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Woord vooraf
Twee jaar geleden ontstond bij mij het idee om tijdens de eerstvolgende verkiezingsen formatieperiode een dagboek bij te houden. Het leek me interessant om die
aantekeningen te zien naast die van een politicus. Het plan rijpte nadat ik een
discussie had bijgewoond over omgangsvormen tussen politici en parlementaire
journalisten. Daar viel me op dat de opvattingen van politici over journalisten (en
omgekeerd) clichématig waren: ‘Parlementaire journalisten zijn lui en dientengevolge
niet meer geïnteresseerd in de inhoud.’ Omgekeerd: ‘Politici zijn ijdel, arrogant en
overwegend saai.’
Parlementaire journalisten koesteren nóg een vooroordeel over politici: op
werkbezoeken in verre, liefst warme buitenlanden zijn ze openhartiger en
toeschietelijker dan op het Binnenhof. In november 1996 brachten vier
fractievoorzitters een bezoek aan de Antillen en Aruba. Tijdens dat bezoek, aan de
bar van een hotel in Oranjestad, sprak ik met Frits Bolkestein over mijn idee voor
een ‘dubbel-dagboek’. Ik vroeg hem of hij dagboeknotities wilde maken tijdens de
eerstvolgende verkiezings- en formatieperiode om die na afloop naast die van mij te
leggen. Bolkestein bevestigde het vooroordeel: hij reageerde enthousiast. Mijn idee
legde ik voor aan Frits Bolkestein omdat ik, als parlementair verslaggever van het
NOS-Journaal, de VVD zou volgen in de maanden voor en na de verkiezingen van
1998.
We spraken af dat we onze dagboeken zouden openen op de dag van de
gemeenteraadsverkiezingen, 4 maart 1998, en zouden sluiten op de dag van de
beëdiging van een nieuw kabinet.
Onze dagboeken beslaan uiteindelijk een periode van vijf maanden. Afspraken
over de inhoud hebben we niet gemaakt. Wel zouden politieke gebeurtenissen en
onze persoonlijke gedachten daarover een belang-
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rijke rol spelen. De cursieve stukken zijn van mij, die in romein zijn van Frits
Bolkestein.
Een politicus en een parlementair journalist die hun ervaringen noteren in een politiek
belangrijke periode, een politicus en een journalist die inzicht geven in de werelden
van politiek en journalistiek - dat was het idee achter dit boek. Misschien sneuvelt
er hier en daar een vooroordeel, misschien ziet de lezer ze juist bevestigd.
Met dank aan Eiske Henneman en Janneke Vonkeman.
Margriet Brandsma
Haarlem, 10 augustus 1998
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Woensdag 4 maart
Om tien uur 's ochtends stemmen in Femkes oude kleuterschool in de Fizeaustraat
van de Watergraafsmeer. Zij is geboren in de Von Guérickestraat, niet ver van de
Fizeaustraat, in een klein huisje. We zijn er onlangs gaan kijken. Het is moeilijk
voorstelbaar dat er een hele familie woonde, soms met grootmoeder en, in de oorlog,
onderduikers. Omdat de eerste verdieping erbij is getrokken en er bovendien een
tweede verdieping bovenop is gezet, is het huis nu heel aardig. Wat zijn wij sinds de
oorlog welvarend geworden. Afgelopen zaterdag had ik een phone-in bij AT5. Een
vrouw klaagde dat zij geen nieuwe ijskast kon kopen. Het lag mij op de lippen te
zeggen dat ik ben opgegroeid in een gezin waar überhaupt geen ijskast was. In plaats
daarvan heb ik maar over de bijzondere bijstand gesproken.
Inspreken voor een cd-rom, bestemd voor middelbare scholen, waarna een van de
vele interviews waarmee lijsttrekkers worden geplaagd. Deze dame zocht de Mensch
Achter De Politicus. Ik heb gezegd dat die niet bestond. Vervolgens moest ik een
foto laten maken van mijn vroegere kapper Belderink en mijn persoon, ten dienste
van de campagne. Jan Belderink is een interessante man - bereisd, vol boeiend
commentaar en zeer op de hoogte van alle restaurants in de omgeving. Helaas lijdt
hij aan jicht, wat misschien samenhangt met zijn culinaire belangstelling.
De rest van de middag besteed ik aan het nalopen van de Engelse tekst van mijn
bundel toespraken en artikelen, getiteld: Liberalism in a Changing World. Het wordt
een boekje van zo'n
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honderd bladzijden. Het moet gereed zijn voor de bijeenkomst van de Executieve
van de Liberale Internationale, begin april in Amsterdam. Ik wil het daar aan ieder
lid van de Executieve uitreiken. Mijn vierde en laatste bundel, Boren in hard hout,
zal ik op 2 april aan Dries van Agt aanbieden.
Ik moet vroeg eten, want snel naar Lelystad, waar de VVD haar uitslagenavond
heeft. Femke gaat naar Stravinsky's opera in het Muziektheater, dat via de metro
supersnel te bereiken is. Die metro is werkelijk de uitvinding van de eeuw.
In Lelystad tref ik veel partijgenoten aan. Iedereen wacht gespannen op het nieuws
van acht uur. Ferry Mingelen opent met een blunder. Hij roept het CDA als grootste
partij en winnaar van de verkiezingen uit. Maar het CDA verliest raadszetels. Hoe
kan dat? Mingelen vergelijkt deze uitslag met die van de Tweede-Kamerverkiezingen
van 1994. Maar die vergelijking slaat nergens op. De opkomst is ongeveer zestig
procent. Bij de Kamerverkiezingen is de opkomst zo'n twintig procent hoger. Een
lage opkomst is goed voor het CDA. Zie de Europese verkiezingen van 1994. Toen
werd het CDA de grootste partij bij een opkomst van ongeveer 35 procent. Niemand
kan dus concluderen dat de positie van het CDA zich herstelt.
Ondertussen heeft Mingelen Pia Dijkstra wel op het verkeerde been gezet. Bij de
uitslag ergens waar het CDA had verloren, zei zij: ‘In tegenstelling tot de landelijke
trend.’ Maar het was natuurlijk ‘overeenkomstig’. Dat krijg je van een verkeerde
analyse. Terecht schreef Hubert Smeets later dat ‘het eerste politieke beeld niettemin
intact bleef’. Om eraan toe te voegen: ‘En de televisiejournalistiek stinkt er in.’
Wij winnen, de PvdA ook. Naar het zich laat aanzien, in ongeveer gelijke mate.
D66 verliest dramatisch. GroenLinks is nu groter dan D66 - althans, zo lijkt het.
Afwachten dus wat de Kamerverkiezingen zullen brengen. Marijnissen lijkt eveneens
veel te hebben gewonnen, maar ook bij de SP is het onzeker hoeveel mensen landelijk
op die partij zullen stemmen. In Lelystad zelf gaan we van zes naar negen zetels.
Van Lelystad naar Hilversum om na te kaarten in het mooie
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stadhuis van Dudok. Paul Witteman leidt het gesprek tussen vier heren en een dame.
Een gezelschapsspel voor volwassenen, dat over veel gaat maar niet over de
gemeentelijke politiek. Wie klaagde er ook weer over de bemoeienis van nationale
politici met lokale verkiezingen? Ik krijg de obligate vraag of ik premier wil worden.
Ik geef het obligate antwoord. Kok mag uitleggen waarom hij GroenLinks een extreem
linkse partij heeft genoemd. Hij komt daar niet helemaal uit en raakt verzeild in een
soort minidebat met Rosenmöller over wie het meest sociaal is. Zeven keer achter
elkaar zegt hij: ‘Wat ík zeg.’ Allemaal erg voorspelbaar. En dus erg saai. Ik probeer
Els Borst te troosten, zeggende dat D66 erg onder de lage opkomst heeft geleden,
wat waarschijnlijk nog waar is ook. Probleem voor D66 is dat het zo modegevoelig
is. Het heeft weinig vaste achterban. Als de mode zich tegen die partij keert, is zij
nergens meer.
Om één uur ben ik thuis. Femke vraagt zich af wat Paul Witteman aan zo'n optreden
verdient. Ze heeft gehoord dat hij plusminus negen ton per jaar binnenhaalt. Ze heeft
Hans van Mierlo door het beeld zien schuiven en spreekt over de oude dag van een
beau garçon. Ik ben tevreden, want we hebben een heel fatsoenlijke uitslag behaald.

Woensdag 4 maart
Het is nog donker als ik wakker word. De neiging om me nog een keer om te draaien
is groot, maar ik trek toch mijn trainingspak aan en ga hardlopen. Bij het ontbijt
lees ik het laatste nieuws over de campagne in de ochtendbladen. Bolkestein heeft
in Dordrecht aan Kok gevraagd duidelijk te maken dat een tweede paars kabinet
zijn voorkeur heeft. Bolkestein zelf wil dan wel bekendmaken wie de VVD-kandidaat
is voor een eventueel liberaal premierschap. Alsof hij nu nog, twee maanden voor
de landelijke verkiezingen, iemand anders dan zichzelf daarvoor kandidaat kan
stellen. Kok heeft gisteravond in een interview met NOVA al gereageerd op Bolkestein.
Paars II is inderdaad zijn eerste wens.
De campagne is van begin tot eind beheerst door landelijke politici en door
landelijke thema's. Dat is niet nieuw, maar een campagne voor
gemeenteraadsverkiezingen waarin een belangrijke vraag is wie er
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straks, na 6 mei, premier wordt, dat is wel absurd. Bij het NOS-Journaal hebben we
geprobeerd ook veel aandacht te besteden aan lokale onderwerpen. De politieke
redactie zou zich meer richten op verhalen óver de campagne. Het was geen gelukkige
aanpak, omdat die niet altijd tot de juiste keuze heeft geleid.
De VVD-campagne heb ik op de voet gevolgd. Die was een kopie van de campagnes
die de VVD vier jaar geleden voerde. Een speech van Bolkestein, interviews met lokale
grootheden, een optreden van een artiest en een talkshow met VVD-kopstukken tot
slot. Ik vind er weinig aan, maar het trekt wel volle zalen. Vandaag moet blijken of
het ook veel stemmen oplevert. Nadat ikzelf heb gestemd, vraagt Radio Haarlem me
of ik bij de landelijke verkiezingen voor dezelfde partij kies als nu. Ik weet het nog
niet. De gemeentelijke politiek heb ik op afstand gevolgd de laatste jaren, maar wel
zo goed dat ik precies wist op welke partij en op wie ik zou stemmen. De landelijke
politiek heb ik de afgelopen jaren op de voet gevolgd, maar voor het eerst sinds ik
stemrecht heb, ben ik een zwevende kiezer.
In de loop van de middag naar Lelystad, waar de VVD de uitslagenavond houdt.
Telefonisch spreek ik met de redactie de bijdragen voor de journaals van acht en
tien uur door. Voor acht uur zal ik een livegesprekje maken en voor tien uur een
verslag van de avond in Lelystad. In Dordrecht heb ik gisteren met Bolkestein
afgesproken dat hij tegen achten naar de livecamera komt. Het is wel opmerkelijk
dat hij dat wil, als eerste een reactie geven namens de VVD. Meestal schuiven de
partijen de nummer twee van de lijst of de partijvoorzitter naar voren om dat te doen.
De andere partijen doen dat ook vanavond. Om vijf voor acht komt Bolkestein naar
me toe. Ik zeg hem dat hij eerst naar het begin van het NOS-Journaal kan kijken,
omdat we niet voor tien over acht aan de beurt zullen zijn. Het journaal valt in de
live-uitzending die NOS-Aktueel vanavond verzorgt over de verkiezingen. Die
uitzending (om halfacht begonnen) is op een groot scherm te volgen in de zaal.
Vlak voor acht uur verschijnt Ferry Mingelen in beeld. Volgens Mingelen hangt
een verrassing in de lucht: niet de PvdA of VVD wordt de grootste partij, maar het
CDA. De liberalen in de zaal hebben geen tijd om van de schrik te bekomen, want
meteen daarna begint het NOS-Journaal. Pia Dijkstra herhaalt de uitspraken van
Mingelen. Hectische
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minuten volgen, ik snap er weinig van. Het CDA gewonnen, de VVD ook iets en de
PvdA verloren? Volgens de cijfers die ik bij de hand heb, heeft het CDA juist licht
verloren, de PvdA gewonnen en de VVD ook een procent of drie. Ik voel me behoorlijk
op het verkeerde been gezet. Het dringt tot me door dat we deze prognose van de
uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen vergelijken met de uitslagen van de
landelijke verkiezingen van vier jaar geleden. Dat is in strijd met wat ons is
voorgehouden. Ik wist niet beter of we zouden deze prognose naast de uitslag van
de gemeenteraadsverkiezingen van '94 leggen.
Het is ondertussen tien over acht, Bolkestein komt naar me toe en moppert over
de rare vergelijking die de NOS maakt. Veel tijd hebben we niet meer om te overleggen,
omdat we de uitzending in moeten. Ik vraag hem onder meer of het niet vervelend is
dat PvdA en CDA groter zijn gebleven dan de VVD. Hij geeft na enig aandringen toe
teleurgesteld te zijn (‘je hoopt natuurlijk altijd op meer’) en gelukkig geeft Ward
Bezemer (redacteur van het NOS-Journaal) me dan een seintje dat ik moet afronden.
Zelden heb ik me tijdens een interview zo ongemakkelijk gevoeld als tijdens dit
gesprek.
De NOS houdt tijdens de live-uitzending vol dat het CDA de opmerkelijke winnaar
is van deze verkiezingen. Om halfnegen bel ik de redactie in Hilversum. Ik krijg geen
verklaring voor het feit dat we opeens met landelijke verkiezingen vergelijken. Wel
is er irritatie, omdat ik Bolkestein een vraag te veel heb gesteld. Mijn irritatie loopt
dan ook hoog op, omdat ik me keurig aan de afgesproken tijd heb gehouden. Ik hoor
van Kees Boonman (voor het NOS-Journaal bij de PvdA in Nijmegen) dat PvdA'ers
ook weinig gelukkig zijn met het optreden van de NOS.
Om halftien zegt Bolkestein in de live-uitzending dat de televisie fouten maakt, dat
het CDA helemaal niet gewonnen heeft, maar juist verloren. Een paar minuten later
spreekt hij de achterban in Lelystad kort toe, en wrijft het nogmaals in: ‘U moet de
televisie niet geloven, de televisie zit ernaast.’ Bolkestein reist af naar het
lijsttrekkersdebat in Hilversum, Ward en ik maken het verslag voor tien uur. Het
wordt daarna nog een vrolijke boel in Lelystad, maar wij zijn niet in de stemming.
In de auto luisteren we naar het lijsttrekkersdebat. Het is onderhoudend. De duidelijke
uitspraak van Borst (‘als we op 6 mei ook zoveel

Frits Bolkestein en Margriet Brandsma, Haags duet

12
verliezen, dan komt er geen Paars II’) ontlokt Kok en Bolkestein bijna de verzuchting
dat mensen dan maar op D66 moeten gaan stemmen. Bolkestein zegt dat PvdA en
VVD desnoods samen een kabinet moeten gaan vormen.
Om halfeen ben ik thuis. Van Kees Boonman heb ik ondertussen gehoord dat Wallage
schande heeft gesproken van het NOS-optreden. Ik bel met Marja Sol (die bij D66 in
Hilversum is geweest). Zij heeft niets gemerkt van de commotie. Niet zo gek, want
wat D66 betrof klopte de prognose (enorm verlies) wel. En ook Rob Koster (die bij
het CDA in Woerden was) hoort voor het eerst van de interne perikelen. Geen wonder,
ook bij het CDA vonden ze het natuurlijk prachtig, deze weergave van de feiten. Ik
waarschuw ze voor de kranten van morgen. Om halftwee blaas ik bij een vriendin
aan de overkant voor het laatst vandaag stoom af.

Donderdag 5 maart
Wij vertrekken zo gauw we kunnen naar ons Franse huis. Maar vanwege alle spullen
die mee moeten - cd's, videobanden, boeken en papieren - is dat toch ongeveer
halftwaalf. We lunchen aan het mooie plein van Mechelen. Het stadhuis is een fraai
voorbeeld van de Brabantse gotiek. Er wapperen drie verschillende vlaggen, alle met
een Vlaamse leeuw. De clauwaerts die het moesten opnemen tegen de leliaerts. Aan
het einde van de middag komen wij aan. We hebben zes dagen om te lezen, te
schrijven, te kijken en te luisteren. Terwijl ik dit schrijf, luister ik naar Mozarts
klarinetconcert, uitgevoerd door het Orkest van de Achttiende Eeuw onder leiding
van Frans Brüggen met Erich Hoeprich op de klarinet.
De ochtendkrant bevestigt wat ik gisteravond vermoedde: de PvdA wint 246
raadszetels, wij 213 en het CDA verliest er 93. Het is mij nog steeds een raadsel hoe
iemand het CDA voor winnaar van deze verkiezingen kan houden. Geen enkele
vertaling naar een landelijke uitslag klopt, want er zijn te veel storende factoren. (1)
De lage opkomst. (2) Aanmerkelijk succes van lokale partijen. (3) Meer dan een
miljoen kiesgerechtigden die niet
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mochten stemmen, omdat ze dat net na herindelingen hadden gedaan (voornamelijk
in Drenthe en Brabant). De eerste factor is slecht voor ons: 36 procent van de
thuisblijvers zou landelijk VVD stemmen. De tweede factor is slecht voor alle
landelijke partijen. Naar het schijnt kwam 24 procent van de lokalo's van D66, 21
procent van VVD en CDA en 20 procent van de PvdA. De derde factor was (vermoed
ik) vooral slecht voor PvdA en CDA.
Wat betreft niet-stemmers nog het volgende. Slechts tien procent daarvan zegt:
‘Mijn stem doet er niet toe.’ De anderen voeren een grote verscheidenheid van redenen
aan: wist niet waarop, vergeten, geen tijd, geen belangstelling, geen speciale reden.
Ik houd vol dat de meeste niet-stemmers weinig reden tot klagen hebben. Ik heb
weleens geschreven: ‘Hoe saaier de politiek, des te gelukkiger het land’ (Woorden
hebben hun betekenis, p. 37 en verder).1 Ik heb natuurlijk ook liever dat mensen gaan
stemmen, afgezien van het voordeel dat de VVD ervan heeft. ‘Wie niet stemt, telt niet
mee,’ heb ik herhaaldelijk in de campagne gezegd. Maar ik zie het niet als zo'n
dramatische gebeurtenis, in tegenstelling tot al die columnisten en andere betweters
die in het voetspoor van Hannah Ahrendt van mening zijn dat men pas ‘werkelijk
burger’ wordt als men zijn stembiljet in de stembus heeft gedeponeerd.
Mark Kranenburg meent (NRC Handelsblad, 5-3-1998) dat ‘de politiek zich op het
lokale vlak volledig (heeft) weten te depolitiseren’. Wat is daar eigenlijk tegen? In
gemeenten hadden wij toch altijd afspiegelingscolleges? Kranenburg noemt ook de
referenda in Amsterdam en Rotterdam over de stadsprovincies, waarmee de burgers
het bestuur corrigeerden. Maar geven die gebeurtenissen niet aan dat referenda
meestal een behoudende uitkomst hebben? Zie Zwitserland. Het is daarom
merkwaardig dat een zich progressief noemende partij als D66 daar zo op hamert.
Jan Terlouw zei eens: ‘Progressief is doen wat nodig is.’ Ik sluit me daarbij aan.
Stadsprovincies in Amsterdam en Rotterdam zijn nodig. Elders niet.
Van Mierlo zegt: de campagne van Kok en Bolkestein was on-
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zuiver ‘door nu al te gaan praten over de vraag wie er premier wordt. Ze hadden het
fatsoen kunnen hebben daarmee te wachten.’ Quatsch. Hij meent ook dat Wijers de
ruzie tussen Zalm en Melkert over de koopkracht heeft beslecht. Nou, dat is niemand
die erbij zat opgevallen. Bovendien, wie praat er over premier worden? Niet ik, Kok
een beetje, maar vooral het journaille.
Het weer is slecht. Ik ga naar bed.

Eindnoten:
1 Frits Bolkestein, Woorden hebben hun betekenis. Prometheus, Amsterdam, 1992.

Donderdag 5 maart
Een slechte nacht gehad. 's Ochtends eerst de Volkskrant. ‘Verlies D66 maakt paars
II onzeker’ is de kop. Op de voorpagina een prachtige foto van Zalm en Bolkestein
die de uitslagen volgen. Op pagina 6 de verwachte kritiek op de NOS, maar het valt
me mee. Trouw is wel dodelijk: ‘NOS zaait woede en verwarring’ luidt de kop.
Tegen enen ben ik op de redactie in Den Haag. De stemming is miserabel. Het
lijkt wel alsof wij de verkiezingen hebben verloren. We besteden vandaag onder meer
aandacht aan D66. De D66-top beraadt zich, Van Mierlo zegt dat hij zich dit verlies
persoonlijk aantrekt. In het achtuurjournaal zetten we de uitslagen in de juiste context.
Het CDA verliest bijna honderd raadszetels, PvdA en VVD winnen er allebei ongeveer
tweehonderd, D66 verliest er meer dan vierhonderd. Het CDA blijft gemeentelijk de
grootste partij. Als je deze uitslag naast de uitslag legt van de landelijke verkiezingen
in '94 dan gaat het CDA van 34 naar 37 zetels, de PvdA van 37 naar 36, de VVD van
31 naar 32 en D66 van 24 naar 7.
De landelijke stemtrend zoals gisteravond rond achten gepresenteerd door de NOS
gaf dus wel de goede richting aan. Het blijft fout dat er niet in eerste instantie is
vergeleken met de gemeenteraadsuitslag van '94, maar de verontwaardiging daarover
van Bolkestein en Wallage is ook hypocriet. Ze hebben als landelijke politici volop
campagne gevoerd voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar schreeuwen moord
en brand als de uitslag van die verkiezingen tegen de landelijke meetlat wordt gelegd.
Ik heb Bolkestein tijdens de campagne een paar keer gevraagd of hij het juist vond
dat de campagne werd beheerst door landelijke politici. Zijn antwoord luidde telkens
dat de kiezers bekende men-
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sen willen zien en dat landelijke politici dus wel campagne móeten voeren voor
gemeenteraadsverkiezingen.
Ik doe om vier uur mee aan het wekelijkse journalistenforum van de Wereldomroep
- Rutger van Santen leidt, Hans Goslinga (Trouw), Redmar Kooistra (Algemeen
Dagblad) en Toof Brader (ANP) zijn de andere deelnemers. Uiteraard wordt uitgebreid
stilgestaan bij de gebeurtenissen van gisteravond. Ik laat het maar over me heen
komen. Eén troost: het ANP heeft dezelfde fout begaan, Toof is dan ook opmerkelijk
mild.
Ik ga vroeg naar huis, haal eten en ga naar bed.

Vrijdag 6 maart
Ik ben geabonneerd op Hollands Maandblad, maar heb bijna nooit de tijd het te
lezen. Ik neem de nummers mee hiernaar toe. We luisteren naar Dido en Aeneas van
Henry Purcell (leve de cd!) en ik lees het nummer van HM dat over het Gezond
Verstand gaat. Ik heb daar zelf aan meegewerkt. Iemand die ik altijd lees, is Jan Pen.
Hij schrijft goed en is interessant. In ‘Een verstandige wereld’ schrijft hij over de
‘micro-macro-scheiding’. Wat de individuele mens doet, mag goed zijn: de optelsom
van alle individuele strevingen kan rampzalig worden. Ik heb er zelf over geschreven
in De Engel en het Beest. Ik heb daar de volgende ‘Stelling van Frits’ geponeerd:
stabiliteit op microniveau leidt tot instabiliteit op macroniveau; instabiliteit op
microniveau leidt tot stabiliteit op macroniveau. Ik heb er bijgeschreven dat deze
stelling slechts een beperkte geldigheid heeft. Dat geven de volgende twee elkaar
tegensprekende uitspraken ook aan: Senatores boni viri, senatus mala bestia (De
senatoren zijn goede mannen, maar de senaat is een slecht beest) en The House has
more sense than any member of it. Ik ben het overigens lang niet altijd met Jan Pen
eens, bijvoorbeeld toen hij in het bekende muziekprogramma van de TROS Een goede
morgen met... beweerde dat er na 1750 (het jaar dat Bach overleed) geen mooie
muziek meer was gemaakt. Geen Don Giovanni? Geen Winterreise? Geen Des
Knaben Wunderhorn? Ik ben altijd van plan geweest
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Jan Pen een bandje met mijn eigen versie van dat programma toe te sturen, in de
hoop hem te overtuigen. Maar ik heb het nooit gedaan. Lui.
Ik kijk uit op een vallei met weilanden. Het weer is slecht. Femke doet haar
belastingen.
Nog een paar opmerkingen over de gemeenteraadsverkiezingen. (1) De VVD heeft
vooral gewonnen in de middelgrote steden: Amstelveen +2 raadszetels, Delft +2,
Dordrecht +3, Eindhoven +2, Enschede +3, Gouda +2, Haarlem +2, Hengelo +2,
Lelystad +3, Oss +2, Roermond +2, Schiedam +2, Venlo +2, Vlissingen +2, Voorburg
+2, Zoetermeer +2, evenals Zwolle. Daar valt een les uit te trekken.
(2) Extreem rechts is vrijwel weggevaagd. Opgeruimd staat netjes. Van hun 42
raadszetels houden ze er slechts 2 over. Volgens prof. Cees van der Eijk, hoogleraar
politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, zijn de kiezers van extreem rechts
vooral te karakteriseren als proteststemmers. Hij constateert dat de behoefte aan
protest kennelijk niet zo groot is. ‘Er is minder ontevredenheid dan vier jaar geleden’
(NRC Handelsblad, 5-3-1998). Verder is er de SP om die protesten op te vangen.
Misschien is ook een verklaring voor het verdwijnen van extreem rechts dat hun
vertegenwoordigers zo waardeloos zijn en vaak niet eens komen opdagen.
(3) Van de allochtone stemgerechtigden ging maar 32 procent naar de stembus,
tien procent minder dan vier jaar geleden. Vooral Marokkanen, Antillianen en
Surinamers zijn thuisgebleven. Hier begrijp ik niets van.

Vrijdag 6 maart
Een vervelend akkefietje aan het begin van de wekelijkse persconferentie van Kok.
In de zaal waar de persconferentie gehouden wordt, staat een televisieploeg van het
programma Netwerk opgesteld. De parlementaire persvereniging (PPV) is gastvrouw
van de wekelijkse persconferentie van de minister-president en die PPV heeft ooit
bepaald dat deze
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persconferentie alleen toegankelijk is voor leden, voor politieke journalisten dus.
Wat ik ook persoonlijk van die regel vind, ik ben voorzitter van de PPV en moet de
verslaggever van Netwerk, die geen lid is, vragen te vertrekken. Hij is het daar
uiteraard niet mee eens. We spreken uiteindelijk af dat zijn ploeg kan draaien, maar
dat hijzelf niet bij de persconferentie kan zijn.
Frits Wester (RTL) legt Kok uitspraken van Bolkestein voor. In het blad
Schooljournaal zou Bolkestein onder meer zeggen dat hij vindt dat kinderen verplicht
het ‘Wilhelmus’ moeten leren. Kok voelt er niets voor om wéér op Bolkestein te
reageren. Hij is zichtbaar geïrriteerd en dat terwijl de camera's lopen. Meestal houdt
Kok daar wel rekening mee. Het gebeurt soms dat hij krantenjournalisten (die eerst
de gelegenheid krijgen om vragen te stellen) afpoeiert, terwijl hij op dezelfde vragen
wél ingaat als daarna de camera's lopen.
De verslaggever van Netwerk blijft tijdens de persconferentie de zaal in en uit
lopen, een compromis dat hij kennelijk met zichzelf heeft gesloten. Storend is het wel.
Ik krijg dan ook veel commentaar van collega's na afloop.
Het regent. Op weg naar huis zie ik bij Vogelenzang dat het eerste bollenveld bijna
in bloei staat. De licht gedeprimeerde stemming van de afgelopen dagen begint te
wijken. Regen of geen regen.

Zaterdag 7 maart
‘Verlies D66 maakt Paars II onzeker’, kopt de Volkskrant. En het hoofdartikel:
‘Duidelijk is ook dat een voortzetting van de huidige coalitie na de Kamerverkiezing
niet vanzelfsprekend is, ja zelfs onwaarschijnlijk lijkt.’ Veronderstel dat na de
Kamerverkiezingen de kleinere partijen de volgende resultaten behalen: klein-rechts
8, GroenLinks 10, SP 7, CD 1 en D66 10. Samen 36 zetels. Resteren 114 zetels voor
VVD, PvdA en CDA. Gesteld die zetels worden als volgt verdeeld: 40, 40 en 34.
Gesteld verder dat D66 niet wil meeregeren. Dan kan het voor de PvdA nog knap
moeilijk worden de VVD te ontlopen. Maar wedden dat D66 wel wil meedoen? Als
Els Borst moet kiezen tussen een ministerschap of de Kamer, weet ik wel wat zij
doet. Het meest voor de
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hand liggend is nog steeds Paars II, met D66. En terecht, want het paarse beleid is in
overwegende mate goed. Bovendien weet Wim Kok precies wat hij aan ons heeft en
dat kun je van het CDA niet zeggen. Hij is veel te voorzichtig voor een
PvdA-CDA-GroenLinkscoalitie. Bovendien heeft hij de VVD nodig als tegenwicht
tegen zijn eigen partij.
Heb net het interview met Hans Prade gelezen (de Volkskrant, 5-3-1998). Prade,
oud-voorzitter van de Surinaamse Rekenkamer, oud-ambassadeur in Den Haag, is
zijn land ontvlucht. Hij zegt: ‘Door toegeeflijk te blijven aan Surinaamse grillen,
ondermijnt Nederland de democratische krachten in het land’ en: ‘Als het eropaan
komt, hoeft Suriname nooit op te draaien voor zijn eigen problemen.’ Een beter
voorbeeld van goede bedoelingen en kwalijke gevolgen is nauwelijks te vinden. Wij
hebben Suriname in de steek gelaten. En we waren gewaarschuwd. Tijdens het debat
in Den Haag over de onafhankelijkheid van Suriname zei Lachmon: ‘Als Suriname
in een chaotische toestand mocht komen te vertoeven, blijf dan niet met gekruiste
armen zitten.’ En Mungra: ‘Terwijl Surinames hart bloedt, bloedt de neus van
Nederland.’ Maar Den Uyl vond het de meest voortreffelijke daad van zijn kabinet.
Nederland had de mond vol van het Midden-Oosten, Zuid-Afrika en de kruisraketten,
waarop wij geen of zeer weinig invloed hadden. Op Suriname hadden we zeer veel
invloed kunnen hebben, maar dat hebben we totaal verprutst. Met donderend geraas
zijn we in de valkuil van de goede bedoelingen verdwenen. Wij lijden aan de
diplomatic delusion: any solution is better than no solution.
Zie ook het minidebatje over Irak. Josephine Verspaget wilde de Fransen volgen,
die hoofdzakelijk worden geïnspireerd door commerciële belangen en hun
ingekankerde antiamerikanisme. (Parijs heeft enorme schulden uitstaan in Irak
vanwege de wapenleveranties tijdens de Iran-Irak-oorlog.) Zij wilde alleen
onderhandelen en dat fregat dus niet sturen. Toen ik dat op de buis zag, dacht ik:
daar gaan we weer. Wanneer zal de PvdA inzien dat je onderhandelingen met Saddam
Hoessein alleen on-
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der dreiging met militaire macht tot een goed einde kunt brengen? Kofi Annan gaat
nu met de eer strijken, maar zonder de krijgsmacht van de VS was het nooit gelukt.
Hij erkent dat gelukkig ook. Het ergerlijke is dat een aantal mensen de indruk maakt
dat niet Saddam Hoessein, maar de VS the villain of the piece is. Keer op keer laten
wij ons in de luren leggen door ons anti-amerikanisme, dat door onze machteloosheid
wordt versterkt. Confucius laat de ene man tegen de ander zeggen: ‘Waarom ben je
boos op mij? Ik heb toch nooit iets voor je gedaan?’ Hoe duidelijker je het maakt dat
je niet zult aarzelen van macht gebruik te maken, des te minder je dat in feite behoeft
te doen.
Verder een recensieartikel van J.C.H. Blom, voormalig hoogleraar in de geschiedenis
in Amsterdam, nu hoofd van het RIOD. Het betreft een paar boeken over de jaren
vijftig en zestig, waaronder James Kennedy's Nieuw Babylon in aanbouw en Hans
Righarts De eindeloze jaren zestig. Kennedy ziet de toenmalige zittende elite als de
dynamische kracht bij uitstek. Met andere woorden, de notabelen van die dagen
hebben de revolutie van '68 veroorzaakt. Ik geloof daar geen klap van. Righart ziet
voornamelijk een generatieconflict. Dat was er zonder twijfel. Maar er was veel
meer: (1) de ontzuiling; (2) de welvaart, inclusief (3) de auto; (4) de televisie; (5) de
pil; (6) het massaonderwijs. Blom citeert met instemming (en terecht) Jan Pen, die
in Hollands Maandblad (1997-4) schreef: ‘Wie mij, anno 1997, komt vertellen dat
de jaren vijftig een saaie tijd waren en dat we voor ons cultureel vertier zaten te
wachten op wat later “de Vijftigers” zou gaan heten, kan op weinig begrip rekenen.’
Bij mij ook niet. Eind maart moet ik in Buitenhof in debat met Hans van Mierlo over
de jaren zestig.

Zondag 8 maart
Het regent nog steeds. We sluiten ons op in ons huis en luisteren naar de eindeloze
(vier cd's) en eindeloos mooie opera Giulio Cesare van Händel. De eerste keer dat
wij ernaar luisterden,
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werd hij door een muziekzender uitgezonden. Wij vielen er middenin en wisten niet
wie de componist was. Een bevriende musicoloog heeft het nageplozen en wist te
melden dat de opera van Händel was. In een muziekprogramma heb ikzelf later de
aria van Achilla, Tu sei il cor, laten horen. Interessant is dat Julius Caesar, de
hoofdpersoon, door een alt (ook wel door een countertenor) wordt gezongen. Dat
zouden wij nu nooit doen.
In Hollands Maandblad (1994-4) lees ik weer zo'n aardig verhaal van Jan Pen
over zijn ‘Bazen en baasjes’. Met sympathie en warmte geschreven. Hij somt de
verschillende soorten ministers op: ‘Het is soms een gast die gauw weggaat, soms
een patiënt die moet worden ontzien, soms een onberaden indringer die moet worden
tegengehouden, soms een slome duikelaar die moet worden opgejuind.’ Ik ben slechts
veertien maanden minister van Defensie geweest, dus ik vermoed dat ik in de eerste
categorie val. Maar misschien ook in de laatste, want zo'n loodgieterstas met stukken
heb ik nog nooit mee naar huis genomen. Ik heb nooit bewondering voor hard werken
gehad, alleen voor resultaten.
Uit de stapel paginagrote krantenartikelen die ik altijd hier mee naar toe neem,
pluk ik ‘De gemeente is er voor haar inwoners’ van prof. Wim Derksen (NRC
Handelsblad, 28-1-1998). Daarin lees ik de volgende voorspelling van de uitslag
van de gemeenteraadsverkiezing: ‘Een zeer lage opkomst, een grote nederlaag voor
gevestigde partijen en een schrikbarende toename van Centrumdemocraten. (Het is
niet denkbeeldig dat de Centrumdemocraten in sommige deelraden de grootste partij
worden.)’ In der Hand der Professoren, Vaterland, bist du verloren.
We gaan eten in het restaurant bij het meer. Een dozijn slakken en daarna eendenborst.
Met een fles Saint Emilion.

Maandag 9 maart
Wij hebben hier een televisietoestel dat maar één ding kan doen en dat is videobanden
laten zien. Wij komen hier dan ook altijd
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met een tas vol banden. Gisteren hebben wij gekeken naar een Italiaanse reconstructie
van de moord op Pier Paolo Pasolini en de gerechtelijke nasleep daarvan. Interessant
en goed gemaakt. Ogenschijnlijk is Pasoloni vermoord door een prostitué die hem
wilde beroven. De suggestie van de film is dat andere krachten - van rechts? daarachter zaten. Onduidelijk. Er gebeurt veel in Italië dat het zonlicht slecht
verdraagt. In Frankrijk en België natuurlijk ook.
Vervolgens hebben we naar een buitengewoon slechte film gekeken, alleen omdat
Femke daarin speelde. De ratelrat uit ongeveer 1980. Met Rijk de Gooier en Peter
Faber als Grijpstra en De Gier. Femke als de vrouw van de corrupte (want aan drugs
verslaafde) en vermoorde politieman. Er werd goed in gespeeld, maar het scenario
was totaal ongeloofwaardig. Daar is lang niet hard genoeg aan gewerkt. Gelukkig
zijn de nieuwste Nederlandse films veel beter, zoals Karakter van Mike van Diem.
Het dubbelinterview Van Mierlo/Pronk in Internationale Samenwerking. Beiden
zeggen zaken waarmee ik het eens ben. Pronk is tegen de Nederlandse wapenindustrie.
Van Mierlo: ‘De manoeuvreerbaarheid van een Nederlands bewindsman in het
buitenland is niet zo groot.’ Pronk: ‘De defensie-uitgaven moeten niet omlaag.’ Van
Mierlo: ‘De verantwoordelijkheid voor het hele buitenlandse beleid moet in één hand
liggen.’ Dat laatste betekent een staatssecretariaat voor Ontwikkelingssamenwerking.
Het is een logisch gevolg van de herijkingsoperatie, waarop Van Mierlo zo trots zegt
te zijn. Ondertussen had Pronk wel gelijk met zijn kritiek op Soeharto en diens kliek,
waar Van Mierlo zo boos om werd. Maar wij moeten af van deze zotte discussie en
dit slepende conflict, die een demoraliserende werking op dat departement hebben.
Gelukkig schijnen Kok en Borst nu ook te vinden dat er één kapitein op dat schip
moet zijn.
Het is mooi weer geworden. Wij lopen de geijkte wandeling: van het erf rechtsaf de
heuvel op, dan naar links over de heuvelrug
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naar beneden, naar de rivier en dan door het dorp terug. We doen er 45 minuten over.
Op zaterdag 28 februari, een paar dagen voor de verkiezingen dus, had in Alkmaar
een door de VVD georganiseerde bijeenkomst over het Grote-Steden-Beleid plaats.
Daar was ook iemand uit de wijk naast de Groningse Oosterparkbuurt. Ik heb hem
gevraagd of hij vond dat de Oosterparkbuurt gewetensvol door de televisie was
geportretteerd. Was het daar werkelijk zo beroerd als NOVA het deed voorkomen of
waren de mensen er toch minder ongelukkig dan de argeloze televisiekijker zou
denken? De man ging door het plafond van woede over de wijze waarop de
televisieverslaggeving de Oosterparkbuurt had doen voorkomen. Dat strookt met
mijn ervaring. De media verslaan de macht, ruzie en slecht nieuws.
Volkskrant-verslaggever Van den Eerenbeemt noteerde uit de mond van buurtwerkster
Annie Tak: ‘Ik ben moe en misselijk van de pers.’
Commentary is een ander maandblad waarop ik geabonneerd ben, maar waaraan
ik zelden toekom. In het januari 1998-nummer staat een artikel van Alain Besançon
over een thema dat mij altijd heeft beziggehouden. Waarom houden zo velen zich,
en terecht, nog steeds bezig met het nationaal-socialisme en de moord op de joden
en lijkt het communisme bijna vergeten? Besançon:
In the same year that the French-Romanian writer E.M. Cioran was
revealed to have had a prewar past tainted with Nazi associations and was
unanimously condemned for it, the works of the surrealist Louis Aragon
were published in a Pleïade edition to a no less unanimous concert of
praise; no one mentioned Aragon's record as a Stalinist, other than to
excuse it.
Besançon geeft zes verklaringen voor deze grove onrechtvaardigheid. Mijn
Onverwerkt verleden is bedoeld om de Verharmlosung van het communisme een
klein beetje tegen te gaan. Het hoofdartikel van NRC Handelsblad waarin het werd
gerecen-
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seerd, was niet zozeer kritisch als wel totaal onbegrijpelijk. Maar ja, dat is dan ook
de krant van de nuance.

Dinsdag 10 maart
Nog steeds mooi weer. We lunchen in de kroeg vlakbij. Hoe kan zo'n café-restaurant
blijven bestaan? Het menu is altijd hetzelfde en voor negentig francs eet je je buik
rond. Daarna lopen we door het park dat is aangelegd op de plek waar het klooster
stond. Vroeger was het een moeras waar de rivier doorheen stroomde. Monnikenwerk
heeft het drooggelegd.
Aanstaande maandag ga ik met Kader Abdolah in de Balie in discussie. Het thema
is ‘identiteit’. Dat is behoorlijk abstract. De discussie zal onder leiding staan van Jan
Tromp. Ter voorbereiding lees ik De reis van de lege flessen, een roman van Abdolah.
Daarvoor had ik al wat korte verhalen van hem gelezen, in zowel De adelaars als
De meisjes en de partizanen. Hij schrijft uitstekend. Bondig en evocatief. Hij heeft
het veel over Perzië en kijkt als Pers naar Nederland, wat interessante inzichten
oplevert. Hij voelt zich marginaal. Maar ieder denkend mens is marginaal.
We hebben gekeken naar twee afleveringen van Ongelooflijke Verhalen van de
KRO. De eerste gaat over de jeugdhulpverlening, de tweede over de thuiszorg. Beide
vertelden van de strijd tegen de bureaucratie. Bureaucratie en regels zijn noodzakelijk.
Maar regels kunnen met meer of minder begrip worden toegepast. In deze gevallen
toonden de bureaucraten zich bepaald niet van hun beste kant. Nog afgezien van het
feit dat de jeugdhulpverlening meer geld nodig heeft.
Ik heb Le Monde van vier dagen geleden nog rondslingeren. Daarin staat een
interessant artikel over Gerhard Schröder, die nooit geliefd was binnen de SPD. Zijn
spectaculaire overwinning in Nedersaksen werd door de chattering classes in Bonn
als een oorvijg ontvangen. In 1983 heeft hij ook het anti-Amerikaanse pacifisme van
het kruisrakettenprotest verworpen, schrijft Alexander Adler, die hem met Tony Blair
contrasteert: Schröder als vastberaden verdediger van de Duitse industriear-
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beiders tegenover de ‘glimlachende arrogantie van een Tony Blair die zich op de
ruïnes van de trade-unions heeft geïnstalleerd’.

Woensdag 11 maart
Vandaag rijden wij terug naar Amsterdam. In de auto luisteren wij naar de Zeven
Doodzonden van Bertolt Brecht en Kurt Weill, gezongen door Gisela May. Het gaat
over twee zusters die allebei Anna heten, Anna und Anna. De ene wordt uitgebuit
door de andere. De tekst staat op naam van Brecht. Hij woonde toen (1932) in Parijs
- waar ook Kurt Weill verbleef - met Margarethe Steffin, die hij uit een Zwitsers
sanatorium had laten overkomen. Dus hoeveel van Brecht is en hoeveel van Steffin,
is onduidelijk. Brecht maakte veel gebruik van zijn vrouwen - Elisabeth Hauptmann,
Ruth Berlau, zijn echtgenote Hélène Weigel en deze Steffin - zonder dat hij iets voor
hen terugdeed. In Het Parool heb ik hem dan ook een literaire pooier genoemd. Zijn
honderdste geboortedag is net herdacht. Veel loftuitingen, weinig kritiek op de
uitbuiting van zijn vrouwen, noch op het feit dat hij zich liet misbruiken door de
propagandamachine van een onmenselijk systeem, of op de vette bankrekeningen in
Zwitserland van deze gewiekste en gewetenloze onderhandelaar (lees The Life and
Lies of Bertolt Brecht door John Fuegi, een zeer gedetailleerd onderzoek, waar Femke
zich doorheen heeft geploegd).
Het nadeel van vakantie is de stapel kranten en post die je moet verorberen voor
je weer aan de slag kunt gaan. In de Volkskrant van 28-2-1998 lees ik een portret
van Hans Wiegel door Kees Fens. Hij schrijft: ‘Wiegel heeft zijn leven lang nog
nooit iets oorspronkelijks gezegd, laat staan oorspronkelijke taal gebruikt. (...) Die
onoorspronkelijkheid is de verklaring van zijn grote succes.’ Heel juist opgemerkt.
Oorspronkelijke politici graven hun eigen graf. Daarom falen echte intellectuelen in
de politiek ook altijd. Herhaling is de moeder van de politiek. Dat is ook een van de
redenen waarom Mario Vargas Llosa het heeft afgelegd tegen ‘el Chinito’ Fujimori.
Vargas Llosa kon zich er
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niet toe brengen steeds hetzelfde te zeggen. Margaret Thatcher kon dat wel. Zij had
succes. Blair is haar zoon. Kok kan dat ook.

Donderdag 12 maart
Om tien uur bespreken alle medewerkers die iets met mijn optredens te maken hebben
en ik wat mij de komende tijd te doen staat. Wij noemen dat het ‘happy hour’, omdat
het vroeger om vijf uur 's middags was. Maar er werd en wordt alleen koffie
gedronken. Er zijn vaak meningsverschillen over de vraag of ik iets al dan niet moet
doen. En zo ja, hoe. Maar het blijft een plezierig ogenblik in de week. Ook nuttig,
om coördinatieproblemen op te lossen en inbrengen te stroomlijnen. In een
ingewikkelde campagne zoals wij die voeren, zijn die er bij de vleet.
Ik lunch met collega's in het restaurant voor leden van de Kamer. Ik prijs mij
gelukkig met zo'n plezierige fractie: aardige, hardwerkende en capabele mannen en
vrouwen die hart hebben voor de zaak - van ons land en van de VVD. De eerste fractie
waarvan ik deel uitmaakte (1978-1981) was onplezierig, niet het minst omdat
voorzitter (Koos Rietkerk) en ondervoorzitter (Annelien Kappeyne van de Coppello)
voortdurend ruziemaakten. Maar sinds 1990 zitten de vaart en ook de stemming er
goed in.
Magere Hein is niet zachtzinnig geweest met de VVD. Koos, Annelien en Haya voor
hun zestigste overleden; Mattie de Bruijne en mijn vriendje Broos van Erp vóór in
de zestig.
Na de lunch praat ik een dik uur met het bestuur van VNO/NCW. Een man of vijftig.
De enige vrouwen zijn Angélique Heyl en de notuliste. De vragen en opmerkingen
zijn voorspelbaar. De antwoorden ook. Ik spreek over het verschil tussen meevallers
aan de inkomsten- en aan de uitgavenkant. Waar ligt mijn prioriteit? Verlaging van
het financieringstekort close to balance or in surplus, zoals het Verdrag van
Amsterdam dat noemt.
Om vier uur word ik geïnterviewd door het Katholiek Nieuwsblad. De interviewster
is niet katholiek. Merkwaardig! Van Lieshout, voormalig bestuurder van de Katholieke
Universiteit Nij-
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megen, was het - geloof ik - die klaagde over de bloedarmoede van de katholieke
Kerk in Nederland. Daar zit wat in. ‘Werde was du bist,’ zei ik tegen het meisje,
Nietzsche citerend. Wij liepen de tien geboden langs.
's Avonds het normale bewindsliedenoverleg op Binnenlandse Zaken. Ik breng de
collegevorming in Leiden op, waar de PvdA met een voorsprong van 92 stemmen
op ons de grootste partij is geworden en wij prompt naar de oppositie zijn verwezen.
Kortzichtig van de PvdA en niet bepaald in overeenstemming met wat een
afspiegelingscollege behoort te zijn.

Vrijdag 13 maart
Om twaalf uur tennis in Warmond. Stand is 6-3, 3-2. We krijgen bijna nooit twee
sets af in een uur.
's Avonds het vijftigjarig bestaan van de Organisatie Vrouwen in de VVD - kortweg
de Organisatie - dat in Noordwijkerhout werd gevierd. Ik moest een toespraak houden.
De tekst - van Monique de Vries - had als thema: vrouwen moeten kunnen kiezen,
maar moeten dan ook de verantwoordelijkheid voor hun keuzen dragen. De muzikale
omlijsting was matig, maar de sfeer geanimeerd. Dat is het grote voordeel van de
VVD: het is er meestal gezellig, mensen gaan aardig met elkaar om. Afgezien van de
dorpsgekken, en ook daarvan waren er een paar in Noordwijkerhout. Het
parelkettingen-en-plooirokkenvooroordeel is overigens belachelijk. De Organisatie
bestaat uit heel gewone vrouwen. Slechts twee vrouwen onder de 23 VVD-leden van
de Eerste Kamer kandideren was wel een grote fout.

Zaterdag 14 maart
Twee recensies gelezen (in NRC Handelsblad en de Volkskrant) van Hans Crombags
boek De utopische verleiding. Hij zegt: ‘Dat is het meest kenmerkende van utopistisch
denken: de hang naar het volmaakte, die het vernietigen van het bestaande impliceert.’
Wat de Fransen le grand soir noemen, waarna les lendemains qui chantent.
Regeringen moeten niet zozeer naar het goede streven als wel het kwaad tegengaan.
Dat is al heel wat.
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's Ochtends het Liberaal Genootschap, dat in het Vakbondsmuseum een paar keer
per jaar een bijeenkomst organiseert. Anne Lize van der Stoel zorgt daarvoor. Deze
keer hield de nieuwe Amsterdamse hoofdcommissaris Kuiper een praatje. Het was
een aardig verhaal, veel minder nadrukkelijk gebracht dan zijn voorganger Nordholt
placht te doen. Tot mijn verbazing zei hij dat hij niet in eerste instantie meer geld
wilde - want dat was de makkelijkste uitweg -, maar zou proberen meer en beter
werk te krijgen uit de mensen die hij had. Een verademing! Later hierover een artikel
in de Volkskrant dat zijn visie ondersteunt.
's Avonds met Femke naar het Appel Theater in Den Haag, waar Thomas Bernhards
Ritter Dene Voss werd opgevoerd. Twee zusters en een broer - drie huisgenoten -,
gespeeld door Çansi Geraedts, Sacha Bulthuis en Hubert Fermin. Viel hard tegen,
vooral door stuntelig spel van de laatste. Gelukkig was het eten in De Appel aardig,
samen met een zestal vrienden. Om halfeen waren we thuis. Femke reed, zoals
meestal, in onze Peugeot 306.

Zondag 15 maart
Het gewone werk als ik thuis ben: artikelen lezen, aantekeningen maken, opbellen,
faxen en teksten nalopen. Ik kan mij geen zondag herinneren dat ik niet om tien uur
aan het werk was.
's Middags kwam Michiel Patijn langs. We hebben gesproken over de voor
Nederland zo rampzalige Europese Top in Edinburgh, over de mogelijkheden voor
het verminderen van de bespottelijk hoge bijdrage aan de Europese kas en over de
toestand in Iran en het terugzenden van uitgeprocedeerde asielzoekers naar dat land.

Maandag 16 maart
's Ochtends een uur in de tandartsstoel voor een nieuwe kroon. Van twee tot drie 's
middags een interview met twee jongedames van de GPD, type human interest. Waar
zijn de ervaren journalisten van een jaar of vijftig gebleven? Er wordt allerwegen
geklaagd over de vele aandacht voor personen en de verwaarlo-
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zing van de inhoud. Maar zouden de dames en heren van de media daar ook iets mee
te maken kunnen hebben? Het is natuurlijk heel wat eenvoudiger te vragen hoe ik
mij op de campagne voorbereid (antwoord: door de krant te lezen), dan in te gaan
op de Nederlandse mededingingspolitiek.
Een uur tennis met mijn vroegere medewerkster Laila Driessen. Die dame slaat
werkelijk verschrikkelijk hard. Ik heb niets bij haar in te brengen.
's Avonds van halfnegen tot tien uur de ontmoeting met Kader Abdolah in De
Balie. Een debat kon je het niet noemen, want hij liet mij bijna geen zin afmaken en
schreeuwde er voortdurend tussendoor. Bovendien ging hij zich te buiten aan
onzinnige uitspraken, zoals over het bloed dat uit mijn Moslim in de polder zou
druipen. Nu is dat een buitengewoon gemoedelijk boek - zeven interviews met goed
geïntegreerde moslims -, dus die opmerking sloeg werkelijk nergens op. Het waren
meer uitbarstingen van een gefrustreerde kunstenaar dan iets anders. De politiek in
het Midden-Oosten is erg theatraal en Kader Abdolah laat dat goed zien. Toch was
het moeilijk geen sympathie voor hem te hebben, juist omdat zijn emoties zo echt
zijn. Althans, die indruk maken ze. Maar wat minder schreeuwen had geholpen. Zo
waren we het eens dat onderwijs in de eigen taal buiten reguliere schooltijd moet
plaatshebben. Maar in zijn haast mij aan te vallen, rende Kader Abdolah daaraan
voorbij. Jan Tromp deed zijn best hem in toom te houden en heeft hem een paar keer
streng aangepakt. Maar het hielp niet. In zeker opzicht was het verfrissend een
ontmoeting te hebben die afweek van de gepolijste en daardoor wat saaie debatten
in de Kamer. Maar veel wijzer zijn we er niet van geworden.

Maandag 16 maart
Een uitermate slappe politieke week achter de rug. Het lijkt wel alsof iedereen even
gas terugneemt om uitgerust te beginnen aan de campagne voor 6 mei. Ik heb zelf
van de gelegenheid gebruikgemaakt om een paar dagen naar Texel te gaan. We
hebben op een stroef lopende tandem het eiland bijna rondgefietst en urenlange
wandelingen gemaakt. Ik voel me uitgerust.
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De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen leidt tot ongerustheid bij de paarse
partijen. Bij de VVD luidt de analyse dat een groot deel van haar kiezers niet heeft
gestemd. Vooral jongeren die overwegen VVD te stemmen, zijn op 4 maart
thuisgebleven, meent de campagneleiding. Bovendien zouden veel potentiële
VVD-stemmers voor lokale partijen hebben gekozen. Volgens campagneleider Hans
van Baalen is gebleken dat de kiezer geen poppenkast wil, omdat de vraag wie er
premier moet worden (‘door de PvdA geagendeerd’) niet is aangeslagen.
De campagne heeft volgens de VVD ook aangetoond dat de PvdA veel last heeft
van GroenLinks en de SP. En het CDA stelt zich te links op. Quote Bolkestein: ‘Dit
alles overziend, valt er heel wat te kiezen voor links Nederland. Het is daar drukker
dan op Schiphol.’
Ik lees het vandaag allemaal in een VVD-partijblad, deze verdeel-en-heersstrategie.
Het is in VVD-ogen helaas niet te voorkomen dat mensen ‘links’ gaan stemmen, maar
voorkomen moet wél worden dat ze het allemaal op één partij, op de PvdA, gaan
doen. Aan de campagne van de VVD worden in het blad weinig woorden vuil gemaakt.
Die zal ‘bevestigd en aangescherpt’ worden, aldus Van Baalen.

Dinsdag 17 maart
Korte fractievergadering, want om twaalf uur moest ik naar Amsterdam om Karel
van Wolferens symposium over yen, dollar en euro te openen. Ik verving Gerrit
Zalm, die in de Kamer mondelinge vragen moest beantwoorden. Ik sprak over de
Aziatische crisis en haar oorzaken (slecht bestuur en crony capitalism), het belang
van meer transparantie, meer informatie (in het geval van de peso-meltdown was die
volstrekt onvoldoende) en het IMF. Van topconferenties zullen wij weinig plezier
beleven. Wij moeten met kracht blijven streven naar een rules based system.
Sprekers waren Taggart Murphy, die in Tokio woont en een boek over dit
onderwerp heeft geschreven (The Weight of the Yen, New York 1996), en Mikuni,
een financiële adviseur die daar ook woont. Beiden heb ik in november 1997 in Tokio
ontmoet toen Karel daar een diner voor mij gaf. Verder André Szasz, voormalig
bestuurslid van De Nederlandsche Bank, die zijn
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aarzelingen over de euro niet voor de eerste keer etaleerde. En natuurlijk Karel zelf,
die zijn hoofdstelling naar voren schoof: Japan wordt niet bestuurd en een bezoekende
minister heeft dan ook geen interlocuteur valable. Geen buitenlandse politicus komt
ooit in aanraking met de werkelijke beslissers van de Japanse bureaucratie. Volgens
Mikuni wordt die bureaucratie uitsluitend gemotiveerd door zelfbehoud en macht.
Het onderwerp van het symposium was buitengewoon belangrijk. Als de crisis
van het Japanse financiële stelsel overspoelt naar de Verenigde Staten, zou dat een
wereldwijde recessie tot gevolg kunnen hebben.
's Avonds een diner met de genoemden in het Tuynhuysje, een goed restaurant in de
Reguliersdwarsstraat. We praten over hetzelfde onderwerp: het ontbreken van een
power centre in Japan. Ik breng het begin van de Tweede Wereldoorlog (in de Stille
Oceaan) te berde. De Japanse marine wist dat zij olie had voor slechts zes maanden.
Admiraal Yamamoto was dan ook tegen die oorlog. Toch beraamde hij de aanval op
Pearl Harbor.

Dinsdag 17 maart
Volgens een NIPO-peiling van gisteren loopt de PvdA uit op de VVD. Er zou een
verschil zijn van bijna tien zetels. VVD'ers doen altijd laconiek over NIPO-peilingen.
Ze geloven meer in de voorspellingen van Bureau/Interview. Die pakken meestal
gunstiger uit voor de VVD.
In de Kamer worden vragen aan Kok gesteld. Publieke optredens van Van Mierlo
(Buitenlandse Zaken) en Pronk (Ontwikkelingssamenwerking) hebben volgens het
CDA aangetoond dat er op Buitenlandse Zaken met twee tongen wordt gesproken.
En de premier dient de eenheid van beleid te bewaken. Tijdens het debatje komt ook
de positie van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking ter sprake. De VVD wil
Ontwikkelingssamenwerking onderbrengen bij een staatssecretaris. Kok zegt dat het
wat hem betreft in handen blijft van een minister.
Pronk loopt glunderend door de wandelgang. Ik sta met Pieter Klein (Algemeen
Dagblad) te praten als hij bij ons komt staan. Hij zegt te-
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gen Pieter dat hij het boek over Kok (dat Pieter samen met Redmar Kooistra heeft
geschreven)2 aardig vond, maar voegt eraan toe dat hij het boek dat Pieter en ik
samen over hém hebben geschreven, beter vond, inhoudelijker. Hij zegt het alsof het
logisch is, alsof een boek over Pronk wel inhoudelijker móet zijn dan een boek over
de pragmaticus Kok.
Het journaal wil graag een interview met Wijers, naar aanleiding van de actie van
een aantal kerkgenootschappen tegen de 24-uurseconomie. Wijers reageert geagiteerd
op het verwijt dat Paars, dat hijzelf vooral, daarvoor verantwoordelijk is. Hij vindt
dat de kerken aan het verkeerde adres zijn: in feite is dit kabinet alleen maar
verantwoordelijk voor een verruiming van de winkeltijdenwet, voor ‘een paar
koopzondagen meer of minder’. Hij heeft wel gelijk, vind ik.

Eindnoten:
2 Pieter Klein en Redmar Kooistra, Wim Kok. Het taaie gevecht van een polderjongen. Prometheus,
Amsterdam, 1998.

Woensdag 18 maart
Om tien uur komt Roel Pieper, de aanstaande topman van Philips. Doel van het
gesprek is: meer inzicht verkrijgen in de problemen die zullen ontstaan door de
conjunctuur van euro en millenniumprobleem. Maar eerst praten we over Philips, in
het licht van de kritische woorden die ik zo nu en dan aan het adres van die
onderneming heb geuit. Achtereenvolgens hebben we het over: (1) de aankoop van
de Belgische videoketen - hoe komt zo'n besluit tot stand? (2) De verhuizing van de
Philipstop naar Amsterdam - een vlucht naar voren. (3) Het feit dat zowel Cor
Boonstra als Roel Pieper van buiten komt en Boonstra niet eens vanuit het vak. Bij
Shell was de stelregel: We grow our own timber. Bij Philips worden de verbeteringen
altijd toegeschreven aan de top, wat natuurlijk zwaar overtrokken is. Volgens Pieper
- die een competente en aangename indruk maakte - zal het zwaartepunt van Philips
steeds meer in de VS komen te liggen. Dus moeten ook de beste mensen daarnaar
toe gaan, zegt hij. Klinkt logisch. Maar over de problemen die de invoering van de
euro gaat veroorzaken, wist hij minder te melden. Toch wordt hier door velen somber
tegenaan gekeken.
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Fractiebestuur met wat nakaarten over de gemeenteraadsverkiezingen. Vervolgens
broodje-Kok, zoals iedere woensdag. We spreken over het wetsontwerp-euthanasie
van D66. Kok not amused, en terecht. De twee ministers die het aangaat, zijn
Sorgdrager en Borst. Wisten zij hiervan? Zo ja, waarom de MP niet ingelicht? Zo
neen, spreekt men elkaar niet meer bij D66?
Hoe verder? VVD en PvdA zijn het wetsontwerp welgezind. Dus daar komen we
wel uit. D66 wil natuurlijk zelf een initiatiefwetsontwerp indienen. Ik meen dat bij
gebleken overeenstemming het kabinet het wetsontwerp in het nieuwe regeerakkoord
moet opnemen. Thom de Graaf vindt dat niet leuk. Toch is deze procedure de meest
logische. De media zaten er weer eens naast door te tetteren dat euthanasie uit het
Wetboek van Strafrecht zou verdwijnen. Maar dat is geenszins het geval. Alleen
worden de zorgvuldigheidsvereisten uit de Wet op de Lijkbezorging in het Wetboek
van Strafrecht getild. Per saldo zal er dus weinig veranderen. Kok en ik zijn op dit
stuk gelijkelijk behoedzaam.
's Middags een interview met het ANP waarin ik heb gezegd dat we toch nog eens
moesten nadenken over die tunnel onder het Groene Hart. Ik vind honderd miljoen
gulden per kilometer tunnel erg duur. Kan dat geld niet beter worden besteed?
Bijvoorbeeld bij het Naardermeer, een erkend natuurreservaat waar de spoorlijn
Amsterdam-Amersfoort dwars doorheen gaat. Maar afspraak is afspraak. Als de
paarse vrienden mij aan het HSL-besluit houden, doe ik dat. Zoals Kok zegt: het
denken staat niet stil.
Om vijf uur fractievergadering over (1) rekeningrijden en (2) belastingplan 21ste
eeuw. De woordvoerders krijgen de ruimte, zoals meestal bij ons.
Gegeten in Nieuwspoort met Hans Hoogervorst. Gepraat over EMU en aanverwante
zaken. Verschillend journaille wil mij voor de camera/microfoon. Wat een onzin. Ik
heb niets bijzonders gezegd. Maar ja, waar niets gebeurt, wordt elke rukwind
besnuffeld.
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Woensdag 18 maart
Populair is vandaag het gerucht dat D66 alsnog van Sorgdrager af wil - een gerucht
dat verspreid wordt door een prominent VVD-Kamerlid. Niet betrouwbaar dus. Bij
Tom van der Maas (de voorlichter van Bolkestein) informeer ik naar de publicitaire
waarde van het optreden van Bolkestein aanstaande vrijdag in Brasschaat. Bolkestein
loopt op dat moment de kamer van Tom binnen. Als hij me ziet, merkt hij op dat zich
altijd andere problemen voordoen dan waarmee hij rekening heeft gehouden. Hij
was bang dat hij te weinig notities voor dit dagboek zou maken, maar hij schrijft
juist heel veel op. Ik voel me wat ongemakkelijk: er gebeurt weinig in Den Haag en
Bolkestein schrijft veel op? Wat ontgaat me allemaal?
Ik informeer naar zijn ontmoeting met Kader Abdolah, afgelopen maandag in De
Balie. In de kranten heb ik gelezen dat Abdolah hem stevig heeft aangepakt: ‘U ziet
alleen negatieve dingen. U ziet alleen ziekte en geweld. Dat is voor u de islam.’ Het
verweer van Bolkestein luidde: ‘Ik ben politicus om problemen onder ogen te zien,
ik ben lid van het Huis der Problemen, de Tweede Kamer.’
Bolkestein reageert terughoudend op mijn vraag. Volgens hem zat er weinig lijn
in het gesprek met Abdolah. Hij vond het vanwege de felheid een on-Nederlands
debat. Maar het was wel boeiend, zegt hij. Het wordt me niet duidelijk wat hij er nu
echt van vond. Hij kreeg maandagavond opnieuw het verwijt, aldus de kranten, dat
hij niet zuiver over buitenlanders spreekt. Bolkestein verwerpt dat, maar het verwijt
raakt hem wel. Hij kan ook niet ontkennen dat hij vooral de negatieve kanten van
het onderwerp benadrukt. Maar veel om met hem te praten is er niet, deze
woensdagmiddag. Het ANP meldt zich voor een interview.

Donderdag 19 maart
Allereerst happy hour. Meeste medewerkers kritisch over mijn poging de tunnel de
grond in te boren. Maar ik geef geen krimp. Het ís toch onzin zo veel geld te besteden
aan een tunnel onder een weiland en een paar koeien terwijl elders de noden zo hoog
zijn?
Ik lunch met Benk [Korthals, red.] bij ‘mijn’ Chinees. We eten dim sum en nemen
de wereld door. Hij zal de interpellatie van
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Van Aartsen over het ‘omkatten’ van vlees volgen.
Twee interviews: met Studieweek, een weekblad voor HEAO'ers; en met Forum,
het blad van VNO/NCW. De journalisten van Forum wilden mij het interview op
zondag laten autoriseren. Dat heb ik toch maar geweigerd.
Ondertussen Den Haag Vandaag over de tunnelaffaire, evenals Radio 1. Op weg
naar Binnenlandse Zaken word ik opgewacht door Frits Wester van RTL4, natuurlijk
over hetzelfde onderwerp. Wester is altijd voorkomend. Ik werk graag met hem mee.
Bewindsliedenoverleg vol zorgoverschrijdingen. Vervelend. Het eten was barbaars.
Waarom is de vice-MP van dit land niet in staat iets fatsoenlijkers te produceren?
Na afloop gaan mijn persoonlijk medewerker René Leegte en ik zwemmen in het
‘tropisch zwembad’ aan de Mauritskade. Ik zwem dertig baantjes, hij zestig - maar
hij is dan ook 35 jaar jonger. Het zwembad ziet er heel aardig uit. Het is een
monument. Beetje veel zwemmers.

Donderdag 19 maart
Gisteravond al heb ik op de telex de weerslag gezien van het interview dat Fons
Kockelmans en Toof Brader van het ANP met Bolkestein hadden. Hij wil tijdens de
komende formatie proberen om van de HSL-tunnel onder het Groene Hart af te komen.
Anderhalf jaar geleden is, na langdurig overleg, tot de aanleg van die tunnel besloten.
De PvdA en D66 vinden het belangrijk om het Groene Hart op deze manier te ontzien,
de VVD vond de tunnel altijd al overbodig, maar is wél akkoord gegaan.
Ik vind de opmerking van Bolkestein een losse flodder. De ochtendkranten gaan
heel verschillend met zijn uitspraken om: Trouw brengt ze groot op de voorpagina,
andere kranten bescheiden op de binnenlandpagina's.
De redactie in Hilversum wil graag dat we aandacht besteden aan de commotie
die Bolkestein heeft veroorzaakt. In Den Haag voelen we er minder voor, maar gezien
het magere nieuwsaanbod gaan we ermee aan de slag. Ik vang Jorritsma op. Ze
beroept zich op haar loyaliteit aan
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het kabinetsbeleid, maar laat doorschemeren er niet rouwig om te zijn als de tunnel
uit de plannen verdwijnt. Margreeth de Boer en Thom de Graaf reageren al even
voorspelbaar. De Boer zet vraagtekens bij het groene hart van Bolkestein zelf. De
Graaf zegt dat Paars II op het punt van de HSL geen besluiten zal terugdraaien die
Paars I genomen heeft.
De opening van het journaal, zoals gepland, wordt dit onderwerp gelukkig niet.
Maar toch: Bolkestein flikt het weer. Hij roept wat, we halen onze schouders er in
eerste instantie over op, maar desondanks zit ik om halfzes in de set om bijdragen
voor de journaals van zes en acht te monteren. Eigen keuzes maken zoals we straks
tijdens de campagne van plan zijn? Ik hoop dat we sterke knieën hebben.

Vrijdag 20 maart
Om twaalf uur neem ik het eerste nummer van Klassieke Zaken in ontvangst. Dat is
een tijdschrift voor de productie van en handel in klassieke muziek. De voorzitter
ontvangt mij met een aardige toespraak waarin hij alle muziek noemt waarin een
trein voorkomt, naar aanleiding van het gedoe over de HSL-tunnel. Bijvoorbeeld
Honeggers Pacific 231. Mijn opmerking tijdens de pauze van het Edisonconcert over
de prijs van de cd's - die volgens mij door het verbod op parallelimport veel te hoog
is - werd hier natuurlijk niet op prijs gesteld. Het is als met de vaste boekenprijs. De
productie en de handel willen protectie, de consument vrijhandel, want die geeft de
laagste prijs. Boeken zijn duur in Nederland.
's Middags moet ik naar Antwerpen. René rijdt mij. Wij besluiten langs het tracé
van de toekomstige tunnel onder het Groene Hart te rijden. Want misschien vergis
ik mij. Wij rijden bij Leiden de A4 af via Zoeterwoude, Zuidbuurt en Hazerswoude
langs de oostkant van het traject richting Zoetermeer. Het landschap bestaat uit
weiland en sloten. Ik heb geen spijt van mijn uitspraak, waar commentatoren natuurlijk
allerlei duistere motieven achter zoeken. Zoals Arnold Koper in de Volkskrant doet.
In de logica geldt ‘het scheermes van Occam’: men moet alle franje die voor het
bewijs niet nodig is, wegsnijden. Mijn koffiedik-scheermes luidt: kijk naar de
eenvoudigste verkla-
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ring; voldoet die, zoek dan niet verder. In casu, het is mijn mening.
Volle zaal in Brasschaat. Patrick Dewael spreekt schitterend. Geen Nederlander doet
de Vlamingen dat na. Dit komt door de taalstrijd. Meestal verhoogt conflict de
kwaliteit. Nederlanders lijken wat dat betreft op een koe die kaas eet. België heeft
verkiezingen in 1999. Ik hoop erg dat ze daarna uit het isolement komen. Te lang
oppositie is niet goed. Louis Tobback heeft gezegd: wie begint met paars eindigt met
bont en blauw. Zijn verhouding met Guy Verhofstadt is matig. Politici zijn ook maar
mensen.
De talkshows worden geleid door Derk-Jan Eppink: ex-NRC, nu van De Standaard.
Op 8 april moet ik zijn nieuwe boek in ontvangst nemen, dat de Belgische met de
Nederlandse politiek vergelijkt. Hij is een voortreffelijke journalist.
Ik houd een toespraak over de Europa-politiek: uitbreiding, eigen bijdrage en EMU.
Ik merk op dat Nederland nog nooit zijn veto heeft gebruikt. Het ANP wil mij laten
zeggen dat wij dit dus moeten doen. Maar ik weiger. En ja hoor: volgens Kees
Versteegh (NRC Handelsblad van zaterdag) meldt het ANP: ‘Desnoods moet Nederland
zijn veto gebruiken.’ Wanneer zullen de media ophouden zelf nieuws te maken?
Terugrijdende, horen wij Wim Kok in Het Oog heel gematigd op mijn
tunnelopmerking reageren. Volgens mij is hij het met mij eens.

Vrijdag 20 maart
Naar Brasschaat, waar Bolkestein vanavond spreekt tijdens de bijeenkomst van de
VVD-afdelingen Antwerpen en Brussel. Ik heb gisteren zijn toespraak al gelezen. Aan
het slot van die toespraak (over Europese politiek) zal hij erop zinspelen dat
Nederland het vetorecht moet gebruiken. Ik heb via Tom van der Maas gevraagd of
hij bereid is te zeggen in welke concrete gevallen Nederland dat zou moeten doen.
Dat
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wil hij niet, ik neem geen cameraploeg mee.
Ondanks een aantal files ben ik ruim op tijd in Brasschaat, een kilometer of twintig
voor Antwerpen. De bijeenkomst wordt gehouden in het Kasteel van Brasschaet, een
passende locatie voor deze VVD-achterban. Veel gebruinde, gelifte en strak gekapte
dames van middelbare leeftijd, nog meer corpulente heren in maatpakken. Ze worden
eerst toegesproken door Patrick Dewael, de fractievoorzitter van de Vlaamse liberalen
en liefhebber van oneliners, zo blijkt. ‘Je bouwt geen sociaal paradijs op een
economisch kerkhof’ (over de situatie van het land onder de regering-De Haene)
en: ‘Als liberalen zijn we gewoon de koe bij de hoorns te vatten, socialisten liggen
meteen onder de uier.’ Verder neemt hij in rap tempo de affaires door waarmee
België te maken heeft. Het vak van politiek verslaggever moet in België op dit moment
een stuk boeiender zijn dan in Nederland.
Tijdens interviews na de toespraak van Dewael beklaagt Bolkestein zich over het
ontbreken van een debatcultuur in Nederland (‘Arie Groeneveld, kom terug, alles is
vergeten en vergeven’) en waagt VVD-Kamerlid Bibi de Vries het om de aanwezigen
aan te duiden als fiscaal vluchtelingen. Een afkeurend gemompel stijgt op.
Bij de borrel na afloop is haar optreden het belangrijkste gespreksonderwerp.
‘Die Bibi de Vries zou bij mij niet eens de telefoon mogen opnemen,’ hoor ik iemand
zeggen. Een ander populair tijdverdrijf is het bemachtigen van een boek van
Bolkestein, gesigneerd door de auteur zelf. Bolkestein houdt deze signeersessies na
afloop van alle campagnebijeenkomsten om te voorkomen dat hij zich moet wagen
aan social talk.
In de garderobe spreek ik een mevrouw die nog hevig ontstemd is over de woorden
van Bibi de Vries. Ze somt een aantal redenen op waarom zij met haar man naar
België is gegaan: een prachtige omgeving, minder regeltjes, minder betutteling en
een beter klimaat. Een beter klimaat? Ik geloof mijn oren niet en vraag (nogal flauw)
of ze soms het belastingklimaat bedoelt. Dan komt het hoge woord er toch uit: ‘Mag
je misschien gaan genieten als je je hele leven hard gewerkt hebt? Wat is daarop
tegen?’ Wat mij betreft moet iedereen dat zelf weten, ik begrijp alleen niet waarom
er zo besmuikt over gedaan wordt, zeg ik tegen de mevrouw.
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Tegen tienen verlaat ik Brasschaat. In een van de nieuwsbulletins die ik op de radio
hoor, wordt gemeld dat Bolkestein aandringt op gebruik van het vetorecht door
Nederland. Het wekelijks radiogesprek met de minister-president gaat voor een groot
deel over de uitspraken van Bolkestein over de HSL-tunnel. Kok doet lacherig, een
truc die hij vaker hanteert als hij moet reageren op standpunten die Bolkestein in de
publiciteit heeft gebracht. Feit is dat Bolkestein het nieuws weer naar zich toe weet
te trekken.

Zaterdag 21 maart
Van twaalf tot één tennis in Warmond. Wij oefenen voor vrijdagmiddag aanstaande,
want dan moeten we gemengd dubbel spelen tegen twee mensen met ieder een tweede
hart. Uit te zenden in de Hartweek. Aan het einde van de middag een halfuurtje
Wereldomroeptelevisie. Buitengewoon onbenullig. Ik spreek met typetje
mooi-jong-meisje-weet-van-niks. Aan het einde van het gesprek wilde ze mij vragen
of ik weleens naar de bloeiende bollen ging. Maar zij zei: ‘bollende bloeien’. Na
afloop vroeg ik haar of ze dat stukje wilde overdoen. Maar zij had haar fout niet eens
gemerkt. Het hoefde überhaupt niet over. Ze was immers geen perfectioniste en het
was een informeel programma. Merkwaardig.

Zaterdag 21 maart
's Avonds presenteer ik Met het oog op morgen. Vandaag is bekend geworden dat
Van Dijke, lijsttrekker van de RPF, vervolgd wordt voor zijn beledigende opmerkingen
over homo's, twee jaar geleden in Nieuwe Revu. Ik praat erover met de Amsterdamse
politicoloog Fennema. Hij vindt de vervolging van Van Dijke wel begrijpelijk.
Fennema noemt het daarentegen onbegrijpelijk dat de SGP nog nooit is aangeklaagd
vanwege het standpunt van deze partij over vrouwen.
De Boekenweek wordt vanavond afgesloten met een boekenbal in Jorwerd. Ik krijg
Michaël Zeeman van de Volkskrant en mevrouw Dijkstra van het Wapen van
Baarderadeel live aan de telefoon. Uit het gesprek blijkt dat het gezellig is in Jorwerd.
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Zondag 22 maart
In Buitenhof Heleen Dupuis over de medische stand: ‘onze nieuwe priesterklasse’.
Verder Rick van der Ploeg met nivellerende onzin.

Maandag 23 maart
's Ochtends een televisieopname met Gert Jan Dröge over etiquette in de Tweede
Kamer. We doen wat de voorzitter zegt. We tutoyeren elkaar buiten de zaal, niet
daarbinnen. We spreken via de voorzitter. De meeste mannen dragen een das.
Vrouwen krijgen geen voorkeursbehandeling (afgezien van een opengehouden deur).
Bewindslieden worden niet ontzien. Behalve de minister-president. Dat was ook zo
met Lubbers, Van Agt en Den Uyl. Jegens hen bevangt het journaille een soort
onderwerpingsgedrag. Dat boek van Redmar Kooistra en Pieter Klein over Kok is
ook van een stuitende braafheid. Verder zetten we de debatten niet buiten de zaal
voort. Ik vond Dröge heel geschikt. De opname had plaats in een aardige kroeg,
Sarphatistraat hoek Amstel, tegenover de zijkant van het Amstelhotel. De opname
zou eerst in dat hotel zelf plaatshebben, maar daar heb ik mij tegen verzet. Ik heb
niets met het Amstelhotel.
's Avonds talkshow met Andries Knevel van de EO. Belangrijkste punt was het
euthanasievoorstel van D66. Ook hier weer het misverstand dat D66 euthanasie uit
het Wetboek van Strafrecht wil halen. Dat is niet zo. D66 wil dat niet. Kok en ik
trouwens ook niet. De misvatting van Knevel is een mooi voorbeeld hoe iemand
door de media op het verkeerde been kan worden gezet, net als Pia Dijkstra door
Ferry Mingelen op de uitslagenavond van de gemeenteraadsverkiezingen. Volgens
het voorstel worden de zorgvuldigheidsvereisten uit de Wet op de Lijkbezorging in
het Wetboek van Strafrecht getild. Maar in principe blijft euthanasie strafbaar. Er
verandert dus helemaal niet zoveel. Dus of zoveel meer artsen zich zullen melden
dan nu, staat nog te bezien. De verwachting is dat de regionale toetsingscommissies
de meldingsplicht zullen vergemakkelijken. Ik hoop het zeer, want de veertig procent
van de gevallen die nu wordt gemeld, is te mager.
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Maandag 23 maart
In het tv-programma Buitenhof werd gisteren duidelijk dat het belastingdebat vandaag
in het teken van de verkiezingen zal staan. PvdA-Kamerlid Rick van der Ploeg gaf
in Buitenhof een schot voor de boeg. Types die ‘slapend rijk’ worden en ‘geld met
geld maken’ weten weer waar hun vijanden zitten.
Maandagochtend herhaalt Van der Ploeg zijn standpunten in de Kamer. Dat levert
een paar smakelijke aanvaringen op met zijn VVD-collega Hoogervorst, ook nooit te
beroerd voor stevige teksten (‘sluipende diefstal’). Hij is geïrriteerd over het optreden
van Van der Ploeg, gisteren en vandaag.
Mijn verslag is geen opening van het journaal, want Jeltsin heeft zijn hele kabinet
de laan uit gestuurd. Ik ben tegen negenen in Haarlem, net op tijd om
volleybaltraining te geven. Het gebeurt nu al regelmatig dat ik die trainingen moet
laten schieten en ik vrees dat het de komende weken steeds moeilijker zal worden
om de maandagavonden vrij te houden. Reden om er vanavond stevig tegenaan te
gaan. Na afloop van de training ga ik met een aantal trainingsmaatjes nog even naar
het café. Onze topsportjaren liggen immers reeds achter ons.

Dinsdag 24 maart
Fractievergadering met veel aandacht voor het debat van maandag over het
belastingplan van de 21ste eeuw. Velen hebben zich gestoord aan de platte demagogie
van Van der Ploeg, financieel woordvoerder van de PvdA. Moeten wij nu werkelijk
terugvallen in de oude schablones van de VVD voor de rijken en de PvdA voor de
armen? Mij dunkt dat alle partijen zich nu vooral op de middengroepen richten, Kok
voorop. Daarom heeft hij de wens van zijn partij om de aftrekbaarheid van de
hypotheekrente ter discussie te stellen, zonder aarzelen van de hand gewezen. Het
is waar, wij willen geen nivellering van inkomens. Maar om daaruit te concluderen,
zoals Van der Ploeg doet, dat wij de partij ‘van de eentonners en de tweetonners’
zijn, is belachelijk. Den Uyl had het hem niet kunnen verbeteren.
In het vragenuur veel aandacht voor mijn uitspraak over de tunnel van één miljard
onder het Groene Hart. 's Avonds
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zond Den Haag Vandaag nog eens de beelden uit van Koks reis per bus door dat
gebied - beelden die mijn gelijk bevestigen. Eigenlijk wordt mijn stelling door
niemand op inhoudelijke gronden aangevochten. Alleen zegt iedereen dat het
compromis zo broos is en dat je daar niet aan moet morrelen. Mijn fractie had veel
plezier. Ik vond het om me dood te lachen. De politiek in Nederland gaat nooit waar
die over gaat.

Dinsdag 24 maart
Het wekelijkse vragenuur volg ik thuis, via de televisie. Het CDA stelt vanzelfsprekend
de HSL-opmerkingen van Bolkestein aan de orde. Wallage merkt daarbij op dat hij
ook wel dingen weet die bij de komende formatie misschien moeten worden
teruggedraaid: de marktwerking in het openbaar vervoer bijvoorbeeld. Bolkestein
verklaart dat de HSL-tunnel voor hem geen halszaak zal zijn bij de formatie. Dat had
ik wel verwacht en daarom vond ik zijn uitspraken vorige week losse flodders. Hij
wordt daarna hard aangevallen door De Hoop Scheffer, Bolkestein mept net zo hard
terug. Het is een aardig debatje, maar het gaat in feite nergens over. Het is al met
al niet erg hoopvol voor de verkiezingscampagne.

Woensdag 25 maart
Het AD meldt dat Rick van der Ploeg toch ‘beperking van excessen’ in de
hypotheekrenteaftrek heeft bepleit. Hij wil dat voor de lange termijn de renteaftrek
alleen nog maar tegen het tarief van de eerste schijf mag gelden. Ik ben het spoor nu
bijster. Het PvdA-congres wil wel morrelen aan de hypotheekrenteaftrek. Kok niet,
Van der Ploeg soms wel en soms niet. De conclusie kan niet anders zijn dan dat die
aftrek bij de PvdA niet in goede handen is. Dat is een slechte zaak. Veel mensen zijn
een grote schuld aangegaan op basis van nauwkeurige berekeningen van wat zij nog
net kunnen dragen. Het gaat niet aan, de grondslag van die berekeningen te wijzigen.
Wat betreft Van der Ploeg zelf: in der Hand der Professoren, enzovoort.
Broodje-Kok om twaalf uur. Veel discussie over de overschrijdingen op de
gezondheidszorg. Vooral de kosten van medicij-
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nen blijken uit de hand te lopen. Een gevolg van de vergrijzing en de vooruitgang in
de wetenschap. Noch het een noch het ander is te beheersen.
's Middags twee aankomende Kamerleden en een radiogesprek met de
Wereldomroep. Daarna de ambassadeur van Joegoslavië op kennismakingsbezoek.
Vrij Nederland komt met een onsmakelijk artikel over Hans van Baalen, die zich
in zijn studententijd in Leiden als lid of bestuurslid van Pro Patria zou hebben schuldig
gemaakt aan extreem rechtse excessen, zoals het zingen van het Horst Wessellied.
Dat is een ernstige beschuldiging. Maar waar is het bewijs? Dat is er niet. Het blijft
bij anonieme roddel. Van Baalen stuurt een persverklaring in zee waarin hij alles
ontkent. Den Haag Vandaag vraagt mij voor de camera wat ik ervan vind. Ik kom
op voor Van Baalen. Mingelen doet zelf wat onderzoek, vindt niets en blaast het
gesprek met mij af. Actie beschadiging VVD, geheel in de stijl van Vrij Nederland.

Woensdag 25 maart
Max de Bok vraagt of ik op 5 mei het debat tussen de lijsttrekkers van de kleine
partijen in Nieuwspoort wil leiden. Lijkt me aardig.
Het belangrijkste nieuws is vandaag dat Nederland zich kwalificeert voor de EMU.
Verder speelt de ‘kwestie’ Rick van der Ploeg. Hij heeft in het blad Socialisme en
Democratie geschreven dat de aftrek van hypotheekrente op termijn verlaagd moet
worden. Hypotheekrente is een open zenuw in de politiek. De verklaring van Wallage
dat Van der Ploeg op persoonlijke titel heeft gesproken, is er eerder dan het blad
met de uitspraken zelf.
Vrij Nederland heeft een artikel over de campagneleider van de VVD, Hans van
Baalen. Van Baalen is ook kandidaat-Kamerlid. Hij zou tijdens zijn studietijd in
Leiden extreem rechtse sympathieën hebben gehad. In de loop van de middag krijg
ik het artikel gefaxt. Ik vind het verhaal nogal dun. Veel van de beschuldigingen zijn
niet rechtstreeks tegen Van Baalen gericht, maar worden alleen met hem in verband
gebracht. Van Baalen schrijft in een verklaring dat de meeste beweringen in het
artikel niet deugen. VN zou zich onder meer gebaseerd hebben op
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een almanak van de universiteit die inmiddels vervangen is, omdat er onjuiste
gegevens in staan.
Ik waag er een aantal telefoontjes aan, maar kom geen steek verder. Een verslag
over de kwestie staat al op het voorlopig draaiboek van het journaal van acht uur,
maar het is niet moeilijk om het daar weer af te krijgen. De onverwachte
persconferentie van Nuis over de Goudstikker-collectie komt als geroepen.

Donderdag 26 maart
Om tien uur, zoals gewoonlijk, happy hour. Vervolgens een lang gesprek met een
journalist over Sorgdrager en haar woordvoerster Stordiau, Docters van Leeuwen,
Van Mierlo en Bouterse. Ik zie de verbanden niet zo goed. In de politiek zijn er
ruwweg twee theorieën: de samenzweringstheorie en de chaostheorie. Ik ben een
overtuigd aanhanger van de tweede.
Lunch met Peter Rauwerda in mijn favoriete Chinese restaurant, waar we de wereld
bijhouden. Wij kijken terug naar onze lunch op het vliegveld van Toronto, begin
jaren tachtig. De vraag die wij elkaar stelden, was: als ik zestig ben en om mij heen
kijk, wat wil ik dan zien?
Om twee uur interview met de Westfälische Nachrichten. Daarna de ambassadeur
van België. Mocht ik minister worden, heb ik gezegd, mijn eerste buitenlandse bezoek
zou mijn Vlaamse evenknie gelden. Daarna mijn Belgische en Luxemburgse collega's.
Vervolgens de Scandinaviërs. Dan pas die van de grote Europese landen.
Het CPB heeft de verkiezingsprogramma's doorgerekend. De uitslagen zijn uitstekend
voor de VVD: hoogste economische groei, hoogste banengroei - vooral op de lange
termijn en in de marktsector -, grootste daling schatkisttekort en
uitkeringsgerechtigden, meeste geld voor veiligheid en infrastructuur. De
overeenkomst tussen VVD en D66 is opvallend, maar ook PvdA wijkt daar niet veel
van af. Het CDA valt daarentegen op door geringe banengroei. GroenLinks is goed
op korte termijn, maar rampzalig op de lange. Algemene conclusie is dat Paars II nu
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echt in de steigers staat, omdat het CDA zich buitenspel heeft gezet. Vraag van het
journaille: waarin onderscheiden VVD en PvdA zich nog? Antwoord: schatkisttekort,
dat bij de PvdA nauwelijks daalt en op de langere termijn weer oploopt, in strijd met
de close to balance or in surplus-overeenkomst.
's Avonds bewindsliedenoverleg. Discussie over de politiesterkte. Het afgesproken
aantal agenten (3750 plus 1000 die het vorige kabinet heeft laten schieten) wordt
gehaald. Daarnaast een kleine duizend marechaussees, veel banen in de
toezichthoudende sfeer en tweeduizend man in opleiding. Verder de
Koraalspechtgevangenis op Curaçao. Wanneer leren wij eens ‘nee’ te zeggen tegen
de Antillen?

Donderdag 26 maart
Het Centraal Planbureau heeft de verkiezingsprogramma's doorgerekend, het RIVM
heeft gekeken naar de milieueffecten. Om één uur zijn de rapporten beschikbaar, om
kwart voor twee heb ik een interview met Rosenmöller. Hij glundert, want op korte
termijn scoort GroenLinks beter dan de paarse partijen. Zijn verkiezingsprogramma
levert 150.000 extra banen op, maar dan moet er wel een 32-urige werkweek komen.
Een uur later ben ik bij Bolkestein in zijn werkkamer. Hij zit nog met zijn hoofd in
de stukken en wil weten wat mijn eerste vraag zal zijn. Net als aan andere lijsttrekkers
wil ik hem eerst een algemene reactie vragen. In de montage kan ik dan aan de hand
van korte statements laten zien dat iedere partijleider vindt dat zijn of haar
programma er het beste uit is gekomen.
Bolkestein repeteert een paar keer zijn eerste antwoord en steekt, als de camera
draait, vlot van wal. Natuurlijk vindt hij dat de berekeningen hebben aangetoond
dat de VVD het beste verkiezingsprogramma heeft. Daarna vraag ik hem of hij zijn
oordeel soms alleen baseert op het CPB-rapport. Dat is weliswaar gunstig voor de
VVD, maar het RIVM rapporteert dat het milieubeleid van de VVD slechter uitpakt dan
dat van andere partijen. Bolkestein antwoordt dat dat een gevolg is van de keuzes
die de VVD maakt, maar dat andere partijen beloftes doen die ze niet kunnen
waarmaken. Als de camera niet meer loopt, zegt hij met ver-
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wilderde blik: ‘Het RIVM? Dat rapport heb ik nog helemaal niet gezien.’
Om halfvier een persconferentie van de PvdA, door Melkert en Adelmund.
Natuurlijk is ook de PvdA erg tevreden over de uitkomsten. Maar waar Bolkestein
de stukken niet of nauwelijks gelezen heeft, blijkt Melkert een college te hebben
voorbereid van een halfuur.
De reactie van Borst is heerlijk ingestudeerd: ‘Het CDA wil niet alleen de vrouw
achter het fornuis houden, dat geldt wat die partij betreft ook voor de man.’ Om
halfacht ben ik klaar met het verslag voor het achtuurjournaal. Ik probeer op tijd in
Heemstede te zijn voor een concert van Ig Henneman in 't Oude Slot. Ze heeft muziek
geschreven voor het congres ‘Honderd jaar vrouwenarbeid’, vanavond is de try-out.
Ik krijg er geen spijt van dat ik me zo gehaast heb.

Vrijdag 27 maart
's Ochtends bijeenkomst met Hans Hoogervorst en fractiemedewerkers Anoushka
Schut, Geert Wilders en René Leegte om met een stofkam door de CPB-cijfers te
gaan. Koopkrachtbeeld afgelopen vier jaar: middeninkomens en AOW'ers zonder
aanvullend pensioen komen er het best van af.
's Middags de tenniswedstrijd in het kader van de Hartweek. Piet Haak en zijn
partner hebben allebei een tweede hart. Marianne van der Vlugt en ik zijn goed tegen
hen opgewassen: eerste set 4-6 voor hen; tweede set 6-4 plus tiebreak voor ons.
Daarna een gesprek met Ria Bremer voor Vinger aan de Pols.
Ten slotte foto's voor de campagne in het Amstelstation: lopende naast een
binnenkomende metrotrein.

Vrijdag 27 maart
Ik presenteer vanavond het NPS-programma Uit het nieuws op Radio 1. Peter
Lankhorst is de gast. Hij is iets dikker geworden, maar verder is hij niet veranderd
de laatste jaren. In '94 trok hij zich terug uit de landelijke politiek (hij was Kamerlid
voor de PPR, later voor GroenLinks) en werd wethouder van de stadsdeelraad in Bos
en Lommer. Hij zegt het niet ronduit, maar volgens mij is de overstap hem
tegengevallen. Dat blijkt ook wel uit het feit dat hij dat wethouderschap niet wilde
prolongeren. Nu moet hij op zoek naar een baantje, zoals hijzelf zegt. Ik
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vind dat toch wel wrang, een politicus met zijn verdiensten die moet solliciteren naar
‘een baantje’ in het jeugd- en welzijnswerk. Voor backbenchers bij grote partijen
wordt beter gezorgd. Na afloop van de uitzending vertelt Lankhorst dat Ritzen hem
gevraagd heeft als kandidaat-Kamerlid voor de PvdA. Hij heeft het verzoek geen
seconde serieus genomen.

Zaterdag 28 maart
Een dag met afspraken waar nog geen scheermesje tussen kan. De Kamer heeft open
dag. Eerst TROS-Kamerbreed. Voorspelbaar dus saai. Vervolgens onze propagandisten
in het Gouden Hoofd toegesproken. Terug naar de Kamer voor Wereldomroep en
NOS-Journaal. Margriet Brandsma vraagt mijn reactie op IND [Immigratie en
Naturalisatie Dienst, red.]-directeur Eltings artikel in Trouw inhoudende dat hardere
maatregelen nodig zijn om de asielzoekersinstroom te matigen. (Ik ben het daarmee
eens.) Daarna boeken signeren bij de VVD-stand en talkshow met Ernst van Splunter,
die dat goed doet. Dan naar Amsterdam voor een vijf-minutentoespraak over drugs
voor een menigte jongeren achter het Barlaeus-gymnasium, georganiseerd door Move
your World. Terwijl ik sprak, stond een grote zwarte man tegen mij te schreeuwen.
Ik verstond niet wat hij zei, dus onderbrak ik mijn toespraak om hem te vragen wat
hij wilde. Hij wilde dat ik ophoepelde, want ik was een hinderlijke onderbreking van
de muziek. Dat heb ik toen maar gedaan. First things first, nietwaar?

Zaterdag 28 maart
Verkiezingsmarkt in de Tweede Kamer en de City-Pier-City-loop in de straten
daaromheen. Het Kamergebouw in de Haagse binnenstad is 's morgens om tien uur
al bijna onbereikbaar.
Trouw opent met uitlatingen van hoofddirecteur Elting van de Immigratie en
Naturalisatie Dienst. Hij zegt dat een strenger asielbeleid noodzakelijk is om te
voorkomen dat er ‘WAO-achtige situaties’ ontstaan. De redactie in Hilversum wil er
een onderwerp over. De lijsttrekkers zijn vandaag allemaal in het gebouw van de
Kamer. Ik vraag
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Noortje van Oostveen, partijvoorlichter van Kok, of Kok wil reageren. We maken
voor later die ochtend een afspraak. Bolkestein en De Hoop Scheffer willen ook,
Borst laat het over aan Thom de Graaf.
Ik vang Kok op bij de Thorbeckezaal, maar hij wil toch niets zeggen: ‘Ik reageer
niet op uitspraken van een ambtenaar.’ Kok is in een slecht humeur. Hij heeft
misschien De Telegraaf nog niet gezien. Die krant meldt vandaag met grote koppen
dat kiezers Kok de beste en aardigste politicus vinden. Dat moge zo zijn, hij is bij
tijd en wijle ook flink chagrijnig.
Bij Tom van der Maas wachten we op Bolkestein. Tom vertelt dat Bolkestein en
Van Mierlo morgen in Buitenhof geïnterviewd worden over de jaren zestig. Hij heeft
Bolkestein aangeraden het veel over seks te hebben. Ik kan me niet zoveel voorstellen
bij een Bolkestein die veel over seks praat, maar volgens Tom moet ik Bolkestein op
dit terrein niet onderschatten.
Tijdens het interview even later zegt Bolkestein dat hij de uitspraken van Elting
steunt. Als de cameraploeg vertrokken is, vertelt hij dat hij Kok vorig jaar al heeft
voorgesteld om over een strenger asielbeleid te praten. Dat was in de periode dat
er veel Irakezen en Afghanen naar Nederland kwamen. Kok wilde zo'n gesprek wel
volgens Bolkestein, maar het bleek onmogelijk de andere betrokkenen te interesseren:
‘Uiteindelijk heb ik half december alleen met Wim, in het Catshuis, over de
problematiek gesproken.’ Hij zegt dat er half januari in het Torentje nog een keer
overleg is geweest over het onderwerp. Schmitz was daar ook bij. Afgesproken zou
zijn dat zij een notitie zou voorbereiden. Bolkestein wil nu op die notitie wachten
voordat hijzelf uitspraken doet over de vormgeving van een strenger asielbeleid. Hij
vindt bijvoorbeeld dat de Wet Algemeen Bestuursrecht moet worden afgeschaft voor
asielzoekers: ‘Die wet geldt ook niet voor gevangenen. Je mag ze natuurlijk niet
vergelijken, maar het is gek dat een gevangene die wordt overgeplaatst van de ene
gevangenis naar de andere niet in beroep kan gaan tegen dat besluit, en een
asielzoeker die van het ene opvangcentrum naar het andere moet, wél.’
Volgens mij is Schmitz helemaal niet meer bezig met notities over een strenger
asielbeleid, ze heeft er vorige week net een aantal naar de Kamer gestuurd. Maar
leuk om uit te zoeken is deze kwestie wel.
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Zondag 29 maart
Debat in Buitenhof met Hans van Mierlo over mei 1968 en nasleep. Het was een leuk
debat, dat ook in goede stemming eindigde. De redactie was tevreden.
Vlak voor het debat vroeg een Radio 1-journalist wat ik vond van Jan Pronks
oproep de oefenwedstrijd Nederland-Nigeria te verbieden. Maar Nigeria is toegelaten
tot de wereldkampioenschappen voetbal in Parijs. Hoe kun je een oefenwedstrijd
dan verbieden? Bovendien laten de Duitsers een oefenwedstrijd met Nigeria wel toe.
Moeten we weer alleen staan? Mijn eerste televisiedebat, twintig jaar geleden, was
met dezelfde Jan Pronk. Dat debat werd door velen gezien, want het werd tussen
twee WK-wedstrijden uitgezonden. De WK had toen plaats in Buenos Aires. Ons debat
ging over Pronks stelling: ‘Wie handel drijft met Argentinië, collaboreert met dat
regime!’ Onzin natuurlijk. Hij is weinig veranderd.

Zondag 29 maart
Na de aankondiging van Tom van der Maas zit ik uiteraard om twaalf uur voor de
televisie. Van Mierlo en Bolkestein hebben een interessant gesprek over de jaren
zestig, maar het woord seks is niet gevallen. Het onderwerp ligt Van Mierlo veel
beter dan Bolkestein. Bolkestein verkeerde in de jaren zestig weliswaar voornamelijk
in het buitenland, maar hij beweert goed op de hoogte te zijn van wat er toen in
Nederland gebeurde. Toch ligt daar het verschil tussen beide ‘zestigers’. Van Mierlo
heeft de jaren zestig bewust beleefd, Bolkestein heeft er kennis van genomen.
Op een partijbijeenkomst in Amsterdam zegt Borst dat D66 er niets voor voelt om
met het CDA in één kabinet te zitten. Het klinkt nogal aanmatigend, nu peilingen
voorspellen dat D66 sterk gaat verliezen.

Maandag 30 maart
Tandarts om tien uur. 's Middags een bijeenkomst met ondernemers in Wassenaar.
Men verwacht veel van de overheid, te veel. Zalm, Jorritsma, De Grave en ik kaatsen
de bal terug. Wanneer ik over industriepolitiek spreek, heb ik het over
randvoorwaarden:
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lage rente, goed onderwijs, een soepel werkende arbeidsmarkt, infrastructuur. Veel
ondernemers die over industriepolitiek spreken, bedoelen: subsidies. Een der
aanwezigen wilde een verbod op loss leadering, dat wil zeggen stunten. Ik voel niets
voor zo'n vorm van protectionisme.

Dinsdag 31 maart
Fractievergadering. Om twaalf uur naar de Eerste Kamer, waar een Verenigde
Vergadering werd gehouden om toestemming te verlenen tot het huwelijk van prins
Maurits en Marilène van den Broek. Gerrit Schutte, goed jurist die hij is, zei dat het
beter was te spreken van een ‘verklaring van geen bezwaar’. Hij heeft gelijk. Alleen
de SGP had bezwaar tegen het huwelijk, omdat de bruid katholiek was. Achterhaald
standpunt. We leven in een nagenoeg seculiere samenleving. Wat doet het er dan
nog toe?
Om vier uur moest ik met anderen een brochure van de VSNU in ontvangst nemen.
Die organisatie, onder leiding van mijn oude directeur-generaal Economie en
Financiën op Defensie Rien Meyerink, wil dat meer VWO'ers naar de universiteit
gaan. Nu doet zestig procent dat; twintig procent gaat naar het HBO. De VSNU wil het
percentage van zestig procent verhogen tot tachtig procent. Dan zouden dus alle
VWO'ers naar het hoger onderwijs gaan. In de verhouding WO-HBO = 4:1. Ik vraag
mij af of dat onze koers moet zijn. De universiteit is voor de knapsten. De minder
knappen moeten naar het HBO gaan. Daar is niets mis mee. Wij willen excellente
universiteiten en dus, in de woorden van Maarten Brands, geen fietsers op die snelweg.
Het University College in Utrecht is een stap in de goede richting. Zou de verhouding
WO-HBO niet 1:4 moeten zijn? Ik vind dat in het nieuwe regeerakkoord een
richtinggevende passage hierover moet worden opgenomen.

Dinsdag 31 maart
Eerste en Tweede Kamer vergaderen samen over het huwelijk van prins Maurits en
Marilène van den Broek. De SGP is tegen het huwelijk, om-
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dat mevrouw Van den Broek katholiek is. Kok is geïrriteerd over de opstelling van
de staatkundig gereformeerden. Hij steekt dat niet onder stoelen of banken.
's Middags een gesprek met Eef Brouwers, de hoofddirecteur van de
Rijksvoorlichtingsdienst, over de formatie. Op de PPV-jaarvergadering hebben we
beloofd dat we zullen proberen de dagelijkse ontmoeting met de onderhandelaars
tijdens die formatie een beetje ordentelijk te regelen. De gebruikelijke oploop bij de
deur van de Eerste Kamer heeft weliswaar zijn charme voor de visuele media, maar
voor de schrijvende pers is het een ramp. Verslaggevers van radio en televisie (en
dat worden er steeds meer) staan altijd vooraan, zodat schrijvende journalisten
nauwelijks kunnen verstaan wat er door de onderhandelaars wordt gezegd.
Brouwers voelt er wel voor om een vaste locatie te zoeken voor de ontmoetingen
tussen onderhandelaars en pers. Op ons verzoek zal hij onderzoeken of de Noenzaal
in de Eerste Kamer (vlak bij de zaal waar de onderhandelingen worden gevoerd)
daarvoor beschikbaar is. Een vruchtbaar gesprek, hoewel we ons realiseren dat het
in de praktijk straks waarschijnlijk allemaal weer anders zal gaan.
De redactie van Vrij Nederland kondigt nieuwe onthullingen over Van Baalen aan.
Ze zouden graag zien dat we er in het journaal melding van maken. We besluiten te
wachten totdat we Van Baalen zelf gesproken hebben. Om kwart over negen 's avonds
krijg ik hem aan de lijn. De telefoon geeft hij vrijwel onmiddellijk over aan voorlichter
Tom van der Maas. Volgens Tom komt er opnieuw een keiharde ontkenning van Van
Baalen. Ik zeg dat hij dan wel heel erg zeker van zijn zaak moet zijn. Als er ook maar
iets van waar is, kan hij dat beter nu maar toegeven, want dat er verder gespit wordt
in zijn verleden staat wel vast. Tom zegt dat hij geen reden heeft om Van Baalen niet
te geloven. Ik vraag of ze Vrij Nederland voor de rechter zullen dagen. Tom antwoordt
vaag. Wij besluiten vandaag geen aandacht aan de zaak te besteden. Later op de
avond belt Tom me terug, omdat hij wil weten wat we doen. Ze worden behoorlijk
zenuwachtig van de hele kwestie. Het zou me niet verbazen als Van Baalen binnenkort
opstapt.
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Woensdag 1 april
Twee uur discussie met Wim Kok voor het Algemeen Dagblad. Het was een rustig
gesprek tussen twee voorkomende heren. Noch hij noch ik houden van haarkloverijen.
Geen van beiden willen wij zaken op de spits drijven. Wel wordt duidelijk dat Wim
in een volgend kabinet afstand wil doen van de gouden formule van Gerrit Zalm:
meevallers aan de inkomstenkant worden alleen besteed aan tekortverlaging of
lastenverlichting. Ik ben bang dat dan de deur wordt opengezet voor de verjubeling
van die meevallers zoals door het kabinet-Lubbers II is gebeurd. We hebben de
vruchten van de hoogconjunctuur van die dagen te weinig geïnvesteerd. Moeten wij
diezelfde fout weer maken?
Aansluitend broodje-Kok met een uitvoerige bespreking van de overschrijdingen
op de gezondheidszorg. 's Middags bezoekers, onder wie prof. M. Scheltema,
voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Ik heb
drie onderwerpen geopperd voor bestudering door de WRR: (1) de integratie van
minderheden - het rapport van Entzinger dateert van 1989; (2) de Europese integratie;
en (3) de juridisering van Nederland, die een steeds groter probleem wordt. Is het
juist dat ideële belangenbehartigers in beroep kunnen gaan? Wordt de scheiding
tussen de rechterlijke en uitvoerende machten daarmee niet overschreden? Eigent
de rechterlijke macht zich dan geen politieke oordelen toe? Van Kemenade heeft
hier terecht veel over geschreven.
In Vrij Nederland is een tweede beschadigend artikel over Van Baalen verschenen.
Deze keer wordt een tijdgenoot ten tonele gevoerd die hem van van alles en nog wat
beticht. Later komt deze man op de buis. Hij maakt een verwarde indruk. Ernstiger
is een brief die Van Baalen op zestienjarige leeftijd aan Joop Glimmerveen, leider
van de Nederlandse Volksunie, zou hebben geschreven. Tekst van die brief is
onsmakelijk. Zelfs een dronken scholier in een dwarse bui zou iets dergelijks niet
uit zijn pen hebben moeten krijgen. Het papier van het origineel is
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oud. De brief is getypt op zo'n ouderwetse tikmachine die de letters op en neer doet
dansen. De handtekening eronder lijkt op die van Van Baalen. De brief komt uit het
archief van Glimmerveen. Maar Van Baalen ontkent ooit zo'n brief geschreven te
hebben. Dus moet een medescholier die brief hebben gefabriceerd om hem een hak
te zetten. Hij heeft de schijn nu zeer tegen. Hij besluit, terecht, zijn functie van
campagneleider neer te leggen.

Woensdag 1 april
's Ochtends naar Hilversum voor een gesprek over eventuele uitbreiding van mijn
werkzaamheden voor de NOS. Begin van de middag ben ik in Den Haag. In de Kamer
spreek ik VVD'ers aan over Van Baalen. De meeste Kamerleden willen hun vingers
er niet aan branden. Benk Korthals zegt dat hij Bolkestein geadviseerd heeft om in
te grijpen: ‘Het dondert niet meer of het waar is, de schade wordt te groot. Maar ik
spreek je nog wel deze week, je mag hier nog niks mee doen.’
Om drie uur praat ik met Leen van Dijke van de RPF over het debat op 5 mei tussen
de lijsttrekkers van de kleine partijen. Hij zegt een nieuw kabinet van PvdA en CDA
het meest wenselijk te vinden. ‘En als wij, GPV en RPF, wat zetels winnen, kunnen wij
zo'n kabinet aan een meerderheid helpen. Ik ben daar graag toe bereid.’
Waarschijnlijk dat het gebeurt is het niet, leuk is het wel.
Verder trek ik de mededelingen van Bolkestein van afgelopen zaterdag na. Dat
hij eerst met Kok, en later met onder meer Schmitz gesproken heeft over verscherping
van het asielbeleid klopt. Maar dat het ook geleid heeft tot de afspraak dat er
voorstellen komen van het kabinet, krijg ik niet bevestigd.
's Avonds laat op de video zie ik een onthulling van Netwerk over Van Baalen. Hij
zou als zestienjarige een brief hebben geschreven aan Glimmerveen waarin hij onder
meer sympathie uitspreekt voor het gedachtegoed van de Volksunie. Het lijkt een
mooie primeur, maar de manier waarop Van Baalen wordt geïnterviewd irriteert
me. Een waar kruisverhoor. Van Baalen blijft ontkennen.
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Donderdag 2 april
Lunch bij de Britse ambassadeur. De ambassadeurs van alle EU-lidstaten zijn
aanwezig, behalve die van Ierland, die zich ergens in de lucht bevindt. Op verzoek
zeg ik iets over: (1) de successen van dit kabinet; (2) de zaken waarop wij de nadruk
in de campagne gaan leggen; (3) de volgende coalitie; (4) onze Europa-politiek; (5)
de EMU. De Fransman vraagt mij of wij inzake de EMU van het regeringsstandpunt
kunnen afwijken. Inderdaad, dat kunnen wij, hoewel het onwenselijk is. Dualisme.
Fransen begrijpen dat niet. In Frankrijk zijn de regeringsfracties poedels van het
kabinet. Frankrijk is en blijft een verlichte despotie. De Spanjaard wilde weten wie
het financiële gat zou vullen ingeval Nederland minder betaalde. Antwoord: de
huidige netto-ontvangers, waaronder natuurlijk Spanje. Keek op zijn neus.
's Middags presentatie van Boren in hard hout.3 Dries van Agt sprak heel aardig en
met veel waardering. Noemde mij een floret tussen de boksbeugels. Ik vertelde de
anekdote over de wijze waarop hij mij tot tutoyeren uitnodigde. Hij bekritiseerde
mijn opmerkingen over normen en waarden, waar ik eerlijk gezegd ook niet helemaal
uit ben gekomen.

Eindnoten:
3 Frits Bolkestein, Boren in hard hout. Prometheus, Amsterdam, 1998.

Donderdag 2 april
Vroeg naar Den Haag. Vanuit de auto bel ik Tom van der Maas. Volgens hem is de
situatie rond Van Baalen sinds gisteravond ongewijzigd. Maar zo uitgesproken als
dinsdagavond is hij lang niet meer: ‘We moeten maar even afwachten wat er verder
gebeurt. Als we nu zeggen dat hij weg moet, laten we zien dat we hem niet geloven,’
zegt hij.
Opnieuw overleg op de redactie over de aanpak van de verkiezingscampagne. Op
het ANP verschijnt de mededeling dat Van Baalen zijn functie als campagneleider
tijdelijk neerlegt. Ik ga naar de Kamer, naar de voorlichtingskamer van de VVD-fractie.
Tom hangt aan de telefoon. Een collega van het ANP zit ook op hem te wachten. Als
hij klaar is met zijn telefoongesprek zeggen we tegen Tom dat iedereen nu Van Baalen
wil spreken. Hij schrijft, na nog een telefoontje, ter plekke een persconferentie uit.
Die zal om vier uur op het partijbureau worden gehouden.
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Het kan volgens Tom niet in Nieuwspoort omdat Bolkestein daar, ook om vier uur,
weer eens een boek presenteert.
De persconferentie is uiteindelijk om halfzes, wel in Nieuwspoort. Van Agt, die
eerder op de middag het nieuwe boekje van Bolkestein presenteerde, is geïnteresseerd
toeschouwer. De verdediging van Van Baalen is niet sterk. Hij blijft ontkennen, maar
zegt wel dat de handtekening onder de bewuste brief aan Glimmerveen hem ‘ergens
aan doet denken’. Hij maakt een berustende indruk. Beseft hij wel dat zijn carrière
er in rap tempo aan gaat?
Exit Van Baalen, althans als campagneleider. Ik betwijfel sterk of hij wel Kamerlid
kan worden en laat dat in mijn tekst voor het journaal ook blijken. De tijd om de
beschuldigingen te weerleggen is kort, de twijfel groot. Ik ben er niet van overtuigd
dat de man niet deugt. Die jeugdzonden als Leidse corpsbal, tja. Als die maatgevend
zijn voor een toekomst als politicus, zijn er wel meer mensen die zich zorgen moeten
maken. Die brief aan Glimmerveen is lastiger. Als hij die echt geschreven heeft, gaat
het veel verder dan een jeugdzonde.
Tegen elven thuis, net op tijd voor Den Haag Vandaag. Ook daarin wordt de zaak-Van
Baalen uitvoerig belicht. Ze hebben de ‘jeugdvriend’ opgezocht die eerder in VN
Van Baalen beschuldigde van rechts-extremistisch gedrag. Met zulke vrienden heb
je geen vijanden nodig. Wat een vreemde snuiter, deze Doorgeest. Raar dat deze
man zo klakkeloos de vloer krijgt. Kritische vragen worden niet gesteld. Hij beweert
dat Van Baalen al van jongs af aan van plan is geweest om via een serieuze politieke
partij zijn ondeugdelijk gedachtegoed in praktijk te brengen.
Drie telefoontjes later kan ik wel zeggen dat ik niet de enige ben die het een
vreemde uitzending vond.

Vrijdag 3 april
Om tien uur vergadert het Bureau van de Liberale Internationale. Duurt tot een uur
of drie. We besteden veel tijd aan partijen die lid willen worden dan wel als lid moeten
worden afgeschreven wegens niet betalen van de contributie of ophouden te bestaan.
Wat is er geworden van FORD-Kenia? Heeft de Parti
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Democratique Senegalais betaald? Waar moet het congres in 2000 worden gehouden:
Ottawa of Vancouver? Wie moet de Prize for Freedom krijgen? Dat soort dingen.
's Middags een symposium over coalitievorming. Sprekers waren Guido Westerwelle,
secretaris-generaal van de FDP, mijn voorganger David Steel, Annemie Neyts uit
Vlaanderen, die president-in-spe is, Jean Penders van het CDA en onze bloedeigen
Frank de Grave. Het werd een interessante discussie. Iedereen kreeg het blauwe
boekje van mijn hand: Liberalism in a Changing World. Daarna receptie in het nieuwe
stadhuis, waar wethouder Pauline Krikke mij een enorme verjaardagstaart aanbood.
's Avonds diner in de raadzaal van het oude stadhuis, nu hotel The Grand. Mooie
omgeving. Otto Lambsdorff vertelde waarom Christoffer Columbus de eerste socialist
was: toen hij vertrok, wist hij niet waarheen; toen hij aankwam, wist hij niet waar
hij was; toen hij terugkeerde, wist hij niet vanwaar; en dat alles op kosten van de
staat.

Zaterdag 4 april
Van halftien tot één uur zit ik de Executieve van de LI voor, in de balzaal van Hotel
Krasnapolsky. Vooral de zogenaamde country reports zijn leerzaam en interessant.
Veel partijen vragen steun. Helaas zijn onze middelen beperkt. Ik lunch met de
Bulgaren. Er zijn daar vier liberale partijen, waarvan één een etnische (dat wil zeggen
Turkse) achtergrond heeft. Ik zeg dat ze zich tot hoogstens twee partijen moeten
herstructureren voordat ik ze de LI binnenlaat. Al die schisma's en re-schisma's draaien
uitsluitend om persoonlijkheden en ik heb daar genoeg van.
's Middags meer slecht nieuws over Hans van Baalen. Hij besluit afstand te doen
van zijn kandidatuur voor het Kamerlidmaatschap. Het is onvermijdelijk maar tragisch.
Onvermijdelijk, omdat hij zozeer de schijn tegen heeft gekregen dat hij politiek niet
meer kan functioneren - of hij nu schuldig is of niet - en tragisch, omdat hij op een
onvoorstelbare wijze moet boeten voor al dan niet vermeende jeugdzonden. Als de
be-
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schuldigingen waar zijn, zou ik daar zwaar aan tillen. Maar het is een hard gelag.
's Avonds komen Erik en Riemke van Bruggen en Thijs en Annelies Ornstein eten.
Ik word namelijk 65. Ik ken Erik en Thijs sinds 1945; Femke kent hen sinds een paar
jaar later. Femke en Thijs woonden niet ver van elkaar in de Watergraafsmeer; Femke
en Erik hebben op school samen nog in een toneelstuk gestaan. Gezellig. Van Erik
krijg ik wijn, van Thijs een fles uit 1740 die hij in Suriname heeft opgegraven.

Zaterdag 4 april
Het Algemeen Dagblad opent met het verhaal dat Bolkestein bij de formatie toch zal
proberen om het minimumloon te verlagen en de WW-uitkering te beperken. Dat is
in strijd met uitspraken van het VVD-congres. Het AD heeft een dubbelinterview met
Bolkestein en Kok waarin het aan de orde komt. Coauteur Stephan Koole heeft me
gisteren de tekst al laten lezen. Bolkestein zegt dat hij het probleem van
laaggeschoolde, langdurig werklozen ernstig vindt en dat hij bij de formatie afspraken
wil maken over
maatregelen. Als een lager minimumloon als mogelijkheid ter sprake komt, zegt
hij dat hij weet dat zijn partij dat niet wil: ‘Maar daarmee is het probleem niet
opgelost. We moeten er opnieuw naar kijken.’ Het is geen harde quote, maar Kok
trekt in het interview de conclusie dat de opmerkingen van Bolkestein leiden tot een
verlaging van het sociaal minimum. En dat is precies wat de VVD-achterban tijdens
het verkiezingscongres niet wilde.
Ik ga met het verhaal aan de slag. Aan het begin van de middag begrijp ik via het
ANP dat Bolkestein zich niet in de weergave van het gesprek herkent. Vreemd, want
het is een geautoriseerd interview. Zowel Kok als Bolkestein heeft het van tevoren
gelezen en goedgekeurd. Ik bel Tom van der Maas. Hij zegt dat de uitspraken van
de VVD-achterban heilig zijn voor Bolkestein. Hij zal dus tijdens de formatie niet
beginnen over het minimumloon en de WW, verzekert Tom.
Het leidt al met al niet tot een onderwerp. Dat heeft als voordeel dat ik 's avonds
naar de film kan. Halverwege word ik opgepiept. De redactie in Hilversum heeft via
NOVA gehoord dat Van Baalen ook zal af-
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zien van het Kamerlidmaatschap. NOVA heeft een gesprek met weer een andere
jeugdvriend, die de verhalen over Van Baalen bevestigt en van nadere details voorziet.
Telefonisch nemen we een tekst voor het journaal van tien uur door. Hilversum zorgt
voor de verwerking, ik hoef niet uit te rukken. Een behoorlijk deel van de film gemist,
maar ik kan de draad weer oppakken.

Zondag 5 april
Van twaalf tot twee uur een debat met Kok, Borst en De Hoop Scheffer voor Radio
1. Ik vraag me af hoeveel mensen ernaar luisteren. Alles standaard, dus geen nieuws.
De Hoop Scheffer interrumpeert te veel. Hij moet oppassen dat hij geen De Hoop
Keffer wordt. Ik keer mij tegen nivellering. Ook dat is geen nieuws.
's Middags een huis vol mensen: kinderen en kleinkinderen, vrienden en
vriendinnen plus aanhang. Rommelig, gemoedelijk en gezellig.

Zondag 5 april
Het Radio 1-journaal houdt vandaag een debat tussen de lijsttrekkers van de vier
grote partijen. Een traditie heet het al, dit debat aan het begin van de campagne,
maar het is pas de tweede keer. Bij het eerste debat, vier jaar geleden, ben ik nauw
betrokken geweest. Het valt me op dat er alleen maar mannelijke interviewers zijn
afgevaardigd door Radio 1. Er werken toch echt wel vrouwen bij de radio.
Het eerste uur van het debat is ronduit saai. Kok houdt zich afzijdig, Bolkestein
is gewoon Bolkestein, Borst vind ik opvallend scherp en De Hoop Scheffer dreunt te
veel een lesje op. Zijn interrupties zijn zowel qua timing als qua inhoud voorspelbaar.
De paarse partijen sluiten de gelederen, het is het CDA tegen de rest. Dat lijkt me
trouwens niet eens vervelend voor die partij, want zo lijkt het CDA een alternatief
voor Paars. Kok en Bolkestein maken in het tweede uur van het debat plichtmatig
ruzie over de inkomenspolitiek. Ik maak een verslag van het debat en trek in mijn
stand-upper twee conclusies: het CDA komt steeds verder af te staan van PvdA, VVD
en D66 en de verwachte confrontatie tussen Kok en Bolkestein blijft vooralsnog uit.
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Maandag 6 april
's Ochtends een discussie met Max van der Stoel over de buitenlandse politiek, in
het bijzonder de mensenrechten, voor Het Parool. Ik mag en waardeer hem. Ik heb
hem eraan herinnerd dat hij tijdens mijn eerste begrotingsbehandeling Buitenlandse
Zaken - wij zaten toen allebei in de Kamer - naar mij toe is gekomen om iets aardigs
te zeggen. Ik ben dat nooit vergeten. Onze opvattingen komen op veel punten overeen.
Van der Stoel heeft meer steun van de VVD gekregen dan van zijn eigen partij. We
hadden het ook nog even over Pronk, die wil dat er in het volgende kabinet ‘meer
aandacht moet zijn voor Afrika en minder voor Europa’. Een onbegrijpelijke uitspraak
die getuigt van veel gemoraliseer, maar weinig zin voor de werkelijkheid. Pronk is
zeer actief de afgelopen maanden. Hij wil zijn plaatsje in het volgende kabinet zeker
stellen.
's Middags een zeer geslaagde VVD-onderwijsconferentie in Nieuwspoort. Goede
onderwerpen: normen en waarden op school; de brede school; praktijkgerichte of
algemeen vormende vakken in het VBO; zin en onzin van vergelijkende rapportcijfers
voor scholen. Ook goede en interessante sprekers, onder wie Heleen Dupuis en Han
Leune. Publiek bestond overwegend uit kenners. Levendige discussie op hoog niveau.
Een der aanwezigen zei lid van de PvdA te zijn, maar te hopen op een liberale minister
van Onderwijs. Ik ben benieuwd of me dat lukt.
's Avonds hoofdbestuur. Femke naar Alban Bergs Wozzeck in het Muziektheater. Zij
wel.

Dinsdag 7 april
Fractie om halfelf. 's Middags werk ik aan het prevelementje dat ik moet houden bij
de presentatie van Derk-Jan Eppinks boek Vreemde buren. Om vijf uur partijvoorzitter
Hoekzema. Ginjaar kan niet komen wegens het varkensdebat in de Eerste Kamer.
Ik ben benauwd dat de PvdA-fractie daar door de knieën gaat en uitstel vraagt. Op
de televisie zie ik later op de avond hoe Jozias van Aartsen alles afhoudt. Heel goed.
Pit van de PvdA wil sub-

Frits Bolkestein en Margriet Brandsma, Haags duet

59
stantiële wijzigingen, maar dat gaat de bevoegdheid van de Eerste Kamer natuurlijk
ruimschoots te buiten. Ook Braks sputterde tegen hoewel onder zijn ministerschap
de varkensstapel met een kwart is gegroeid. Enige terughoudendheid zijnerzijds was
dus op zijn plaats geweest.
Om zes uur Leonard Ornstein en Max van Weezel over hun boek over mij.4 Ik heb
een aantal protocollen van gesprekken van commentaar voorzien. Voor mij is dit
boek, dat zij nu moeten gaan schrijven, niet interessant. Waarom doe ik dit eigenlijk?

Eindnoten:
4 Leonard Ornstein en Max van Weezel, Frits Bolkestein. Portret van een liberale vrijbuiter.
Prometheus, Amsterdam, verschijnt najaar 1998.

Dinsdag 7 april
In Nieuwspoort heb ik een gesprek met een studente van de Rijksuniversiteit
Groningen over de parlementaire journalistiek, een zeer populair onderwerp, mag
ik wel stellen. Vrijwel elke week praat ik over ‘het vak’ met studenten en collega's.
Afgelopen vrijdag nog werd ik gebeld door een student van de School voor de
Journalistiek in Utrecht die van alles wilde weten over vriendschappen tussen
journalisten en politici. Dit Groningse onderzoek lijkt me serieuzer. We praten ruim
twee uur.
Het lijkt me lastig om uit zo'n gesprek conclusies te trekken.
In de wandelgang hoor ik dat Van Baalen wel degelijk onder druk van de partij
is opgestapt. Dat werd eerder nog ontkend. Over de peiling van gisteravond (NIPO
voorspelt dat de PvdA met 45 zetels riant de grootste partij wordt en dat het CDA
groter blijft dan de VVD) doen VVD'ers gebruikelijk luchtig: ‘Bij Interview daalt de
PvdA licht en stijgen wij nog steeds.’ Volgens mij zijn ze de enigen die deze trend
nog zien. Feit is dat de VVD in een heel lastig parket zit. De
gemeenteraadsverkiezingen vielen tegen, de peilingen de laatste weken ook en de
partij staat negatief in het nieuws door het gedoe met Van Baalen. Het wordt nog
een hele klus om het tij te keren. Over anderhalve week begint de
verkiezingscampagne.

Woensdag 8 april
's Ochtends een lang interview en fotosessie voor Privé. Het zal de week voor de
verkiezingen verschijnen. Privé wordt door
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tweeënhalf miljoen Nederlanders gelezen, zeggen zij, dus dat kan geen kwaad.
Vervolgens Saskia de Boer van Karel, die de opname en uitzending van zaterdag 11
april met mij doorneemt. Karel himself is al bij Femke geweest.
Jozias heeft zijn varkenswet ongeschonden door de Eerste Kamer heen gekregen.
De PvdA heeft ingebonden en toch voorgestemd, op een paar leden na. Zo zie je
maar weer dat een standvastige houding vaak de beste is. Een groot succes voor
Jozias. De belangrijkste milieumaatregel van dit kabinet is door hem genomen.
Broodje-Kok met veel geürm van Thom de Graaf over de Algemene Nabestaanden
Wet. Hij is voor het wetsontwerp, maar volgens zijn verkiezingsprogramma moet
hij nog meer concessies doen. Zijn woordvoerder Bert Bakker zal dus al pratend veel
meel in de mond moeten houden. Ik vraag mij af of het zal lukken.
Om halfvijf Eppinks boekpresentatie. We spreken allebei. Een van Eppinks stellingen
is dat de Waals-Vlaamse taalgrens een politieke cultuurgrens wordt, doordat
Vlaanderen in dit opzicht vernederlandst. Dat is interessant. Het lijkt mij een goede
ontwikkeling.
Ik kon niet nalaten Eppink over de Nederlandse journalistiek te citeren. Hij zegt
dat er hier geen grote problemen, geen breuklijnen meer zijn. Politiek gaat dan over
de vorm, niet de inhoud. Zo groeit de overfixatie op het kleine leed van ministers en
partijen. Bij een tot ‘conflict’ verklaard incident schiet de pers - radio en televisie
voorop - in actie en de hype is geboren. Er ontstaat een mediatieke wervelwind. De
betrokken politicus denkt ‘opgejaagd wild’ te zijn. De buitenwacht ziet de politiek
als soap. Het gaat namelijk niet om problemen maar om personen. De wederzijdse
opgejaagdheid van politici en journalisten is bijna dwangmatig. Aldus Eppink, die
hiermee een spijker stevig op de kop tikt.
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Woensdag 8 april
Voor het journaal ben ik bezig met een onderwerp over de lijn die de grote partijen
willen gaan volgen tijdens de campagne. Via achtergrondgesprekken met leden van
campagneteams hebben we op de redactie een redelijk beeld kunnen vormen van de
plannen van de grote vier. Voor de camera willen alleen Benk Korthals van de VVD
en Thom de Graaf van D66 iets zeggen. Volgens Benk is het vooral in de laatste week
voor de verkiezingen moeilijk om vast te houden aan een strategie, omdat de
werkelijkheid dan meer dan ooit wordt bepaald door de waan van de dag. De Graaf
zegt dat een overgeorganiseerde campagne (zoals die van New Labour) niet bij D66
past.
PvdA en CDA weigeren voor een camera te praten over hun campagne. Ik bel met
Jacques Monasch. Hij was nauw betrokken bij de vorige PvdA-campagne. Volgens
hem komen de verkiezingen voor de VVD te laat en wordt de PvdA slapend rijk. ‘De
gezichten van Zalm en Bolkestein op de avond van 4 maart, die spraken boekdelen.
Teleurstelling en ongeloof. Toen pas zagen ze in dat het fout ging. De interventies
van Kok in de dagen voor 4 maart waren goud waard.’
Wallage heeft me (tijdens het bezoek van vier fractievoorzitters aan de Antillen
en Aruba in november '96) verteld dat Kok een ‘enkele reis Amsterdam’ neemt als
op 6 mei de PvdA niet opnieuw de grootste partij wordt. Dat scenario lijkt ver weg.
Het wordt interessanter om te bezien wat Bolkestein doet als de verkiezingsuitslag
voor zijn partij tegenvalt. Hij wil de VVD groter dan ooit maken. Het record staat nu
nog op naam van Nijpels. Hij haalde 36 zetels in 1982.
's Avonds ga ik eten met Pieter Klein. We hebben afgesproken bij de hoofdingang
van de Kamer. Daar treffen we Borst. Ze staat op haar chauffeur te wachten. Ze
heeft vanmiddag met werkgevers in de gezondheidszorg gesproken over dreigende
acties. We vragen haar hoe het gesprek verlopen is. Terwijl we staan te praten, loopt
een mevrouw voorbij die Borst herkent en haar spontaan sterkte wenst de komende
tijd. Ze is zo opgewonden door de ontmoeting met een Bekende Nederlander dat ze
zich bijna klem loopt in de draaideur. ‘U ook sterkte, de komende tijd,’ zegt Borst
droog. Gevoel voor humor heeft ze wel, schiet het door me heen.
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Donderdag 9 april
Lunch met Wallage en De Graaf in Corona. We hebben het over onderwijs. Hoe
gaan we het beschikbare geld verdelen? Ik wil best de klassen in het basisonderwijs
verkleinen, maar toch ook geld overhouden voor het beroepsonderwijs en
wetenschapsbeleid. Probleem met het onderwijs is dat alles wat je er wilt doen zo
verschrikkelijk veel geld kost. We praten ook over het feit dat tijdens de formatie
langer moet worden gesproken over welke ministers en staatssecretarissen er moeten
komen. Ik denk dat Wallage spijt heeft van een aantal benoemingen. Wat dat betreft,
voel ik mij minder schuldig. Ik vind dat de VVD de beste ploeg heeft geleverd.
Interview Telegraaf (Sjuul Paradijs). Verschijnt volgende week zaterdag. Om zes
uur de Holland Art Fair. Een paar lijsttrekkers werd gevraagd de artiest van hun
keuze te presenteren. Ik heb Marisa Polin gekozen, vrouw van onze financiële
woordvoerder Hans Hoogervorst. Zij is Mexicaanse van oorsprong. Ze maakt sterke
en kleurrijke schilderijen die over mensen en hun levens gaan. Niet die abstracte
rommel die in Nederland zo vaak voor kunst wordt versleten. Het AD ondersteunt
mijn keuze. Leuk voor Marisa.

Donderdag 9 april
's Middags monteer ik het strategieonderwerp. Om vier uur doe ik mee aan het
journalistenforum van de Wereldomroep. We praten na over het vertrek van Van
Baalen. Is hij het slachtoffer geworden van (te?) agressieve media? Ik ben blij dat
wij pas aandacht aan de zaak hebben besteed toen er feitelijk nieuws was: toen hij
bekendmaakte terug te treden als campagneleider. RTL heeft volgens mij precies
hetzelfde gedaan en ook veel kranten zijn de kwestie pas groot gaan oppakken toen
hij opstapte. Ik raak er steeds meer van overtuigd dat Van Baalen de gevolgen van
de crisis had kunnen beperken. Waarom heeft hij niet meteen toegegeven dat hij in
zijn studententijd weleens iets gedaan heeft waarvan hij inmiddels spijt heeft? En
daag dan alles en iedereen maar uit om aan te tonen dat je de laatste tien jaar dingen
hebt gedaan, gezegd of geschreven die nog steeds op rechts-extremistische
sympathieën
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wijzen. Als je zo zeker van je onschuld bent als Van Baalen deed voorkomen, dan
moet je die confrontatie aandurven.
Het is een geanimeerd forum. Daarna moeten we nog uren wachten op de
wekelijkse persconferentie van Kok. Omdat het morgen Goede Vrijdag is, vergadert
het kabinet vandaag. Halfnegen verschijnt Kok in Nieuwspoort. Het kabinet heeft
onder meer gesproken over een aantal asielkwesties, maar Kok wil er weinig over
kwijt. Schmitz stuurt dinsdag een brief naar de Kamer over dit onderwerp, kondigt
hij aan.
Tegen tienen rijd ik naar huis met de Matthaeüs Passion in de cassetterecorder.
Ik ben doodmoe, heb morgen nog dienst en wil daarna een paar dagen geen politiek
aan mijn hoofd. Boodschappen doen, mijn huis opruimen, dat soort dingen. Zou
Bolkestein zich daar ooit druk over hoeven maken?

Goede Vrijdag, 10 april
Zoals elk jaar, de Matthaeüs Passion in de Pieterskerk te Leiden. Ik zat naast Henny
en Frits Korthals Altes. Het mooiste stuk van de Europese muziek. Telkens valt mij
op hoe dramatisch het verhaal is en met hoe weinig woorden verteld. Het was de
laatste keer dat Charles de Wolf dirigeerde. Lunch in het stadhuis. Ik leer hier steeds
meer mensen kennen. Het lijkt wel een reünie.

Zaterdag 11 april
Van tien tot twaalf een debat met Wim Kok in Felix Meritis. Het verschijnt volgende
week donderdag in NRC Handelsblad. Ik vond de discussie beter dan die voor het
AD. Kok onderbrak mij ook wat minder. Ik ben benieuwd wat de krant ervan maakt.
De stemming was plezierig en dat is belangrijk.
Kort daarna opname voor Karel in de Kroon op het Rembrandtplein. Voor het
eerst (en het laatst) samen met Femke. Het was een ongedwongen en natuurlijke
opname. Iedereen was tevreden en we hebben er goede recensies over gehad.
De laagste peiling sinds de Statenverkiezingen van 1995: 36 zetels. Nog steeds
vijf zetels winst. Maar we moeten toch omhoog en dat zal wel lukken. Deze dip is
waarschijnlijk het ge-
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volg van de affaire-Van Baalen. Maar over een week is dat wel weggeëbd.

Eerste paasdag, 12 april
Vandaag is er helemaal niets gebeurd: heerlijk. Ik heb rustig kunnen werken.

Tweede paasdag, 13 april
Idem, behalve dan het praatprogramma van de NCRV, van zeven tot acht uur, met
Sjors Fröhlich. Was best aardig, met vragen van luisteraars over de Algemene
Nabestaanden Wet en de CAO in de zorg.
Edward Asscher, voorzitter van de Kamercentrale Amsterdam, belde met het
onderhandelingsresultaat voor Amsterdam. Twee wethouders met verzwaarde
portefeuilles. Heel goed. Ben benieuwd hoe Harry Groen het gaat doen als de nieuwe
wethouder-financiën.

Dinsdag 14 april
Het is dus niet gelukt de ANW binnenboord te houden. Dat komt ervan als een van
de coalitiepartijen laat blijken meer dan het regeringsstandpunt te willen. De
oppositiepartijen ruiken dat en dan gaat de zaak glijden. De staatssecretaris heeft er
verstandig aan gedaan de wijzigingsvoorstellen te omarmen. If you are going to be
raped you might as well lie back and enjoy it.
De Volkskrant heeft het leuk gevonden een gefingeerd dagboek te publiceren,
zogenaamd van mijn hand, met mijn gefingeerde handtekening eronder. Daarin
worden opmerkingen over Femkes optreden gemaakt en krijgt Frans Weisglas een
kat. Ik vind dit onaanvaardbaar en dat heb ik Pieter Broertjes [hoofdredacteur van
de Volkskrant, red.] gefaxt. Ik heb hem verzocht in de eerstvolgende editie van zijn
krant uiteen te zetten dat het om een gefingeerd dagboek gaat en voortzetting van
dit ‘dagboek’ te staken. Femke wordt hierop aangesproken door mensen die denken
dat ik dit werkelijk heb geschreven en dat is verdomd vervelend.
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Tot slot van de dag een uur kwekken voor Radio M in Zeist. Veel mensen in
Midden-Nederland - het Gooi, Utrecht, de Gelderse Vallei - luisteren ernaar. Wat
opvalt is dat iedereen alles wil: een schoon milieu, overal tunnels, aansluiting voor
de Leidse Rijn, betere wegen, meer geld voor de zorg en lagere belastingen.
Ik keer terug naar Den Haag met honger. Om halftien is het Kamerrestaurant dicht.
Dat begrijp ik, want er zijn niet veel leden meer. Naar Nieuwspoort! Om halftien
hebben ze er alleen maar kaas. Kaas! Ik ga emigreren.

Dinsdag 14 april
De paasdagen heb ik nog minder gedaan dan ik van plan was. Tijdens een brunch
met vrienden zondag ging het gesprek over de verkiezingen. Nog maar een paar van
de aanwezigen wist al op welke partij ze gaan stemmen: op D66. Ze vinden dat Borst
steun verdient en willen dat er opnieuw een paars kabinet komt. Volgens mij valt de
uitslag voor D66 straks mee.
De Volkskrant publiceert vandaag een dagboek van Bolkestein. Ik geloof mijn
ogen niet. Na een paar alinea's begin ik sterk te vermoeden dat Bolkestein het niet
zelf geschreven heeft. Aan het slot, als de auteur geïrriteerd een telefoontje van Frans
Weisglas memoreert en zich afvraagt welke burgemeestersposten binnenkort
vrijkomen, weet ik zeker dat het niet echt is, ondanks de handtekening van Bolkestein
onder het stuk. Dat had die van adjunct-hoofdredacteur Jan Tromp moeten zijn,
volgens mij.
In de Kamer worden vragen gesteld aan Schmitz over het terugsturen van Iraniërs
die niet erkend worden als politiek vluchteling. Schmitz maakt een nog vermoeider
indruk dan anders. Volgens mij is ze dolblij dat het er over een paar maanden op
zit. 's Avonds verschijnt op het ANP het bericht dat Bolkestein de dagboeknotities in
de Volkskrant niet leuk vindt. Maar hoofdredacteur Pieter Broertjes zegt dat zijn
krant ermee doorgaat. Nu Bolkestein gereageerd heeft, weet iedereen dat het dagboek
niet echt is. Hét moment om ermee te stoppen, lijkt me. Bolkestein dreigt met een
kort geding. Benieuwd of de Volkskrant inderdaad doorzet.
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Woensdag 15 april
Pieter Broertjes laat weten dat hij niet op mijn verzoek ingaat. Ik moet nu een advocaat
inschakelen. Dat wordt Piet Wackie Eysten van De Brauw Blackstone Westbroek.
Ik ken hem sinds de tijd dat ik president van het NBBS was. Hij heeft mij goed
geholpen in de zaak KRO Brandpunt/Zwitserse bankrekening.
Een groot gedeelte van de dag debat over de EMU. Andere grote fracties hebben zich
zeer over ons standpunt opgewonden. Vooral over een motie die steun voor
Duisenbergs kandidatuur uitspreekt. Waarom is men toch altijd zo bang in Nederland?
Elders is het doodnormaal dat een parlement opkomt voor een nationale kandidaat.
Maar in Nederland is men daar veel te bescheten voor. Poldermodel in pessima forma.
's Avonds bij Barend en Witteman. Als gast had ik Tineke de Nooij uitgenodigd,
tot ieders verbazing. Maar het werd erg leuk. Tineke was spontaner dan ooit. En
Sonja Barend was allercharmantst.
Piet Wackie Eysten raadt mij af een kort geding te beginnen. Hij is bang dat ik dat
afleg. Maar ik weiger te geloven dat een krant mir nichts dir nichts rommel boven
mijn handtekening kan neerzetten. Desnoods verlies ik dat kort geding.

Woensdag 15 april
De Kamer debatteert over de toetreding tot de EMU. De emoties lopen op als
Bolkestein een motie aankondigt over de benoeming van Duisenberg tot president
van de Europese Bank. Hij wil dat het kabinet Frankrijk duidelijk maakt dat de
wederzijdse betrekkingen schade oplopen als Frankrijk vasthoudt aan de eigen
kandidaat voor die post, Trichet. Kok, Wallage, De Graaf, ze willen allemaal dat
Bolkestein die motie intrekt, omdat ze menen dat de gevolgen van de uitspraak, of
die wordt overgenomen of niet, schadelijk zullen zijn. Maar Bolkestein houdt voet
bij stuk en verbaast zich over de houding van zijn collega's: ‘Zo'n uitspraak zou waar
ook ter wereld de normaalste zaak van de wereld zijn. Alleen hier kan het niet.’
Mierenparlement, hoor ik hem denken. Het is
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een uitdrukking die Bolkestein ooit tegenover een collega gebruikte toen hij zich
weer eens ergerde aan de mores in de Tweede Kamer. Veel politici vinden trouwens
dat het debat in de Kamer te vaak over details gaat. Maar het lijkt wel onuitroeibaar.
Aan het eind van de middag overlegt de Kamer opnieuw over de nabestaandenwet
(ANW). De Grave zegt dat het kabinet akkoord gaat met de wens van vrijwel de hele
Tweede Kamer om die wet verder te versoepelen. Voor de journaals van zes en acht
uur maak ik er een onderwerp over. Op deze nabestaandenwet kunnen PvdA, VVD
en D66 niet trots zijn, vind ik. Ze erkennen nu dat deze wet onrechtvaardige gevolgen
heeft. Ik wil De Grave interviewen voor mijn verslag. Terwijl ik op hem zit te wachten,
komt Wallage de roltrap af. Hij spreekt me aan op het onderwerp in het journaal
van zes uur. Daarin heb ik gezegd dat GroenLinks de wijzigingen in de wet heeft
voorgesteld, in de wetenschap dat de coalitiepartijen inmiddels bereid waren deze
wijzigingen te steunen. ‘Een mooi commentaartje,’ zegt Wallage, ‘maar het klopt
niet.’ Hij zegt dat het initiatief binnen de coalitie om de nabestaandenwet te
versoepelen van hem uitging tijdens gesprekken in het Torentje. De PvdA is echt
bang dat GroenLinks te groot wordt, denk ik.
Bij de VVD hoor ik later op de avond dat de peilingen voor die partij weer een
beetje stijgen. Cijfers krijg ik niet te zien, het zou blijken uit de onderzoeken die de
VVD zelf ook doet. Bijna alle grote partijen hebben hun eigen peilingen. Politici
zeggen dat ze er weinig waarde aan hechten, maar ondertussen vinden ze die
‘dagkoersen’ nog belangrijker dan journalisten. De VVD trekt er nu de conclusie uit
dat de partij op een cruciaal moment is aangeland. Er is maar een klein duwtje nodig
om in een neerwaartse spiraal terecht te komen. Zelf benadrukken ze dat het net zo
goed de andere kant weer op kan gaan. Eén aansprekend mediaoptreden van
Bolkestein en hup, de peilingen gaan weer omhoog.

Donderdag 16 april
Laatste dag van deze kabinetsperiode. Om elf uur gaat de fax van Piet W.E. naar de
Volkskrant, waarin hij die krant sommeert de rectificatie te publiceren en verdere
afleveringen van het ‘dagboek’ te staken. Om twee uur 's middags hebben we het
antwoord. De Volkskrant zal duidelijk maken dat het om een
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verzinsel gaat en mijn handtekening wordt eronder weggehaald. Zo zie je maar weer
wat dreigen met een kort geding kan bewerkstelligen. Ik ben er overigens niet van
overtuigd dat ik een kort geding zou hebben verloren. Van Agt verloor het zijne tegen
Vrij Nederland wel, maar dat is zo'n twintig jaar geleden en sindsdien is het
opinieklimaat sterk gewijzigd. Ook rechters kunnen zich niet aan een dergelijke
wijziging onttrekken. Milja de Zwart [die de VVD-campagne voor de Volkskrant
verslaat, red.] zal opgelucht ademhalen.
Veel naweeën over motie en debat van gisteren. De Hoop Scheffer had een derde
termijn gevraagd. Verkijk je niet op de zogenaamde opinieleiders. De mensen in het
land weten wel beter en die zijn het met mij eens. De politiek in Nederland gaat nooit
waar die over gaat. Dat maakt de politiek hier ook zo verhullend en tegelijk zo
interessant. Vijftig jaar geleden heb ik Meeuwen boven Sorrento gezien met Ko van
Dijk in de rol van schipper op een marinevaartuig. Hij speelde die rol prachtig. Er
zijn problemen met de bemanning. Ko van Dijk gooit zijn pet op de grond en zegt
tegen een matroos: ‘Raap hem op.’ Uitdaging en antwoord. Het debat van gisteren
ging natuurlijk niet over mijn motie. Als Wallage haar had ingediend, was Koks
reactie wel anders geweest. Neen, dat debat ging over de VVD en over de vraag wie
de baas is. Alle andere fracties bogen voor Kok. Wij niet.
Ik vind het overigens niet zo verstandig dat Kok met een veto heeft gedreigd
ingeval van een Frans veto. Dat is nog wel wat anders dan een onbenullige
Kamermotie, die het nog niet eens haalt ook. Ik ben bang dat Kok de oplossing heeft
bemoeilijkt.
Ten slotte eindeloze stemmingen, waaronder enige hoofdelijke. Om één uur 's
nachts thuis. Heel vervelend.

Donderdag 16 april
De laatste vergaderdag van de Kamer. Ik volg 's ochtends een algemeen overleg
over een aantal asielzoekerskwesties. Rijpstra van de VVD heeft me dinsdag verteld
dat hij in ferme bewoordingen zijn teleurstelling
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gaat uitspreken over het beleid van Schmitz. Haar cijfers kloppen niet, de maatregelen
die zijn afgesproken presenteert ze niet. Gedurende ruim een uur probeert hij die
standpunten te verkondigen, maar hij krijgt weinig ruimte. De andere woordvoerders
interrumperen voortdurend en vallen Rijpstra soms fel aan. Van zijn betoog blijft
weinig over. Twee VVD-fractiegenoten van Rijpstra hebben bovendien gezorgd voor
munitie voor de andere partijen. Blaauw en Van den Doel hebben volgens dagblad
De Gelderlander onder meer beweerd dat in 2015 één miljoen asielzoekers in
Nederland te verwachten zijn. PvdA en GroenLinks vragen Rijpstra of hij die uitspraak
steunt. Hij is zichtbaar in verlegenheid en zegt dat hij er meer van wil weten van zijn
VVD-collega's. Later op de dag zegt hij tegen me dat hij hun uitspraken het liefst zou
willen intrekken, maar dat de fractiediscipline dat niet toelaat.
Clemens Cornielje, de nieuwe campagneleider van de VVD, vertelt me dat hij de
campagne op een paar punten heeft veranderd. Benk Korthals wordt ingezet als spin
doctor. Hij zal vanaf morgen elke ochtend de pers inlichten over de campagneplannen
van de dag. Ook zullen bewindslieden aanschuiven bij die persontmoetingen. De
VVD-ministers moeten veel vaker opdraven bij de grote campagneavonden dan de
bedoeling was. Bolkestein wordt op bijna alle avonden ingezet. Die intensivering
van de campagne is volgens Clemens niet bedacht als gevolg van de terugloop in de
peilingen. ‘Die gaan juist weer omhoog,’ zegt ook hij. Veertig zetels gaat de VVD
volgens hem halen.
Ik geloof er niets van. De campagne is volgens mij wel degelijk aangepast omdat
de VVD heeft ingezien dat er te veel van werd uitgegaan dat de hoge peilingen van
de afgelopen jaren (en het grote succes bij de Statenverkiezingen van '95) zich
automatisch zou vertalen in grote winst op 6 mei. De gemeenteraadsverkiezingen
hebben aangetoond dat het zo niet werkt en dus zijn nieuwe initiatieven noodzakelijk.
Met de dagelijkse vroege persontmoeting (afgekeken van de Britse politiek) probeert
de VVD de agenda voor de campagnedag te bepalen.
Het CDA vraagt een derde termijn aan voor de afronding van het EMU-debat om
de verdeeldheid in de coalitie over de aanpak van de kwestie-Duisenberg nog eens
breed uit te meten. Bolkestein trekt zijn motie niet in, ondanks dringende verzoeken
van de coalitiegenoten. Als Bolkestein dan ook nog zegt dat hij de woorden van Kok
kan uitleggen
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als een oproep om zijn motie te steunen, wordt Kok woedend. ‘Beneden alle peil,’
zegt hij tot twee keer toe. De verkiezingscampagne begint vanavond al. Kok grijpt
de gelegenheid aan om, net zoals hij tijdens de gemeenteraadscampagne een paar
keer deed, de VVD hard aan te vallen. De PvdA vreest nog steeds een nek-aan-nekrace
met de VVD, omdat uit hún interne peilingen blijkt dat het verschil tussen beide partijen
helemaal niet zo groot is.
Bolkestein wijkt geen millimeter, zeker niet nadat Kok vanavond voor de radio
heeft gezegd dat hij een veto van de Fransen tegen Duisenberg niet zal accepteren.
Bolkestein vindt dat de stille diplomatie van Kok en Van Mierlo tot nu toe heeft
gefaald. Benoemingen van Nederlanders in topfuncties zijn steeds mislukt. Nu wordt
het tijd voor de methode-Bolkestein. Maar zijn motie krijgt alleen steun van de CD.
Volgens Van Mierlo is er desondanks schade toegebracht. Hij zegt dat het de
verkeerde kant uit gaat met de benoeming van Duisenberg. De VVD verwacht dat dit
voorval winst gaat opleveren. Vijf zetels hoor ik zelfs.

Vrijdag 17 april
's Ochtends een tochtje in een oude salonboot uit de vorige eeuw, die voor een miljoen
gulden helemaal is opgeknapt en op zonne-energie vaart. Stil, geen uitlaatgassen en
geen vuil water. Ideaal dus, maar tegen wat voor kosten? We varen over de Amstel
en door de grachten. Femke mee. Verder een cameraploeg van Twee Vandaag.
Gebabbeld over infrastructuur en stroperigheid. Wordt morgenavond tussen halfzes
en zes uitgezonden.
's Middags een bijeenkomst met alle Kamerkandidaten tot plaats 57. Peptalk.
Vervolgens de campagneopeningsavond. Alle camera's en microfoons waren
aanwezig, inclusief de West-Duitse ARD. Hans Hoogervorst had een ijzersterke tekst
gemaakt. De talkshow met Kees Mijnten ging ook goed. Voor NOVA moest ik een
kruisgesprek met een oortje doen. Dat vind ik altijd lastig. NOVA wilde natuurlijk
kritiek uit mijn partij op mij laten horen. De enige die ze hebben kunnen vinden, is
David Pinto. Die wilde op de Kamerkandidatenlijst komen en haalt nu zijn gram. En
NOVA daar maar achteraan hollen! Om je dood te lachen.
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Vrijdag 17 april
Om halfelf houdt de VVD de eerste persontmoeting tijdens de campagne voor de
verkiezingen. Annemarie Jorritsma is ‘kandidaat van de dag’. Op de ruzie tussen
Kok en Bolkestein van gisteravond wil ze niet ingaan. Na afloop van de bijeenkomst
vraag ik haar voor de camera of ze zich niet een beetje jarig voelt nu ze kandidaat
van de dag is. Jorritsma straalt. Vindt ze het ook niet een beetje raar om tegelijkertijd
kandidaat van de dag te zijn van de VVD én minister van het paarse kabinet?
‘Schizofreen’ is het zelfs, volgens Jorritsma en dan kan ze ook niet meer heen om
een antwoord op de vraag waar gisteravond haar loyaliteit lag: bij haar partijleider
(Bolkestein) of bij voorzitter (Kok). Bij Bolkestein zegt ze, en ze gaat weer terug naar
de vergadering van de ministerraad.
Voor de journaals van twaalf en één uur maak ik een kort onderwerp. Dan ga ik
terug naar Haarlem, waar de VVD de eerste campagneavond houdt. Thuis lees ik de
kranten zorgvuldig. De Volkskrant publiceert de tweede aflevering van de
dagboeknotities van Bolkestein. Een flauw stuk. De ‘handtekening’ van Bolkestein
staat er niet meer onder, wel zijn initialen. Voortaan sla ik de rubriek over. Veel
aandacht voor het debat van gisteravond. Verwondering over het optreden van
Bolkestein overheerst. De commentatoren delen de opvatting van Kok en Van Mierlo
dat dit het proces om Duisenberg benoemd te krijgen, schaadt. Niemand gelooft dat
de VVD garen zal spinnen bij het optreden van Bolkestein van gisteravond.
Ik ga aan het eind van de middag naar het Concertgebouw. De SNG, de
omroepwagen met montage- en straalfaciliteiten (via een schotel en satelliet kunnen
vanuit zo'n SNG tapes naar de studio in Hilversum worden verzonden), is al
geïnstalleerd. Ik monteer een onderwerp voor het journaal van zes uur. Ward Bezemer
maakt met de cameraploeg een aantal sfeershots. Dat levert de eerste clash met
Clemens Cornielje op. Hij heeft alle kandidaat-Kamerleden naar het Concertgebouw
laten komen voor een generale repetitie. Ze moeten oefenen hoe ze straks, tijdens de
bijeenkomst, de zaal in moeten paraderen. Ward vindt het (terecht) een prachtig
shot. Gisteren heeft Clemens me over dit evenement verteld, maar hij heeft daaraan
toegevoegd dat hij niet wil dat er opnames van worden gemaakt. Daarentegen moest
ik zeker letten op de prachtige VVD-bus waarmee de kandidaten aangevoerd zouden
wor-
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den: dat zou volgens Clemens pas een prachtig plaatje opleveren. Ik heb tegen hem
gezegd dat ik de partijbussen zo langzamerhand spuugzat ben en dat ik wel zou zien
wat ik ging draaien.
Clemens is razend als hij ziet dat we de generale repetitie toch opnemen. Het lijkt
me niet handig om de eerste dag van de campagne al in een conflict verzeild te raken,
maar ik heb er ook geen trek in om me door Clemens de les te laten lezen. Dat schept
maar valse verwachtingen. Dus val ik net zo hard naar hem uit en zeg dat ik er geen
zin in heb om van de VVD te horen wat ik wel en niet mag draaien. Niet de generale
repetitie - wel de bus, hij kan de pot op. Petra Ginjaar en Meint Waterlander (leden
van het VVD-campagneteam) voegen zich bij het opstootje en ik herhaal het allemaal
nog eens luid en duidelijk. Bij de tegenpartij dringt ook het besef door dat een ruzie
met het NOS-Journaal aan het begin van de campagne niet gunstig is (ik dreig zelfs
geen seconde meer aandacht te zullen besteden aan die hele VVD, uiteraard in de
wetenschap dat ik dat nooit waar kan maken). Het werkt. Clemens bindt in en biedt
zijn excuses aan.
Om halfzeven interview ik Bolkestein over zijn ruzie met Kok. Als de camera nog
niet loopt, zegt hij dat het debat helemaal niet ging over Duisenberg, zoals het debat
over de uitbreiding van de NAVO niet ging over de NAVO: ‘Maar dat heb je wel in de
gaten, neem ik aan?’ Ik denk het wel, maar vraag toch wat hij bedoelt met die
opmerking. ‘Die debatten gingen over de plaats van de VVD in de politiek,’ zegt hij.
Hij maakt een vergelijking met een toneelstuk over twee militairen, verschillend in
rang. De hoogste gooit zijn pet op de grond en zegt tegen zijn ondergeschikte dat hij
die pet op moet rapen. Waarbij het volgens Bolkestein niet belangrijk is dat de pet
wordt opgeraapt, het gaat om de uitdrukking van de machtsverhouding. Kok die
tegen Bolkestein zegt: ‘Raap mijn pet op,’ dat is het dus zo ongeveer in zijn ogen. Ik
begin beter te begrijpen waarom hij gisteravond zo halsstarrig was.
Collega's van NOVA zijn ook in Haarlem. Met een van hen maak ik de afspraak
dat wij de gebeurtenissen in de zaal zullen draaien en zij datgene wat er buiten
gebeurt. We wisselen het materiaal uit. Ik ga naar de zaal om me voor te bereiden
op het journaal van acht uur. De VVD-avonden beginnen volgens schema om halfacht,
maar vanavond wordt het behoorlijk later. Tegen achten arriveert de bus met kandi-
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daat-Kamerleden bij het Concertgebouw. Dat is via een scherm in de zaal te volgen.
Ook is heel kort te zien dat de VVD'ers, als ze uitstappen, worden bekogeld. De
VVD-camera's gaan tijdens dit incident al heel snel op zwart. In de zaal valt het
incident verder niet meer te volgen.
Het journaal-onderwerp gaat over de gevolgen van de Duisenbergruzie. Ik heb
Bolkestein gevraagd of hij verwacht dat zijn opstelling goed valt bij de kiezers. Hij
denkt wel dat de mensen het waarderen dat hij is opgekomen voor het Nederlands
belang, was de strekking van zijn antwoord. Dat stukje zend ik uit en ik vertel er zelf
bij wat ik gisteravond laat in de wandelgang heb gehoord: dat VVD'ers verwachten
dat dit weleens goed zou kunnen zijn voor vijf zetels. Maar ik zeg ook dat de VVD
zenuwachtig is - het zelfvertrouwen dat ik noteerde tijdens de campagne voor de
gemeenteraadsverkiezingen is lang niet meer zo groot.
Daarna gaan Ward en ik aan de slag met de bijdrage voor tien uur. De intocht
van de kandidaten-Kamerleden is behoorlijk uit de hand gelopen. De taarten en
eieren vlogen de VVD'ers om de oren, vooral kandidaat-van-de-dag (de ‘jarige’)
Jorritsma schijnt behoorlijk getrakteerd te zijn. Daaruit wordt de conclusie getrokken
dat de daders taxi-chauffeurs zijn geweest. Maar als ik de beelden bekijk die van het
gooi-en-smijtwerk zijn gemaakt, herken ik types uit Haarlem die volgens mij nog
nooit in een taxi hebben gezeten. De NOVA-ploeg heeft prachtige opnamen van
Jorritsma die zich tegen rondvliegende eieren en taarten verweert en zelfs probeert
terug te meppen. Ze weigeren dit materiaal af te staan. Ik heb het zo langzamerhand
wel gehad. De NOVA-redacteur zegt een paar minuten later dat we het materiaal
alleen mogen gebruiken als we vermelden dat het van NOVA is. Het is werkelijk de
dwaasheid gekroond. We hebben sluitende afspraken gemaakt en nu dit. De incidenten
zijn ook gedraaid door een ploeg van de ARD die in Haarlem is, omdat ze een portret
van Bolkestein maken. De ARD-correspondent (een kennis van Ward) wil zijn materiaal
graag afstaan. Onder grote tijdsdruk monteer ik mijn bijdrage voor tien uur. NOVA
jengelt om het bandje met de toespraak van Bolkestein. De neiging om de deur op
slot te houden, is groot.
Bij de borrel na afloop probeert de ARD-correspondent Femke Boersma te strikken
voor een interview. ‘Moet ik dat nou doen?’ vraagt ze
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me. Ik heb geen behoefte me daarin te mengen. De kansen van de Duitser stijgen als
blijkt dat hij een televisieserie kent waarin Femke een hoofdrol speelde. Ik ga met
Stephan Koole en Natasja Kuijt naar een café.

Zaterdag 18 april
Tweemaal radio: drie kwartier voor Radio Rijnmond, twintig minuten bij Spijkers
met Koppen. Beide uitzendingen waren aardig. Spijkers wat spitser, zoals gewoonlijk,
en dat prikkelt tot wat sneller en directer antwoorden. Ik mag Jack Spijkerman. Hij
is begonnen als theologiestudent en dat is niet de slechtste opleiding. 's Middags
gewerkt. Uitzending in rondvaartboot was aardig. Zat ook in het journaal, dat beelden
had van de campagneopening van de PvdA. Zag er behoorlijk saai uit, zeker
vergeleken met onze opening de avond ervoor. Ons voordeel is dat we veel
aantrekkelijke bewindslieden hebben. Die mist de PvdA. Mijn commentaar op Kok
luidde: ‘Er is niets sociaals aan het maken van schulden.’ Dat begrijpt iedereen. In
de peiling van Interview is de PvdA een zetel gezakt en staat op 40. Wij zijn
procentueel iets gestegen, maar blijven steken op 36 zetels. Toch nog een zeer
respectabele winst van 5. GroenLinks op 14 en de SP op 6 zetels worden steeds meer
een bedreiging voor de PvdA. Het wordt modieus op GroenLinks te stemmen. Weer
zo'n vlam in de pan, want die kunnen hun ideeën toch niet in praktijk brengen. Als
D66 (nu 11 zetels) besluit niet mee te doen, kan het nog een interessante formatie
worden: VVD plus PvdA = 76 zetels, met CDA, D66, SP en GL in de oppositie. Dat
wordt nog moeilijk regeren. Maar PvdA en CDA plus GL wordt nog veel moeilijker.
Geestig!

Zondag 19 april
Naar Den Bosch, waar wij een conferentie over het midden- en kleinbedrijf hebben
georganiseerd. In de Orangerie, waar ik ook wel concerten gesponsord door Bank
Van Lanschot heb gehoord. De discussie is interessant. Nut en onnut van de PBO
[publieksrechtelijke bedrijfsorganisaties, red.]. Planning for free-
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dom versus de chaos van de markt. Organisatiedwang of het liftersprobleem.
Vestigingswet, winkeltijdenwet, de pemba en de euro. Onderwerpen die op het terrein
van de economische orde liggen. Die interesseren mij hevig, sinds ik in 1976 een
studie voor de Teldersstichting schreef: ‘Over de economische orde van Nederland’.
Wie die studie nu leest, denkt: waarvoor was die nou nodig? Maar Harry Langman
als voorzitter van het curatorium van de Teldersstichting vond het nodig in het
voorwoord te waarschuwen voor ‘een liberale contrareformatie’. Zozeer is het
opinieklimaat veranderd. 's Avonds dineerden Femke en ik bij oude vrienden. Erg
gezellig.

Zondag 19 april
's Middags naar Utrecht voor een discussie over vrouwen in de politiek. Wallage,
Anne Marie Stordiau (de woordvoerder van minister Sorgdrager) en Mischa Peters
(wetenschapper) zitten ook in het forum.
Anne Marie heeft me een prachtig voorval van begin augustus '94 verteld. De
formatie van het kabinet-Kok was bijna rond, alleen de ministersposten moesten nog
verdeeld worden. Anne Marie ging naar Italië, op bezoek bij Hedy d'Ancona die
daar ergens in een klein dorp vakantie vierde. Op verzoek van Wallage nam ze een
brief mee voor D'Ancona. De PvdA-top kon haar telefonisch niet bereiken. D'Ancona
moest dringend aan Wallage laten weten welke PvdA-vrouwen in aanmerking kwamen
voor een post in het kabinet. 's Avonds, op het balkon, hebben D'Ancona en Anne
Marie bij een goed glas wijn namen van potentiële vrouwelijke PvdA-bewindslieden
op een lijstje gezet. De volgende morgen belde D'Ancona deze namen aan Wallage
door, vanuit een snikhete telefooncel. Volgens Anne Marie zitten nu heel wat vrouwen
van hun lijstje in het paarse kabinet. Ze wil het verhaal niet tijdens het forum vertellen.
Dat lijkt me zonde.
Wallage staat zich er tijdens het forum op voor dat de helft van de nieuwe
PvdA-fractie uit vrouwen zal bestaan. Ik vraag hem naar het aantal vrouwen in het
nieuwe kabinet. Hij laat zich niet verleiden tot een duidelijke uitspraak. Later beroept
hij zich nog een keer op de vrouwvriendelijkheid van de nieuwe PvdA-fractie. Een
kans voor open doel. Voor de samenstelling van zo'n nieuwe fractie wordt heel veel
tijd
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uitgetrokken. De personele bezetting van een nieuw kabinet gebeurt traditiegetrouw
in de laatste week van de formatie en is, zou je kunnen zeggen, een haastklus. Dus
vraag ik Wallage of hij nu al een lijstje heeft van potentiële vrouwelijke kandidaten
voor een post in het nieuwe kabinet. Natuurlijk heeft hij nu al zo'n lijstje. Anne Marie
kan dan niet achterblijven en vertelt haar verhaal uit '94. Wallage redt zich er handig
uit. Volgens hem was D'Ancona de enige die de PvdA-top nog niet had geraadpleegd
en wilden ze ook per se haar advies horen. Sjakie Strijkijzer is zijn bijnaam op het
Binnenhof, omdat hij als geen ander in staat is zich verbaal uit netelige situaties te
redden.
Voor het overige gaat de forumdiscusssie vooral over de vraag of er aan vrouwen
hogere eisen worden gesteld dan aan mannen. Het levert niet veel nieuwe
gezichtspunten op. Na afloop blijf ik in het Polmanshuis hangen om met vrienden
uit Utrecht te eten en te drinken.

Maandag 20 april
's Ochtends een interview met Reuters. Daarvan zal ik overmorgen wel een paar
citaten in hun bericht terugvinden. Reuters is niet zo breedsprakig als het Nederlandse
journaille, dat zich meestal voor eindeloze kleedkamerjournalistiek interesseert. Heb
je het over de yen, kijken ze als een kip naar het onweer. Terwijl het onderwerp wel
wat belangrijker is dan dat eeuwige poldermodel.
Begin van de middag twee SBS-programma's (Actienieuws en Hart van Nederland)
die worden opgenomen in het station van Utrecht. Snelle journalistiek tegen een
eenvoudige achtergrond met veel omstanders die ook aan bod kwamen. Er werd heel
normaal op de VVD gereageerd ondanks leading questions.
Vervolgens per trein naar Maastricht, waar alle zwembaden dicht waren. Goede
avond in een bomvolle Bonbonnière. Laat thuis.

Maandag 20 april
De PvdA maakt een ruk naar links, is de boodschap vanmorgen tijdens de
VVD-persontmoeting. De kandidaat van de dag, Zalm, zet die opvat-
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ting kracht bij met zijn verhaal over de financiële paragraaf van het
PvdA-verkiezingsprogramma. Als die wordt uitgevoerd, komt er een einde aan het
succesvolle begrotingsbeleid van het paarse kabinet, vindt hij. Zalm heeft zich eerder
kritisch uitgelaten over het PvdA-verkiezingsprogramma, maar niet zo fors als
vandaag. Natuurlijk is het campagnetaal. Maar als Zalm in het interview dat ik na
afloop met hem heb, zegt dat hij geen minister van Financiën kan zijn in een kabinet
dat de financiële plannen van de PvdA voor een belangrijk deel moet uitvoeren, vind
ik het toch nieuwswaardig. Die toevoeging maakt zijn kritiek minder vrijblijvend.
We zenden het uit in de middag-journaals. Tot nu toe heeft de campagnestrategie
van de VVD het beoogde resultaat: media-aandacht overdag.
Begin van de middag rijd ik naar Maastricht. Op de radio hoor ik de reactie van
Melkert op de uitspraken van Zalm: ‘Gezeur van een zondagskind.’ Een beetje theater
is het wel, deze aanvaringen tussen PvdA en VVD. Beide partijen roepen om het hardst
dat ze hun samenwerking willen continueren. Zo beschouwd is het eigenlijk zonde
van de tijd en het geld, deze campagne. Maastricht is ver, ik heb urenlang de tijd
voor bespiegelingen die ertoe leiden dat ik mijn baan overbodig verklaar. Uit
onderzoek blijkt dat de meeste kiezers willen dat er opnieuw een paars kabinet komt.
Heeft Paars het land dan zo veel goeds gebracht? Zou een kabinet van andere
samenstelling het wezenlijk anders hebben gedaan? Ik betwijfel het. In de
voorbereiding op de campagne heeft de hoofdredacteur van het NOS-Journaal, Nico
Haasbroek, een gesprek georganiseerd tussen een deel van de Haagse
journaal-redactie en een aantal ‘opinieleiders’. Een van hen vroeg ons wat hij moet
gaan stemmen om Paars II te krijgen. Hij wil zo'n kabinet graag, omdat hij van Paars
I ‘geen last heeft gehad’.
Onderweg naar Maastricht heb ik via de mobiele telefoon met Stephan Koole en
Sjuul Paradijs (van De Telegraaf) afgesproken dat we elkaar ontmoeten in een café
op het Vrijthof. Om een uur of vijf treffen we elkaar. We bespreken waarover het zal
gaan vanavond, tijdens de VVD-campagneavond in De Bonbonnière. De uitspraken
van Zalm vandaag zullen we zeker aan Bolkestein voorleggen. Ook Bolkestein heeft
al een paar keer benadrukt dat Paars II het financiële beleid van Paars I moet
voortzetten. Maar hij vindt ook dat Zalm deel moet uit-
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maken van dat tweede paarse kabinet, dus het is het een of het ander: óf van dat
financiële beleid een breekpunt maken in de formatie, óf Zalm laten vallen. ‘Nieuws
is een afspraak tussen journalisten’, treffend citaat van Kees Sorgdrager.
Als we in De Bonbonnière aankomen, staat Bolkestein RTL te woord. Als hij Sjuul
ziet, roept hij: ‘Wat vindt u ervan, meneer Paradijs?’ Sjuul vindt niks, zegt hij, hij
is verslaggever. Daarna interview ik Bolkestein. Ik vraag eerst hoe belangrijk het
voor hem is dat een tweede paars kabinet het financiële beleid van Paars I doorzet.
Heel belangrijk natuurlijk. En wat als de PvdA vasthoudt aan de voorstellen uit het
verkiezingsprogramma? Dan wordt het heel moeilijk, is het voorspelbare antwoord.
Zo moeilijk dat Bolkestein, net als Zalm, zou kunnen denken: nu hoeft het voor mij
niet meer? Bolkestein aarzelt met zijn antwoord, maar is vastbesloten om de formatie
niet op voorhand te bemoeilijken door met breekpunten te gaan dreigen. Met dat
soort dreigementen heeft de PvdA in vorige formaties slechte ervaringen opgedaan,
merkt hij op. ‘Maar,’ vraag ik hem, ‘hoe moet het dan met Zalm? U wilt toch per se
dat hij ook de minister van Financiën in Paars II wordt?’ Ook de aanwezigheid van
Zalm is ‘heel belangrijk’. Bolkestein laat zich niet vangen op een uitspraak die hem
nog lelijk dwars kan zitten de komende weken. Na afloop staat hij te grijnzen. ‘Drie
keer geprobeerd, maar het is je niet gelukt,’ zegt hij.
Tijdens de campagnebijeenkomsten van de VVD spelen talkshows een belangrijke
rol. Bolkestein is bij die interviews veel spontaner dan tijdens de toespraken waarmee
hij de campagneavonden opent. Een zaal toespreken is een kunst, Bolkestein beheerst
die kunst niet goed. Ik vind dat de onlangs in zijn programma geïntroduceerde autocue
(de schermpjes waar hij, onzichtbaar voor de zaal, zijn teksten van voorleest) weinig
verbetering in zijn optreden heeft gebracht. Voor aanvang van campagneavonden
repeteert hij zijn toespraak altijd in een zorgvuldig ontruimde zaal. Technici die
bezig zijn met de opbouw van de geluids- en lichtinstallaties kunnen hun
werkzaamheden staken, Bolkestein wenst niet dat iemand getuige is van zijn strijd
met de autocue. Ik heb al een paar keer geprobeerd deze repetitie te draaien, maar
helaas (nog) zonder resultaat.
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Ik rijd om halfelf naar huis. Morgen moet ik naar de andere kant van het land:
Marum, in Groningen.

Dinsdag 21 april
Om halfelf 's avonds opname voor een zakelijk programma van RTL5: Business
Update. Kon nog eens mijn verhaal kwijt over de PvdA die afstand neemt van het
stringente begrotingsbeleid van Gerrit Zalm. Nauwelijks is het mooi weer of die
partij denkt dat het zomer blijft. Reuze stom. Is Wim Kok de ellende met de
tussenbalans dan vergeten?
Lunch met Oldekalter, Lunshof en Praaning in het Amstelhotel. Ik houd niet van
dat hotel. Toch iets te veel voor mensen met eigendunk.
Vandaar naar Assen, waar ik een alleraardigst halfuur voor de microfoon van
Radio Drenthe had. Veel phone-inners komen met specifieke problemen waarop niet
zo meteen een antwoord te geven is. Toch heel leuk.
Avondoptreden in Marum. Weer een bomvolle zaal met zo'n zeshonderd mensen.
Die hoge opkomsten geven mij vertrouwen. Achter in de zaal een stel onrustige
boeren, maar verder geen probleem. Zalm geeft Melkert van katoen, en terecht. Kok
laat weten dat met elf zetels D66 toch twee ministersposten kan krijgen. Hij denkt
dat een PvdA/VVD-kabinet niet lang zal duren. Maar waarom eigenlijk?

Dinsdag 21 april
's Middags biedt Melkert zich aan bij Kees Boonman. Volgens Melkert leven er
binnen de VVD, bij Zalm met name, plannen om niet alleen de uitvoering van de
sociale zekerheid te privatiseren, maar ook de beoordeling van de vraag wie in
aanmerking komt voor een uitkering. Als de VVD dat idee doorzet, ziet de PvdA van
samenwerking met de liberalen af, aldus Melkert.
Pikante uitspraken, want over het onderwerp (privatisering in de uitvoering van
de sociale zekerheid) moet aanstaande vrijdag in de ministerraad nog een besluit
worden genomen. De verantwoordelijkheden beginnen behoorlijk door elkaar heen
te lopen bij ministers die óók kan-
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didaat-Kamerlid zijn. Op weg naar Marum probeer ik te achterhalen wat er over dit
onderwerp is afgesproken tussen PvdA en VVD. Volgens VVD-fractiespecialist Henk
van Hoof is er binnen de ministerraad een akkoord. Hij zegt niet te weten of Zalm
daar afstand van wil nemen, of hij verder wil gaan dan alleen het privatiseren van
de uitvoering. Marum lijkt haast nog verder weg dan Maastricht. Ik ben al vroeg
vertrokken, omdat boeren gedreigd hebben de bijeenkomst onmogelijk te maken. Ze
willen, zo heb ik begrepen, de zaal blokkeren. Ik heb grote huiver bij dit soort acties.
Als het NOS-Journaal er aandacht aan besteedt, zullen nieuwe acties zeker volgen.
Maar aan de andere kant moet je er wel bij zijn voor het geval het uit de hand loopt.
Ik arriveer om halfvijf, voorlopig is er nog geen boer te zien.
Ik bel Tom van der Maas over de uitspraken van Melkert. Hij zegt dat Bolkestein
er wel op wil reageren. Nog geen tien minuten later belt hij terug: Bolkestein wil
niet reageren, hij reageert niet op Melkert, hij reageert alleen op Kok. Ik word dit
gezeur behoorlijk zat.
De lijsttrekker van de Nederlandse Middenstandspartij is weer van de partij. Hij
laat zich vaak zien bij VVD-avonden. Ik begin een hekel te krijgen aan de man, omdat
hij voortdurend voor de camera springt. De zaal, die in weekeinden dienstdoet als
discotheek, zit tegen halfacht bomvol. Tijdens de toespraak van Bolkestein gebeurt
er niets. De lijsttrekker van de NMP is de grootste onruststoker, maar het publiek
reageert afkeurend als hij iets roept. Tijdens de talkshow zegt Bolkestein dat Melkert
onzin verkoopt. Er is een akkoord tussen PvdA en VVD over de mate waarin de
uitvoering van de sociale zekerheid geprivatiseerd kan worden en dus slaan de
opmerkingen van Melkert nergens op. Ik bel zijn teksten door naar de redactie zodat
ze verwerkt kunnen worden in het verkiezingsonderwerp voor het journaal van tien
uur.
Na afloop hoor ik de NMP-meneer telefonisch aan iemand vragen om het journaal
van tien uur op te nemen: ‘Ze hebben alles gefilmd, ik haal vanavond zeker de
televisie.’ Jammer voor hem, maar dat feest gaat niet door. Ik heb geen verslag
gemaakt en als ik het wel had gedaan, zou ik hem er zorgvuldig uit geknipt hebben.
Jan Rijpstra zegt dat morgen het langverwachte artikel van Bolkestein over
asielzoekers verschijnt. Volgens Rijpstra bevat het geen nieuws. De VVD broedt ook
op een ma-
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nier om de uitspraken van Adelmund in HP/De Tijd breder onder de aandacht te
brengen. Ze beweert dat de PvdA in 2000 op zoek gaat naar een opvolger voor Kok.
Het liefst wil de VVD zich hardop afvragen hoe groot het gezag van Kok eigenlijk
nog is, als de zoektocht naar zijn opvolger al wordt aangekondigd. De tekst is al
klaar: ‘Met welke Kok krijgen we eigenlijk te maken de komende jaren? Is hij nog
de baas in z'n partij of dreigen CDA-achtige toestanden?’ Ik krijg de indruk dat niet
iedereen binnen het VVD-campagneteam deze aanpak aandurft.

Woensdag 22 april
Ons artikel over asielzoekers in de Volkskrant, onze column over normen en waarden
in De Telegraaf. Aanbieding van een stuk door de drie zuidelijke commissarissen
der Koningin die niet achter willen blijven bij hun noordelijke collega's. De verplichte
figuren worden gedanst. Ik maakte de fout te zeggen dat het goed ging in Brabant
en Limburg. ‘En Zeeland dan?’ vroeg de Zeeuwse televisie. ‘De werkloosheid in
Zeeland is hoger dan elders. Wat gaat u daaraan doen?’ De gedachte dat de Zeeuwen
er zelf iets aan kunnen doen, kwam niet bij deze man op.
Saai debat in de Ridderzaal tussen een aantal ondernemers en de vier lijsttrekkers.
Kok wil een groen poldermodel. Dat zou neerkomen op een moesjawara over de
inrichting van ons land met: ja, met wie eigenlijk? Waarom alleen de milieubeweging?
Waarom niet ook met de ANWB? De consumentenbond? De Rode Draad? Ik zie daar
niets in. Maar het komt natuurlijk sympathiek over. Verder veel misbaar over de
optieregelingen. Terecht overigens, want de bedragen waarover wordt gesproken
zijn ronduit ergerlijk. Zij passen niet in de egalitaire cultuur van Nederland. En ik
wantrouw het argument dat topondernemers moeten concurreren met het buitenland.
Er zijn vele redenen waarom ondernemers in Nederland willen werken en het salaris
is daar slechts een van.
Om halfdrie Jeugdjournaal/Het Klokhuis. Een programma over de politiek. Ik
probeer zo eenvoudig mogelijk te spreken. Meestal lukt me dat wel. Vervolgens een
interview met Xan Smiley van The Economist bij mij thuis. Volgens hem zien veel
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mensen mij niet als minister-president, omdat ik niet saai genoeg ben. Zou hij weleens
gelijk in kunnen hebben.
Ik moest van tien over zes tot zeven uur voor de microfoon van Radio Noord zitten.
Ik had 25 minuten uitgetrokken voor de rit van mijn appartement naar de Sloterkade,
maar kwam toch nog tien minuten te laat aan. Overal wordt aan de straten gewerkt.
Heel frustrerend. De vragen waren overigens van redelijk niveau. Ik houd van die
phone-ins. Zij brengen mij in direct contact met de kiezer.

Woensdag 22 april
In de Ridderzaal om elf uur het debat tussen de lijsttrekkers van de vier grote partijen
en vier vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Charles Groenhuijsen is voor veel
geld uit Amerika overgevlogen om het te leiden. Kok herhaalt zijn kritiek op de riante
optieregelingen voor topmensen bij grote bedrijven. Vertegenwoordigers van het
bedrijfsleven zijn het nota bene met hem eens. Hij houdt een pleidooi voor een groen
poldermodel, een overlegstructuur tussen milieulobby, bedrijfsleven en overheid,
een van GroenLinks gepikt ideetje. Bolkestein voelt er niets voor. Ook nu trekken
Kok en Bolkestein de meeste aandacht.
's Middags spreek ik Tom van der Maas. Bolkestein predikt nu al avonden achtereen
dat de VVD zichzelf op 6 mei zal overtreffen. Dat betekent dus dat hij ten minste 37
zetels wil halen. Dat klopt, zegt Tom, en als dat niet gebeurt is Frits weg. Ik acht de
kans minimaal dat Bolkestein dat ooit voor een camera zal zeggen, maar ik wil het
een van de komende dagen zeker een keer proberen. Ik vraag me wel af of de
vertrouwensrelatie tussen Bolkestein en Tom zo groot is dat Bolkestein dit soort
dingen tegen hem zegt. Bolkestein staat er bovendien niet om bekend dat hij met veel
mensen over dit soort dingen praat.
Het is heel mooi weer. De terrassen op het Plein lokken meer dan de
campagneavond in Ugchelen. Bolkestein gaat niet naar Ugchelen. Hij houdt zich
vandaag bezig met het andere deel van zijn campagne: de media. Wat dat betreft is
het een overzichtelijke lijsttrekker om te volgen. Hij is aanwezig bij de meeste grote
avonden van de VVD en hij doet radio- en televisie-interviews. Niks geen bezoeken
aan markten, buurthuizen of crèches, dat laat hij aan Kamerleden en bewindslieden
over.
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Dat soort activiteiten zou de VVD ook stemmen kosten, denk ik, want het past absoluut
niet bij hem.
Het asielzoekersthema dat de VVD voor vandaag heeft geagendeerd via het artikel
van Bolkestein komt niet van de grond. Dat zal het campagneteam tegenvallen, na
alle ketelmuziek vooraf. De meeste andere partijen willen niet reageren om de VVD
niet in de kaart te spelen. Alleen Pronk verwijt Bolkestein stemmingmakerij, een
Pavlov-reactie. Wij hebben in de redactievergadering al besloten dat we geen
aandacht besteden aan het thema. Het artikel van Bolkestein is een opsomming van
voorstellen die de VVD de afgelopen jaren al eerder deed voor een strenger asielbeleid.
Ik ga vanavond eten met een vriendin. Ze vraagt of ik niet bang ben dat ik nieuws
mis, nu ik niet naar Ugchelen ben gegaan. Clemens Cornielje heeft me verzekerd
dat de daar aanwezige VVD-bewindslieden ‘niets van plan zijn’, dat ze geen
nieuwswaardige mededelingen zullen doen. Een verbijsterde blik aan de andere kant
van de tafel: ‘Geloof je dat dan?’ Ja, dat geloof ik. Nieuwswaardige mededelingen
en camera's zijn, zeker tijdens de campagne, onlosmakelijk met elkaar verbonden.
In het journaal van tien uur zie ik tóch de reactie van Pronk op Bolkestein. Dat
vind ik raar, na onze afspraak niets aan het onderwerp te doen.

Donderdag 23 april
's Ochtends opname van Middag-editie in Amsterdam. Ik moest een dertigtal vragen
snel beantwoorden. Ik houd daar wel van. Het doet een appèl op mijn spitsvondigheid.
Daarna, in Den Haag, uitslag van de schoolverkiezingen. Zo'n 134.000 scholieren
hebben gekozen. PvdA wint het meeste en komt op 37 zetels. Wij winnen ook, maar
wat minder, en komen op 35 zetels: een close second. D66 wordt gedecimeerd.
GroenLinks wint veel. Je ziet de trends die het hele electoraat vertoont, maar dan in
een lachspiegel. 's Avonds een optreden in Avifauna (Alphen a/d Rijn). Vijf minuten
vóór het einde kwam een bommelding binnen. De ‘helse machine’ zou in een van
de wc's zijn verstopt. Iedereen moest het pand verlaten, dus heb ik geen boeken
kunnen signeren. Jammer voor de Spinozastichting, die het batig saldo van de verkoop
ontvangt.
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Donderdag 23 april
Deze campagne krijgt geen vaart en ik denk dat het ook niet meer zal gebeuren. Het
geweeklaag over het saaie gehalte van het verkiezingsnieuws begint de kop op te
steken. Ik ben het er wel mee eens, maar had ook niet zoveel anders verwacht. Een
coalitie waarvan de deelnemende partijen zeggen dat ze door willen regeren, dat is
niet het recept voor een enerverende campagne. Het is in ieder geval heel wat anders
dan in '94, toen de regeringspartijen PvdA en CDA niets meer van elkaar moesten
hebben en allebei sterk op verlies stonden. Toen hing verandering in de lucht. Nu
niet, tenzij het misloopt met D66. Bovendien hing de campagne in '94 van incidenten
aan elkaar. Tot nu toe zijn grote misstappen of ‘schandalen’ in deze campagne
uitgebleven. De VVD ‘piekte’ met de kwestie-Van Baalen te vroeg.
Een nieuwe samenwerking tussen PvdA en VVD lijkt mij journalistiek wel
aantrekkelijk de komende jaren. Als uitkomt wat nu alom wordt voorspeld, namelijk
dat de groei van de economie de komende jaren terugloopt, komt zo'n samenwerking
onder zware druk te staan. De PvdA legt zich nu vast op de belofte dat er de komende
jaren veel gedaan zal worden voor mensen met lage inkomens. In een teruglopende
economie is het lastig om die belofte te houden - dat bleek tijdens de samenwerking
tussen de PvdA en CDA en dat zal volgens mij nog sterker tot uiting komen in een
kabinet waarvan PvdA en VVD deel uitmaken. Daarom denk ik dat een nieuw paars
kabinet interessant kan worden.
Op weg naar Alphen aan den Rijn (waar de VVD campagne voert vanavond) hoor
ik van Bernice Willemsen, bureaucoördinator van de Haagse redactie, dat Dutroux
is ontsnapt. Allemaal aftreden, daar in België. De radio meldt het vrijwel onmiddellijk
daarna, nog zonder de bijzonderheden waar ik naar snak. Wij kunnen het in Alphen
vanavond in ieder geval rustig aan doen. Ik zie af van mijn voornemen om Bolkestein
voor de camera te confronteren met de vraag naar de consequenties die hij trekt uit
een tegenvallende verkiezingsuitslag. Op een geschikt moment vraag ik daar ‘off the
record’ de komende dagen weleens naar.
Ik interview hem nu over het asielbeleid. Hij zal daar vanavond over spreken. Het
interview vlot niet. Dat gebeurt de laatste tijd vaker. Bolkestein wil het een paar keer
overdoen. In radio-interviews praat hij
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veel losser. Eenmaal voor de camera is hij veel te veel op zoek naar oneliners. De
opmerkingen van Pronk en ook Borst (die hem ervan beticht heeft in te spelen op
onderbuikgevoelens) hebben hem geïrriteerd. Hij verwijt Pronk en Borst dat ze niet
op de inhoud van zijn opmerkingen zijn ingegaan, en dat hij nog nooit iets gelezen
heeft over hún opvattingen over het asielbeleid. Wat Borst betreft moge dat waar
zijn, Pronk doet hij daarmee tekort.
Het blijft lang onduidelijk wat ik voor de journaals van acht en tien uur kan maken.
Het is zo'n avond dat alles misloopt. Ik krijg ruzie met mensen van Den Haag Vandaag,
omdat ze een leuk shot van Zalm op de motorkap van zijn auto niet willen afstaan.
Een flinke uitval helpt. Iets na tienen moet de zaal worden ontruimd vanwege een
bommelding. Bij zo'n avond hoort regen. Die valt dan ook met bakken uit de lucht.
‘Ontruimde’ VVD'ers vluchten een bar elders op het Avifaunaterrein binnen en nemen
een biertje. Dat zouden ze zonder bommelding trouwens ook wel doen. Ik praat nog
wat na en hoor dat Bolkestein het debat dat hij morgen voor RTL voert met Kok, wil
aangrijpen om de langverwachte tweestrijd aan te gaan. Ik vermoed dat hij ‘de’
mededeling over z'n kandidaat-premierschap zal gaan doen. Tegelijkertijd kan ik
het me niet voorstellen, want wat voor eer valt daar nou aan te behalen? Bolkestein
zal deze campagne wel duidelijkheid moeten verschaffen over zijn eventuele
beschikbaarheid, maar het lijkt me een kamikazeactie om dat in een rechtstreeks
debat met Kok te doen.

Vrijdag 24 april
Rond het middaguur in Warmond getennist en verloren. ‘Goed voor je karakter,’ zou
mijn vader hebben gezegd. Aan het einde van de middag het RTL-debat tussen Kok
en mij. Alleen werd het geen debat. Het publiek mocht vragen stellen. Die waren
heel redelijk. En daar moesten Kok en ik op reageren. Dan zie je Kok op zijn best:
veel warme woorden. Hij kreeg meer tijd van Frits Wester dan ik. Ook vaak het
laatste woord. Maar om te concluderen, zoals door journalisten werd gedaan, dat
Kok het ‘glansrijk had gewonnen’ vind ik overdreven. Waarom knielen zo veel
journalisten voor de macht? Of voor wat daarvoor doorgaat? Dat deden ze voor
Lubbers ook. En daarvoor voor Van
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Agt en al helemaal voor Den Uyl.
Ik heb ook gezegd dat ik kandidaat voor het premierschap ben ingeval de VVD de
grootste wordt. De VVD is een grote, zelfbewuste en verantwoordelijke partij die
natuurlijk een kandidaat-premier moet hebben.

Vrijdag 24 april
Kok moet er niet aan denken dat Nederland een maximum stelt aan het aantal
asielzoekers dat elk jaar naar Nederland mag komen, ‘zoals de heer Bolkestein
bepleit’. Ik hoor de uitspraak in de auto nu voor de vierde keer, en elke keer weer
moet ik denken aan een interview dat Kees Sorgdrager ooit met Jorritsma had, toen
het rivierwater hoog stond en de dijken het bijna hadden begeven. Jorritsma zei toen
dat ze er ‘niet aan had moeten denken’ dat die dijken het niet hadden gehouden.
Kees zei toen streng tegen haar dat ze daar wél aan had moeten denken, want daar
is ze minister voor. Jorritsma zweeg, en dat gebeurt niet vaak.
Vroeg op weg. Vandaag is het de laatste keer dat dit kabinet in officiële staat
vergadert. Het begin van de avond mag vastgelegd worden door fotografen en
camera's. Ik begeleid de NOS-ploeg. Veel ministers zeggen het zich niet eens
gerealiseerd te hebben dat dit een historische vergadering is, maar volgens de
Rijksvoorlichtingsdienst is de opkomst ongekend hoog. Ook veel staatssecretarissen
hebben zich voor dit kabinetsoverleg aangemeld.
Daarna naar de persontmoeting van de VVD. Kandidaat-Kamerlid Nicolaï maakt
ten overvloede duidelijk dat de publieke omroep weinig heil te verwachten heeft van
zijn partij. De wekelijkse persconferentie van Kok is vroeg. Kok heeft haast, hij moet
nog naar de koningin en wil zich voorbereiden op het debat met Bolkestein. Als hij
Nieuwspoort verlaat, zegt hij zelfverzekerd: ‘Tot in de volgende kabinetsperiode.’
De camera liep nog, we zullen het zeker uitzenden.
In de loop van de middag naar Hilversum om de opname van het debat
Kok-Bolkestein bij te wonen. Meteen aan het begin doet Bolkestein de langverwachte
mededeling: hij is de kandidaat-premier van de VVD. Hij zegt het bijna met weerzin.
Kok reageert gretig: eindelijk duidelijkheid, eindelijk een echte ‘vijand’. Ik zit naast
Noortje van Oostveen. Ze
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zit driftig te schrijven. Tijdens de eerste ingelaste pauze voor reclame zegt ze dat ze
niet weet wat ze van het debat moet vinden. Het komt duidelijk onverwacht, dit
geschenk van Bolkestein.
De opzet van het debat biedt weinig mogelijkheden voor de confrontatie die
Bolkestein wilde. De rol van het publiek is groot. Kok doet het veel beter dan
Bolkestein. Voortdurend neemt Kok het woord als gespreksleider Frits Wester een
gespreksthema probeert af te ronden. Frits probeert hem af te kappen, maar dat lukt
hem zelden. Aan het eind maakt Bolkestein een fout. Hij zegt dat Kok nog steeds
premier mag worden als de VVD een paar zetels groter wordt dan de PvdA. Kok haalt
de slag meteen binnen: ‘Meneer Bolkestein, dan kómt u aan het begin van dit
programma eindelijk met uw grote mededeling en dan hebt u bijna een uur later al
weer spijt?’ Bolkestein lacht berustend - hij weet ook dat hij dit debat verloren heeft.
Om tien uur thuis. RTL zendt het debat nu uit. Ik kan eindelijk de band bekijken van
het interview dat Karel van der Graaf een paar weken geleden maakte met Bolkestein
en zijn vrouw. Als ik het gezien heb, weet ik zeker dat Femke Boersma met het zweet
in haar handen naar RTL heeft gekeken vanavond. Want ze zag een Frits die ‘in zijn
hoofd’ zat, niet ‘in zijn lijf’.

Zaterdag 25 april
Ik moet al om negen uur bij New Metropolis - het nieuwe wetenschapsmuseum aan
het IJ - zijn voor een opname van Netwerk. Het gaat over het jaar 2010. We hebben
het over landinrichting, de infrastructuur, sociale zekerheid en dat soort zaken meer.
Het is moeilijk voortdurend te schakelen tussen 2010 en nu. De opname duurt een
uur, de uitzending een kwartier. Het zal mij benieuwen.
's Middags een themaconferentie over criminaliteit in Rotterdam. Een van de
inleiders was Marc Verwilghen, voorzitter van de commissie-Dutroux. Een pikant
ogenblik voor hem om in Rotterdam te zijn. Hij was vernietigend over het Belgische
politieke stelsel. Zelfs in aanmerking genomen dat hij een VLD-man [Vlaamse Liberale
Democraat, red.] is, was zijn oordeel ongemeen hard.
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's Avonds Lagerhuis. De eerste discussie betrof de vraag of in België niet slechts
twee ministers, maar het hele kabinet naar huis moest. Ik antwoordde dat het de
Belgen zo hoog zit dat alleen nieuwe verkiezingen uitkomst kunnen bieden. Daarna
een discussie over onze asielzoekersvoorstellen. Als discussie stelde het weinig voor,
want niemand luistert naar de ander. Als men het verschil tussen ‘asielzoeker’ en
‘vluchteling’ niet weet, heeft een debat natuurlijk geen zin.
Slechte peilingen: een verlies van twee zetels ten opzichte van de vorige. Dus naar
34. PvdA wint 1 (41), D66 ook (12). De reden voor onze terugval is onduidelijk.
Misschien een ondoordachte uitspraak van Atzo Nicolaï dat Radio 2 en 3 moeten
verdwijnen? Mysterie.

Zaterdag 25 april
De campagne kan me eigenlijk gestolen worden vandaag. Maar gelukkig is het slecht
weer, echt een dag om te werken. De boodschappen besteed ik uit en zelf ga ik naar
Rotterdam, waar de VVD campagne voert onder het motto ‘criminaliteit en veiligheid’.
De middagbijeenkomst wordt gehouden in een somber scholencomplex. Weer zo'n
aula in een zitkuil, wie dat ooit bedacht heeft moet zelf een rottijd hebben gehad op
de middelbare school. Voor de derde keer deze week is er een bommelding. De
VVD'ers van de organisatie blijven er laconiek onder.
In de pauze interview ik Bolkestein over zijn uitlatingen van gisteravond over het
premierschap. Ik leg hem eerst twee uitspraken voor die hij kortgeleden deed in het
werkgeversblad Forum. Hij zei daarin best te willen verklappen dat hij niet verwacht
dat de VVD bij de komende verkiezingen de grootste wordt. Ik vraag hem of hij van
gedachten is veranderd. Zijn antwoord luidt: ‘Daar denk ik nu inderdaad anders
over, ik heb er goede hoop op dat de VVD wel de grootste partij wordt.’ Hij zei in
Forum ook dat hij beseft dat het Kok stemmen oplevert als hij bekendmaakt dat hij
de kandidaat-premier van de VVD is. Kok als premier vinden veel mensen nu eenmaal
een aantrekkelijker gedachte dan Bolkestein als premier. Het antwoord dat Bolkestein
geeft als ik hem deze uitspraak voorleg, is: ‘Een volwassen en grote partij als de VVD
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moet een kandidaat-premier in huis hebben.’
Volgende vraag: ‘Van Kok weten we wat hij doet als de PvdA niet de grootste
partij wordt. Wat doet u eigenlijk als de VVD niet de grootste wordt?’
Antwoord: ‘Dat hangt ervan af. Ik kan in de Kamer gaan zitten, dat is ook wel...
mag dit alsjeblieft even over?’
Natuurlijk. Zelfde vraag.
Antwoord: ‘Dat is nog niet helemaal zeker. Het is mogelijk dat ik... nee sorry,
Margriet, dat is weer niet goed. Dit moet over.’
Natuurlijk. Zelfde vraag.
Antwoord: ‘Ik kan in de Kamer gaan zitten, fractievoorzitter blijven. Dat is het
meest waarschijnlijk. Ik kan ook minister worden, maar die kans acht ik kleiner.’
Vraag: ‘U zegt steeds dat de VVD op 6 mei een historische zege gaat boeken. Dat
betekent dus dat u meer zetels wilt halen dan Nijpels in '82, meer dan 36 zetels dus?’
Antwoord: ‘Ja, dat wil ik.’
Vraag: ‘En als dat niet gebeurt?’
Antwoord: ‘Dan ben ik teleurgesteld.’
Vraag: ‘Trekt u er ook persoonlijke consequenties uit?’
Antwoord (fel): ‘Nee, dan ga ik gewoon door.’
Het heeft geen zin er nu verder op door te gaan. Even daarna zie ik kans om hem
buiten beeld te vragen wat zijn overwegingen zijn bij de keus voor ofwel het
fractievoorzitterschap ofwel een post in het kabinet. Bolkestein legt uit dat het zal
afhangen van het verschil met de PvdA. Als dat maar een paar zetels is, blijft hij
fractievoorzitter en dus partijleider. Blijkt het verschil groot, ‘dan word ik minister
van Buitenlandse Zaken en Hans Dijkstal fractievoorzitter’. Dat klinkt logisch. Bij
een klein verschil tussen PvdA en VVD kan hij als fractievoorzitter en partijleider
van de VVD in een nieuwe paarse coalitie een prominente rol blijven spelen. Wordt
het verschil te groot, dan zal zijn invloed binnen de coalitie veel minder groot zijn.
Dan wordt hij dus liever minister. Ik moet er wel om lachen dat hij zo stellig zegt
dat hij dan naar Buitenlandse Zaken gaat.
In de stromende regen rijd ik naar Hilversum. Daar zie ik op het ANP dat Bolkestein
in het regeerakkoord wil vastleggen dat de aftrek van de
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hypotheekrente ongemoeid blijft. Hij zegt dat naar aanleiding van een interview met
Adelmund in Hervormd Nederland. We besluiten vandaag nog niets met het onderwerp
te doen. Ik monteer het interview met Bolkestein voor de journaals van zes en acht
uur en ga daarna naar de redactie van Met het oog op morgen. Er zijn nieuwe
peilingen: PvdA 41 en de VVD 34, net als de afgelopen vier jaar een verschil van
zeven zetels. Winst voor beide, maar Bolkestein zal niet tevreden zijn als dit op 6 mei
de uitslag is.

Zondag 26 april
Lunch met vrienden bij de Chinees. Daarna een concert van de Amsterdamse Bach
Solisten in de Waalse Kerk. Ten slotte diner met musici, bestuur en sponsors in het
Trust-theater aan de Kloveniersburgwal. Eindelijk een dag zonder politiek.

Maandag 27 april
's Ochtends een interview in de Kamer met Trouw. Veel over onderwijs. Blijkbaar
ziet men mij daar als minister wel zitten. Trouw blinkt uit door een anti-VVD-toontje.
Het zal mij benieuwen of dat dit keer ook het geval zal zijn. Daarna een phone-in
voor Radio West op het Buitenhof, vlak bij de Israëlische ambassade. Ik vind het
altijd leuk om te doen. En 's avonds optreden in Eindhoven, in het Globe Theater,
waar Femke veel gestaan moet hebben toen zij voor het toneelgezelschap Globe
werkte. ‘Onze beste avond van deze serie,’ zeggen de medewerkers. Karin Adelmund
is zo onverstandig geweest de aftrekbaarheid van de hypotheekrente weer aan de
orde te stellen. Ik heb toen geëist dat die kwestie in het regeerakkoord moet worden
vastgespijkerd. Kamerleden moeten daarmee instemmen en zo voorkom ik dat leden
van de toekomstige PvdA-fractie zich gaan beroepen op hun verkiezingsprogramma.
Die Adelmund is geen politiek genie: eerst zeggen dat er in het jaar 2000 over de
opvolging van Kok zal worden besloten en nu dit. Netwerk-uitzending was niet
onaardig.
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Maandag 27 april
De dagbladen pakken vandaag de discussie over de aftrek van de hypotheekrente
op. Vooral De Telegraaf mengt zich in de strijd. Ik kan voor het onderwerp niet
warmlopen. Bolkestein heeft in zijn toespraken de standaardopmerking dat de
hypotheekrenteaftrek bij de PvdA niet veilig is. Dat hebben we ook al een keer
uitgezonden. De opmerkingen van Adelmund komen als een geschenk uit de hemel
voor de VVD. Maar Kok zegt keer op keer dat hij niet wil tornen aan de hypotheekrente.
Hij voelt er niets voor die uitspraak vast te leggen in het regeerakkoord.
In onze telefonische redactievergadering besluiten we het onderwerp vandaag
toch maar op te pakken. Ik probeer via Tom van der Maas te regelen dat ik Bolkestein
vóór halfacht kan interviewen in Eindhoven. Omdat hij meestal tegen achten de zaal
toespreekt, móet ik wel van tevoren iets met hem opnemen voor het achtuurjournaal.
Dat zal niet meevallen volgens Tom. Ze vertrekken pas na vijven uit Den Haag naar
Eindhoven en gezien de spits zullen ze er waarschijnlijk pas tegen halfacht arriveren.
Om halfacht begint het programma en moet Bolkestein de zaal in.
Ik snap er zo langzamerhand weinig meer van. Nu hebben ze eindelijk een thema
waar eer aan te behalen valt en dan zorgt het campagneteam er niet voor dat
Bolkestein op tijd in Eindhoven is. Onbegrijpelijk. Petra Ginjaar en Meint
Waterlander zijn wél op tijd in Eindhoven en ergeren zich ook aan de late komst van
Bolkestein. Ik vermoed al een paar dagen dat er spanningen zijn in het
VVD-campagneteam.
Tegen halfacht is Bolkestein er nog steeds niet. Iets over halfacht wordt hij
voorgereden, vijf minuten later staat hij bij me voor de camera. Ik merk dat hij
nerveus is. Door de haast, denk ik. Hij zal zich wel realiseren dat er geen tijd is om
het interview over te doen, het moet in één keer goed. Ik vraag of Kok hem heeft
overtuigd met zijn uitspraak dat hij niet van plan is de hypotheekrenteaftrek aan te
pakken. Dat is niet het geval, integendeel. Als in het regeerakkoord niet wordt
vastgelegd wat de VVD wil, dan zal de VVD niet regeren, zegt Bolkestein. En dan,
terwijl hij recht in de camera kijkt: ‘De VVD is zo vast als een huis.’ Het is hem
menens met dit onderwerp. Hij kan het ook hard spelen, want de PvdA zal een nieuw
paars kabinet nooit laten stuklopen op het al of niet schriftelijk vastleggen van een
onderwerp waarover beide partijen
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het eens zijn. Als Kok blijft weigeren dat standpunt in het regeerakkoord op te nemen,
voedt dat alleen maar de gedachte dat de PvdA tóch plannen heeft met de
hypotheekrente. Dat kan Kok zich, op de drempel van zijn eerste landelijke
verkiezingsoverwinning, niet permitteren.
Ik vraag me af of ik de blik van Bolkestein recht in de camera moet uitzenden.
Volgens Bernice was het amusant. Ik bel met René Went. Volgens mij kunnen we het
wel uitzenden, maar moet ik er wel bij zeggen dat het een van Wiegel gepikte truc
is.
Terug in de auto realiseer ik me waarom Bolkestein zo zenuwachtig was. Het
moest natuurlijk in één keer goed deze keer vanwege zijn trucje. Hij ziet hopelijk zelf
ook in dat hij dit maar één keer kan doen. Als hij het nog een keer probeert, vraag
ik de cameraman om zijn voeten te filmen. Zo'n trucje past niet bij hem, vind ik. Maar
ja: nog maar 34 zetels vanavond in wéér een peiling. En bovendien: het CDA haalt
er in dezelfde peiling net zoveel. Is dit een kat in het nauw?

Dinsdag 28 april
Opname met Ivo Niehe en Andries Knevel plus gasten in Almere. Mijn gasten waren
Dolph Kohnstamm en Paul Nouwen, die het goed deden, en verder Heddy Lester,
die er een beetje tussenuit viel. Ze had eigenlijk niets te melden. Maar dat was eerder
mijn dan haar schuld. Ze was miscast. Aan de andere kant vertegenwoordigde ze
wel de gemiddelde niet-politiek-geïnteresseerde die maar een beetje naar het politieke
geweld zit te kijken als een kip naar het onweer. Hoe dan ook, iedereen vond het een
leuke uitzending. Politiek nieuws zat er niet bij, maar je laat wat van jezelf zien en
dat stellen de mensen op prijs. Dolph gaf mij de laudatio die zijn grootvader uitsprak
toen de mijne een eredoctoraat in Amsterdam kreeg. Buitengewoon aardig.
's Avonds naar het Turfschip in Breda, waarover we eindeloos hebben gedaan
vanwege een ongeluk. We zijn bij Delft van de A4 af gegaan om via Wateringen de
Beneluxtunnel te bereiken en vandaar naar Dordrecht en Breda. Die files worden
met de dag erger. Ik ben glad voor openbaar vervoer, maar het hoofdwegennet van
ons land moet toch echt uit tweemaal drie stroken bestaan.
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In Breda heb ik de ‘normen en waarden’-toespraak gehouden die ik eerst op de Hans
Wiegelavond in Utrecht zou uitspreken. Maar Hans kon niet, vanwege
familieomstandigheden. Dus die toespraak lag nog op de plank. Ik wilde haar absoluut
uitspreken. De partij is daar erg ontvankelijk voor. Oud had het er ook vaak over.
Een van de eerste dingen die ik als fractievoorzitter heb gedaan, is afstand nemen
van de slagzin van Ed Nijpels: ‘Gewoon jezelf kunnen zijn.’ Stel je voor dat je níet
gewoon jezelf zou kunnen zijn. Maar het ambitieniveau ervan is wat beperkt. De zin
kwam overigens van Henk Krol, toen onze woordvoerder, later hoofdredacteur van
de Gaykrant. Vanuit zijn situatie is die zin - uit 1982 - natuurlijk heel belangrijk.
Maar in een vroeg stadium heb ik gezegd: ‘Niemand heeft het recht gewoon zichzelf
te zijn: iedereen heeft de plicht het buitengewone uit zichzelf te halen’ (- tekst van
Hans Hoogervorst).

Dinsdag 28 april
Wallage zegt voor de televisie dat de PvdA tóch bereid is de onaantastbaarheid van
de hypotheekrente in het regeerakkoord vast te leggen. De sociaal-democratische
partijstrategen hebben bedacht dat dit onderwerp niet langer moet doorzeuren.
Een laatste gesprek met Eef Brouwers over de persfaciliteiten tijdens de formatie.
Gek idee dat die over ruim een week begint. Het ziet ernaar uit dat we inderdaad in
de Noenzaal terechtkunnen voor de ontmoetingen met de onderhandelaars.
Voor de VVD-campagne ga ik vandaag opnieuw naar het zuiden: Breda. Ik krijg
niet de indruk dat er veel staat te gebeuren. Bolkestein zal een verhaal over normen
en waarden houden met teksten die ik zo langzamerhand wel van hem ken. Hij beweert
onder meer dat het op Nederlandse scholen onrustiger is dan op scholen in het
buitenland - zou dat nou echt zo zijn? Soms klinkt het wel erg gemakkelijk. Het is in
ieder geval een stevig rechts verhaal dat het bij de achterban goed zal doen.
De avond wordt gehouden in een sfeerloze hal. Bolkestein legt zijn optreden van
gisteravond uit: hij keek in de camera, omdat hij de mensen rechtstreeks in hun
huiskamer aan wilde spreken over de hypo-
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theekrenteaftrek. Hij lijkt zelf nogal tevreden. Bolkestein zit nooit de hele avond in
de zaal. Meestal woont hij het optreden van de VVD-artiesten niet bij. Vanavond is
Heddy Lester van de partij. Tijdens haar optreden staat Bolkestein journalisten te
woord in een zaaltje achter het podium. RTL maakt een interview, de radio ook. Toen
hij vanavond de zaal binnenkwam, vroeg Bolkestein me al of ik hem nog nodig had.
Nu vraagt hij het weer. Nee, ik zou niet weten waar ik het over moet hebben. Jeroen
den Blijker (VNU-dagbladen) probeert hem wél iets te vragen. Bolkestein snauwt hem
af. Radio en televisie zijn veel belangrijker op dit moment.
We besteden in het journaal aandacht aan de PvdA vanavond. Kees Boonman is
al een tijdje bezig met een onderwerp over de opvolging van Kok, een onderwerp
dat ook al door Adelmund in een interview is aangesneden. Volgens Kees is Job
Cohen een belangrijke kandidaat om Kok als partijleider op te volgen, maar het is,
zoals Kees in het journaal van acht uur zeg, zo'n delicaat onderwerp in de PvdA dat
iedereen het maar stil moet houden.
In Breda maken we alleen een paar interviews voor het Jeugdjournaal. Ik praat
met een aantal mensen over de afgelopen dagen. Niemand heeft een verklaring voor
de teruglopende peilingen. ‘Ze kunnen niet kloppen, want we doen niets fout,’ zegt
Meint Waterlander. Dat ongeloof proef ik voortdurend. De campagne verloopt
redelijk naar wens en toch trekken de peilingen maar niet aan - in de ogen van VVD'ers
kán dat gewoon niet. De hoop is nu gevestigd op het effect van de schermutselingen
rond de hypotheekrenteaftrek. Ik vraag me af of ze voor 6 mei nog nieuwe
onderwerpen weten te bedenken. De asielzoekers hebben we tenslotte al gehad. Aan
de andere kant, Bolkestein zei vanavond dat de formatie niet langer dan zes à acht
weken hoeft te duren. Dan moet je tijdens een campagne niet te veel dingen
overhoophalen.
Mijn terugreis duurt vanavond gelukkig maar drie kwartier. Ik ga naar een hotel in
Den Haag. De campagne begint me te slopen. Ik parkeer mijn auto op het
Tournooiveld en loop langs de Hofvijver naar het hotel. Den Haag maakt zich op
voor Koninginnedag. De oranje en witte lichtbollen hangen in de bomen, maar een
feeststemming is er nog niet. De kermis is verregend en uitgestorven.

Frits Bolkestein en Margriet Brandsma, Haags duet

95

Woensdag 29 april
Mijn toespraak van gisteravond stond braaf in Trouw. Ik zal Hans Wiegel een
exemplaar opsturen. In Twee Vandaag over normen en waarden met goedkeurend
gemompel van Leen van Dijke op de achtergrond. Opname aan de oever van de
Amstel, wat met mooi weer altijd aardig is. Hans Hoogervorst kwam eten en daarna
zijn we naar Hilversum gegaan voor het debat met De Hoop Scheffer. Ik vond dat
in technische zin teleurstellend. Ferry Mingelen en Maartje van Weegen zaten Jaap
en mij eigenlijk in de weg. Daardoor werd het geen knock-down-drag-out-fight.
Doordat Maartje en Ferry het debat zo graag wilden structureren, werd het een beetje
een rommeltje. Ik had overigens geen moeite met De Hoop Scheffer.
Ik hoorde dat Glastra van Loon mij met Le Pen heeft vergeleken. Deze mislukte
staatssecretaris weet nog steeds het verschil niet tussen zijn achterwerk en zijn
elleboog. Verder heeft Sorgdrager uitgehaald naar haar ambtenaren. Die kan het
verder dus wel vergeten. Dat heb ik in het debat ook maar gezegd.

Woensdag 29 april
Borst wordt geïnterviewd in Ontbijt-tv. Het valt me op dat ze het steeds beter, steeds
overtuigender gaat doen. Ik heb me aan één voorspelling over de verkiezingsuitslag
gewaagd en daarin heb ik D66 op 15 zetels gezet. Overigens, volgens mijn
voorspelling haalt de PvdA 45 zetels, de VVD 36, het CDA 31 en GroenLinks 11.
Na afloop van de persontmoeting praat ik met Clemens Cornielje en Benk Korthals.
Clemens denkt nog steeds dat de VVD 40 zetels haalt. Het belangrijkste voor de VVD
is dat het verschil met de PvdA niet te groot wordt: ‘Een te grote PvdA wordt
arrogant. Een te grote PvdA gaat overvragen’, dat is de tekst voor de komende dagen.
Clemens zegt dat er weliswaar intern nog niet over gesproken is, maar hij acht het
onwaarschijnlijk dat de VVD gaat regeren met een PvdA die 10 of meer zetels groter
is dan de liberalen. Benk is daarover minder stellig.
In de loop van de middag ga ik met Tom Bakkers (redacteur van het NOS-Journaal)
naar Zeist, waar de VVD vanavond campagne voert.
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Het is mooi weer. Als we op een terras schuin tegenover Figi (de plaats van handeling
van vanavond) zitten, zien we ME-busjes af en aan rijden. Opnieuw een bommelding.
Sorgdrager haalt in NRC Handelsblad uit naar haar ambtenarenapparaat. Dijkstal
wil wel reageren. ‘Ik zal het zo niet voor de camera zeggen, maar ik vind dat dit echt
niet kan,’ zegt hij vooraf. In mijn eerste vraag leg ik hem een paar uitspraken van
Sorgdrager voor. ‘Vindt u dat dit kan, meneer Dijkstal, een minister die zo over haar
ambtenaren spreekt?’ Dijkstal: ‘Nee, ik vind dat dat niet kan.’ ‘Niet chic’, noemt hij
het optreden van Sorgdrager. Tom wil de tape doorstralen naar Hilversum, maar
vanwege de veiligheidsmaatregelen rond Figi mag de SNG nergens staan. Weer een
race tegen de klok. Tegen halfacht is de bom-check uitgevoerd en kunnen we naar
binnen, vlak voor acht uur is alles geregeld. Weer gelukt. Ik vertel het verhaal over
de strategie die de VVD de laatste week voor de verkiezingen voert: de nadruk op de
vermeende arrogante houding van een grote PvdA. Een te grote marge heeft gevolgen
voor het partijleiderschap van Bolkestein. Terwijl ik het vertel, staat achter me Hans
Dijkstal, de vermoedelijke opvolger van Bolkestein als fractievoorzitter, de zaal toe
te spreken. Een passend decor.
Thuis kijk ik de journaals van acht en tien terug op de video. Perfect is het allemaal
niet, maar het is beter dan wat we tijdens de gemeenteraadscampagne hebben gedaan.
In NOVA valt Bolkestein De Hoop Scheffer hard aan. Samenwerking tussen VVD en
CDA lijkt de komende jaren uitgesloten.

Donderdag 30 april
Koninginnedag. Zoals altijd ben ik naar het Vondelpark gegaan, waar het weer een
vrolijke boel was. De Volkskrant liet een paar foto's maken. 's Avonds heb ik eindeloos
voor de microfoon gezeten. Eerst in het AVRO-programma Thuis op Twee (van zes
tot zeven), daarna NCRV Hier en Nu (van acht tot tien). Vooral het tweede programma
was aardig. Het werd ontsierd door tamelijk mallotige columns van Marcel Verreck,
maar dat werd weer goedgemaakt door mooie liedjes van Liesbeth List. Die
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vrouw heeft werkelijk een prachtige stem. Ik heb mij na afloop aan haar voorgesteld.
Ze was erg voorkomend. Het gesprek zelf was vooral met Dig Istha, de vorige
campagneleider van de PvdA met wie ik altijd goed heb kunnen opschieten. Hij
werkt nu bij de KLM en vertelde dat de wc's van de toestellen nog steeds verstopt
worden door de paspoorten van asielzoekers die hun papieren wensen te lozen. De
KLM heeft nu een boete uitstaan van ongeveer acht miljoen gulden. Maar weigert te
betalen, omdat ze zeggen het ook niet te kunnen helpen. Ze zijn daarover in een
rechtszaak verwikkeld. Ik begrijp dat niet. Waarom kan de KLM op risicovluchten
de paspoorten niet innemen?

Donderdag 30 april
Geen campagnedag vandaag. Lijsttrekkers lopen wel vrijmarkten af (zelfs Bolkestein
moet eraan geloven), maar grote bijeenkomsten zijn er niet. De ochtendkranten
voorspellen weinig goeds voor Sorgdrager. Haar opmerkingen over deloyale
ambtenaren zijn overal slecht gevallen.
Ik sluit me op in mijn werkkamer om het debat van de lijsttrekkers van de kleine
partijen voor te bereiden. De verleidelijke klanken van feestvierend Haarlem dringen
binnen. Begin van de middag maak ik een wandeling door mijn wijk, de Vijfhoek.
Het aantal standhouders uit Amsterdam is nog groter dan vorig jaar. Haarlem is op
Koninginnedag veel leuker dan het overvolle Amsterdam, zeggen ze.
's Avonds luister ik naar Hier en Nu-Nieuwspoort. Bolkestein zegt dat hij niet
tekent voor de 34 zetels die nu in de peilingen worden voorspeld, maar, aldus
Bolkestein: ‘Als je gewonnen hebt, is het raar dat je opstapt.’ Bij verlies vertrekt hij
wél, zegt hij. Ik maak er voor het journaal van tien uur een kort berichtje van.

Vrijdag 1 mei
Om halfnegen KRO-ontbijttelevisie met Dieuwertje Blok. De eerste en de laatste keer.
Blok is erg anti-VVD en liet dat ook blijken door mij ervan te betichten met modder
te gooien. Nu heb ik dat nog nooit gedaan. Noch zal ik het ooit doen. Dus toen ik
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haar naar voorbeelden vroeg, ging zij de mist in. Ik vraag mij af hoeveel mensen de
ochtend na Koninginnedag naar ontbijttelevisie kijken. Het zou niet in mijn hoofd
opkomen. Ik vraag me überhaupt af hoeveel mensen naar populair-politieke
programma's kijken, zoals naar mijn optreden bij Niehe & Knevel, dat overigens
best aardig was.
's Middags, tussendoor, een interview met het Financieele Dagblad. Standaard.
‘De VVD werkt’ en dus stond ik 's avonds in een veilingzaal in Naaldwijk. Een
verschrikkelijke zaal, waarin ik tegen een heel steil amfitheater moest opkijken. De
VVD is de Partij van de Arbeid en dus hadden we de voorzitter van de FNV, Lodewijk
de Waal, uitgenodigd. Het werd een plezierig, niet-confronterend gesprek. Ik vermeed
de scherpe kantjes. De Waal weet natuurlijk ook dat de VVD de tweede partij onder
zijn leden is. Vroeger zou zijn komst ondenkbaar zijn geweest. Op 1 mei! Maar nu
vindt iedereen het eigenlijk gewoon. En waarom ook niet? Wij leven in een
consensusdemocratie en daar zit veel goeds aan vast. Zoals ik eens schreef: ‘Hoe
saaier de politiek, des te gelukkiger het land.’ Reuters-Television was er ook en tegen
die camera zei ik: ‘I'm in it for the results, not for the razzmatazz.’

Vrijdag 1 mei
Op weg naar Den Haag valt me op dat half Wassenaar Koninginnedag heeft benut
om een VVD-bord in de tuin te plaatsen. Een plakkaat voor de ramen heeft geen zin,
want die zie je met zulke grote voortuinen toch niet. Ik hoor voor het eerst het
radiospotje van de PvdA. Noortje van Oostveen roept aan het eind van het spotje op
gedragen toon: ‘Kies Kok.’
In de avond-journaals besteden we uitgebreid aandacht aan de Europese top over
de EMU, morgen in Brussel. Er is nog geen overeenstemming over de benoeming van
Duisenberg tot president van de Europese Centrale Bank. Ik zie in het draaiboek dat
de eerste drie onderwerpen over die mogelijke benoeming gaan. Nogal veel aandacht
voor een onderwerp waarover weinig nieuws te melden valt, vind ik. Maar er zijn
van die dagen bij het journaal dat de hemel wel naar beneden moet vallen wil er nog
verandering komen in een vroeg vastgestelde op-
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zet. Vandaag is zo'n dag; ik schik me er maar in.
De VVD voert campagne in Naaldwijk. In de zaal van de Bloemenveiling (een
verrassend decor) gaat Bolkestein in debat met de voorzitter van de FNV, Lodewijk
de Waal. Vooraf interview ik Bolkestein over de positie die de VVD inneemt tegenover
het CDA. Hij zegt in het zo langzamerhand traditionele gesprekje vooraf dat de
opmerkingen van Dijkstal (die vanmorgen zei dat de VVD alleen met het CDA kan
samenwerken als die partij afstand neemt van het eigen verkiezingsprogramma) niet
uitgelegd moeten worden als een blokkade tegen het CDA. Nee, maar hoe
waarschijnlijk is het dat een partij afstand neemt van het eigen
verkiezingsprogramma? Niet waarschijnlijk, geeft hij toe, maar: ‘De PvdA heeft het
vier jaar geleden ook gedaan. Wat er toen in het regeerakkoord kwam, week sterk
af van het PvdA-verkiezingsprogramma.’ Terwijl ik met hem sta te praten, kijkt hij
voortdurend naar een vriendin die vanavond met me mee is gegaan. ‘Dag mevrouw,’
zegt hij op een gegeven moment nadrukkelijk tegen haar. Ik denk terug aan de
opmerking van Tom van der Maas die erop neerkwam dat ik het oog van Bolkestein
voor vrouwen niet moet onderschatten.
Het programma in de zaal sleept zich voort. De discussie tussen Bolkestein en De
Waal is mat. Het is al met al de sloomste campagneavond die ik de afgelopen twee
weken heb meegemaakt. Guus Meeuwis verzorgt het muzikale intermezzo, Bolkestein
loopt verveeld te ijsberen in de grote hal met heftrucks, naast de zaal van de
Bloemenveiling. Het is een prachtig plaatje, maar er is geen fotograaf te bekennen.
Iedereen zit in Rotterdam. Tony Blair bezoekt de PvdA-campagne om zijn vriend
Wim Kok een hart onder de riem te steken.
Halftien verlaat ik met de meegereisde vriendin de bloemenveiling. We willen in
Den Haag gaan eten, maar het valt niet mee om in de residentie een etablissement
te vinden dat nog keukenpersoneel in dienst heeft. Op de terugweg naar Haarlem
bedenk ik me hoe prettig het moet zijn om een chauffeur te hebben.

Zaterdag 2 mei
TROS-Kamerbreed met Gerrit van der Kooy en Caspar Beckx. Ik kan lezen en schrijven

met hen. Gerrit ken ik vanaf mijn begin in de politiek. Ik moest toen eindeloos
debatteren met Relus
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ter Beek over Van der Klaauw en Zuid-Afrika. Van der Klaauw was geen begenadigd
politicus. Hans Wiegel had hem ook nooit minister moeten maken. Hij dacht
waarschijnlijk: een diplomaat moet toch ook dat departement kunnen leiden. Maar
het tegendeel is het geval. Diplomaten voeren beleid uit. Maken kunnen zij het niet.
Dat hebben zij afgeleerd. Slechts heel weinigen - zoals Peter van Walsum en Henry
Wijnaendt - zijn een uitzondering op die regel. Neem Vredeling: zuipschuit,
ruitjetikker, versierder. Maar hij deed wat nodig was: ‘Congressen kopen geen
straaljagers’; ‘Een generaal die met ontslag dreigt, heeft het.’ Ministers hoeven
helemaal niet zoveel te doen. Als ze maar op de kritieke ogenblikken het juiste doen.
Maar dat deed Chris niet. Hij heeft nooit doorgehad waar het om ging. Hans Wiegel
heeft dat niet gezien. Hij had geen mensenkennis. Waar had hij die, op zo'n jonge
leeftijd, ook moeten opdoen? Wat niet wegneemt dat Hans voor de VVD van zeer
grote betekenis is geweest. Hij is verantwoordelijk voor de eerste doorbraak. Van
de ‘Liberale Burgerheren’ naar een echte volkspartij. Nu zitten wij in de tweede. De
laatste peiling geeft ons 36 zetels tegen 43 voor de PvdA. Het is een verschil dat
verdampt in de hitte des daags en de koude der nacht. De VVD wordt onvermijdelijk
de grootste partij, zo niet nu dan in 2002.

Zondag 3 mei
Het nieuws over Duisenberg wordt bekend. Hij is benoemd voor acht jaar, maar heeft
beloofd tussentijds te zullen aftreden. Een lelijk compromis. Materieel wordt de
eerste termijn van de ECB-president gedeeld. Dat is strijdig met het Verdrag van
Maastricht. Zijn opvolger is al aangewezen en ook dat is strijdig met het verdrag.
Want vóór elke benoeming moeten ECB en Europees Parlement worden geraadpleegd.
Wat heeft het voor zin verdragsteksten op te schrijven als Frankrijk zich er niet aan
houdt? Er zijn nu vier grote landen in het bestuur van de ECB vertegenwoordigd en
twee kleine: Finland en Nederland. Ik had liever drie/drie gezien. De Fransman is
Noyer. Die is voor vier jaar benoemd. Over vier jaar wordt hij dus door
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een andere Fransman vervangen en wie kan dat anders zijn dan Trichet? Men kan
nu wel zeggen dat Duisenberg zijn eigen ogenblik mag kiezen, over vier jaar vliegt
hij eruit. Wat voor geloofwaardigheid heeft het Stabiliteitspact nog, waarin regeringen
plechtig hebben beloofd te streven naar een begroting ‘dicht bij evenwicht of in
overschot’? Het verkiezingsprogramma van de PvdA kan dat bij een economische
groei van twee procent niet bereiken. Wat schreef de grote Zweedse kanselier
Oxenstierna aan de minderjarige koning wiens voogd hij was? An nescis, mi fili,
quantilla prudentia orbis regatur? (Weet je dan niet, mijn zoon, met hoe weinig
verstand de wereld wordt geregeerd?) Aan ons heeft het niet gelegen.
Op 14 juni 1996 heb ik Philippe Séguin in Brussel ontmoet, toen wij daar ter
gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Belgische Liberale Partij moesten
spreken. Hij zei mij daar: hou toch op met die EMU-criteria, het is een politieke
beslissing. Eerder hadden Giscard d'Estaing en Helmut Schmidt iets soortgelijks
gezegd. Maar wij hebben voor een economische, niet een politieke euro gestemd.
Op 7 maart 1997 zijn Hans Hoogervorst en ik naar Bonn gereisd. Daar hebben wij
staatssecretaris van Financiën Stark, president van de Buba Tietmeyer en Kohls
naaste Berater Bitterlich gesproken. De laatste aan het diner bij Peter van Walsum.
Met overal hetzelfde liedje: de criteria moeten strikt worden toegepast, anders doen
wij niet mee. Dat laatste was natuurlijk een loos dreigement. Maar hoe anders over
te brengen dat het ons hoog zat? Vervolgens kwam Karl Lamers, de
buitenlandwoordvoerder van de CDU, mij in Den Haag bezoeken. Dat was op 9 april
1997. Die kwam pleiten voor Italiaans lidmaatschap, want dat scheelde Prodi en
Ciampi zo veel rente. Op 5 juni 1997 heb ik met Juncker in Luxemburg gesproken.
Op 28 september van dat jaar met Otto Lambsdorff in Rome. En op 14 oktober met
Stoiber in München. Die was het helemaal met mij eens, zei hij, en waarom bonden
de Nederlanders de kat de bel niet aan? Wat een Zivilcourage! In het EMU-debat in
de Kamer heb ik ge-

Frits Bolkestein en Margriet Brandsma, Haags duet

102
zegd dat maar één man in Duitsland de macht heeft. Jacques Wallage was zo
onverstandig dat te betwisten. Dan kent hij Duitsland niet.
Verder jongerenbijeenkomst in Delft. Hans Hoogervorst had weer een prima tekst
voor mij geschreven. Talkshow met Lenferink. Acht jaar geleden, na mijn eerste
Algemene Beschouwingen, ben ik met hem in RUR geweest. Ik vond hem toen erg
aardig. Nu nog steeds.

Zondag 3 mei
De JOVD houdt vandaag een campagnebijeenkomst in Delft. Ik interview Bolkestein
en Zalm samen over de benoeming van Duisenberg. Bolkestein spreekt van een
ongelukkige gang van zaken. Als ik ze (‘we zijn als was in uw handen’ - dat geloof
ik graag, maar ik ben benieuwd hoe dat ná de verkiezingen weer ligt) voor de camera
heb, worden we bijna omvergelopen door fotografen en schrijvende journalisten.
Tot overmaat van ramp blijkt tijdens het interview ook nog dat het geluid niet goed
is. Het moet een keer over. En jawel hoor, de volgende poging wordt onderbroken
door Bolkestein, die vindt dat het nóg een keer over moet. Het spontane is er dan
wel vanaf.
Jan Lenferink leidt voor deze gelegenheid de talkshows. Veel hilariteit, geen
nieuws. Eind van de middag stralen we het Zalm/Bolkestein-interview naar Hilversum
en maken we een sfeerverslag van de bijeenkomst. Het nieuws komt vandaag uit
Maastricht. Borst zegt dat D66 met twaalf zetels, een halvering dus, niet gaat regeren.
Sorgdrager ziet in dat ze niet terug kan komen in een nieuw kabinet.

Maandag 4 mei
Dodenherdenking. Adriaan van Dis sprak goed. Hij had het over concurrentie in het
lijden. Dat is iets waarin vooral de Russen goed zijn. ‘Wij zijn het grootste volk,
want wij hebben het meest geleden.’ Volgens mij ontstaat dat masochisme door
eeuwenlange onderdrukking. En bij ons? In de Gouden Eeuw hadden wij er niet
bepaald last van. Waarom nu wel? Het christendom in zijn nadagen? ‘Niet om te
heersen, maar om te dienen,’
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zei Aantjes. Niet om te heersen, maar om te lijden? ‘Ich bin's, ich sollte büssen,’
begint een koraal van de Matthaeüs Passion.

Dinsdag 5 mei
De Grondwet van 1848 werd in de Ridderzaal herdacht. Afgezien van een toespraak
van Otto von der Gablentz was die herdenking dramatisch slecht. Kopermuziek
ondersteund door een kinderkoor. Niet om aan te horen. Hoe kun je jonge jongens
dit aandoen? Vervolgens een zogenaamd debat tussen driemaal twee opponenten.
Bij het eerste paar liet de elektronica het afweten. Die arme Ben Ali had verder totaal
geen inbreng. Andrée van Es wilde het recht flexibeler maken. Gelukkig ging Donner
daartegen in. Maar het geheel was een vertoning. Waarom zijn we toch zo
amateuristisch in dit soort zaken?
's Avonds in Carré het slotdebat. Ouderwets knus en gezellig. Heb me kostelijk
geamuseerd. Vooral toen een vertegenwoordiger van de Groenen aronskelken kwam
uitdelen. Met de mijne ben ik maar vrolijk gaan zwaaien. Die arme De Hoop Scheffer
en zijn tienjarigenmaatregel werden onderuitgehaald door zijn eigen De Milliano,
die op de tribune zat. De Hoop Scheffer kan daar zijn partijvoorzitter Helgers voor
bedanken. Zes nieuwelingen onder de eerste tien plaatsen! Belachelijk. Wat een
amateurs. In hun nieuwe fractie zitten slechts zes leden van voor 1994!
Tot slot het feest op de Amstel. Oezbeekse zangeres was uitstekend. Helaas was het
bitter koud.

Dinsdag 5 mei
Gisteren geen campagne, vandaag en morgen beloven marathondagen te worden.
's Ochtends vroeg ga ik naar Nieuwspoort voor het debat tussen de lijsttrekkers van
GPV, RPF, SP, Senioren 2000 en AOV/Unie 55-plus. We praten onder meer over de
kritiek van de kleine partijen op het paarse kabinet. Paars heeft niet gebracht wat
van deze bijzondere samenwerking mocht worden verwacht, vinden ze. Te veel
marktwerking
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(SP), te weinig sociaal (RPF, ouderenpartijen). Schutte van het GPV is mild: ‘Je
verwacht toch dat de heidenen over je komen, wat dat betreft is het meegevallen. De
24-uurseconomie, de aantasting van de zondag, en het homohuwelijk, daartoe is het
beperkt gebleven.’ Bij de kleine partijen bestaat voorkeur voor een kabinet van PvdA
en CDA. Het loopt aardig, na afloop wordt er overwegend positief op het debat
gereageerd.
Bolkestein zit vanmiddag in het radioprogramma Denk aan Henk. Het wordt tussen
één en twee uitgezonden vanuit een radiostudio in de Mediatoren op het Binnenhof.
Ik loop er tegen enen naar toe om te proberen of ik hem morgen, bij de
uitslagenavond, weer live in het achtuurjournaal kan krijgen. Dat lukt deze keer niet.
Ik vraag hem of hij tevreden is over het verloop van de campagne. Hij kijkt me
vragend aan: ‘Wat hadden we méér kunnen doen? We hebben twee keer pech gehad.
Eerst met die kwestie rond Van Baalen, daarna toen de avond die ik samen met
Wiegel zou doen in Utrecht niet door kon gaan. Dat vond ik echt jammer, dat was
heel goed geweest. Ja, Kok incasseert gewoon de premierbonus, daar valt niet tegen
op te boksen. Ik hoorde hem vanmorgen weer op de radio. Hij dreunt lesjes op. Het
is zo saai als je hem hoort. Wat heeft die PvdA trouwens nou eigenlijk gedáán deze
campagne?’ Hij vraagt het zich nog een paar keer hardop af: wat hadden we deze
campagne méér of anders moeten doen? Hij is niet helemaal gerust op een goede
afloop morgen.
Ik ga in de loop van de middag naar Amsterdam. In Park Plaza aan het Rokin
sluit de VVD de campagne af. Voor zes en acht uur maken Ward Bezemer en ik korte
verslagen. We kunnen monteren in de reportagewagens die bij Carré staan. In en
rond Carré is vandaag het grote bevrijdingsfeest met het slotdebat tussen de
lijsttrekkers van de grote partijen. We proberen het schminken van de matadors te
draaien, maar mogen niet naar binnen. Volgens de Carré-medewerkster die bij de
deur de wacht houdt, stuit onze binnenkomst op verzet bij de dames Kok en Boersma.
Het debat volg ik een tijdje in de artiestenfoyer, waar zich de naaste medewerkers
van de lijsttrekkers hebben verzameld. De reacties zijn amusant. Tom van der Lee
en Joost Lagendijk van GroenLinks vreten de televisie bijna op als Rosenmöller in
debat gaat met Kok. Hans Anker en Arend Hilhorst van de PvdA zonderen zich af
van de anderen.
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Kees Dietz (van D66), Jack de Vries (van het CDA) en Tom van der Maas maken
geintjes. Jack gaat steeds ongemakkelijker kijken. Het optreden van zijn baas geeft
daartoe ook wel aanleiding.
Na een uur neem ik de cameraploeg mee om wat sfeershots te draaien. We dwalen
door Carré en belanden een kwartier voor het einde van het debat achter het decor.
Om halftien is het afgelopen. We staan op de juiste plaats, want Kok loopt rechtstreeks
op ons af. Hij is tevreden over het verloop, Rosenmöller lijkt niet helemaal zeker te
weten of het goed is gegaan, De Hoop Scheffer daarentegen blaakt van zelfvertrouwen.
In Carré barst het feest los. Vrijwel iedereen is enthousiast over het debat. Ik blijf
niet lang hangen. Als ik naar het station fiets, zie ik pas hoe druk het buiten is. Het
ziet er prachtig uit langs de Amstel. Ik heb weinig van de feestelijkheden kunnen zien
en ben benieuwd naar de video straks.

Woensdag 6 mei
Om tien uur gestemd. Middag-editie met Hanneke Groenteman, die klaagde dat er
in haar omgeving zoveel op de VVD werd gestemd. ‘U heeft de VVD salonfähig
gemaakt,’ verweet ze mij. Inderdaad zijn wij nu de grootste partij binnen de
grachtengordel. De massapsycholoog Van Ginneken voorspelde mijn ondergang.
Maar die zal nog even op zich moeten laten wachten.
Aan het einde van de middag de Vijf Uur Show met Viola Holt, die bekende nu
VVD te stemmen (vroeger PvdA). Maar daar deed zij geen mededeling van in het
openbaar, in tegenstelling tot Dieuwertje Blok, die het nodig vond het volk te laten
weten dat zij op de PvdA zou stemmen.
Hans Hoogervorst en Clemens Cornielje kwamen eten, net als vier jaar geleden.
Om acht uur hadden wij 36 zetels. In de loop van de avond groeide dat aantal tot 38
zetels, daarna zelfs tot 39. De PvdA stond eerst op 47 zetels, maar eindigde op 45.
Misschien was Kok in het slotdebat daarom ook zo chagrijnig. Voor ons een
historische uitslag: de hoogste ooit. Twee keer eerder hebben wij gewonnen na een
regeerperiode: in 1952 en in 1972. Maar in het eerste geval was de winst gering, in
het tweede
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was de winst groot (zes zetels), maar na een onvolwaardige regeerperiode. Het
verschil PvdA/VVD blijft gelijk. Links in de Kamer bereikt 75 zetels, maar binnen
de coalitie wordt de VVD sterker. Uitslag van het CDA was dramatisch. Doorgaande
ontkerkelijking en de demografische opbouw, plus een onzekere identiteit, een
verdeelde partij en een matige presentatie zullen het Jaap de Hoop Scheffer niet
makkelijk maken. VVD tien zetels groter dan het CDA: wie had dat in 1990, toen ik
aantrad, voor mogelijk gehouden? Onze uitslagenavond was in Madurodam. Iedereen
was daar uitbundig. Vervolgens het nakaarten in de vergaderzaal, voor de
interruptiemicrofoons, wat ongemakkelijk was. Oninteressant.

Woensdag 6 mei
De laatste peiling voor de verkiezingen wees gisteravond uit dat de PvdA vandaag
43 zetels gaat halen, de VVD 35, het CDA 29, GroenLinks 14 en D66 10. In de kranten
lees ik dat Korthals en Dijkstal opnieuw hebben gezegd dat een verschil tussen PvdA
en VVD van meer dan tien zetels ‘heel vervelend’ zou zijn. Een verschil van zeven
zetels noemen ze acceptabel. De afgelopen ‘zielloze, matte, fantasieloze, plichtmatige
campagne’ (Mark Kranenburg in NRC Handelsblad) zou weleens de voorbode van
een lastige formatie kunnen zijn.
Bij mijn eigen stembureau in Haarlem is het druk. De bedenktijd die me zo nog
wordt gegund, heb ik niet meer nodig. Ik heb besloten om met het hoofd te stemmen,
niet met het hart. Collega's die de traditionele beelden draaien van lijsttrekkers bij
de stembus, bellen met de vraag op wie Bolkestein stemt. ‘Op Jorritsma,’ zeg ik, ‘de
hoogste vrouw van de VVD-lijst.’ Bolkestein heeft dat tijdens een van de
campagneavonden zelf verklaard.
Eind van de middag ga ik naar Madurodam. Tussen zeven en acht uur krijg ik een
eerste prognose van de uitslag: PvdA 47, VVD 36, CDA 29, D66 12. Tegen acht uur
sta ik bij de livecamera met Dijkstal. Op televisie (via een groot scherm in Madurodam
te volgen) wordt op dat moment de voorlopige uitslag getoond. De zaal verkeert nog
in beschaafde juichstemming als ik met Dijkstal het achtuurjournaal in moet. Hij is
blij met 36 zetels, maar voorspelt ook een lastige formatie, gezien het
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verschil met de PvdA en gezien ook de uitslag voor D66.
De uitzending verloopt, voor zover ik het in de hectiek kan beoordelen, soepel.
Om kwart voor negen is er een nieuwe prognose. De VVD staat op 37, de zaal barst
bijkans uit zijn voegen. Het record van Nijpels is gebroken, het verschil met de PvdA
iets teruggebracht. Terpstra, Zalm en De Grave vliegen elkaar in de armen en geven
ruiterlijk toe: ‘Bij 36 hielden we ons groot, die ene zetel méér is voor ons van heel
groot belang.’ Een paar minuten voor tien arriveert Bolkestein met zijn vrouw in
Madurodam. Omstuwd door camera's en fotografen probeert hij bij het podium te
komen. Het onvermijdelijke ‘We are the champions’ schalt door de zaal, het is de
entree van een voetbaltrainer die zojuist een cup heeft gewonnen. Bolkestein zegt
over zichzelf dat hij niet gezellig is en dat hij niet zingt en danst. Hij moet dit wel
vreselijk vinden. Hij bereikt het podium, struikelt half en kijkt zonder een spoor van
emotie de zaal in. Die zet nog maar eens een lied in: het in kringen van het corps
geliefde ‘For he's a jolly good fellow’. De 37 zetels zijn er ondertussen 38 geworden,
de stemming zit er nu echt goed in. Bolkestein houdt een kort toespraakje, doet daarna
een aantal interviews en mag weer weg. In het gebouw van de Tweede Kamer begint
om halftwaalf het lijsttrekkersdebat.
Ik ga ook naar de Kamer. Het valt op hoeveel partijen feestvieren. De PvdA
natuurlijk (45 zetels), de VVD (39 gonst het nu), GroenLinks (11) en ook D66 (toch
nog 14). Bovendien verdwijnt de CD en daar zijn ook maar weinig mensen rouwig
om. Dat de ouderenpartijen de kiesdrempel niet hebben gehaald, vind ik voor Jet
Nijpels wel sneu, maar voor de politiek geen verlies van betekenis. Alleen het CDA
is met zes zetels verlies in mineur.
Om één uur 's nachts deint het nog volop in de hal van de Kamer. Iedereen drinkt
bier en is opgelucht dat het erop zit. Wij gaan naar Nieuwspoort om na te praten,
bekaf weliswaar, maar dit is geen avond om naar huis te gaan. Het belangrijkste
gespreksonderwerp in Nieuwspoort is de komende kabinetsformatie. We zijn het
erover eens dat alleen Paars mogelijk is. De meningen over de duur van de formatie
lopen wel uiteen. Zes weken, zeggen sommigen hoopvol. Het lijkt me een te
optimistische schatting. Ik krijg meer inzicht in de spanningen in het
VVD-campagneteam. Die zijn nog veel groter geweest dan ik dacht. Na
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het vertrek van Van Baalen werd er zeer verschillend gedacht over de vraag wie de
campagne zou moeten gaan leiden. Meint Waterlander voorspelt een spoedig vertrek
van Tom van der Maas als hoofd Voorlichting van de VVD. Roddels gaan deze nacht
grif over tafel. Het gaat mij eerlijk gezegd het ene oor in en het andere uit. Om kwart
over twee verlaat ik als een van de eersten Nieuwspoort. Ik neem een hete douche
op mijn kamer in het hotel, zie op Teletekst dat de VVD toch op 38 zetels is geëindigd
en val in een diepe slaap.

Donderdag 7 mei
Fractie om twaalf uur. Herkozen tot voorzitter, wat niet echt verrassend was.
Loftuitingen waren gelukkig sober. Discussie over advies aan Hare Majesteit. Laten
een of meer informateurs een voortzetting van Paars in een korte voorronde
onderzoeken, was de consensus. Vooral gezien de Gewissensbissen van die luitjes
van D66. Aldus om zes uur Hare Majesteit geadviseerd.
De criticasters die zich zo verkneukelden over de veronderstelling dat de VVD de
peilingen niet zou waarmaken, zijn stilgevallen. De persconferentie na afloop van
mijn bezoek aan Paleis Noordeinde was dan ook timide. 's Avonds ben ik begonnen
aan mijn grote schoonmaak op de fractie. Alleen Artha [Ament, ambtelijk secretaris,
red.] was daar nog aan het werk.

Donderdag 7 mei
Om acht uur word ik wakker van een doordringende boor. Ik vervloek mezelf, omdat
ik mijn herriestoppers niet bij me heb. Bij het ontbijt kijk ik de ochtendkranten door.
Paars II moet er komen, maar het zal niet gemakkelijk zijn, is de teneur. ‘Links’
(PvdA, D66, GroenLinks, SP) staat op 75 zetels en dat zal voor de VVD reden zijn om
aan te dringen op gedetailleerde afspraken in het regeerakkoord. In de Kamer neemt
de VVD nu, ondanks de winst, een geïsoleerde positie in - zeker nu het CDA, GPV en
RPF op sociaal terrein eerder links- dan rechtsgeoriënteerd zijn.
Vanochtend komen de fracties in de nieuwe samenstelling bijeen. Om twaalf uur
vergadert de VVD. Opnieuw feest, de enige die verveeld om
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zich heen kijkt is de man die unaniem gekozen wordt als de nieuwe fractievoorzitter:
Frits Bolkestein.
's Middags ontvangt de koningin de lijsttrekkers van de vijf grootste partijen. Om
vijf uur gaat Kok als eerste naar Noordeinde, tegen zessen licht hij het advies van
zijn fractie toe in Nieuwspoort. In het zesuurjournaal live gemeld dat Kok een
PvdA-informateur wil die moet onderzoeken of de onderhandelingen voor een tweede
paars kabinet kunnen starten. In zijn toelichting zegt Kok dat hij van D66 wil weten
op welke voorwaarden ze meedoen aan Paars II. Tussen de regels door is te horen
dat hij vindt dat, zoals een collega het samenvat, D66 geen spatjes moet hebben.
Tien zetels verlies is immers een ‘fikse draai om de oren’, aldus Kok. Hij weet hoe
het voelt.
Een uur later zit Bolkestein in Nieuwspoort. Het advies van de VVD lijkt op dat
van de PvdA. Bolkestein vraagt om een of meer informateurs. Eén PvdA-informateur
is prima, zegt hij, maar dan moet het wel iemand zijn die de VVD bevalt: ‘De VVD wil
een sterke inbreng hebben bij deze formatie. Links staat op 75 zetels, ik pas voor
wisselende meerderheden.’ Over Schiphol, asielzoekers en het financieringstekort
moeten sluitende afspraken gemaakt worden in het regeerakkoord, zegt hij. Zijn
opvattingen over dualisme blijken vloeibaar. Hij ontkent het zelf, spreekt van
‘praktisch dualisme’, maar overtuigend redt hij zich hier niet uit. Des te overtuigender
is zijn pleidooi om deze keer meer aandacht te besteden aan de personele
samenstelling van het nieuwe kabinet: ‘Daar zijn de vorige keer toch fouten bij
gemaakt.’ Ritzen, Sorgdrager, Van Dok, het zijn bewindslieden die Bolkestein niet
als succesnummers beschouwt.
Borst heeft de koningin gevraagd om een pre-informateur. Die moet, vrij vertaald,
gaan onderzoeken of D66 in een eventueel tweede paars kabinet voldoende ruimte
krijgt. De leukste persconferentie is daarna die van Rosenmöller. Hij gaat in op
vragen over de entourage van het gesprek met de koningin. Rosenmöller vertelt dat
Beatrix veel vragen stelt tijdens zo'n gesprek, ‘dezelfde vragen als u mij ook stelt’.
Of de koningin dan ook gevraagd heeft of hij minister van Milieu wil worden, is de
tegenvraag. Nee. Met een vette grijns: ‘Dan is ze toch weer wijzer dan u.’
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Vrijdag 8 mei
Lunch met Jacques Wallage in Corona. De eerste nieuwe asperges zijn er al.
Verrukkelijk. We bespraken hoe om te gaan met D66. De wens van die partij om
beloond te worden voor haar verlies is voor ons niet onweerstaanbaar. Dus geen drie
ministers. Jacques was daar wel voor te vinden. Gesteld: de discussie over
ministersposten brandt nu los, dan kunnen VVD en PvdA niet achterblijven. Hetzelfde
geldt voor begrotingsposten. Hoe kunnen we spreken over geld voor volksgezondheid
zonder de hele begroting te bekijken? PvdA heeft overigens meer behoefte aan D66
dan wij.
's Middags belde Felix Rhodius om te melden dat Klaas de Vries de enige
informateur wordt. Hij moet ook de problemen inventariseren. VVD en PvdA zijn tot
elkaar veroordeeld, dus deze informatieronde hoeft niet zo lang te duren.
's Avonds diner met de Verkiezingsprogrammacommissie in Villa Rozenlust in
Leidschendam. Ik zat tussen Linschotens nieuwe vlam Julie Doorman (nicht van
Joop) en mijn secretaresse Jos [van Donselaar, red.]. Gelukkig hoefde ik niet te
spreken.

Vrijdag 8 mei
Het Algemeen Dagblad durft het als enige krant aan om zonder voorbehoud te melden
dat Klaas de Vries vandaag wordt benoemd tot informateur. De naam van De Vries
lag gisteren op ieders lippen, maar toch lijkt het een gok om nu al zo stellig te beweren
dat hij het ook wordt.
Kees en ik posten vanmiddag urenlang bij Paleis Noordeinde. Eerst komt Tjeenk
Willink op bezoek. Even verkeren we in de veronderstelling dat híj weleens de
informateur zou kunnen worden, maar dat ontkent hij bij zijn vertrek stellig. Op de
vraag of Willem-Alexander aanwezig was bij het gesprek dat hij met de koningin
had, reageert Tjeenk Willink met ongeloof. Hij ontkent het.
Een halfuur later arriveert Klaas de Vries. Ondertussen hebben zich veel collega's
bij Noordeinde verzameld. Dat trekt de aandacht van toeristen en winkelend publiek.
Een paar oudere dames vragen zich af wat er aan de hand is. ‘O, ze zijn natuurlijk
aan het formatteren,’ zegt een van hen.
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De Vries blijft uren binnen. Na zevenen komt hij de trap af. Hij wil weinig kwijt over
zijn opdracht. 's Avonds horen we van de RVD dat hij maandagochtend een
persconferentie geeft. Het ziet ernaar uit dat ik een redelijk rustig ‘piketweekend’
tegemoet ga.

Zaterdag 9 mei
De hele morgen tennis gespeeld, onder anderen met Erik Jurgens en Damiaan
Meuwisse, ASVA-bestuur lichting 1956-1957. Beiden nu hoogleraar staatsrecht. Het
was prachtig weer. Daarna een klein uurtje met Jozias van Aartsen in Restaurant
Keijzer gekletst, naast het Concertgebouw. We praten over de volgende verkiezingen.
's Middags in Femkes tuin kranten gelezen. Veel analyses en nabeschouwingen,
niet allemaal de moeite waard. Enkele wetenswaardigheden: (1) 55 procent van onze
kiezers is man, 45 procent vrouw. Daarmee zijn wij de meest ‘mannelijke’ partij. De
meest vrouwelijke partijen zijn D66 en GroenLinks (43/57). (2) Wij zijn de grootste
partij in de categorie 18-35 jaar. Dat is belangrijk politiek kapitaal. (3) Onder de
ouderen zijn wij betrekkelijk zwak. Dat is niet goed. Van de CDA-stemmers was bijna
een kwart boven de 65. Dat is weer het andere uiterste en geeft te denken over de
toekomst van die partij. (4) In Amsterdam heeft de PvdA verloren: van 33,2 procent
in 1994 naar 32,1 procent nu. Wij hebben gewonnen: van 18,3 procent naar 22,4
procent. Een dikke 4 procent erbij.
Binnen de grachtengordel zijn wij de grootste partij, maar daar is D66 ook
vooruitgegaan. Vonhoff zegt altijd: ‘Amsterdam is trendsetter voor het land.’ Ik hoop
het.

Zondag 10 mei
De afgelopen dagen zijn veel gelukwensen binnengekomen. Het huis staat vol
bloemen. Bovendien is het weer mooi. De dag kan dus niet stuk. Ik begin die dag,
net als gisteren, met tennis. Om halfelf worden we door de een of andere competitie
van de baan verdrongen. Ben toen maar naar huis gegaan, waar ik Mateman in
Buitenhof heb zien fulmineren tegen Helgers & Lod-
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ders. Niet ten onrechte. Maar of dat tweetal eruit vliegt, betwijfel ik. In alle
commentaren vanuit het CDA beluister ik dat men de politieke koers wil voortzetten,
want daar zou het niet aan liggen. Moeten ze vooral doen. Avondeten in Femkes
tuin, waar het paradijselijk is.

Maandag 11 mei
Om halftwee bij informateur Klaas de Vries. We zijn gauw klaar. Ik zie geen reden
voor een voorkeursbehandeling van D66. Ze mogen meedoen op gelijke voet als
PvdA en VVD, maar niet meer dan dat.
's Avonds gaan Femke en ik naar de film. Wag the Dog gaat over Amerikaanse
presidentsverkiezingen. Over tien dagen zullen die plaatshebben. De president is in
China. Hij wordt ervan beschuldigd met zijn vingers niet van een jong meisje te
hebben kunnen afblijven. Wat nu? Spin doctor - een mooie rol voor Robert de Niro
- tovert een oorlog voor via gemanipuleerde media. Een oorlog met Albanië. Zo
wordt het dreigende seksschandaal van de voorpagina's verdreven. Dit alles
georganiseerd door een filmproducent, een nog mooiere rol voor Dustin Hoffman.
Na vijf dagen blijkt er geen oorlog te zijn. Maar wel een Amerikaanse soldaat die in
Albanië is achtergebleven. Die moet thuiskomen. Hij heet Schuman. Old Shoe krijgt
mythische proporties. Iedereen begint oude schoenen op straat de bomen in te gooien.
Maar waar is Old Shoe? Hij blijkt in de bak te zitten wegens verkrachting van een
non. Bovendien is hij behoorlijk gaga, vooral als hij zijn pillen niet slikt. Hij komt
vrij voor het goede doel. Maar uiteindelijk wordt hij doodgeschoten door een boze
boer wiens vrouw hij probeert aan te randen. De filmproducent staat voor niets en
Old Shoe landt in een kist op een militair vliegveld waar de president hem opwacht.
President wordt herverkozen, want niemand heeft het meer over seksuele intimidatie.
Een van mijn favoriete stellingen is dat alles wat in Amerika gebeurt, enige jaren
later hier ook voorvalt, dus wie weet wat ons nog boven het hoofd hangt. De Hoop
Scheffers ‘Waar was je, Wim?’ komt ook uit de VS (Where were
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you, George?). Beeldvorming is allesbepalend. Wim: la force tranquille (Mitterand).
Frits: le changement dans la continuité (Giscard d'Estaing). Giscard tegen Mitterand:
‘Vous n'avez pas le monopole du coeur.’ Heb ik in het debat over de Golfoorlog
tegen Ria Beckers gezegd.

Maandag 11 mei
Gisteravond hoorde ik dat de PvdA-fractie het eens is over de vrouwelijke kandidaat
voor het voorzitterschap van de Tweede Kamer. Het was te laat om daar nog verder
over te bellen, maar vandaag moet er achter te komen zijn of dat inderdaad Jeltje
van Nieuwenhoven is.
Vanochtend eerst de persconferentie van De Vries. Hij legt uit dat zijn onderzoek
louter verkennend zal zijn. Hij gaat niet onderhandelen. Vanaf één uur ontvangt hij
om beurten alle fractievoorzitters. Ik offer me op om deze eerste ronde bij de deur
van de Eerste Kamer (waar de informateur traditioneel zijn werkkamer heeft) te
staan. Het gedrang en geschreeuw bij de deur ben ik tijdens de vorige formatie gaan
haten. Het is leuk voor toeristen (het Binnenhof-toerisme is tijdens de formatie van
'94 een begrip geworden), maar het levert haast nooit wat op. Vandaar dat de PPV
zich heeft ingezet om de ontmoetingen tussen pers en onderhandelaars tijdens deze
formatie in de Noenzaal (in de Eerste Kamer) te laten plaatsvinden. Maar van die
Noenzaal kan vandaag nog geen sprake zijn. De fractievoorzitters willen het zelf niet
en bovendien, aldus een formele RVD, ‘wordt er niet onderhandeld’. We zijn dus tot
de deur veroordeeld.
De gesprekken met de fractievoorzitters duren niet lang. Kok staat al weer buiten
voordat de meeste collega's er erg in hebben. Als Bolkestein een halfuur later naar
buiten komt, neemt het duw- en trekwerk tussen de verschillende cameraploegen en
bijbehorende journalisten vertrouwde vormen aan. De Hoop Scheffer komt daarna
- dat geloven de meesten wel. Om iets over halfvier komt Borst naar buiten. Dan
gebeurt precies datgene waardoor ik zo'n hekel heb gekregen aan dit gedoe. Ik stel
een vraag, maar terwijl ik bezig ben bespringt een collega van RTL Borst en schreeuwt
er een vraag doorheen. Alsof de cruciale fase in de formatie is aangebroken, zo
gedraagt hij zich. Borst deinst terug en onthoudt zich van elk inhoudelijk commentaar.
Ze steekt het Binnenhof
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over, achtervolgd door cameraploegen. Ik zeg tegen mijn ploeg dat ze dat niet hoeven
doen, wat mij betreft zelfs niet mógen doen. Op deze momenten geneer ik me voor
dit vak. Ik spreek de RTL-collega aan op zijn gedrag. Voor hem is het belangrijkste
dat hij de eerste vraag heeft gesteld, dat hij het hardste heeft geschreeuwd. Dat is
niet om vrolijk van te worden.
Morgen praat De Vries nogmaals met de fractievoorzitters. Het lijkt een rustige
formatiedag te worden. Bovendien blijft het snikheet. Weer om thuis op het terras te
lezen.

Dinsdag 12 mei
Femke en ik naar Naarden, op zoek naar mensen die meubelstukken maken. We
hebben namelijk deuren voor een archiefkast nodig. Die mensen zitten achter in
Naarden-Vesting, in het Arsenaal. Om er te komen, moet je eerst door de winkel van
Jan des Bouvrie heen. Die heeft een nieuw concept ontwikkeld: de leeftafel. Eerst
hadden we de woonkuil. Die was gevuld met zitzakken. Nu dit. De leeftafel is gewoon
een lange tafel, waaraan alles gebeurt. Dus eten aan het ene eind, kranten lezen aan
het andere. Die Des Bouvrie hoef je over marketing niets te vertellen. Rijke mensen
zonder smaak laten zich door hem geld uit de zak kloppen. Mundus vult decipi,
decipiatur ergo (De wereld wil bedrogen worden, laat zij dan ook bedrogen worden).
Ik houd niet van zijn stijl: te glad.
's Middags tennissen met Laila in haar club De Leidse Hout. We waren alleen op
de baan. Het was zeer warm, wat mijn service geen goed deed.
Om vier uur weer bij Klaas. Herhaling van zetten. Om halfvijf kwamen Wim en
Els erbij. Enige geruststellende woorden waren nodig om D66 door de bocht te
krijgen. Daar ging een vol uur mee heen. We zijn een omslachtig volkje.
's Avonds een diner in het Amstelhotel, georganiseerd door Cap Gemini. Ik heb
daar gesproken à raison van tien mille voor de Amsterdamse Bach Solisten.
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Dinsdag 12 mei
René Went belt op aan het begin van de middag. Het schema van De Vries is
omgegooid, hij gaat vandaag al aan tafel met de drie fractievoorzitters. Het ziet
ernaar uit dat hij bijna klaar is met zijn opdracht. Ik ga toch maar naar Den Haag.
Rob Koster doet vandaag het gooi- en smijtwerk bij de deur. Fysiek is hij daar
ook beter toe in staat dan ik. De drie fractievoorzitters doen geen mededelingen als
ze tegen zessen naar buiten komen. Even later legt De Vries bij de deur een korte
verklaring af. De drie partijen zijn het erover eens geworden dat er ‘zonder
voorwaarden vooraf’ onderhandeld kan gaan worden over een nieuwe paarse
samenwerking.
In het journaal van zes uur kunnen we het nieuws van De Vries nog net meenemen.
Daarna loop ik naar de gang waar de D66-fractie kantoor houdt. Dat De Vries nu
zegt dat er zonder voorwaarden vooraf onderhandeld kan worden, lijkt in strijd met
de woorden van Borst afgelopen donderdag. Het formatieteam van D66 is in de
kamer van Thom de Graaf aan het overleggen. We blijven in de gang wachten, samen
met collega's van De Telegraaf en van de VNU-bladen. Na een tijdje laat Kees Dietz
ons binnen. Borst vertelt dat ze zojuist De Vries heeft gebeld, omdat D66 ongelukkig
is met de formulering ‘zonder voorwaarden vooraf’. D66 wil niet dat het zo in het
verslag van De Vries aan de koningin komt te staan.
Na afloop verwijten ANP'ers me dat ik ze niet heb ingelicht over deze
persconferentie. Dat had ik als PPV-voorzitter moeten doen, vinden ze. Onzin. Dit is
geen persconferentie, maar vrije nieuwsgaring. Iedereen had kunnen bedenken dat
het de moeite waard was om even bij D66 langs te lopen.
's Avonds in Nieuwspoort laait de discussie over de actie van D66 hoog op. Stephan
Koole vindt het ‘gemierenneuk’, anderen nemen het serieuzer. Eef Brouwers komt,
als woordvoerder van de informateur, nog eens omstandig uitleggen dat De Vries
en Borst het volledig eens zijn, dat er dus geen vuiltje aan de lucht is. Het zijn vooral
de collega's die er vanmiddag bij Borst níet bij waren die nu tegen elkaar zeggen
dat ze precies weten hoe het zit.
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Woensdag 13 mei
Om elf uur een opname voor Zembla over Sorgdrager en Docters van Leeuwen.
Ondertussen moest ik Gerrit laten wachten. Vroeg of hij bereid was informateur te
worden. Dat was hij. Dus weer een drietal: Wim, Els en Gerrit. Aan de andere kant
van de tafel de drie fractievoorzitters: Thom, Jacques en ik. Net als vier jaar geleden.
Hopelijk gaat het wat sneller dan toen.
Op een borrel voor Jos en twee andere medewerkers die heugelijke leeftijden
bereiken, hoor ik dat we die restzetel toch weer kwijt zijn door verkeerd tellen. God
mag weten waar. En dit nadat de Kiesraad uitspraak heeft gedaan! Hoe is dat nu weer
mogelijk? Worden we echt een bananenrepubliek? In Paraguay zijn ook verkiezingen
gehouden, maar dit is belachelijk! (Mijn liberale vriend Domingo Laino is daar
verslagen door die verschrikkelijke colorados van Stroessner.)
Een diner met de oude fractie om afscheid te nemen van de zes die ons gaan
verlaten. Benk sprak heel aardig. De sfeer was uitstekend. Dat is toch wel een zegen,
vooral als je het vergelijkt met de omgangsvormen in andere fracties.

Woensdag 13 mei
Om één uur worden Kok, Borst en Bolkestein nog één keer bij De Vries verwacht.
Prominent in het nieuws is vandaag de mededeling van Schiphol dat de supporters
van Real Madrid en Juventus volgende week niet op de luchthaven kunnen landen
vanwege overschrijding van de milieunormen. Kok is een groot liefhebber van voetbal
- hij lijkt me ertoe in staat zich persoonlijk met deze zaak te bemoeien. Ik gok erop
dat hij, net zoals de afgelopen dagen, lopend van het Torentje naar de Eerste Kamer
gaat. Dat gebeurt. Halverwege vang ik hem op. En inderdaad: ‘U zult het geloven
of niet, maar tussen alle formatiewerkzaamheden door heb ik over deze zaak met
een aantal collega's gesproken.’ Het is opgelost, begrijp ik uit zijn woorden. Op
afstand zien collega's die voor de deur van de Eerste Kamer staan te wachten dat ik
Kok sta te interviewen. Als een zwerm bijen stormen ze op ons af. Ik ben net klaar
en hol met de tape naar het Korte Voorhout. De mededeling van Kok kan nog mee
in het journaal van één uur.
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In de loop van de middag wordt het advies van De Vries bekend. PvdA, VVD en D66
willen onderhandelen over de vorming van een nieuw kabinet. Volwaardige deelname
van alle partijen en het feit dat D66 hecht aan een aantal onderwerpen ‘van eminent
belang’ zijn kernpassages uit de brief. Opmerkelijk is dat De Vries zijn verslag eindigt
met het advies om Kok, Zalm en Borst tot informateurs te benoemen. De drie worden
pas morgen ontvangen door de koningin. Het is gebruikelijk dat na afloop van dát
bezoek de namen officieel bekend worden gemaakt.
Na de persconferentie van De Vries en het verslag daarvan in het zesuurjournaal,
ga ik naar een PvdA-feest in de Oude Zaal, de voormalige vergaderzaal van de
Tweede Kamer. Ik vraag aan Wallage waarom gekozen is voor drie informateurs.
Volgens Wallage is dat een investering van de PvdA in de deelname van D66. ‘Het
is heel ongebruikelijk wat we hebben gedaan. We hadden het nu ook alleen kunnen
gaan doen. Maar we vinden het zo belangrijk dat D66 meedoet, dat we voor deze
vorm gekozen hebben.’ Hij zegt er nog lang niet van overtuigd te zijn dat D66 écht
mee wil gaan doen.
Sommige collega's verbazen zich over het feit dat Zalm de VVD-informateur is, en
niet Bolkestein. Ik vind het vrij logisch dat Bolkestein de onderhandelingen zélf wil
doen. Ook wordt verondersteld dat Zalm de beoogd vice-premier van de VVD is. Hans
Dijkstal, ook op het PvdA-feestje, zegt dat die conclusie te snel getrokken wordt.

Donderdag 14 mei
Om kwart over tien komt de Joegoslavische minister van Buitenlandse Zaken mij
vertellen dat alleen een dialoog het geschil in Kosovo tot een oplossing kan brengen.
Op zichzelf is dat waar, maar dan moet je ook kunnen luisteren. Kunnen partijen
dat? Kosovo is en blijft een kruitvat. En natuurlijk zijn wij te laat als dat ontploft.
Vervolgens een bezoek aan Wim Kuiken, de secretaris-generaal van Binnenlandse
Zaken. We hebben het over het dualisme op gemeentelijk niveau en over de
stadsprovincie. Ik houd vast aan een vorm van regionaal bestuur in Rotterdam en in
Amsterdam, want de beide mainports hebben dat nodig.
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Lunch met Joachim Steinert, ex-directeur van MSD BV te Haarlem. Hij en de company
secretary Nico Sieben zijn eruit gebonjourd zonder dat commissarissen ook maar
schetsmatig zijn ingelicht. Dat kan natuurlijk niet. Vandaar mijn vertrek als
commissaris.
's Middags van twee tot halfvijf de eerste onderhandelingssessie à six. We
bespraken - ja, waar hadden wij het eigenlijk over? Over hoe we met elkaar zouden
omgaan en zo. En ook over het mission statement van het volgende kabinet.
Na afloop een ordentelijke sessie met de media in de Noenzaal. Dat is heel wat
beter dan de hurly burly aan de deur.
De verkiezingen hadden een week geleden plaats en nog staat er geen letter van een
regeerakkoord op papier. Maar de media hebben het over een stroomversnelling!
's Avonds een receptie voor de zes vertrekkende leden van de VVD-fractie in de Oude
Zaal. Heel gezellig. We hadden Mrs. Einstein ingehuurd en die zongen aardig in diep
decolleté. Het bollenveld was vervangen door een zalmkleurig tapijt. Nu de twee
atomiums nog.

Donderdag 14 mei
Volgens Kok gaat deze formatie minimaal zes weken duren. Hij zegt dat tijdens de
persconferentie van de informateurs voorafgaand aan hun werkzaamheden. 's Middags
is de eerste onderhandelingsronde: Kok, Zalm en Borst ontvangen de onderhandelaars
van PvdA, VVD en D66: Wallage, Bolkestein en De Graaf. Voor ons is het ook een
vuurproef: vandaag moet blijken of het Noenzaal-regime gaat werken, of we, met
andere woorden, inderdaad af zijn van het idiote gedoe bij de ingang van de Eerste
Kamer.
De eerste ronde duurt niet lang. Tegen vieren komen de drie onderhandelaars
naar de Noenzaal. Ze hebben besloten om beurten dagvoorzitter te spelen. Wallage
begint vandaag. Na zijn toelichting heeft alleen Bolkestein een toevoeging: hij is van
plan alleen mededelingen te doen in de Noenzaal. Het heeft geen zin hem buiten op
te wachten. De
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drie houden wel een slag om de arm over de frequentie van de gang naar de Noenzaal.
Ze zullen alleen komen als er iets mee te delen valt.
Dat gaat mis. Op dagen dat ze besluiten niet naar de Noenzaal te komen, zullen
toch weer de oploopjes bij de deur van de Eerste Kamer ontstaan. Stephan en ik
maken een ronde langs de onderhandelaars. Bolkestein belooft aan het eind van elke
onderhandelingsdag naar de Noenzaal te komen. Ook de andere twee reageren
daarna positief. Stephan en ik zetten de geslaagde start van het Noenzaal-experiment
op een terras luister bij.
Van Eef Brouwers horen we 's avonds dat er tijdens de eerste onderhandelingssessie
gesproken is over een leitmotiv voor Paars II. Het moet een minder gewoon kabinet
worden dan het vorige, dit kabinet dat Nederland de volgende eeuw in gaat loodsen.
Dat klinkt veelbelovend.

Vrijdag 15 mei
Om elf uur tennis met Erik Jurgens. Alleen komt hij niet opdagen. Moet een
misverstand zijn.
's Avonds Algemene Ledenvergadering in Leeuwarden. Matige belangstelling,
want het weer is mooi en de buit is binnen. Drie nieuwe ereleden: Els Veder, Henk
Vonhoff en Leendert Ginjaar. Er wordt veel te lang gesproken.

Vrijdag 15 mei
De VVD houdt vanavond en morgen een algemene ledenvergadering in De Harmonie
in Leeuwarden. Ik ga er met Stephan heen. In dit prachtige weer is het goed toeven
op het terras van De Harmonie. De aanwezige VVD'ers maken zich nog weinig druk
om de formatie. Het gedoe met de restzetel houdt de gemoederen wel bezig. Het ziet
ernaar uit dat die zetel toch naar het CDA gaat en dat de VVD definitief op 38 zetels
staat. Nog steeds zeven zetels winst, maar de PvdA won er acht. Daarom tilt de VVD
zwaar aan het verlies van deze restzetel.
We spreken Bolkestein kort over de formatie. Hij beklaagt zich erover dat er geen
tempo in zit. ‘De verkiezingen zijn ruim een week geleden en er staat nog geen letter
op papier. In het buitenland valt dit niet uit te leggen.’ Hij zegt ook dat hij véél gaat
delegeren tijdens de kabi-
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netsformatie. Ik vind dat hij een onthechte indruk maakt. Dit soort partijbijeenkomsten
behoort niet tot zijn favoriete uitjes, maar vandaag straalt hij wel heel sterk uit dat
hij het allemaal wel heeft gehad.
Aan tafel met Lodewijk de Waal (de FNV stuurt altijd een ‘spion’ naar
partijbijeenkomsten als deze) en Voorhoeve. Voorhoeve voorspelt een lastige formatie:
‘Als het niet lastig wordt, wordt er slecht onderhandeld.’ Volgens De Waal stond de
eerste week van de formatie in het teken van ‘Borst-massage’. 's Avonds houdt
Bolkestein een toespraak. Hij gebruikt dit keer geen autocue, hij spreekt vanaf een
papiertje met een aantal aandachtspunten. Ik vind dat hij beter overkomt dan tijdens
zijn speeches in de campagne. Hij roept de partij op nu niet in te dutten, maar interne
debatten te gaan voeren. Dat lijkt me vragen om moeilijkheden, de VVD is er de partij
niet naar om interne debatten te voeren. Hij zegt ook dat een 6-6-2-verdeling in het
nieuwe kabinet (zes PvdA-, zes VVD- en twee D66-ministers) de meest logische is.

Zaterdag 16 mei
Tennis om negen uur. Erik was het vergeten. Met Steiners Errata: An Examined Life
maakt hij het goed. (Ik zou geschreven hebben: A Life Examined.) 's Avonds met
Peter Rauwerda asperges gegeten in Femkes tuin. Het weer is nog steeds prachtig.
Ik orden het klassieke deel van mijn boekenkast.

Zondag 17 mei
Weer tennis om negen uur. We zijn gedrieën, want op zoek naar een vierde heb ik
slechts antwoordapparaten te horen gekregen. Gelukkig wil Gerrit Korthals Altes
(zakelijk leider van Toneelgroep Amsterdam) meespelen. We winnen een set en
verliezen er een. Festina ligt er prachtig bij, tussen schitterende oude bomen.
's Middags, op uitnodiging van Alexander Rinnooy Kan, naar Tosca in het
Muziektheater. Heel mooi en molto dramatico. ‘De een moet aan de galg en de ander
in mijn armen,’ zegt de booswicht. Kom daar in de politiek eens om. Groots en
meeslepend wil ik leven, maar wie reikt mij ondertussen het zoutvaatje aan? Het
Concertgebouworkest onder Ricardo Chailly
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speelde prachtig. De decors van Raimund Bauer waren oogverblindend. Het gehele
stuk door was de schaduw van een langzaam draaiende scheepsschroef te zien, als
symbool van het onafwendbare noodlot.

Maandag 18 mei
Laatste bijeenkomst van de oude Kamer. Martin Beinema sprak aardig als oudst
vertrekkend lid. Martin Zijlstra (eerste ondervoorzitter) sprak Bukman toe en
veroorloofde zich een paar steken onder water. Het meest opmerkelijke aan Piet
Bukman, zei Zijlstra, was dat hij een mens was. Maar ook hier werd veel te lang
gesproken. Waarom zijn wij toch zo omslachtig? Waarom hebben wij geen waardering
als dingen worden weggelaten? Vreest de dominee dat hij niet zwaar genoeg wordt
bevonden? Van de vertrekkende leden krijgen er 24 een onderscheiding. De
vertrekkers vormen overigens veertig procent van het totaal aantal leden. Dat is een
wanstaltige verhouding. Die vernieuwing betekent dat de nieuwe Kamer veel ervaring
zal ontberen. Het CDA bijvoorbeeld heeft nu geen financieel woordvoerder meer.
's Middags een sessie om de agenda vast te stellen. 's Avonds nog een om door te
praten over de leidraad van Paars II. Het concept dat voor lag zal worden bijgepoetst.
Tot slot een sobere en korte persconferentie. Ik zei dat er slechts één zo'n ontmoeting
per dag komt, na de laatste sessie. Wat een opluchting!

Maandag 18 mei
Eerst een evaluatievergadering op de redactie. De terugblik op de campagne en
verkiezingsavond is een stuk vrolijker dan de evaluatie van de
gemeenteraadsverkiezingen.
De onderhandelaars bezoeken de informateurs van twee tot drie. Bolkestein zegt
tegen twee televisiecollega's die toch bij de deur van de Eerste Kamer staan te
wachten, dat hij ze daar de eerste zes weken niet meer wil zien. Een behoorlijk
arrogante opmerking, maar ik moet er toch om grinniken. Deze collega's kunnen het
namelijk, met hun po-
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ging om tóch een nietszeggende quote bij de deur te scoren, voor de hele
parlementaire pers bederven. De onderhandelaars zullen niet meer bereid zijn naar
de Noenzaal te komen als ze óók bij de deur worden opgewacht.
Ook 's avonds praten de onderhandelaars met de informateurs. Om kwart voor
negen verschijnen Wallage, Bolkestein en De Graaf in de Noenzaal. De besprekingen
zouden vandaag opnieuw gegaan zijn over het motto van een nieuw paars kabinet.
Ik geloof er weinig van. Ze hebben nu een uur of vijf in totaal bij elkaar gezeten en
het is alleen nog maar gegaan over de agenda van de besprekingen en over het
motto? Eerder op de dag heb ik Jorritsma gesproken. Zij voorspelde dat deze formatie
langer gaat duren dan de formatie van Paars I. Als klopt wat de onderhandelaars
in de Noenzaal beweren, krijgt ze gelijk.
Binnen de VVD wordt met zorg gekeken naar de opstelling van Thom de Graaf.
Als hij zich nu net zo grillig gedraagt als tijdens het debat over de inkrimping van
de varkensstapel (een debat waarin het voor PvdA en VVD lang onzeker bleef hoe
D66 zich uiteindelijk zou opstellen, het was de eerste kennismaking met De Graaf
als fractievoorzitter) dan voorzien de liberalen grote problemen. ‘Toen liep hij langs
de rand. Dat kan hij tijdens een formatie niet te vaak doen,’ zegt Benk Korthals.

Dinsdag 19 mei
Fractie om tien uur. Clemens Cornielje is woordvoerder in het debat over de
profielschets van de voorzitter. Hij zal de procedure belachelijk maken. Jacques
Wallage heeft dit slecht gemanaged. Het is tamelijk idioot met een
kandidaat-voorzitter te komen wanneer de procedure - waar wij overigens tegen
waren - nog niet is doorlopen. Bijna alle VVD-leden zullen overigens voor Jeltje van
Nieuwenhoven stemmen.
Rick van der Ploeg irriteert iedereen door zonder jasje en met de handen in de
zakken de gelofte af te leggen. Die hoogleraar is blijkbaar gesteld op gratuite
provocaties.
Van één tot vijf uur 's middags de eerste echte sessie. We praten over het
financieel-sociale beleidskader. Het veld wordt verkend, hoewel de standpunten
bekend zijn. Drie werkgroepjes van fractiegenoten worden aan het werk gezet om
voorstellen te
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doen over (1) ombuigingen; (2) intensiveringen; (3) belastingplan 21ste eeuw; en
(4) werk, inkomen, scholing en de combinatie van inkomen en zorg.
Gegeten bij Karel van Wolferen. In Japan heeft hij een berghut, in Nederland een
boerderij aan de Waver, onder de rook van Amsterdam. Heel aardig. Maarten Huygen
en Beatrijs Ritsema van NRC Handelsblad waren er ook. Goede wijn uit
Nieuw-Zeeland! Karel vraagt mij de risico's van Japan in de formatie op te brengen.
Heb ik al gedaan. Maar dat werd door niemand opgemerkt.

Dinsdag 19 mei
Gisteren nam de oude Tweede Kamer afscheid, vandaag wordt de nieuwe geïnstalleerd
tijdens een opvallend informele bijeenkomst. Er wordt geapplaudisseerd en soms
gejoeld - nog niet zo lang geleden zou het ondenkbaar zijn geweest. Ik zie sommige
Kamerbodes misprijzend kijken. Zij zijn overwegend nog van de oude stempel, terwijl
er een nieuwe generatie Kamerleden is aangetreden. Daardoor verandert de sfeer
in de vergaderzaal.
Vandaag worden meer dan vijftig nieuwe Kamerleden geïnstalleerd. Het wordt
boeiend om te zien hoe zij zich als Kamerlid gaan ontpoppen. Het is het mooiste vak
dat er is, heeft Jan Pronk weleens gezegd, maar ondertussen wil hij wel voor de
vierde keer minister worden.

Woensdag 20 mei
Vandaag twee sessies: van halftien tot twaalf uur 's ochtends en van drie tot zes 's
middags. We praten over staatsrechtelijke onderwerpen: dualisering van het
gemeentelijk bestuur, verkozen burgemeester, kiesstelsel, correctief referendum.
Verder over de reorganisatie van het binnenlands bestuur. Thom zegt dat als het
correctief referendum niet in tweede lezing door de Eerste Kamer wordt aanvaard,
D66 uit de coalitie verdwijnt. Hij wil dat ook zo in het regeerakkoord opgenomen
zien. Op dat dreigement zijn we niet serieus ingegaan. Het is wat vroeg om te dreigen.
Ik ben nog lang niet toe aan een verkozen burgemeester, in

Frits Bolkestein en Margriet Brandsma, Haags duet

124
welke vorm dan ook, noch aan een wijziging van ons kiesstelsel. We besluiten
hierover een notitie te vragen. De materie is ingewikkeld in haar gevolgen. De
burgemeester is verantwoordelijk voor de handhaving van de orde. Moeten wij dat
overlaten aan een gepolitiseerd persoon? Wat leert ons het voorbeeld van de
Amsterdamse basisdemocratie? Wat is eigenlijk het probleem? Verreweg de meeste
burgemeesters functioneren goed.
Jeltje wordt 's middags verkozen. Ik wens haar het allerbeste toe. Haar taak is niet
eenvoudig, want Bukman heeft de standing van het voorzitterschap geen goed gedaan
en op de zakelijke organisatie van de Kamer valt veel aan te merken, zo heb ik
begrepen. Frans Weisglas wordt eerste ondervoorzitter, wat leuk voor hem is.
's Middags praten we over infrastructuur en andere investeringen. We vragen
commentaar van de woordvoerders op de ICES-lijst [interdepartementale commissie
economische structuurversterking, red.]. Ik hoor tot mijn schrik dat de besluitvorming
over Schiphol zo lang duurt dat wij dat besluit in deze formatie niet zullen kunnen
nemen.
Eten met Hans Dijkstal. We praten over de formatie, de verdeling van de posten en
mijn toekomst. Wat betreft dat laatste lijkt alles nu goed geregeld, daarbij inbegrepen
het ogenblik van overdracht.

Woensdag 20 mei
Alweer een historische dag in de Kamer. Jeltje van Nieuwenhoven wordt gekozen
als Kamervoorzitter, de eerste vrouw in deze functie. In haar toespraak tot de Kamer
haalt ze de nieuwe omgang tussen pers en onderhandelaars tijdens de formatie aan.
Het Noenzaal-project begint op te vallen. Van Nieuwenhoven vindt de tijd
aangebroken dat de betrokkenen bij een formatie nu ook meer openheid betrachten
tegenover de Tweede Kamer. Journalisten beginnen overigens voorzichtig smalend
te doen over die nieuwe openheid. Het is een feit dat er in de Noenzaal nog weinig
nieuwswaardige mededelingen zijn gedaan. Maar dat ligt volgens mij meer aan de
aard van de besprekingen dan aan geslo-
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tenheid van de onderhandelaars. Er is, denk ik, nog niet zoveel te vertellen.
Na afloop van de vergadering geeft Van Nieuwenhoven een persconferentie. Dat
had ze beter kunnen laten, want ze heeft weinig te melden. Ze houdt zich nadrukkelijk
op de vlakte. ‘Mensen die me kennen, weten dat ik een informeel mens ben. Dat wil
ik proberen zo te houden. Maar één ding: nee is nee en ja is ja,’ zegt ze onder meer
tegen de verzamelde journalisten. Waarom stellen Kamervoorzitters zich tegenover
parlementaire journalisten toch altijd op als bovenmeesters? Van Nieuwenhoven is,
na Deetman en Bukman, de derde voorzitter die ik in PPV-functie meemaak.
Bovenmeesters ken ik uit de privé-sfeer.
Aan het eind van de dag worden we bijgepraat over de formatie. Jacques Wallage
is dagvoorzitter. Hij is er een meester in om met veel zinnen weinig te zeggen. Toch
moet je goed opletten, want in een van zijn tussen- of bijzinnen kan opeens een
aanwijzing zitten. De gekozen burgemeester was vandaag het heikele punt. De Graaf
en Bolkestein kijken strak voor zich uit. Voor D66 is het van ‘eminent belang’ dat
de gekozen burgemeester het regeerakkoord haalt, Bolkestein ziet er niets in.

Donderdag 21 mei, hemelvaartsdag
Ik versla Erik met 6-1. Daarna spelen we dubbel met Gerrit Korthals Altes en Gijs
Scholten van Asschat. Politici tegen het toneel. De eersten winnen. Het was goed
tennisweer: koel en bedekt.
Femke en ik gaan 's avonds naar Zes personages op zoek van de Toneelgroep
Amsterdam in de Stadsschouwburg. Een interpretatie van Gerardjan Rijnders van
Pirandello's Six personnages en quête d'un auteur, gelardeerd met teksten van
Wittgenstein. Een cerebrale en dus steriele constructie. Mij dunkt er is niet hard
genoeg aan gewerkt. Van Wittgenstein vooral de meest bekende teksten: Die Welt
ist alles was der Fall ist; worüber man nicht sprechen kann, darüber soll man
schweigen. Heeft Gerardjan nog wel iets te melden? Die Stadsschouwburg moet
overigens vanbinnen grondig worden verbouwd. De zaal is hopeloos. Weg ermee.
Maar ja, het is een monument hè. Weer een teken van decadentie. Men kan alles wel
monument noemen. Zoals het Olym-
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pisch Stadion. Ook zo'n sta-in-de-weg. Jikkie van der Giessen moet daar verbetering
in brengen. Maar ze doet het vast niet - voor haar te hoog gegrepen.

Vrijdag 22 mei
Lunch in Shirasagi met Hans Dijkstal, Gerrit Zalm en Hans Hoogervorst. Gerrit denkt
over een week een paragraaf voor het begrotingsbeleid te hebben. Wat ik wil, is: (1)
een scheiding tussen inkomsten en uitgaven; (2) meevallers aan de inkomstenkant
verdelen tussen lastenverlichting en tekortreductie; en (3) meevallers aan de
uitgavenkant gebruiken voor intensiveringen. Ik wil zo gauw mogelijk naar een
financieringstekort van nul. De economische groei is dit jaar 3,75 procent. Voor 1999
is 3 procent de verwachting. Daarna zou de groei best eens kunnen meevallen, want
in Duitsland en Frankrijk trekt de economie aan. Tenzij de crisis in Japan overslaat
naar de VS. Dan gaan al onze sommen het raam uit.
's Middags naar ons Franse huis, waar mijn zoon, schoondochter en kleinzoon Daan
(van zestien maanden) op mij wachten. Het gaat hen goed en het dak is vernieuwd.

Zaterdag 23 mei
's Ochtends mooi weer; 's middags trekken de wolken weer dicht. Nico heeft zalm
in de tuin gerookt. Die smaakt verrukkelijk. Ik begin in Steiners boek Errata. Valt
niet mee. Steiner is op het precieuze af. De kunst van de haute vulgarisation verstaat
hij niet. Hij bewondert Racine, maar diens helderheid ontgaat hem. Verder lees ik
wat oude krantenartikelen.

Zondag 24 mei
Tony Blair is een interessante politicus. In NRC Handelsblad van 13 mei een
vraaggesprek met Folkert Jensma. Daarin noemt hij zichzelf socialist ‘mits
gedefinieerd als aanhanger van een stelsel van normen en waarden’. Hij erkent zijn
schuld aan Margaret Thatcher: ‘In de jaren tachtig (is) een hoop gedaan wat nodig
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was en juist.’ Ik vermoed dat Wim Kok er ook zo over denkt. In een interessant
artikel in The Economist van 7 februari 1998 schrijft Samuel Beer dat Blair zich net
zo van het klassieke socialisme heeft ontdaan als Thatcher van het paternalisme der
Tory's. Thatcher, schrijft hij, keerde terug naar het liberalisme van Gladstone; Blair
naar dat van Lloyd George. ‘Blair does not hold out the socialist promise of equality
of condition but the liberal promise of equality of opportunity.’ Ik hoop maar dat de
Liberal Democrats die zuigkracht kunnen weerstaan. Zie ook Blairs artikel in de
International Herald Tribune van enige weken geleden: ‘Around the world, financial
prudence is now something that the left is very strongly associated with.’ Zo ook
Drees, voeg ik eraan toe. Er is niets sociaals aan het maken van schulden, merkte ik
in een van de sessies op. In de Volkskrant van 21 maart citeert André Roelofs een
van de topmensen van de New Statesman: ‘Blair is bezig de sociaal-democratie te
verlaten.’ Roelofs: ‘Blair is openlijk pro-business en daarmee overschrijdt hij een
zwaarbewaakte grens.’ Net als Wim van de top van het bedrijfsleven mag doorgaan
als minister-president. Hij voegt zich daarmee in de rij van Blair en ook Schröder,
die wil dat ‘ook in de toekomst de beste auto's in Duitsland worden gemaakt’
(geciteerd door Lucas Delattre in ‘Tony Blair, Gerhard Schröder, Lionel Jospin,
fractures multiples’, Le Monde van 20 maart 1998). Jospin valt uit de toon. Hij
verschilt meer van Blair, Schröder en Kok dan van Chirac. De jakobijnse slagschaduw
drukt zwaar op de Franse politiek, die als grondregel heeft: J'interviens donc je suis.

Maandag 25 mei
Twee sessies: van negen tot halftwaalf en van twee tot vijf. Samen vijfenhalf uur. 's
Ochtends over de positie van topambtenaren en de algemene bestuursdienst. Daar
zijn we het grosso modo over eens. Vervolgens over de wijze van verkiezing van de
Eerste Kamer. Moeten we terug naar het systeem van vóór 1983? Dan ijlt de Eerste
Kamer nog meer na met betrekking tot de Tweede Kamer. Ik geloof dat dit geen
vooruitgang is. Het pro-

Frits Bolkestein en Margriet Brandsma, Haags duet

128
bleem ligt niet hier. Het probleem is het selectieproces. Net als bij de Tweede Kamer.
Over de hele linie van de politiek - van gemeenteraadsleden via de Tweede Kamer
tot ministers - gaat het om de kwaliteit.
Verder gesproken over de juridisering en de constitutionele toetsing. 's Middags
over de zorg: volumegroei, kostenbeheersing, marktwerking, ziekenfonds, opschoning
van de AWBZ. Bekende kost.
Wim heeft liever dat wij tijdens de persconferentie niet achter een tafel zitten. Dat
ziet er te officieel uit. Hij wil dat wij staan. Jacques is ijdel en stribbelt tegen. Mij is
het worst. Maar het doet wel komisch aan: alsof wij in close harmony zingen. Zoals
de Inkspots in de jaren vijftig. Blijkbaar heeft Den Haag Vandaag daar ook een skit
van gemaakt. Helaas heb ik die gemist. Femke en ik zaten toen nog bij het
Libris-diner. Zoals ik voorspelde, is de prijs naar Voskuil gegaan voor zijn magnum
opus Het Bureau. Ik heb overigens nog geen letter van die man gelezen. In mijn
beroep kom je daar niet aan toe.
Het was een gezellig diner met veel uitgevers, schrijvers en andere glitterati. En
Louis Ferron.

Maandag 25 mei
De onderhandelaars hebben besloten dat de manier waarop ze ons dagelijks te woord
staan moet veranderen. In plaats van achter een tafel te gaan zitten, blijven ze nu
staan. Deze door-step moet benadrukken dat het tijdens de persontmoetingen in de
Noenzaal om niet meer gaat dan een paar korte uitspraken van de onderhandelaars
en een enkele vraag van een journalist. Kennelijk zijn de onderhandelaars bang dat
ze door de nieuwe omgangsvorm met de pers toch vroeger of later méér zullen zeggen
dan de bedoeling was tijdens de formatie.
Om vijf uur staan de drie heren daar dan. Ze hebben duidelijk niet van tevoren
bedacht dat de twee die niet het woord voeren er nogal belachelijk bij staan. Ik weet
bijna zeker dat dit een idee van Wallage is. Twee jaar geleden al heeft hij tegen me
gezegd dat hij deze vorm wilde tijdens de formatie. Hij dacht toen nog aan drie
microfoons bij de deur van de Eerste Kamer.
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Vandaag doet Bolkestein het woord. Hij zegt dat de zes, de drie informateurs en de
drie onderhandelaars, nog steeds aan het verkennen zijn: ‘We streven ernaar eerst
het hele terrein in kaart te brengen om er zo achter te komen welke compromissen
kunnen worden gesloten.’ En Wallage: ‘De komende dagen zullen we nog bezig zijn
met het doorploegen van alle terreinen. We willen eerst de schade in zijn geheel
opnemen voordat we kunnen onderhandelen.’ Alsof ze elkaar voor het eerst
tegenkomen aan die onderhandelingstafel, zo klinkt het. Ironisch genoeg hebben ze
vandaag gesproken over ‘de stroperigheid van de besluitvorming’, zoals Bolkestein
het samenvat.
's Avonds wint J.J. Voskuil de Libris Literatuur Prijs. Mijn favoriet was Helga
Ruebsamen. Het lied en de waarheid vind ik een zeldzaam mooi boek.

Dinsdag 26 mei
's Ochtends fractie. De benoeming van Duisenberg is het enige substantiële punt op
de Kameragenda. Zeer terecht dat de Kamer daarover spreekt. Stel je voor dat niet
Frankrijk, maar Duitsland aldus had gehandeld. De protesten zouden niet van de
lucht zijn. De Fransen willen het gehele monetaire beleid van Europa politiseren en
dat is een slechte zaak. In Frankrijk is alles politiek. Daarom gaat het ook zo beroerd
met dat land.
Twee sessies, 's middags en 's avonds. In de eerste sessie ging het over onderwijs.
De tegenstellingen zijn hier niet zo groot. 's Avonds over het buitenland. Jacques las
mij de levieten over mijn euroscepsis. Ontwikkelingssamenwerking versus Defensie
- dat soort dingen. Ontwikkelingssamenwerking is een shibbolet. Daarom is het zo
moeilijk erover te praten. Maar kijk naar Indonesië: wat een schade heeft Soeharto
zijn land niet aangedaan. Daarom zeg ik: Ontwikkelingssamenwerking is marginaal
ten opzichte van de ontwikkeling. Dus is de internationale afspraak de enige maatstaf.
En de herijking van Buitenlandse Zaken betekent logischerwijs: één kapitein, dus
één minister op het schip. Maar ik betwijfel of het lukt.

Frits Bolkestein en Margriet Brandsma, Haags duet

130
's Avonds weer een ontmoeting met de pers (wij nu staand achter een belachelijk
katheder). Ik geef dezelfde stomme antwoorden op dezelfde stomme vragen.

Woensdag 27 mei
Drie sessies. Justitie: Openbaar Ministerie, organisatie rechterlijke macht,
commissie-Leemhuis, bestuurlijke inbedding kantongerechten, gevangeniswezen,
drugsbeleid. Geen onoverkomelijke verschillen. 's Avonds milieu, energie en
CO2-beleid. Hier zijn de verschillen groter.
Lunch met Willem Vermeend in Corona. Na afloop mis ik mijn regenjas. Is iemand
anders waarschijnlijk mee weggelopen. Slecht voor het humeur.
In een uitzending van Zembla heeft Jacques gezegd dat Docters van Leeuwen moet
kunnen terugkeren aan het hoofd van het OM. Daarvan wordt een persbericht gemaakt
en verspreid nog vóór de uitzending heeft plaatsgehad. Journalisten buitengewoon
opgewonden, want het gaat over een persoon. En dan worden ze pas echt wakker.
Heb toch alle vragen in die richting op de persconferentie afgekapt, zeggende dat
Sorgdrager/Docters van Leeuwen niets met de formatie te maken hebben. Heb bijna
het Chinese spreekwoord geciteerd: grote mensen spreken over ideeën, middelgrote
mensen over gebeurtenissen, kleine mensen over personen. Toch maar niet gedaan,
want het journaille is al geïrriteerd genoeg.

Donderdag 28 mei
Twee sessies: 's ochtends en 's middags. We spreken over de integratie van
minderheden. Ook hier weinig fundamentele verschillen van mening. Ik zeg een lijst
met concrete punten toe. We zijn nog steeds bezig met het afgrazen van bekend
terrein. Volgende week zullen we toch spijkers met koppen moeten slaan.
Bewindsliedenoverleg. Maar daar viel weinig te bespreken.
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Donderdag 28 mei
Er heerst de laatste dagen een landerige sfeer op het Binnenhof. Het grote nieuws
van dinsdag bijvoorbeeld was dat de onderhandelaars beslag hadden gelegd op een
lessenaar! Kennelijk hebben ze zelf ook ingezien dat het er raar uitzag, deze act voor
drie-mannen-achter-microfoon. Maar de lessenaar waar ze nu achter staan, is veel
te klein. Veel beter is het er dus niet op geworden.
Gisteren lekte via NRC Handelsblad uit dat de werkgroep ‘belastingstelsel’ uit elkaar
is geklapt. Het is bewust door de PvdA naar NRC Handelsblad gelekt, hoor ik. De
persconferentie van de onderhandelaars is vroeg. Ze hebben gesproken over
‘intensiveringen en ombuigingen’, over wensenlijstjes en bezuinigingen dus. Vrij
vertaald zegt dagvoorzitter Bolkestein dat het gesprek boeiende inzichten opgeleverd
heeft in de verkiezingsprogramma's van de drie partijen. Een vraag over de uitspraken
van Wallage over Docters van Leeuwen (Wallage heeft in het televisieprogramma
Zembla gezegd dat een terugkeer van Docters van Leeuwen theoretisch mogelijk is)
staat Bolkestein niet toe. Hij kapt de vragen over Docters van Leeuwen af met de
woorden: ‘We leven niet in een mediagestuurde democratie.’ Daar hebben politici
tijdens een verkiezingscampagne aanmerkelijk minder bezwaar tegen.
Na de persconferentie maken we een rondje door het Kamergebouw. Van de
formatieteams horen we al dagen dat de gesprekken tussen de informateurs en
onderhandelaars verkennend zijn. ‘De formatie had tot nu toe net zo goed door
ambtenaren gedaan kunnen worden,’ zegt Rogier van Boxtel. Toch verwacht hij dat
de formatie over ruim een maand is afgerond. De wens is de vader van de gedachte:
hij wil half juli met zijn gezin op vakantie.
Laat op de avond naar een feestje in Amsterdam. Daar merk ik dat de formatie goed
wordt gevolgd ondanks het feit dat er nog weinig prominent over wordt bericht. Jan
Bank vraagt me of het NOS-Journaal er bewust niets aan doet. Hij kijkt speciaal naar
Den Haag Vandaag om het te volgen, zegt hij. Ik vraag hem of hij dan de laatste
dagen iets gezien heeft waarvan hij dacht: hé, dat is nieuws. Dat blijkt niet het geval.
‘Dat is dus de reden,’ zeg ik, ‘dat wij de laatste dagen geen onder-
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werpen over de formatie hebben gemaakt.’
Terug in de trein bedenk ik dat we misschien toch vaker ‘tussenstandjes’ uit de
formatie moeten melden.

Vrijdag 29 mei
Gelukkig wat later naar Den Haag, zodat ik de files kon vermijden. Weer twee sessies:
's middags en 's avonds. Homohuwelijk en euthanasie. Mijn fractie is in meerderheid
vóór het homohuwelijk, maar ik ben tegen. Ik vermoed dat er geen draagvlak onder
de bevolking voor is. Heb toch maar het fractiestandpunt verkondigd. Met het
initiatiefwetsvoorstel van D66 over euthanasie ben ik het eens. Dat gaat ook niet
zover. Het is medeondertekend door PvdA en VVD. Het ligt daarom voor de hand
dat het wordt overgenomen door het nieuwe kabinet. Maar Thom de Graaf ligt dwars.
Hij wil het initiatiefwetsvoorstel doorzetten, denkende daarmee een mooi
profileringspunt voor D66 te hebben. Maar die vlieger gaat niet op.
Verder over cultuur. Enkele nuttige punten: (1) de PCZ-ambtenaren [pers- en culturele
zaken, red.] op de grotere ambassades zullen voortaan uit de WVC-stal komen, en (2)
de Kunstenplansystematiek wordt voortgezet.
Ten slotte eindeloos gezever over meer of minder ministeries. Jan van Zijl wil
Landbouw bij Economische Zaken onderbrengen. Waarom in godsnaam? Hoe minder
ministeries, des te minder politieke toetsing. Thom wil een extra minister: cultuur
plus wetenschapsbeleid plus moderne communicatiemiddelen. Dus stukken van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Verkeer & Waterstaat en Economische Zaken.
‘Spoort dat wel met de D66-ideeën over een kernkabinet?’ vroeg ik met een onnozel
gezicht. Waarop Jacques, die tussen Thom en mij in zit, mij zo toegrijnsde dat ik
even geheel van slag was. Jacques wil ook iets dergelijks. Maar wat is de meerwaarde?
Alleen om D66 een extra minister te geven? Reorganisaties zijn niet alleen financieel,
maar ook emotioneel duur. Men moet er niet aan beginnen als een duidelijk voordeel
niet binnen handbereik ligt.
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Ik ben tegen, maar vóór een staatssecretaris voor Antilliaanse en Arubaanse zaken
op Binnenlandse Zaken.
Jacques spreekt de helft van de tijd. Thom twintig procent. De drie informateurs
gezamenlijk ook zo'n twintig procent. Ik de rest. Waarom zou ik iets zeggen als dat
niet nodig is? Ik moet toegeven dat Jacques soms interessant is. Maar een beetje
minder had ook gemogen.

Vrijdag 29 mei
Tijdens de lunch op een van de terrassen op het Plein zie ik Anneke van Dok,
staatssecretaris van Economische Zaken. Ze zit in een hoekje een kruiswoordpuzzel
te maken. Na ongeveer een uur steekt ze het Plein over en stapt in haar dienstauto.
Die auto-met-chauffeur is ze binnenkort kwijt, want het is, gezien haar weinig
overtuigende optreden van de laatste vier jaar, uitgesloten dat ze opnieuw in het
kabinet komt.
We moeten vandaag lang wachten op de persconferentie van de onderhandelaars.
Op dit soort momenten is de personele bezetting van het nieuwe kabinet een geliefd
gespreksonderwerp. Hans Alders heeft op de radio gezegd dat hij nog wat langer
wil zoeken naar een burgemeester voor Groningen. Mogelijke kandidaten zouden
willen wachten met hun sollicitatie totdat ze zeker weten of ze in aanmerking komen
voor het nieuwe kabinet. Dat lijkt een aanwijzing voor de kandidatuur van Wallage.
Maar zou hij niet liever willen wachten tot Amsterdam weer vrijkomt? Pikant is ook
het gerucht dat Bolkestein in 2000 lid wil worden van de Europese Commissie, als
opvolger van Van den Broek.
Om kwart over negen komen de onderhandelaars naar de Noenzaal. Ze zijn
overeengekomen dat er een nieuwe euthanasiewet komt en dat het huwelijk wordt
opengesteld voor homo's. Bolkestein voelt niets voor het homohuwelijk, maar zegt
het nu wel te zullen steunen.
Op weg naar huis lees ik in de trein een verhaal over de campagne in De Journalist.
Kleinnijenhuis, hoogleraar communicatiewetenschap aan de Vrije Universiteit,
beweert dat het heft in handen was van de politiek, niet van de journalistiek. Die
journalistiek is er niet in geslaagd de agenda te bepalen. Hij heeft gelijk. Maar ik
denk dat hij het strategisch inzicht van de politiek overschat. Dat geldt ook voor Kees
Brants
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(docent communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam). Volgens hem
heeft Adelmund de rel over de aftrek van hypotheekrente bewust uitgelokt. Daar
geloof ik helemaal niets van. Kleinnijenhuis vindt dat de vroege persconferenties
van de VVD veel vruchten hebben afgeworpen: ‘Vooral de eerste persconferentie
kreeg zeer veel aandacht. Zalm haalde uit naar het financieel slecht onderbouwde
programma van de PvdA, maar dat was geen nieuws.’ De eerste persconferentie
kreeg wel enige aandacht, maar die ging uit naar Jorritsma. Zalm was daar namelijk
helemaal niet bij.

Zaterdag 30 mei
We komen niet aan tennissen toe, want er is jeugdcompetitie. Dan maar naar Oger,
waar ik een jack moet betalen dat voor de campagne is geleend. Verder naar het
reisbureau voor informatie over Sicilië (Taormina), waar Femke en ik voor ons
tienjarig huwelijksfeest in oktober naar toe willen. 's Middags en 's avonds eindelijk
tijd om de vele stukken te lezen die over ons worden uitgestort. Femke en Saskia de
Boer zijn naar Tartuffe door de Paardenkathedraal in Utrecht. Dat is en blijft een
grandioos toneelstuk. Femke en ik hebben het in Parijs gezien met Tartuffe als
moslimfundamentalist. Regie van Ariane Mnouchkine. Voortreffelijk.

Zondag 31 mei
Naar mijn dochter Kate en mijn kleindochters Noortje, Quirine en Katinka, die echte
beautés worden. Vervolgens naar Femkes tuin, waar ik verderlees in Steiner. Hij
schrijft: het joodse volk is blijven bestaan en niet door assimilatie verloren gegaan.
Maar is dat tweeduizend jaar van vervolging, marteling en moord waard geweest?

Maandag 1 juni
Anderhalf uur tennis met onder anderen Hans Heg, de aimabele muziekrecensent
van de Volkskrant. Hij wijst mij erop dat de première van Siegfried om halfzes begint.
Halfzes! ‘Sommige stukken zijn echt mooi,’ zegt hij met een gezicht alsof hij het
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meent. Hij is net in Parijs geweest voor een interview met de producent van een film
over de vorig jaar overleden Sviatoslav Richter. De VPRO gaat die film in drie delen
uitzenden. Er valt toch wel wat te zeggen voor die omroep. Wij zijn zelf lid.
Siegfried eindigt om halfelf. Dat is dus een duur van vijf uur minus twee pauzes.
Sommige stukken zijn echt mooi, zoals het smeden van het zwaard Nothung, en ook
spectaculair geënsceneerd, maar je moet er wel lang op wachten. De liefdesscène
tussen Brünnhilde en Siegfried, waarmee het stuk eindigt, duurde een dik halfuur!
Des Guten zuviel. Dirigent was Hartmut Haenchen, de man ‘die alles mee heeft
behalve zijn naam’, zoals een muziekrecensent eens opmerkte. Met deze
Ring-productie heeft Haenchen wel iets kolossaals gedaan. In de pauze ontmoette
ik Bart Tromp, die mij erop wees dat de ‘verkozen burgemeester’ uit het
PvdA-verkiezingsprogramma was geamendeerd. Waar praten we dan nog over?

Dinsdag 2 juni
Drie sessies, te zamen zevenenhalf uur. We spraken over de resultaten van twee
werkgroepen: die over het belastingplan 21ste eeuw en die over werk en inkomen.
En ook over het asielbeleid. De gesprekken waren zakelijk en constructief, zonder
muggenzifterij. Maar de meningsverschillen blijven fors. Dus we zijn er nog lang
niet. Een snelle hap om zes uur met Thom de Graaf, die nog eens het belang van de
verkozen burgemeester voor zijn partij onderstreepte. Gerrit (Zalm, niet Ybema) en
ik reden samen naar Amsterdam. In de auto namen wij de hele stand van zaken nog
eens door. Femke was bij de uitreiking van de Gouden Gids Publieksprijs. De Trust
heeft die gekregen: honderdduizend gulden erbij. Hoera!

Dinsdag 2 juni
Een saaie formatiedag. Er is volgens de onderhandelaars achtenhalf uur gesproken
vandaag, maar het blijft een raadsel wat er tijdens al die uren over tafel is gegaan.
De werkgroepen maken goede vorderingen en er is gesproken over het asielbeleid.
Bolkestein zegt dat hij een quotum,
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een maximum aantal asielzoekers dat jaarlijks Nederland binnen mag komen, niet
wenselijk acht, omdat het strijdig is met het Vreemdelingenverdrag van de Verenigde
Naties. Een nieuwe asielwet, een promiment VVD-punt in de campagne, hoeft ook
niet meer. Aanpassing van de huidige wet is voldoende. Hij kijkt bij vragen over dit
onderwerp de zaal in alsof hij denkt: u hebt die campagnetaal toch niet serieus
genomen?
Het aardigste vandaag was het bezoek aan de kantoren van het CDA. De kerkdienst
ter gelegenheid van het huwelijk van prins Maurits en Marilène van den Broek zorgt
ook daar voor commotie. Prinses Juliana, prins Bernhard en prinses Margriet zijn
ter communie gegaan terwijl ze Nederlands Hervormd zijn. De Hoop Scheffer zegt
als katholiek teleurgesteld te zijn over de heisa die daarover gemaakt wordt door
behoudende katholieken en protestanten. Dit gedoe jaagt volgens hem jongeren de
kerk uit. Hij wil dat niet voor de camera zeggen. Dat geldt ook voor andere katholieke
CDA'ers. Allemaal spreken ze schande van het optreden van hun conservatieve
geloofsgenoten. Gerd Leers zegt zelfs dat hij naar de Burgerlijke Stand gaat om het
RK achter zijn naam te laten schrappen, als pastoor Oostvogel een reprimande krijgt
van de katholieke magistratuur.

Woensdag 3 juni
Fractievergadering, onder andere over de raming van de Kamer. Naar het schijnt,
ligt het ziekteverzuim van het personeel boven acht procent. Hoe kan dat?
Twee sessies, beide nagenoeg geheel over de zaak van de burgemeestersverkiezing.
Ten langen leste bereiken we het volgende compromis. (1) Het wetsontwerp houdende
de mogelijkheid van wethouders buiten de raad kan rekenen op een goede ontvangst.
(2) Verdere dualisering van het lokaal bestel zal in modaliteiten en gevolgen door
een Staatscommissie in kaart worden gebracht. (3) Die commissie krijgt als tweede
opdracht een studie te verrichten naar modaliteiten en gevolgen van een verkozen
burgemeester, vooral ten aanzien van de verantwoordelijkheid voor de openbare
orde. (4) Maar de fracties binden zich niet aan de uitkomst van die studie. Er valt
dus nog geen besluit
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over de verkiezing van de burgemeester als zodanig. (5) Art. 131 verdwijnt uit de
Grondwet. De tweede lezing heeft uiteraard plaats na de volgende algemene
verkiezingen, zeg in 2003. (6) Art. 61 Gemeentewet wordt gewijzigd zodat op lokaal
niveau raadplegende referenda kunnen worden gehouden. Het kabinet kan de
Staatscommissie vragen daar bij voorrang over te adviseren. Over die referenda moet
de Raad besluiten. In die Raad zitten onze eigen mensen en, moet ik aannemen, nog
meer verstandig volk. Ik weet dus niet hoeveel gemeenten de stap naar een referendum
zullen zetten. En ik ben benieuwd hoe de referenda zullen uitpakken in die gemeenten
waar de Raad dat wel wil. Welk gevolg zal dit hebben voor hen die zich kandidaat
zouden willen stellen? Voorts behoudt de Raad een freies Ermessen, evenals de
Kroon ruimte houdt voor een eigen, materiële afweging. Anders wordt art. 131
Grondwet geweld aangedaan. Ik vind dit geen onaardig compromis. Ben benieuwd
wat anderen ervan vinden.

Woensdag 3 juni
‘Er is nog maar heel weinig gebeurd in de formatie. Het is ontzettend saai,’ zegt
Pronk tegen me. Van VVD'ers horen we precies hetzelfde. ‘Ze draaien om de hete brij
heen. En dat komt, omdat nog steeds niet duidelijk is of D66 echt wil meedoen,’ zegt
Dijkstal. Vandaag staat opnieuw de gekozen burgemeester op de agenda. In de
D66-gangen horen we wat de democraten willen: het moet de komende jaren in een
aantal gemeenten zichtbaar zijn dat de bevolking inspraak heeft gehad bij de
burgemeesterskeuze.
Vlak voor het journaal van acht uur lopen we Wallage tegen het lijf. Volgens hem
wordt er vanavond nog een akkoord gesloten over de gekozen burgemeester.
‘Bolkestein stelt zich niet star op,’ zegt hij. Bolkestein zelf mag 's avonds het
compromis toelichten: ‘Let u goed op, want het is erg ingewikkeld.’ Dat blijkt. Een
staatscommissie, een wijziging van de Grondwet en raadplegende referenda - het
drietal is creatief geweest in het zoeken van een oplossing waarmee iedereen kan
leven. De Graaf is tevreden, de informateurs laten hun woordvoerder zeggen dat de
formatie nu in een stroomversnelling is gekomen. Ik hoop van harte
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dat ze gelijk hebben, want deze weken zijn niet leuk. Ruim na middernacht rijd ik
naar huis. Het viel niet mee om het ingewikkelde burgemeestersbesluit begrijpelijk
samen te vatten voor het late journaal.

Donderdag 4 juni
Twee sessies, waarvan de tweede vroeg eindigde, om vier uur, want Gerrit moest
naar de Ecofin. Gesproken over de eilanden overzee. Er komt een staatssecretaris
voor Antilliaanse en Arubaanse zaken, op het nieuwe ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksaangelegenheden. Wat betreft andere staatssecretarissen het
volgende. Zij worden opgewaardeerd, dat wil zeggen, zij mogen in de Ministerraad
en de Kamer hun minister vervangen, zij het in de Ministerraad zonder stemrecht.
Zij worden dus in feite onderministers. Dat is niet onbelangrijk. Want steeds meer
moeten ministers in het buitenland zijn (in Brussel bijvoorbeeld) en kunnen zij niet
in de Kamer spreken, wat de Kamer terecht irriteert. Bovendien kennen
staatssecretarissen de dossiers meestal beter dan de ministers ad interim. Wat betreft
de politieke kleur wilde Jacques ministeries monocolore. Maar hij kreeg weinig steun.
Gerrit, Wim en ik vonden dat ministeries met een gemengde bezetting goed waren
voor de cohesie van het kabinet. In het bewindsliedenoverleg was hier ook algemene
steun voor. Weer een nuttige stap vooruit. 's Avonds een gesprek met Willem
Hoekzema en Hans van Baalen. De partij biedt Hans aan zijn geval tot de bodem te
laten uitzoeken door een of meer personen met een reputatie die boven elke twijfel
is verheven. Frits Korthals Altes zal namen voorstellen.
Het nieuws van de eilanden is overigens bar slecht. De Antillen willen niet met het
IMF praten. De regering is zwak. Die zal binnenkort wel weer in Den Haag
langskomen. Of wij maar willen schuiven. Ik voel daar weinig voor. Niet zozeer
vanwege het geld zelf, maar omdat het de noodzakelijke hervormingen vertraagt,
zoals dat altijd het geval is geweest na Nederlandse toegeeflijkheid. Op Aruba zijn
de problemen ook groot, maar minder economisch, meer rechtstatelijk van aard.
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Donderdag 4 juni
De Kamer vergadert al weken niet of nauwelijks, de nieuwe Kamerleden moeten wel
denken dat ze in een luizenbaan zijn beland. Ook vandaag is het Kamergebouw rond
het middaguur al uitgestorven.
Leo Maat van het ANP vertelt een smakelijk verhaal over een ruzie tussen Voorhoeve
en PvdA-Kamerlid Zijlstra vanmorgen in de parkeergarage. Voorhoeve verweet
Zijlstra te hebben gelekt naar de Volkskrant. Daarin stond vanmorgen dat Zalm
vijfhonderd miljoen wil bezuinigen op defensie. Zijlstra ontkende dat hij de Volkskrant
heeft ingeseind.
Bolkestein heeft zich intern beklaagd over de omslachtigheid van de formatie.
‘Dominee Wallage schijnt de helft van de tijd aan het woord te zijn,’ grinnikt Tom
van der Maas.
Ik vraag Pronk of hij van de partijtop mag terugkeren op
Ontwikkelingssamenwerking. Hij zegt dat niet te weten. Volgens Pronk wil Kok hoe
dan ook Justitie hebben, omdat hij vindt dat de PvdA de rotzooi op dat departement
zelf maar eens moet opruimen. Voor Buitenlandse Zaken zou Kok geen speciale
belangstelling hebben. Dat zou tot gevolg hebben dat de PvdA
Ontwikkelingssamenwerking weer krijgt.
Aan de onderhandelingstafel is vandaag ook gesproken over portefeuilles. In een
nieuw kabinet komt een staatssecretaris voor de Antillen en Aruba. De functie van
staatssecretaris (‘een deerniswekkend ambt’, zoals Van Agt ooit zei) wordt
belangrijker gemaakt. Het is leuk te horen allemaal, maar van een doorbraak in de
formatie lijkt geen sprake. Van een stroomversnelling al helemaal niet.

Vrijdag 5 juni
Een paar jaar geleden heb ik een artikel geschreven over het geschiedenisonderwijs
in Nederland (zie Boren in hard hout, p. 143-147). Het ging mij er daarbij niet zozeer
om, het pseudovak Mens- en Maatschappijwetenschap (doel waarvan
‘bestaansverheldering’ is) onder te spitten, maar vooral om het belang van het
chronologisch overzicht te benadrukken. Ik was dus blij met de herdenking van de
Vrede van Münster in de Ridderzaal en op het Binnenhof. Bij die onderhandelingen
in 1648
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werd Frankrijk vertegenwoordigd door Claude de Mêsmes, markies van Avaux, en
Spanje door graaf Guzmán de Peñaranda. Deze heren vielen destijds niet op door
intelligentie. De Verenigde Provinciën hadden als ambassadeurs Adriaan Pauw uit
Holland en Jan van Knuyt uit Zeeland. Beiden waren bekwaam, Pauw misschien in
uitzonderlijke mate. Volgens C.V. Wedgwood, die zich in deze periode heeft
gespecialiseerd, was Pauw de enige man die Richelieu te slim af is geweest.
De herdenking in de Ridderzaal was aardig. Frits Korthals Altes sprak goed, zoals
viel te verwachten. Daarna Peter Kooijmans, die naar mijn smaak iets te
eurofederalistisch was. Muziek was leuk. Maar alles op het Binnenhof was verregend.
Al die mensen die zo hun best hadden gedaan goed voor den dag te komen, want de
koningin zou erbij zijn...! Wat jammer.

Zaterdag 6 juni
Regen, dus geen tennis. Maar wel een bestuursvergadering van de Amsterdamse
Bach Solisten. We besluiten de uitvoering van het Weihnachtsoratorium in december
in Naarden te annuleren. Kost te veel en brengt te weinig op. Resteren uitvoeringen
in het Concertgebouw, Arnhem en Tilburg. Waar zijn de sponsors?
's Avonds eten met oude vrienden in Huizen. Een jaar of dertig hebben wij elkaar
moeten missen. Nu zijn wij weer bij elkaar.

Zondag 7 juni
Een halfuur tennis slechts voor Erik en mij. Dan worden wij verdreven door een
competitie. Het gaat regenen. Ik lees in de mooie facsimile-uitgave van de Vrede
van Münster, traktaat van ‘een aengename, goede en oprechte Vrede’, die ik vrijdag
heb gekregen. In 1981 hebben alle Kamerleden een facsimile-uitgave van het Plakkaat
van Verlatinge uit 1581 ontvangen. Deze uitgave is daar een mooi complement van.
Verder lees ik in al die stukken die we moeten doornemen. Vooral het dossier over
asielzoekers is ingewikkeld. Eten in Femkes tuin.
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Maandag 8 juni
Drie sessies, te zamen acht uur. We bespraken de rapportage van de werkgroep
‘ombuigingen en intensiveringen’. De voortgang terzake van de ombuigingen is
gering. Vooral de PvdA wil weinig ombuigen, maar veel intensiveren. Dat gaat
natuurlijk niet. 's Avonds een zeer nuttig gesprek over de asielzoekersproblematiek,
in aanwezigheid van twee terzake kundige ambtenaren. De situatie is uiterst penibel.
Het water staat het COA [Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, red.] tot over de
lippen. Tot het onmogelijke is niemand gehouden behalve het COA, lijkt wel. De
budgettaire gevolgen zijn enorm. Koks gezicht betrok dan ook steeds meer. Laten
we hopen dat we nu enige forse maatregelen kunnen nemen, want zo gaat het niet
langer.

Maandag 8 juni
Er wordt vandaag opnieuw gesproken over de bezuinigingen voor de komende vier
jaar. ‘We hebben het hele terrein doorgeakkerd,’ zegt Margo Vliegenthart in
onvervalst formatiejargon. Volgens haar zijn de bezuinigingen die de VVD in het
verkiezingsprogramma heeft opgenomen ‘boterzacht’.
De woordvoerder van Wijers, Richard Matthijsse, neemt vandaag afscheid. Op
zijn feestje in de hal van Economische Zaken hoor ik dat Wijers sterk twijfelt over
een terugkeer als minister.
De zoveelste nieuwe opstelling in de Noenzaal wekt hilariteit. Deze keer staan er
drie zuiltjes met miniscule bloemstukjes. Wallage vertelt dat ‘dieper in de week’ (als
je eenmaal op het taalgebruik op het Binnenhof gaat letten, valt op dat niemand meer
gewoon praat), dat later deze week de financieel-economische hoofdlijnen van het
regeerakkoord vastgesteld zullen worden. Dat is een belangrijke stap. Nu schiet het
niet op doordat deze hoofdlijnen niet bekend zijn. Je kunt rekenen tot je een ons
weegt, maar als je niet weet waar je uit moet komen, blijven het ‘technische exercities’
- om nog maar eens een formatieterm te gebruiken.
De avond is volgens Wallage besteed aan een technische verkenning van het
asielbeleid. De onderhandelaars willen niet weten van ‘stroperigheid’ als het over
dit onderwerp gaat. Toch is het opmerkelijk dat over
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een beleidsterrein dat zo veel aandacht heeft gekregen de laatste jaren, nu aan de
onderhandelingstafel wordt gesproken alsof het een nieuw onderwerp is. ‘Het is een
ingewikkeld mozaïek,’ zegt Bolkestein. Over de maatregelen die hij heeft voorgesteld
in zijn artikel in de Volkskrant (22 april 1998) horen we op dit niet moment niet veel
meer.

Dinsdag 9 juni
's Ochtends fractie, 's middags een sessie over ruimtelijke ordening. Hoe moet
Nederland over dertig jaar eruitzien? Alsof wij dat kunnen bepalen. Jacques heeft
hiervoor doorgeleerd en is dus zeer uitvoerig.
's Avonds concert en diner op de Duitse ambassade, Huis Schuylenburch, aan de
Lange Vijverberg. Bismarck wilde als ambassade het mooiste huis in Den Haag en
hij heeft het gekregen. Na de oorlog is het in beslag genomen (ik geloof door de
marine), maar dertig jaar geleden is het aan de Bondsrepubliek teruggegeven. Het
moest toen dringend worden gerestaureerd.
Onze gastheer is de aimabele Von Puttkamer. Hij is mij altijd zeer behulpzaam
geweest. De Bondsrepubliek valt op door voortreffelijke ambassadeurs. Müller,
Fischer, Citron, de huidige ambassadeur en natuurlijk Otto von der Gablentz: de ene
nog beter dan de andere.
Op het programma staan twee absolute hoogtepunten van de Europese muziek:
Dvor àks Dumky-trio en het forellenkwintet van Schubert. Schitterende voorbeelden
van Slavische en Duitse romantiek. Van het laatste slechts twee delen, waaronder
dat over de forellen zelf: ‘die launige Forelle,’ zegt Femke. Schubert stierf op
31-jarige leeftijd aan de syf. Niet te geloven dat hij in zo'n kort leven zoveel heeft
gepresteerd - net als Mozart. Een idiote Duitser heeft een verband gelegd tussen
endemische aanvallen van syfilis (bijvoorbeeld tijdens de Renaissance) en beschaving.
Man sollte denn auch nicht sprechen über Zivilisation sondern über Syphilisation.
De spelers komen uit Oost-Europa en staan onder leiding van Justus Frantz, dirigent
van het orkest Die Philharmonie
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der Nationen, waarin musici uit veertig landen. Bij het weggaan teken ik een lijst
van adhesiebetuigingen. Dat schijnt te helpen bij de financiering.
Overigens was er ook een Brits blazersensemble, dat geestig optrad. De hele avond
kon worden gekenschetst met het begrip ‘losse chic’, die evenzeer onderdeel van de
Duitse traditie is als de kadaverdiscipline waaraan wij meestal denken.

Dinsdag 9 juni
Veteranen op het Binnenhof klagen over deze formatie. Het zou de saaiste zijn die
ze tot nu toe hebben meegemaakt. Feit is in ieder geval dat er weinig zichtbare
vorderingen worden gemaakt. In de Eerste Kamer kom ik Melkert tegen. De PvdA
wil rekenen met een hogere economische groei dan twee procent: ‘Als we dat niet
doen, moeten we ook nu al heel gedetailleerd afspreken wat we doen met de
meevallers de eerste twee jaar. Want die gaan er zeker komen.’ De VVD voelt er niets
voor om met een hogere economische groei rekening te houden dan de ‘behoedzame’
twee procent. De belastingwerkgroep is er volgens Melkert nog lang niet uit. Al met
al weinig reden om te veronderstellen dat nog deze week de financieel-economische
hoofdlijnen van het regeerakkoord worden vastgesteld, zoals Wallage gisteravond
nog zei.
Als hij aan het eind van de middag de Noenzaal verlaat, vraagt Bolkestein met een
grijns op zijn gezicht hoe het met dit dagboek staat: ‘Veel valt er op het moment toch
niet te noteren?’ Ik ben benieuwd wat híj dezer dagen opschrijft. Volgens mij is er
de afgelopen vier weken nog heel weinig gebeurd aan de onderhandelingstafel.

Woensdag 10 juni
Weer drie sessies, te zamen zevenenhalf uur. We spreken vooral over het budgettaire
kader. Dus over ombuigingen, intensiveringen, lastenverlichting en tekortreductie.
Thom wil de Zalmnorm voortzetten. Hier staat hij dus aan onze kant. Jacques zegt
hetzelfde, maar laat vervolgens van diezelfde norm geen spaan heel. Tekortreductie
heeft bij hem geen urgentie. Na afloop rijd ik naar huis, naar Amsterdam, want
morgenochtend
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moet Wim in de Kamer zijn voor een overleg over de Eurotop in Cardiff.

Woensdag 10 juni
Een Kamerlid dat niet in een werkgroep zit, moet zich zorgen maken. Het prettige
van die grote hoeveelheid werkgroepen die door de onderhandelaars aan het werk
zijn gezet, is dat er veel mensen zijn die iets weten. Iedere betrokkene die je
aanspreekt, begint zijn of haar antwoord met de woorden: ‘Ik lek niet, dat heb ik nog
nooit gedaan.’ Vervolgens vertellen ze meestal wel iets, zij het altijd gekleurd.
Bij de PvdA valt vandaag te vernemen dat Bolkestein gas terug heeft moeten nemen
met zijn plannen voor het asielbeleid. Ambtenaren van Justitie (onder wie een
partijgenoot van Bolkestein) hebben hem er maandagavond van kunnen overtuigen
dat wat hij wil niet kan. Grote nieuwe maatregelen zijn dan ook niet te verwachten,
aldus de PvdA-fractiespecialist.
Met de besprekingen over de gezondheidszorg wil het ook nog niet zo vlotten. ‘Het
is veel te ingewikkeld voor die mannen aan tafel,’ zegt Vliegenthart. Besluiten zijn
voorlopig niet te verwachten.
De onderhandelaars en informateurs komen vandaag drie keer een paar uur bijeen.
Aan het eind van de middag loop ik naar de Eerste Kamer. Om vijf uur loopt de
middagbijeenkomst van onderhandelaars en informateurs af. Rond dat tijdstip zit
Suzanne Baart, PvdA-voorlichter, moederziel alleen op Wallage te wachten. Mieke
Libosan, die niet wijkt van de zijde van Thom de Graaf, voegt zich bij haar. Alleen
Bolkestein durft in zijn eentje de wandeling over het Binnenhof aan.
De persontmoeting in de Noenzaal mis ik vanavond. Ik ga naar Hilversum om Met
het oog op morgen te presenteren. Op het ANP verschijnen in de loop van de avond
twee berichten over de formatie. De defensiewerkgroep is ruziënd uit elkaar gegaan
en de onderhandelaars hebben besloten dat een nieuw vliegveld niet in de
Markerwaard of op de Maasvlakte zal komen.
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Donderdag 11 juni
's Ochtends stukken lezen. 's Middags een sessie over het budgettaire kader. 's Avonds
overleg met de VVD-bewindspersonen. Wat moet Margreeth de Boer op de milieuraad
van de volgende week over CO2 zeggen? Zelf ben ik een uitgesproken tegenstander
van overspannen doelstellingen. Dan zijn de teleurgestelde verwachtingen ingebakken.
Terug naar het niveau van 1990 lijkt mij al een hele hijs. En dan alleen met maximale
inzet van Joint Implementation, dat wil zeggen financiering van Oost-Europese
CO2-maatregelen.

Donderdag 11 juni
Volgens Jan Pronk is de formatie nu wel echt begonnen. ‘Sinds dinsdag wordt er
stevig onderhandeld. Eindelijk gaat het over geld,’ zegt hij als ik hem tegenkom. 's
Avonds zie ik hem op televisie letterlijk hetzelfde zeggen. Zijn dochter, Karin, zit ook
in dat NCRV-programma. Hij zit trots te kijken als ze vlot de vragen van de interviewer
beantwoordt. Margreeth de Boer loopt ongelukkig rond. Ze is teleurgesteld dat de
Maasvlakte als locatie voor een tweede luchthaven is afgevallen. ‘Een cadeautje
voor de VVD,’ is haar duiding van het besluit.
De informateurs Kok, Borst en Zalm zijn vandaag precies vier weken bezig. Een
mooi moment om in het journaal een balans op te maken, hoe mager die ook is. Die
opvatting wordt wel gedeeld op de redactie, maar er is veel ander nieuws. Het
WK-voetbal bijvoorbeeld. Gezien alle aandacht die er al voor is op televisie, zou het
journaal wat mij betreft terughoudend mogen zijn in de berichtgeving over dat WK.
Steeds die hossende, idioot beschilderde voetbalfans, ik heb ze nu wel gezien. Maar
ik ben, gezien het afkeurend gemompel dat opstijgt op de redactie als ik dit opwerp,
zo ongeveer de enige.
In Nieuwspoort is het uitzonderlijk rustig. Ik ga vanavond thuis eten.

Vrijdag 12 juni
Twee sessies, weer over het budgettaire kader. Jacques wil voor 1999 de laatste
raming van het CPB, dat wil zeggen drie procent economische groei, aanhouden. Ik
vind dat best, op voorwaar-
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de dat de resterende jaren dan navenant in groei worden gekort, zodat de gemiddelde
groei twee procent blijft. Weer valt op, hoezeer de PvdA eigenlijk alleen wil uitgeven.
Dat was in de tijd van Drees en Lieftinck wel anders. Verder over het
belastingplan-21ste eeuw. Daarmee gaat het goed, maar er moet nog verder aan
worden gewerkt.

Vrijdag 12 juni
Het gaat vandaag de hele dag over geld. De onderhandelingen over het nieuwe
belastingstelsel zouden vergevorderd zijn, maar het lijkt ondenkbaar dat er vandaag
ook al besluiten genomen worden. De nieuwste cijfers van het Centraal Planbureau
zijn er wel. Voor volgend jaar wordt een economische groei van drie procent
voorspeld. De PvdA wil per se dat in de begroting ook gerekend wordt met een hoger
percentage dan de twee procent van Zalm. ‘Budgettaire anorexia’ noemt Rick van
der Ploeg die twee procent. De PvdA houdt er rekening mee dat de onderhandelingen
op dit onderwerp vastlopen volgende week.
Om halfzes staan de onderhandelaars ons te woord over de vorderingen van
vandaag. ‘Goede vooruitgang, maar we zijn er nog niet,’ meldt Bolkestein opgewekt.
Dat geldt bijvoorbeeld voor de lijst met ombuigingen waarover wordt gesproken:
‘Hoe meer je bezuinigt, hoe meer geld je hebt voor nieuw beleid,’ zegt hij ook nog
maar eens. Meer geld voor nieuw beleid is er ook als je rekent met een hogere groei.
Ik vraag Bolkestein of hij bereid is om af te wijken van het behoedzame scenario van
twee procent. Tot verbazing van velen zegt hij dat het voor volgend jaar inderdaad
goed mogelijk is om met een hogere economische groei rekening te houden. Het
gemiddelde over vier jaar zou daarentegen wel op twee procent moeten uitkomen.
Het wetenschappelijk bureau van D66 heeft de verkiezingsnederlaag geanalyseerd.
Een rapport vol ongezouten kritiek. D66 is inhoudelijk en bestuurlijk een lege huls
en er is sprake van een organisatorische chaos. De analyse is scherp, maar het
rapport spreekt zich nauwelijks uit over wat er nu zou moeten gebeuren. Van een
wetenschappelijk bureau mag je meer verwachten. Ik kom Borst tegen op het
Binnenhof. Ze is nijdig op het wetenschappelijk bureau.
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's Avonds praat ik in Met het oog op morgen met Laurens Jan Brinkhorst over het
rapport. Hij reageert net als andere D66'ers laconiek. Mijn opmerking bij de opening
van het programma (‘Het nieuws is niet dat het bij D66 organisatorisch een chaos
is, het nieuws is dat D66 een wetenschappelijk bureau heeft’) kon hij niet zo
waarderen, hoor ik later van de regisseur van het programma. Volgens Brinkhorst
is er een nieuwe fase in het bestaan van D66 aangebroken. ‘Het is ons nog nooit
gelukt om twee keer achter elkaar te regeren. En we zijn nu niet meer afhankelijk
van één gezicht,’ zegt hij. Het is geen leuke dag voor Hans van Mierlo.

Zaterdag 13 juni
's Avonds diner in het eersteklasrestaurant van het Centraal Station met de
honorairenvereniging van mijn dispuut Homerus plus aanhang. Een mooi zaaltje met
aardige art deco schilderijen in olieverf op de muren. Ik zit naast de zoon van de
oude Wil Ford. Femke zegt dat ze nooit in hetzelfde dispuut als haar moeder zou
hebben willen zitten. Iedere generatie een ander geluid. Marcel van Marion en ik
praten over Philips. Ik geef uiting aan mijn ergernis over (1) opvolging aan de top;
(2) verhuizing naar Amsterdam; (3) aanschaf Belgische videoketen; en (4) opties.

Zondag 14 juni
Waar houden we ons al niet mee bezig? De gasprijs voor tuinders, boren in de
Waddenzee, onderzoeksubsidies voor Philips, subsidies voor woningbouw. Veel
stukken om te lezen. Femke is naar een voorstelling van het kindertheater, dus ik
heb het rijk alleen.

Maandag 15 juni
Vroeg getennist met Erik Jurgens, Henk van Os (ex-Rijksmuseum, nu
universiteitsprofessor) en Ernst Veen (Nieuwe Kerk, nu vooral initiator van
samenwerking met de Hermitage). Volgend jaar ga ik een competitie voor
zestigplussers organiseren.
Van vier tot halfzes praten Thom, Jacques, Els en ik met Ger-
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rit Jan Wolffensperger over de media. Per 1-1-2000 moet er een nieuwe wet komen.
Gezien het lange traject betekent dit dat er in het regeerakkoord een afspraak moet
worden gemaakt. Jacques houdt erg vast aan de omroepenstructuur. Hij is wat dat
betreft verzuilder dan Thom en ik. Ik wil in ieder geval het NOS-bestuur meer
bevoegdheden geven ten opzichte van de omroepbonzen.
Vervolgens naar een afscheidsreceptie voor Cor Herkströter, die aftreedt als
voorzitter van de Raad van Bestuur van Shell. Ruud Lubbers was er ook. Heb een
afspraak met hem gemaakt, evenals met Lo van Wachem, om te lunchen wanneer
de formatie is afgerond.

Dinsdag 16 juni
Fractie van halfelf tot twaalf. Er ontspint zich een geanimeerd debat over de
kippenstapel, de uitvoer van kippenmest, legbatterijen en de bio-industrie in het
algemeen. Dit alles omdat D66 deze onderwerpen in de informatiegesprekken heeft
ingebracht. Waarvan een fractievoorzitter al geen verstand wordt geacht te hebben.
Van twaalf tot twee een gesprek op mijn kamer over plattelandsbeleid en de politie.
Thom heeft over beide onderwerpen teksten gemaakt, ik alleen over de kippenstapel.
's Avonds een sessie over nadere ombuigingsvoorstellen. Het begint ergens op te
lijken.

Dinsdag 16 juni
De klachten over de beslotenheid van de formatie nemen toe. Ed. van Thijn en Sytze
Faber vergelijken de formaties van Beel (die zich volledig achter gesloten deuren
voltrokken) met de huidige. Ik heb zelf niet de indruk dat er tijdens deze formatie
minder naar buiten komt dan bij de formaties van de afgelopen decennia. Misschien
zelfs wel meer. Vier jaar geleden trok Kok zich op een gegeven moment terug om
een conceptregeerakkoord te schrijven en hoorden we een dag of tien helemaal niets.
Maar die formatie was veel spannender, omdat niet op voorhand vaststond dat PvdA,
VVD en D66 een poging tot samenwerking zouden
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wagen. Toen ze eenmaal zover waren, liepen de onderhandelingen na een paar weken
nog een keer vast. Zover zie ik het nu niet komen.
In een van de gangen kom ik Dijkstal tegen. Hij heeft kort voor de verkiezingen
gezegd dat hij het probleem van criminele jongeren belangrijker vindt dan het
financieringstekort. ‘Dat zou in het nieuwe regeerakkoord tot uiting moeten komen,’
zei hij ook. Nu zegt hij dat hij niet weet of het zover komt: ‘Ik heb wel stukken gezien.
Volgens mij gaat het de goede kant op.’ Ik loop ook Jacob Kohnstamm tegen het lijf.
Hij vertelt dat hij opziet tegen een definitief afscheid van het Binnenhof en dat hij
zich daarom beschikbaar heeft gesteld voor de Eerste Kamer. Leuk dat hij niet
helemaal uit Den Haag verdwijnt.

Woensdag 17 juni
Minoo Masani is dood. Hij was een van de meest intelligente mensen die ik heb
ontmoet. In Bombay als Parsee geboren. Heeft in het begin van de jaren dertig met
Gandhi over de velden van Orissa gelopen. Was burgemeester van Bombay en
ambassadeur in Rio. Heeft in de jaren vijftig de liberale Swatantrapartij opgericht,
die een briljant maar kortstondig succes kende. Minoo was een eminente schrijver
en journalist. In 1979 of zo heb ik hem in Rome ontmoet. Ik zie ons nog zitten in
een café aan de Via Veneto. Het beste deel van mijn boek Modern Liberalism is het
interview met hem. Femke en ik hebben hem en Sheila Singh nog op een bootje
meegenomen naar het restaurant De Gouden Reaal, de laatste keer dat hij in
Amsterdam was. Een paar jaar geleden hebben wij hem opgezocht in Bombay. Hij
was toen zeer bedlegerig. Hij zat in het bestuur van de internationale
euthanasiebeweging. Een meer dan voortreffelijke man. Ik achtte hem hoog. Ik heb
veel van hem geleerd.
's Morgens een tv-interview met Hans Prakke voor het vijftigjarig bestaan van de
SER. Vervolgens twee sessies - een 's middags en een 's avonds. We kijken naar de
intensiveringen. Het gaat om groot geld: 1,25 miljard voor infrastructuur; 1,8 miljard
voor zorg; 1,8 miljard voor onderwijs; vierhonderd miljoen voor kin-
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deropvang en naschoolse opvang; achthonderd miljoen voor de hele justitiële keten.
Daar heb je al een dikke zes miljard. Inkomensondersteuning hoort eigenlijk thuis
in het lastenverlichtingsdeel van het belastingplan. Arbeidsmarktmaatregelen moeten
worden ingebracht door de werkgroep Werk en Inkomen. Maar Jacques komt morgen
met een voorstel.

Woensdag 17 juni
Wallage voorspelt dat het hele formatieproces op zijn vroegst eind juli afgerond zal
zijn. Het achtergrondgesprek dat we met hem voeren, levert nauwelijks meer
informatie op dan de bijeenkomsten in de Noenzaal. Het valt me wel op dat hij
nadrukkelijk vraagt wat Eef Brouwers, de woordvoerder van de informateurs,
gisteravond heeft gezegd over de hoogte van het bezuinigingsbedrag. Brouwers heeft
tijdens zijn briefing geen bedragen genoemd, dat weet ik zeker.
Ook gesprekken met andere ‘prominente’ Kamerleden - bronnen die in kranten
omschreven worden als ‘kringen rond de onderhandelaars’. Soms leveren die
gesprekjes nieuws op, meestal niet omdat het prominente Kamerlid zich verspreekt,
maar omdat het politiek goed uitkomt om iets te laten lekken. Van alle partijen horen
we vandaag een ongeveer gelijkluidend verhaal: het gaat moeizaam, omdat geen
van de partijen op dit moment beweegt. Kok moet stappen ondernemen, vinden
VVD'ers.
Als 's avonds in de Noenzaal opnieuw het thema ‘langdradigheid’ aan de orde komt
en Wallage een serieus betoog begint over het waarom daarvan, valt Bolkestein hem
in de rede met de mededeling dat onderhandelaars en informateurs echt niet zitten
te toepen. Zo'n uitspraak, dat weet je meteen, haalt Den Haag Vandaag en alle
kranten. Daarna komt een woedende Eef Brouwers naar de Noenzaal. Hij beperkt
zijn briefing tot mededelingen over begin- en aanvangstijden van de
onderhandelingssessies morgen. Als ik hoor waarom hij zo boos is, begrijp ik opeens
de interesse van Wallage voor de inhoud van zijn briefing van gisteren. Een journalist
heeft aan een van de onderhandelaars gevraagd of het bezuinigingsbedrag dat
Brouwers dinsdag noemde, juist was. De onderhandelaar is daarop boos geworden
op Brouwers, omdat hij deze
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mededeling niet had mogen doen. Tijdens zijn briefing van gisteravond heeft Brouwers
dat ook niet gedaan. Ik vind zijn boosheid terecht. Het deugt niet dat een journalist
(iemand van de Volkskrant, gaat het gerucht) ten koste van een derde liegt om
informatie los te krijgen.
Ik heb een eetafspraak met Clemens Cornielje. Hij zit in de werkgroep die zich met
jongerenbeleid zou moeten bezighouden. ‘Interessant,’ zegt Clemens, ‘maar het
onderwerp is nog niet aan de orde geweest.’ De ‘tijdbom’ van Dijkstal dreigt een
campagnezeepbel te worden.

Donderdag 18 juni
Drie sessies: 's morgens, 's middags en 's avonds. Veel bekende onderwerpen die we
voor de tweede keer de revue laten passeren. Ruimtelijke ordening - vijfde nota,
houtskoolschets, provinciale corridors naast de compacte stad, Valkenhout, de Hoekse
Waard. Vervolgens ICES. We besluiten het deel dat over de infrastructuur gaat in
samenhang met het MIT [meerjarenprogramma infrastructuur, red.] te bezien.
Woordvoerders moeten uitwerken hoe het geld tot het jaar 2010 te verdelen.
CO2-beleid. Wat heeft Margreeth de Boer nu precies op de milieuraad gezegd? Onze
uitstoot is nu zeven procent hoger dan in 1990. Om in 2010 min zes procent te
bereiken, moet de uitstoot dus met dertien procent terug. Dat is krankzinnig duur.
Dus dat lukt niet. Gelukkig zijn de ontbindende voorwaarden van zo'n aard dat wij
ons niet-gebonden kunnen achten. Maar alles bij elkaar is het illusiepolitiek.

Donderdag 18 juni
's Ochtends vang ik een gesprek op tussen twee winkeliers in de straat. De eigenaar
van de bierwinkel vraagt de bloemist of er al een nieuw kabinet is. De bloemist moet
het antwoord schuldig blijven. Ze vragen (‘jij zit toch in de politiek?’) mij om
opheldering. Ik leg uit dat er weinig schot zit in de onderhandelingen over het
regeerakkoord, maar ontmoet veel onbegrip. Zo moeilijk kan het toch niet zijn als
je al vier jaar met elkaar hebt geregeerd? Het belooft weinig goeds voor het nieuwe
kabinet als het zo traag gaat, is hun conclusie.
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De onderhandelaars leggen tijdens hun ontmoetingen met de pers elke dag nadruk
op de gecompliceerdheid van de onderwerpen waarover ze spreken. Het lijkt mij
voor een drietal goed ingevoerde fractievoorzitters niet overdreven moeilijk om
afspraken op hoofdlijnen te maken over tal van onderwerpen. Maar nu ze kennelijk
een behoorlijk gedetailleerd regeerakkoord zitten voor te bereiden, is veel
dossierkennis vereist. Vanavond legt Bolkestein omstandig uit welke hindernissen
er allemaal te nemen zijn in het ‘zorgdossier’. ‘Hij slikt volgens mij kalmeringspillen,’
zei Korthals vandaag toen we vroegen hoe Bolkestein zich houdt onder de langdurige
onderhandelingssessies.

Vrijdag 19 juni
Twee sessies. Frank de Grave en zijn collega's Melkert en Ybema vertellen waar de
problemen in het belastingplan zitten. Van Hoof, Melkert en Van Boxtel melden
hetzelfde ten aanzien van Werk en Inkomen. Het schiet niet op terwijl de tijd dringt.
De informateurs moeten nu toch echt in de benen komen.
Halfacht stijgt het toestel naar Edinburgh op. Daar komen de leiders van de ELDR
[Europese Liberale, Democratische en Radicale partijen, red.] - of wat daarvoor
doorgaat - bijeen. We zitten in het mooie Caledonian Hotel met uitzicht op Edinburgh
Castle. Ik zit tussen Uffe Elleman Jensen en Menzies Campbell. Uffe is 88 stemmen
op de Faeröer te kort gekomen. Anders was hij minister-president van Denemarken
geworden. Nu verlaat hij de politiek. Zoals Wim in 1994 zei: ‘Ereloge en nooduitgang
liggen dicht bij elkaar.’ Menzies is MP voor Fife, net ten noorden van de Firth of
Forth. Hij is woordvoerder in Westminster voor Buitenlandse Zaken. Gastheer is
Paddy Ashdown, de zeer van zichzelf overtuigde leider van de Britse Liberal
Democrats. Ook Gijs de Vries en een twintigtal anderen - onder wie Giorgio La
Malfa - zijn aanwezig. Maar geen Duitsers of Fransen.
De Fransen zijn zo met zichzelf bezig dat ze zich niets gelegen laten liggen aan
internationale overeenstemming. De Duitsers hebben het te druk met overleven.
Mölleman heeft net gepleit voor een coalitie met de SPD. With friends like these who
needs ene-
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mies? Maar Viktor Orban is MP in Hongarije geworden. Dat is tenminste iets.
Het gesprek aan tafel gaat over Kosovo. Moet de NAVO militaire installaties
bombarderen als Milosevic niet inbindt? Wat als er geen Veiligheidsraadresolutie
ligt? Is het beter het embargo te verscherpen en te kappen met alle lucht-, land- en
telefoonverbindingen met Servië? Ik ben uiteindelijk niet tegen luchtaanvallen, maar
dan wel met Veiligheidsraadsanctie. En die komt er waarschijnlijk niet. Maar ik ben
tegen de onafhankelijkheid van Kosovo. Dat opent een can of worms. Er waren ook
twee types uit Macedonië, maar die waren erg stil. Macedonië bestaat voor een derde
uit Albaniërs, vandaar.

Vrijdag 19 juni
Net als vorige week is er ook nu op vrijdag het meest te beleven in de politiek. Wijers
heeft de partijtop laten weten dat hij niet beschikbaar is voor een volgend kabinet,
meldt het AD. Wij zijn er ziek van dat het AD deze primeur heeft, want dat hij sterk
twijfelde over een terugkeer wisten wij ook al een tijdje.
Het langverwachte rapport over Schiphol van onder meer twee adviesorganen
van de overheid, Centraal Planbureau en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieuhygiëne, verschijnt vandaag. Over dat rapport doen al een tijdje geruchten
de ronde. De betrokken instanties zouden het niet eens kunnen worden en dat
veroorzaakt vertraging, wordt beweerd. Tegen vijven arriveert het rapport bij de
postkamer van de Tweede Kamer. De organisaties zijn inderdaad hopeloos verdeeld
over mogelijke groei van Schiphol. Het CPB komt tot de conclusie dat groei onder
voorwaarden mogelijk is zonder extra overlast voor de omgeving; het RIVM acht dat
onmogelijk. Aan zo'n rapport hebben informateurs en onderhandelaars niets. De
laatsten, net gearriveerd in de Noenzaal, wensen niet te reageren op het stuk.
Met kunst- en vliegwerk maak ik een onderwerp voor het journaal van zes uur en,
iets rustiger, voor dat van acht uur. Ondertussen wordt bekend dat Wijers om
halfnegen een persconferentie geeft. De voorlichter van D66, Kees Dietz, biedt Thom
de Graaf aan voor het journaal van acht uur. De Graaf kan niet veel meer zeggen
dan dat hij het besluit
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van Wijers betreurt, maar zo'n uitspraak is wel handig om het onderwerp voor acht
uur aan te kleden. Wijers zelf hebben we dan nog niet gesproken.
Tijdens zijn persconferentie geeft Wijers een aannemelijke verklaring voor zijn
besluit. Hij meent dat de verkiezingsuitslag tot gevolg heeft dat D66 ministers nodig
heeft die zich partijpolitiek weten te profileren. Hij vindt zichzelf daar niet geschikt
voor. Het gezeur van collega's over kiezersbedrog dat Wijers nu pleegt, irriteert me.
Hij stond niet op de kandidatenlijst van D66 en had vóór de verkiezingen al gezegd
dat hij sterk twijfelde aan een terugkeer in een kabinet waarin zijn partij niet echt
nodig is. D66 ís in het nieuwe kabinet niet nodig, want PvdA en VVD hebben samen
een meerderheid.
Tegen elven ben ik thuis. De zesde volle formatieweek zit erop.

Zaterdag 20 juni
We zetten het gesprek van gisteravond voort. Wat verklaart de houding van Helmut
Kohl, die plotseling is gaan klagen over ‘centralisatie in de EU’, hoewel hij vroeger
de eurofederalist bij uitstek was? Iedereen is het erover eens dat het geen pas geeft
bezwaar te maken tegen Karel van Miert, die alleen zijn werk doet.
Mededingingspolitiek is onderdeel van het acquis communuatair. Volgens mij is
Kohl gaan beseffen wat de gevolgen van zijn eurofederalisme zijn. Anderen zien een
en ander vooral als tactiek in het licht van de verkiezingen van september.
In de Financial Times van gisteren stond ook een artikel over de schade die de
Aziatische crisis (in het bijzonder de devaluerende yen) toebrengt aan de Amerikaanse
uitvoer. Als de Chinese yuan ook devalueert, is het hek van de dam. Wat dan dreigt,
is concurrerende devaluaties in Azië en protectionistische maatregelen in de VS, die
zouden kunnen overspoelen naar Europa. We zitten dan in het scenario van de jaren
dertig. Zeer bedreigend.
Hans Wijers verlaat de politiek. Hij keek wat neer op de ‘politiek met een kleine
p’. Het is dus begrijpelijk dat hij het veld ruimt. Wie niet echt en tot in zijn botten
gemotiveerd is, houdt
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het in de politiek niet uit. Daarvoor heeft de politiek te veel onaangename kanten.
Vandaar dat Wijers ook zo geprikkeld kon zijn. Was hij een goede minister? Hij
maakte zeker een goede indruk. Maar naar mijn mening is hij nooit echt getest, zoals
Zalm (en Melkert) dat wel is geweest.

Zondag 21 juni
Getennist met Cees Goekoop en de dames Laila Driessen en Marianne van der Vlugt,
op Festina. Het was behoorlijk warm. 's Avonds hebben Femke en ik het over de
vraag waarom precies Hamlet zo beroemd is geworden. Femke kijkt naar zijn
verhouding met zijn ouders; ik zie vooral zijn aarzeling als iets wat veel mensen
fascineert. Het zijn twee kanten van dezelfde zaak.
Lange telefoongesprekken met Nellie Verbugt over ruimtelijke ordening; met Jan
te Veldhuis over de ICES; met Willem Hoekzema en Frits Korthals Altes over Hans
van Baalen en met Benk over de politie.

Maandag 22 juni
Vanochtend hebben wij lang over de organisatie van de politie gesproken. We zijn
het eens over de ene politieminister en over centrale aansturing en toetsing, plus
benoeming van de korpsbeheerder door de kroon, zodat niet automatisch de
burgemeester uit de centrumgemeente die taak heeft. We verschillen nog van mening
over het regionaal college van raadsleden, dat het democratisch gelegitimeerde
controleorgaan voor de korpsbeheerder zou moeten zijn. Er zouden dan twee regionale
colleges zijn - een van burgemeesters, het andere van raadsleden - en ik verwacht
daar niets dan verwarring van. Verwarring terzake van de politie moeten wij mijden
als de pest.
Vanmiddag ging het over de integratie van minderheden, de gezinshereniging en
de asielzoekerskwestie. Over veel aspecten bestaat overeenstemming, maar op een
aantal niet onbelangrijke punten niet. Het gesprek daarover duurt voort, om te
beginnen morgenochtend om halftien met mijn fractiegenoten.
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's Avonds orden ik mijn stukken. Ik moet dat twee keer per dag doen, anders raak ik
het spoor bijster.

Maandag 22 juni
Het is het afgelopen weekend rustig geweest in de politiek. Tijdens vorige formaties
werd er regelmatig ook op zaterdagen onderhandeld, nu worden over het algemeen
kantoortijden aangehouden. Afgelopen zaterdag heb ik een duurloop van anderhalf
uur door de Kennemerduinen gemaakt. Alleen bij de ingang ben ik een paar mensen
tegengekomen. Dat vind ik fantastisch: ik woon in het dichtbevolktste deel van
Nederland, maar op twintig minuten fietsen van mijn huis is een gebied waar ik
urenlang niemand tegen kan komen.
Buitenhof had Pronk gisteren voor de camera. Alle maandagkranten hebben een
bericht gemaakt over zijn uitspraken. Pronk is voorzitter van de formatiewerkgroep
die zich buigt over het budget voor Ontwikkelingssamenwerking. Hij benadrukte in
die uitzending nog eens dat bezuinigingen op dat budget uit den boze zijn. Het lijkt
me stug dat zijn werkgroep eruit komt, gezien het ideologische gevecht dat PvdA en
VVD sinds jaar en dag voeren over ontwikkelingssamenwerking: de PvdA wil méér
geld, de VVD vindt dat het budget omlaag moet. Toch denk ik dat Pronk alles in het
werk zal stellen om in de werkgroep wél tot een akkoord te komen. Lukt dat niet, dan
ligt het lot van Ontwikkelingssamenwerking wat de PvdA betreft voor een belangrijk
deel in handen van Wallage. Ik weet van Pronk dat hij in dat geval allerminst gerust
is op een goede afloop.
's Avonds presenteer ik Met het oog op morgen. Onder meer een onderwerp over
het voetbalgeweld in Frankrijk. Het lijkt erop dat geen enkele maatregel werkt. Met
angst en beven wordt gekeken naar het Europees Kampioenschap dat Nederland en
België in 2000 organiseren. Maar de ultieme consequentie (bedanken voor de eer)
trekt niemand. Wat mij betreft zou die discussie best op gang mogen komen.

Dinsdag 23 juni
Om halfelf vergaderen een aantal collega's, Hans Dijkstal en ik over de asielparagraaf.
Er blijkt nog veel te verhapstukken te
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zijn. In de fractie ontspint zich een discussie over Schiphol. Allemaal erg verwarrend.
De middagsessie besteden wij aan het doornemen van teksten: over bestuurlijke
reorganisatie, de kwaliteit van de publieke dienstverlening, de algemene bestuursdienst
en staatsrechtelijke onderwerpen zoals het kiesstelsel (niet wijzigen!), de verkiezing
van de Eerste Kamer en de combinatie van verkiezingen (moeilijk in verband met
de dualisering van lokaal bestuur). Er zijn verschillen over deze stukken, maar ook
flink wat overeenkomsten, dus dat gaat in de goede richting.

Dinsdag 23 juni
Het is op dinsdagen, tijdens het vragenuurtje, altijd druk in de wandelgang rond de
vergaderzaal. Vandaag is het nog drukker dan normaal. De formatie vordert, de
meeste werkgroepen zijn klaar of bijna klaar. Kamerleden die een rol spelen in een
van de vele werkgroepen worden belaagd door journalisten. Wie met rust gelaten
wil worden, moet in de vergaderzaal blijven zitten. Maar de meeste Kamerleden
vinden deze aandacht hoogst interessant en zijn eenvoudig aan te spreken. Veel
nieuws uit de werkgroepen vindt deze dinsdagmiddag een weg naar de media.
Toch is het maar de vraag hoe je moet omgaan met nieuwtjes uit de werkgroepen.
Het zijn immers nog maar afspraken tussen Kamerleden. Lang niet alles zal
ongeschonden het regeerakkoord halen. Moet je dan het nieuws uit de werkgroepen
brengen? Bij het NOS-Journaal hebben we daar de laatste dagen discussie over.
Collega's die menen dat wij geen ‘tussenstandjes’ moeten brengen, wijzen erop dat
het NOS-Journaal de belangrijkste nieuwsbron is voor veel mensen. Daarom moeten
wij, vinden ze, alleen plannen van Paars II brengen zodra daar een akkoord over is
tussen de onderhandelaars. Ik vind dat té rigide: strikt geredeneerd zou je dan alleen
het eindresultaat van de onderhandelingen kunnen brengen. En ik vraag me ook wel
af hoe streng we in de leer zullen zijn als binnenkort het nieuwsaanbod terugloopt,
als de beruchte komkommertijd aanbreekt. Mijn ervaring is dat eindredacteuren in
Hilversum dan hongerig naar de Haagse redactie kijken.
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Wallage, Bolkestein en De Graaf hebben onder meer gesproken over de positie van
topambtenaren en over wijzigingen in het kiesstelsel. Na afloop spreek ik Korthals
van de VVD. Hij verstrekt al weken op een charmante manier non-informatie. Als hij
hoort dat de onderhandelaars vandaag ook de verkiezing van de Eerste Kamer hebben
besproken, vraagt hij verbijsterd: ‘Hebben ze daar écht over zitten praten?’ Misschien
dat er morgen meer vaart komt in de formatie. De informateurs hebben een financieel
voorstel beloofd. Volgens hun woordvoerder hebben ze overeenstemming bereikt
over de hoofdlijnen van de financiële kaders. Ik ben benieuwd.
De dag eindigt in Nieuwspoort. Om nieuwe Kamerleden kennis te laten maken
met Nieuwspoort, is er een bijeenkomst georganiseerd waarvoor ik gevraagd ben
kort uiteen te zetten wat parlementaire journalisten met Nieuwspoort van doen
hebben. Voorafgaand is een debat gehouden over mediahypes. Ik hoor dat Boris
Dittrich de crisis op Justitie weer genoemd heeft als voorbeeld van een hype. Dat is
onzin. Of hij weet niet wat een mediahype is, of hij noemt de justitiecrisis een hype
om het belang ervan te bagatelliseren. Gezien de politiek naïeve manier waarop
Dittrich tijdens lastige Kamerdebatten Sorgdrager in bescherming nam de afgelopen
jaren, vrees ik het laatste. Er zijn (te) veel Haagse voorbeelden van mediahypes te
noemen, maar de openlijke ruzie tussen de procureurs-generaal en Sorgdrager was
er nu net niet één. Jammer dat ik niet bij het debat kon zijn.

Woensdag 24 juni
's Middags het Kamerdebat - of wat daarvoor doorging - met de informateurs. Ik zei
daar het volgende:
(1) Een regeerakkoord is een afspraak tussen coalitiefracties, waar andere fracties
buiten staan.
Het is een openbaar stuk. Andere fracties kunnen ernaar verwijzen, maar in strikte
zin gaat het hun niet aan.
(2) Wat hun wel aangaat, en wat ieder lid van deze Kamer aangaat, is de
regeringsverklaring.
Daarin staan de plannen van het kabinet voor de komende vier jaar. Daarover wil
de Kamer natuurlijk met het kabinet debatteren - een kabinet dat dan ook volwaardig
is, omdat het door het staatshoofd is beëdigd.
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(3) Eigenlijk zou het debat moeten wachten op die regeringsverklaring en dat
volwaardige kabinet. Niet dat ik nu zo veel praktische bezwaren heb tegen een eerder
debat op basis van een regeerakkoord - al dan niet in concept -, maar principieel is
een dergelijk debat voortijdig. Er is dan immers nog geen volwaardig kabinet.
(4) Wat dus helemaal niet kan, is dit debat: er is immers nog geen regeerakkoord
en er is nog geen kabinet. Ik hoop dan ook niet dat hier nieuw staatsrechtelijk
gewoonterecht wordt geschapen dat met de informatie interfereert.
(5) Ik heb dus ook geen mededeling te doen behalve dan dat wij - dat wil zeggen
mijn collega-fractievoorzitters en ik - onder leiding van de drie informateurs hard
aan het werk zijn. Ik kan me indenken dat u ongeduldig bent. Dat ben ik ook. Maar
men onderhandelt niet op straat.

Woensdag 24 juni
De werkgroep Verkeer en Vervoer is klaar en dat is goed te merken aan de
hoeveelheid berichten over nieuwe plannetjes. De Volkskrant opent met het bericht
dat het rekeningrijden wordt ingevoerd (een déjà-vugevoel bekruipt me als ik het
lees) en Radio 1 meldt dat de maximumsnelheid overal in de randstad naar honderd
kilometer per uur gaat. Dat blijkt een nogal onvolledig bericht. In de wandelgang
spreek ik Rogier van Boxtel, de man die namens D66 zo ongeveer in alle werkgroepen
zit (dat krijg je als je zo veel zetels verliest). Volgens Van Boxtel is afgesproken dat
de honderd-kilometergrens in de randstad geldt van zeven uur 's ochtends tot zeven
uur 's avonds. Hij somt nog enkele afspraken op die gemaakt zijn in de werkgroep
en ik zie zo langzamerhand wel een onderwerp opdoemen. Ons principe (alleen
melden als er een akkoord is tussen de onderhandelaars) gaat met een
publieksonderwerp als de maximumsnelheid vandaag op de helling, dat weet ik nu
al.
De onderhandelingen in de Eerste Kamer verkeren in een patstelling, zeggen
PvdA'ers. De informateurs vinden het nog te gevaarlijk om zelf een financieel kader
te presenteren, omdat de meningsverschillen tussen PvdA en VVD nog te groot zijn.
‘De kans is groot dat een van de fracties zo'n voorstel afwijst. En dan heb je een
breuk,’ zegt een inge-
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wijde. In het verkiezingsprogramma heeft de PvdA voor negen miljard aan extra
uitgaven beloofd. Wallage zegt dat hij niet bereid is met een veel lager bedrag
genoegen te nemen. VVD'ers vinden daarom dat de PvdA zich arrogant opstelt. De
irritatie neemt toe - openlijk verwijzen liberalen naar de formatie van '77 toen de
PvdA, ook na verkiezingswinst, overvroeg en uiteindelijk buiten de boot viel.
Op weg naar de perstoren lopen we bij Thom de Graaf binnen. Hij bereidt het
Kamerdebat met de informateurs voor. Vorige week heeft de oppositie om zo'n debat
gevraagd, vandaag wordt het gehouden. De Graaf zegt dat hij doodmoe is: ‘Het is
heel zwaar, na twee campagnes nog eens zo'n formatie.’
Tijdens het debat met de informateurs spreken alle oppositiepartijen hun zorg uit
over het komende regeerakkoord. Dat wordt veel te gedetailleerd, verwachten ze.
Vooral Bolkestein wordt daarover aan de tand gevoeld, omdat zo'n uitvoerig
regeerakkoord strijdig zou zijn met zijn pleidooi voor dualisme. Ik denk dat Bolkestein
maar op een paar terreinen nauwkeurige afspraken wil maken om te voorkomen dat
PvdA en D66 anders via meerderheden met de oppositie hun zin doordrijven. Hij
zou volgens het AD aan de onderhandelingstafel al eens tegen Wallage gezegd hebben
dat hij dat vooral moet gaan proberen meerderheden halen met de oppositie: ‘Dan
halen wij de volgende keer vijftig zetels.’
Tijdens het debat doet Bolkestein dat soort uitspraken uiteraard niet. Hij is wel
het meest uitgesproken over de status van deze bijeenkomst: hij vindt het een
onzindebat, want het gaat over zaken die er nog niet zijn, er is nog geen regeerakkoord
en ook nog geen nieuw kabinet. Kok rept van een cruciale fase in de formatie, maar
laat zich, zoals verwacht, op geen enkele manier uit over de inhoudelijke vorderingen.
Tegen vijven ga ik verslagen voor de avond-journaals monteren.
Het PvdA-fractiebestuur komt vanavond bijeen. Tegen tienen circuleert het bericht
dat de PvdA ontevreden is over alle financiële voorstellen van de informateurs. ‘Dit
versnelt de formatie zeker niet,’ zegt Jan van Zijl. Ik ben net op tijd thuis voor Den
Haag Vandaag. Aan het eind van de uitzending zwaait Ferry Mingelen met een zojuist
verschenen telex over de ontevreden reacties van PvdA'ers. Ik bel een collega en
voorspel dat dit verhaal gaat uitdijen. In de kranten zal het al snel
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heten dat de PvdA de formatie op scherp zet.
In bed kijk ik naar Villa BvD, het dagelijkse programma van Barend en Van Dorp
tijdens het WK-voetbal. Hoewel ik het de laatste dagen minder leuk vind dan in het
begin, blijf ik ernaar kijken. Jan Mulder is het leukst als hij iets te veel gedronken
heeft. Hij lijkt zich wat dat betreft de laatste dagen wat in te houden.

Donderdag 25 juni
Drie sessies. We spreken lang over het financiële kader, over belastingen en over
het rapport van de werkgroep Werk en Inkomen. Alles wat Jacques zegt, dient ertoe
meer geld uit te geven. De PvdA leert het nooit.

Donderdag 25 juni
De PvdA-fractie is, na een verbouwing, weer terug in het voormalige ministerie van
Koloniën. Daar valt te beluisteren dat de PvdA de voorstellen van de informateurs
geen recht vindt doen aan de verkiezingsoverwinning van de sociaal-democraten.
In de drie gepresenteerde scenario's is te weinig geld uitgetrokken voor nieuw beleid,
is de algemene opvatting. ‘Maar dat verbaast me niet. Op alle punten zijn de
informateurs zuinig. Het is kennelijk de bedoeling dat we nu vanuit de ondergrens
gaan onderhandelen. Oprekken is nu eenmaal makkelijker dan terugdringen,’ zegt
Jan van Zijl.
Bij de VVD houden Frans Weisglas en Benk Korthals vol dat ze nog niets gezien
hebben van de informateurs. Tegen vieren ligt alles stil op het Binnenhof. Nederland
speelt tegen Mexico. Iedereen kijkt.
In de Noenzaal 's avonds is er weinig van te merken dat, zoals Het Parool vandaag
inderdaad kopt, de PvdA de formatie op scherp heeft gezet. ‘Er is,’ aldus Wallage,
‘een fundamenteel debat gevoerd.’ Maar tot besluiten heeft dat zeker niet geleid.

Vrijdag 26 juni
We nemen de lange lijst met intensiveringen en die met ombuigingen door. We
maken geringe voortgang. Aan het einde van de middag heb ik gezegd dat de
informateurs maar eens in de benen moesten komen. Het gaf geen pas, zei ik, dat ze
op hun
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handen bleven zitten. Daar was geen sprake van, brieste Kok. Eerst moesten de
onderhandelaars maar eens duidelijk maken op welke wijze zij de uitgaven- dan wel
inkomstenmeevallers wensten te besteden. Maar tien minuten later was hij al met
Zalm aan het bespreken welke gegevens maandagochtend naar het CPB konden gaan
om doorgerekend te worden. Laten we hopen dat het ook gebeurt.

Vrijdag 26 juni
In een van de vele NOS-Journaal-evaluaties, die door de hele redactie via de computer
zijn te consulteren, lees ik opmerkelijke teksten van Nico Haasbroek. Hij vraagt zich
af waarom niet, zoals vroeger, nachtenlang gewaakt wordt voor het Catshuis tijdens
een formatie. Ik moet lachen om zo'n opmerking, want die maakt duidelijk dat
Haasbroek inmiddels ver af staat van de Haagse praktijk. Bij het Catshuis heb je
helemaal niets te zoeken in deze periode. Uit andere opmerkingen die hij maakt, valt
af te lezen dat hij de dagelijkse ontmoetingen tussen onderhandelaars en pers in de
Noenzaal beschouwt als journalistieke braafheid. Ik hoor dat vaker de laatste dagen,
maar vind de waarneming onterecht. De oploop bij de deur van de Eerste Kamer
wekte de indruk dat we voor de poorten van de hel ons ‘nieuws’ wegsleepten. Maar
daar werd door onderhandelaars minder meegedeeld dan nu in de Noenzaal.
Bovendien had je bij die deur vaak niet eens gelegenheid om de vragen te stellen die
je wilde, en dat kan nu wel. Natuurlijk krijg je lang niet altijd antwoord, maar uit
formuleringen die gekozen worden (of de reacties van de twee die níet aan het woord
zijn) kun je soms wel het een en ander afleiden. En verder doen we wat we tijdens
andere formaties ook deden: heel veel rondlopen en mensen die iets kunnen weten
van wat zich aan de onderhandelingstafel afspeelt, aanspreken - tot vervelens toe.
Ik heb de afgelopen weken veel kilometers afgelegd in het Kamergebouw.
Zo ook vandaag. Suzan Baart, PvdA-voorlichter, legt telefonisch aan iemand uit
dat er op dit moment gesprekken gaande zijn tussen drie onderhandelaars en drie
informateurs. Ik vraag via een briefje of ze een schoolkrant aan de lijn heeft. HP/De
Tijd, schrijft ze terug.
Zoals voorspeld: de druk uit Hilversum om meer aan de formatie te
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doen, neemt toe. Komkommertijd. Het gevolg is dat we de halve dag ‘primeurtjes’
uit de ochtendbladen lopen te checken.
Om twee uur is de briefing over de ministerraad. Aan de bar van Nieuwspoort
maakt De Telegraaf zich zorgen over Bolkestein. Volgens Sjuul Paradijs wordt hij
mager. Sjuul zelf heeft een dusdanige omvang dat hij anderen al snel mager vindt.
Maar er leven ook inhoudelijke frustraties bij De Telegraaf: ‘Bolkestein sleept veel
te weinig binnen voor de VVD. Die honderd kilometer is natuurlijk een drama.’
Rondom de afspraken over de maximumsnelheid van honderd kilometer in de
Randstad doet een aardig verhaal de ronde. De VVD beweert dat Thom de Graaf
afgelopen woensdag maar de helft van de afspraken naar buiten heeft gebracht.
Volgens VVD'ers is ook afgesproken dat op snelwegen buiten de Randstad overal 120
kilometer gereden zou mogen worden. Bolkestein woonde woensdag de toelichting
aan de pers niet bij.
Aan het eind van deze vrijdagmiddag is hij er wel bij, in de Noenzaal. Bolkestein
is dagvoorzitter en hij maakt een montere indruk. Het feit dat zijn vrouw in de zaal
zit, heeft daar wellicht mee te maken. Aanstaande maandagavond zijn er geen
onderhandelingen vanwege ‘internationale verplichtingen vooral van de
minister-president’ aldus dagvoorzitter Bolkestein (maandagavond speelt Nederland
tegen Joegoslavië). Verder hebben de onderhandelaars een ‘kippentekst’ gekregen
van de informateurs - een tekst over de grootte van de kippenstapel over vier jaar.
Niemand kan zijn gezicht in de plooi houden bij dit soort opmerkingen. Ik denk terug
aan het gesputter van Bolkestein en Wallage toen ze afgelopen woensdag van de
oppositie het verwijt kregen dat ze bezig zijn een veel te gedetailleerd regeerakkoord
af te sluiten. De kippentekst lijkt me een uitgelezen voorbeeld van het gelijk van de
oppositie. Bolkestein wenst ons een ‘gelukkig weekeinde’ en lijkt zelf opgelucht dat
het er weer op zit voor een paar dagen.

Zaterdag 27 juni
Van negen tot twaalf uur op de baan gestaan. Vervolgens in de P.C. Hooftstraat een
broodje gegeten, want Femke is naar haar tuin.
De Nederlandsche Bank heeft in Economische Statistische Berich-

Frits Bolkestein en Margriet Brandsma, Haags duet

164
ten laten weten dat onderhandelaars te weinig aandacht hebben voor het
financieringstekort en aan de Zalm-norm willen tornen. Dat is onverstandig, aldus
de Bank. Zij heeft gelijk, maar leg dat sociaal-democraten eens uit!
's Avonds met ons zessen eten op uitnodiging van Karel van de Graaf. Fraai restaurant
in Amersfoort met uitstekende keuken. Karel was onderhoudend en charmant.

Zondag 28 juni
Mijn tennisspel heeft duidelijk geleden onder het ietwat zware tafelen van gisteren.
Was te laat thuis om meer van Robin Linschoten in Buitenhof te horen dan zijn
opmerkingen dat de volgende week cruciaal zou worden en dat hij Paars II vijftig
procent kans gaf.
De rest van de middag stukken lezen. 's Avonds eten in Femkes tuin.

Zondag 28 juni
Eerst eens flink uitgeslapen. Het is laat geworden gisteravond bij de afsluiting van
het Holland Festival.
Om twaalf uur Buitenhof. Robin Linschoten speculeert op een breuk in de formatie.
Het lijkt alsof hij met dit soort manende teksten op pad is gestuurd door de partijtop.
De VVD wil haast maken en stuurt aan op een beslissende week in de formatie. Maar
Wallage zei afgelopen week tegen ons dat hij zich niet laat opjutten door de VVD.
Intussen wordt wel duidelijk dat mijn voorspelling (17 juli staat het nieuwe kabinet
op het bordes) niet uit zal komen.

Maandag 29 juni
Ik begin de toekomst somber in te zien. De PvdA schijnt te denken dat zij de
verkiezingen heeft gewonnen en de lakens dus kan uitdelen. Dit nu is niet het geval.
Ook wij hebben gewonnen. En tot nog toe is er niet veel liberaals aan al die teksten
te ontdekken. Waar doen wij het dan voor? Heb Kok gezegd dat
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wij de handdoek in de ring gooien als er niet wat voortgang wordt geboekt, en wel
in het bijzonder wat betreft het financiële kader. Zou het niet beter zijn als
informateurs een ‘proeve van regeerakkoord’ zouden maken en dat aan de drie
fractievoorzitters zouden voorleggen? Wim antwoordde dat hij onder geen beding
een tekst zou voorleggen die het risico zou lopen door een der drie partijen te worden
afgewezen.

Maandag 29 juni
Achtergrondgesprek met Wallage. Hij vertelt dat de gesprekken over de besteding
van de meevallers moeizaam gaan. VVD en D66 blijven vasthouden aan de Zalm-norm,
die inhoudt dat het geld uit inkomstenmeevallers naar het financieringstekort en
lastenverlichting gaat. De PvdA wil een deel van die verwachte meevallers gebruiken
voor gezondheidszorg, onderwijs en armoedebestrijding. Wallage zegt dat hij hoe
dan ook vast zal houden aan die eis. Hij suggereert dat er met Bolkestein ook wel
over te praten valt, maar dat Zalm voet bij stuk houdt. Als we zijn kamer verlaten,
vraag ik hem wie de nieuwe burgemeester van Groningen wordt. ‘Ik weet het niet,’
is het voorspelbare antwoord. ‘Het wordt, geloof ik, iemand met een strikje in het
haar.’
We proberen ook bij Bolkestein binnen te komen, maar die heeft geen zin om met
ons te praten. Hij komt zijn werkkamer uit en staat ons dan toch te woord. De
opstelling van de PvdA ergert hem zichtbaar, maar: ‘Ik neem het Wallage niet kwalijk,
die doet ook maar wat zijn fractie hem opdraagt.’ Als er eind van de week geen
financieel akkoord is, moeten de informateurs hun opdracht maar teruggeven aan
de koningin, zegt hij. ‘Dan gaat de PvdA maar regeren met het CDA en GroenLinks.
Wij gaan dan feestelijk de oppositie in en halen bij de volgende verkiezingen vijftig
zetels.’ Ik vraag hem of hij een herhaling van '94 overweegt. Toen strandde de eerste
formatiepoging voor een paars kabinet op het verzet van Bolkestein tegen het
voorgenomen financieel beleid. ‘Dit is gefröbel, dit is Lubbers IV zonder Lubbers,’
was zijn commentaar op de maatregelen die toen op tafel lagen. Bolkestein geeft toe
dat dit scenario hem regelmatig door het hoofd spookt.
Tegen zessen in de Noenzaal zijn de gezichten weer in de plooi. De Graaf is
dagvoorzitter. Hij verzucht dat het zijn lot is voorzitter te zijn
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op dagen dat er weinig tot niets valt mee te delen. Bolkestein wordt gevraagd naar
zijn commentaar op de uitspraken van Linschoten. ‘Het was mooi weer, dus ik was
aan het fietsen,’ zegt hij. Maar hij zegt ook dat speculeren op een breuk voorbarig
is. De Noenzaal en de wandelgangen: een wereld van verschil vandaag.

Dinsdag 30 juni
Fractie: de VVD wil graag regeren, maar alleen als er wat te regeren valt. En tot
dusverre ziet het daar niet naar uit, zeker niet als de Zalm-norm niet in het
regeerakkoord komt. Ik heb dus alle steun om te breken, mocht ik vinden dat het zo
niet langer kan. Misschien moet de PvdA het maar eens proberen met het CDA en
GroenLinks. Of met D66, mocht die partij zich bedenken wat betreft het CDA.
Aanstaande donderdag en vrijdag bestuderen we weer het budgettaire kader. Dat
wordt dan de test. Op een stuk of vijf belangrijke andere dossiers is een patstelling
ontstaan.

Dinsdag 30 juni
In VVD-kring groeit het ongeduld. We horen dat Bolkestein vorige week vrijdag op
doortastendheid heeft aangedrongen. Hij zou dat hebben gedaan in een gesprek
onder vier ogen met Kok. Ondertussen regent het ‘nieuwtjes’ uit de formatie, de
kranten snoepen er gretig van. We voeren op de redactie een discussie over de vraag
of we onze terughoudendheid ten aanzien van het nieuws uit de werkgroepen moeten
laten varen nu de eindfase van de formatie nadert. Tot een duidelijke conclusie leidt
het niet. We zijn het er wel over eens dat we vanavond de druk die de VVD op het
onderhandelingsproces zet, moeten brengen.
In de Noenzaal vraag ik Bolkestein of hij denkt dat de tijd rijp is voor een
eindvoorstel van de informateurs. Hij zegt dat hij verwacht dat de activiteiten van
de informateurs deze week tot grote hoogte zullen stijgen. Ook vraag ik hem of het
zo langzamerhand niet juister is om een formateur aan te wijzen die knopen doorhakt.
Uit het omzichtig geformuleerde antwoord valt af te leiden dat Bolkestein daar wel
voor voelt. Fragmenten uit zijn antwoorden zijn bruikbaar voor het onderwerp dat
we voor het journaal van acht uur maken.
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Woensdag 1 juli
Jacques begint meestal te linker- of te rechterzijde verwijten uit te delen. Vandaag
mocht ik dat genoegen smaken. De VVD had een ‘fluistercampagne’ gevoerd tegen
een te elfder ure ingediend document dat het ‘sociaal tekort’ beoogde te bestrijden.
Toen ik antwoordde het document niet gelezen te hebben, zei hij: ‘De stem van Jacob
en de hand van Esau.’ Een mooie uitdrukking, mij tot nu toe onbekend, alleen niet
toepasselijk behalve op de PvdA-fractie. Die gebruikt het lekken als
onderhandelingsinstrument. Allemaal erg vervelend. Maar Jacques kan ook charmant
zijn.
Mien heeft mijn appartement schoongemaakt.

Woensdag 1 juli
De Telegraaf opent met een nogal vaag verhaal over een nieuwe belastingregeling
voor lease-auto's. Ik ken de interesse van de NOS-Journaal-redactie voor dit soort
onderwerpen, maar vind wel dat we, als we er een verhaal over gaan maken, meer
moeten kunnen melden dan nu in de krant staat. Maar de journaal-machinerie is
niet meer te stuiten. Het verhaal over de lease-auto's moet en zal er komen. Ik weet
nu al wat er in de uitzendrapporten komt te staan (‘jammer dat we niet méér konden
melden’ of woorden van gelijke strekking), maar gelukkig ontfermt Marja Sol zich
over het onderwerp. Marja heeft trouwens net een nieuwe auto gekocht en zal
binnenkort de bezitter zijn van de mooiste auto op de Haagse journaal-redactie.
Mannelijke collega's vinden dat blijkbaar een onprettig vooruitzicht, gezien de
pesterijen die Marja al dagen heeft te verduren.
Het onderwerp dat we gisteren maakten over het ongeduld bij de VVD vindt
weerklank in de ochtendkranten. Tom van der Maas meldt zich: hij wil ons spreken.
We vrezen dat hij het ongenoegen van Bolkestein over onze berichtgeving van
gisteravond moet overbrengen, maar dat is niet het geval. Tom deelt ons persoonlijk
zijn overstap naar Berenschot mee.
In de Noenzaal valt Bolkestein aan het eind van de middag volledig uit zijn rol. Hij
krijgt de slappe lach en verklaart dat met de opmerking:
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‘Godsamme, ik word ook zo melig daarboven.’ Uit zijn mededelingen blijkt niet dat
de onderhandelingen veel hebben opgeleverd. Maar Eef Brouwers komt daarna
namens de informateurs melden dat ze er alles aan zullen doen om voor het weekeinde
een akkoord te sluiten over de hoofdlijnen van het financieel beleid.
In de auto op weg naar huis betrap ik mezelf op een stemming die ik deze formatie
nog niet eerder heb gehad: ik begin er genoeg van te krijgen. Thuis kijk ik het journaal
terug op de video. Ik schiet in de lach als ik de eerste shots in het verslag van Marja
zie: een showroom vol auto's van het type waarin zij binnenkort rijdt.

Donderdag 2 juli
De buitenlanduitgaven (ODA [official development assistance, red.] en non-ODA)
lopen de komende vier jaren bij ongewijzigd beleid op met 1,6 miljard gulden. Ik
vind dat buitensporig. Ik vind dan ook dat de ontwikkelingshulp in percentage omlaag
moet naar de internationale afspraak van 0,7 procent van het BNP (bruto nationaal
product). Dat scheelt zo'n achthonderd miljoen. De huidige som hoeft niet omlaag,
alleen de oploop gaat er dan vanaf. Noorwegen, Zweden en Denemarken besteden
meer dan 0,7 procent. Frankrijk 0,45 procent. Duitsland en Engeland onder de 0,3
procent. Maar 0,7 procent is voor PvdA en D66 onaanvaardbaar. Geld is niet de
sleutel tot ontwikkeling, want anders zaten wij allemaal nog in het stenen tijdperk.
Ontwikkeling is een zaak van organisatievermogen en dat kun je niet zomaar van
het ene naar het andere land overplaatsen. Maar argumenten moeten wijken voor
theologie.
De OESO heeft bepaald dat de uitgaven gemoeid met de opvang van refugees
gedurende het eerste jaar van de opvang onder het ODA-plafond mogen worden
gebracht. Pronk vertaalt ‘refugees’ met ‘vluchtelingen’, dat wil zeggen houders van
een A-status. Ik vertaal het met ‘asielzoekers’. Dat scheelt vijfhonderd miljoen. Maar
ik stuit op hardnekkige weigerachtigheid van PvdA en D66.
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Een of andere commies bij de OESO heeft bedacht dat de Antillen en Aruba geen
ontwikkelingslanden zijn en dat de hulp die wij hun verschaffen vanaf het jaar 2000
niet meer onder het ODA-plafond mag worden gebracht. Dat kost ons dus tweehonderd
miljoen extra. Wat een letterknechten zijn wij toch!
Onze boeren mogen meer pacht betalen. Onze tuinders mogen meer voor hun aardgas
betalen. Maar Ontwikkelingssamenwerking komt om in het geld. Tegen het einde
van het jaar weten ze niet hoe ze het moeten wegzetten.

Donderdag 2 juli
De fractiespecialisten van PvdA, VVD en D66 schrijven in een brief aan de
informateurs dat het onverantwoord is om de gezondheidszorg met minder dan twee
procent bruto te laten groeien. Ik maak er een verhaal over. Tijdens de bijeenkomst
in de Noenzaal valt me vanavond sterk op dat aan de vraagstelling van journalisten
goed te merken is wie de afgelopen weken het formatieproces op de voet heeft gevolgd
en wie niet. Voor iedereen geldt dat het wel afgelopen mag zijn, deze informatie.
Met de trein vandaag. Normaal gesproken een reis van krap veertig minuten, maar
vanavond doe ik er bijna anderhalf uur over als gevolg van (onaangekondigde)
werkzaamheden tussen Den Haag-Centraal en Laan van Nieuw-Oost-Indië. Dit
stimuleert mijn openbaar-vervoerzin niet.
Thuis blijkt dat het met deze dag niet meer goed komt. Mijn kat heeft het gelijk van
de dierenarts (‘het is een protestpieser’) bewezen. Ik ben vergeten haar vanmorgen
eten te geven.

Vrijdag 3 juli
We hebben het beeld van ombuigingen en intensiveringen bijna rond. Ombuigingen
tegen de acht miljard, intensiveringen een dikke negen. Daarmee resteert zeven
miljard voor zowel lastenverlichting als tekortreductie. Lastenverlichting bijvoorbeeld
vierenhalf, die hebben we hoe dan ook nodig voor het be-
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lastingplan 21ste eeuw, tekortreductie tweeënhalf. Dan is het EMU-tekort in 2002
ongeveer 1,2 procent. Ik vind dat mager. In het Verdrag van Amsterdam hebben wij
gezegd te zullen streven naar een begroting ‘nabij evenwicht of in overschot’. Een
tekort van 1,2 procent voldoet daar niet aan. Des te belangrijker is het, hoe om te
gaan met meevallers. Ik houd vast aan de Zalmnorm: strikte scheiding tussen
inkomsten en uitgaven; meevallers aan de inkomstenkant gaan bij voorrang naar de
tekortreductie; meevallers aan de uitgavenkant mogen worden gebruikt voor
intensiveringen. Onder die laatste meevallers natuurlijk ook de geringere
rentebetalingen als gevolg van een lagere schuld. Elke twee miljard aan tekortreductie
scheelt over een periode van vier jaar vierhonderd miljoen aan rente.
Jacques haalt weer eens naar mij uit. Toen ik het waagde het aantal Melkert/De
Grave-banen te verminderen van twintigduizend naar vijftienduizend zei hij dat dit
‘absoluut niet kon’. Maar die vijftienduizend komen uit zijn eigen programma. We
zullen zien. A la fin tout s'arrange, mais mal.
We vergaderen tot tien uur 's avonds. Maandag komen we weer bijeen, om twee
uur 's middags. Informateurs hebben dan de ochtend om iets te brouwen.

Vrijdag 3 juli
De dag waarop de onderhandelaars het (eindelijk!) eens zouden moeten worden
over de financiële kaders. Begin van de middag naar Den Haag. Tijdens de ronde
door de Kamer horen we bij zowel PvdA als VVD dat de standpunten op een aantal
terreinen (Ontwikkelingssamenwerking, Defensie, de besteding van de meevallers)
nog ver uit elkaar liggen.
Tegen vijven hebben zich veel journalisten bij de deur van de Eerste Kamer
verzameld. Er is vanavond wel een persontmoeting in de Noenzaal, maar iedereen
is benieuwd naar tussentijdse vorderingen. Wallage neemt de moeite een aantal
algemeenheden te debiteren, De Graaf zegt dat ze naar de wedstrijd van Krajicek
tegen Ivanisevic hebben gekeken, Bolkestein zwijgt. De horde journalisten druipt
teleurgesteld af.
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Ik vraag de cameraploeg nog even te blijven. Wellicht gaan de informateurs dadelijk
ergens in de buurt eten. Dat gebeurt. Terwijl Job Frieszo en ik bij de zaal posten
waar het PvdA-fractiebestuur vergadert, hoor ik van de ploeg dat de informateurs
naar een Grieks restaurant op het Buitenhof zijn gegaan. Ze hebben al een aantal
mooie shots gedraaid.
Om kwart voor zeven ga ik met de cameraploeg naar het bewuste Griekse
restaurant. De kans dat Kok iets wil zeggen is klein, maar wie weet. Tegen zevenen
komen de informateurs naar buiten. Ik overval Kok niet meteen - ik gok erop dat hij,
iets verderop bij het zebrapad, moet wachten. Met een camera in de buurt zal hij
zeker niet door het rode licht lopen. Braaf stoppen Kok, Borst en Zalm inderdaad
voor het rode licht. Ik heb de gelegenheid Kok een paar vragen te stellen. Hij acht
een breuk in de informatie niet waarschijnlijk meer, omdat een akkoord ophanden
is. Grote uitspraken zijn het niet, maar het is wel de eerste keer dat informateur Kok
de pers te woord staat.
Op het Binnenhof kom ik Bolkestein tegen. Hij vertelt dat ze het vanmiddag eens
zijn geworden over de bezuinigingen op Ontwikkelingssamenwerking en Defensie:
‘Het is van alles een beetje, niemand is tevreden, maar we zijn er tenminste uit.’ Ik
vraag hem naar zijn verwachtingen voor vanavond. Hij zegt dat hij van Wallage
duidelijkheid zal eisen: ‘Ik heb gehoord dat zijn fractie niet akkoord gaat met de
financiële voorstellen, maar zeker weet ik dat niet.’ Ondanks de woorden van Kok
begin ik te betwijfelen dat er vanavond een akkoord wordt gesloten.
Tegen halfelf deelt Wallage in de Noenzaal mee dat ze er nog niet uit zijn. De
onderhandelaars verwachten begin volgende week wél definitieve besluiten te kunnen
nemen. Als ik naar het Korte Voorhout loop om een verslag voor de journaals van
morgen te monteren, kom ik bij de ingang van de parkeergarage Wallage opnieuw
tegen. Hij zegt dat het gevecht om de meevallers nog volop gaande is. De PvdA wil
dat die óók gebruikt kunnen worden voor ‘leuke dingen voor de mensen’. De VVD,
Zalm en Bolkestein, zijn daar mordicus tegen.
Ruim zeven weken hebben de onderhandelingen nu geduurd en een definitief
akkoord is er nog steeds niet. Dat tweede paarse kabinet zal er wel komen, maar ik
betwijfel of de verhoudingen nog zo goed zijn dat het ook vier jaar blijft zitten.
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Zaterdag 4 juli
's Ochtends met de trein naar Bonn, waar het bestuur van de Liberale Internationale
vergadert. Aangezien ik voorzit, kan ik het me niet veroorloven te laat te komen. Het
lukt net. Viktor Orban is er niet, want die wordt minister-president van Hongarije.
Maandag wordt hij beëdigd. John Alderdice is er ook niet, want hij wordt speaker
van het Noord-Ierse parlement. Noch David Steel, want die wil speaker van het
Schotse parlement worden. Maar er zijn nog genoeg anderen. Ik ga een beetje snel
door de agenda heen, want we willen naar Nederland-Argentinië kijken: 2-1.
Fantastisch!
's Avonds eten we bij Otto Lambsdorff. Alexandra en hij zijn perfecte gastvrouw
en gastheer. Zij tonen de losse chic waarover ik eerder schreef. Otto denkt dat de
SPD de grootste partij wordt, met een grosse Koalition als meest waarschijnlijke
uitkomst. Dan gaat de FDP de oppositie in, maar dat is een goede gelegenheid om
haar identiteit nader te definiëren. Ik heb haar secretaris-generaal Guido Westerwelle
maanden geleden aangeraden een messerscharfe Identität te ontwikkelen en dat doen
ze nu ook.
De Liberale Internationale weet niet precies wat zich in het partijpolitieke landschap
van Turkije afspeelt en Amnon Rubinstein en ik besluiten daar samen poolshoogte
te nemen. Hem is gevraagd burgemeester van Tel Aviv te worden, maar dan moet
hij uit de Knesset gaan en hij wil nog een keer minister van Onderwijs worden in het
post-Netanyahu-tijdperk.
Yavlinski, de leider van Yabloko, zit aan bij het diner. ‘Rusland staat nu op een
economisch en politiek dieptepunt,’ zegt hij. Tachtig procent van de economie is
gebaseerd op ruilhandel. Er komen dus veel te weinig belastingen binnen. Jeltsin kan
het land niet besturen. Yavlinski vindt de uitbreiding van de NAVO een bespottelijke
zaak. Ik ook, zoals bekend. Het Russische politieke spectrum bestaat volgens hem
nu uit drie groeperingen: (1) de huidige machthebbers = a bunch of crooks, (2) de
voormalig communisten, en (3) de zijne, die waarnemer van de Liberale Internationale
wil worden. Lijkt mij een goede zaak.
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Zaterdag 4 juli
Ik heb dienst dit weekeinde. Vandaag blijft het rustig. Het verslag van gisteravond
laat kan met een geactualiseerde inleiding nog de hele dag in de journaals mee. Er
is weer volop voetbal.

Zondag 5 juli
Terug uit Bonn per trein. De hele reis hebben we een coupé voor ons alleen. Leve
het openbaar vervoer. Thuis wachten zeer veel stukken.

Zondag 5 juli
Het Radio 1-Journaal heeft een interessant gesprek met professor Hans Galjaard.
Hij is kritisch over de manier waarop de politiek omgaat met de gezondheidszorg.
Als ik naar zo'n gesprek zit te luisteren, krijg ik heimwee naar de radio. Een lang
interview maken met iemand die iets te vertellen heeft, dat is toch het betere werk.
Aan het eind van de middag maak ik een ‘belronde’. Ik krijg de indruk dat de
besprekingen over het financieel kader nog behoorlijk vastzitten. Niemand verwacht
dat er morgen definitieve besluiten vallen.

Maandag 6 juli
Als opwarmertje krijgen Gerrit en ik ervanlangs. Gerrit ‘heeft er een handje van...’;
ik ‘beschuldig altijd...’ Ik kijk ondertussen het raam uit. Gerrit en ik antwoorden niet.
Ik zeg alleen wat dienstig is. Na een hoestbui geeft Jacques me een glas water en is
hij weer aardig.
's Middags bereiken wij een compromis over het financiële kader. Behoedzame
economische groei van gemiddeld twee procent. De ruimte is zestienenhalf miljard,
waarvan ombuigingen zevenenhalf. Intensiveringen negen miljard, vierenhalf voor
lastenverlichting (nodig voor belastingplan 21ste eeuw), twee voor tekortreductie.
Met een beetje geluk zitten we eind dit jaar op een tekort van één en een kwart
procent. Dan eindigen we de komende periode met een tekort van een procent. Dat
is mager. Maar de Zalm-norm blijft strikt gehandhaafd. Die is goud waard. Van de
aardgasmeevallers gaat veertig pro-
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cent naar het Fonds Economische Structuurversterking, waardoor ruimte vrijkomt
voor andere uitgaven. Maar de olieprijs (en dus de gasprijs) is laag. Of die
gasmeevallers er ooit komen, is zeer de vraag.

Maandag 6 juli
Gemengde berichten uit de wandelgangen. Een aantrekkelijk deel van de formatie
nadert: het personenspel. We maken op de redactie een lijstje. De PvdA krijgt
Algemene Zaken (Kok), Sociale Zaken (Adelmund?), Ontwikkelingssamenwerking
(Pronk, hoewel ik denk dat hij daar niet terugkomt), Landbouw (Van Zijl),
Binnenlandse Zaken (De Vries), Verkeer en Waterstaat (De Boer), de VVD Financiën
(Zalm), Buitenlandse Zaken (Van Aartsen), Justitie (Korthals), Onderwijs (?), Defensie
(?) en VROM (Jorritsma), en D66 Economische Zaken (?) en Volksgezondheid (Borst).
Het is een grote gok, maar het praat nu eenmaal makkelijker als je mensen die er
iets vanaf kunnen weten, lijstjes voorlegt.
Weisglas en Korthals bestuderen ons lijstje gretig. Erg mededeelzaam zijn ze niet.
Korthals geeft toe dat de VVD Onderwijs wil hebben, maar hij zegt niet te weten wie
hun kandidaat voor die post is. Ik noem drie namen: Rosenthal (wordt altijd genoemd),
Jan Franssen en Loek Hermans. Volgens Korthals kunnen we Rosenthal van ons
lijstje schrappen. Hermans ligt volgens hem ook niet voor de hand. Hij is maar kort
burgemeester van Zwolle geweest en is nu ook nog maar een paar jaar Commissaris
in Friesland. En: ‘Het probleem met Jan Franssen is dat hij bij de pers altijd beter
heeft gelegen dan in de fractie.’ Frans Weisglas (hoopt op een staatssecretariaat)
grinnikt: ‘Bij mij is het andersom. Dat is mijn tragiek.’ Ze denken dat Jorritsma ook
in aanmerking komt voor Binnenlandse Zaken als de VVD dat departement krijgt.
Rogier van Boxtel werpt een blik op ons lijstje en zegt: ‘Daar doen we het niet
voor.’ Voor het overige houdt hij zijn kaken stijf op elkaar. Het is een aanwijzing
dat D66 uit is op Binnenlandse Zaken.
De PvdA dan. Margot Vliegenthart fleurt zichtbaar op als we haar onze lijst
voorleggen. Het gaat natuurlijk om de inhoud, maar intussen vindt iedereen op het
Binnenhof het leuk om over namen te speculeren. Ik krijg van Vliegenthart de indruk
dat zij niet hoeft te speculeren, om-
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dat ze wel het een en ander weet. Het ligt volgens haar niet voor de hand dat Pronk
opnieuw Ontwikkelingssamenwerking krijgt. ‘Dat zou deze keer weleens naar de
VVD kunnen gaan en Defensie naar ons.’ Ook zij denkt dat Onderwijs naar de VVD
gaat. Ze vertelt dat ze van VVD'ers heeft gehoord dat daar wordt gedacht aan een
apart staatssecretariaat voor Terpstra, dat Terpstra een soort staatssecretaris van
Juichzaken zou worden. Het lijkt mij onzin, maar Vliegenthart vindt de gedachte
misschien wel aantrekkelijk, omdat zij in aanmerking komt voor de huidige post van
Terpstra. Ik zie haar inderdaad niet in het oranje gehuld de wave aanvoeren. We
vragen haar of Wallage fractievoorzitter blijft. Ze geeft een ontwijkend antwoord
(voor sommige kranten zou dat reden zijn om morgen te koppen: ‘Wallage overweegt
vertrek’). ‘In Groningen wordt hard aan Wallage getrokken,’ zegt ze onder meer. Ik
begin voor het eerst serieus rekening te houden met het vertrek van Wallage.
De middagsessie van onderhandelaars en informateurs loopt om zes uur af,
vanavond praten ze tot halftien verder, is ons meegedeeld. Tegen zessen lopen we
naar de Eerste Kamer. Een halfuur later zijn de onderhandelaars nog steeds binnen.
De speculaties onder journalisten nemen toe: óf ze laten eten brengen, óf ze zijn er
bijna uit. Het laatste. Eef Brouwers vertelt bij de deur dat er een akkoord is en dat
de persconferentie van de onderhandelaars om zeven uur begint. Voor ons komt dat
met het oog op het achtuurjournaal goed uit. Precies om zeven uur meldt dagvoorzitter
Bolkestein plechtig dat ze het eens zijn geworden over de financiële hoofdlijnen. Het
ei van Columbus blijkt in de aardgasbaten te zitten. De Zalm-norm blijft onaangetast,
extra uitgaven kunnen worden betaald uit de verwachte winst uit de verkoop van
aardgas. Bolkestein leest de cijfers keurig van een blaadje voor, maar is desondanks
af en toe de draad kwijt. Hij zegt dat Paars II nog beter zal worden dan Paars I.
Waarop Wallage hem bijvalt met zijn standaardopmerking dat Paars II zal investeren
in de kwaliteit van de samenleving. Bolkestein weer: ‘Maar dat binnen de kaders
van een solide...’ Een lachsalvo maakt het hem onmogelijk zijn zin af te maken. Het
is al met al een quote van dertig seconden, maar die vat bijna acht weken
onderhandelen goed samen.
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Dinsdag 7 juli
Fractievergadering waarna twee sessies over van alles en nog wat. Vervolgens
Nederland-Brazilië. Jammer.

Dinsdag 7 juli
De fracties vergaderen vanmorgen over de financiële afspraken die gisteren zijn
gemaakt. Onderweg naar de VVD-fractie krijg ik een telefoontje. Bolkestein zou deze
week in Elsevier zeggen dat hij na de Statenverkiezingen van volgend jaar opstapt.
Kwart over twaalf is de VVD-fractie klaar. Ik vang Bolkestein op en vraag hem
eerst naar het oordeel van de fractie over de financiële afspraken. Hij heeft meer
weerwoord gekregen dan hij van tevoren verwacht had, blijkt uit zijn antwoorden.
Nadat hij de radio en RTL te woord heeft gestaan, loopt hij naar zijn werkkamer. Ik
loop met hem op en vraag of hij inderdaad via Elsevier laat weten dat hij binnenkort
aftreedt als fractievoorzitter. Hij kijkt me verbaasd aan. ‘Nee, ik zal je de tekst van
het interview laten zien.’ Op de vraag van de interviewer of hij na de
Statenverkiezingen opstapt, antwoordt Bolkestein: ‘Daar heb ik nog geen besluit
over genomen.’ Dat antwoord valt in de categorie: ‘Bolkestein overweegt...’ Als hij
namelijk niet nadenkt over een tussentijds vertrek, hoeft hij geen besluit te nemen hij is tenslotte voor vier jaar gekozen. Ook uit andere afspraken in het interview valt
af te leiden dat hij nadenkt over zijn afscheid. Sterker, ik denk dat hij het besluit
daarover voor zichzelf wel genomen heeft.
Daarna naar de PvdA-fractie. Ook daar enig gesputter. Pronk is woedend, omdat
de fractie akkoord is gegaan met de bezuinigingen op Ontwikkelingssamenwerking.
Hij weigert ons te woord te staan en vlucht via de trap weg. Ik roep hem na dat hij
erg ontevreden klinkt. Hij draait zich om en zegt: ‘Jacques doet het woord, ik praat
later.’ Het is veelzeggend, maar de cameraman heeft het helaas niet goed in beeld
kunnen krijgen. Ik maak een onderwerp voor de journaals van zes en acht uur. Tegen
zessen ben ik klaar, net op tijd om de bijeenkomst met de onderhandelaars in de
Noenzaal bij te wonen. Het Elsevier-interview met Bolkestein doet de ronde onder
journalisten. Tot mijn verbazing hebben ze de passage over een eventueel vertrek
na de Statenverkiezingen niet afgedrukt.
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Nadat de onderhandelaars ons hebben voorgehouden dat ze nog een dag of drie
nodig hebben om tot een conceptregeerakkoord te komen, komt Eef Brouwers naar
de Noenzaal. Namens de informateurs tempert hij de verwachtingen over een snelle
afloop van de formatie. De hoop op nog enige vrije weken in augustus vervliegt
langzaam.

Woensdag 8 juli
We proberen de laatste eindjes aan elkaar te knopen. Jacques steekt een lang verhaal
af. Ik vraag me af waar hij naar toe wil en plotseling daagt het: hij wil van de
Zalm-norm af. Maar die is net overeengekomen, dus daar komt niets van in. Verder
veel over gezondheidszorg. We besluiten tot twee uitruilen. (1) Kleine zelfstandigen
gaan in het Ziekenfonds, maar de indexering van de loongrens gaat dan volgens de
consumentenprijsindex en niet de regelingsloonindex. Dat scheelt zo'n
driehonderdduizend mensen over een periode van vier jaar. (2) De eigen bijdrage en
de toegangspremie tot de thuiszorg worden vervangen door een verhoging van de
nominale premie van het Ziekenfonds met 128 gulden. Voorts wordt de Wet Toegang
Ziektekostenverzekeringen voor nieuwe gevallen afgeschaft. Dat is de meest
collectieve regeling van allemaal. Mijn stelling is: zo collectief als nodig, zo particulier
als mogelijk. Ik moet denken aan de gymnasiale vertaalregel: zo letterlijk als mogelijk,
zo vrij als nodig. The child is father of the man.
Van Mierlo kondigt zijn vertrek uit de politiek aan. Not before time.

Woensdag 8 juli
Van Mierlo maakt zijn vertrek uit de politiek bekend. Ik hoor het 's morgens vroeg,
als ik naar de redactie bel om te vragen of mijn overkomst gewenst is. In tegenstelling
tot veel collega's heb ik geen speciale band met Van Mierlo. Ik heb er geen behoefte
aan om zijn persconferentie bij te wonen.
Na een aantal dagen continu gewerkt te hebben, heb ik wél behoefte om andere
dingen te doen. In een verregend strandpaviljoen zit ik
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urenlang te lezen. Helemaal alleen, begin juli in Zandvoort. De exploitant is nog
opmerkelijk monter. Het voorseizoen is beter dan ooit geweest en augustus wordt
ook een topmaand, voorspelt hij. Ik beloof dat ik dan zeker een aantal keren langs
zal komen.

Donderdag 9 juli
Weer eindeloze discussie over de oploop van medicijnkosten. Wim kijkt daar zorgelijk
tegenaan. Hij wil terecht alles doen om straks generale compensatie te vermijden.
Laatste persconferentie. Frits Wester vraagt of Jacques naar Groningen gaat. Ik
citeer het eerder vermelde Chinese spreekwoord.

Donderdag 9 juli
Vroeg naar Den Haag. Om twaalf uur deelt dagvoorzitter Bolkestein mee dat de
onderhandelaars het eens zijn geworden over het conceptregeerakkoord. Volgende
week kan het naar de fracties. Wallage wordt gevraagd of hij naar Groningen gaat.
Geen antwoord uiteraard. Maar hij ontkent het ook niet. Eerder zei hij in antwoord
op dit soort vragen steevast dat hij de komende vier jaar voorzitter blijft van de
PvdA-fractie. Stand-up comedian Bolkestein kapt de discussie af met een, naar hij
zegt, Chinees spreekwoord: ‘Grote mensen spreken over ideeën, middelmatige mensen
over gebeurtenissen en kleine mensen over personen.’
Ik maak een verslag voor de journaals van zes en acht uur. Tegen halfacht rijd ik
naar Hilversum om Met het oog op morgen te presenteren. Halverwege de avond
hoor ik van de politieke redactie van Het oog dat het in Den Haag inmiddels gonst
van de geruchten over Wallage. Het kabinet zou morgen besluiten hem tot
burgemeester van Groningen te benoemen. Ik wacht even met het alarmeren van
mijn NOS-Journaal-collega's. Het is ten opzichte van de radiocollega's (die hun nieuws
pas tegen halftwaalf kwijt kunnen) niet fair om het bericht al in het journaal van tien
uur te brengen. Om kwart over tien bel ik René Went. Hij reageert verrast. Eén
telefoontje later weet hij dat het gerucht klopt. Het late journaal opent met het bericht
dat Wallage naar Groningen vertrekt.
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Vrijdag 10 juli
's Ochtends getennist op Warmond. Verder alleen wat getelefoneerd en een paar
brieven geschreven. Wij hebben immers ‘groot verlof in klein bestek’.

Vrijdag 10 juli
Op Trouw na, hebben alle kranten het bericht over Wallage. Hij geeft een
persconferentie na afloop van het kabinetsberaad. Het is vandaag normaal gesproken
de laatste keer dat Paars I vergadert. Vorige week hebben collega's gevraagd of het
PPV-bestuur wilde proberen om op deze vrijdag nog een laatste persconferentie van
de minister-president te regelen. Sinds de demissionaire staat van het kabinet hebben
die vrijdagse persconferenties niet meer plaatsgehad.
Vice-premier Dijkstal komt 's middags naar de pers. Hij maakt de benoeming van
Wallage bekend. Dijkstal vindt de overstap van Wallage zeer wel te verdedigen,
gezien zijn staat van dienst in de politiek. Als ik hem vraag of hij hetzelfde gedaan
zou hebben (Dijkstal stond tweede op de kandidatenlijst van de VVD, zoals Wallage
tweede stond op die van de PvdA), zegt hij ronduit ja.
Na Dijkstal verschijnt Wallage. Hij houdt een gloedvol betoog dat erop neerkomt
dat hij drie weken geleden is teruggekomen op zijn besluit om niet naar Groningen
te gaan. Persoonlijke motieven (hij is onlangs met vrouw en kinderen verhuisd naar
Groningen) hebben daarbij een doorslaggevende rol gespeeld. Hij is al teruggetreden
als fractievoorzitter. Wallage is een politicus met overredingskracht. Kees Boonman
zit naast me en zegt op een gegeven moment dat hij vindt dat het wel kan, de overstap
van Wallage. Sjuul Paradijs, die vooraf in de sociëteit de messen sleep, houdt zich
opvallend rustig. Ik begrijp de overwegingen van Wallage, maar ben het niet met
zijn besluit eens. Hij heeft, ook toen hij wist dat Groningen een burgemeester zocht,
herhaaldelijk verklaard dat hij fractievoorzitter zou blijven. Hij stond tweede op de
PvdA-kandidatenlijst om tot uiting te laten komen dat hij de tweede man van de partij
is. Dat schept verplichtingen. Melkert heeft zich vooralsnog als enige kandidaat
gesteld om hem op te volgen. Pronk weet nog niet zeker of hij zich ook als
kandidaat-fractievoorzitter zal melden.
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Melkert fractievoorzitter van de PvdA, het is vanavond feest in huize Zalm. Of
Bolkestein er ook blij mee is, durf ik te betwijfelen. Nou ja, die gaat toch ook weg
binnenkort.

Zaterdag 11 juli
's Ochtends bij het tennissen op mijn smoel gegaan. Ik begin en eindig mijn
fractievoorzitterschap met een val op de tennisbaan. Maar ik speel met medici, dus
kreeg onmiddellijk kundige aandacht.
's Middags een boottocht wegens de verjaardag van mijn medewerker René Leegte.
Heb lang met diens broer Henk gesproken, die doopsgezind dominee in Zeist is. De
verschillen tussen doopsgezinden, wederdopers, remonstranten en de gemeenschap
der gelovigen (Plymouth Brethren) zijn interessant. De doopsgezinden zijn in ieder
geval het millenarisme van Jan van Leiden kwijt, die in 1534 in Münster het Rijk
Gods wilde stichtten.
's Avonds met Femke naar een interessante documentaire gekeken: Die Salzmänner
von Tibet. Mannen die een maand reizen om een zoutmeer in Tibet te bereiken en
alleen met veel magische handelingen dat zout durven winnen. Maar ook dat aspect
van de Tibetaanse cultuur zal ten prooi vallen aan de niet-aflatende Chinese druk.
Over culturele genocide gesproken!
Veel geschrijf over Van Mierlo. Wat een ophef over een mislukte minister!

Zondag 12 juli
's Ochtends om halfnegen in de motregen getennist. Later klaarde het gelukkig op.
Om halfelf hield ik het voor gezien.

Maandag 13 juli
Jacques gaat inderdaad naar Groningen. Ik gun het hem. Het is zijn stad. Hij is er
wethouder geweest. Hij zal zeker een goede burgemeester zijn. Hij is vier jaar
fractievoorzitter geweest en ik weet als geen ander wat dat betekent. Daarbij heb ik
nog het
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voordeel dat ik partijleider ben. Dat was hij niet. Dus moest hij voortdurend arbitreren
tussen een moeilijke fractie - waar zijn positie nooit echt onomstreden is geweest en Kok. Alleen jammer dat hij niet een week later naar Groningen heeft kunnen gaan,
want nu moet Ad Melkert zijn karwei afmaken.
En die moet zich natuurlijk profileren. Begint dus eindeloos te difficulteren over
van alles en nog wat in het regeerakkoord, dat ik 's middags heb kunnen lezen. Dat
belooft wat. De NRC noteert dat het fractievoorzitterschap een Melkertbaan is
geworden.

Maandag 13 juli
In het weekend is bekend geworden dat Pronk zich niet in de strijd om het
fractievoorzitterschap zal mengen. Hij zou die strijd ook zeker verloren hebben.
Melkert wordt dus de nieuwe man. Jaren geleden, tijdens het derde kabinet-Lubbers,
had ik een geruchtmakend interview met hem. Melkert was nog Kamerlid, ik werkte
bij Hier en Nu-radio. Melkert zei toen, naar aanleiding van een fors verlies van de
PvdA bij de Statenverkiezingen, dat de PvdA niet moest schromen om zwakke ministers
in het kabinet te vervangen. Hij doelde op Dales en D'Ancona. Nu zit Melkert dus
in een positie dat hij het kan doen, zwakke ministers de laan uit sturen.
Tijdens zijn persconferentie 's middags geeft hij nog weinig van zijn plannen prijs.
Hij krijgt uiteraard de vraag of we hem nu moeten beschouwen als de opvolger van
Kok. Het is binnen de PvdA taboe om ook maar te denken dat Kok er ooit eens mee
op zal houden - de krampachtigheid waarmee Melkert de vraag beantwoordt,
illustreert dat weer eens.
In de loop van de middag is het stil in het Kamergebouw. Het conceptregeerakkoord
is in beperkte mate uitgedeeld. Gelukkige bezitters hebben zich teruggetrokken om
het ongestoord te kunnen lezen. Wij gaan op zoek naar het motto waarvoor gekozen
is. Op het Plein kom ik Hans Hoogervorst van de VVD tegen. Hij is een van de vijf
VVD'ers die het conceptregeerakkoord in handen hebben. Als ik hem naar het motto
vraag, zegt hij: ‘'t Kon beter.’ Hij heeft het stuk nog niet gelezen, zegt hij ook.
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Dat lijkt me een pertinente leugen, want hij is op weg naar een eetafspraak met
Bolkestein. En Bolkestein moet 's avonds met Melkert, De Graaf en informateurs
praten over dat conceptregeerakkoord.
Op de redactie circuleert een exemplaar van een universiteitsblad. Daarin staat
een interview met Wouke van Scherrenburg. Ze beklaagt zich over het feit dat de
ontmoetingen met de onderhandelaars nu in een ‘zaaltje’ plaatsvinden. Haar
motivering: televisie is plaatjes kijken en het gedrang bij de deur van de Eerste
Kamer leverde die plaatjes op. Over het feit dat een formatie verslaan óók een kwestie
van inhoud is en dat iedereen nu veel beter in staat is om die inhoud te volgen, geen
woord. Ik kan flink chagrijnig worden van dit soort eenzijdige redeneringen.
Overigens versterkt Wouke met deze uitspraken ongewild het beeld dat toch al van
Den Haag Vandaag bestaat, namelijk dat de rubriek erg geïnteresseerd is in de rel
of ruzie van de dag en zich weinig bekreunt om inhoudelijke zaken.

Dinsdag 14 juli
Melkert maakt het werkelijk te bont. Hij tornt aan allerlei afspraken die met Jacques
zijn gemaakt. Die drammerigheid is tevens zijn achillespees, want mensen krijgen
daar genoeg van. Maar 's middags was van zijn protesten weinig over. Ik vermoed
dat Wim hem in de middagpauze heeft toegesproken. Dat is maar goed ook, want
als Ad voet bij stuk had gehouden, had ik de handdoek in de ring gegooid.
Geluncht met Michiel Patijn in De Haagse Kluis, een aangenaam restaurant aan
het Plein, recht tegenover de hoofdingang van de Kamer. Hij nodigt mij uit bij hem
langs te komen in de Haute Savoie. Erg graag, maar wanneer?

Dinsdag 14 juli
Melkert veroorzaakt een dag vertraging in deze ronde van de formatie, omdat hij in
de ochtendbijeenkomst van onderhandelaars en informateurs om aanvullende
informatie gevraagd heeft. Dat is de officiële lezing, officieus valt bij VVD en D66 te
horen dat hij de onderhandelingen heropend heeft. Die partijen zijn daarover flink
geïrriteerd.
We treffen Wallage in de kamer van zijn voormalige secretaresse. Hij
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bewaakt de telefoon, omdat zij boodschappen doet. Hij zegt dat Melkert gedaan heeft
wat hijzelf ook gedaan zou hebben en dat het flauw is van VVD en D66 om nu te doen
alsof Melkert van de spelregels afwijkt. Nu hijzelf alleen nog maar adviseur van
Melkert is, kan Wallage vrijer praten. Dé gelegenheid dus om hem naar
kandidaat-ministers te vragen. Hij vertelt dat Klaas de Vries de door de PvdA
gewenste minister voor Justitie is. Ella Vogelaar stond hoog op zijn lijstje voor
Sociale Zaken. Pronk is kandidaat voor Buitenlandse Zaken, maar Wallage beaamt
dat de VVD alles zal doen om te voorkomen dat Pronk die post werkelijk krijgt. In
een eerder stadium van de formatie is afgesproken dat voor het verdelen van de
departementen en het zoeken naar nieuwe bewindslieden veertien dagen wordt
uitgetrokken. Dat is, in vergelijking met vorige formaties, lang. Wallage zegt dat die
twee weken nodig zijn om ervaringen van vier jaar geleden te voorkomen. Toen
raakte hijzelf zo in tijdnood (omdat bijvoorbeeld Annemiek Roobeek bedankte voor
het ministerschap van Economische Zaken en daardoor de verdeling van
departementen weer veranderde) dat hij twee staatssecretarissen heeft aangetrokken
die hijzelf niet eens kende: Anneke van Dok en Elizabeth Schmitz.
Om zes uur verlaten de onderhandelaars het gebouw van de Eerste Kamer. De
lucht is geklaard, het akkefietje met Melkert is opgelost. Melkert zelf kijkt er
triomfantelijk bij, De Graaf doet luchtig en zegt het logisch te vinden dat Melkert
zich als zelfstandig onderhandelaar heeft gemeld. Dat klinkt heel anders dan na
afloop van de ochtendbijeenkomst. Toen heeft De Graaf zich binnenskamers flink
geïrriteerd over Melkert uitgelaten, zo hebben we vernomen. Bolkestein loopt weg
met een gezicht als een oorwurm, maar dat kan ook door zijn blauwe oog komen.
Later kom ik hem tegen in een gang van het Kamergebouw. ‘Alle onderhandelaars
zijn me even lief,’ zegt hij als ik hem naar zijn ervaringen met Melkert vraag.

Woensdag 15 juli
Vandaag zouden de fracties de tekst van het conceptregeerakkoord krijgen, maar
door drammerigheid van Melkert lopen wij een dag achter. De fractievergaderingen
die eerst vandaag en vrijdag zouden plaatsgehad hebben, worden nu verschoven
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naar donderdag en zaterdag. En dat terwijl er toch niets wezenlijks verandert. Daarvoor
is het nu te laat.
Geluncht met Annemarie Jorritsma in De Haagse Kluis. Ze wil graag minister van
Binnenlandse Zaken of Economische Zaken worden en daarnaast vice-premier. Dan
zou Wim twee vrouwelijke vice-premiers naast zich krijgen. Wat is daar eigenlijk
op tegen?
Gegeten met Hans van Baalen in Shirasagi. Eindelijk is een commissie benoemd
die over de affaire een mening zal vormen: Jim Polak, Aad Kosto en Jan Vis.
Eersteklas mensen, dus ik heb daar veel vertrouwen in. Ik vind dat Van Baalen
onrechtvaardig is behandeld. Het gerucht als spooktrein. Han Lammers betoonde
zich een adept van Ulbricht en de DDR in 1969, toen hij heel wat ouder was dan de
zestienjarige Van Baalen, die een onsmakelijke brief wordt aangewreven. Maar
Lammers mocht CdK worden. Wie taalt er nog naar dat hij apologeet van de DDR
was?

Woensdag 15 juli
De hele dag ben ik bezig met een onderwerp over kandidaat-ministers. Het moet
vervelend zijn voor de mensen die we níet noemen, bedenk ik me. Voor Tineke
Netelenbos bijvoorbeeld, die dolgraag minister van Onderwijs wil worden. Gezien
alles wat we over dat departement hebben gehoord (de PvdA wil er na acht jaar wel
vanaf, de VVD wil het graag hebben) lijken de kansen voor Netelenbos op dit
departement verkeken.
Aan het eind van de middag komen de onderhandelaars naar de Noenzaal. Ze
hebben hun besprekingen over het conceptregeerakkoord afgerond. Volgens
Bolkestein ligt er nu een professioneler regeerakkoord dan vier jaar geleden. Na
afloop van de persconferentie spreek ik hem even apart. Hij zegt het zat te zijn, hij
wil op vakantie. Ik voel met hem mee. Net als waarschijnlijk iedereen die intens
betrokken is geweest bij campagne, verkiezingen en formatie, ben ik doodmoe. Vrijdag
31 juli hebben de onderhandelaars in hun agenda genoteerd als uiterste datum van
de bordesscène, zo hoorde ik van de week. Dat duurt nog ruim twee weken.
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Donderdag 16 juli
Fractie vergadert van elf uur 's ochtends tot acht uur 's avonds. Er worden ongeveer
75 amendementen naar voren gebracht. De punten die bij ons het zwaarst liggen,
zijn de bezuinigingen op Defensie en het geringe budget voor wegen. Maar de
stemming is kritisch-positief. De discussie is beknopt en zakelijk. Fractie op haar
best.
Ondertussen berekent mijn adviseur Hagemeyer hoeveel belastingen ik dit jaar moet
betalen.

Donderdag 16 juli
's Ochtends heel vroeg ga ik hardlopen in de Haarlemmerhout. Hoewel ik veel liever
in de Kennemerduinen loop, ga ik daar in mijn eentje niet meer naar toe. Een paar
weken geleden werd ik er belaagd door een nogal gestoord aandoende man. Hij
heeft me goed de schrik aangejaagd. In De Hout is het ook mooi. Drie herten lopen
aan de andere kant van het hek een heel stuk met me mee.
Om halfnegen in de auto op weg naar Den Haag. Vanaf negen uur is het
conceptregeerakkoord beschikbaar. Het is een ambtelijk stuk, gortdroog. Zelfs de
inleiding is niet te pruimen. Als je bedenkt dat onderhandelaars en informateurs aan
het begin van de formatie bijna een week hebben zitten kauwen op een motto, een
leitmotiv dat duidelijk moest maken dat dit kabinet bijzonder zou worden, dan valt
dit tegen. De onderhandelaars zeiden toen dat het tweede paarse kabinet Nederland
de volgende eeuw in zal loodsen en dat het daarom noodzakelijk was goed na te
denken over de geest van het regeerakkoord. Ik zie van die woorden niets terug in
dit conceptregeerakkoord. Een motto kent het (nog) niet. Meevaller is dat het stuk
minder gedetailleerd is dan we op grond van ruim acht weken onderhandelen
vreesden. De inhoud is in grote lijnen bekend. Ik stuit niet of nauwelijks op plannen
die ik nog niet kende. Aan het begin van de middag vergaderen we over de aanpak
in de journaals. Het ligt voor de hand dat we een feitelijk verslag maken, een
opsomming van de belangrijkste plannen van Paars II. Lang denken we na over een
tweede, meer beschouwend verhaal. We komen er niet uit.
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In de loop van de middag naar de Kamer. De fractievergaderingen over het
conceptregeerakkoord verlopen traag, alleen bij D66 lijkt sprake van enige voortgang.
Halfzeven meldt Thom de Graaf dat zijn fractie op hoofdlijnen akkoord gaat. Zijn
reactie verwerk ik in het journaal van acht uur. Iets na achten staat Bolkestein de
pers te woord. Zijn fractie heeft veel op- en aanmerkingen. De bezuinigingen op
Defensie zijn, zoals verwacht, voor de VVD nauwelijks te verteren. Ook moet er meer
geld komen voor nieuwe wegen. Toch, ondanks alle kritiek die de fractie heeft, zou
het hem verbazen als hij zaterdag te horen krijgt dat de VVD-fractie in meerderheid
het definitieve regeerakkoord afwijst.
De uitkomst van de VVD verwerk ik in het verslag voor het journaal van tien uur.
De PvdA-fractie vergadert nog volop. Het kan ook nog wel enige uren duren, horen
we. Tussentijds heeft Melkert al laten weten dat ook de PvdA-fractie het akkoord op
hoofdlijnen steunt. Ik aarzel of ik de afloop van de PvdA-vergadering zal afwachten.
Verrassend kan de uitkomst niet meer zijn, ik heb een lange dag achter de rug en
heb met vrienden afgesproken om een fles champagne te openen op mijn verjaardag.
Het laatste trekt het meest. Tegen middernacht ben ik thuis.

Vrijdag 17 juli
We vergaderen van 's ochtends halftien tot middernacht. Melkert ligt op alle mogelijke
punten dwars. Dat kan nog leuk worden, de volgende vier jaar. Very boring. Ik ben
blij dat ik de woensdaglunchsessies niet meer hoef te doen. Thom de Graaf is ook
al niet kort van stof. Maar goed: er is overeenstemming en dat is wat telt.
Het is de laatste keer dat we à six vergaderen. Els en Gerrit verdwijnen. Ik geef ze
ieder een exemplaar van Heinrich Bölls Gruppenbild mit Dame.

Vrijdag 17 juli
Begin van de middag afspraken in Den Haag. De Rijksvoorlichtingsdienst meldt dat
de onderhandelaars tussen zes en zeven uur 's avonds hun besprekingen over het
regeerakkoord afronden. Ze praten met de informateurs over de ongeveer 150
amendementen die gisteren door de fracties zijn ingediend.
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Tegen zessen horen we dat het zeker acht uur zal worden voordat de onderhandelingen
zijn afgerond. Ik besluit te wachten, omdat ik deze persconferentie graag wil bijwonen.
We doden de tijd in Nieuwspoort, waar zich het gerucht dat ik vandaag jarig ben,
snel heeft verspreid. Als Rutger van Santen spontaan een ‘Lang zal ze leven’ inzet
en veel bijval krijgt, overvalt me het gevoel dat ik te lang in Den Haag zit. Het is
alsof ik in een huiskamer toegezongen word door familieleden.
De besprekingen lopen uit, het wordt zeker halftien, horen we van de RVD. Iedereen
baalt. Ik verwens mezelf dat ik een paar weken geleden besloten heb om mijn
verjaardag te vieren. Nu moet ik naar huis terwijl ik liever in Den Haag zou blijven.
Dat gevoel valt weg als ik thuis de trap oploop en (opnieuw) word toegezongen. Mijn
huis ziet er dankzij de inspanningen van vrienden feestelijk uit. Uren later príjs ik
mezelf dat ik een paar weken geleden besloten heb om mijn verjaardag te vieren.
Den Haag is belangrijk, maar het is nóg belangrijker af en toe tijd vrij te maken voor
goede vrienden. Op zo'n avond realiseer ik me dat ik dat te weinig doe.
Om drie uur 's nachts lees ik op Teletekst dat de persconferentie van de
onderhandelaars tegen middernacht is gehouden. Iedereen is tevreden, de wijzigingen
ten opzichte van het conceptregeerakkoord zijn niet verrassend. Problemen in de
paarse fracties worden morgenochtend niet meer verwacht. Ik neem me voor de
afsluitende persconferenties van de fractievoorzitters bij te wonen.

Zaterdag 18 juli
Korte fractievergadering van elf tot één uur. Fractie unaniem akkoord met
conceptregeerakkoord. Terecht, want vanuit liberaal oogpunt is het zeer verdedigbaar.
Daarna persconferentie die mij de gelegenheid bood sommige van mijn mediavrienden
in de maling te nemen. Thuisgekomen heb ik de eerste 115 bladzijden van het boek
van Ornstein en Van Weezel over mij gelezen. Er staat nog veel te veel mythevorming
in. Alles is veel natuurlijker verlopen dan zij schijnen te denken.
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Zaterdag 18 juli
De plannen voor vandaag vallen in duigen. Ik voel me moe en grieperig als ik wakker
word. Tegen wil en dank besluit ik een ‘rustdag’ in te lassen. Op afstand volg ik het
nieuws. Bolkestein vult zijn vertrek nader in. Hij ‘sluit niet uit’ dat hij per 1 januari
2000 de Kamer verlaat voor een functie die verwant is aan de politiek. Het gerucht
dat hij Eurocommissaris wil worden, staat opeens op Teletekst: begin januari 2000
treedt een nieuwe Europese Commissie aan. Ook Pronk maakt bekend dat hij niet
terugkeert als minister voor Ontwikkelingssamenwerking. Grappig dat twee
aartsrivalen op dezelfde dag een wending in hun politieke loopbaan aankondigen.
Ik breng het grootste deel van de dag door op een ligbed op mijn dakterras, kranten
en een stapel boeken bij de hand.

Zondag 19 juli
Van negen tot twaalf uur getennist. Het weer was lekker. Eten in Femkes tuin.
Eindelijk kom ik weer aan George Steiner toe.

Maandag 20 juli
De ochtendkrant meldt dat Jan Pronk geen minister van Ontwikkelingssamenwerking
wil worden in het nieuwe kabinet. Dat was hem toch niet gelukt, dus het is geen
nieuws. In 1994 is hem aangeboden minister van Sociale Zaken te worden, maar
daar trok hij zijn neus voor op. Sociale Zaken betekent moeilijke keuzes maken en
dat is natuurlijk minder leuk dan de wereld afreizen om cadeautjes uit te delen, daarbij
the moral highground bezettende. ‘Je bent niet de minister van het geweten,’ zei
Wim tegen hem.
Begin jaren zeventig was hij voor het Gemeenschappelijke Grondstoffen Fonds,
dat ontwikkelingslanden alleen maar kon schaden. Daarna was hij voor de Nieuwe
Internationale Economische Orde, terwijl iedereen wist dat het om de Oude Nationale
Economische Wanorde ging. Daarop vertrok hij naar de UNCTAD, waar fat cats op
kosten van de Derde Wereld nutteloze studies verrichtten. Vervolgens kwam het
internatio-
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nale étatisme aan de beurt, een dure naam voor meer ambtenaren. Relus ter Beek
zei: ‘Prachtig hoor, die nota's. Intellectueel chapeau. Maar ik heb weleens het gevoel
dat het eerder uitkomt op een vorm van intellectuele zelfbevrediging dan dat het
daadwerkelijk beleidsbetekenis heeft.’
Jan Pronk heeft een deel van de PvdA gegijzeld. Daaraan ontleent hij zijn invloed.
Maar op de werkelijke gang der zaken heeft hij nagenoeg geen invloed uitgeoefend.
Er is niet veel voor nodig om in de zandbak van de Nederlandse politiek een hele
piet gevonden te worden.
In de namiddag en avond zijn we gaan fietsen in de Schoorlse duinen. Die waren
ongekend mooi en het weer was fantastisch.

Maandag 20 juli
Om halftwee komen de informateurs Kok, Borst en Zalm naar de pers. Het wordt
een van de saaiste persconferenties die ik ooit heb meegemaakt. Als ik Kok vraag
wat de bezielende gedachte van Paars II wordt, zoals het ‘werk, werk, werk’ de slogan
werd van Paars I, krijg ik een heel lang antwoord. Het komt er kort samengevat op
neer dat werkgelegenheid belangrijk blijft, investeren in de samenleving ook. Kok,
Zalm en Borst zijn goedgeluimd, maar een geïnspireerde indruk maken ze niet.
Tegen vieren ben ik bij Paleis Noordeinde. Kok is nog binnen. Voor het hek heeft
zich een aantal journalisten verzameld. Kees Boonman is er voor ons bij. Hij liever
dan ik. Ik had deze dag weliswaar graag willen verslaan, maar nu ik het hoofd van
Kees steeds roder zie worden omdat hij in de felle zon moet posten, kan ik er niet
meer mee zitten dat hij het doet. Het is bloedheet vandaag.
Tegen halfvijf komt Kok naar buiten. Hij wandelt naar het hek, waar zich een
beschamend tafereel afspeelt. De ene journalist stelt een vraag, de tweede schreeuwt
erdoorheen. Ik heb collega's weleens voorgesteld dat we, tijdens de keren dat we op
deze manier moeten werken, afspreken wie de eerste vragen stelt. Als iedereen het
kort houdt, krijgen we ook allemaal de kans om onze ‘eigen’ vragen te stellen. Maar
nee, als een horde Spaanse voetbaljournalisten belagen we ons slachtoffer.
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Op weg naar huis rijd ik een dreigend onweer tegemoet. Ik heb afgesproken om met
een vriendin te gaan eten op het strand. Tussen Haarlem en Zandvoort barst de bui
los. Maar zoals zo vaak is het aan de kust nog prachtig weer. Het is een van die
zeldzaam warme avonden op het strand. Tot diep in de avond valt ervan te genieten.

Dinsdag 21 juli
Om halfelf word ik bij de formateur verwacht. Ik zet uiteen dat wij het niet nodig
vinden dat er een vijftiende minister komt en dat wij wat betreft de zeshoek menen
dat de huidige verdeling een goede is. Die komt neer, zoals bekend, op Financiën en
Binnenlandse Zaken voor de VVD. Daarmee is de afgelopen vier jaar goed geregeerd,
dus waarom zouden we daar niet mee doorgaan?
's Middags een sessie à quatre. Thom en Ad willen absoluut een vijftiende minister.
Eén zonder portefeuille op Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen om cultuur, media
en informatica te doen. Maar dat laatste is iets wat deel uitmaakt van een aantal
departementen. Ad Geelhoed heeft daar een quick scan van gemaakt en het aantal is
niet gering: Verkeer & Waterstaat, Economische Zaken, Onderwijs, Cultuur &
Wetenschappen, Justitie enzovoort. Moet een minister zonder portefeuille dat
coördineren?
Dan een minister zonder portefeuille op Binnenlandse Zaken voor het
Grote-Steden-Beleid. Maar dat is gedecentraliseerd naar de gemeenten. Het is de
essentie ervan. Dat Kohnstamm er weinig profiel aan heeft weten te geven, ligt niet
aan het feit dat hij staatssecretaris was.
Ten derde een minister zonder portefeuille voor de Antillen en Aruba. Maar
daarmee komen de eilanden nog hoger te paard te zitten. Niet doen.

Dinsdag 21 juli
Eerste gesprekken over de ministersposten. Moeilijk om iets aan de weet te komen.
Al of niet een vijftiende minister, daar lijkt het over te gaan. Ik kijk de banden van
afgelopen zaterdag terug. Volgens collega's was
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de persconferentie van Bolkestein amusant. Ik vermaak me kostelijk. Hij straalt de
opluchting uit van iemand die blij is dat het er bijna op zit. Als zijn mogelijke vertrek
als fractievoorzitter aan de orde komt, zegt Bolkestein dat hij daarna wel nog enige
tijd Kamerlid wil blijven. Dan wendt hij zich uit zichzelf tot De Telegraaf: ‘En dat
is geen kiezersbedrog, meneer Lunshof.’ Het is opvallend hoe vaak hij journalisten
van De Telegraaf aanspreekt.

Woensdag 22 juli
Twee sessies. Herhaling van zetten. Ik houd voet bij stuk.
Om vijf uur heb ik een gesprek met de commissie-Van Baalen (minus Jan Vis).
Ik heb drie zaken naar voren gebracht. (1) Dit is niet zomaar een akkefietje. De gehele
carrière, dat wil zeggen de gehele verdere levensloop van Van Baalen staat op het
spel. (2) Mijn eigen ervaringen met Van Baalen, die ik sinds ongeveer 1991 ken, zijn
uitsluitend positief. Ik heb hem nog nooit onsmakelijke opvattingen horen luchten.
Dat geldt ook voor Frans Weisglas en Hans Hoogervorst, die met hem naar Israël
zijn geweest. (3) Een brief van zijn voormalige leraar aardrijkskunde, die mij schreef
dat Van Baalen op de middelbare school een lastige, soms provocerende leerling
was, maar nooit is betrapt op racistische sentimenten. Nu maar hopen dat de
commissie haar werk snel kan doen.
's Avonds een gesprek van tweeënhalf uur met een enigszins gedecimeerde
Eerste-Kamerfractie. Die fractie zit wat ongemakkelijk op de horens van een dilemma.
Enerzijds wil zij haar handen niet binden, wat staatsrechtelijk juist is. Anderzijds wil
zij wel haar gevoelens naar voren brengen. Dat laatste heeft zij gedaan. Het was een
geanimeerd en informeel gesprek.

Woensdag 22 juli
De gesprekken tussen Kok en de onderhandelaars zijn volop gaande. Gisteren kwam
er weinig naar buiten, vandaag sta ik om halfeen bij de deur van de Eerste Kamer
in de hoop wél iets op te vangen. Het nieuwsaanbod is klein, de vraag uit Hilversum
om een formatieonderwerp des te groter. Maar, zoals te verwachten viel, zijn ook
nu de onderhande-
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laars niet gul met informatie. Bolkestein zegt niets, Melkert en De Graaf staan me
wel te woord, maar doen geen mededelingen van belang.
Begin van de middag zijn de draaiboeken in Hilversum nog angstig leeg. De
binnenlandredactie is bezig met een verhaal over kinderporno naar aanleiding van
de gruwelijke zaak in Zandvoort. Minister Sorgdrager zwijgt al dagen over dit
onderwerp. Wij krijgen uit Hilversum de vraag voorgelegd of er politici te vinden
zijn die daarover hun geïrriteerdheid willen uitspreken. Ik bel Hans Hillen van het
CDA. Hij vindt dat de tolerantie onder Paars te ver is doorgeschoten en ergert zich
inderdaad aan de onzichtbaarheid van Sorgdrager op dit moment. Ook Korthals van
de VVD wil reageren.
Ik richt me weer op de formatie. Gisteren bleek al dat Binnenlandse Zaken een
door drie partijen begeerd departement is. Vandaag wordt duidelijk dat de partij
die Binnenlandse Zaken krijgt, Buitenlandse Zaken en Justitie kan vergeten. De extra
ministerspost, die een verdeling 6-6-3 mogelijk maakt, is nog niet van de baan. Begin
van de avond komt Eef Brouwers naar Nieuwspoort om namens de formateur een
aantal mededelingen te doen. Hij vertelt dat over namen nog nauwelijks wordt
gesproken door formateur en onderhandelaars. In de wandelgangen gebeurt dat des
te meer. Bij de VVD valt te beluisteren dat Johan Remkes kandidaat-minister is voor
Landbouw en dat we mevrouw Leemhuis van ons lijstje kunnen schrappen. De kans
dat de VVD twee vrouwelijke ministers levert, is klein. Daarom moet Annemarie
Jorritsma, als enige VVD-vrouw, een prominente plaats krijgen in het kabinet:
Binnenlandse Zaken en vice-premier. Bolkestein doet het fractievoorzitterschap over
aan Dijkstal zodra het nieuwe kabinet rond is, eind volgende week waarschijnlijk.
Eef beperkt zich tot de feiten. Als zijn briefing is afgelopen, vragen we hem of Kok
commentaar wil leveren op de kinderpornozaak. Hij betwijfelt dat, maar belooft het
aan Kok te zullen vragen. Een uur later belt Eef. Kok zelf wil geen commentaar
leveren, maar morgenochtend is Sorgdrager bereid ons te woord te staan. Een pikant
telefoontje. Kok heeft Sorgdrager zelf kennelijk opdracht gegeven haar zwijgen te
doorbreken. Het journaal van acht uur bekijken we in Nieuwspoort. Tijdens de
inleiding van Philip Freriks val ik bijna uit mijn stoel. Op ge-
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dragen toon klaagt hij de politiek aan: ‘De regering regeert niet meer,’ luidt de
eerste zin over het kinderporno-onderwerp. In Folkert Jensma, hoofdredacteur van
NRC Handelsblad, heeft de redactie een verontwaardigde bondgenoot gevonden.
Jensma zegt zinnige dingen, maar het blijft een onderwerp dat in deze vorm niet in
het journaal hoort, vind ik. Nieuwe feiten worden niet gepresenteerd. Het journaal
verwijt politici dat ze zwijgen over deze ernstige zaak terwijl twee Kamerleden, één
van de oppositie en één van een regeringspartij, voor de camera wel degelijk hun
verontwaardiging laten blijken. Maar die reacties worden niet uitgezonden. Om
halftwaalf's avonds krijg ik een zwaar teleurgestelde Jack de Vries, voorlichter van
het CDA, aan de lijn. Dat kon er ook nog wel bij: de redactie in Hilversum heeft Hillen
niet eens even laten weten dat zijn reactie niet uitgezonden zou worden. Ik leg hem
uit wat er gebeurd is, maar kan eigenlijk niet veel meer doen dan namens het journaal
excuses aanbieden.

Donderdag 23 juli
Twee sessies met veel herhaling van zetten. Ik verzet mij nog steeds tegen een derde
minister voor D66, ook al maak ik mijn eigen leven daarmee moeilijker. Maar ik ben
op goede gronden tegen een minister voor de eilanden. En ministers zonder
portefeuille voor óf het Grote-Steden-Beleid óf Cultuur, media en iets wat informatica
of ITC zou moeten heten, vind ik met de haren erbij gesleept.
Gelegenheidsargumenten. We worden uitgelachen. Ik werd op een bepaald ogenblik
zo balorig dat ik zei: ‘Als D66 twee zware ministeries wil, waarom zetten jullie Hans
van Mierlo niet op Buitenlandse Zaken?’ Toen was het even doodstil.
Geluncht met Zsolt Szabo, onze nieuwe internationaal secretaris, gesproken over
mijn voorzitterschap van de Liberale Internationale. Ik wil aanblijven tot het
LI-congres van oktober 2000 in Ottawa. Dit najaar wil ik naar Roemenië. Ik had daar
in juni 1997 naar toe zullen gaan, maar moest uit Bulgarije wegens
familieomstandigheden terugkomen zonder de reis te hebben kunnen afmaken. Verder
wil ik met Amnon Rubinstein naar
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Turkije om de partijpolitieke omstandigheden daar te bekijken. Omdat ik ook een
vakantie van twee weken in Sicilië ambieer, zal ik in het najaar weinig in Den Haag
zijn. Des te beter voor Hans Dijkstal. Het laatste wat ik wil, is hem in de wielen
rijden.

Donderdag 23 juli
De journaal-redactie in Hilversum is verdeeld over de manier waarop gisteren het
kinderporno-onderwerp is gemaakt. In Den Haag vinden we unaniem dat het deze
kant niet op moet met het journaal. Dat laten we de collega's in Hilversum ook weten.
Eind van de middag spreken Melkert en De Graaf de verwachting uit dat de drie
onderhandelaars morgen tot een verdeling van de departementen komen. Er is nog
geen besluit genomen over een eventuele vijftiende ministerspost. Het zijn
mededelingen van niets, maar het is een waar gevecht om ze op camera te krijgen.
Het aantal toeristen dat het Binnenhof aandoet in de hoop een glimp van de
onderhandelaars op te vangen, neemt dagelijks toe. Ze zien 's avonds de beelden op
televisie en boeken vervolgens zelf ook een dagje Binnenhof. Een vrouw, ik schat
haar midden twintig, spreekt me aan. Ze brengt een paar dagen van haar vakantie
door op het Binnenhof in de hoop bekende Nederlanders te kunnen fotograferen.
Kok ontbreekt nog in haar verzameling. Ik zeg tegen haar dat ze dan beter bij het
Torentje kan gaan posten, omdat Kok zich op het Binnenhof niet vaak laat zien.
Onbegrijpelijk, deze vakantiebesteding.
Voor het journaal maak ik een kort verslag. Ik sluit het af met de tekst dat het
vrijwel zeker is dat Bolkestein het fractievoorzitterschap neerlegt zodra de formatie
van Paars II rond is. Dijkstal wordt zijn opvolger.

Vrijdag 24 juli
Verschrikkelijk.

Vrijdag 24 juli
Melkert verlaat om halfeen narrig de Eerste Kamer. De besprekingen lopen vast op
de vijftiende minister. Bolkestein blijft zich ertegen ver-
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zetten. Hij zou over het plan om die minister te belasten met Koninkrijkszaken gezegd
hebben dat hij het onzin vindt, een minister voor een kwart miljoen mensen: ‘Daar
hebben wij in Nederland wethouders voor.’
Twee uur later gaan de onderhandelaars weer naar Kok. Rob Koster en ik hebben
afgesproken dat we steeds op het Binnenhof zullen blijven. Officieel wordt gezegd
dat de bijeenkomst tot ongeveer halfzes zal duren, maar in deze fase van de formatie
weet je het maar nooit. Ik ga naar de redactie op het Korte Voorhout om een verslag
voor het journaal van vier uur te monteren. Tegen vieren meldt Rob dat de
onderhandelaars zich hebben teruggetrokken voor beraad in eigen kring. Op het
laatste moment moet ik mijn verslag weer omgooien. Daarna ga ik terug naar het
Binnenhof. Bolkestein komt aangewandeld. Hoewel ik weet dat hij bij dit soort
gelegenheden nooit iets zeggen wil (gisteren heb ik in mijn verslag gezegd dat hij
alleen toeristen te woord staat) besluit ik het toch te proberen. Hij staat inderdaad
stil als ik hem iets vraag. Binnen een mum van tijd staan we te midden van tientallen
belangstellenden. Midden in een zin wendt Bolkestein zich opeens tot een vrouw in
een rood regenjack. ‘Dag mevrouw, wat een mooi jack hebt u aan.’ Er ontspint zich
een kort gesprek tussen de twee, Bolkestein kapt het abrupt af en vervolgt zijn
antwoord. Als hij uitgesproken is, vraagt een man met noordelijk accent of ze er
vandaag uitkomen. Opnieuw reageert Bolkestein uitgebreid. Is dit zijn wraak voor
mijn opmerking van gisteren? Ik vind het amusant en zal proberen het fragment
vanavond te verwerken in mijn verslag.
Na onze berichtgeving in het vieruurjournaal wordt het druk bij de deur van de
Eerste Kamer. Dat journaal valt midden in de dagelijkse livereportage van de Tour
de France. Terwijl we staan te wachten, volg ik een discussie tussen krantencollega's
over de Gay Games. Henk Bouwmans van Het Parool vindt dat de berichtgeving over
die Gay Games op de binnenlandpagina thuishoort. Kees van der Malen van NRC
Handelsblad acht de sportpagina's een betere plaats. Sjuul Paradijs meent dat er
maar één plaats is voor de Gay Games: de uitpagina.
Tegen achten komen de onderhandelaars naar buiten. De verdeling van de
ministersposten is nog niet rond. Melkert heeft de smoor in, Bolkestein doet opgewekt.
Eef Brouwers vertelt een halfuur later opmerke-
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lijk gedetailleerd wat er is gebeurd. De gesprekken zijn vastgelopen op het politieke
gewicht van de staatssecretarissen. De onderhandelaars zijn het wel eens over de
verdeling van de departementen, de vijftiende ministerspost is van tafel. D66 krijgt
Economische Zaken en Volksgezondheid, twee ‘zware’ posten. Maar de Democraten
willen nu ook drie belangrijke staatssecretariaten en dat vinden PvdA en VVD te veel
gevraagd.
's Avonds laat zie ik op Teletekst de verdeling van de ministersposten. De PvdA is
loodzwaar bedeeld met Sociale Zaken, Buitenlandse Zaken, Justitie, Onderwijs,
Verkeer en Waterstaat en uiteraard Algemene Zaken. De VVD heeft in dit rijtje een
licht pakket: weliswaar Financiën en Binnenlandse Zaken, maar ook VROM en
Landbouw - twee posten die bij geen van de partijen erg in trek waren. Bovendien
zouden ook Defensie (waar de komende jaren bezuinigingen moeten worden
doorgevoerd die de VVD niet wil) en Ontwikkelingssamenwerking (waar volgens de
VVD een staatssecretaris thuishoort) naar de liberalen gaan. Als Bolkestein met deze
verdeling akkoord gaat, heeft hij een zware prijs moeten betalen voor zijn verzet
tegen een vijftiende ministerspost. In de verdeling die circuleerde mét die vijftiende
ministerszetel, kwam de VVD veel beter voor de dag. Bovendien zou de PvdA dus
opnieuw Onderwijs krijgen. Ik kan me niet voorstellen dat dit het uiteindelijk wordt.

Zaterdag 25 juli
De hele ochtend getennist, onder anderen met Constant Delprat en diens dochter
Constance, die een mooie stijl heeft. Ook geluncht op Festina. 's Middags een lang
gesprek met Max van Weezel en Leonard Ornstein over hun politieke biografie van
mij. Ik vind het nog steeds een oninteressant onderwerp, maar als het toch moet
gebeuren, dan liever goed. Dus vele op- en aanmerkingen. Ze hebben erom gevraagd.
's Avonds met Gabbe Scheltema, zijn vrouw Haas en Femke gegeten in de geheel
geremodelleerde Kring, vlak bij het Leidseplein. Hem ken ik sinds het
Barlaeus-gymnasium; zij was mijn secretaresse toen ik president van het NBBS was.
Vriendschap-
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pen van een halve eeuw dus. Onze cultuur is doorschoten met nadruk op de liefde,
maar de vriendschap is misschien belangrijker. Een Indiase vriend zei eens tegen
mij: You Europeans aren't in love with each other, you are in love with love.
Daarna zijn we naar de film gegaan: The Big Lebowski. Een alleraardigste
Amerikaanse comédie de moeurs rondom een vent die niets uitvoert en zijn nep-joodse
vriend die alles verkeerd doet.

Zaterdag 25 juli
Kranten brengen de ministersverdeling zoals gisteravond op Teletekst. Ik probeer
VVD'ers te bereiken, maar stuit voortdurend op antwoordapparaten. Hilversum belt
met de vraag of ik Pronk wil benaderen. Het Financieele Dagblad beweert dat hij
het herstel van de ontwikkelingsrelatie met Indonesië blokkeert.
Na twee vergeefse pogingen eerder op de dag krijg ik hem tegen zessen aan de
lijn. Hij vertelt dat de ontwikkelingsrelatie met Indonesië, op verzoek van Habibie,
is hersteld. In '92 verbrak de voorganger van Habibie, Soeharto, de relatie nadat
Nederland kritiek had geuit op de mensenrechtensituatie in Indonesië (na het bloedbad
in Dili, Oost-Timor). De breuk met Indonesië is Pronk zwaar aangerekend terwijl
Van den Broek, destijds minister van Buitenlandse Zaken, intussen openlijk heeft
verklaard dat Pronk en hij in de Indonesië-kwestie samen zijn opgetrokken. Maar
het kwam Van den Broek (die een gevecht met Lubbers voerde over de inhoud van
zijn portefeuille) politiek goed uit dat Pronk in '92 de storm over zich heen kreeg.
Hij vertelde dat tijdens een interview dat Pieter Klein en ik een paar jaar geleden
met hem hadden.
Pronk zegt nu dat hij zich de afgelopen dagen sterk heeft ingezet voor het herstel
van de relatie met Indonesië. Ik vraag hem of hij het verzoek van Habibie beschouwt
als eerherstel. ‘Dat zou ik zelf niet zo zeggen,’ zegt hij. Dat antwoord spreekt
boekdelen. Ik vraag hem ook of hij al iets van Kok of Melkert heeft gehoord, dit
weekend. Dat is niet het geval. Hij hoopt op een belangrijke ministerspost in de
buitenland-driehoek: ‘Maar ik weet niet of de partijtop daar nog voor voelt, nu ik
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openlijk heb verklaard dat ik Ontwikkelingssamenwerking niet meer wil doen,’ zegt
Pronk.
De eindredacteur van het achtuurjournaal laat weten dat ik Pronk ‘niet meer op
camera hoef te scheren’. Ik dring niet aan en beperk me tot het afgesproken korte
tekstje over de kwestie.

Zondag 26 juli
Mooi weer, dus fietsen Femke en ik langs de dijk van de Watergraafsmeer, door het
Flevopark, over de Schellingwouderbrug naar Durgerdam. Daar eten we gekookte
mosselen, een traditioneel Amsterdams gerecht, gezeten op de dijk die uitzicht biedt
op het IJsselmeer. Terug via Holysloot. Een dikke twee uur fietsen in de zon. Heerlijk!
's Avonds eten in Femkes tuin. Ook heerlijk. Doel van het leven is gelukkig worden,
niet minister zijn.

Zondag 26 juli
Een nieuwe telefonische rondgang langs VVD-Kamerleden levert gemengde berichten
op. Maar vooral ongeloof: ‘Deze verdeling kan Frits niet hebben afgesproken’, is
de algemene opvatting. Op het ANP lees ik dat ook bij PvdA en D66 ongelovig (en
met leedvermaak) wordt gereageerd op het ministerspakket voor de VVD. Melkert
houdt er rekening mee dat de verdeling maandag weer helemaal omgegooid wordt.
In de loop van de avond hoor ik van Pieter Klein dat hij een stevig nieuwsverhaal
heeft gemaakt van de reactie van VVD'ers op de ministersverdeling. Hij verwacht dat
zijn krant er morgen mee opent.

Maandag 27 juli
Ik besluit mijn verzet tegen de vijftiende minister op te geven, evenals Binnenlandse
Zaken. Qui perd gagne, want het leven wordt voor mij een hoop makkelijker. Het
resultaat is voor ons uitstekend.
VVD-bewindslieden

op Economische Zaken (Jorritsma als vice-premier), Financiën
(Zalm), Justitie (Korthals), Buitenlandse Zaken (Van Aartsen), Onderwijs (Hermans)
en Defensie (De
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Grave). Staatssecretarissen op Sociale Zaken (Hoogervorst), Volkshuisvesting
(Remkes), Defensie (Van Hoof), Binnenlandse Zaken/Antillen en Aruba (Gijs de
Vries) en Verkeer en Waterstaat (Monique de Vries). Een voortreffelijke verzameling
posten en uitstekende mensen, gemiddelde leeftijd 47 jaar. Zeer tevreden. Nu nog
mijn aftreden en de partijraad en dan kan ik eindelijk op vakantie.

Maandag 27 juli
In alle vroegte naar het Binnenhof om een stand-upper voor de ochtend-journaals
te maken. Nadat we het onderwerp naar Hilversum hebben gestraald, ga ik met de
cameraploeg terug naar het Binnenhof.
Om halftien arriveren de onderhandelaars (Bolkestein nukkig, De Graaf opgeruimd,
Melkert zorgelijk) en begint opnieuw het wachten. Tijd om de kranten te lezen. Het
AD pakt inderdaad fors uit over de onvrede in de VVD over de voorlopige
ministersverdeling, De Telegraaf wijdt er ook een bericht aan, Trouw opent pagina
3 met een beschouwend verhaal over de formatie dat vrijdagavond geschreven zou
kunnen zijn, en de Volkskrant heeft helemaal niets.
Twaalf uur komt Melkert naar buiten met de mededeling dat er bijna een akkoord
is. Het gerucht dat er toch sprake is van een vijftiende minister doet snel de ronde.
's Middags is er een waarschijnlijk laatste onderhandelingsronde. Tegen vieren is
het pandemonium voor de deur van de Eerste Kamer compleet. De drommen toeristen
negeren de dranghekken op het moment dat de onderhandelaars naar buiten komen.
Ze mengen zich in het strijdgewoel en maken het werk van journalisten bijna
onmogelijk. Overigens, collega's die openlijk verklaard hebben dat ze deze taferelen
zo gemist hebben tijdens deze formatie, zijn nu op vakantie. Rob Koster mengt zich
er wel in en ziet kans De Graaf te interviewen. Uit de flarden die ik opvang, begrijp
ik dat er een vijftiende ministerspost komt en dat de verdeling van vrijdag is gewijzigd.
Ik haal Bolkestein uit de kluwen. ‘Wat een zegen was die Noenzaal. Anders hadden
we dit de afgelopen maanden elke dag gehad,’ verzucht hij. Een vijftiende
ministerspost heeft hij geaccepteerd, omdat er een zwaar ministerspakket voor de
VVD tegenover stond. Van interne kri-
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tiek op de verdeling van vrijdag is hem niets bekend: er was toen volgens Bolkestein
helemaal geen verdeling. Dat is niet waar, tenzij de formateur zijn woordvoerder
vrijdagavond heeft laten liegen. Bolkestein is gewoon door de knieën gegaan voor
die vijftiende minister, omdat hij anders met een pakket ministersposten was blijven
zitten dat met hoongelach in en buiten zijn partij begroet zou zijn. Hij zegt ook nog
dat hij niet van plan is binnenkort op te stappen als fractievoorzitter: ‘Dat gerucht
kunt u van u afschudden zoals een eend waterdruppels van zich afschudt.’
Tijdens de briefing van Eef Brouwers horen we hoe de ministersverdeling eruitziet.
Binnenlandse Zaken gaat toch naar de PvdA, Verkeer en Waterstaat én VROM
verrassend genoeg ook. De VVD heeft met Financiën, Economische Zaken, Justitie,
Buitenlandse Zaken en Onderwijs een ronduit zwaar pakket. Ik ga naar het Korte
Voorhout om de verslagen voor de avond-journaals te monteren. Als ik via de
computer het uitzendrapport over zaterdag lees, heb ik de neiging om de auto te
pakken en naar huis te gaan: ‘Pronk hebben we op mysterieuze manier gemist,’
schrijft de betrokken eindredacteur. Sommige mensen willen wel verantwoordelijkheid
dragen, maar hebben er moeite mee het ook te nemen.
's Avonds wordt een aantal namen bekend. De Grave voor Defensie vind ik verrassend,
Apotheker voor Landbouw had ik ook zelf nooit bedacht. Rogier van Boxtel als de
minister voor de nieuwe post, Grote Steden en Minderheden, lag voor de hand. Het
zal voor hem niet meevallen om er wat van te maken: over deze post wordt vooralsnog
lacherig gedaan in Den Haag. Mijn werkdag duurt inmiddels zestien uur. Thuis val
ik op de bank in slaap.

Dinsdag 28 juli
Bellen naar Toscane, want Loek [Hermans, red.] aarzelt nog. De PvdA zit in de
problemen. Jan Pronk komt op VROM. Blijkbaar heeft niemand daar het lef tegen
hem te zeggen: ‘Je was een mooi boek, Jan, maar we hebben het uit.’
Geluncht met Jozias van Aartsen. Hij maakt zich zorgen over de coördinerende
rol van Buitenlandse Zaken en over het raak-
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vlak met Ontwikkelingssamenwerking. Wie wordt zijn staatssecretaris Europese
Zaken? Geen flauw idee.
Vroeg thuis en lekker met Femke op het balkon gegeten met mooi uitzicht op de
Amstel. Het einde is in zicht.

Dinsdag 28 juli
Kok wil de perspresentatie van het nieuwe kabinet, waarschijnlijk aanstaande
maandag, soberder laten verlopen dan afgesproken met de PPV. Mooi is dat, nu alle
voorbereidingen van radio- en televisieprogramma's bijna zijn afgerond. Volgens
Kok past het niet om het kabinet wel uitgebreid aan de pers te presenteren terwijl
het debat over de regeringsverklaring pas eind augustus door de Tweede Kamer
wordt gevoerd. Maar die Tweede Kamer heeft zelf besloten dat de vakanties van de
parlementariërs nu niet meer worden onderbroken voor het debat over de
regeringsverklaring. Ik teken namens de parlementaire pers bezwaar aan bij Kok.
De PvdA heeft een verrassing in petto: Pronk wordt minister van VROM. Hij is twee
keer eerder gevraagd om dit departement te gaan doen, zegt hij als ik hem spreek.
En ook: ‘Milieu, dat is links. Ik heb me op Ontwikkelingssamenwerking de laatste
jaren veel beziggehouden met internationaal milieubeleid. Het heeft raakvlakken.’
De meeste namen zijn nu bekend. Alleen de PvdA worstelt nog met de bezetting
van Binnenlandse Zaken, Verkeer en Waterstaat en Ontwikkelingssamenwerking.
Twee van die drie posten zouden, gezien de man-vrouwverhouding in Paars II, naar
vrouwen moeten gaan. Herfkens op Ontwikkelingssamenwerking ligt voor de hand.
Maar wie de tweede vrouwelijke PvdA-minister op Verkeer en Waterstaat zou moeten
worden? Ik kom er niet achter.
Voor het eerst deze zomer in zee gezwommen. IJskoud.

Woensdag 29 juli
Loek Hermans aanvaardt zijn voordracht als minister van Onderwijs. Heel goed. Hij
heeft de commissie-studiefinanciering
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voorgezeten. Verder weet hij veel van de moderne media. Voldoende om een oogje
op Rick van der Ploeg te houden, die tot veler verbazing staatssecretaris van Cultuur
en Media wordt. Van der Ploeg kan er in ieder geval niet van worden beschuldigd
een voorstander van de verzuiling te zijn. Dus wat dat betreft staat hij aan onze kant.
Het is goed dat een liberaal weer op Onderwijs zit. Ook uit het veld klinken veel
geluiden - zelfs van sociaal-democraten - die daarop aandringen.
Naar het schijnt heeft Ritzen een ‘lijk in de kast’ van vierhonderd miljoen
achtergelaten. Als dat zo is, kan dat nog knap lastig worden voor Loek. Karin
Adelmund wordt de andere staatssecretaris. Ik hoop maar dat ze niet weer gaat huilen.
In een interview heb ik gezegd dat de VVD-bewindspersonen tried and trusted behoren
te zijn. De hele ploeg voldoet aan die eis. Vier van de elf komen uit het demissionaire
kabinet. Loek ken ik sinds begin 1978. We zijn samen ondervoorzitters onder Joris
Voorhoeve geweest. Korthals is de afgelopen vier jaar mijn ondervoorzitter geweest,
evenals Dijkstal dat in de periode '90-'94 was. Met Hoogervorst werk ik sinds 1990
samen. Remkes, Van Hoof en Monique de Vries heb ik de afgelopen vier jaar grondig
leren kennen. Voor Gijs de Vries geldt hetzelfde. Hij, Remkes en De Grave zijn
oud-voorzitters van de JOVD. Het zijn mensen die goed kunnen samenwerken en die
uitmunten door goede verhoudingen. Het is een ploeg van bewezen daadkracht en
cohesie.

Woensdag 29 juli
Vroeg bij de deur van de Eerste Kamer. Vandaag ontvangt Kok de eerste zes
kandidaat-ministers van Paars II. Jorritsma is, als vice-premier van de op één na
grootste regeringspartij, de eerste die langskomt, Borst als vice-premier van D66
de tweede. Daarna Korthals. Hij heeft helemaal niets te melden als hij terugkomt
van zijn gesprek met Kok. Ik begrijp dat niet. Het is vanzelfsprekend niet het moment
voor grote uitspraken, maar hij wéét toch dat er een batterij pers op hem staat te
wachten? Bedenk dan iets, zou ik zeggen. Dit staat knullig. Jorritsma
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en Borst hadden zich beter voorbereid.
Het valt me op dat Radio 1 een sociaal-economisch verslaggever heeft
afgevaardigd. Hij vertelt dat de hele politieke redactie van het Radio 1-Journaal op
vakantie is. Alleen Cor Groeneweg was de afgelopen dagen nog in functie. Ik begrijp
niet dat zich op een politieke redactie op dit moment zo'n personele situatie kan
voordoen. Een formatie is een hoogtepunt in de parlementaire journalistiek, maar
veel collega's ervaren dat kennelijk niet zo. Rubrieken met volwaardige politieke
redacties zetten algemeen verslaggevers in om de formatie te verslaan.
Als Pronk terugkomt van zijn gesprek met Kok neemt de chaos bij de deur grote
vormen aan. Pronk wil niets weten van het verwijt dat hij te zeer gehecht is geraakt
aan het ministerschap. Hij had, zo zegt hij eerlijk, er zelf ook niet meer op gerekend
dat hij nog een keer minister zou worden. 's Middags kom ik Margot Vliegenthart
tegen bij de Hofvijver. Ze wordt staatssecretaris op Volksgezondheid en is daar erg
blij mee. De laatste drie ministers van de PvdA zijn Herfkens, zoals verwacht op
Ontwikkelingssamenwerking, de tweede PvdA-vrouw in de ministersploeg wordt
Tineke Netelenbos op Verkeer en Waterstaat en, dé verrassing, Bram Peper komt op
Binnenlandse Zaken.
Het tweede kabinet-Kok telt al met al veel meer politiek ervaren ministers dan het
eerste. De politicoloog Van Schendelen voorspelde vanmorgen op de radio dat het
een vechtkabinet gaat worden. Met Peper, Netelenbos, Van Boxtel en Korthals als
‘nieuwelingen’ en erkende straatvechters als Zalm, Pronk en Jorritsma heeft het
daar ook wel alle schijn van. De nieuwe personele bezetting van OC & W is wat dat
betreft ook veelbelovend: Hermans als minister en, totaal onverwacht, Karin
Adelmund en Rick van der Ploeg als staatssecretarissen.
Goed nieuws: de perspresentatie van het nieuwe kabinet gaat door zoals
afgesproken met de PPV. 's Avonds hoor ik in Nieuwspoort dat de VVD-fractie
morgenochtend vergadert. Ik regel een cameraploeg en ga naar huis.

Donderdag 30 juli
Twee fracties met daartussen de biechtstoelprocedure. In de eerste fractievergadering
heb ik mijn aftreden aangekondigd en de kandidatuur van Clemens Cornielje voor
het ondervoorzit-
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terschap gesteld. De biechtstoel heeft geen afwijkende inzichten opgeleverd. Er zijn
ook geen overtuigende alternatieven voor Dijkstal en Cornielje.
In de tweede vergadering deel ik het resultaat van de biechtstoel mee. Applaus.
Vervolgens naar Nieuwspoort voor de persconferentie. Veel gezeur over
kiezersbedrog. Ik vind dat onzin, want ik blijf lid van de Tweede Kamer. Als ik
minister van Buitenlandse Zaken was geworden, had ik mij toch ook niet aan
kiezersbedrog schuldig gemaakt? Voorts een vraag naar mijn emoties. Alsof die ertoe
doen. Heb De Gaulle geciteerd: Les ministres n'ont pas des états d'âme.

Donderdag 30 juli
Tegen elven druppelen de VVD-Kamerleden binnen. Bolkestein verbiedt cameraploegen
en fotografen opnamen te maken in de gangen rond de fractiekamer. Hij vraagt of
ik even met hem meeloop naar zijn secretaresse. ‘Ik geef je mijn dagboek. Vandaag
lijkt me een goede dag om te stoppen.’ Dat kan maar één ding betekenen: hij treedt
vandaag af als fractievoorzitter.
De fractievergadering duurt maar even. Daarna ontvangt Bolkestein de
VVD-Kamerleden om beurten in zijn werkkamer. Ik breng het nieuws in het journaal
van één uur. Tegen vieren komt de fractie opnieuw bijeen. Dijkstal wordt gekozen
als opvolger van Bolkestein.
Na afloop is er een persconferentie in Nieuwspoort. Vragen over kiezersbedrog
irriteren Bolkestein. Hij blijft Kamerlid en vindt dat hij om die reden geen
kiezersbedrog pleegt. ‘Mensen stemmen op een partij, niet op een persoon,’ zegt hij.
Als hij écht die mening is toegedaan, had hij kunnen terugtreden op het moment dat
hij het besluit nam om dat te doen. Dat was in het najaar, zegt hij tijdens de
persconferentie.

Vrijdag 31 juli
Tennis met drie dames. Laila is namelijk met haar dubbelpartner komen aanzetten.
Deze Barbara slaat nog veel harder dan Laila. Omdat ik de slechtste van ons viertal
ben, kom ik met Barbara te spelen. Wij drogen Laila en Marianne af: 6-2, 6-4. Na
de zomer ga ik in het Amstelpark spelen, waar Felix Kaplan de
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scepter zwaait. Hij is van Litouwse afkomst. Ik heb van hem gehoord naar aanleiding
van mijn boek Onverwerkt verleden, waarmee hij instemde, wat niet verwonderlijk
is. Naar het schijnt was hij in zijn jonge jaren tenniskampioen van Litouwen.
Ik eet in Femkes tuin.

Zaterdag 1 augustus
Partijraad in 't Spant (Bussum). Vreselijke zaal. Ik heb uiteengezet waarom ik aftreed.
Ik ben altijd voor afwisseling en vernieuwing geweest. Nu is de partijleiding aan de
beurt. Nieuwe dynamiek, een nieuw elan, een nieuwe stijl. Hans Dijkstal zal ons daar
goed in voorgaan. Hij had tegen de honderdduizend voorkeurstemmen. Hij verdient
het zo vroeg mogelijk zijn leiderschap in debatten en in de media te bevestigen. Wij
gaan niet de fout van het CDA maken. Die partij wisselde van leiding een jaar voor
de verkiezingen, die De Hoop Scheffer dan ook verloor.
Ik heb leiding gegeven aan zeven verkiezingscampagnes. Alle hebben winst
opgeleverd. Men moet een feest verlaten op het hoogtepunt. Hans Dijkstal en onze
nieuwe vice-premier Annemarie Jorritsma spraken mij heel aardig toe.
's Avonds kijken Femke en ik naar een Agatha Christie op de buis. Het scenario is
veel te geconstrueerd en daardoor niet overtuigend. Maar Maggie Smith speelt heel
mooi. Ik heb haar in Sheridans The Way of the World gezien. Zij kan zinnen prachtig
traag van haar lippen laten vallen.

Zaterdag 1 augustus
VVD-partijraad in Bussum. De opkomst is mager, de discussie over het regeerakkoord

voorspelbaar. Bolkestein presenteert de VVD-bewindslieden. Michiel Patijn, buiten
de boot gevallen, kijkt sip toe. De partijraad staat verder in het teken van het afscheid
van Bolkestein. Gelukkig voor iedereen duurt het niet lang allemaal. Bolkestein mag
de VVD dan groter dan ooit hebben gemaakt, hij is niet overdreven geliefd in de partij.
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Bloemen en grote woorden zijn trouwens ook niet aan hem besteed. Hij heeft 's
ochtends al tegen me gezegd dat hij zo snel mogelijk hoopt weg te zijn: ‘Nog voor
de lunch, in ieder geval.’

Zondag 2 augustus
Femke en ik rijden naar ons huis in Frankrijk. In de auto luisteren wij naar de Stabat
Mater van Pergolesi (die op zijn 26ste jaar aan tuberculose overleed) en de Gloria
van Vivaldi. Die barokmuziek getuigt van een ongelofelijk zelfvertrouwen. De
kanonnen van augustus 1914 hebben dat zelfvertrouwen onherstelbaar beschadigd.
Zonder de Eerste Wereldoorlog geen Hitler en waarschijnlijk ook geen Sovjet-Unie.

Maandag 3 augustus
Vanmiddag worden de ministers beëdigd. Zelf ga ik de heg knippen. Ik vind dat een
aangename taakverdeling. Mijn tweede klus is af: 22 augustus 1994 tot 1 augustus
1998. Nu mijn derde en laatste.

Maandag 3 augustus
's Avonds in de Trèveszaal de presentatie van het nieuwe kabinet. Ik interview
Apotheker (nerveus), Van Aartsen (nietszeggend), Peper en Van Boxtel (veelbelovend,
zijn het nu veel te opzichtig met elkaar eens), Korthals (serieus) en De Grave (moe,
jolig). Kok heeft zijn ministers op het hart gedrukt geen nieuwswaardige uitspraken
te doen. Ze houden zich keurig aan de opdracht van De Baas.
Een kabinet dat net zo is samengesteld als het kabinet dat eraan voorafging, komt
vaak in de problemen. Kok wil die natuurwet trotseren, zegt hij in de uitzending. Mij
zou het niet verbazen als de parlementaire journalistiek een paar vette jaren tegemoet
gaat.
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Nawoord
Bij het nalezen van mijn dagboek valt op dat er een aantal punten in wordt aangestipt
dat nadere uitwerking verdient. Daar leent een dagboek zich natuurlijk niet voor.
Maar misschien heeft deze of gene daar zin in. Ik zal het hem of haar graag overlaten.
Sommige van mijn opmerkingen betreffen de Nederlandse politiek. Zo beweer ik
dat de politiek in ons land nooit gaat waar die over gaat. En ook: hoe saaier de politiek,
des te gelukkiger het land. Waarom gaan mensen niet stemmen? Is dat werkelijk zo
onrustbarend (p. 13)? Verder schreef ik dat oorspronkelijke politici hun eigen graf
graven (p. 24). Wat te denken van de tweedeling in chaostheorie en
samenzweringstheorie?
Andere thema's betreffen de media. In de Groningse Oosterparkbuurt werd daar
bitter over geklaagd (p. 22). Waar niets gebeurt, wordt elke rukwind besnuffeld (p.
32-33). Dan maken de media zelf nieuws. Wat is het gevolg daarvan voor de
dagelijkse politiek in Den Haag? Is het waar dat de media een onderwerpingsgedrag
vertonen jegens de onderscheiden minister-president (p. 39)? Het is wel zo dat een
zittende minister-president bij verkiezingen nog nooit is verslagen.
Ten slotte hebben enige opmerkingen een bredere betekenis. Zijn Nederlandse
politici in het buitenland ontvankelijk voor de diplomatic delusion? Hoe staat het
met ons anti-amerikanisme? Wat waren de oorzaken van de culturele revolutie in
1968? (Drie opmerkingen op p. 19.) Getuigt de neiging, van alles en nog wat tot
monument te verheffen, van decadentie? Lijden Nederlanders (of, meer in het
algemeen, Europeanen) aan een
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cultureel masochisme? Wat is er gebeurd met het Europese zelfvertrouwen?
Van alle vragen die ik opwerp, is deze laatste de meest verstrekkende. Maar ook
de andere punten hebben ieder hun belang. Laat dit boek een aansporing zijn voor
anderen hun licht erover te laten schijnen.
Frits Bolkestein
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Nawoord
Maar een enkeling op het Binnenhof wist dat ik dit dagboek bijhield. Dat leverde
ook een dilemma op. Hoe ver kun je gaan met het openbaarmaken van uitspraken
en gedragingen als degene over wie je schrijft niet wéét dat je het opschrijft? Ik heb
geprobeerd daar journalistiek en fatsoenlijk mee om te gaan.
In weerwil van berichten als zouden de verkiezingen en formatie van 1998 saai
zijn geweest, vind ik dat er óók veel is gebeurd. Belangrijke politici als Van Mierlo,
Bolkestein en Wallage kozen voor een ander bestaan. Het CDA raakte de zo vertrouwde
plaats in het centrum van de macht definitief kwijt. De vanzelfsprekendheid waarmee
Paars II tot stand kwam, doet vermoeden dat het al héél lang geleden is dat deze
politieke combinatie ondenkbaar werd geacht. De formatie was, volgens
oud-informateur en huidig minister van Sociale Zaken Klaas de Vries ‘de meest
openbare sinds de Tweede Wereldoorlog’. Maar, ik geef toe, incidenten die het
parlementair-journalistieke leven zo zijn gaan bepalen, waren er weinig.
De campagne, verkiezingen en formatie van 1998 heb ik intensief gevolgd. Zou ik
het anders hebben gedaan zonder dit te publiceren dagboek? Ik denk het niet. Ik
volgde de VVD conform de afspraken bij het NOS-Journaal. Mijn ervaringen zou ik
hoe dan ook hebben opgeschreven. Het verschil met een ‘gewoon’ dagboek is dat ik
het nu aan de openbaarheid prijsgeef.
Margriet Brandsma
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