgen voor de persoonlijke verhoudingen aan de top van de partij. De toch al gespannen relatie
tussen de nummers één en twee van het CDA, Lubbers en Brinkman, daalde zo ver onder het vriespunt dat ze zich nooit meer herstelde. Brinkman, die had gedacht in vrijheid een akkoord te kunnen sluiten met de VVD, voelde zich hevig misbruikt door de
premier.
De PvdA, die ook al op andere vlakken hevig botste met de coalitiepartner, zoals in de onderwijs- en volksgezondheidspolitiek,
kreeg steeds meer een 'lood-om-oud-ijzer'-gevoel dat het niet uitmaakte met wie ze zou gaan regeren als ze weer de kans kreeg: met
het CDA of de vvn. Voor de VVD, die ook al enigszins gefrustreerd
uit zeven jaar samenwerking met Lubbers was gekomen, vormde
het incident in Bergschenhoek het zoveelste bewijs van de onbetrouwbaarheid van de CDA-politiek. Voor betrokken belangenorganisaties ten slotte, versterkte de chaotische wijze van besluitvorming binnen het CDA dat de partij haar zaken, op z'n zachtst
gezegd, niet op orde had.
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Diezelfde conclusie drong zich op door de besluitvorming rond
een ander complex en gevoelig dossier, het zogeheten plan-Simons. Dit plan, ingediend bij het parlement door staatssecretaris
1-lans Simons, beoogde de almaar stijgende kosten in de gezondheidszorg een halt toe te roepen. Simons wilde de diverse aanbieders van zorg efficiënter laten werken door op beperkte schaal
marktwerking te introduceren, en concurrentie onder zorgverzekeraars aan te moedigen. Om dit mogelijk te maken wilde Simons
ook meer ruimte geven aan identiteitsgevoelige instellingen in de
gezondheidszorg.
Medewerkers van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA
waren positief over het plan. Ze zagen er een aanknopingspunt in
voor hun ideologisch concept van de 'verantwoordelijke samenleving'. Daarin werden bevoegdheden die de overheid bij de opbouw van de verzorgingsstaat aan zich had getrokken, afgestoten
en overgeheveld naar organisaties in het middenveld. Een goed
voorbeeld vormde de uitvoering van de sociale zekerheid door de
sociale partners die het CDA sinds 1986 in zijn verkiezingsprogramma's had staan, maar waarvan het nog steeds niet was gekomen. Het plan-Simons bood de mogelijkheid het CDA-concept
van de verantwoordelijke samenleving toe te passen op de zorgsector.
Ook de Tweede-Kamerfractie van het CDA zag aanvankelijk
goede mogelijkheden in het plan om de kostenexplosie in de zorg
terug te dringen. De lastenverzwaringen voor de burger die het
plan impliceerde door een flinke verhoging van de premie in het
kader van de algemene wet bijzondere ziektekosten (AwBz), nam
fractiespecialist Ad Lansink aanvankelijk op de koop toe.
Dit veranderde op slag toen de media in januari 1 992 met
schreeuwende krantenkoppen berichtten over de fikse gevolgen
die de premieverhoging voor de netto-inkomens van werknemers
had. De CDA-fractie die eerst akkoord was gegaan, en bekend was
met de lastenverhogende effecten, keerde op haar schreden terug,
en begon een vertragingsoffensief tegen Simons. De 'verantwoordelijke samenleving' deed niet meer ter zake.
Daarbij speelde ook het gedrag van de CDA-fractie in de Eerste
Kamer een grote rol. Die stond sedert enkele jaren onder leiding
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van een zelfbewust opererende cHu-man uit Walcheren. In bijna
alle opzichten vormde Ad Kaland de tegenpool van de leider van
de christen-democratie van dat moment, Ruud Lubbers.
Kaland was zoon van een kleine boer zonder paarden, die zich
via zelfstudie in economie en recht omhoog had gewerkt in het
openbaar bestuur van Zeeland. Het genoegen van de zilveren lepel in zijn mond, zoals Lubbers dat had leren smaken, had hij
nooit gekend. Kaland liet zich erop voorstaan altijd in functies te
zijn gekozen. Lubbers had zich een weg naar boven 'genetwerkt'
via de christelijke werkgeversorganisatie en Haagse politiek.
Als man die vooral op zichzelf vertrouwde, had Kaland een
hekel aan wat hij zag als de verwennerij van de welvaartsstaat die
mensen afhankelijk maakte van regelingen en uitkeringen. Hij
maakte dan ook na 1989 geen geheim van zijn scepsis over de samenwerking van zijn partij met de sociaal-democraten.
Normaliter werden dit soort meningsverschillen in de partij via
de binnenkamers van de macht uitgesproken. Zo niet Kaland.
Vrijelijk en openlijk bekritiseerde hij allerlei belangrijke wetsontwerpen die naar zijn idee een te hoog PvdA-gehalte droegen, zoals de basisvorming in het onderwijs en het plan-Simons in de
volksgezondheid.
Als CH-man had hij bovendien een broertje dood aan Torentjesoverleggen en andere heimelijke coalitiebesprekingen. Die beschouwde hij als een onverantwoorde inbreuk op de eigen parlementaire verantwoordelijkheden. Oktober 1991 typeerde hij zijn
collega's van de Tweede-Kamerfractie als 'stemvee', omdat ze
zich te veel lieten binden aan dictaten van de premier.
De typering creëerde een nieuwe schokgolf aan het Binnenhof.
Kaland raakte een open zenuw bij fractieleider Brinkman, die nu
juist probeerde enige afstand te nemen van het beleid van Lubbers, maar als kroonprins op een smalle evenwichtsbalk moest balanceren tussen kritiek en loyaliteit. Kaland kon hardop zeggen
wat Brinkman eigenlijk wilde zeggen, maar gezien zijn positie niet
mogelijk was. 'Kaland zei dat de overheid nog te veel geld uitgaf,
en dat er veel te weinig ten goede keerde,' klaagde Lubbers later.
'Die kritiek kreeg werking in het land, bij het partijbestuur, de
Tweede-Kamerfractie. Het werd een veenbrand, opgejaagd door
Kaland .16
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De kritiek van de senator en zijn uitdagende houding richting
Lubbers en Brinkman brachten de laatste in een onmogelijke positie. Hij kwam in een sandwich terecht tussen enerzijds Lubbers,
de nog steeds populaire premier die loyaliteit eiste aan de coalitie
(anders deed de PvdA dat wel), en anderzijds Kaland, die handig
gebruikmaakte van publiek ongenoegen over de vergrijzing en
verambtelijking van de politiek. Bovendien versterkte Kaland de
indruk van een partij die aan het zwalken was.
Lubbers deed pogingen hem tot de orde te roepen, en typeerde
Kaland openlijk eens weinig vleiend als de man van '25 jaar in het
gas', een verwijzing naar diens activiteiten voor de gasindustrie
van de Zeeuwse PNEM. Kaland de onderkoning van Zeeland
liet zich echter niet tot de orde roepen.
De Awaz-affaire in de Volksgezondheid gaf Kaland ruime munitie om het plan-Simons af te schilderen als een illustratie van
oude socialistische zonden: de burger opzadelen met lastenverzwaringen. Daar moest het CDA niet aan mee doen. Brinkman, die
zelf met het oog op de internationale concurrentie had gewaarschuwd tegen diezelfde concurrentie, had hierop geen antwoord.
Eerst in de Tweede Kamer, en daarna in de senaat, stierf het planSimons dan ook een zachte dood.
De episode-Simons was niet alleen pijnlijk voor de naamgever
van het plan, maar ook voor het CDA. De partij die eerst zijn jawoord aan het plan had gegeven, was net als bij de WAO door
interne verdeeldheid en strubbelingen niet in staat uitvoering te
geven aan een van de grote saneringsprojecten van de verzorgingsstaat. Verzekeraars met CDA-bindingen die actief waren op
de zorgverzekeringsmarkt, gaven het CDA dan ook op als betrouwbare regeringspartij. Zowel het verzekeringsconcern Aegon, onder leiding van CDA-lid Cees Storm en met het Kamerlid
Gerrit Gerritse als lid van de raad van commissarissen, en Delta
Lloyd met CDA-parlementariër Vincent van der Burg als commissaris, werden gedwongen hun strategie op de markt van zorgverzekeringen flink aan te passen.
De episode-Simons vormde niet alleen een illustratie van de
verdeeldheid binnen de CDA-top, ze weerspiegelde ook een fundamenteel probleem, waarmee de christen-democratie geen raad
-
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'wist: dat van de voltooide of bijna voltooide emancipatie. Het
CDA had grote moeite zijn relaties met het middenveld te onder
houden, omdat dit zich in de loop der tijd zo verschillend had
ontwikkeld. Er waren sectoren die inmiddels heel goed op eigen
benen konden staan, en geen hulp en bevoogding van de politiek
meer duidden. Voorbeeld daarvan was het CNv dat had aangedrongen op een grotere eigen rol bij de uitvoering van de sociale
zekerheid.
Een ander voorbeeld vormden de woningbouwcorporaties, die
nog een zekere mate van verzuiling kenden. Ook zij dachten een
groter eigen beheer van middelen, en de ontwikkeling van een eigen huisvestingsbeleid, goed aan te kunnen. Enneüs Heerma,
staatssecretaris van Volkshuisvesting in het derde kabinet-Lubbers, slaagde er dan ook in deze sector te verzelfstandigen. Door
deze zogeheten 'bruteringsoperatie' kon hij als een van de weinige CDA-bewindslieden er aanspraak op maken de ideologie van de
verantwoordelijke samenleving in de praktijk te hebben gebracht.
Er waren echter ook sectoren die minder op eigen benen konden of wilden staan. Zo deed Wim Deetman als minister van Onderwijs in het eerste en tweede kabinet-Lubbers pogingen de
scholen in het basis- en voortgezet onderwijs te verzelfstandigen.
Hij wilde hun vrijheid vergroten bij de aanstelling van leerkrachten, en het in eigen beheer houden van middelen.
Bij de scholen zelf was de animo groter dan bij de besturenorganisaties, de machtige onderwijskoepels, en de onderwijsbonden. Die vreesden verlies van macht en invloed en traineerden de
verzelfstandigingspogingen. Meer dan eens kwamen de koepels in
conflict met Deetman, die nota bene zelf uit een van die besturenorganisaties was voortgekomen. Dat maakte de botsing er alleen maar pijnlijker op.
De problemen met de verzelfstandiging van de zorgsector waartoe Simons een aanzet had moeten bieden, illustreerden opnieuw
het probleem van uiteenlopende emancipatie. Binnen de volksgezondheid bestonden heel verschillende belangen. De vereniging
van ziekenhuizen en de zorgverzekeraars voelden zich sterk genoeg om een grotere eigen rol te gaan spelen. Maar een aantal grote organisaties in de thuis- en bejaardenzorg was daar nog lang
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niet aan toe, en bleef de financiële en administratieve hulp van de
overheid nodig hebben.
Het CDA had geen afdoende antwoord op deze verschillende fasen van emancipatie. Ze uitte zich in verdeeldheid binnen de eigen
partij. De stroming-Brinkman deed denken aan de vader die het
wel welletjes vond en de kinderen de straat op schopte om zelfstandig te gaan wonen. Andere stromingen, bijvoorbeeld vertegenwoordigd door oud-staatssecretaris en Kamerlid Ad Hermes,
hielden de kinderen nog liever in huis door zoveel mogelijk wettelijke en financiële regelingen in stand te houden. Deze onenigheid
ondermijnde de bestuurskracht van de partij.
Wat betreft de steeds grotere problemen in de relatie tussen het
CDA en het middenveld kan ten slotte één Organisatie niet ongenoemd blijven, de meest essentiële middenveldorganisatie die de
christen-democratie zich denken kan: de christelijke Kerk. Tijdens het derde kabinet-Lubbers ontwikkelde deze band zich van
matig tot ronduit slecht.
De interventies van de bisschoppen ten gunste van de KVP in de
jaren veertig en vijftig hadden de niet-christelijke buitenwacht altijd wat wantrouwig gemaakt over de banden tussen kerken en
christen-democratie. CDA-politici als Ruud Lubbers die hier gevoelig voor waren, beklemtoonden dan ook altijd de principiële
afstand. Lubbers kon vol bewondering verhalen over zijn grote
voorbeeld Ruijs de Beerenbrouck die, zo schreef hij, altijd afstand
had gehouden tot de bisschoppen. 'Een kleine anekdote kan verhelderen hoe scrupuleus Ruijs was op het punt van de verhouding
tussen kerk en democratie,' schreef Lubbers in een beschouwing
over de eerste katholieke premier van Nederland (1918-1925).
'Tijdens een triomfalistische bijeenkomst in Den Bosch waar
Ruijs ook aan deelnam, legde hij op de stoel naast de zijne zijn
hoed neer om aldus te voorkomen dat de bisschop daar ging zitten. Als eerste minister wilde hij niet naast de bisschop zitten; hij
wilde er zichtbaar een stoel tussen hebben .17
In de jaren tachtig hoefde deze afstand echter niet meer beklemtoond te worden. Ze was er gewoon. Er traden steeds grotere spanningen op, bijvoorbeeld tussen de CDA-top en de Raad van
96

Kerken ten tijde van de bezuinigingen door het eerste kabinetLubbers op sociale voorzieningen en tijdens de discussies over de
plaatsing van 48 kruisvluchtwapens, begin jaren tachtig.
Later kwam daar nog een aantal frustraties bij. Partijvoorzitter
Van Veizen had door een uitspraak dat het CDA geen christelijke
partij was, de discussie over de christelijke grondslag doen oplaaien. Het was een debat waarbij de partij alleen kon verliezen: aan de
ene kantwilde ze niet-christenen en de groeiende groepen van bijvoorbeeld islamieten aan zich binden, aan de andere kant moest
ze trouw blijven aan haar christelijke basis. Aan het eind van elke
discussie over het christelijk karakter van het CDA was er altijd wei
een groep te vinden die zich tekortgedaan voelde.
Erger waren echter de verhitte debatten over twee wetsvoorstellen die de relatie tussen het CDA en met name de rooms-katholieke bisschoppen verslechterden. In 1992 maakten CDA-minister
Hirsch Ballin en PvdA-staatssecretaris Simons een einde aan een
jarenlang slepende discussie over de voortijdige levensbeëindiging van patiënten op eigen verzoek. De beide coalitiepartners
sloten een klassiek compromis over deze zogeheten euthanasie.
Ze bleef officieel verboden volgens het wetboek van strafrecht
een uitdrukkelijke CDA-wens. Artsen die echter aan een lijst van
vooropgestelde criteria voldeden zoals het uitzichtloze lijden van
de patiënt, de raadpleging van een andere arts, en het uitdrukkelijk
eigen verzoek, konden aan vervolging door het Openbaar Ministerie ontkomen als ze toch tot euthanasie waren overgegaan. 'Het
CDA krijgt de theorie, de PvdA de praktijk', zo heette het in krantencommentaren uit die tijd.
In dezelfde periode werd een ander slepend probleem opgelost,
dat van de gelijke behandeling van homoseksuelen. De Algemene
Wet Gelijke Behandelinglag met name bijzondere schoolbesturen
zwaar op de maag, vooral waar het ging om de vraag of confessionele schoolbesturen homoseksuelen louter en alleen daarom
zouden mogen weigeren als leerkracht. Het compromis werd gevonden in de formulering van 'het enkele feit': enkel en alleen om
hun seksuele geaardheid zouden leerkrachten niet mogen worden
geweigerd, hetgeen de schoolbesturen ruimte gaf, om andere
overwegingen in stelling te brengen die ontslag zouden kunnen
rechtvaardigen.
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Beide compromissen konden in de ogen van de bisschoppenconferentie geen genade vinden. Zij zagen er het zoveelste bewijs
in dat het CDA zich ver verwijderd had van zijn christelijke grondslag. Van de wat defensieve tegenwerping dat de wetten zonder
het CDA nog veel liberaler zouden hebben uitgepakt, toonden ze
zich niet onder de indruk. Het was met name bisschop Bomers
van Haarlem die zich fel in de publiciteit weerde. Hij zegde publiekelijk zijn CDA-lidmaatschap O, waarover hij kennelijk tot die
tijd had beschikt. Bisschoppen plegen namelijk nooit te zeggen of
ze lid zijn van een politieke partij.
De onrust in de relatie met de kerken voegde zich bij alle andere problemen die het CDA al met zijn achterban had. Ze gaven menig christen-democraat de indruk dat God hun partij met alle zeven plagen van Egypte tegelijk strafte.
De secularisering van het middenveld, de uiteenlopende fasen van
emancipatie van diverse sectoren van de samenleving, het generatieconflict binnen de partij, de ruzies met de kerken, ze hadden het
CDA als bestuurlijk-maatschappelijke beweging aangetast.
Verloor het CDA daardoor de macht in 1994? Natuurlijk niet. Alweer, als het in mei 1994 had geregend, was wellicht niet de PvdA
maar het CDA als grootste partij uit de stembus gekomen, en had
het initiatief in de formatie naar zich toe kunnen trekken. Toen
het CDA die kans echter niet kreeg, gaf dat andere politieke partijen een reële kans om de verzwakte christen-democraten eindelijk uit het regeringspaleis te verdrijven.
Om een frase uit de criminologie te lenen: in de zomer van 1 994
was er zowel een mothef,een gelegenheid als een wapen voorhanden om een coalitie zonder het CDA tot stand te brengen. De lange regeringsgeschiedenis had het CDA hoe kon het ook anders?
een flinke hoeveelheid vijanden van formaat opgeleverd. De twee
andere grote partijen VVD en PvdA en het middelgrote n66 hadden elk hun eigen redenen om van het CDA als regeringspartner af
te willen.
De liberalen van de VVD dachten met weinig vreugde terug aan
het tweede kabinet-Lubbers, toen hun voorman en vice-premier
Rudolf de Korte soms openlijk vernederd was door premier Lub-
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bers. In 1989 had het CDA er door handig manoeuvreren voor gezorgd dat de VVD de electorale prijs betaalde van de coalitiebreuk.
Bij de verkiezingen van dat jaar moest de VVD vijf zetels inleveren,
terwijl het CDA zijn 54 zetels handhaafde. Overigens was opvallend hoe weinig De Korte zelf, maar vooral partijgenoten van
hem, zoals de latere liberale bewindsman Frank de Grave, deze
vernederingen aanvoerden als basis van hun anti-CDA-sentiment.
Frits Bolkestein die na 1989 de liberale fractie ging aanvoeren,
had daarnaast een weerzin ontwikkeld tegen de christen-democratische manier van politiek bedrijven. De kosmopolitische liberaal uit Amsterdam was staatssecretaris van Economische Zaken
geweest in het eerste kabinet-Lubbers en voor korte tijd minister van Defensie in het tweede. Daar had hij van dichtbij Lubbers zien opereren. Wat hij had gezien, was hem niet bevallen.
'De regeerstijl van premier Lubbers kan samengevat worden
met twee kenmerkende eigenschappen,' schreef Bolkestein in een
beschouwing die hij op verzoek van NRC Handelsblad aan het tienjarig premierschap van Lubbers wijdde: 'compromiszucht en politieke dominantie'. Hij verweet Lubbers 'een gebrek aan koersvastheid en innerlijke overtuiging'. Dat Lubbers een succesvol
saneringsbeleid had gevoerd weersprak Bolkestein: de collectieve
uitgaven mochten dan onder controle zijn gebracht, de staatsschuld was in dezelfde tijd flink gegroeid.'
Bolkestein was niet de enige die zijn weerzin tegen Lubbers niet
onder stoelen of banken stak. Ook bij andere VVD-prominenten
zoals de latere minister Jozias van Aartsen zat de wrok diep. Als
secretaris-generaal op het ministerie van Binnenlandse Zaken had
Van Aartsen zich gestoord aan de manier waarop Lubbers zijns
inziens de staatsrechtelijke verhoudingen aan zijn laars lapte. Problemen die Lubbers in de coalitie met de PvdA niet kon oplossen,
probeerde hij via het college van secretarissen-generaal alsnog te
'tackelen', zoals Lubbers dat noemde. Een mooi voorbeeld was
het probleem met de hervormingen van de politiewet en de daarmee samenhangende controversiële samenvoeging van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie. Lubbers liet daarin
twee partijgenoten in het ambtelijk apparaat, de secretarissen-generaal Van Dinther op Justitie en Hoekstra op Algemene Zaken,
-
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het nodige voorwerk doen. De ambtelijke omweg vervulde Van
Aartsen, die daarover regelmatig botste met Van Dinther, met
weerzin. Hij zag het als een bewijs van bestuurlijk onzuiver handelen door de christen-democraten.
De afkeer van Van Aartsen van het CDA bevatte, behalve een bestuurlijk, ook een persoonlijk element. Van Aartsen was de zoon
van mr. J. van Aartsen, minister voor de ARP in het kabinet-De
Quay (195 9-1963). Die was september 1960 hardhandig in aanvaring gekomen met zijn eigen AR-fractie over het woningbouwprogramma van de minister. Een motie die op meer woningen aandrong werd tegen de zin van de minister aanvaard, met steun van
de AR-fractie. Die steun werd pas weer ingetrokken nadat het kabinet met aftreden had gedreigd.
Het was opvallend hoe vaak deze gebeurtenis in latere interviews met zoon Jozias figureerde. Zijn moeder was door de gebeurtenis op de politiek afgeknapt, zei hij. 'Zij vond het vreselijk
wat er gebeurde.` Hijzelf was juist extra in de politiek geïnteresseerd geraakt, maar dan niet in de christelijke. Van het CDA moest
hij als politiek allegaartje al helemaal niks hebben. 'Mijn vader was
een echte ARP'er. [ ... ] Hij was geen CDA'er,' zo verdedigde Van
Aartsen zijn vader. 10
Bij andere partijen leefden heel andere redenen om op z'n minst
genuanceerd aan te kijken tegen de christen-democraten. Het gepolariseer van de CDA-fractie tegen het kabinet-Lubbers/Kok, de
onderhandelingen tussen CDA en vvD over een alternatief wAoakkoord, en de ongelukkige afloop van het plan-Simons maakten
dat veel sociaal-democraten hun bekomst hadden van de samenwerking met de christen-democraten. Onderzoeken onder Kamerleden naar hun coalitievoorkeuren wezen op een groeiende
sympathie van PvdA- en VVD-parlementariërs over en weer.11
Na de totstandkoming van de paarse coalitie gaf PvdA-fractieleider Jacques Wallage tijdens de Algemene Beschouwingen van
1995 een aardig inkijkje in zijn anti-CDA-gevoel. Toen CDA-leider
Enneüs Heerma wat badinerend deed over de veronderstelde betere politieke omgangsvormen tussen de drie paarse partijen, repliceerde Wallage: 'Dat doet mij er aan denken dat ik ooit aan mijn
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toenmalige baas, de minister van Sociale Zaken [de CDA'er Bert de
Vries], vroeg: "Waarom wordt toch bij het kabinetsbeleid dat wij
met elkaar voeren, elke week opnieuw geprobeerd om wat ik op
dat terrein tot stand probeer te brengen, een kopje kleiner te maken?" Toen zei de minister van Sociale Zaken: "Ze hebben het gevoel bij het CDA dat de PvdA elke week een kopje kleiner moet
zijn." Die mentaliteit is in deze coalitie niet aanwezig.`
Van de drie partijen the later de paarse coalitie vormden, had D66
echter de meest uitgesproken anti-CDA-houding. Deze kende zowel een politieke als ideologische achtergrond. Veel Democraten
dachten met weinig vreugde terug aan de kabinetsformatie van
1989. Toen waren ze op het laatste moment buiten de deur gezet
door het CDA. D66-voorman 1-lans van Mierlo had regelmatig
lucht gegeven aan zijn frustraties daarover. 'Wat een hooghartigheid, wat een dwingelandij,' verzuchtte hij bijvoorbeeld in september 198 9.13
Voor hem was het duidelijk: D66 zou niet nog eens proberen
met het CDA te regeren, maar juist alles op alles zetten die partij uit
het regeringskasteel te verdrijven, 'al lijkt het voorlopig op de
strijd tussen een olifant en een muis1 .14
Daarnaast vormden Democraten en christen-democraten elkaars tegenpolen in veel ethische discussies zoals euthanasie,
abortus en andere zaken die verband hielden met medisch-technologische ontwikkelingen. De beide achterbannen van de partijen die van 1)66 urbaan, hoog opgeleid, seculier, in een aantal gevallen zonen en dochters van KVP-vaders (Van Mierlo, Th. de
Graaf); die van het CDA plattelands of semi-plattelands, gemiddeld iets minder hoog opgeleid, en christelijk verdroegen elkaar
als water en vuur.
Bovendien was Van Mierlo de meest uitgesproken aanhanger
van de gedachte dat het uit democratisch oogpunt goed zou zijn
als een partij die zo lang aan de macht was geweest, naar de oppositiebanken zou worden verwezen. In de meest bloemrijke bewoordingen had Van Mierlo in talloze interviews de machtspositie van het CDA geschilderd: de ene keer als enorm insect dat met
wijde vleugels het hele spectrum omvatte, de andere keer als ca-
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nape in het midden van de Nederlandse huiskamer, met de twee
stoeltjes VVD en PvdA aan weerszijden.
Het was de socioloog Abraham de Swaan die tijdens een jubileumcongres van D66 in 1992 de bezwaren tegen het CDA samenvatte in een nieuwe, moderne antithese, maar dan een antichristelijke. Zijn analyse liet zich lezexi als een paars programma avant Za
lettre.15
De socioloog stelde D66 en het CDA in twee opzichten tegenover
elkaar: de vrijzinnigheid van de één tegenover het conservatieve
denken van de ander, de afkeer van de Democraten van alle subsidies voor het hele erfgoed van de verzuiling (scholen, ziekenhuizen, omroepen) versus de door de christen-democraten nagestreefde subsidiëring uit de openbare kas van deze instellingen.
Alleen doordat de christenen steeds tijdig hadden ingezien dat
hun posities niet haalbaar waren, was het conflict nooit op het
scherp van de snede uitgevochten, stelde De Swaan. Om de macht
te behouden hadden christen-democraten meegewerkt aan hervormingen op het gebied van de abortus, euthanasie en drugswetgeving die Nederland tot een van de meest vrijzinnige libertijnse
naties op aarde hadden gemaakt. Het werd tijd dat daaraan een
eind kwam, meende De Swaan, al toonde hij zich pessimistisch
over de kansen daarop.
De frustraties van de VVD en de PvdA en de ambities van D66 om
gestalte te geven aan een nieuw soort politiek, vormden een ideale
voedingsbodem voor de paarse poging in 1994.
'Slachtoffersreünies,' zo kenschetste PvdA-politicus Wallage
zijn formatiegesprekken in hotel Corona, op een steenworp afstand gelegen van het Binnenhof,met Bolkestein en Van Mierlo.
Verhalen over machtspolitieke CDA-spelletjes waren een favoriet
tijdverdrijf van de drie politici. Bovendien waren ze verenigd in
hun afschuw van wat zij zagen als telkens terugkerende pogingen
van het CDA om de moraal te monopoliseren.
Bij alle drie van hen had Hirsch Ballin een open zenuw geraakt
toen de christen-democraat tijdens de verkiezingen had gesuggereerd dat, bij de komst van een paars kabinet, er een eugenetisch
regime in Nederland zou worden gevestigd. Daarin zouden 'em102
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stig zieke mensen zich te veel gaan voelen', of 'ouders met een
mongooltje als kind zich als het ware moeten excuseren dat ze het
kind niet hebben laten wegmaken'.
Van Mierlo had uit pure kwaadheid Hirsch Balfin gedreigd hem
'de oren van het hoofd' te zullen trekken. PvdA-minister Van
Thijn had het betoog van Hirsch Ballin gebrandmerkt als 'fundamentalistisch', en zei te betwijfelen ooit nog in een nieuw kabinet
met de christen-democraat te kunnen samenwerken.
De felle reacties kwamen achteraf in een iets ander daglicht te
staan, nadat een partijgenoot van Van Thijn anderhalf jaar later
precies dezelfde zorgen had geuit. Rob Oudkerk, arts en na 1994
Tweede-Kamerlid voor de PvdA, zei in een interview ook kwaad
te zijn geweest op Hirsch BalEn, omdat deze zijn opmerkingen
verbond aan een CDA-loos kabinet. 'Maar het signaal vond ik terecht.' Ook Oudkerk waarschuwde tegen ongewenste consequenties van de groeiende mogelijkheden van de medische technologie. Daarbij kan morele druk ontstaan waarbij de omgeving later
gaat vragen aan iemand: 'Goh, jij bent blind, waarom hebben ze
jou indertijd niet geaborteerd?`
Achteraf bezien was de waarschuwing van Hirsch Ballin een
van de eerste klaroenstoten van het CDA als oppositie-partij. Zijn
opmerking demonstreerde echter meteen de beperkingen die aan
zo'n oppositioneel geluid verbonden waren. Het kon gemakkelijk
als monopolistisch worden opgevat, zoals Oudkerk, Van Mierlo
en Van Thijn hadden gedaan: alsof alleen het CDA de waarheid op
dit punt in pacht had, en de betere mens vertegenwoordigde. Het
kwam al snel in de buurt van Beels opmerking uit 1946: Wij katholieken graven dieper, mikken hoger.'
Toch waren de afkeer van de monopolisering van de moraal en
de frustraties over de machtspolitiek van de christen-democraten
onvoldoende vruchtbare voedingsbodem voor de nieuwe coalitie
in wording. Er moest zich ook een gunstige politieke gelegenheid
voordoen. Die was er in 1994, meer dan wanneer daarvoor ook.
In 1973 bijvoorbeeld, toen de christen-democratie in grote
moeilijkheden verkeerde, was een coalitie zonder christelijke partijen eenvoudig nog ondenkbaar. VVD en PvdA verketterden elkaar. Hun verkiezingsprogramma's vertoonden onoverbrugbare
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verschillen en er was geen enkele andere partij die op dat moment
een makelaarsrol tussen deze polen zou kunnen vervullen.
Hoe anders was de situatie in 1994. Er bestond verregaande
consensus tussen CDA, PvdA, VVD en D66 over het sociaal-economisch beleid, mede afgedwongen door de Europese monetaire
eenwording. De partijen waren het erover eens datgrosso modo een
combinatie van lastenverlichting voor de burger, een fors bezuinigingsprogramma, alsmede een verdere reductie van de collectieve
sector, het beste beleidspakket vormde.
Toch was de coalitie van PvdA, VVD en D66 er nooit gekomen
als het CDA niet zijn positie als grootste partij had verloren, en er
ook een coalitie had kunnen worden gevormd zonder D66. 'It
took three to tango', een uitzonderlijke situatie die de Democraten, de vurigste pleitbezorgers van paars, een invloed op de formatie gaf die ver uitging boven hun omvang.
Van Mierlo maakte van zijn hart geen moordkuil en schreef in
zijn eerste advies aan de koningin na de verkiezingen van mei 1994
dat een CDA-loze coalitie zijn voorkeur had. Die was gebaseerd op
de 'opvatting dat het in onze democratie al te lang aan een reëel
machtsalternatief heeft ontbroken'. Immers: 'Sinds de invoering
van het algemeen kiesrecht en de evenredige vertegenwoordiging
in 1918 hebben de christen-democraten een vaste en als onmisbaar ervaren machtspositie ingenomen .117
Hoe paars het politieke klimaat de 'grondtoon' zou Abraham
Kuyper hebben gezegd van de meidagen van 1994 was, bleek al
voor de aanvang van de kabinetsformatie. Nog voordat de fractievoorzitters hun gebruikelijke adviezen aan de koningin hadden
uitgebracht, hadden sleutelfiguren uit het PvdA- en VVD-kamp
zoals Ad Melkert en Hans Dijkstal, elkaar al opgezocht om enig
'oriënterend' voorwerk te doen.
Het was niet de eerste keer dat ze elkaar met die bedoeling zagen. Al sinds 199 1, toen de PvdA volop met het CDA regeerde, zaten vooraanstaande leden van de PvdA- en vvD-fracties en enkele
prominente bestuurders van beide partijen regelmatig met elkaar
om de tafel ten huize van Dijkstal te Wassenaar, om in het geheim
de mogelijkheden van samenwerking te verkennen.
-

-
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Het beraad van de 'bende van Wassenaar', zoals het gezelschap
in de pers ging heten, was van veel groter belang dan het zogeheten Des Indes-beraad, waarbij al sinds het einde van de jaren zeventig vertegenwoordigers van PvdA, n66 en VVD met elkaar
praatten over de mogelijkheden van een coalitie zonder het CDA.
De personele bezetting in Wassenaar was zwaarder omdat de twee
vice-fractievoorzitters erbij betrokken waren, met medeweten van
hun respectievelijke partijleiders. Vijf van de acht deelnemers
kwamen uiteindelijk in het paarse kabinet terecht: Dijkstal, Jorritsma, Linschoten en De Grave van de VVD, en Melkert van de
PvdA.18
Het gesprek in Wassenaar handelde bovendien over concrete
beleidsdossiers. Er werden praktische pogingen gedaan eventuele
meningsverschillen te overbruggen. Het Des Indes-beraad had,
daarbij vergeleken, een wat filosofisch karakter gehad. Het compromis uit het latere regeerakkoord van PvdA, VVD en D66 om de
privatisering van de uitvoering van de sociale zekerheid een
vvD-verlangen uit te ruilen tegen het niet-bezuinigen op hoogte
en duur van de uitkeringen voor de PvdA belangrijk kreeg ten
huize van Dijkstal zijn eerste contouren.
Nadat dit voorwerk na de verkiezingen was uitgemond in een
eerste onderzoek naar paarse samenwerking onder leiding van kabinetsinformateur Herman Tjeenk Willink, konden de christendemocraten niet anders doen dan toekijken. Aan wonden likken
waren ze eigenlijk nog niet eens toegekomen. Eerder waren ze bezig elkaar nieuwe wonden toe te brengen.
Al op de verkiezingsavond hadden partijgenoten als waarnemend partijvoorzitter Tineke Lodders-Bliferich, senaatsfractievoorzitter Luc van Leeuwen en Wim Deetman, CDA-lijsttrekker
Brinkman bijna tot aftreden gedwongen. Brinkman had voor
zichzelf nog een laatste kans bedongen. De verkiezingsnederlaag
was immers niet alleen aan hem te wijten geweest?
Wel had Brinkman moeten slikken dat hij slechts 'fractieleider
voor de duur van de kabinetsformatie' werd, een gebruikelijke
formulering, maar in die dagen een frase die een zware politieke
lading had. Bovendien had hij moeten accepteren dat er een zwaar
bezette commissie onder leiding van oud-minister Till Gardeniers
-

--

-

-
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aan het werk ging om de oorzaken van de verkiezingsnederlaag in
beeld te brengen. Van meet af aan was duidelijk dat ook het optreden van Brinkman en zijn fractie onderwerp van analyse zouden worden.
Ook elders waren bewegingen gaande die buiten Brinkman om
gingen. Op uitnodiging van Jos van Gennip, directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, discussieerde op 5 mei een
aantal prominente christen-democraten op kasteel De Essenburgh in Werden, over de verkiezingsnederlaag. Brinkman was er
niet bij. Lubbers wei, en Gardeniers ook. Hoewel ook antirevolutionairen als oud-Kamerlid Jeltien Kraaijeveld-Wouters van de
partij waren, had de bijeenkomst een hoog KVP-gehalte."
De kroonprins zonder land kon intussen niet anders doen dan
zijn eigen sessies beleggen. Zijn fractie formeerde wat werkgroepjes om onderhandelingsteksten voor te bereiden, mocht er
toch nog een beroep op het CDA als regeringspartij worden gedaan.
Gladjes ging dat niet: over en weer leefde zeer groot wantrouwen, met name tussen ex-bewindslieden uit het kabinet waar
Brinkman zich eerder zo tegen had afgezet, en die inmiddels tot
de fractie waren toegetreden, en anderzijds ervaren fractieleden
zoals Frans Jozef van der Heijden. Toen Hirsch Ballin een keer
een 'college' hield over de te volgen politieke koers, barstte Van
der Heijden uit: 'Het lijkt me goed als de oud-bewindslieden hier
een tijdje hun mond houden.'
Aan het intern gekrakeel kwam tijdelijk een einde toen op z6
Ju'-li 1994 de paarse onderhandelingen stukliepen. Alle politiek
massagewerk ten spijt, knapten op die dag de besprekingen tussen
PvdA, VVD en D66 over een regeerakkoord. 'Goed u weer te zien,'
zo groette Brinkman enigszins triomfantelijk de verzamelde pers,
toen er een nieuwe adviesronde kwam, die het CDA nieuwe kansen
leek te geven. Leek, want achteraf gezien was deze breuk slechts
een intermezzo op weg naar de bijna onvermijdelijke totstandkoming van de links-liberale coalitie.
Op 26 juni, de dag van de eerste paarse breuk, had PvdA-leider
Kok 's avonds, tijdens een soort laatste avondmaal in hotel Des
Indes, aan Bolkestein gevraagd of de VVD-leider met het CDA beio6

tere zaken dacht te kunnen doen dan met de PvdA, bijvoorbeeld
wat betreft de bezuinigingen op de sociale zekerheid. 'Alleen op
de tekentafel,' had Bolkestein geantwoord, 'niet in het echt.'2°
Ook partijgenoten van Bolkestein als Dijkstal, Linschoten en
Jorritsma hadden de indruk dat paars niet dood was. Op hen had
Bolkestein niet bepaald de indruk gewekt opgelucht te zijn over
de paarse mislukking. Tegen Dijkstal, de nummer twee van de partij, had hij gezegd de paarse breuk te 'betreuren'.
Bolkestein zette zijn woorden kracht bij door begin juli aan koningin Beatrix te adviseren opnieuw senaatsvoorzitter Tjeenk
Willink aan de slag te laten gaan als informateur, de man die hij,
net als Van Mierlo, ook al op 4 mei bij de majesteit had aanbevolen. Er was gedurende de hele formatie dan ook een opmerkelijke
parallellie in het optreden tussen de beide liberale leiders.
De keuze van Bolkestein voor Tjeenk Willink kon bezwaarlijk
worden uitgelegd als een poging de kabinetsformatie een andere
wending te geven. De sociaal-democraat was namelijk in woord
en geschrift een geprononceerd voorstander van een coalitie zonder het CDA. Hij had in een eerder stadium van de formatie al een
poging gedaan zo'n coalitie tot stand te brengen.
Bolkesteins gebrek aan interesse in het CDA na de eerste paarse
breuk had diverse achtergronden. Hij had geen vertrouwen in het
CDA als stabiele regeringspartner die nieuwe, harde ingrepen in
bijvoorbeeld de sociale zekerheid voor zijn rekening kon nemen.
Bovendien was hij weinig enthousiast over de premierskandidaten
die het CDA voor een centrum-rechtse coalitie in petto had. Brinkman, vond Bolkestein, had te weinig gezag in eigen kring. Frans
Andriessen, de oud-Euro-commissaris die door de partij steeds
op de hoogte gesteld werd van de voortgang in de formatiebesprekingen en door Lubbers al eens als mogelijke premierskandidaat was genoemd, was deel van het door Bolkestein zo verfoeide
Euro-establishment. Bovendien zou Andriessen er als premier
wellicht in slagen rechtse kiezers van de VVD naar het CDA te trekken, zoals Lubbers dat in 1986 en in 1989 was gelukt.
En dan was er ook nog de demissionair premier zelve. Lubbers
had eind juni zijn kandidatuur voor het voorzitterschap van de
Europese Commissie zien stranden. Onmiddellijk gonsde het van
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de geruchten rond zijn persoon. Zou hij toch weer een poging
doen het roer van de overheid in handen te nemen? Lubbers opnieuw premier van een coalitiekabinet met de VVD? Bolkestein
emigreerde bij wijze van spreken nog liever.
Op 6 juli verdween de centrum-rechtse optie definitief achter
de horizon. Op die datum wees koningin Beatrix PvdA-leider en
demissionair minister van Financiën Wim Kok aan als informateur. Hij moest vaart brengen in de informatiebesprekingen door
een ontwerp-regeerprogramma te schrijven en te zien welke partijen hiermee uit de voeten konden.
Het was om meerdere redenen een ongebruikelijke stap van het
staatshoofd. In de eerste plaats had bijna niemand van de fractievoorzitters, behalve PvdA-leider Kok, dit scenario geadviseerd.
Informateur Tjeenk Willink had, in zijn eindverslag aan de koningin na de eerste mislukte paarse poging, bovendien een informateur van VVD-huize aangeraden. Hij vond het noodzakelijk de liberalen bij de omvorming van de verzorgingsstaat te betrekken.
Het was opmerkelijk dat het staatshoofd van dit advies van haar
eigen informateur afweek.
In de tweede plaats koos de koningin een afwijkende procedure. Gebruikelijk was dat na de keuze van een nieuwe informateur
de koningin een gesprek onder vier ogen met deze politicus had
om haar beweegredenen en verwachtingen toe te lichten. Zo niet
met Wim Kok.
Hij werd op de middag van de zesde juli ten paleize genood
voor de thee. Daar waren ook de vaste adviseurs van de koningin,
Wim Deetman, voorzitter der Tweede Kamer, en Wim Scholten,
vice-president van de Raad van State alsmede Tjeenk Willink aanwezig. Dit gebaar van Beatrix gaf met name Wim Deetman, die
zich in de CDA-fractie een uitgesproken voorstander had betoond
van voortzetting van de coalitie met de PvdA, prestige en een informatievoorsprong op Brinkman.
De enige mogelijkheid voor het CDA om te gaan regeren was dus
met Wim Kok, zoveel was wel duidelijk. Brinkman was daar echter, gesteund door zijn fractie, mordicus tegen. De fractie was gebiologeerd door het verlies dat in 1994 op de rechterflank was geleden, hoewel het verlies aan thuisblijvers nog groter was geweest.
io8

Brinkman zag in dit verlies aan de VVD een rechtvaardiging voor
zijn al langer bestaande verlangen om in het coalitiebootje te stappen met de liberalen.
Daarnaast kon Brinkman niet geloven dat de andere partijen
om het CDA heen zouden kunnen. Hij was ervan overtuigd dat de
PvdA of de VVD met hangende pootjes bij hem zouden komen
nadat de besprekingen echt, definitief, en volledig waren afgeknapt. In de calculaties van de CDA-fractie in de zomer van 1 994
zat een permanent element van zelfoverschatting.
Het partijbestuur steunde Brinkman in zijn optie om met de
VVD te gaan regeren. Begin juli, bij de gelegenheid van het verschijnen van het rapport-Gardeniers, had waarnemend partijvoorzitter Lodders-Eliferich verklaard dat het niet meer dan logisch was dat, nadat eerst de PvdA als grootste partij het met v-vu
en D66 had mogen proberen, nu het CDA als tweede partij aan de
beurt is.21
Lodders en het partijbestuur maakten echter een draai nadat
Kok tot informateur was benoemd. Een overgrote meerderheid
van het CDA-kader en overigens ook van de fractie wilde hoe dan
ook regeren, desnoods dan maar weer met de PvdA. Lodders trok
een vergelijking met het begin van de jaren tachtig, toen het CDA
ook in grote moeilijkheden had verkeerd. Het had zich toen door
regeringsdeelname weer kunnen herstellen. Waarom zou dat nu
niet weer kunnen? Voorstanders van de oppositierol zoals Will Albeda, Ad Kaland en het Tweede-Kamerlid René van der Linden
vormden een minderheid in de partij.
Brinkman was woedend over de ommekeer in de houding van
het partijbestuur. Hij vond haar getuigen van een oude CDA-fout:
het willen regeren om het regeren. Dat was een cultuur van de
macht om de macht; een cultuur waarmee hij juist wilde afrekenen. Subtiele suggesties van oud-bewindslieden als Hirsch Ballin
en Yvonne van Rooy, dat hij mooi kon wegkomen als vice-premier
naast Wim Kok op bijvoorbeeld het departement van Binnenlandse Zaken, wees hij verontwaardigd van de hand. Zolang er
geen inhoudelijke aanleiding was om van koers te veranderen, zou
hij niet van koers veranderen. Liever streefde de fractie nog naar
een nationaal kabinet dan naar een nieuwe verbintenis met de
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PvdA, die net op kolossale wijze door de kiezer was afgestraft.
Hoezeer Brinkman zich had opgewonden over het gedrag van
de partij bleek een maand later, bij zijn aftreden als fractievoorzitter. In zijn ontslagbrief aan de fractie deed hij geen enkele moeite
zijn teleurstelling te verbergen over de ontrouw van de partij aan
eerder gemaakte afspraken. 'Om met elkaar als politieke partij in
verschillende geledingen en opzichten een nieuwe start te maken,
die Vrij is van discussie over de uitvoering van eerder gezamenlijk
geformuleerde afspraken en opvattingen, heb ik besloten met ingang van heden mijn fractievoorzitterschap neer te leggen.'
Waarnemend partijvoorzitter Lodders trok zich in de julidagen
echter weinig van Brinkman aan. De ster van de oud-wethouder
uit Mook was gestegen nadat zij had aangetoond de touwtjes
straks in handen te kunnen nemen na het gedwongen vertrek van
Wim van Velzen, eerder dat jaar. Ze bewees zichzelf als een rots in
de branding en kreeg 'kracht naar kruis' zoals een bekende Brabantse uitdrukking luidt. Samen met Luck van Leeuwen, de opvolger van Ad Kaland in de Eerste Kamer, dwong ze Brinkman
elke stap in het formatieproces met hun beiden door te nemen.
Lodders en Van Leeuwen vormden een soort tandem, omdat ze
elkaar al lange tijd kenden, eigenlijk al vanaf de eenwording van
het CDA. Zo had Lodders deel uitgemaakt van een commissie van
de ARP in 1970 die bekeek hoe de samenwerking met de andere
christelijke partijen vorm kon krijgen. Van Leeuwen was even later voorzitter van de CHu.
Hun beider geschiedenis en levensbeschouwelijke roots vertoonden een merkwaardig spiegelbeeld. Lodders, die een opleiding genoten had tot lerares huishoudkunde, was hervormd opgevoed.
Haar vader was evenwel wethouder voor de gereformeerde ARP in
Delft. Omgekeerd was Van Leeuwen als gereformeerde juist lid
geworden van de hervormede CHu. Deze omwisseling van geloof
en bloedgroep versterkte het gevoel van lotsverbondenheid.
De opgang van Lodders in een partij die niet in de eerste plaats
als vrouwvriendelijk bekendstond, was opmerkelijk. Ze liet zich
fotograferen met splitrok, hoge hakken, en een glas whisky in de
ene en een sigaar in de andere hand. Daarmee bevestigde ze het
stereotiepe beeld van een ijzeren dame met wie niet viel te spotten.
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Anderzijds was Lodders ook ongrijpbaar omdat ze kon 'wiebelen' een nauwelijks te onderschatten voordeel in de partij. Ze
kon wiebelen van rechts naar links, zoals Brinkman tot zijn irritatie had gemerkt, en van liberaal naar sociaal, zoals we later nog zullen zien.
Zelfs haar familiegeschiedenis (hervormd en toch ARP) en
woonplaats pasten in dit beeld. Mook ligt in het uiterste noordelijke puntje van Limburg. Dat was handig om op te wijzen als de zuidelijke provincie weer eens klaagde over haar gebrek aan invloed
in de partij. Anderzijds miste Lodders de zachte g, waardoor haar
randstedelijke en wat mondaine uitstraling geen enkel moment
gevaar liep.
-

Lodders voelde zich juli 1994 sterker dan de man die eigenlijk de
leider van de partij zou moeten zijn: CDA-onderhandelaar Brinkman. Die had opnieuw de nodige vernederingen te incasseren gekregen. Het rapport-Gardeniers over de oorzaken van de verkiezingsnederlaag was begin van die maand uitgekomen en bleek een
aardige portie kritiek te bevatten op zijn persoon, op de fractie en
op de partijcultuur.
Gardeniers, wiens rapport een zeer belangrijke rol zou gaan
spelen in de latere discussies binnen de christen-democratie,
noemde het CDA 'een wat zelfgenoegzame bestuurderspartij', die
vooral vanuit een 'gevoel voor eenheid en loyaliteit' opereerde. Als
voorbeeld noemde haar commissie Tweede-Kamerleden die te
weinig gebruik maakten van het parlementair vragenuurtje, waarbij dingen aan de orde zouden kunnen komen die kiezers belangrijk vinden.
Brinkman werd afgeschilderd als iemand die het politieke spel
eigenlijk niet goed beheerste en los van zijn eigen fractie opereerde. 'Het is een feit dat de cDA-fractie, met name bij monde van
haar voorzitter, het kabinet herhaaldelijk om meer daadkracht
heeft gevraagd. Tegelijkertijd kreeg die aandrang iets onwezenlijks, omdat er geen consequenties aan werden verbonden,' zo
schreef de commissie.
Ook de politieke koers werd gekraakt. 'Het CDA had zich in sociaal opzicht kunnen profileren, met inachtneming van forse
III

maatregelen die het voorstelde om de werkgelegenheid te herstellen. Het is de commissie gebleken dat men te veel uitging van een
toekomstige regeringsdeelname. Het politieke gedrag leek te worden afgestemd op de keuze van een toekomstige partner. De
boodschap was onvoldoende gericht op de kiezers. Het appel van
de christen-democratie verbleekte. De commissie meent dat daarmee ook de door velen als eenzijdig economisch ervaren toonzetting van de campagne samenhangt. Daarin kon gemakkelijk een
bevestiging van de kritiek gelezen worden dat het CDA te technocratisch was geworden, zijn sociale gezicht had verloren .122
De commissie stelde dan ook voor de koers beter uit te dragen.
Daarbij zou het politiek leiderschap voortaan bij de fractievoorzitter moeten berusten en niet door een minister moeten worden
gedragen. Leden zouden directer bij de besluitvorming aan de top
moeten worden getrokken, en de regio meer aandacht dienen te
krijgen in navolgende verkiezingscampagnes, aldus Gardeniers.
Met name de teksten over het sociale gezicht zouden een flinke
echo in partijdiscussies krijgen. Met welke partij zou het CDA dit
sociale gezicht het beste zichtbaar kunnen maken? Met de VVD
evenzogoed als met de PvdA, had Lodders bij de publicatie van
het rapport op zaterdag 2 juli in Doorn gezegd.
Maar na de aanwijzing van Kok als informateur ging Lodders,
onder invloed van een achterban die steeds onrustiger werd, meer
de nadruk op die tweede mogelijkheid leggen. Immers, had Kok
zelf niet in een Kamerdebat over de eerste paarse breuk luid en
duidelijk verklaard dat hij wilde streven naar een coalitie met het
CDA?

Lodders ging om, en niet alleen dat. Op 16 juli, veertien dagen
na de presentatie in Doorn, brak zij met het prerogatief van de
CDA-lijsttrekker om de onderhandelingen tijdens een kabinetsformatie te voeren. In een interview met het dagblad Trouw corngeerde de waarnemend partijvoorzitter Brinkman openlijk. Ze relativeerde Bninkmans blokkade van tien dagen eerder van een
centrum-linkse coalitie, door er op te wijzen dat die blokkade aan
de politieke situatie van die dag was gebonden. Bovendien had
Lodders een aardige uitsmijter over Brinkman in petto. 'Hij is deskundig, intelligent, en heel aardig, maar, in het algemeen gezegd,
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met aardigheid kun je geen politiek maken,' zei ze. 'Heeft hij aansprekende eigenschappen? ik denk dat Brinkman voor de Amsterdamse stratenmaker minder herkenbaar is dan voor een Leids
academicus.'
De gevolgen van deze interventie in het formatieproces waren
enorm. De fractie reageerde laaiend, met name op de laatste opmerkingen. De toch al gespannen relatie met de partij kwam er
verder mee op scherp te staan. Oude getrouwen schudden hun
hoofd over het openlijk ingrijpen. Oud-minister Will Albeda zei
bijvoorbeeld op de radio over zijn mede-antirevolutionaire: 'Je
moet nooit vanuit je eigen groepering je onderhandelaar dwars

Toor-

Zitten.'

Dc buitenwacht zag er het zoveelste bewijs in dat er weinig te
verwachten viel van het CDA als stabiele regeringspartner. 'Bij de
broeders en zusters van het CDA stroomt het bloed onder de deur
door,' zei vvD-politicus Hans Dijkstal in die dagen, en overigens
ook op andere dagen.
Lodders bleek zich in de eigen voet te hebben geschoten. Het
vraaggesprek dat bedoeld was het CDA in de regering te helpen,
had precies het tegenovergestelde effect. Met des te meer kracht
probeerden aanhangers van de paarse optie binnen andere partijen, zoals Wallage en Melkert bij de PvdA, en Dijkstal,Jorritsma en
Linschoten bij de VVD, die mogelijkheid nieuw leven in te blazen.
Dat lukte op 27 juli. Brinkman, getergd als een gekooid dier
door de bemoeienissen van de partij, kreeg de neiging zich soms
scherper uit te drukken dan voor de positie van het CDA verstandig was. Op 27 juli was het goed raak. Nadat hij twee keer kort na
elkaar bij informateur Kok was genood om de standpunten van
het CDA inzake de sociale zekerheid nader toe te lichten, werd hij,
buiten het gebouw van de Eerste Kamer waar Kok kwartier had
gemaakt, opgevangen door journalisten. Een van hen vroeg of
Brinkman kon garanderen dat het CDA de lengte en duur van de
uitkeringen ongemoeid zou laten, een voor de informateur zeer
belangrijk punt.
Nee, dat kon het CDA niet, zei Brinkman. Immers, al sinds 1986
streefde zijn partij ernaar de sociale partners over die zaken te laten beslissen. Dat kon leiden tot lagere, maar ook tot hogere uitI13

keringen, zoals de recente CAO-afspraken over aanvullende wAouitkeringen hadden gedemonstreerd. Hij voegde er nog aan toe
dat het hier ging om een 'principieel punt' voor zijn partij.
De volgende dag pakten diverse kranten uit met de mededeling
dat Brinkman ingrepen in de uitkeringen niet uitsloot, en dat die
mening haaks stond op de opvatting van de informateur. PvdAkopstuk Wallage, een van de meest gehaalde politici uit Den Haag,
sloeg meteen toe. Hij liet weten dat Brinkman met zijn uitlatingen
een 'complicerende bijdrage' aan de formatie had geleverd. Wat
Wallage er niet bij zei was, dat de VVD wat betreft die uitkeringen
veel hardere ingrepen wilde dan het CDA, maar deze kwestie om
tactische redenen niet hoog opspeelde.
Eindelijk hadden de pro-paarse krachten buiten het CDA een
stok gevonden om de hond te slaan. Na het motief en de gelegenheid was er eindelijk ook het wapen waarmee een paarse coalitie kon worden geforceerd. De uitkeringskwestie was serieus genoeg om het CDA opnieuw uit het formatiebootje te duwen. Ze
was bovenal geloofwaardig genoeg om Kok van zijn hoop op een
nieuwe verbintenis met het CDA af te helpen. De ironie wilde dat
Brinkman struikelde over iets wat hij betitelde als een 'principieel
punt' en een 'vurige wens' ten aanzien van iets wat het CDA jarenlang niet serieus had genomen, maar wat wel een authentiek ideologisch punt was. Ongewild demonstreerde Brinkman nog eens
hoezeer de partij zich van haar ideeëngoed had verwijderd, en hoe
geforceerd een plotselinge omarming daarvan aandeed.
Op 29 juli koos Kok, in weerwil van zijn eerder uitgesproken
voorkeur voor het CDA, opnieuw voor paars. Het ontwerp-regeerakkoord dat hij even later presenteerde zou ook gemakkelijk met
het CDA kunnen worden uitgevoerd, zei de informateur. De hoogte van het bezuinigingsbedrag
,2 5 miljard lag dicht bij dat uit
het CDA-verkiezingsprogram. In 1992 had Brinkman al eens een
bezuinigingsbedrag van 17 miljard genoemd voor de kabinetsperiode na 1994. Ook met andere maatregelen uit het regeerakkoord, zoals de bezuinigingen op de Ziektewet en Weduwen- en
Wezenwet, en privatisering van de uitvoering van de WAO, had het
CDA zij het met enige aanpassingen uit de voeten gekund.
Kok baseerde zijn keuze om de formatie af te ronden zonder
-

-

-
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het CDA op twee politieke gronden. In zijn eindverslag aan koningin Beatrix vermeed hij de indruk dat hijzelf weer bij paars was
uitgekomen. Kok schreef dat de 'blokkades' van D66 van andere
coalities dan die met VVD en PvdA, de doorslag hadden gegeven.
In een toelichting op het verslag tegenover de pers zei hij ook dat
hij verwachtte dat er met de VVD betere afspraken waren te maken
dan met het CDA. Bij de presentatie van het regeerakkoord op 13
augustus 1994, formuleerde Kok het nog duidelijker. Dat paars er
was gekomen had mede gelegen aan 'de interne cohesie, aan de
koersvastheid' van de beoogde coalitiepartners. De VVD had getoond over die twee eigenschappen te beschikken, het CDA niet.
Augustus 1994 was het CDA in één opzicht helemaal klaar voor de
oppositie-rol. Het had geen last meer van maatschappelijke organisaties, verzuilde instellingen of bedrijven wier belangen in acht
moesten worden genomen. Ze waren weggejaagd, ingestort, of
van de christen-democratie vervreemd. De vroeger bevoogdende,
later 'verantwoordelijke' houding die ten opzichte van het middenveld was ingenomen, kon in de oppositie worden losgelaten.
Brinkman had met zijn reserves tegen de traditionele achterban de
basis gelegd voor de nieuwe oppositionele vrijheid.
In tal van andere opzichten was de christen-democratie echter
helemaal niet klaar voor het nieuwe tijdperk. De partij werd niet
alleen geteisterd door vele ruzies, maar ook nog eens door een calvinistisch gekleurd schuldbesef. Gerrit van den Berg had het arrogantie van de macht genoemd, Gardeniers een bleek ideologisch profiel. Er heerste een wijd verbreid gevoel dat de
christen-democratie haar plicht had verzaakt, en de waarden waarvoor ze stond uit het oog had verloren.
De externe situatie was zo mogelijk nog negatiever voor het
CDA dan de interne. De bestuurlijke netwerken van het CDA, in de
loop van de jaren tachtig al aan enige erosie onderhevig, verzwakten in hoog tempo. Er waren steeds minder gezaghebbende bestuurders en opinieleiders in het land, die het voor de christen-democratie konden opnemen. De nieuwe coalitie leek vastbesloten
het land zonder de christen-democraten te gaan besturen.
Het politieke en publieke klimaat van augustus 1994 was weinig
''5

vriendelijk voor de christen-democratie. Het gevoel dat oppositieleiders uit het verleden zoals VVD-leider Oud hadden gehad, namelijk dat hun partij wel in de oppositie kon zitten, maar op de
lange termijn de wind mee had, ontbrak ten enenmale bij de christen-democraten. 'Ze hebben ons niet meer nodig,' zei de nieuw
aangetreden fractieleider Heerma eind augustus tegen zijn fractiegenoten. Het klonk nauwelijks als startschot voor een vitale oppositie .23
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