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Voorwoord
Van de bekendste Nederlandse politicus is in feite maar weinig bekend. Er zijn een
paar vage noties over zijn politieke loopbaan voordat hij in 1982 minister-president
werd. Als fractievoorzitter van het CDA stond Ruud Lubbers te boek als ‘ongrijpbaar’
en ‘wollig’ en als minister van Economische Zaken in het kabinet-Den Uyl vormde
hij ‘een hindernis’ voor snelle hervormingen door veelvuldig met aftreden te dreigen.
Over zijn loopbaan vóór hij in 1973 opdook in de landelijke politiek, circuleren
slechts een paar trefwoorden: ‘progressief ondernemer’ en ‘bekwaam onderhandelaar’
bij de besprekingen over de metaal-cao. Soms vermelden de kranten bovendien nog,
dat hij in de jaren zestig betrokken was bij de radicale stroming in de KVP en dat hij
lid is geweest van een adviesorgaan van de KRO.
Met dit boek willen we enig reliëf aanbrengen in het vlakke beeld dat van Ruud
Lubbers bestaat. Niet alleen om de nieuwsgierigheid naar het verleden van een
invloedrijk politicus te bevredigen, maar ook om een verklaring te vinden voor de
waardering die hij als minister-president weet op te wekken bij zijn politieke
geestverwanten én bij vele van zijn tegenstanders.
Hoe Ruud Lubbers zich ondanks maatschappelijke oppositie tegen zijn beleid de
afgelopen zeven jaar heeft kunnen manifesteren als premier met presidentiële
neigingen, is veelvuldig in de media beschreven. Maar met de aanduiding
‘zondagskind’ is Ruud Lubbers wel getypeerd, maar nog niet verklaard.
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Dit uit interviews opgebouwd portret kan geen afgerond oordeel presenteren over
Ruud Lubbers. Er is ook niet gestreefd naar een alles omvattende biografie. Wel
hebben we zoveel mogelijk facetten van de hoofdpersoon willen belichten door
ooggetuigen en insiders aan het woord te laten over verschillende fasen en aspecten
van Lubbers' leven.
We hebben eenentwintig personen geïnterviewd die gedurende een bepaalde periode
Ruud Lubbers van nabij hebben meegemaakt en daardoor geacht kunnen worden
een gefundeerd oordeel over zijn functioneren te hebben. De bandopnamen van deze
vraaggesprekken vormen de basis van de eenentwintig hoofdstukken.
Alle feiten en beweringen zijn zo goed mogelijk gecontroleerd. Daarna zijn de
interviews, gepresenteerd in de vorm van een monoloog en zoveel mogelijk met
handhaving van de spreektaal, voorgelegd aan onze gesprekspartners voor mogelijke
correcties en aanvullingen. Alle geïnterviewden zijn uiteindelijk akkoord gegaan
met onze weergave van de vraaggesprekken.
De gevolgde methode had makkelijk kunnen leiden tot een aaneenschakeling van
loftuitingen en bekende verhalen. Sommige geïnterviewden schromen echter niet
een positief oordeel op onderdelen te nuanceren door in te gaan op tekortkomingen
van Ruud Lubbers. Andere dragen geheel nieuwe aspecten aan of geven een
verhelderend tijdsbeeld.
Bij het samenstellen en schrijven van dit boek zijn we door velen geholpen. Onze
dank gaat in de eerste plaats uit naar de eenentwintig geïnterviewden, zonder wie dit
portret niet gemaakt zou zijn, en naar Winnie de Vries, die in totaal veertig uur
interviewopnamen met veel zorg heeft uitgetikt. Bert Vuijsje heeft ons nuttige
adviezen gegeven op grond van zijn ervaringen bij het schrijven - samen met John
Jansen van Galen - van Joop den Uyl, Politiek als hartstocht, dat model stond voor
dit boek.
Onmisbare steun bij de voorbereiding van de gesprekken en bij het verifiëren van
vele feiten kregen we van Otto Spronk, en van de documentalisten en medewerkers
van de Rijksvoorlichtingsdienst, de Volkskrant, Uitgeversmaatschappij Bonaventura,
de Gemeentelijke Archiefdienst van Rotterdam, het Algemeen
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Rijksarchief, het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen van de
Rijksuniversiteit Groningen, het CDA, de KRO en het NCW. Onze speciale dank
gaat uit naar Henri Roggeri en Mariska van Venetië-Van Geldorp.
Amsterdam/Rijswijk, 6 september 1989
Arendo Joustra en Erik van Venetië
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Levensloop
1939: Rudolphus Franciscus Marie Lubbers wordt 7 mei geboren in Rotterdam, als
zesde kind en derde zoon van een gezin dat negen kinderen zal tellen. Zijn vader
Paulus Johannes Lubbers, geboren 30 september 1901, is zoon van een pensionhouder
in IJmuiden, later winkelier in kantoorboeken en sigaren in Velsen-Noord. Zijn
moeder Wilhelmine Karoline van Laack, geboren 16 april 1903, is dochter van een
binnenschipper.
1945-1950: Ruud Lubbers doorloopt de lagere school Sint Bavo aan de Waterloostraat
in Kralingen, een wijk in het oostelijk deel van Rotterdam. De eerste klas slaat hij
over omdat hij tijdens de hongerwinter, toen de scholen gesloten waren, al een klasje
heeft gevolgd.
1950-1957: Lubbers zit op het internaat van het Sint Canisius College in Nijmegen
en volgt de gymnasium bèta-opleiding. Hij blijft in de tweede klas zitten.
1957-1962: Aan de Nederlandse Economische Hogeschool in Rotterdam studeert
hij economie. Lubbers is actief in de katholieke studentenvereniging Sanctus
Laurentius, het verenigingsdispuut Delta en de landelijke Unie van Katholieke
Studentenverenigingen. Tijdens zijn studententijd woont hij bij zijn ouders aan de
Avenue Concordia 90 in Rotterdam.
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Sneller dan de meeste van zijn jaargenoten haalt hij 5 april 1962 zijn doctoraaldiploma
met een scriptie getiteld: ‘De invloed van verschillen in produktiviteitsontwikkelingen
in onderscheiden landen op de lopende rekening van de betalingsbalans.’ Hij slaagt
cum laude.
Een maand na zijn afstuderen gaat Lubbers in militaire dienst. Hij brengt zijn
periode in het leger, die loopt tot het najaar van 1963, door bij de luchtmacht.
Hij trouwt 10 oktober 1962 met zijn buurtgenote Maria Emilie Josepha (‘Ria’)
Hoogeweegen, geboren 12 november 1940. Zij is dochter van Richard Henri Marie
Hoogeweegen, advocaat in Rotterdam, en Petronella Maria Hoogeweegen-Buskens.
Precies een maand na het burgerlijk huwelijk volgt de plechtige huwelijksinzegening
in de kerk van de Heilige Lambertus aan de Hoflaan in Rotterdam.
1963: De vader van Ruud Lubbers overlijdt 19 november na een korte ziekte. Samen
met zijn drie jaar oudere broer Rob neemt Lubbers de leiding over van Lubbers'
constructiewerkplaats en machinefabriek Hollandia, het bedrijf van zijn vader in
Krimpen aan den IJssel. Ruud wordt directie-secretaris.
Hij volgt zijn vader op als onbezoldigd bestuurder in een aantal organisaties voor
binnenschippers. Op 4 december wordt de eerste zoon geboren: Paul Christiaan
Marie.
1964: Lubbers en zijn vrouw worden lid gemaakt van de KVP, omdat het bestuur
van de KVP-Rotterdam Lubbers kandidaat wil stellen voor de verkiezingen van de
eerste Rijnmondraad. Ze betalen 25 gulden contributie per persoon per jaar. Lubbers
voelt zich enigszins opgelicht, want de reguliere contributie bedraagt 5 gulden.
De najaarsvergadering van de Katholieke Jonge Werkgevers Vereniging, die op
3 oktober in Vught wordt gehouden, benoemt hem tot penningmeester van het
dagelijks bestuur.
1965: Lubbers wordt mede-directeur van Hollandia. De Katholieke Jonge Werkgevers
Vereniging kiest hem 27 november tot voorzitter. In die functie is hij tevens lid van
het bestuur van het Nederlands Katholiek Werkgevers Verbond.
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Op de tweede verjaardag van zoon Paul wordt de tweede zoon geboren: Bart
Christiaan Marie.
1966-1969: In het najaar van 1966 bezoekt Lubbers het in Scheveningen gehouden
Mandarijnencongres over politieke vernieuwing. In het voorjaar van 1967 treedt hij
toe tot de Werkgroep van Christen-Radicalen. Later dat jaar is hij mede-ondertekenaar
van het Manifest van KVP-radicalen. In de nacht van 26 op 27 februari 1968 is hij
aanwezig op een bijeenkomst in het Utrechtse Terminus waar een meerderheid van
de KVP-radicalen besluit uit de partij te treden. Lubbers maakt kenbaar in de KVP
te blijven.
Hij is in 1966 voorzitter en in 1968 vice-voorzitter van het federatiebestuur van
de organisaties van katholieke en protestantse jonge werkgevers. Op 23 november
1968 fuseren de twee organisaties tot de Christelijke Jonge Werkgevers Vereniging.
Lubbers is de eerste voorzitter. Hij treedt 11 april 1969 af, maar blijft nog tot 25
oktober lid van het bestuur.
Op 8 september 1967 wordt het derde en laatste kind geboren, een dochter: Heleen
Christine Maria.
1970-1973: Ruud Lubbers breidt het aantal maatschappelijke functies uit. In juni
1970 wordt hij gekozen tot lid van de Rijnmondraad, waar hij optreedt als
KVP-woordvoerder voor economische kwesties. In september 1970 treedt hij toe tot
de Programma Adviesraad van de KRO. Tussen 1970 en 1972 is hij lid van de
werkgeversdelegatie in de Raad van Overleg Metaalindustrie, de ROM.
Van september 1972 tot mei 1973 is hij voorzitter van de Katholieke Vereniging
Werkgevers Metaal en als zodanig lid van het presidium van de Federatie Metaalen Elektrotechnische Industrie, de FME. Door zijn voorzitterschap is hij tevens lid
van het bestuur van het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond, het NCW.
1973-1977: Lubbers is vanaf 11 mei 1973 minister van Economische Zaken in het
kabinet-Den Uyl met bewindslieden uit PvdA, D66, PPR, KVP en ARP. Hij is nauw
betrokken bij het opvangen van de gevolgen van de oliecrisis en speelt een belangrijke
rol in
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de totstandkoming van de Selectieve investeringsregeling (SIR), de Wet
investeringsrekening (WIR), de Wet op de ondernemingsraad en de
Vermogensaanwasdeling (VAD).
Na een receptie op de Indonesische ambassade rijdt Lubbers 8 februari 1974 tegen
een verkeerspaaltje.
Naar aanleiding van de overname van een deel van het Nederhorstconcern door
Hollandia oppert de VVD-fractie 8 april 1976 dat Lubbers zijn aandelen Hollandia
van de hand doet of anders af moet treden.
1977-1981: Na een kabinetsformatie van 208 dagen die 19 december 1977 leidt tot
het eerste kabinet-Van Agt wordt Lubbers vice-voorzitter van de CDA-fractie in de
Tweede Kamer. Er ontstaat 8 maart 1978 beroering over Lubbers' deelname in de
Bouwbeleggings- en Exploitatie Maatschappij R 3 CV, de firma van drie
Lubbers-broers die hebben belegd in onroerende goederen. Na het vertrek van Aantjes
kiest de CDA-fractie hem 7 december 1978 tot voorzitter.
In april 1978 verhuist het gezin-Lubbers van de Essenlaan 80a naar de vlakbij
gelegen Lambertweg 4, nog steeds in de wijk Kralingen.
1981: Bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 26 mei verliezen CDA en VVD hun
parlementaire meerderheid, waardoor een kabinet met CDA, PvdA en D66 voor de
hand ligt. Als informateur legt Lubbers samen met zijn partijgenoot Jan de Koning
en de PvdA'er Ed van Thijn de grondslagen voor het regeerakkoord van het tweede
kabinet-Van Agt. Lubbers treedt niet toe tot het kabinet en blijft fractieleider van het
CDA.
1982: Het kabinet-Van Agt II valt 29 mei. Een tussen-kabinet van CDA en D66
overbrugt de periode naar de verkiezingen van 8 september. Door de verkiezingswinst
van de liberalen krijgen CDA en VVD een meerderheid in de Tweede Kamer, zodat
beide partijen weer kunnen regeren. CDA-leider Van Agt kondigt 13 oktober zijn
vertrek uit de politiek aan. Lubbers wordt zijn opvolger en is tegelijk
kandidaat-premier. De CDA'er W. Scholten is informateur en Lubbers formateur
van het eerste kabinet-Lubbers dat 4 november aantreedt.
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‘Na het kabinet-Den Uyl is Lubbers harder geworden’ 1973: Ruud Lubbers, Joop den Uyl
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1982-1986: Het kabinet-Lubbers, alom getypeerd als zakelijk, haalt ongeschonden
de reguliere verkiezingen van 1986, ondanks de P.C. Hooft-affaire, de RSV-affaire
en interne conflicten over de euthanasie en de plaatsing van de kruisraketten.
November 1984 bericht de pers over Lubbers' betrokkenheid bij een
betalingsgeschil tussen Kuwait Airways Corporation en Hollandia Kloos.
1986-1989: Ruud Lubbers is voor het eerst lijsttrekker van het CDA en bezorgt deze
partij met de leuze ‘Laat Lubbers zijn karwei afmaken’ een verkiezingswinst van
negen zetels. De prolongatie van zijn kabinet, wederom van CDA en VVD, is na 54
dagen formeren een feit.
Het tweede kabinet, dat 14 juli 1986 aantreedt, maakt een veel minder daadkrachtige
indruk dan het eerste. CDA-staatssecretaris Brokx moet het veld ruimen in het zicht
van een parlementaire enquête over de bouwsubsidies. VVD-minister Van Eekelen
en CDA-staatssecretaris Van der Linden vertrekken na een enquête over de
paspoortkwestie. In het najaar van 1988 moet Lubbers de Kamer dreigen met een
kabinetscrisis om zijn kabinet overeind te houden.
De relatie tussen het kabinet en de VVD en die tussen Lubbers en VVD-fractieleider
Voorhoeve verslechtert het laatste jaar. Op 2 mei 1989 laat de VVD het kabinet
struikelen over de financiering van het Nationaal milieubeleidsplan.
Lubbers komt in juni 1989 opnieuw in opspraak wegens zijn persoonlijke
betrokkenheid bij de achterstallige betaling van Kuwait Airways.
Bij de verkiezingen van 6 september 1989 is Lubbers voor de tweede keer
lijsttrekker, met de leuze ‘Verder met Lubbers’. Het CDA behoudt 54 kamerzetels
en blijft de grootste partij, zodat Lubbers zich kan opmaken voor een derde
ambtsperiode. De VVD verliest vijf zetels, zodat de zittende coalitie nog slechts een
minimale meerderheid van 76 zetels in de Tweede Kamer heeft.
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Kwartierstaat

Arendo Joustra en Erik van Venetië, Ruud Lubbers. Manager in de politiek

20

‘Sympathie voor de binnenvaart’ - 1960: bij de te waterlating van de Richard X voor de fabriek
Hollandia, v.r.n.l. Ruud Lubbers, zuster Helma, broer Leo, zuster Paula, broer Richard, moeder
Lubbers-Van Laack, broer Rob, Ria Hoogeweegen
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Jean Penders
Lubbers als gymnasiast
Net als zijn drie broers bezocht Lubbers na de lagere school in Rotterdam
het Sint Canisius College in Nijmegen. Het Canisius was een
jezuïetenkostschool waar katholieke jongens voor hoge maatschappelijke
posities werden klaargestoomd. In Lubbers' tijd telde het Canisius ongeveer
driehonderd interne en zeshonderd externe leerlingen. Voor de laatste
groep jongens, leerlingen die in Nijmegen of in de omgeving woonden,
fungeerde het Canisius als gewone dagschool.
Lubbers was een interne leerling en lag op dezelfde slaapzaal en zat in
dezelfde klas van het gymnasium als Jean Penders, de huidige
fractievoorzitter van het CDA in het Europees Parlement.
Ruud bleef in de tweede klas zitten en haalde in 1957 zijn diploma
gymnasium bèta. Jean Penders deed ook zeven jaar over het gymnasium,
omdat hij eerst zijn bèta-diploma haalde en daarna zijn alfa-diploma.
Drs Johannes Josephus Maria Penders (1939) studeerde geschiedenis
aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Daarna werkte hij van 1968 tot
1972 op het Bureau ontwapening en internationale vredesvraagstukken
van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Penders was van 1972 tot 1976 ambtelijk secretaris en voorlichter van de
Tweede-Kamerfractie van de KVP, die toen werd geleid door Frans
Andriessen. Daarna werkte hij drie
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‘Met al zijn voortvarendheid in zijn optreden is Lubbers toch altijd een tastend figuur gebleven’ 1950-'51: klas 1A van het Canisius, rechtsboven Ruud Lubbers, linksboven Jean Penders
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jaar als medewerker communicatievraagstukken bij de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid. Sinds de verkiezingen van 1979 zit Penders
in het Europees Parlement.
Penders: ‘Mijn eerste herinnering aan Ruud dateert uit 1950, van de eerste dag dat
we op school waren. Omdat ik de eerste klas van de lagere school had overgeslagen,
was ik altijd en overal de jongste. Ik ging er zonder meer van uit dat dat op net
Canisius ook zo zou zijn. Maar Ruud vertelde me dat hij van 7 mei was. “Zeker van
'38,” zei ik nog. Maar nee, hij was van 7 mei 1939 en daarmee een maand jonger
dan ik. Heel vreemd vond ik dat.
Hij heeft later wel eens verteld dat ze hem op het Canisius nogal klein vonden.
Omdat hij zo minnetjes was moest hij extra vroeg naar bed, zei hij. Maar de eerste
twee jaar gingen we eigenlijk allemaal vroeg naar bed. Om tien over negen werden
we naar de slaapzaal gestuurd en om halftien ging het licht uit.
De paters hebben Ruud en mij in een klas met alleen maar internen gezet. Er waren
vier eerste klassen op het gymnasium. In 1A zaten uitsluitend internen, onder wie
Ruud en ik dus, in 1C en 1D uitsluitend externen, jongens uit Nijmegen, en in 1B
jongens van de kostschool en jongens van buiten. Die gemengde klas was zeer gewild
bij de internen, want daar kwam je in contact met de buitenwereld. De externen
konden sigaretten voor je meenemen.
In mijn tijd ging je naar het Canisius als er in je eigen woonplaats of regio geen
gymnasium was. Mijn vader was dorpsnotaris in Gemert, een Brabants dorp waar in
de wijde omtrek geen gymnasium te vinden was. Op het Canisius zaten dus veel
kinderen van het platteland. Maar ook kinderen van diplomaten en van ouders die
overzee woonden. Het waren dus niet allemaal rijkeluiskinderen, dat wordt zo
overdreven. Die waren er natuurlijk wel, maar als de ouders het echt konden of wilden
betalen, stuurden ze hun kinderen naar De Breul in Zeist.
De Breul was de enige andere kostschool van de jezuïeten in Nederland, hoewel
het Sint Maarten College in Groningen ook enkele internen had. De Breul gold als
chic, daar werd niet gevoetbald, daar werd hockey gespeeld. De jongetjes Jurgens
gingen bij voorbeeld naar De Breul, het Willibrordus College.
Goedkoop was het Canisius nou ook weer niet. Mijn vader
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moest altijd flink vloeken als de rekening kwam. De Korea-oorlog was net uitgebroken
en veroorzaakte aan het begin van de jaren vijftig een geweldige inflatie. Ik geloof
dat het kostgeld toen omhoogging naar tweeduizend gulden per jaar. Dat was veel
geld in 1950.
Ik had verder geen broers, maar vader Lubbers had twee, drie zoontjes tegelijk op
school zitten en dan loopt het op. Hij had ze ook naar de jezuïeten in Den Haag
kunnen sturen, naar het Aloysius College. Dat was een externaal, Ruud had dan
moeten pendelen tussen Rotterdam en Den Haag.
Het rijtje jezuïetenscholen is makkelijk op te noemen. Je had toen de
sporttoernooien van WIMACS, een afkorting van het Willibrordus in Zeist, het
Ignatius in Amsterdam, het Sint Maarten in Groningen, het Aloysius in Den Haag,
het Canisius in Nijmegen en het Stanislaus in Delft. Allemaal jezuïetenscholen,
waarvan Willibrordus en Canisius de enige twee internaten waren.
De jezuïetencolleges stonden bekend als goede scholen omdat de beste paters daar
leraar waren. Ook de lekenleraren werden streng geselecteerd. Verder kenmerkten
de scholen zich door orde en discipline. Er is een befaamde uitspraak van de Franse
jezuïet Charmot, dat het college moet marcheren als een Romeins legioen. Verder
werd de onderlinge competitie door de jezuïeten sterk gestimuleerd. Er waren altijd
prijzen te winnen. Je had de klasprijs en de prijs voor godsdienstleer. Ruud won die
laatste prijs in de vijfde klas van het gym.
Canisius was een Nederlandse jezuïet uit de zestiende eeuw die in Nijmegen was
geboren. Het is dus logisch dat het college in 1900, toen het van Sittard naar Nijmegen
verhuisde, naar hem werd genoemd. Hoewel Canisius geen latinisering van De Hond
kan zijn - zijn vader heette gewoon Jacob Kanis - staat er wel een rennende hond in
het wapen van de school.
Als je wilt weten hoe een jezuïetencollege werkt, moet je weten hoe het gebouw
eruitziet. Het Canisius was gehuisvest in een gigantisch complex aan de Berg en
Dalseweg in Nijmegen. Het leek een beetje op het Centraal Station in Amsterdam,
maar meer nog op het Rijksmuseum. Het is rond de eeuwwisseling gebouwd door
Nico Molenaar, een leerling van Cuypers.
In het geweldige front van een paar verdiepingen hoog woon-
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den alle paters. Boven de poort stonden heel groot de letters I.H.S. gebeiteld. Dat
zijn de eerste drie letters van het Griekse woord voor Jezus: IHΣ.
Achter het voorgebouw lagen drie lengtebeuken en een dwarsbeuk, zodat er twee
binnenplaatsen waren. In die lengtebeuken had je de klaslokalen met daarboven de
slaapzalen. De recreatieruimten en een kapel bevonden zich in de dwarsbeuk, maar
er was ook nog een extra mammoetkapel tegen de school aangebouwd.
De hele bouw was erop gericht drie aparte groepen te creëren. Je had de Kleine
Cour voor de eerste en tweede klassers, de Middel Cour voor de derde en vierde
klassers en de Grote Cour voor de vijfde en zesde klassers. De examenkandidaten,
de Villanezen, hadden een villa naast het complex tot hun beschikking om rustig en
in stijl te kunnen studeren.
Een cour was een geïsoleerde leefgemeenschap, een organisatorische eenheid die
weinig contact had met leden van een andere cour. Als intern behoorde je behalve
tot een klas ook nog eens tot een cour. Zo'n cour bestond uit een slaapzaal, een
recreatiezaal en een studiezaal. Tussen de drie couren was nauwelijks contact. Je
mocht niet eens op een andere cour komen. Er waren aparte speelvelden voor de
verschillende couren.
Om een voorbeeld te geven. Ruud mocht zijn broer Rob, die een paar klassen
hoger op de HBS zat en dus tot een andere cour behoorde, niet bezoeken. Ze konden
elkaar pas spreken na het avondeten, en dat was vrij laat. Dan had je het zogeheten
broertjeskijken. In de dwarsgangen mochten ze dan brieven van thuis uitwisselen en
een beetje wandelen. Op zondag had je neefjeskijken, dan kon je in zo'n dwarsgang
praten met je neefje.
De dagen begonnen vrij vroeg. Om halfzeven stond je op om naar de mis te gaan.
Daar kwam je niet onderuit, dat was zeker tot en met de vijfde klas verplicht. Daarna
kon je van halfacht tot kwart over acht studeren. Pas daarna was het ontbijt.
Er zijn mensen die absoluut niets kunnen doen op een lege maag, daar moeten
eerst plassen thee en boterhammen in, maar ik heb het altijd reuze plezierig gevonden
dat ik eerst nog even kon leren. Ik vond dat ik in die drie kwartier buitengewoon veel
kon doen, vooral rijtjes in mijn hoofd stampen. Misschien lukte het ook wel omdat
het in paniek gebeurde, het moest, want daarna
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kon het niet meer. De jezuïeten zelf zwoeren bij hoog en bij laag dat het een
buitengewoon goede methode was, leren op een lege maag, net als veel frisse lucht
in de winter.
Om kwart over acht kregen Ruud, ik en de anderen ons ontbijt. De lessen begonnen
om negen uur en liepen door tot twaalf uur. Na het middageten moest je verplicht
buiten recreëren. Je mocht wandelen, volleyballen, of een soort kastie spelen, als het
maar buiten was. Er waren wel recreatiezalen, maar daar mocht je pas na vier uur 's
middags in, als de lessen afgelopen waren. Daar kon je dan biljarten, schaken of
dammen, maar er werd ook veel aan huisvlijt gedaan en gelezen.
Van zes tot acht was het verplicht studeren en daarna eten tot halfnegen. Dat snelle
eten van Ruud waar iedereen altijd over klaagt, komt waarschijnlijk door het Canisius.
Ik heb het ook. Schandalig is het, ik kreeg altijd van mijn ouders op mijn kop. In vijf
minuten ben ik klaar. Dat eten ging zo haastig, omdat het nauwelijks smakelijk was.
Het was bovendien vrij afgepast. Je moest altijd uitkijken dat een andere jongen je
eten niet inpikte. Je zat met zes jongens aan een tafel en als er dan twaalf plakjes
vlees lagen, moest je uitkijken dat de anderen je niet te snel afwaren. Ik wil niet
zeggen dat ze onder het bidden je vlees stalen, maar het was toch zaak vlot door te
eten, dan kon je weinig overkomen.
Na het eten had je vanaf kwart voor negen nog een halfuurtje voor vrije studie, je
kon een brief naar huis schrijven, lezen, of je huiswerk afmaken als dat nog moest.
De Kleine Cour ging om tien over negen naar bed, de Middel Cour om tien voor
halftien en de Grote Cour om halftien. Wel eerst nog verplicht avondgebed in de
kapel en dan slapen tot halfzeven.
De jongens van een cour, zo'n honderd, sliepen op één grote zaal, maar wel allemaal
in een eigen houten kamertje, de chambrette. Eigenlijk waren het geen kamertjes
want er zat geen dak op en er waren maar drie wanden. De voorkant moest je afsluiten
met een gordijn. De ruimte was even lang als het bed en even breed als de kast en
de wastafel. Je kon er niets in doen, er was geen apart licht, je had alleen de centrale
lampen van de slaapzaal, maar die floepten om halftien uit.
Op de slaapzaal sliepen ook twee surveillanten, dat waren paters die nog in
opleiding waren. Wij droegen geen uniform,
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maar alle paters liepen natuurlijk met togen aan. Baas van de surveillanten was een
prefect. Die had dus zes van die paters onder zich, twee op elke cour, en samen
vormden ze zo'n beetje de KGB.
De prefect was de schrik van het internaat. Lubbers heeft zelf in een interview
verteld dat hij een keer gestraft was voor iets wat hij helemaal niet had gedaan. Hij
was daarover zo nijdig dat hij naar de prefect stapte. Maar die was niet onder de
indruk. “Ik geloof best dat je het niet gedaan hebt, maar dat is helemaal niet belangrijk.
Je zult in je leven nog genoeg rottigheid krijgen zonder dat je er zelf schuld aan hebt.
Daar moet je je tegen leren wapenen,” zei die prefect.
Alleen in de vakanties mochten we naar huis toe. Je had een herfstvakantie van
een paar dagen, de kerstvakantie, dan een hele tijd niks en dan de paasvakantie, de
pinkstervakantie en de zomervakantie. Dat was alles. Toen Ruud en ik op het Canisius
zaten werd er een vrij weekeinde ingesteld tussen Kerst en Pasen om die lange periode
een beetje te breken. Maar daar had je niet veel aan, want op zaterdagmorgen moesten
we nog naar school en zondagavond werden we al weer in Nijmegen verwacht. Dat
vrije weekeinde bracht je vooral door in bus of trein.
Op zondag mochten we een uur langer slapen, tot halfacht. Daarna volgde een
extra lange mis, een hoogmis, met een extra lange preek, maar daarna kon je doen
wat je wou. Wel had je op zondagmiddag nog verplicht zwemmen in het
Sportfondsenbad. Dat was vreselijk, vooral 's winters. Daar probeerde iedereen
onderuit te komen door ziekte voor te wenden of door te zorgen dat je andere
sportverplichtingen had.
In zo'n televisieserie over Engelse kostscholen als Brideshead Revisited, herken
ik veel van die afgesloten sfeer. En het cricket natuurlijk, dat speelden Ruud en ik
ook. Cricket hoort niet alleen bij kostscholen maar ook bij jezuïeten, het is een oude
traditie van de paters.
We deden mee aan de competitie en dat gaf bij cricket een groot voordeel, omdat
je het hele land doorzoefde. Weg van het Canisius, daar ging het ons natuurlijk om.
Het waren enorme uitjes. Je ging op zondag 's morgens vroeg weg en kwam 's avonds
pas weer terug; een cricketwedstrijd duurt eindeloos lang, minstens een uur of zes.
Er werd natuurlijk wel een extra
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ochtendmis voor het cricketteam ingelast, want zonder mis de dag beginnen was een
doodzonde.
Ik ben niet zo'n sportbeoefenaar. Zoals ik bij de toneelclub vooral voor souffleur
speelde, was ik bij de sportclub bestuurslid en scheidsrechter. Hij had een zekere
reputatie als defensief batsman, dan behoor je tot de mensen die moeten verdedigen.
Dat kon hij wel goed.
In het cricket heb je op een gegeven moment een fase dat je bij wijze van spreken
geen punten meer hoeft te maken. Je moet alleen zorgen dat je eigen team het tot het
einde van de match volhoudt. Dat kon soms nog wel een uur of nog langer duren.
Dan had je dus behoefte aan iemand die de ballen stopte. Ruudje maakte ook
fantastische vangballen zo nu en dan. Hij zat dan ook in het hoogste team van de
school.
Door die competitie kwamen we in Enschede, waar je een club van textielbaronnen
had, in Deventer, met geloof ik de oudste club van het land, in Arnhem en Den Haag.
Die uitstapjes waren natuurlijk een beetje vreemd, want de jezuïetenopleiding was
er destijds juist op gericht je te isoleren van de boze buitenwereld. Je werd
buitengesloten om de wereld naderhand beter te lijf te kunnen. In die hele theorie
slopen natuurlijk allerlei compromissen. Vooral toen er steeds meer middelbare
scholen in het land kwamen, was er natuurlijk geen houden meer aan. Zo'n strenge
filosofie werkt alleen als de omstandigheden het toelaten, maar eind van de jaren
vijftig, begin jaren zestig was dat niet meer het geval. Het isolement verwaterde en
daarmee het karakter van de kostschool. Je hield alleen de moeilijk opvoedbare
kinderen over. Die zaten er vroeger ook wel op, maar dat viel nooit zo op.
Aan het einde van de jaren zestig is het internaat van het Canisius gesloten. De
school zelf is in 1973 samengevoegd met het rooms-katholieke meisjeslyceum Mater
Dei. Het is nu een gewone rooms-katholieke scholengemeenschap geworden die
sinds 1981 gehuisvest is in het gebouw van het meisjeslyceum, een plaats waar we
in onze tijd nota bene zelfs niet in de buurt mochten komen.
Gedurende onze eerste schooljaren viel Ruud niet zo op. Hij gold als sympathiek,
maar hij stak er niet bovenuit. De laatste jaren wel. In de vierde, vijfde klas kreeg
hij grote diepgang. Hij
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las Heidegger en hield betogen over de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. De
laatste jaren kreeg hij op school dus een ontzaglijk grote maatschappelijke en
filosofische belangstelling, dat was zeer opvallend.
De hogere klassen kenden een Academie. Eén keer per maand was er een
bijeenkomst waarop een leerling een lezing hield met debat na. De Academie was
in feite een debatingclub ten behoeve van de modus proponendi, de spreekvaardigheid
in het openbaar. Dan moest je een verhaal houden voor een man of veertig. Ruud
heeft eens een fantastisch relaas gehouden over bezitsvorming en winstdeling. Toen
was hij nog maar een jaar of zestien, zeventien. Hij won de prijs voor het beste
verhaal.
Ruud haalde zijn onderwerpen onder meer uit de dagbladen. In onze laatste jaren
waren de jezuïeten niet meer zo streng. Je mocht een abonnement op een krant hebben,
De Maasbode of De Tijd. De Volkskrant was minder, dat deed je eigenlijk niet. Die
gold qua diepgang als erg bescheiden. Er waren natuurlijk lieden die uitgebreide
voetbalverslagen wilden lezen en dan moest je wel, maar een beetje intellectueel
type had De Tijd.
Ruud was geen speciale kameraad van me zoals je dat op kostscholen wel hebt,
maar we kenden elkaar goed. Het is me altijd bijgebleven dat hij toen al vond dat
mensen een verantwoordelijkheidsgevoel voor hun omgeving en de samenleving
moesten hebben. Dat werd ook door de jezuïeten aangekweekt. “Jullie moeten het
straks doen,” zeiden ze. Er werd van je verwacht dat je later de katholieke voorhoede
ging versterken.
Naturam sequi de luidde het principe van de jezuïeten. Je moet met de natuur
meewerken, haar niet deformeren maar modelleren. Dat is gewoon de filosofie van
het CDA, de verantwoordelijke samenleving. Je moet niet revolutionair alles op zijn
kop zetten, maar je moet wel je stempel op de samenleving drukken.
In die tijd hebben we wel eens gesproken over wat we na school zouden gaan
doen. Het ging dan vooral om de studiekeuze. Ruud had geen uitgesproken politieke
belangstelling, zoals ik die toen heel sterk had voor internationale vraagstukken. Het
hele klimaat op school was er ook niet naar, je deed niet aan politiek. Zelfs in mijn
studententijd, het was de periode vóór de studentenvakbeweging, gold dat nog.
Ik wilde, een beetje modieus, sociologie gaan studeren en dat
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heb ik inderdaad ook nog drie maanden gedaan voordat ik naar geschiedenis
overstapte. Het was mij toen duidelijk dat hij niet meteen het bedrijfsleven in wilde
zoals anderen wier vader een fabriek had. “Ik kom er steeds meer achter dat het
allerbelangrijkste toch de economie is,” zei hij. “Je kunt er je filosofische inzichten
in kwijt en het is voor de inrichting van de samenleving belangrijker dan rechten,”
zei hij.
Op het Canisius vonden ze het wel een beetje raar dat hij economie wilde gaan
studeren. Rechten, geschiedenis, sociologie en talen waren de gebruikelijke
studierichtingen. Er heerste op het Canisius nadrukkelijk een niet-exacte, alfa-sfeer.
Het gymnasium was ver boven de HBS verheven. HBS'ers, die gingen naar Delft.
Daar werd minachtend over gedaan: “Nou ja, je hebt natuurlijk mensen nodig om
dijken aan te leggen, daar kan je in dit land niet omheen,” zeiden we dan.
Ruud paste heel goed in het filosofische, beschouwende klimaat dat op het Canisius
heerste. Maar zijn maatschappelijk engagement was zo groot dat hij toch bij zo'n
economiestudie uitkwam. Dat was uitzonderlijk, maar ik vond dat hij toen een logisch
verhaal had.
Ik heb geen speciale band met Ruud doordat ik samen met hem op school heb
gezeten. Er is geen old boy network van Canisianen. Maar ik merk natuurlijk wel dat
Ruud en ik dezelfde achtergrond hebben. Je hebt vaak aan een half woord voldoende.
Hij moet sommige zaken aan protestanten als Piet Bukman en Bert de Vries toch
iets omstandiger uitleggen dan aan mij.
Bert de Vries lijkt bij voorbeeld wat sceptisch over het CDA-concept van de
verantwoordelijke samenleving. Misschien vindt hij dat het te veel rust op het
subsidiariteitbeginsel met hier en daar een corporatief trekje. Volgens het
subsidiariteitsbeginsel wordt de samenleving gezien als een geleed geheel, waarin
allerlei organisaties met elkaar verbonden zijn, ieder met eigen taken.
Voor Lubbers zijn organisaties van bij voorbeeld werkgevers en werknemers
vooral bedoeld om de samenleving te modelleren. Al die verbanden zorgen voor
structuur in de samenleving. Bij De Vries overheerst, denk ik, meer het beginsel van
de soevereiniteit in eigen kling. De burgers organiseren zich in een
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kerk, schoolvereniging of sportclub, maar er is geen patroon. Het zijn allemaal losse
klingen, zonder hiërarchie. Het is geen vlechtwerk, zoals bij ons
subsidiariteitsbeginsel.
Hierin zit ook het verschil tussen Ruud en socialisten. “Als we de
wethoudersposten, de ministersposten hebben, dan lukt het ons wel,” zeggen PvdA'ers.
In hun ogen heb je uitsluitend de overheid en de kiezers. De samenleving daartussen
vinden ze maar griezelig. Maar wij gaan er juist van uit dat je tussen het
overheidsapparaat en de individuele burgers ook nog het maatschappelijk leven hebt.
Bedrijven, organisaties, scholen, allerlei clubs, verenigingen. Socialisten kunnen
daar moeilijker mee uit de voeten.
Wat ik altijd aardig aan Ruud heb gevonden is dat hij aarzelingen kent. Dat vind
ik heel sympathiek, want ik houd niet van mensen die cock-sure weten wat er moet
gebeuren, wat ze straks zullen gaan doen, waar ze straks zullen werken. Met al zijn
voortvarendheid in zijn optreden is het toch een tastend figuur gebleven.
Ik geloof dat hij zonder problemen uit de Nederlandse politiek kan stappen om
voorzitter van de Europese Commissie te worden. Dat kan spelen in juni 1990 als
de Europese Raad eventueel een opvolger van Jacques Delors moet aanwijzen. Het
is een eervolle en uitdagende functie voor Ruud. Niemand zal zeggen dat hij zijn
verantwoordelijkheden ontloopt als hij voor het voorzitterschap kiest, integendeel.
Het is niet te vergelijken met de keuze van Van Agt, die als premier terugtrad om
commissaris van de koningin in Noord-Brabant te worden.
Als Ruud het voorzitterschap van de Europese Commissie zou gaan bekleden, dan
moet Andriessen plaatsmaken en dat zal hij ook doen. Hij is dan tien jaar commissaris
geweest en dan mag je niet mopperen. Such is life.
Waar Ruud absoluut niet van houdt zijn representatieve verplichtingen. Vóór de
Europese verkiezingen in 1989 wilde de christen-democratische fractie van het
Europees Parlement hem een bezoek brengen. Daar heeft hij dan eigenlijk geen zin
in. Dat kost allemaal tijd en die mensen komen toch vooral om thuis te zeggen dat
ze de minister-president van Nederland op het Catshuis de hand hebben geschud.
Hij ontvangt ze wel, maar hij vindt het tijdverlies. Hij wil werken.’
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‘Alleen in de vakanties mochten we naar huis toe’ - 1954: Ruud Lubbers (met licht colbert) te midden
van zijn broers en zusters
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Harrie Terwisse
Lubbers als student
Direct na het Canisius College begon Ruud Lubbers in september 1957
zijn studie economie aan de Nederlandse Economische Hogeschool in zijn
woonplaats Rotterdam. Zoals de meeste katholieke studenten werd hij lid
van de Katholieke Studentenvereniging Sanctus Laurentius, het katholieke
corps. Een van de andere Laurentianen was Harrie Terwisse. Hij volgde
de verenigingsactiviteiten van Lubbers van nabij. Drs Henricus Johannes
Antonius Maria Terwisse (1936), zoon van een garagehouder in Nijmegen,
doorliep het Canisius College in zijn geboorteplaats en studeerde tussen
1958 en 1963 economie in Rotterdam. Daarna was hij twee jaar journalist
bij de Haagsche Courant en veertien jaar marketing manager, waarvan
de langste tijd bij ijs-, snoep- en koekfabrikant Jamin. In 1978 werd
Terwisse voor D66 wethouder in Helmond en in 1981 burgemeester van
de Brabantse gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten (21 duizend
inwoners).
Terwisse: ‘In 1959 was Lubbers redacteur van de almanak van Sanctus Laurentius.
In een van zijn stukken, dat hij de titel Getuigenis had gegeven, schreef hij wijze
woorden over het studentenwereldje: “Het schijnt in het huidige studentenleven
veelal een deugd te zijn een soort gemiddelde te vormen; het ‘beste’ is tweemaal per
week naar de sociëteit te gaan, drie jaar over kantjes

Arendo Joustra en Erik van Venetië, Ruud Lubbers. Manager in de politiek

34

‘Den handen op den rug gebonden, het volle leven tegemoet’ 1957: Ruud Lubbers tot Delta-lid gedoopt
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(kandidaats) te doen, naar twee galafeesten per jaar te gaan; en zo zou men door
kunnen gaan. Politieke overtuiging? Liefst niet, maar als er weer een verkiezing in
de buurt is dan gaat men weer VVD denken en spreken, en KVP stemmen.”
Een stukje verderop in het artikel schreef hij: “Hoewel ik een goed glas bier
bijzonder waardeer en een kroegjool tot een culturele manifestatie reken, geloof ik
toch, dat het een misvatting is als men als student meent dat men door gezamenlijk
zat te worden meer tot de ander komt dan door het verkrijgen van kennis en inzicht
door gezamenlijke studie.”
Hij is dan twintig jaar. Aan het slot van zijn getuigenis schreef hij: “Resumerend
zou ik willen zeggen, dat de student als voornaamste taak heeft steeds kritisch te
staan tegenover zichzelf om in en uit het bewustzijn van de belangrijke plaats, die
hij heeft en met behulp van de hem in dienst staande middelen zich zelf steeds te
scheppen en te herscheppen.”
De manier waarop Ruud Lubbers leefde, kwam redelijk overeen met zijn
beschouwing. Hij kwam vaak naar de sociëteit in het verenigingsgebouw, maar dan
kwam hij meestal aan het begin van de avond om een praatje te maken. Een uurtje
of anderhalf. Langer niet. Ik was een jaar lid van het sociëteitsbestuur en dus moest
ik als barkeeper net zolang blijven tot de laatste kroegtijgers om een uur of drie, vier
klaar waren met pokeren, kaarten en drinken. Maar Lubbers was daar nooit bij. Hij
had niet de naam van iemand die uit de band sprong. Geen drinkebroer.
Ik denk dat hij 's avonds na de sociëteit weer ging studeren. Hij woonde thuis bij
zijn ouders op de Avenue Concordia. Hij had geen eigen kamer in de stad zoals ik.
Hij at ook nooit in de mensa.
Hij was overigens niet saai. Hij stond toch wel bekend als een actief, joviaal
verenigingslid. Hij had gevoel voor humor, hij kon heel goed een ludieke opmerking
maken. Ik vond altijd dat hij een scherpe, harde stem had. Je kon niet om hem heen
als hij er was.
In de almanak schreef Lubbers ook een poëtisch stukje over zichzelf, over hoe hij
in de winter naar de sociëteit fietste. Dat ging zo: “Opgelucht stapte ik van mijn fiets,
de deur van de sociëteit stond half geopend; mijn witbesneeuwde jas begon direct
zijn ware gedaante te vertonen door het smelten van de sneeuwvlokken. Bij mij zelf
gebeurde zo ongeveer het omge-
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keerde. Ik rechtte mijn rug, toverde een joviale en toch superieure glimlach op mijn
gezicht en stapte naar binnen.
Zachtjes bestelde ik een whiskey en nestelde mij in de haardkring. Begerig keek
ik naar het houtvuur in de haard waarvan de vlammen iedere keer weer met
vernieuwde ijver om een net ingeworpen houtblok lekten om het dan ineens in vlam
te zetten en één deel te laten worden van haar roes.
Ik snoof de geur van de whiskey op. Er zaten slechts een paar mensen rond het
haardvuur. Gelukkig kenden ze mij zo goed, dat mij een al te luidruchtige jovialiteit
bespaard bleef. Zo kon rust de ondertoon van ons samenzijn blijven, terwijl dit nu
toch geen negeren betekende.
Zo nu en dan nam ik een slokje van mijn whiskey, prikkelde daarmee mijn tong
en gehemelte, en liet de warmte ervan tot mij doordringen. Mijn ogen dronken het
vlammenspel in, dat in haar vernietigingsdrang betoverend was.”
En al mijmerend over die vlammen schreef hij: “Het probleem voor de mens is
slechts, dat hij altijd weer geneigd is zichzelf te ondergraven, als het ware zijn eigen
wezen te negeren. Uiteindelijk heeft de mens slechts de opgave zichzelf te realiseren.
Door zijn gedrag schept en vernietigt hij zichzelf voortdurend. De moraal is slechts
een leidraad, de geboden niet meer dan richtingaangevers voor zijn daden, nodig in
de voortdurende strijd die hij voert met zijn blindheid en zijn vaak op eigen
verminking gerichte geneigdheden.” En: “Glimlachend om mijzelf keerde ik tot de
‘realiteit’ terug.”
Hij ondertekende zijn stuk met R.F.M.L. De redactie van het verenigingsblad 't
Rooster gebruikte een spreuk van Bordewijk, uit Bloesemtak, om de twintigjarige
Ruud Lubbers te typeren: “Als je door hem eenmaal als persoonlijkheid bent aanvaard,
merk je daar niets meer van.”
Toen Lubbers en ik studeerden, telde de hogeschool ongeveer tweeduizend
studenten, onder wie Neelie Kroes (later Smit-Kroes), Jan Pronk, Onno Ruding en
Arie van der Zwan. Laurentius had zo'n tweehonderd leden. De Roomsch Katholieke
Studenten Vereniging RKSV Sanctus Laurentius, een van de vijf
gezelligheidsverenigingen, is opgericht in 1914 onder de zinspreuk: Omnia in Luce
Clarescunt. Alles wordt helder in het Licht. Dat is natuurlijk het licht van boven, dus
werd het met een
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hoofdletter geschreven. In mijn tijd was het al de KSV, de Katholieke
Studentenvereniging, dus zonder Roomsch. In 1971 hebben ze die K er ook nog
afgehaald. Die tweehonderd leden van Laurentius kenden elkaar allemaal, op een
paar obscure ouderejaars na. Het was een echte mannengemeenschap. De weinige
vrouwelijke studenten in Rotterdam, ongeveer vijftig van de in totaal tweeduizend
studenten, hadden een eigen vereniging.
De Nederlandse Economische Hogeschool is opgericht in 1913 door een paar
notabelen in Rotterdam. De eerste huisvesting was zo'n echt statig gebouw aan de
Pieter de Hoochweg. In de tijd dat Lubbers en ik er studeerden was dat gebouw nog
in gebruik, hoewel er ook een aantal noodgebouwtjes bij gezet waren. Je kon toen
in Rotterdam alleen maar economie studeren. In verschillende richtingen overigens:
de staatkundige richting, de bedrijfseconomische richting en de algemene richting.
Later, toen de hogeschool opging in de Erasmus Universiteit, kwamen daar andere
studierichtingen bij.
In Rotterdam zeiden ze natuurlijk dat Rotterdam een betere naam had dan de
Katholieke Hogeschool in Tilburg waar je ook economie kon studeren. Ik ben naar
Rotterdam gegaan omdat een oom van mij zei dat de echte economen uit Rotterdam
kwamen. Eigenlijk waren er maar weinig verschillen. Behalve dan dat de meeste
studenten in Rotterdam van boven de rivieren kwamen. De katholieken van beneden
de rivieren gingen naar Tilburg.
Net als de andere studentenverenigingen had Laurentius een aantal mores, van die
geschreven en ongeschreven regels. Je mocht niet zonder colbertje en stropdas op
de sociëteit komen. En steeds als er iets te vieren was en iemand een speech, een
lullepot, had gehouden, gaf die de vereniging een rondje. Dan werd een vaatje bier
aangeboden. Nou, je begrijpt dat in alles een aanleiding werd gevonden om een
lullepot te houden.
Als eerstejaars mocht je niet in de haardkring van de sociëteit zitten, als tweedejaars
alleen als er geen ouderejaars waren. Na zoveel jaar mocht je op de tafel zitten. Nog
ouderejaars mochten ook op de tafel staan.
Er was ook nog een echte ontgroening. De foeten, de pas aangekomen studenten,
werden kaalgeknipt en moesten op kast-
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bezoek. Dan moest je een aantal ouderejaars gaan bezoeken op hun studentenkamer.
Je moest hun handtekening zien te krijgen want anders werd je niet toegelaten.
Er was een groenentoneel en een bezoek aan Katendrecht. De groenen werden op
Katendrecht gedropt en dan was het stereotiepe verhaal dat de praeses van de
vereniging gekidnapt was en gezocht moest worden. Daar waren ze dan wel een paar
uurtjes mee zoet. Alles ging daar overigens in alle eer en deugd. Alleen maar kijken.
Tot slot was er cafébezoek en eten bij een Chinees.
Elk jaar kwamen er tussen de twintig en de vijfentwintig nieuwe leden bij. Aan
het einde van de groentijd moest je voorde bloedraad, waar het nogal fel aan toe ging.
Daar zaten ouderejaars in een zwart habijt en met een zwarte kap over hun hoofd die
je doopceel lichtten. Van tevoren moest je dan in een schuur ergens in de stad een
berg steenkolen beklimmen en dat soort flauwekul.
Die laatste avond was beslist het meest beangstigende deel van de groentijd. Je
werd vreselijk afgeknepen. Dan zei een ouderejaars dat je op de tafel moest gaan
staan. En vervolgens zei een andere ouderejaars hoe je het in je hoofd haalde om op
die tafel te gaan staan. En daar werden dan eindeloze discussies over gevoerd. De
groenen werden op allerlei manieren uit hun evenwicht gebracht. Ik denk dat het
daardoor toch enige leerzaamheid in zich had.
Er waren er altijd die daar vreselijk fanatiek, ja bijna tegen het sadistische aan,
mee bezig waren. Doortrekken was ook een bekende. Dan moest een ouderejaars
een pasaangekomene zover zien te krijgen dat hij zijn kop in de wc stak en dan
doortrok. Enfin, dat was gewoon toen. Dat gebeurde bij alle studentenverenigingen.
Toen Lubbers ouderejaars was stond hij niet bekend als een actief ontgroener. Hij
hield zich een beetje afzijdig. Maar als foet heeft hij het allemaal moeten ondergaan.
Ook het vergaderen kende een aantal mores. Laurentius kende een heel levendig
bestuursleven. Als tweedejaars was Lubbers vice-praeses, ondervoorzitter, van het
honderdste verenigingsbestuur. Ik zat in het honderdderde en honderdvierde bestuur.
Eerst als ab-actis, secretaris, en daarna als vice-praeses. Kun je nagaan: meer dan
honderd besturen in vijfenveertig jaar. Gemiddeld ruim twee besturen per jaar.
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Die wisselingen gingen zo snel omdat dat vergaderen vreselijk vermoeiend was.
Geen lolletje in zijn algemeenheid. Je kon op die vergaderingen op een ontzettende
manier afgekat worden. Een van de gewoonten was bij voorbeeld dat de vergadering
pas afgelopen mocht zijn wanneer de eerste tram langskwam. Dat was om een uur
of zes 's morgens. Dan stonden er zo'n vijfentwintig punten op de agenda. Als er een
nieuw dispuut erkend moest worden, duurde dat de hele nacht. Met argumenten en
tegenargumenten. Dat was soms heel ludiek. Je leerde daar wel debatteren.
Het gebeurde nogal eens dat een bestuur plotseling werd verkozen, omdat het zich
als tegenkandidaat voor het zittende bestuur had aangemeld. Maar als de nieuwe
bestuursleden er dan eenmaal zaten, realiseerden ze zich dat er ook gewerkt moest
worden en dan probeerden ze er op de een of andere manier toch weer van af te
komen.
Het kwam ook voor dat ze het vuur zo na aan de schenen werd gelegd dat ze ter
plekke hun boeltje pakten. Het bestuur vergaderde in jacquet. Dus dan pakten ze hun
spullen en dan trokken ze hun jacquet uit en dan zeiden ze: “Voor mij hoeft het niet
meer.”
Het gebouw van Laurentius heette Huesca, naar de geboorteplaats van de diaken
Laurentius in Spanje. De zinspreuk van de sociëteit was: “Mijn nacht kent geen
duisternis.” Het pand lag op de Walenburgerweg 40b. Er reed een tram door de straat.
Ertegenover lag een middelbare meisjesschool en ernaast was een slager gevestigd.
Het was een gewoon woonpand, met de sociëteit in het souterrain, op de eerste
verdieping een paar vergaderkamers en op de verdiepingen daarboven een stuk of
vier, vijf kamers waar studenten woonden.
Je kunt je voorstellen dat de feesten en de kroegjolen in die buurt een enorm kabaal
gaven. De politie stond 's nachts herhaaldelijk aan de deur. Maar toch schroomden
de bovenwonende leden niet om na zo'n rumoerige nacht de volgende dag bij de
buurman-slager een half onsje gesneden rookvlees te gaan halen.
Toen het gebouw in mei 1957 werd geopend, had de vereniging op de veiling voor
110 gulden een piano gekocht. Die heeft het niet lang uitgehouden. Aan het einde
van de openingsavond - er zal wel een behoorlijke hoeveelheid drank zijn
geconsumeerd - hebben ze hem naar de tweede verdieping gesleept en
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van het balkon gegooid. Met een fantastische knal belandde hij op de straat. De
verenigingsleden haastten zich naar buiten om als relikwie een toets te bemachtigen.
Ruud heeft niet meegeholpen met gooien, maar hij was wel een van de toeschouwers.
Een vervangende piano is er niet gekomen. We waren niet zo'n rijke vereniging.
Er waren ook regelmatig vechtpartijen met andere studentenverenigingen. Je had
toen behalve Laurentius, het corps, het protestantse SSRR, de vrouwelijke vereniging
RVSV en het Rotterdamsch Studenten Gezelschap. Rotterdam stond erom bekend
dat die verenigingen regelmatig met elkaar in de clinch lagen.
Met SSRR waren de contacten heel goed, maar met het corps veel minder. Op een
nacht had een klein clubje Laurentianen ingebroken in Hermes, het gebouw van het
corps. Daar hadden ze het Hermesbeeld bezoedeld met verf of iets dergelijks. Dat
kon natuurlijk niet ongestraft blijven. Dus kwam het hele corps de volgende avond
aanzetten op sociëteit Huesca. Met rammei-toestanden hebben ze daar de boel gewoon
ingeramd. Een enorme vechtpartij was dat. De kranten schreven er stukken over.
Lubbers was lid van het dispuut Delta. Ze voeren vaak met een schip, de Hollandia,
naar Hellevoetsluis, waar ze in de vuurtoren hun jaarlijkse dispuutsdies hadden. Het
verhaal ging ook dat ze op de een of andere manier erin geslaagd waren om op die
vuurtoren de naam Delta vermeld te krijgen. Waarop de leden van het even oude
dispuut Arion, de jonge honden van de vereniging, onmiddellijk hebben gezorgd dat
hun dispuutsteken ook op die vuurtoren kwam te staan.
Delta telde veertien leden, vooral Rotterdammers, uit allerlei jaren van de
vereniging. Hun zinspreuk was: “Vóór ons de zondvloed.” Kenmerkend voor een
dispuut was dat ze allemaal hun eigen hoofddeksel hadden. Delta had een of andere
paarse slaapmuts met een lange kwast eraan. Delta maakte op mij de indruk van een
dispuut van vroeg oude heertjes. Een beetje een bezadigde club. Mensen van geen
woorden maar daden. Ik denk dat Lubbers daar heel goed in paste.
In 1959 schreven de leden van Delta een anekdote in de almanak van Laurentius,
omdat het Maasoord ziekenhuis tegen hun zin was omgedoopt in Delta ziekenhuis.
“Zeker een kwartier was ieder sprakeloos. Men dronk zelfs zonder ‘op onszelf’ te
zeggen,
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hetgeen toch zo'n dierbaar gebruik is in Delta. Wankelend van emotie stond Ruud
toen op. ‘Daar moet iets aan gedaan worden,’ zei hij. ‘Laat ons een actiecomité
benoemen. Directe daden worden van ons gevraagd. De leiding van het gesticht moet
ervan verwittigd worden, dat ze niet zonder meer onze naam kunnen gebruiken. Zo'n
dynamische naam past niet voor een zenuwinrichting: die geeft de indruk, dat de
activiteiten in de richting van het opnemen van patiënten meer en meer zullen worden
uitgebreid. Waar blijven wij dan?’”
Twee jaar later schreef een Delta-lid in de verenigingsalmanak een fantasieverhaal
over een reisje van de dispuutsleden met hun schip de Hollandia. Het schip kwam
in dikke mist en kreeg een aanvaring. “Toen we zonder verliezen aan boord van het
schip dat de aanvaring had veroorzaakt waren opgenomen, verlangde Unieke Ruud
op hoge toon de regisseur te spreken, want kennelijk was het schip waarop wij ons
bevonden het middelpunt van een historische kostuumfilm. Rondom ons stonden de
mensen in de typische kleding van de zeventiende eeuwse ruwe zeebonk en het schip
zelf vertoonde trouwens alle karakteristieken van 'n voortreffelijk nagebootst karveel.
De zeelieden staarden de dispuutsleden kennelijk verbijsterd aan. Een van de wat
betere geklede brave borsten, mompelde met een verschrikkelijk slecht accent dat
hij niet wist wat een regisseur was, doch nadat Ruud een paar schampere opmerkingen
had gemaakt over de algemene ontwikkeling van de huidige figuratie en nadat
Diplomaten Frans zachtjes had gemompeld dat dit aanvaringsmuisje nog wel een
staats- en zeerechtelijk staartje kon hebben met verregaande consequenties op
internationaal gebied, ging de dodelijk verbaasde man ons toch voor naar wat hij de
hut van de Bestevaer noemde.”
“Delta blijft wat het was,” schreef een dispuutlid in het gedenkboek van de
vereniging uit 1974: “Een vriendenkring met een strikt normale hoeveelheid agressie,
afgunst, kwaadaardigheid en, ja, vriendschap... Met vrouwen die elk jaar mooier
worden en coltruien die men nu ‘jong-liberaal’ zou kunnen noemen, niet langer strikt
conservatief. Wij zijn eigenlijk dekselse Kerels. Op onszelf!”
Delta komt nog steeds bij elkaar. Soms een keer per jaar, soms drie keer per jaar.
Lubbers is daar bijna altijd bij. Meestal houden
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ze hun reünies in Rotterdam, thuis bij Lubbers of bij een van de andere dispuutleden
die nog in Rotterdam wonen.
Van 20 tot 28 mei 1960 vierde Laurentius het negende lustrum, het vijfjaarlijkse
feest. Er was een elfkroegenloop met vervoer per calèche en bierwagens. Op een
andere dag was er een soort eenpansmaaltijd, die eindigde in een bacchanaal, waar
mensen op een gegeven moment met stukken worst gingen smijten. Op een nacht
moesten we met zwemvesten naar het zwanenfeest, op de Maas en buitengaats. Er
werd geschermd en hockey gespeeld, met na afloop een bierjool op de sociëteit,
alleen voor mannelijke deelnemers. Het lustrum werd afgesloten met een heilige mis
en een galafeest met dames in het lang en heren in rokkostuum.
Met name het optreden van Lubbers was interessant, want hij deed op de culturele
dag mee aan een toneelvoorstelling in schouwburg De Lantaren. Opgevoerd werd
het stuk Domino van Marcel Achard. Onder regie van John Lanting, die later het
Theater van de Lach is gaan leiden.
Ik weet nog hoe Lubbers erbij kwam. Eerst was er een stemmentest, waar ik ook
aan heb meegedaan. Die werd gehouden op een van de kamers boven de sociëteit.
We moesten voor John Lanting allemaal een stuk voordragen en hij koos dan de
acteurs. Ik ben toen uit de boot gevallen.
Lubbers kreeg de rol van Heller. De rollen werden in de programmatoelichting
als volgt omschreven: “In het middelpunt staat Heller. Wantrouwig op het sluwe af.
Om hem heen de drie hoofdpersonen die zijn verdenking voedsel geven. Zijn vrouw
Lorette, die duidelijk maakt dat er tussen argeloosheid en raffinement weinig verschil
bestaat. Dominique, die de triomf der passiviteit symboliseert. En Crémone, de notoire
nietsnut. De rest van de personen fladderen vrolijk door het stuk.”
Ria Hoogeweegen, de latere vrouw van Lubbers deed ook mee. Ria had de rol van
Fernande, het dienstmeisje. Ruud en Ria hadden toen al een tijdje verkering. Ze
kenden elkaar nog van de achttien-jarigencursus, de catechisatie, bij hun in de buurt
in Rotterdam.
Het wereldgebeuren ging aan Laurentianen een beetje voorbij. Rotterdam had net
de eerste bouwgolf van de wederopbouw achter de rug. Het nieuwe station was er,
de Lijnbaan en de Bijen-
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korf. Er werd vreselijk veel gebouwd en overhoop gehaald in de stad.
Van der Mandele had als voorzitter van de Kamer van Koophandel een enorme
macht. Hij was tevens president-curator van de hogeschool. Alle nieuwe aangetreden
verenigingsbesturen kwamen op bezoek bij hem, net als bij burgemeester Van Walsum
en de rector-magnificus van de hogeschool. Elk nieuw bestuur van Laurentius ging
ook op audiëntie bij bisschop Jansen van Rotterdam, die tevens beschermheer van
de vereniging was.
Aan het haardvuur en in de mensa werd natuurlijk wel eens over De Quay en Luns
gesproken en over Nieuw-Guinea en de Cuba-crisis. Maar de studenten leefden
gescheiden van de maatschappij. Er was ook nog geen sprake van een
studentenvakbond. De katholieke kerk was wel in beweging. Het was de tijd van
paus Johannes XXIII en van bisschop Bekkers. In kan me herinneren dat Lubbers
zeer geïnteresseerd was in ontwikkelingen in het katholicisme.
Hij schreef erover in 't Rooster van september 1961. Een lang, taai stuk met als
titel Met beide benen op de grond. “Fundamenteel meen ik dat een gemeenschap op
katholieke grondslag optimaal is, maar de eerbied die ik voor de vrijheid van de
medemens heb, verbiedt mij welke vorm van pressie dan ook te gebruiken.
Uiteindelijk is het immers de persoonlijke keuze voor de Waarheid, voor de vrijheid
(in onze opinie) die geldt. Immers, pas bij het zelf eerlijk ja zeggen tegen de Waarheid
is de liefde aan het werk.
Dit is natuurlijk mooie praat. Toch ligt wat wij graag de ‘vrijheid in het Westen’
noemen in de pluriformiteit. Wanneer wij als katholieken eerlijk zijn, zullen wij ons
wel eens met huiver moeten afvragen, of deze ontsnapping naar het ‘leven en laten
leven’, het ‘ieder voor zich en God voor ons allen’, inderdaad geen betere garantie
voor de menselijke waardigheid biedt dan een uniforme maatschappij, zelfs als het
een katholieke is.”
In die tijd leefden we in een echte traditionele katholieke sfeer. De katholieke
notabelen van Rotterdam kwamen bijeen in de Katholieke Kring, een soort sociëteit
op de zaterdagavond. Ruud heb ik er nooit gezien, maar de rest van de familie Lubbers
was daar zeer actief in. Vooral zijn broer Rob en zijn zus Mieke. Die waren heel
goed in feesten en bridgedrives. Ik heb er mijn vrouw leren kennen.
Het was een paar jaar na het bisschoppelijk mandement van
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1954. Dus we mochten niet naar de VARA luisteren. Je mocht als katholiek geen lid
worden van een niet-katholieke studentenvereniging. Maar niet iedereen trok zich
daar iets van aan. Ruding was ook katholiek, maar hij was lid van het corps. In 1961
was hij daar praeses. In hetzelfde jaar was Neelie Kroes praeses van de RVSV, Jan
Pronk van SSRR en Lubbers van de Unie van Katholieke Studentenverenigingen.
Ik denk dat onze leden bijna allemaal KVP stemden. Ik ook toen. Maar politiek
was verder niet zo in trek bij Laurentianen. Bij SSRR wel. Daar was Jan Pronk erg
actief.
In 1961 werd Lubbers praeses, voorzitter, van de Unie van Katholieke
Studentenverenigingen, die zo'n zevenduizend studenten in tien verenigingen
overkoepelde. Om Unie-praeses te zijn, dat was wel iets. Er was een bestuur met
leden uit allerlei verenigingen. Het bestuur moest overal acte de presence geven,
ook op de hoogtijdagen van de aangesloten verenigingen. En de voorzitter had
internationale contacten.
Elk jaar was er een groot congres. In januari 1961 was het thema Het
Zendingsbewustzijn van het Westen. “Heeft het Westen een bepaalde, omschreven
zending; wat is hiervan essentieel en wat is hiervan kwalijke franje? Heeft het Westen,
als zodanig, inzicht en weet van haar eigen, werkelijke opgave? Hebben wij plicht
en recht deze zending, nu gecorrigeerd, thans nog uit te oefenen?” vroeg de praeses
zich af in het programmaboekje.
Vooral Lubbers vond zijn voorzitterschap van de Unie iets heel bijzonders. In
Laurentius werd in allerlei stukjes en polemieken die functie wel een beetje
gebagatelliseerd. In de almanak stond een mooie spreuk van Jim Curley op Lubbers
als Unie-praeses: It isn't what a politician says, but what he whispers that gives a
slight clue to what he is thinking.
In 't Rooster legde hij uit waarom de Unie belangrijk was. “Omdat wij allen
katholiek zijn,” schreef hij. “Dat wil zeggen dat wij ledematen zijn van één lichaam,
dat wij allen geloven ieder persoonlijk en allen gezamenlijk door Hem verlost te zijn,
omdat wij de Liefdeboodschap dat Hij allen en alles weer zin gegeven heeft,
gezamenlijk belijden in en door ons leven.”
Toen ik bestuurslid was van Laurentius heb ik Lubbers uitgeluid als Unie-voorzitter.
Het was in Wageningen, een mooie
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zomerse dag. Het afscheid ging een beetje in de spottende sfeer. Ik zei dat we nooit
meer zo'n goede praeses zouden krijgen en zo.
Ik herinner me nog dat ik toen beloofd heb dat er een gang in het sociëteitsgebouw
naar Lubbers genoemd zou worden. Ook naderhand, als ik hem nog wel een
tegenkwam, heeft hij me daar herhaaldelijk aan herinnerd. Maar de Lubbersgang is
er nooit gekomen. Ik heb er ook weinig moeite voor gedaan. Het was meer ludiek
bedoeld. Dat begreep hij zelf natuurlijk ook wel.
Ondanks al zijn activiteiten heeft Lubbers zijn economiestudie in vier en een half
jaar afgemaakt, terwijl er zes jaar voor stond. Hij slaagde in het eerste jaar voor zijn
propaedeuse. Veel anderen gebruikten het eerste jaar voor feesten en kroeg in kroeg
uit. Hij slaagde anderhalf jaar later voor zijn kandidaats en weer twee jaar later voor
zijn doctoraal in de algemene economische richting. Hij studeerde begin april 1962
af bij professor Witteveen, die kort daarna minister van Financiën werd. Zijn twee
keuzevakken deed hij bij professor Verdoom: het ene was marktanalyse en
bedrijfsstatistiek en het andere commerciële economie.
Lubbers was een full-time student. Hij had niet zoals veel mede-studenten een
betaalde baan op een ministerie of op een accountantskantoor. Hij leefde ook heel
planmatig. Hij was 's ochtends altijd op de colleges, ook als hij de vorige avond laat
terug was gekomen van een Unie-bijeenkomst of zo. Hij heeft zijn studie echt in een
minimale tijd gedaan. Hij deed pittige vakken en studeerde als tweeëntwintigjarige
cum laude af, met negens en tienen.
Na onze studie heb ik hem niet veel meer gezien. In die ruim zeven jaar dat ik
burgemeester ben heb ik één keer een beroep op hem als minister-president gedaan.
In de amice-sfeer dus. Ik vond dat de departementen in Den Haag ons met de nieuwe
huisvesting van het politiebureau in Nuenen schandalig behandelden. We werden
van het kastje naar de muur gestuurd. Toen heb ik Lubbers geschreven en gevraagd
of hij er naar wilde kijken. Ik kreeg een heel formeel briefje terug, waarin hij schreef
dat hij mijn brief had ontvangen. Binnen een jaar was het geregeld.’
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Kees Nieuwenhuizen
Lubbers en de schippers
Van moederskant komt Lubbers uit de wereld van de binnenschippers.
Zijn moeder Wilhelmine Karoline van Laack is in Duitsland geboren en
behoort tot een familie die gedurende vele generaties de Rijn en de Maas
bevaart. De naam Van Laack is een begrip op de waterwegen van
West-Europa, waar Ruuds moeder bekend staat als “Mina”.
Sinds zijn kinderjaren heeft Lubbers een zwak voor de binnenvaart. Hij
volgde zijn vader op als bestuurder in enkele organisaties van
binnenschippers. Een van zijn medebestuurders in het katholieke
schipperswerk was in de periode van 1963 tot 1973 de priester Kees
Nieuwenhuizen.
Als aalmoezenier van de schippers kent Nieuwenhuizen de families Lubbers
en Van Laack van dichtbij. Hij had nauw contact met Ruuds vader Paul
Lubbers en hij kent Ruud vanaf diens tienertijd. Cornelis Nieuwenhuizen
(1924) is sinds 1953 verbonden aan het Katholiek Sociaal-Cultureel
Centrum (KSCC), een landelijke katholieke welzijnsorganisatie voor
varenden, met de hoofdzetel in Rotterdam. Hij verzorgt het KSCC-blad
Volaan ... Vooruit en heeft een wekelijkse radio-rubriek Scheepspraat bij
de KRO.
Nieuwenhuizen: ‘Ruud Lubbers raakte gefascineerd door het schippersleven toen hij
als jongetje op vakanties meevoer met
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‘Hij hield van nieuwe dingen, brak met tradities’ 1989: Ruud Lubbers, Kees Nieuwenhuizen, L.
Neefjes-Dekker
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zijn ooms en tantes, neven en nichten. Die haalden natuurlijk allerlei grappen uit met
zo'n jongen van de wal. Tijdens een vakantietripje werd hij met een bootje om
boodschappen naar Gunsiet gestuurd. “Op elke kade verwezen de schippers me
steevast naar de overkant als ik vroeg waar dat onbekende plaatsje lag,” herinnerde
Ruud zich later. “Zo heb ik al vroeg ervaren,” vertelde hij verder, “wat een onhandig
baasje ik was. Maar ik ben op die manier als stadsjongen wel geijkt naar de basis.”
Ruuds moeder, Mina van Laack, is in 1903 op een schip geboren in Ruhrort, de
grootste Duitse binnenhaven, bij Duisburg. Voor hetzelfde geld had ze stroomafwaarts
in Nederland geboren kunnen worden, maar zo gaat dat nu eenmaal op het water.
De familie Van Laack, van huis uit Duitsers, bestond uit eenvoudige mensen. Ze
komen uit Grieth, een dorpje langs de Rijn vlak bij Kalkar, net over de Nederlandse
grens. De grootvader van Mina was daar molenaar en boer. Haar vader was
molenaarsknecht en als bijverdienste had hij jagen: met een paard trok hij langs het
jaagpad schepen door de bocht in de Rijn. Zo kreeg hij belangstelling voor het varen.
Hij werd matroos en later zelfstandig schipper.
Om zijn eerste schip te kunnen kopen, kreeg de vader van Mina geld van zijn oom
Richard van Laack. Uit dankbaarheid voor zijn geldschieter noemde hij zijn schip
Richard. Later volgde nog de Richard II, de Richard III en zo verder. De familie had
op den duur twintig schepen. De naam Richard is later ook in de familie Lubbers
terechtgekomen. Ruuds oudste broer heet zo.
Net als veel Duitse schippersfamilies die op de Rijn voeren, namen de Van Laacks
later de Nederlandse nationaliteit aan. Daar was een of andere fiscale reden voor. De
familie is nu helemaal vernederlandst. Eén Van Laak, Karel, heeft voor de KVP in
de Tweede Kamer gezeten. Leo van Laak, een achterneef van Ruud, was actieleider
van de schippersblokkade van 1975. Alleen de c in Van Laack, die sommigen in hun
achternaam hebben gehouden, herinnert nog aan de Duitse afkomst.
Mina heeft Paul Lubbers leren kennen voor de Steigerse kerk in Rotterdam. Het
was gebruikelijk dat de kerkgangers elkaar na de mis opzochten en nieuwe kennissen
maakten. Toen Mina in 1932 met Paul trouwde, bracht ze een van de familieschepen,
de
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Richard III, mee. Door zijn vrouw raakte Paul geïnteresseerd in de scheepvaart. Er
werden meer schepen gekocht, zoals de Mozart en de Mercurius. Ook heeft Paul in
zijn fabriek Hollandia zelf een schip gebouwd, de Richard X, toen er weinig werk
was om de mensen aan de gang te houden. In oorlogstijd was er al eens een nieuw
vlak onder een oud schip, de Pax, gelegd.
Vader Lubbers was een intelligente ondernemer die zelf van klein groot was
geworden en mensen die hij vertrouwde een kans gaf zich net zo op te werken. Hij
nam bij voorbeeld zetschippers aan uit de familie of van daarbuiten, die hij een schip
gaf. Door te varen konden ze zelf dat schip verdienen en eigenaar worden. Vader
Lubbers durfde dat risico aan.
Al dan niet met anderen heeft vader Lubbers de vloot uitgebreid met de Beatrix,
de Gerard Paul, de Gerard Reinier, de Erna Maria en de Carla Maria. Alleen de laatste
twee schepen zijn nog eigendom van de familie Lubbers. De aandelen zijn
ondergebracht in de Riviervaartmaatschappij Richard III BV, genoemd naar het schip
dat Mina meenam bij haar huwelijk.
Paul zou je dus een kleine reder kunnen noemen. Op een gegeven moment had hij
zelfs een coaster varen, de Olive, om de kapitein, John Wiegman, te helpen zelf
eigenaar te worden. Dat is ook gelukt.
Samen met de families Holthuizen en Van Laack had de familie Lubbers de
Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Fortuna opgericht. Er werd een strenge selectie
toegepast voor wie lid wilde worden, want men kwam voor elkaar op als er financiële
problemen waren. Voor calamiteiten waren ze herverzekerd. Paul Lubbers was
mede-oprichter en bestuurder. Toen hij in 1963 overleed, nam Ruud het van hem
over. Hij is nog jaren secretaris geweest.
Paul Lubbers was een self-made man. Hij had alleen maar lagere school en heeft
pas later, toen hij bij een bank ging werken, avond-mulo gedaan. Veel en hard werken
is een karaktertrek die Ruud van zijn vader heeft. Vader Lubbers kon geweldig
aanpakken. Hij had een gezin van negen kinderen. Er woonde ook nog een zus van
zijn vrouw in huis, tante Erna, die als kleuter kinderverlamming had gehad en tot
haar overlijden bij het gezin heeft gewoond. 's Maandags stond Paul om vier uur op
en bracht hij de was aan de kook voor hij naar zijn werk ging.
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Hij stond bekend als een sociaal voelend mens. Ook zijn personeel bij Hollandia
probeerde hij vooruit te krijgen. In de tijd dat de KVP - waar Paul Lubbers een vurig
aanhanger van was - de bezitsvorming als beste spaarvorm propageerde, bevorderde
vader Lubbers dat zijn werknemers in Krimpen aan den IJssel een eigen huis konden
krijgen. Nog hoor je, als je wel eens mensen spreekt die bij Hollandia Kloos werken,
dat de firma een uitstekend personeelsbeleid heeft. Vader Lubbers is daarin
voorgegaan. De zonen hebben dat voortgezet.
“Zijn leven was werken,” hebben zijn vrouw en kinderen op zijn graf op de
katholieke begraafplaats Crooswijk in Rotterdam laten zetten. Ik was bij de begrafenis,
in november 1963. Hij is tweeënzestig geworden. Ruud was zichtbaar eindeloos
verdrietig om het overlijden van zijn vader van wie hij geweldig veel hield. Op het
begraafplaats ging hij op een verhoging staan om een toespraakje te houden. “Een
groot mens is van ons heengegaan,” waren zijn eerste woorden.
Hoewel Ruud niet de oudste zoon was, lag het eigenlijk erg voor de hand dat hij
bij de begrafenis van zijn vader het woord voerde. Hij was vierentwintig jaar en qua
persoonlijkheid was hij toen al boven komen drijven.
Ruud had ook het bidprentje gemaakt, een plaatje ter nagedachtenis aan de
overledene met een foto op de ene kant en een levensbeschrijving op de andere kant.
“Een onvergetelijke werkkracht kenmerkte zijn leven en stimuleerde allen, die met
hem samenwerkten,” had Ruud geschreven. “Leiding gaf hij aan velen. Hij deed dat
met zulk een zorgzaamheid dat ieder er voortdurend vertrouwen uit kon putten. Hij
zelf steunde daarbij op een groot geloof, dat hem steeds weer de kracht gaf het goede
te doen.
Zijn eerlijke houding gaf hem een helder oordeel. Zij, die hem mochten ontmoeten,
werden altijd getroffen door zijn warme en diepgaande belangstelling. Zijn liefde
voor zijn vrouw was het hechte fundament voor een bloeiend gezin. Moge God hem,
die hier op aarde zo oprecht naar zijn geest en woord trachtte te leven, nu als onze
voorspreker met zich verenigen.”
De Lubbersen waren vrome mensen, praktizerende katholieken. Als er een nieuw
schip in de vaart kwam, mocht ik dat dikwijls inzegenen en Ruud was daar meestal
bij. Vanuit de stuurhut zei ik dan: “We gaan nu een nieuw werk beginnen en we
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vragen Gods zegen over deze nieuwe onderneming.” En dan maakte ik al of niet met
wijwater een groot kruis.
Sommige schippers houden die inzegening een beetje stil. Die gaan pas een dag
later proefvaren met hun gasten, zonder de pastoor. Maar de familie Lubbers was er
heel openlijk in. Ze verborgen bepaald niet dat ze katholiek waren. Ik ging altijd mee
om wat te drinken op het schip.
Ruud Lubbers is altijd kerkelijk gebleven. Ik zie hem nog wel eens in de kerk
zitten, aan de Hoflaan, in de buurt van zijn huis in Kralingen. Hij doet aan alles mee.
Hij is een normaal praktizerende katholiek.
Toen vader Lubbers was overleden, hebben we Ruud gevraagd de bestuurstaken
van zijn vader in het katholieke schipperswerk over te nemen. We hebben daarbij
een beetje gezinspeeld op zijn liefde voor zijn vader. Tot onze vreugde stemde hij
toe.
Wie vader Paul Lubbers gekend heeft, herkent hem in zijn zoon. Ruud was uiterst
correct en economisch in het gebruik van zijn tijd bij onze bestuursvergaderingen.
Net als Paul kwam hij altijd om vijf voor acht binnen en dan voelde je dat hij van de
anderen verwachtte dat die niet twee minuten over acht kwamen aanzetten. Je
geneerde je als je dat overkwam.
Hij had zich altijd enorm goed voorbereid, hoe onbenullig die vergaderingen van
ons soms ook waren. En als de agenda in een halfuur afgewerkt kon worden, had hij
dat het liefst. Daarna vertrok hij ook meteen weer. Dat was voor sommige mensen
wel eens ongezellig, want die beschouwden de vergadering niet alleen als zaken
doen, maar ook als een gezellige ontmoeting. Maar Ruud Lubbers bleef nooit om
nog een babbeltje te maken.
Typerend voor hem was dat hij een paar dagen later nog even belde om te vragen
hoe het ermee stond en of de besluiten die we hadden genomen al werden uitgevoerd.
Hij hield de zaken altijd goed in de gaten.
Ruud Lubbers was lid van de Rooms-Katholieke Schoolvereniging Sint Nicolaas,
genoemd naar de patroon van de schippers, lid van het bestuur van de Stichting
Katholieke Dagnijverheidsschool voor de Scheepvaart en als zodanig was hij
afgevaardigde in het stichtingsbestuur van het KOF, het Koninklijk Onderwijsfonds
voor de Scheepvaart.
Die clubs waren opgericht om het onderwijs aan schipperskin-
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deren te bevorderen, want naar school gaan is een probleem als je aan boord van een
schip woont. Ik heb de tijd nog meegemaakt dat er schipperskinderen waren die
helemaal geen onderwijs kregen. Die stichtingen waren er ook voor om ouders die
het internaatsgeld niet zelf konden betalen financieel bij te staan.
Eigenlijk deed Ruud Lubbers bij ons in het klein wat hij later in het groot is gaan
doen. Het ligt in zijn aard om samen met andere mensen voor een sociaal doel een
klus op te knappen en tot een goed einde te brengen. Hij is zakelijk, maar niet in de
slechte betekenis van het woord.
In de vereniging Sint Nicolaas heeft Ruud Lubbers geholpen allerlei internaten
op te richten. We hadden zelfs een schooltje in Duisburg. In Rotterdam hebben we
een pension voor werkende en studerende schippersmeisjes en een internaat voor
schipperskinderen opgericht. We hadden een fonds voor internaats- en kostgeld. Er
moest met de overheid onderhandeld worden over allerlei subsidies en dergelijke.
We wilden ook een katholieke binnenvaartschool. Daar hebben we ontzettend veel
voorbereidingen aan gehad. Er was al een gebouw, maar toen is de overheid een
beetje opstandig geworden. Ze wilden dat we een samenwerkingsverband zouden
aangaan met de neutrale scholen die al bestonden.
Ruud Lubbers hield wel van nieuwe dingen. We hebben toen met het neutrale
Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart in Amsterdam een overeenkomst
gesloten en we zijn in een gezamenlijke stichting gegaan, waarvoor nieuwe statuten
werden gemaakt. Die samenwerking was in die tijd een opzienbarende zaak in het
confessionele onderwijs.
Samen met Lubbers en de neutrale directeur Willem Lodder van het KOF hebben
we personeel geworven voor onze nieuwe school in Rotterdam. Het KOF was gewend
om praktijkmensen uit de binnenvaart op hun scholen aan te stellen. Maar onder
invloed van Ruud Lubbers moest het KOF bij de keuze van de nieuwe directeur met
die traditie breken. Het welzijn van de jongens en de medewerkers op de nieuwe
school moest van hem meer nadruk krijgen.
Met de werving van de nieuwe directeur heeft Lubbers zich intensief bemoeid.
“We moeten denken aan het bedrijf, de jongens op de school en de gezinnen waar
de kandidaten uit komen,”
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zei hij. Een zeer geschikte kandidaat viel af, omdat hij ver weg woonde en een gezin
met veel kinderen had. “Veronderstel dat ons experiment mislukt,” zei Lubbers. “We
kunnen die man, die met zijn hele gezin moet verhuizen en nu een goede baan heeft,
dat risico niet laten lopen.” De voorkeur ging uit naar de adjunct-directeur van een
meisjesschool die vaderlijke zorg voor kinderen uitstraalde en dat later ook bleek te
bezitten.
We werden het er ook over eens dat het marine-accent dat het KOF in zijn scholen
legde in de katholieke school werd afgeschaft. Destijds heette de directeur van een
KOF-school commandant en de leraren en leerlingen liepen in uniformen. Daar
wilden we vanaf en dat is ook gebeurd.
Ook de naamgeving moest duidelijk zijn. De school diende Katholieke
Binnenvaartschool te heten. Daarmee werd afgezien van de titel Oranje Nassauschool,
hoewel we niets tegen het koningshuis hadden. Integendeel. Maar de naam moest
duidelijk en verkoopbaar zijn. De mensen moesten al door de naam weten met wie
en wat ze te doen hadden.
Van Ruud Lubbers leerde je veel. Ik had eens een boekje geschreven over de
inrichting van internaten. “Over de ideale huisvesting, verzorging en opvoeding van
schipperskinderen,” had ik op de kaft geschreven. Maar Lubbers had daar een
opmerking over. “Je moet niet over ideaal spreken, maar over optimaal.” Dat heb ik
toen veranderd.
Het wijzigen van dat woordje “ideaal” in “optimaal” was typerend. Als ik hem nu
aan het werk zie en hij moet tegen zijn zin water in de wijn doen om tot een oplossing
te komen, dan is zijn instelling: ik moet een opdracht uitvoeren, ik moet gewoon
streven naar wat haalbaar is.
Iedereen in de besturen van al die clubs waarin hij en ik zaten, was verbaasd over
de snelheid waarmee Lubbers dingen begreep en de ongelooflijke snelle, wiskunstige
manier waarop hij tot oplossingen kwam. Als er een prijs berekend moest worden,
van het kostgeld van een internaat bij voorbeeld, dan was Lubbers ons allemaal te
snel af. “Dan noemen we dit X en dat Y,” zei hij dan. En dan vermenigvuldigde en
deelde hij wat en dan kwam het bedrag eruit. Daar was hij heel handig in.
Lubbers is niet iemand met wie je ruzie maakt. Ik kan me dat gewoon niet
voorstellen. Hij zal wel eens iemand de waarheid
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zeggen, maar verder is hij uiterst evenwichtig. Hij relativeert ontzettend. Ik denk dat
hij ook het economisch nut van ruzie maken afweegt en tot de conclusie komt dat
hij er niks mee opschiet. Hij is nauwelijks in staat om op de man te spelen.
Ik denk dat hij de eerste plaats gewoon zijn werk wil doen. Daarom is de val van
zijn kabinet in mei 1989 hem ook aan het hart gegaan. Als demissionair
minister-president kon hij niet gewoon doorwerken. Hij wilde een goede klus doen.
Dat ziet hij als zijn verantwoordelijkheid. En daar hoeft niemand hem voor te prijzen.
Zelfs het prijzen relativeert hij.
Je kunt zeggen dat onze schippersclub nog van invloed is geweest op zijn overstap
naar de politiek. Een van onze andere bestuursleden was schipper Jan de Bot van het
schip de Laurentius. Kort voor de verkiezing van de nieuwe Rijnmondraad in 1970
was er een vergadering van de Rotterdamse KVP in restaurant Engels, vlak bij het
Rotterdamse Centraal Station. Lubbers stond achter in de zaal, samen met Jan de
Bot. Toen vroeg iemand achter de tafel: “We zoeken nog gegadigden voor de
Rijnmondraad.”
Jan de Bot riep: “Hier staat er een. Dat is een zoon van Mina van Laack. Die kan
de handen uit de mouwen steken.” Zo is hij de politiek ingerold. Je kunt zeggen dat
de politieke loopbaan van Ruud Lubbers het werk is van “de heilige geest,” want dat
was de bijnaam van Jan de Bot.
In 1973 was ik met het bestuur van de schippersbond, de Rooms-Katholieke Bond
van Reders en Schippers Sint Nicolaas, op bezoek bij de voorzitter, het toenmalige
KVP-kamerlid Sjef van Dongen in het Zeeuwsvlaamse Aardenburg, die daar
burgemeester was. Daar lazen we in de Volkskrant dat Lubbers waarschijnlijk minister
van Economische Zaken zou worden. We dachten dat het onzin was, omdat er zo
veel namen werden genoemd. Maar we vonden dat hij het wel zou kunnen, dat hij
een heel geschikte kandidaat was.
Toen nog niemand iets wist over de politieke carrière van Lubbers, zaten directeur
Willem Lodder van het KOF en ik eens te praten en toen zeiden we tegen elkaar:
“Die Ruud Lubbers is een vent die wel eens minister zou kunnen worden. Misschien
wel minister-president.” Hij straalde het al uit.
Bij de KRO, waar Ruud Lubbers in de Programma Adviesraad
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zat, waren ze op een gegeven moment op zoek naar een nieuwe voorzitter. Ik sprak
toevallig een van de directieleden en zei: “Is dat niets voor Ruud Lubbers?” Hij
antwoordde: “Nee. Daar zijn wij veel te klein voor. Die man kan veel meer aan.”
Toen hij eenmaal minister was geworden, heeft hij zich met een keurig briefje
voor al zijn bijbaantjes bij ons afgemeld. Na 1973 heb ik hem nog wel eens opgebeld
en gevraagd of hij een spreekbeurt kon komen houden. Toen zei hij: “Dat kan ik
moeilijk weigeren en als je volhoudt kom ik. Maar doe me een lol: ik ben gewoon
graag een avond thuis.”
Daarna heb ik hem alleen nog gevraagd voor de opening van een nieuw
KSCC-schipperscentrum aan de Waalhaven in Nijmegen. Dat doet hij dan uit
sympathie voor de binnenscheepvaart. Hij bleek daar ongelooflijk getapt te zijn bij
de schippers. Er kwamen er ongeveer tweeduizend opdagen.
Toen we in het voorjaar van 1989 een nieuwe voorzitter voor het katholieke
schipperswerk zochten, heb ik hem gebeld om te vragen of hij eens wilde nadenken.
Dat zou hij doen. Zulke contacten hebben we dus nog wel.
De familie is ook nog steeds geïnteresseerd in ons. Mevrouw Mina Lubbers-Van
Laack, die aan de Maasboulevard in Rotterdam woont en ondanks haar hoge leeftijd
nog steeds autorijdt, heeft in 1977 onze katholieke schippersschool in Mook geopend
en Lubbers' vrouw Ria in 1985 ons vernieuwde schippersinternaat Julia in
Zwijndrecht. Bij die gelegenheid heeft Ria mij op mijn nummer gezet. Toen zij nog
niet getrouwd was, was Ria een van mijn leerlingen op de avond-mulo. Ik heb haar
ooit een keer de klas uit moeten sturen. Ria is niet iemand die een blad voor de mond
neemt. In haar speech in Zwijndrecht nam ze wraak op me.
Bij mijn veertigjarig priesterjubileum in juni 1989 was Ruud er ook. Hij wil dan
niet vooraan in de kerk zitten, maar gewoon tussen de mensen. Voorafgaand aan de
receptie in het schipperscentrum aan de Mauritsweg in Rotterdam bleef hij net als
de andere gasten braaf op de stoep wachten tot hij naar binnen kon. Een paar
schippersjongens hadden hem nog niet in de gaten gehad en zeiden tegen elkaar:
“Lubbers komt ook.” “Sterker nog,” zei Lubbers. “Hij is er al.”’
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Rob Lubbers
Lubbers als broer
Tien jaar lang heeft Ruud Lubbers samen met zijn broer Rob leiding
gegeven aan het constructiebedrijf Hollandia in Krimpen aan den IJssel.
Onder hun bewind groeide het bedrijf tot een onderneming met, toen Ruud
Lubbers in 1973 minister werd, duizend werknemers en een omzet van
zestig miljoen gulden. Hij was vierentwintig jaar toen hij bij Hollandia
kwam en vierendertig jaar toen hij vertrok.
Zijn vader Paul Lubbers (1901-1963) vond hem eigenlijk te abstract voor
het bedrijfsleven. Volgens hem was zijn zoon een theoreticus die eerder
professor zou worden dan ondernemer. Zelf ambieerde Ruud Lubbers
geen carrière in het bedrijfsleven. Hij wilde liever de wetenschap in. De
dood van zijn vader belette dit.
Ruuds broer Robert Marie Lubbers (1936) is nog steeds directeur van
Lubbers' constructiewerkplaats en machinefabriek Hollandia BV, die in
1977 fuseerde met F. Kloos & Zonen's Werkplaatsen NV in Kinderdijk.
De samengevoegde bedrijven werken sindsdien samen onder de naam van
het op de beurs genoteerde fonds Hollandia Kloos Holding NV. Rob
Lubbers is sinds 1984 lid van het landelijk bestuur van het Nederlands
Christelijk Werkgeversverbond NCW en voorzitter van de regionale
vereniging NCW West van deze werkgeversorganisatie.
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‘Geen gehechtheid aan geld’ - 1945: de vier broers Lubbers, v.l.n.r.: Rob, Ruud, Leo, Richard
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Rob Lubbers: ‘Het lag niet in de lijn der verwachtingen dat Ruud in het bedrijf zou
komen. Mijn vader had, tot hij in 1955 eigenaar werd van Hollandia, gewoon een
baan als werknemer bij dat bedrijf. Dat je later in de leiding van de onderneming zou
komen was helemaal niet vanzelfsprekend. Wij zijn thuis nooit in die sfeer opgevoed.
In de jaren twintig was mijn vader werkzaam bij een zandwinningsproject in de
Seine bij Parijs van de Amsterdamse Ballast Maatschappij, de bouwonderneming
van de familie De Vilder. In 1928 betrok Ballast hem bij het opzetten van een
schroefboutenfabriek op een terrein in Krimpen aan den IJssel waar de onderneming
een trottoirtegelfabriek had staan. De tegelfabriek verhuisde met Ballast naar
Amsterdam.
Begin 1929 benoemde de Ballastdirectie mijn vader tot directeur van de
schroefboutenfabriek, die toen al Hollandia heette. Hollandia was een populaire naam
toen, die je in heel veel bedrijven terugvindt. Er heerste toen een sfeer van: koop
Nederlandse waar, dan helpen we elkaar. De aandelen van het naamloze vennootschap
Hollandia waren in handen van de Amsterdamse Ballast Maatschappij. Mijn vader
was, zoals dat werd genoemd, aangesteld directeur en dat is hij tot 1955 gebleven.
Alleen tijdens de oorlogsjaren fungeerde mijn vader niet als directeur. Hij kon het
niet goed vinden met de bezetter. In 1941 moest hij bij de Rivierpolitie komen en
toen heeft hij een week of zes in het Haagsche Veer in Rotterdam gevangengezeten.
Dat had geen invloed op zijn houding. Hij bleef weigeren produkten voor de
Wehrmacht te maken.
De commissarissen van Hollandia hebben toen een compromis getroffen door hun
directeur Lubbers te ontslaan en daarvoor in de plaats een deutschfreundliche directeur
te benoemen. Ze stelden daarbij wel de voorwaarde dat de Duitsers mijn vader niet
meer zouden lastig vallen.
Ondanks deze afspraak is hij toch gegijzeld en gevangengezet in het Kleinseminarie
van Haaren, Noord-Brabant. Daar behoorde hij tot de groep van dertig, veertig mensen
die in augustus 1942 gefusilleerd zou worden voor de mislukte aanslag in Rotterdam
op een trein met Duitse verlofgangers. Uiteindelijk zijn vijf mensen, onder wie de
Rotterdammers Robert Baelde, Chris Bennekers en Willem Ruys, gefusilleerd. Mijn
vader heeft er nooit over gesproken en mijn moeder alleen heel sporadisch.
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Later is hij vrijgekomen en op Dolle Dinsdag was hij heel snel bij de garage waarin
zijn oude Dodge stond. In het begin van de oorlog had hij daar de wielen vanaf
gehaald om te voorkomen dat de auto geconfisqueerd zou worden. Dolle Dinsdag
heeft hij ze er snel weer opgezet en 's middags reden we als kinderen heerlijk met
mijn vader door de stad. Toen kwam de kater. De volgende dag heeft hij de Dodge
maar weer uit elkaar gesleuteld.
Met de werknemers op het bedrijf onderhield hij wel steeds contact. Toen tegen
het einde van de oorlog alle machines naar Duitsland getransporteerd zouden worden,
hebben werknemers de machines in dekzeilen genaaid en hier in de polder in sloten
gezet.
Op 5 mei 1945 is mijn vader naar het bedrijf gegaan en heel kort daarna kon de
onderneming weer produceren, eigenlijk zodra de machines uit de sloten waren
gevist. Hij was nog niet opnieuw aangesteld als directeur dus de eerste opdrachten
nam hij gewoon als privé-persoon aan. De hoofdingenieur-directeur van de
Zuiderzeewerken zocht bij voorbeeld contact, omdat er een noodreparatie verricht
moest worden aan de sluizen in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand.
Hij had na de oorlog natuurlijk bij sommigen veel goodwill gekweekt door zijn
houding tijdens de oorlog. Maar die eerste naoorlogse jaren waren überhaupt
gigantische tijden voor een bedrijf als Hollandia. Op zijn auto had mijn vader een
bord met de tekst Bruggenbouw, zodat hij op ponten en in het verkeer altijd voorrang
kreeg. Hij mocht doorrijden, want hij kwam immers voor het landsherstel.
In 1955 wilde de Amsterdamse Ballast Maatschappij al het kapitaal dat vastzat in
de onderneming vrijmaken voor eigen investeringen. Toen heeft mijn vader zijn
vingertje opgestoken. In wezen volgde toen wat tegenwoordig een management buy
out wordt genoemd. Op vierenvijftigjarige leeftijd werd mijn vader eindelijk zelf
eigenaar. Er werd een nieuwe vennootschap opgericht met als naam: Lubbers'
constructiewerkplaats en machinefabriek Hollandia BV.
In augustus 1963 kreeg mijn vader een hersenbloeding. Vrij kort daarna, in
november van dat jaar, is hij overleden. De commissarissen van Hollandia, dat toen
650 personeelsleden telde, moesten toen beslissen wie directeur zou worden.
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Hoewel ik vanaf mijn twintigste aan de onderneming was verbonden, stond niet
zonder meer vast dat ik mijn vader zou opvolgen. Ik was nog maar zevenentwintig
jaar oud en bovendien was Hollandia niet gestructureerd als een familiebedrijf waarbij
het traditie is dat de zoon in zijn vaders voetsporen treedt. Mijn vader was te kort
eigenaar geweest om het een familiebedrijf te laten worden. Hollandia is ook nu nog
steeds geen familiebedrijf. Noch mijn kinderen, noch die van Ruud hebben gerichte
plannen hier te komen werken.
De commissarissen moesten dus een dilemma oplossen. Ik kon met de leiding
worden belast, maar er kon ook een directeur vanbuiten worden aangetrokken. Voor
beide mogelijkheden was veel te zeggen. Een derde optie was een directie samen
met mijn broer Ruud. Die was toen aan het eind van zijn militaire diensttijd en had
plannen om bij professor Witteveen te promoveren op een monetair onderwerp. Toen
is door de commissarissen gezegd: “Zou hij geen directie-secretaris kunnen worden?
Hij heeft weliswaar geen ervaring, maar je kan zo'n economiestudie in Rotterdam
ook niet helemaal uitvlakken.”
Voor ons beiden gold dat we van huis uit vertrouwd waren met het reilen en zeilen
van de onderneming. Mijn vader was nogal een openhartig type. Als je belangstelling
had kon je de informatie zo van hem krijgen. Dus mijn broer en ik wisten een hele
hoop over het bedrijf. Alles afwegende hebben de commissarissen toen voor ons
gekozen. Ruud zou de financieel-economische kant voor zijn rekening nemen en ik
de meer technisch-commerciële.
Ruud en ik waren de enige zoons die beschikbaar waren. Mijn oudste broer,
Richard, heeft wel intensief met de gedachtenwisseling meegedaan, een beetje als
klankbord voor de familie. Hij had sociologie in Nijmegen gestudeerd en kwam na
zijn afstuderen in dienst van het organisatiebureau Van Ginniken in Tilburg, dat later
is samengevoegd met Berenschot. Vanaf zijn afstuderen is hij actief geweest in
ziekenhuisorganisaties en dan toegespitst op de personeelssector. Thans is hij directeur
van een ziekenhuis in Heerlen.
De jongste broer, Leo, is van 1942, en die was in 1963 net van de middelbare
school af en bezig met zijn eerste jaar in Delft. Hij heeft meer een handelskarakter
over zich. Hij is eigenaar/directeur van een handelszaak voor bouwmachines
geworden.
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Het was destijds niet makkelijk uit te leggen dat iemand van zeventwintig jaar met
zijn broer van vierentwintig jaar de leiding kreeg van een bedrijf met 650 werknemers.
Toen we benoemd waren, ik als directeur en Ruud als directie-secretaris, heeft de
hele omgeving, klanten, personeel en leveranciers, met argusogen staan kijken.
“Moeten die twee jonge knullen het nou gaan doen?” werd gezegd. Die reactie was
wel begrijpelijk, want mijn vader was een heel grote en herkenbare persoonlijkheid,
een pionierstype, die alom bijzonder gerespecteerd werd.
Ik denk dat het redelijk goed, om niet te zeggen wonderwel is gelopen. Ruud is
een paar maanden vervroegd uit dienst gekomen en begonnen in de disciplines
waarmee hij door zijn studie vertrouwd was. We functioneerden erg openhartig en
wisselden veel informatie uit. Niet in de zin dat we nou uren bij elkaar zaten om te
praten, maar er was gewoon voortdurend contact.
Wellicht was het een verrassing voor mijn broer dat ook ik een specifiek
financieel-economische belangstelling bleek te hebben, waarvan hij juist dacht dat
hij die als component zou inbrengen. Op zijn beurt bleek Ruud overigens niet
technisch. Ruud is volstrekt a-technisch.
Al snel werden we door elkaar gehaald, hoewel we uiterlijk niet echt op elkaar
lijken. Als er gebeld werd en naar de heer Lubbers werd gevraagd moest de telefoniste
altijd vragen: “Welke Lubbers, mijnheer Rob of mijnheer Ruud?” Veel maakte het
niet uit, want we konden elkaar op vrijwel elk onderwerp vervangen.
Natuurlijk waren er wel verschillen. Ik denk dat mijn broer veel gestructureerde!was en nog steeds is als het zijn tijdsbesteding betreft. We komen uit een gezin met
negen kinderen en hij kon altijd rustig in de kamer waar iedereen zat te praten een
boek lezen. Dan ging volstrekt langs hem heen wat er gebeurde, dan was hij met dat
boek bezig. Maar als er over een onderwerp gesproken werd waar hij belangstelling
voor had, sloot hij zich heel makkelijk bij de discussie aan.
Aan die gesprekken thuis heb ik heel veel gehad. Mijn vader was een echte
entrepreneur, die zich niet alleen op het staalbedrijf richtte. Hij had ook nog een
scheepvaartonderneming en een bouwbedrijf. Dat hele terrein heb ik altijd met
belangstelling en goed luisterend gevolgd.
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Wat ik aan kennis heb geabsorbeerd in al die gesprekken met mijn vader,
compenseerde voor een deel het gemis aan een universitaire studie. Ik voelde volstrekt
geen achterstand als Ruud zijn studiegenoten mee naar huis nam en we, zeker als
mijn vader erbij was, tot één, twee uur 's nachts discussieerden. Ik denk dat ik door
mijn ervaring in het bedrijf zelfs een kleine voorsprong op die studenten had.
Als ik in mijn schoolvakanties werkte, ging ik naar de montage toe, trok een overall
aan, en deed mee. Maar als mijn broer iets ondernam in vakanties, tja, dan ging hij
naar Spanje om wat te bekijken, of naar Parijs om een cursus te volgen. Hij had een
andere belangstelling. Wat ook meespeelde was dat ik op de HBS zat en hij op het
gymnasium. Toen hij op het Canisius bekend maakte dat hij economie in Rotterdam
ging studeren was dat een hoogst kwalijke zaak. Dat mocht helemaal niet. Hij had
filosofie of iets dergelijks moeten gaan studeren, maar zeker niet zo'n dom vak als
economie. Dat past niet bij de jezuïeten.
Hij was altijd leergierig. Als je een jaar of veertien, vijftien, zestien bent en je gaat
vier of zes weken naar Parijs steek je heel wat van het Frans op. Het werd van huis
uit altijd gestimuleerd om wat te ondernemen en dan kreeg je daar ook de ruggesteun
voor. Ofschoon altijd mondjesmaat. Mijn vakantiewerk werd niet betaald en Ruud
kreeg geen royale portemonnee mee. Hij zat dan ergens in een achteraf hotelletje
met een gammele lift, ergens op de zevende verdieping. In de jaren vijftig, zestig
gebeurde het met de slof- en schoenmethode. Als je met iemand meerijdt is dat
goedkoper dan met de trein. Dus zie maar dat je een lift krijgt.
Ik hou niet zo van het begrip wapenfeiten, het is dank zij een gemeenschappelijke
inzet dat we in de overgangsperiode alle problemen hebben opgelost en de zaak
hebben opgevangen. Ruud is heel nadrukkelijk actief geweest met de reorganisatie
van een bedrijf van ons in Amsterdam. Voor mijn vader overleed hadden we daar
het bedrijf Jonker overgenomen. Later is in Amsterdam ook Du Croo en Brauns, dat
ongeveer dezelfde produkten leverde als Hollandia, door ons opgekocht. Ruud heeft
beide ondernemingen samengevoegd tot Jonker-Du Croo. Hij had die hele
herstructurering in zijn portefeuille.
In het begin van de jaren zeventig hebben we de eigendomsver-
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houdingen bij Hollandia geregeld. Na het overlijden van mijn vader waren wij, negen
broers en zussen, eigenaar van de onderneming. Begin jaren zeventig kwam de vraag
aan de orde of we met z'n negenen door moesten gaan. Uitkomst van die discussie
was dat het toch verstandiger was om van de twee actieve broers in de onderneming,
Ruud en ik, de nieuwe eigenaren te maken. Wij moesten dus van de anderen de
aandelen kopen.
Bij die hele transactie, een uitvloeisel van een gemeenschappelijke discussie, heeft
Ruud een heel herkenbare inbreng geleverd bij de uitwerking. Logisch, want de hele
fiscale portefeuille met alles erop en eraan had zijn speciale belangstelling. Het
overleg met de accountants, maar dan primair belastingtechnisch gericht, behoorde
tot zijn taak.
De koop van die aandelen is wel aardig omdat het weer aangeeft dat Hollandia
niet een traditioneel familiebedrijf is. Er waren drie randvoorwaarden. Er zou een
neutrale prijsvaststelling plaatsvinden door een commissie van drie wijze mannen;
over de prijs kon niet onderhandeld worden; en de koopsom zou onmiddellijk na
fiattering van de transactie worden voldaan.
Bij familievennootschappen zie je heel vaak dat de koopsom verschuldigd blijft
en dat geeft veel ellende. Want als het dan goed gaat met de onderneming vinden de
verkopende partijen dat ze te goedkoop verkocht hebben en als het slecht gaat, zegt
de kopende partij: “Sorry, ik heb nu het geld niet om te betalen.” Dan blijf je als
verkopende partij toch nog gecommitteerd bij het reilen en zeilen van de onderneming.
Dat wilden Ruud en ik niet, vandaar dat wij zeiden dat de koopsom van de ene op
de andere dag door ons op tafel zou worden gelegd.
Het kostte veel inspanning om met de bankiers een arrangement te sluiten, want
Ruud en ik moesten wel zeven negende van de waarde van de onderneming ophoesten.
Dit soort processen vergt een hoop informatieverschaffing en begeleiding en daar
was Ruud zeer actief in. De hele transactie is, uiteindelijk, gegaan zoals afgesproken,
hoewel wij de koopsom natuurlijk aan de hoge kant vonden en de verkopende broers
en zussen een tegengestelde mening hadden.
In 1965 benoemden de commissarissen Ruud tot directeur. Hij was toen twee jaar
directie-secretaris geweest. Onderling veranderde er niets, we droegen samen al de
verantwoordelijkheid.
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Maar ja, op een gegeven moment moet er toch een soort bevestiging zijn van de
functie die je vervult. Het was volstrekt logisch dat hij ook formeel directeur werd.
Op den duur besteedde hij veertig procent van zijn tijd aan activiteiten buiten de
onderneming. Bij mijzelf was het een procent of twintig. Wij waren ervan overtuigd
dat zulke activiteiten een spinoff voor de onderneming hadden. In feite hadden we
overtollige capaciteit bij het runnen van de onderneming. Die kan je gebruiken om
de onderneming uit te bouwen, maar je kan ook besluiten een deel van de tijd te
besteden aan dingen die erbuiten liggen.
Die sociale verantwoordelijkheid, om dat zware woord maar te gebruiken, hebben
we van huis uit meegekregen, maar natuurlijk speelt ook de Canisiusopvoeding een
rol. Daar was je niet alleen met je studie bezig. Je was ook nog eens lid van een paar
clubs. Mijn vader was ook niet alleen zakelijk bezig. Als er een kerk in Krimpen
gebouwd moest worden, was hij beschikbaar om daaraan mee te werken. Later heeft
hij in Rotterdam in het bedrijfsapostolaat gezeten. Dat soort dingen deed je, dat
hoorde bij je verantwoordelijkheden.
Ruud is vanaf zijn middelbare schooltijd geïnteresseerd geweest in de politiek. Ik
ben er nooit goed achter gekomen, maar ik denk dat mijn vader vroeger ook een heel
herkenbare politieke richting heeft gehad. Dat veel commissarissen bij het bedrijf
bekende KVP-politici waren, heeft daar geen enkele relatie mee. Dat is overwegend
voortgekomen uit de banden van de familie De Vilder, de eigenaar van de Ballast
Maatschappij en dus tot 1955 eigenaar van Hollandia.
Professor Krul was commissaris bij Ballast en uit hoofde daarvan ook commissaris
hier. Mr P.J. Aalberse was een familierelatie van Krul. Professor De Quay, de latere
premier, was volgens mij ook commissaris bij Ballast en die is toen ook hier benoemd.
De Quay is in 1948 teruggetreden als commissaris bij Hollandia omdat Hollandia
een vestiging in Brabant had en hij commissaris van de koningin in Noord-Brabant
werd. Hij kon die twee functies niet met elkaar verenigen. Toen is Reinalda, de
commissaris van de koningin in Utrecht, hem opgevolgd.
De benoeming van commissarissen is vaak niet gestructureerd. Je kijkt voor een
commissaris in je eigen circuits en kennissen-
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kling als er iemand wordt gezocht. Voor de samenstelling van de raad van
commissarissen hebben we bij Hollandia een helder patroon. We willen iemand uit
de sociale sector. Op dit moment is dat de heer W.F. Schut. Die is weliswaar minister
van Volkshuisvesting geweest, maar was geen professionele politicus. Hij had in
Rotterdam een stedebouwkundig bureau en was een AR-man.
Verder willen we altijd iemand hebben die als aannemer in het ondernemersvak
zit. Dat is jarenlang de heer Slotboom geweest, de president-directeur van de
Koninklijke Maatschappij Wegenbouw. Bij zijn overlijden is hij opgevolgd door
mijnheer J.K.J. Kokje, voorzitter van de raad van bestuur van Volker Stevin en sinds
kort met pensioen.
De derde lijn is de juridische lijn. Lange tijd is dat de heer J. Dutilh geweest van
het gelijknamige kantoor in Rotterdam, die nu is opgevolgd door een collega van
hem, de heer J.A. van de Ven. En dan is er nog de commissaris met een financiële
achtergrond. Dat was jarenlang Van den Berge, oud-staatssecretaris van Financiën,
gekozen voor zijn deskundigheid en niet voor zijn band met de politiek. Thans is de
heer M.W. Dekker de financiële man in ons college. We hebben natuurlijk wel eens
gezegd dat we ook iemand zouden moeten hebben die de weg weet in Den Haag.
Dat is de heer M.C. Verburg, oud-PvdA-senator en lid van de Raad van State.
Toen Ruud in de Tweede Kamer kwam is even geopperd dat hij commissaris zou
kunnen worden, maar hij en ik vonden dat geen aantrekkelijke situatie. Hoe moet ik
dat zeggen; ik denk dat we beiden het karakter hebben om nogal intensief met iets
bezig te zijn. Een commissaris heeft toch meereen controlerende, adviserende dan
een actieve rol.
In onze kringen werd het niet als iets bijzonders ervaren dat hij aan de ene kant
betrokken raakte bij de KVP-radicalen en aan de andere kant actief was in de
werkgeversorganisaties. Het was niet would-be. Beide activiteiten pasten bij hem.
Er waren opvattingen en ideeën die hij tot uitdrukking wilde brengen.
Hij had voldoende realiteitsbesef om te weten dat je dingen niet kan forceren. Ik
heb van nabij meegemaakt dat hij besloot in de KVP te blijven en niet samen met
Van Doorn en Jurgens de PPR op te zetten. Het was een heel bewuste keuze. “Ik
blijf bij mijn
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opvattingen, maar wel als KVP'er. Ik ben ervan overtuigd dat je veel meer binnen
de club dan buiten de club kunt bewerkstelligen,” zei hij.
Door de relatieve overcapaciteit in de leiding van het bedrijf was het, toen hij in
1973 werd gevraagd minister te worden, een betrekkelijk makkelijke beslissing voor
ons. Daar hadden we eigenlijk maar vijf of tien minuten voor nodig. Ik heb gezegd
dat hij zelf moest kiezen. Als hij ambitie had om de politiek in te gaan moest hij ja
zeggen. Het probleem bij Hollandia zou dan wel worden opgelost. Als ik me voor
de volle honderd procent aan Hollandia zou wijden kon ik het gat dat hij achterliet
overbruggen. Mijn eigen externe activiteiten moest ik dan natuurlijk wel opdoeken,
helaas.
Er was nog een tweede element waardoor het voor mij zelf niet zo eenvoudig lag.
In 1973 waren er al de eerste signalen van een teruggang in de conjunctuur. “Op het
moment dat jij weggaat en de zaken blijven goed gaan, is er geen probleem,” heb ik
hem gezegd. “Maar op het moment dat het minder wordt, zullen ze zeggen dat sinds
Ruud bij het bedrijf is vertrokken het slechter is gegaan.” De zwartepiet lag dus bij
mij. In deze openhartigheid heb ik met hem over die beslissing gesproken en ach,
helemaal een verrassing was het niet. Hij was tijdens de formatie van het tweede
kabinet-Biesheuvel in 1972 door sommige mensen al voor een ministerspost genoemd.
Een mogelijkheid die overigens toen al weer vrij snel achter de horizon was
verdwenen.
Toen hij in 1973 werd gevraagd, hadden we net een groot werk afgeleverd in
Terneuzen. We waren al drie maanden aan het stoeien over de afrekening met het
ingenieursbureau Lummus, dat de opdrachtgever representeerde. We konden geen
overeenstemming bereiken en toen heeft mijnheer H. Andriessen, hoofd inkoop van
Lummus, ons en de eigenlijke opdrachtgevers, Amerikanen, opgetrommeld.
Wij zijn toen met een zware delegatie naar ze toe gegaan. 's Middags om twee uur
zijn we de discussie begonnen. Wij bleven op ons standpunt staan. De Amerikanen
liepen voortdurend de kamer in en uit, lieten de deuren dichtslaan en nog meer van
dat theater. In ieder geval hadden we om halfzes de zaak afgedaan op 80 of 85 procent
van onze bruto vraagprijs. Daarmee waren we tevreden.
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Ruud had in zo'n gesprek een heel herkenbare inbreng. Gewoon analyseren wat de
andere partij zegt. Kijken wat wel en niet gevoelig ligt. Je hebt soms in
onderhandelingen dat mensen zich ergens in vastgebeten hebben, ook al hebben ze
ongelijk. En dan kan je beter maar niet op dat onderdeel doorgaan. Probeer maar een
beetje te schuiven, zonder de man aan te tasten in zijn standpunt. Via een andere weg
kom je dan toch wel tot een resultaat dat je zint. Ik moet zeggen dat dit heel specifiek
van Ruud is, maar ik herken het ook bij mezelf. Voor een ondernemer spreekt het
immers voor zich dat je bereid bent compromissen te sluiten, want je moet met klanten
op enig moment de zaak afdoen.
In ieder geval belde de volgende morgen om acht uur Andriessen op. Dus Ruud
zegt “Wat kan ik nog voor u doen, mijnheer Andriessen?” denkend dat hij misschien
nog iets wilde zeggen over de onderhandelingen van gisteren. “Weet u wel wie ik
ben?” vroeg Andriessen. “Zeker wel,” zei mijn broer, “Andriessen van Lummus.”
Maar het was dus Andriessen van de KVP met het verzoek of Ruud naar Den Haag
wilde komen. Later bleek dat het broers waren.
In al die jaren dat hij in de politiek werkzaam is, vind ik Ruud niet veel veranderd,
behalve dat hij nu nog meer gericht bezig is, nog extremer, gebiologeerd bijna.
Vroeger had hij toch de flexibiliteit om nog eens een keer met zijn vrienden erop uit
te trekken en eens lekker door te zakken. Hij is strakker geworden in het invullen
van zijn tijd. We zijn regelmatig samen met onze gezinnen met vakantie geweest en
dan merk je dat ook, dat afmattende. “Nou ga ik drie uur sjouwen,” zegt hij dan, en
dan wordt er drie uur gesjouwd. Maar dan gaan we ook om negen uur weg en zijn
we om twaalf uur weer terug. En dan is het: “Iets drinken en nog even bridgen?”
Maar dan precies gecomputerd. Om twee uur zegt hij: “Nou ga ik een boek lezen.”
Hij heeft nog steeds een brede belangstelling. Als hij ergens naar toe moet, heeft
hij zich altijd weer in het betreffende onderwerp verdiept, hij weet dan precies waar
het over gaat. Hij leest ook nog steeds veel boeken. Dat doet hij in zo'n akelig tempo,
diagonaal lezend. Dat heeft hij altijd gedaan. Je kunt hem een boek geven en dan
gaat hij om vier uur zitten en om zeven uur zegt hij: “Nou heb ik het gehad.” Ik vind
het wonderbaarlijk,
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maar dan heeft hij de inhoud ook echt geabsorbeerd. Wat zijn belangstelling heeft,
neemt hij snel in zich op. Hij onthoudt het ook, want hij kan die kennis altijd weer
reproduceren. Ik denk dat hij daarmee best wel eens mensen hindert, zo van, hoe
weet hij dat nou?
Het valt me op dat we vroeger allebei wat directer waren, weliswaar
compromisbereid, maar wel een keer zeggen: geen gezeur, nou moet er een keer een
conclusie komen. Hij heeft geleerd dat er op sommige momenten geen conclusies te
maken zijn. Om te voorkomen dat het ruzie wordt kan hij zich gewoon een tijdje van
een probleem distantiëren. Ik weet dat hij vroeger meer acteerde zoals ik acteerde,
maar dat hij zich nu gewoon realiseert dat bepaalde processen tijd nodig hebben.
Ik ben wat dat aangaat nog steeds heel direct. Ik ben betrokken bij de vaste
oeververbinding over de Westerschelde en dat loopt nou al bijna drie jaar. Als je ziet
hoe weinig er in die periode is gebeurd, word ik helemaal niet goed van het tijdverlies.
Ruud heeft aanvaard dat die processen langzaam gaan. Hij heeft het me ook een
keer uitgelegd. “Jij zit erin, jij kent de details, jij weet precies hoe het werkt. Maar
alle andere mensen die wat verder op een afstand staan, krijgen het probleem voor
de eerste keer aangereikt, die moeten het eerst nog absorberen. Er moet eerst een
gewenningsproces plaatsvinden. Pas na enig moment begint het zijn bedding te
vinden en pas dan krijg je kans op besluitvorming.”
Het is een historisch-maatschappelijk feit dat het katholieke volksdeel vroeger in
bestuurlijke zin niet aan de bak kwam. Het waren de protestanten die de bestuurlijke
functies verrichtten, dus als je als katholiek je boterham wilde verdienen, moest je
het particuliere bedrijfsleven in of zelf wat ondernemen. Dat zie je als je naar de
winkelbedrijven kijkt, die zijn of joods of katholiek. Het katholieke volksdeel was
altijd zakelijk ingesteld omdat daar gewoon, uit nood, de enige weg lag om een
bestaan te verzorgen.
Maar een zakelijke opstelling hoeft nog niet te betekenen dat je uit bent op rijkdom,
dat hoeft niet het voornaamste oogmerk te zijn. Het klinkt een beetje flauw, maar je
hebt een opdracht gekregen en dan moet je het beste doen. Die sfeer hebben we ook
meegekregen van huis, geen gehechtheid aan geld.
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Het klinkt wat overdreven, want Ruud drinkt er geen borrel meer of minder om, maar
hij heeft geen behoefte om zijn financiële mogelijkheden te benutten voor weet ik
wat, een tweede huis of dure jachten. Dat heeft niemand van onze familie, daar zijn
we niet in opgevoed. Je doet geen gekke dingen. Als je gewoon doet, doe je al gek
genoeg.
In 1978 met die R 3-affaire, als je het zo moet noemen, is menig journalist op zoek
geweest naar dat tweede huis en dat jacht. Maar ze waren er niet. We hebben wat
dat aangaat gewoon een traditionele, zuinige opvoeding genoten, meer oog voor
familieverhoudingen, kerk en maatschappelijke verantwoordelijkheid dan voor iets
anders.
De toeschouwer denkt dat je geld een heel andere waarde toekent en gaat je met
dat beeld achtervolgen. Ik heb daar meer dan eens met Ruud over gesproken en
daarvan zeggen we allebei: keep it cool, laat het maar over je heenkomen, doe alleen
verstandige en rationele dingen en zorg dat er geen gekke uitschieters zijn. Verder
wachten we maar af. Het is niet infaam of fout wat je doet, het is alleen onbegrijpelijk
voor sommige mensen.
Dat geld is er nu eenmaal, het enige dat je zou kunnen zeggen is: geef het maar
weg. Het ligt anders, je moet zorgen dat je met het geld wat doet. Je moet investeren.
Stop dat geld maar in onroerend goed of in een onderneming, dan maak je het
tenminste actief. Niet consumeren, maar investeren, zo zijn we opgevoed.
Ruud beseft dat hij er als public figure maar weinig tegen kan doen als mensen
maar wat over hem schrijven en allerlei suggesties bij de lezer oproepen. Ik denk dat
ik er steeds meer moeite mee kreeg.
Het gekke is dat de balans op een gegeven moment naar mij begon door te slaan.
In die hele discussie van kan dat nou wel, is het oorbaar wat Ruud doet, was een
beetje de conclusie dat Ruud er niks aan kon doen, omdat de aandelen nu eenmaal
zijn gecertificeerd en er een stichtingsbestuur is dat de besluiten neemt. Dus alles
waar kritiek op wordt geleverd, treft uiteindelijk niet Ruud, maar Hollandia, en
daarmee zijn broer.
Die opinie, die houding, heeft mij verreweg het meest gestoken. Dat hij als het
ware werd vrijgepleit, een fout woord overigens omdat er - ik zeg het met nadruk niets vrij te pleiten valt,
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en ik de boosdoener was. De suggestie dat er dingen gebeuren die niet juist zijn,
maar dat Ruud aan de zijlijn staat en ik degene ben die daar de verantwoordelijkheid
voor draagt.
Bij Ruud is er echt wel eens een moment van aarzeling geweest. Of doorgaan voor
hem wel voldoende waard is gezien alles wat het bedrijf en ik daardoor moeten
meemaken en ondergaan. Maar als je opstapt geef je eigenlijk toe aan al die infame
beschuldigingen. Met die R 3-affaire heb ik hem nadrukkelijk afgeraden weg te gaan.
Ik vond het zo'n complete onzin. Het was volstrekt legaal wat er is gebeurd. Er zijn
honderden gevallen te noemen die precies hetzelfde hebben gedaan als wij, maar
alleen omdat hij minister van Economische Zaken was, is er de suggestie opgeroepen
alsof die informatie alleen bij ons bekend was.
Neem nou zo'n WIR-verhaal. Stel je voor dat wij net voor de afschaffing van de
WIR nog hadden geïnvesteerd. Ik kreeg hier vrijdag ook een telefoontje van mijn
accountant dat de WIR dat weekeinde zou worden afgeschaft. Hij wilde weten of er
nog iets moest gebeuren. Maar o wee als wij dat gedaan hadden, dan had het een
extra dimensie gekregen. Niet bij de KLM, niet bij ieder ander die het doet, maar op
het moment dat wij het doen, zegt iedereen: “Nou z'n broer heeft 'm nog net effe
getipt dat het zover was.” Ik heb dus helemaal niets gedaan.
Juist op die punten is hij zo uitermate zorgvuldig dat het hem en mij het zwaarst
irriteert als de suggestie wordt gewekt dat er wel informatiekanalen liggen. Ik kan
me wel voorstellen dat mensen zo denken. Maar voor mij ligt er echt een grens als
iets oneerlijks wordt gesuggereerd. Ik ben overgevoelig geworden. Zodra ik zoiets
lees gaat het gelijk bij me kriebelen.
Er zijn wel momenten geweest dat ik zei: “Nou, ze kunnen me wat, ik ga andere
dingen doen in het leven.” Maar incasseren ligt dicht bij de discipline van het
ondernemen. Als je aan een bedrijf leiding geeft, lopen er met grote regelmaat dingen
anders dan je wilt of had bedoeld. Je moet incasseren en optimitisch blijven, ook als
zaken mislukken.’
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Arie den Hartog
Lubbers als werkgever
Bij het staalconstructiebedrijf Hollandia was Ruud Lubbers als
mede-directeur onder meer verantwoordelijk voor personeelszaken en de
contacten met de vakbonden. Begin jaren zeventig kreeg hij te maken met
districtsbestuurder Arie den Hartog van de Industriebond NW. Ook buiten
zijn bedrijf kwam Lubbers in aanraking met de vakbeweging. Als lid van
het presidium van de organisatie van metaalwerkgevers FME zat hij in
de delegatie die met de vakbonden onderhandelde over de metaal-cao.
Arie Otto den Hartog (1923) komt uit een protestants-christelijk milieu.
Zijn vader was fitter bij een waterleidingbedrijf in de Hoekse Waard. Na
de oorlog werkte Den Hartog als gereedschapsmaker in de metaalindustrie
en volgde hij verschillende cursussen op de kaderschool van de Algemene
Nederlandse Metaalbedrijfsbond ANMB, die na 1971 opging in de
Industriebond NVV.
De bond benoemde Den Hartog in 1956 tot districtsbestuurder in
Leeuwarden. Vanaf 1965 vervulde hij deze functie in Dordrecht. In 1970
kwam hij voor de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad van Dordrecht.
Den Hartog werd in 1978 benoemd tot burgemeester van Geertruidenberg.
Sinds zijn pensionering in mei 1988 woont hij in Doetinchem.
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‘Lubbers liep braaf mee in de optocht, maar nooit in de eerste rij’ 1969: Rob Lubbers, Ruud Lubbers

Arendo Joustra en Erik van Venetië, Ruud Lubbers. Manager in de politiek

73
Den Hartog: ‘Wij waren de toonaangevende vakbond in de streek langs de rivieren
ten zuidoosten van Rotterdam. Het christelijke CNV kwam qua ledental op vrij grote
afstand en het katholieke NKV kwam in het verhaal nauwelijks voor. Nadat de
Industriebond NVV tot stand was gekomen, behoorde Hollandia in Krimpen aan den
IJssel samen met andere bedrijven als De Reus liftenfabriek en de werktuigfabriek
Van der Giessen plotsklaps tot ons district. Toen zijn we maar eens kennis gaan
maken met de directies van die bedrijven, na uiteraard eerst met de kaderleden van
de vakbond te hebben gesproken.
Hoe dat kennismakingsbezoek bij Lubbers in december 1971 nou precies is
verlopen, kan ik niet meer reproduceren. De tweede keer dat ik bij hem kwam, was
om over de invulling van de cao te praten. Er was wel een landelijke cao afgesloten,
maar over sommige onderdelen moest je met de bedrijven zelf afspraken maken.
Bovendien waren er toen nog twee cao's, één voor de handarbeiders en één voor het
kantoorpersoneel. Er was afgesproken daar één cao van te maken en dus had je als
vakbondsman overal zogeheten integratiegesprekken om het hele pakket in elkaar
te weven.
Een belangrijk item was toen ook de verandering in de wet op de
ondernemingsraden. Alle bedrijven moesten in overleg met de bonden hun
medezeggenschapsreglement aanpassen aan de nieuwe wettelijke bepalingen. Ik
draafde toen van de ene onderneming naar de andere. En steeds trof ik daar dezelfde
secretaris van de werkgeversorganisatie FME aan, die de directeuren moest bijstaan
in hun gesprek met de vakbond.
Toen ik na een heleboel bedrijven ook bij Lubbers kwam, was ik verbaasd die
FME-man niet aan te treffen. Dat had ik nog niet eerder meegemaakt. “Bent u
helemaal alleen?” vroeg ik verwonderd. “Ja, u toch ook,” zei Lubbers. “Maar dat is
mijn vak,” antwoordde ik. “Ja, maar bij mij hoort het er ook bij. Het is net zo goed
een onderdeel van mijn taak. Zegt u het maar.”
Toen hebben we een heel leuke discussie gehad die ik zelf als nogal spits heb
ervaren. Die jongen, hij was net dertig, wist waarover hij sprak en was goed op de
hoogte. Geen ongeïnteresseerde houding. Hij zei niet: “Als het mot dan mot het maar
zo.” Er moest bij hem niks omdat het zomaar moest.
Rob Lubbers liet zich aan het begin van het gesprek wel even
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zien, maar Ruud was de eerste man. Ik had toen echt de indruk dat zijn broer Rob
duidelijk in zijn schaduw verkeerde. Ruud Lubbers maakte de dienst uit. Dat was
ook de mening van de personeelsleden waar ik mee sprak. Ik had natuurlijk contacten
met kaderleden van het NVV in het bedrijf. “Ruud is de baas,” zeiden die. “Ruud is
de directeur. En Rob, tja, die zit ook in de directie.” Voor ons was dat niet vreemd,
want we hadden meer familiebedrijven in ons district waar directeuren in verschillende
soorten en gradaties rondliepen.
Toen Ruud minister werd, ontpopte Rob Lubbers zich, min of meer tot mijn
verbazing, tot een gedecideerd directeur. Meer gedecideerd dan Ruud. Hij wist heel
goed waar hij over praatte en had ook een duidelijke visie op een aantal zaken. Ik
dacht dat hij ietwat conservatiever was dan Ruud, maar hij leek me wel veel meer
betrokken. Ruud was altijd ietwat afstandelijk in zijn reacties.
Ruud voerde die gesprekken met mij over de ondernemingsraad dus geheel alleen,
zonder die adviseur van de FME. Dat waardeerde ik zeer omdat ik het erg goed vind
als een ondernemer niet blind vaart op de mening van de deskundigen van zijn
vereniging en het tot zijn taak rekent goed op de hoogte te zijn van de
arbeidsvoorwaarden en alles dat daarmee te maken heeft, zoals de beloningssystemen.
Zijn houding was toen echt bijzonder. In mijn vakbondstijd haalde ik vaak een
uitspraak aan van een Franse ingenieur. Die zei omstreeks 1870 dat de moderne tijd
voor ondernemers zo moeilijk was, omdat ze vroeger alleen goed koopman en goed
vakman moesten zijn, maar dat daar een derde factor bij was gekomen: ze moesten
nu ook met personeel kunnen omgaan. Die uitspraak was typerend, omdat de meeste
directeuren in 1970 de les van 1870 nog niet helemaal hadden begrepen en zich wel
ontwikkelden tot een goed algemeen directeur, maar de sector personeel graag
overlieten aan anderen. Vaak niet eens aan de chef personeel, maar aan een externe
deskundige.
Ook de leeftijd van Lubbers was bijzonder, zeker gezien de niet geringe omvang
van het bedrijf. In die streek langs de rivieren had je toen nog veel familiebedrijven,
maar die werden vooral geleid door de oudere generatie. Je zag hier en daar wel een
jonge directeur, maar daar zat dan altijd nog een ouder iemand bij. Of
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zo'n jongen zei op een gegeven moment in de onderhandelingen: “Dat moet ik eerst
met mijn vader overleggen.”
Wat me trouwens bij die ontmoeting met Lubbers opviel was zijn soberheid. Op
een gegeven moment liet hij een paar boterhammen brengen, want hij moest na onze
bespreking nog ergens anders heen en tijd voor avondeten had hij niet. Terwijl hij
die drie boterhammen aan het eten was, hebben we het gesprek beëindigd. Het ging
allemaal in een zeer sobere sfeer. Ook het kantoor was betrekkelijk eenvoudig
ingericht.
Die soberheid kwam niet door gebrek aan geld. Daar heb ik wel een voorbeeld
van. Aan de andere kant van de rivier, in Slikkerveer, was een fabriek waar
klinknagels en later schroefbouten en moeren werden gemaakt. Dat bedrijf, Johan
Smit, verkeerde in ernstige moeilijkheden. Het was een ouderwets opgezet bedrijf.
Heel degelijk, maar het kon technisch niet meer mee. Als vakbond liepen wij met
dat bedrijf te leuren om de werkgelegenheid te behouden en toen heeft de familie
Lubbers geheel uit eigen zak een deel van het bedrijf gekocht.
De familie had in het eigen bedrijf in Krimpen aan den IJssel ook een afdeling
waar ze moerbouten maakten, dus het kwam natuurlijk wel in haar kraam te pas om
het bedrijf in Slikkerveer over te nemen. Ik wil niet zeggen dat het brave mensen
waren, maar als ze iets konden doen, deden ze het ook.
Arbeidsconflicten met Hollandia heb ik niet meegemaakt, terwijl die er toen wel
waren in de metaal. Er waren stakingsacties, maar daar zocht je bedrijven voor uit
waar werknemers zaten die actiebeleid waren en bedrijven die een actie konden
dragen. Je moest natuurlijk niet beginnen in een bedrijf dat als gevolg van een staking
naar de knoppen zou gaan. Bij Lubbers was wel een groepje dat iets wilde, maar de
meerderheid van de werknemers behoorde niet tot het slag dat de dijk zou oplopen.
De actiebereidheid was mede zo laag omdat ze bij Hollandia een heleboel karwei
werk hadden. Als je een bedrijf hebt in Krimpen en je moet een brug bouwen in
Groningen dan neem je constructie werkers uit het Groningse in dienst. Die hebben
geen enkele relatie met het bedrijf. Als ze in Krimpen staken, leggen ze in Groningen
heus het werk niet neer.
Bovendien werd op karwei in het algemeen goed verdiend omdat je extra
vergoedingen kreeg voor het van huis zijn en voor
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arbeid op ongeregelde uren. Karweiwerkers waren een apart soort volk. Er was weinig
greep op vanuit het bedrijf. Die jongens geloofden het wel. “Het kan me niet schelen
wat ik moet doen. Vertel me wat het oplevert.” Die houding hadden ze.
Ook de sterke bedrijfsbinding bij Hollandia maakte de onderneming minder
geschikt voor acties. In de streek tussen Rotterdam en Dordrecht had je werknemers
die veertig jaar bij een bedrijf bleven. Een vader nam vaak zijn kleine jongen mee
als die klaar was op school. Soms werkten hele generaties bij één onderneming. De
traditionele gebondenheid was heel sterk langs de rivieren. Ook bij Hollandia.
Dat maakte het voor acties soms wel eens een beetje moeilijk. Maatschappijkritische
lieden, niet direct betrokken bij de werkelijkheid van alledag in de bedrijven, konden
makkelijk oordelen en met Karl Marx zeggen dat arbeiders alleen hun ketenen hebben
te verliezen. Maar die tijd was allang voorbij. Werknemers zetten toen wel echt iets
op het spel door een actie te ondernemen en lang niet iedereen was daartoe bereid.
De organisatiegraad in de metaalindustrie schommelde toen tussen de dertig en
veertig procent, drie of vier van de tien werknemers waren bij een vakbond
aangesloten. Daar maakte Hollandia geen uitzondering op, maar de organisatiegraad
lag daar eerder onder dan boven het gemiddelde.
Dat Hollandia misschien een keer een asociaal bedrijf is genoemd, komt misschien
omdat het niet bepaald een bedrijf was dat voorop liep met allerlei regelingen voor
de veiligheid op het werk, de medezeggenschap, en andere secundaire
arbeidsvoorwaarden. Het was een beetje gezapig. Ze hadden geen dingen die wij als
vakbond konden gebruiken bij andere ondernemingen. Lubbers liep braaf mee in de
optocht, maar nooit in de voorste rij.
De aard van de werkzaamheden bracht het ook een beetje met zich mee.
Staalconstructie is vrij hard en ruig werk. Werk dat bovendien meestal in de
buitenlucht moest worden verricht. Stalen balken die in kranen hangen, dat soort
zaken. Niet bepaald werk waar je elkaar met “U” aanspreekt en niet te vergelijken
met kantoorwerk waar je de arbeidsomstandigheden meer in de hand hebt als
werkgever.
Sociaal gezien hadden staalconstructiebedrijven een wat zwakke naam.
Toonaangevend was de scheepsbouw. De
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scheepswerf Boele was bij voorbeeld een bedrijf waarnaar gekeken werd. Een
uitzondering bij de constructiebedrijven was De Vries Robbé. Dat was van oudsher
een bedrijf dat heel goed was voor zijn werknemers. Maar in de jaren zeventig is het
uiteindelijk, na diverse overnemingen, toch kapot gegaan.
Door zijn activiteiten voor de werkgeversorganisatie wist Lubbers natuurlijk heel
goed wat er sociaal allemaal gebeurde bij andere ondernemingen. Maar als je iets
weet, hoeft het natuurlijk nog niet te betekenen dat je het voor je zelf ook in de
praktijk brengt. Het is wel eens makkelijk om alles precies te weten, want dan weet
je ook precies hoe je de boot moet afhouden. Ik wil niet zeggen dat hij dat deed, maar
Hollandia was sociaal niet toonaangevend. Het bedrijf kenmerkte zich door zuinigheid.
Luxe was er niet te vinden.
Het bedrijf liep best goed, maar constructie was in de jaren zeventig niet meer zo
renderend. Dat is het wel geweest kort na de oorlog. Toen hebben dat soort bedrijven
fors geld verdiend, omdat alles weer opgestart moest worden. Kloos had bij voorbeeld
een spoorwegafdeling die wissels maakte, draaischijven, en, net als Hollandia,
bruggen. De constructiebedrijven hebben de eerste vier, vijf jaar na de oorlog enorm
veel verdiend en ook veel kunnen bewerkstelligen. Maar daarna was het een
bedrijfstak die gewoon meedraaide, die wel opviel door zijn imposante bouwwerken,
maar niet door zijn sociaal beleid.
Die staalconstructiebedrijven werkten vaak met koppelbazen, maar daar heb ik
Hollandia nooit van kunnen betichten. Kloos wel, maar dat was toen nog geen
onderdeel van Hollandia, die twee fuseerden pas in 1978. Bij Kloos heb ik wel eens
een paar zwartwerkers laten weghalen. Hollandia zal ze ook wel eens een keer hebben
gehad op een karwei, maar daar hoeft de directie niets van geweten te hebben. Het
aannemen van personeel wordt vaak overgelaten aan een karweileider.
Dat Mercon in Gorinchem koppelbazen en dus zwartwerkers heeft gebruikt is
zonder meer waar. Het is toen tegengesproken, maar dat is flauwekul. Mercon is
omstreeks 1976 door Hollandia en Grootint uit Zwijndrecht opgericht toen het
Nederhorstconcern failliet ging en in Gorinchem het restant van De Vries Robbé kon
worden opgekocht. Lubbers en Jaap de Groot hebben met Mercon een stukje van het
bedrijf overeind weten te houden.
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Daar hebben ze samen nog wel een paar stuivers moeten insteken, maar het bedrijf
heeft sindsdien een aardige ontwikkeling doorgemaakt.
In Gorinchem hebben ze wel gezegd dat Lubbers en De Groot lijkepikkers waren
die uit het sterfhuis voor weinig geld een goed onderdeel hadden opgekocht. Maar
dat is niet terecht, want het was echt een failliete boel. De Vries Robbé heeft dan
sociaal gezien misschien wel veel voor de bevolking van Gorinchem betekend, hij
heeft wel vergeten dat zijn bedrijf een zakelijke aangelegenheid was.
Die Jaap de Groot, zelf afkomstig van Kloos, is groot geworden van koppelbazen.
Die was er berucht om en gaf het ook ronduit toe. “Ja joh, je moet niet zeuren,” zei
hij altijd. Dat bij dat Gorinchemse bedrijf ook van koppelbazen gebruik werd gemaakt,
wil ik wel overeind houden, maar het juridische bewijs kan ik niet leveren. Ik heb
er meermalen gesprekken over gehad en de directeur van Mercon verteld dat het
gedonder afgelopen moest zijn, maar ze deden het langs zoveel verschillende kanalen
en via zoveel verschillende onderaannemers, dat er geen vinger achter was te krijgen.
Het had ook wel zijn oorzaken. Mercon had een tamelijk krappe bezetting. Dat
was afgesproken met de vakbonden. “Ga hier nou niet weer beginnen met een paar
honderd man als je maar voor honderd mensen werk hebt,” zeiden wij, “want dan
gaat het binnen de kortste keren naar de knoppen.” Als de werkzaamheden uit de
hand zouden lopen, konden de eigenaren De Groot en Hollandia wel de nodige
mankracht leveren.
Dat is ook wel gebeurd. Maar als De Groot dan zelf een werkploeg neerzette, is
het bewijs dat van koppelbazen gebruik is gemaakt al niet meer te leveren. Toen dit
speelde was Ruud Lubbers trouwens al lang bij Hollandia vertrokken.
Toen hij in 1973 minister werd kwam dat wel als een verrassing voor ons bij de
bond. Maar al snel stelden we vast dat hij het best zou kunnen. Het was immers een
handige jongen.
Ik ben hem later nog een keer tegengekomen. Hij was toen gastspreker op een
scheepsbouwdag die wij hadden georganiseerd. Zijn inleiding werd toen wel
beschouwd als een van de beste. Iedereen was het er destijds over eens dat de
scheepsbouw gesaneerd moest worden, maar elke werfdirectie vond dat de
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buurman maar moest beginnen. Lubbers gaf aan dat door afwachten niets tot stand
zou komen. Hij presenteerde daarom een aantal mogelijkheden voor samenwerking,
maar hield ons ook voor welke moeilijkheden te verwachten waren. Hij kwam erg
fris over. Maar dat is inmiddels vijftien jaar geleden.’
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‘Voor een gevestigde werkgeversorganisatie was hij te veel activist’ - Rob de Vilder, Ruud Lubbers
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Rob de Vilder
Lubbers en de jonge ondernemers
In 1965 werd Ruud Lubbers voorzitter van de katholieke jonge werkgevers.
Met zijn zesentwintig jaar was hij de jongste voorzitter die de organisatie
ooit had gekend. Samen met zijn voorganger Rob de Vilder, voorzitter van
1960 tot 1965, bracht hij de fusie tot stand met de protestantse jonge
werkgevers. Lubbers trad af toen zijn organisatie vond dat hij te veel
optrok met de radicalen in de KVP.
Robert Seraphine Louis Marie de Vilder (1931) is kleinzoon van Charles
de Vilder, de oprichter van de Amsterdamse Ballast Maatschappij, de
bouwonderneming die tot 1955 eigenaar was van Hollandia en thans
opereert onder de naam Ballast Nedam. De vader van Rob de Vilder, die
ook Charles heette, was niet bij de bouwactiviteiten betrokken, maar was
verzekeringsmakelaar. Zoon Rob de Vilder trad in zijn voetsporen en is
sinds 1981 voorzitter van de raad van bestuur van het verzekeringsbedrijf
Bekouw Mendes Holding BV. Sinds 1988 is hij tevens voorzitter van de
Kamer van Koophandel in Amsterdam.
De Vilder: ‘De familie Lubbers en de familie De Vilder zijn al sinds de jaren twintig
met elkaar bevriend. Vader Lubbers werkte als directeur voor Hollandia, een
dochteronderneming van het aannemersbedrijf van de familie De Vilder. Hij kende
mijn groot-
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vader, mijn ooms en mijn vader, die in hetzelfde jaar en in dezelfde streek zijn geboren
als hijzelf.
Vader Paul Lubbers had niet alleen een zakelijk band met de familie De Vilder,
hij was ook de vertrouwenspersoon van mijn grootmoeder nadat zij in 1929 weduwe
was geworden. Hij kwam altijd bij mijn grootmoeder om haar te helpen met haar
financiële bescheiden en zorgde ervoor dat de jongens, mijn ooms en mijn vader dus,
niet te veel geld uitgaven.
Er waren nog meer connecties. Een van de commissarissen van Hollandia was De
Quay, een oom van mijn vrouw. Van De Quay, die later premier zou worden, hoorde
ik dat hij als commissaris met Kerstmis altijd een gans van de Hollandia-directie
kreeg.
Mijn vader had Hollandia als klant van zijn verzekeringsbedrijf, zoals Hollandia
tegenwoordig een goede klant van mij is. Via mijn vader kwam ik als jongen uiteraard
wel eens in Krimpen aan den IJssel, waar Hollandia is gevestigd. Zo heb ik Rob
Lubbers leren kennen. Ruud niet, want die is acht jaar jonger dan ik en als je jong
bent is dat een enorm leeftijdsverschil.
Ik zag Ruud Lubbers voor het eerst toen ik als voorzitter van de Katholieke Jonge
Werkgevers Vereniging de afdeling Rotterdam bezocht. Hij was daar secretaris van.
Ik wilde in mijn bestuur het noordelijke element meer tot uitdrukking brengen en zo
kwam ik bij Ruud. Aan het begin van de jaren zestig woonden de meeste leden van
de KJWV in Limburg en Noord-Brabant. Ik was de eerste voorzitter die van boven
de Moerdijk kwam.
Tijdens een etentje in Harmelen vertelde ik Ruud, een jongen van vijfentwintig
jaar, dat ik hem graag in het bestuur wilde hebben. Hij reageerde afhoudend. “Ik
weet helemaal niet of ik in het bedrijfsleven wil blijven,” zei hij. “Ik ben veel meer
geïnteresseerd in een wetenschappelijke loopbaan.” Maar dat vond ik geen argument
om te weigeren. Dus zei ik: “Nu zit je in het bedrijfsleven en dan is het helemaal niet
gek om je voor zo'n organisatie in te zetten. Dan zie je hoe zoiets werkt. Het is best
een leuke club.”
Op 3 oktober 1964 is Ruud penningmeester geworden. Ruud was toen totaal
onbekend en mijn bestuursleden riepen dat ze nog nooit van hem hadden gehoord.
“Wie wil je nu weer pen-
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ningmeester maken?” Een beetje die sfeer. “Mark my words,” zei ik. “Deze jongen
wordt nog eens een keer minister-president.” Ik moet hem toen al een pientere knaap
hebben gevonden.
Ruud is ruim een jaar penningmeester gebleven. In die periode is de relatie van
onze club met de organisatie van ouderen, het Nederlands Katholiek
Werkgeversverbond, het NKWV, sterk verbeterd. Vóór die tijd waren we een beetje
armlastig en hadden we bij voorbeeld geen secretaris. We moesten gebruik maken
van de secretaris van de ouderen, maar die had vaak geen tijd voor ons. Ook onze
secretaresse moesten we delen.
Toen ben ik gaan praten met NKWV-voorzitter Paul van Boven om te kijken of
we het anders konden regelen. Bij hem was de grootste grief dat er zo weinig jongeren
doorstroomden naar de ouderenorganisatie. Ze bleven vaak hangen bij de
jongerenorganisatie, omdat ze het bij ons veel gezelliger vonden. Er was een officiële
regel dat je op je veertigste eruit moest, maar daar hield niemand zich aan.
We hebben een regeling gemaakt waarbij we een volle dochter werden van het
NKWV, de voorloper van het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond, het NCW.
Als iemand veertig werd, moest hij overstappen naar het NKWV. Als hij niet werd
geaccepteerd omdat hij niet aan de criteria voldeed, dan kon hij nog enige tijd bij de
jongeren blijven, maar dan was het afgelopen. Het NKWV kreeg hierdoor automatisch
meer leden en meer geld.
In ruil daarvoor kregen we ondersteuning van het NKWV-secretariaat en een
officiële zetel in het NKWV-bestuur, zodat Lubbers, toen hij eenmaal voorzitter was,
ook de vergaderingen van de ouderen bijwoonde. Dat was wel aardig, want daar
kwam je in contact met belangrijke Nederlanders. Piet Steenkamp zat in het bestuur;
Van Thiel tot hij voorzitter van de Tweede Kamer werd; Wemmers van de
Staatsmijnen; en uiteraard Paul van Boven.
Op 27 november 1965 volgde Lubbers mij op als voorzitter. Hij was, zeker
vergeleken met de andere bestuursleden en de leden zelf, nog maar een jonkie. Met
zijn zesentwintig jaar de jongste voorzitter die we ooit hebben gehad sinds de
oprichting in 1916. Bij hem in het bestuur zaten penningmeester Guy Teeuwen van
de steen- en tegelfamilie uit Venlo en tegenwoordig de Nederlandse baas van de
steenfabriek Redland; secretaris Ton Ter-
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burg; Dimpel van Spaendonck, thans directeur bouw van Heijmans Bouw BV; en
Cor van Heesewijk van de aannemersmaatschappij Van Heesewijk.
Het lijkt wel of alle bestuursleden uit de bouw kwamen, maar dat is niet zo. Mijn
voorganger Karel de Steenhuysen Piters zat in het leer, maar is wat anders gaan doen
toen de Langstraat, de streek in Brabant met leder- en schoenindustrie, kapot ging.
Ik bemiddelde in bedrijfsverzekeringen en Ruud had zijn staalconstructiebedrijf, dus
onze achtergrond was toch wel gemengd. Van Grieken, die bij mij in het bestuur zat,
was van de melkfabriek uit Den Haag. “Voor gezonden en zieken, melk van Van
Grieken,” zei men in die tijd.
Het was een rare periode om voorzitter van een werkgeversorganisatie te zijn.
Ruud heeft later eens gezegd dat je destijds in contact met buitenstaanders je
ondernemerschap zo'n beetje verzweeg. In plaats van “Ik ben ondernemer”, zei je
dan “Ik zit in het hout” of “Ik werk in de metaal”. In mijn tijd speelde dat nog niet
zo. Ik noemde mijzelf ondernemer, hoewel je dan eigenlijk denkt aan iemand die
voor zich zelf is begonnen en dat is bij mij niet het geval.
Ruud was in zijn gedrag overigens helemaal niet het prototype van een ondernemer.
Hij was afstandelijk. Hij stelde zich meer op als gedelegeerd commissaris dan als
manager. Een gedelegeerd commissaris bemoeit zich niet met de dagelijks gang van
zaken. Hij staat niet op de werkvloer. Ruud voelde zich meer betrokken bij de
onderhandelingen over de metaal-cao dan bij de brug die zijn bedrijf probeerde te
verkopen.
Ik heb de jonge werkgeversorganisatie groot helpen maken door het ledenaantal
te verdubbelen tot vierhonderd, maar Ruud heeft er inhoud aan gegeven. Hij was
heel erg bezig met de verhouding werkgevers/werknemers, de democratisering, de
veiligheid op de werkvloer, cao-kwesties en dat soort dingen. Wij ook wel, maar
voor ons was het allemaal enigszins abstract. De meesten van ons waren werkgevers
die het nog moesten maken. Wij hielden ons meer met onze carrière bezig, terwijl
hij door het overlijden van zijn vader al echt aan het hoofd van een onderneming
stond en met de praktijk bezig was.
Typerend was het toespraakje dat Ruud hield toen hij de voorzittershamer van mij
overnam. Hij sprak over onze verantwoor-
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delijkheden als jonge ondernemers van katholieke huize. De jonge katholieke
werkgever werd volgens hem gehandicapt door twee karakteristieken. In de eerste
plaats bevordert zijn relatieve welvaart in onevenredige mate zijn conservatisme en
behoudzucht en ondergraaft tevens zijn eenvoud en bescheidenheid.
De jonge katholieke werkgever krijgt in de tweede plaats, aldus Lubbers, al zeer
jong gezag en autoriteit. Van jongs af aan is hij eraan gewend dat zijn stem, zijn
oordeel tegenover dat van een hele groep werknemers staat. Uit de op zichzelf juiste
bedrijfshiërarchie put hij al snel het idee dat zijn stem zwaarder, en dus zijn oordeel
beter is.
“Deze twee karakteristieken vragen om extra waakzaamheid,” zei Lubbers in zijn
speech. “Zij noden om steeds weer de vraag te stellen of de eigen opvatting over
katholiciteit wel zo voortreffelijk is en of eigen meningen werkelijk de toets van de
kritiek kunnen doorstaan. Bijbelse vermaningen zijn op dit punt ondubbelzinnig.”
Zo vreselijk conservatief waren we overigens niet. We confronteerden onze leden
met moderne ideeën. We lieten mevrouw De Waal, voormalig KVP-staatssecretaris
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, praten over de werkende vrouw
buitenshuis. Derksen, oud-algemeen secretaris van het NKWV, sprak over
vennogensaanwasdeling naar aanleiding van het rapport van de drie vakcentrales.
En voor het Europees congres van jonge christelijke werkgevers in Amsterdam, met
prinses Beatrix als eregast, hadden we zelfs Dom Helder Camara uitgenodigd, de
linkse aartsbisschop uit Brazilië.
We stonden dus open voor nieuwe ideeën. Maar modem zijn is iets anders dat je
politiek manifesteren. Wij manifesteerden ons niet in de politiek. Er waren wel
stemmen in mijn bestuur die wilden proberen als KJWV een zetel te krijgen in de
Tweede Kamer, zoals er ook KVP-kamerleden waren van de KRO, het NKWV en
de Katholieke Arbeiders Beweging.
Een van de bestuursleden uit de tijd dat ik voorzitter was, Karel Lamers, wilde
zelfs dat we allemaal lid werden van bij voorbeeld de VVD om zo een kamerzetel
te bemachtigen. Dat heb ik tegengehouden. “Laten wij ons vooral bezighouden met
werkgeversproblemen,” zei ik altijd. Ruud zou tijdens zijn voorzitterschap een andere
houding aannemen.
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Op de algemene ledenvergadering in het Bonnefantenmuseum in Maastricht, zag ik
hem voor het eerst als voorzitter optreden. Professor Alting von Geusau hield een
rede over de vraag of een ontevreden maatschappij een structureel of een incidenteel
verschijnsel was. En het viel me op dat Ruud zelf driftig meedeed aan de discussies.
Hij bemoeide zich inhoudelijk met het onderwerp.
Toen ik hem zo bezig zag, vond ik hem heel gedreven over komen. Een heel
verschil met mijn tijd. Toen ik voorzitter was, introduceerde ik de gastsprekers, leidde
de discussie en rondde die af met een enkel woord. Maar Ruud ging veel verder. Hij
debatteerde en verkondigde zijn eigen mening.
Voor de meeste leden waren we een gezelligheidsvereniging. Veel lachen. We
hielden onze bijeenkomsten meestal in Chalet Royal in Den Bosch. Later ook in
hotel Pays-Bas in Utrecht, omdat ik onze bijeenkomsten meer over het land wilde
spreiden. In Chalet Royal aten we elke maand. Ik zal nooit vergeten dat onze geestelijk
adviseur, pastoor Van Miert, aan de directeur van het restaurant vroeg wat voor kaas
er toe was. “Een Caprice de Dieu, mijnheer pastoor.” Waarop Van Miert heel geestig
antwoordde: “Daar heb ik al genoeg mee te maken, geef mij maar wat anders.”
Ik geloof niet dat Van Miert veel invloed op Lubbers heeft gehad. Hij drong nooit
zijn mening op. Hij had hoogstens invloed doordat hij al vanaf mei 1948 meedraaide.
Hij waarschuwde voor blunders en voorkwam dat we opnieuw het wiel uitvonden.
“Goh, vroeger deden ze het zo,” zei hij dan. Hij zat er altijd bij. Volgens de statuten
moest je iemand hebben die er als moderator voor zorgde dat je katholiek bleef. Hij
is tot 1972 gebleven, zo'n kwart eeuw dus.
Van Miert heeft zich zelfs niet verzet tegen onze samenwerking met de jonge
protestantse werkgevers. “Doe voorzichtig,” zei hij alleen. Toen we met de
protestanten begonnen wist ik eigenlijk niet hoe ik het hem moest vertellen. Gelukkig
ontmoette ik monseigneur Bekkers, de bisschop van Den Bosch, op een bijeenkomst
en die vertelde me dat het wel interessant was wat we met de protestanten deden.
“Maar hoe ver vindt u dat ik mag gaan, monseigneur?” wilde ik van hem weten. “Zo
ver als u wilt,” luidde het antwoord. Toen voelde ik me heel wat flinker.
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We waren de allereerste katholieke organisatie die contact met de protestantse
evenknie zocht. Later heb ik nog een briefje gekregen van Norbert Schmelzer, die
zelf actief was om de drie christelijke partijen bij elkaar te brengen. Schmelzer schreef
dat hij heel blij was dat wij als eersten de moed hadden gehad om een federatie te
vormen.
Lubbers bracht tijdens zijn voorzitterschap de fusie daadwerkelijk tot stand. Vanaf
23 november 1968 gingen de Katholieke Jonge Werkgevers Vereniging en het
Jongerencontact van de protestantse werkgeversorganisatie, het Verbond van
Protestants-Christelijke Werkgevers, verder onder één naam: de Christelijke Jonge
Werkgeversvereniging. Vier jaar later werd de naam gewijzigd in de huidige naam,
Jong Management NCW.
Het was logisch dat juist Lubbers en ik die federatie en fusie tot stand brachten.
We kwamen beiden van boven de Moerdijk, Voor ons lag samenwerking met
protestanten voor de hand. Ik heb zelf als katholiek jongetje altijd op protestantse
scholen gezeten. De zuiderlingen in onze vereniging hadden niets tegen de
samenwerking, maar het speelde helemaal niet voor ze. Die hadden er gewoon geen
behoefte aan.
Het voorzitterschap kostte Ruud veel tijd. Er was tenminste een keer in de week
's avonds een vergadering. Twee keer per jaar bezocht de voorzitter bovendien alle
twaalf kringbesturen. En je zat toch zeker een keer per maand een middag of een
hele dag bij de vergadering van het bestuur van het Katholiek Werkgeversverbond.
Af en toe moest je naar het buitenland, maar dat was vooral leuk.
Lubbers en ik hebben een keer samen Montreal bezocht. Veel herinneringen heb
ik daar niet meer aan, behalve dat zijn Engels beslist nog niet zo goed was als nu.
Die internationale bijeenkomsten waren voor ons een beetje vreemd omdat er een
groot verschil was tussen de Nederlandse en de buitenlandse werkgeversorganisaties.
Die Franse, Engelse en Duitse organisaties spraken zelden over concrete onderwerpen
als medezeggenschap. Het waren vaak bezinningsorganisaties met weinig oog voor
maatschappelijke ontwikkelingen. In zulke organisaties werd niet gepraat over
inspraak, maar over de vraag of je je werknemers wel vlak voor Kerstmis mocht
ontslaan. De Nederlandse werkgeversorganisaties waren daarentegen gewend
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over allerlei onderwerpen te praten in de Stichting van de Arbeid en de
Sociaal-Economische Raad.
Op uitnodiging van de Westduitse BKU, de Bund Katholischer Unternehmer heeft
Lubbers in Keulen meegedaan aan een conferentie over Latijns-Amerika. Bij terugkeer
was hij nogal enthousiast over de rede van de Duitse sociaal-democratische minister
voor Ontwikkelingssamenwerking. Die had dan ook een warm pleidooi gehouden
voor de groei en bloei van het particulier initiatief in Latijns-Amerika.
Die BKU hield één keer per jaar een juniorenbijeenkomst. Ik heb er ook een
meegemaakt in Hotel Dreesen, waar Hitler nog met Chamberlain heeft gesproken
over peace in our time. Lange vergaderingen hielden we daar met ellenlange
toespraken en na afloop een zwangloses Jugendtreffen. Vreselijk was dat, niks
zwanglos. De heren zaten aan de ene kant van de tafel en de dames aan de andere
kant. Lekker zwanglos!
Ruud Lubbers heeft voortijdig zijn voorzitterschap moeten neerleggen omdat hij
het manifest van de KVP-radicalen had ondertekend. In de KJWV was daar toen
enorm veel protest tegen, want in dat manifest werd gesproken over medezeggenschap
van werknemers en zo. De KVP-radicalen gingen volgens velen in de KJWV veel
te ver. Ruud is toen een politieke richting uitgegaan, terwijl hij nog in de organisatie
zat. En dat kan niet, dan wordt zo'n organisatie kritisch.
Hij heeft me toen wel eens gevraagd wat ik ervan vond. “Niet slim,” heb ik hem
toen gezegd. “Als je van een standsorganisatie voorzitter bent, dan kan je je officieel
beter niet politiek bekennen. En als je het doet, dan moet je je aansluiten bij de groep
waaide meeste leden van je organisatie lid van zijn.” Ik denk dat hij zelf ook wel
wist dat hij op een terrein bezig was dat afweek van de geestelijke gesteldheid van
de boys.
Als wij maatschappelijk bewogen waren, deden we daar hoogstens iets mee in ons
eigen bedrijf. Maar Ruud begon een maatschappelijke boodschap naar buiten te
brengen, als voorzitter van de organisatie. Dat is wel een verschil. Bij Ruuds afscheid
als voorzitter heeft zijn opvolger Van Spaendonck daar nog aan gerefereerd. “Door
zijn persoonlijkheid en capaciteiten heeft hij bij bepaalde gelegenheden de nodige
stof doen opwaaien,” zei Van Spaendonck. Ruuds opstelling werd door hem overigens
positief
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gewaardeerd. De vele onderlinge discussies hadden volgens hem de band tussen de
leden versterkt.
Maar je werd lid van die club voor de gezelligheid, niet voor de discussies. Er
waren veel lustrumbijeenkomsten, een beetje studentikoos allemaal, weekeinden
waarbij ook de vrouwen meekwamen. Zo hadden we onder Ruuds voorzitterschap
bij voorbeeld een weekeinde in Maastricht, twee dagen na de Nacht van Schmelzer.
Op zaterdagavond was er dan een koud buffet en een galadansfeest waarvoor smoking
en cocktail-dress verplicht waren. Op zondag hadden we eerst een plechtige Hoog
Mis van monseigneur Beel in de basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming
en dan vervolgens een zogeheten herfstrit naar kasteel Neubourg om daar de lunch
te gebruiken.
Hij was op zo'n bijeenkomst ook wel gezellig, maar het serieuze overheerste bij
hem. Dat hij als voorzitter zelf in debat ging, verbaasde de leden. “Hé, is dat onze
voorzitter die zich er zo mee bemoeit?” werd er dan gemompeld. De leden vonden
dat hij te veel activist was voor een gevestigde organisatie als de KJWV toen was.
Van alle oud-bestuursleden zie ik Ruud nu nog het meest. Als voorzitter van de
Kamer van Koophandel moet ik veel lobbyen, ook in Den Haag. Ik heb ontdekt dat
informele contacten de snelste zijn. Recepties, lunches en diners zijn geëigende
bijeenkomsten. Ik moest bij voorbeeld minister Smit-Kroes spreken. Dan kan ik wel
een afspraak maken, maar dan is zij weer weg en dan ik weer en dan wordt de
bespreking nog een keer afgezegd. Dan duurt het drie maanden en dan schiet ik niet
op. Op zo'n receptie of bij zo'n diner gaat dat wat informeler en wordt het beoogde
doel sneller bereikt. Het is zaak je de hele tijd overal te laten zien en dan kom je altijd
wel iemand tegen die je nodig hebt. Zo loop ik Ruud ook geregeld tegen het lijf.
Natuurlijk speelt mee dat je elkaar van vroeger kent, net zoals bij vrienden die met
elkaar op school hebben gezeten. Je hebt samen natuurlijk ontzettend leuke tijden
meegemaakt. Maar wat opvalt is dat Lubbers niet wil dat er een beroep op hem wordt
gedaan via banden uit het verleden. Als we samen op een receptie zijn, komt hij naar
me toe en zoent hij mijn vrouw Jennifer. Maar in het zakelijke blijft hij neutraal, dat
is typisch Lubbers.
Bij die Koeweit-affaire verkeerde Lubbers in een situatie
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waarin hij het niet kon winnen. Zoals Rob het altijd als een handicap zal beschouwen
dat zijn broer minister-president is, zo is het voor de minister-president toch altijd
vervelend dat je vereenzelvigd wordt met een bedrijf waar je eigenlijk geen
zeggenschap over hebt. Een ondernemer kan wel de politiek in, maar hij zal zich op
een gegeven ogenblik zoveel mogelijk moeten distantiëren van het ondernemerschap.’
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Erik Jurgens
Lubbers als KVP-radicaal
Eind jaren zestig was Lubbers een dissident lid van de KVP. Hij behoorde
tot de radicale vleugel die vond dat de partij een vooruitstrevend program
moest opstellen en moest kiezen voor regeringssamenwerking met PvdA
en D66. Met geestverwanten uit de ARP en CHU richtten de KVP-radicalen
de Werkgroep van Christen-Radicalen op, de voorloper van de Politieke
Partij Radikalen (PPR).
Lubbers' medestander bij de KVP-radicalen was vanaf het prille begin
Erik Jurgens, telg van de familie Jurgens van Unilever. Professor mr Erik
Constant Maria Jurgens (1935) is geboren in Altona bij Hamburg, doorliep
een Britse lagere school en kreeg zijn gymnasiumopleiding bij de jezuïeten
van het Sint Willibrordus College in Zeist. Na zijn rechtenstudie aan de
Gemeentelijke Universiteit in Amsterdam werkte Jurgens op het ministerie
van Buitenlandse Zaken, verkocht hij in dienst van Unilever Iglo-diepvries
in West-Duitsland en was hij van 1965 tot 1972 docent staatsrecht aan de
Universiteit van Amsterdam.
Jurgens was voorzitter van de KVP-afdeling Amsterdam en als zodanig
lid van het landelijk KVP-bestuur. In 1968 behoorde hij tot de oprichters
van de PPR, waarvan hij voorzitter was van 1970 tot 1972. Daarna maakte
hij voor deze partij drie jaar deel uit van de Tweede Kamer.
In 1975 benoemde minister Harry van Doorn van CRM hem tot
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‘Katholieken zoeken de harmonie’ - 1966: KJWV-voorzitter Ruud Lubbers opent de lustrumviering,
v.l.n.r.: Guy Teeuwen, Dimpel van Spaendonck, C. van Heesewijk, Ruud Lubbers, Ton Terburg,
pastoor van Miert
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voorzitter van de Nederlandse Omroep Stichting NOS. Sinds 1987 is
Jurgens in deeltijd hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam en - sinds 1986 - bijzonder hoogleraar
mediarecht aan de Rijksuniversiteit Limburg. De PPR heeft hij in 1982
verlaten om in 1985 lid te worden van de Partij van de Arbeid, nadat hij
als voorzitter van de NOS was afgetreden.
Jurgens: ‘Ik heb Ruud Lubbers leren kennen op het congres over politieke
vernieuwing dat de Volkskrant in november 1966 organiseerde. De bijeenkomst was
een idee van Henry Faas, de parlementair redacteur van die krant, en werd gehouden
in het Kurhaus in Scheveningen. Zeer uiteenlopende mensen, allemaal meegesleurd
in de politieke stroomversnelling van de jaren zestig, waren naar het congres gekomen.
Van Steenkamp tot en met Van Mierlo. Niet voor niets is het de geschiedenis ingegaan
als het Mandarijnencongres.
Ik was in Scheveningen met een groepje jonge KVP'ers en ontmoette Ruud in de
wandelgangen. Niet dat ik hem ergens van kende, maar op dat Mandarijnencongres
hebben velen elkaar voor het eerst ontmoet. Het was net na de Nacht van Schmelzer
en het rommelde in de KVP. De motie van Schmelzer had niet alleen de eigen
KVP-premier Cals naar huis gestuurd, maar met hem ook het eerste kabinet sinds
tijden waaraan de PvdA deelnam. Lang niet iedereen in de partij was daar blij mee
en op dat congres vormden de tegenstanders een bondgenootschap.
In Scheveningen speelde Lubbers nog geen rol. Hij was in de KVP een nieuweling.
Dat hij als werkgever belangstelling voorde politieke vernieuwing had, vonden we
niet zo vreemd. De door de marxisten gestelde tegenstelling tussen kapitaal en arbeid
was niet het centrale probleem van de jaren zestig. De oppositie was gericht tegen
de verstarde maatschappelijke en politieke verhoudingen, tegen de regenten. En die
zaten overal, ook bij links, ook in de vakbeweging, ook bij de PvdA. Het ging over
de vernieuwing van de samenleving in alle geledingen. De band tussen mensen die
veranderingen wilden, was sterker dan de oude tegenstellingen tussen bij voorbeeld
de zuilen.
Het was een rare tijd met een zeer duidelijke onderstroom.
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Iedereen die politiek actief wilde zijn, werd meegetrokken. Lubbers, ik en vele
anderen. Het was een uitzonderlijke periode, het tempo lag hoog en het enthousiasme
was aanstekelijk. Dat heb ik daarna nooit meer zo meegemaakt.
In alle partijen, maar ook in de organisaties van werkgevers en werknemers, was
de creativiteit tanende. In zo'n KVP-bestuur werd zelden over politiek gesproken,
niet in inhoudelijke zin althans. Ik heb een keer voorgesteld om in de partij te
discussiëren over de encycliek “Populorum Progressio” van Paulus VI. Die verscheen
in maart 1967 en ging over vrede en ontwapening. Maar dat vonden de andere
bestuursleden niet nodig, met als argument dat de partij geen kerkelijke binding meer
had. En die K dan? Uiteindelijk heeft de PSP die encycliek nog verspreid. In de
vergaderingen van het KVP-bestuur leek het veel belangrijker wie de burgemeester
van Oirschot moest worden.
De KVP was een organisatie die was voortgekomen uit onze emancipatie en in
sterke mate gebouwd op het verwerven en handhaven van de macht. Op politiek
inhoudelijk werk was de KVP minder gericht. Logisch, de interne tegenstellingen
zouden zich dan openbaren. Hetzelfde zag je bij de twee andere confessionele partijen.
De KVP had in theorie vijfhonderdduizend leden, maar daar waren hele
parochiebestanden bij die in één klap waren ingeschreven.
In Scheveningen vroeg Ruud als voorzitter van de Katholieke Jonge Werkgevers
Vereniging of ik voor zijn club een keer een spreekbeurt wilde houden over “politieke
vernieuwingen van binnen de bestaande partijen uit”. Daar moest ik wat van afweten,
want ik was immers daarmee bezig in de KVP-Amsterdam. Uiteindelijk heb ik dat
een jaar later, op 24 mei, in Utrecht gedaan. Samen met het CHU-kamerlid Durk van
der Mei, want de bijeenkomst was samen georganiseerd met de jonge protestantse
werkgevers.
Tussen het congres in november en die spreekbeurt een halfjaar later ging alles
heel snel. In de drie confessionele partijen ontstond steeds meer onvrede en dat leidde
uiteindelijk tot het ontstaan van de christen-radicalen.
Om iets van de opstelling van de christen-radicalen te begrijpen is het nodig wat
over de politieke situatie te vertellen. In 1965 trad het kabinet-Cals aan nadat het
kabinet-Marijnen was geval-
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len op de omroepproblematiek. Het kabinet-Cals was veelbelovend. Een nieuwe
coalitie, zonder CHU en VVD, maar met KVP, ARP en - na vele jaren in de
oppositie-de PvdA. Den Uyl op Economische Zaken en Vondeling als vice-premier.
Meteen waren er in de KVP mensen die dwars begonnen te liggen. Die zagen
regeren met socialisten niet zitten en wilden liever de oude coalitie met de VVD
voortzetten. Precies anderhalf jaar na het aantreden van het kabinet diende Schmelzer
zijn motie in waardoor het kabinet moest aftreden. Normaal gesproken zouden er
verkiezingen zijn gehouden, die dan rampzalig voor het KVP zouden zijn afgelopen.
Schmelzer had het dan moeten opnemen tegen minister-president Cals. De
KVP-fractievoorzitter tegen de KVP-premier.
Heel slim hebben ze toen een tussenkabinetje-Zijlstra gemaakt. En dat heeft
vervolgens de verkiezingen uitgeschreven. De KVP ging de verkiezingen in met vier
lijsttrekkers: Van der Ploeg in het westen, Schmelzer in Limburg, Marga Klompé in
het noordoosten en Lardinois in Noord-Brabant. Cals, de oud-premier, deed niet mee
en je kon je als kiezer dus niet voor of tegen hem uitspreken.
Mede tegen deze achtergrond is de oppositiebeweging in de KVP ontstaan. Want
hoe kon een KVP-kiezer laten blijken tot welke stroming in de partij hij behoorde?
Ik stond zelf in 1967 op de kandidatenlijst en moest me voortdurend verdedigen.
“Voor welke groep in de KVP ben je eigenlijk?” vroegen ze dan. D66 deed toen voor
het eerst mee aan de verkiezingen en die partij liet natuurlijk niet na dit soort vragen
aan te roeren. Ik heb toen gezworen dat ik nooit meer in zo'n onduidelijke positie
terecht zou komen.
Ondanks de truc met het tussenkabinetje verloor de KVP bij de verkiezingen van
februari 1967 in één klap acht zetels. Dat was het begin van de grote teruggang. Toen
ik in het KVP-bestuur zat had de KVP in zijn eentje vijftig zetels. De ARP en CHU
hadden toen ieder dertien zetels, zodat de drie confessionele partijen samen de
meerderheid hadden in de Tweede Kamer. Inmiddels bezetten christen-democratische
politici nog slechts een derde van het aantal Kamerzetels.
De teleurstelling bij de jongeren in de ARP, de CHU en de KVP werd alleen maar
groter toen na de verkiezingen eerst AR-
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voorman Biesheuvel aanstuurde op herstel van de coalitie met de VVD en daarna
onze partijgenoot Piet de Jong. Binnen een paar weken had hij een kabinet van KVP,
ARP, CHU en VVD geformeerd.
Uit protest publiceerden elf ARP'ers, onder wie Bas de Gaay Fortman, Jan van
Putten en Louw de Graaf, op 15 maart een open brief in het dagblad Trouw, waarin
ze verklaarden spijt te hebben van hun stem op de AR. Deze zogeheten spijtstemmers
zeiden dat ze na de verkiezingen weinig meer terugzagen van het “evangelisch
radicalisme” waarover hun lijsttrekker Biesheuvel vóór de verkiezingen nog zo
enthousiast had gesproken.
Een week later hebben we met die elf een gezamenlijke bijeenkomst belegd in
café Americain in Amsterdam. Van alle drie de partijen waren vertegenwoordigers
aanwezig. Ruud Lubbers was daar nog niet bij. Doel was onze activiteiten te
coördineren om de christelijke partijen om te vormen tot vooruitstrevende
groeperingen. De Americain-groep was geboren.
De kerngroep van de christen-radicalen kwam regelmatig bijeen, eerst in Americain,
later elders. In totaal ging het om een man of dertig, veertig. Van de KVP onder
anderen Frans Alting von Geusau - van wie je dat nu niet meer zou zeggen -, Michel
van Hulten, Henry Faas, Karel van Eerd en ik. Van de ARP uiteraard Bas de Gaay
Fortman en verder Louw de Graaf, Ben van Kaam, Dick Kuiper, Piet Boukema, Jan
Nico Scholten en Peter Idenburg. De CHU'ers waren Ernst van Eeghen, Dirk Jan de
Geer en Hajo Viersen.
We waren allemaal zo rond de dertig, Ruud zevenentwintig of net achtentwintig,
ik eenendertig. Keurig in het pak, geen alternatieve kledingstukken die later zo
typerend voor PPR'ers leken te zijn. Actieve politici waren er niet bij. Ik was geloof
ik de enige die lid was van een partijbestuur. Ik was zelfs namens de KVP lid van
de Groep van Achttien waaruit later het CDA is voortgekomen.
We wisten dat het allemaal anders moest, maar wat we precies wilden, wisten we
niet. Dahrendorf heeft het mooi gezegd. De regenten waren Herren ohne Program
en wij waren Rebellen ohne Ziel. We hadden natuurlijk allemaal dezelfde boeken
gelezen of waren er buitengewoon handig in om niet te laten merken dat we ze niet
hadden gelezen. Je hoefde Marcuses One-Dimen-
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sional Man en Eros and Civilization niet door te ploegen om er toch iets van af te
weten. Als je begrippen als repressieve tolerantie maar in een juiste context kon
plaatsen. The greening of America van Charles Reich en later The Making of a Counter
Culture van Theodore Roszak. Dat soort werken.
Achteraf gezien hebben de ideeën van de jaren zestig minder bewerkstelligd dan
we verwachtten, hoewel de democratisering en de openheid van de samenleving wél
verworvenheden zijn die dateren uit die periode. Ondanks de andere partijpolitieke
richting die Ruud is opgegaan, beschouw ik hem wel als een produkt van die periode.
Welke premier van Europa durft in het openbaar te verklaren dat - wat hem betreft
- artsen een einde aan zijn leven kunnen maken als hij in een langdurige coma geraakt,
zoals ik onlangs in de krant las.
Vrij snel, op 11 mei 1967, zijn we als christen-radicalen met een verklaring
gekomen waarin we ons uitspraken voor ontwapening, meer ontwikkelingshulp,
bestrijding van discriminatie, verkleining van inkomensverschillen, democratisering
van de samenleving en offers voor de financiering van gemeenschappelijke
voorzieningen om Nederland in de toekomst leefbaar te houden. Tegelijk met die
verklaring hebben we onze naam gewijzigd van Americain-groep in Werkgroep van
Christen-Radicalen.
Ruud ontplooide zijn activiteiten in de kling der KVP-radicalen vooral toen ze
een eigen manifest gingen opstellen. Dat was een zelfstandige ontwikkeling in de
KVP, los van de Werkgroep van Christen-Radicalen. De onvrede in de KVP was
stukken groter dan in de AR of CH. De AR had immers tegen de motie van Schmelzer
gestemd, dus er was daar geen aanleiding om heel boos op de partijleiding te zijn,
zoals bij de KVP.
De KVP-radicalen kwamen vanaf 8 mei regelmatig bijeen in het toenmalige Haagse
café-restaurant De la Paix, tegenover het Vredespaleis. Daar waren ook gelijkgestemde
kamerleden bij: Aarden, Mommersteeg, Van Doorn en Siegmann. Maar bij voorbeeld
ook oud-premier Cals en oud-minister Bogaers van Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening.
De radicalen van de AR vonden dat maar niets. “Jullie moeten niet met die bonzen
samenwerken, die hebben heel andere doelstellingen, die hebben persoonlijke rancunes
en politieke proble-
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men. Als je dat gaat vermengen, dan bepalen die het tempo en de marsroute,” zeiden
Jan van Putten, Diek Kuiper en Jan Nico Scholten. Daar hebben ze achteraf wel
gelijk in gekregen.
Henry Faas heeft een krachtig manifest ontworpen. Hier en daar hebben we er nog
wat in gewijzigd, maar niet veel. Binnen een maand was die verklaring, een adres
aan partijbestuur en partijraad van de KVP, gereed. Het manifest van de De la
Paix-groep was in eerste instantie ondertekend door senator Siegmann, professor
Alting von Geusau, oud-minister Bogaers, ouu-premier Cals, de Tweede Kamerleden
Aarden, Mommersteeg en Van Doorn en verder door Van Eerd, Van Hulten, Joh.
Janssen, Meuwissen, Lubbers, Jurgens en uiteraard Faas.
Het was geen groot stuk, twee velletjes of zo. De partijraad van de KVP werd
gevraagd beslissingen te nemen om “het vertrouwen in de democratie te herstellen
en de mogelijkheid voor een krachtig vooruitstrevend beleid te heropenen”. Verder
werd gevraagd reeds vóór de verkiezingen tot een hechte samenwerking te komen
met partijen die streven naar “wezenlijke hervormingen van de maatschappij”. De
Partij van de Arbeid en D66 werden daarbij met name genoemd.
Het manifest is eigenlijk de eerste politieke uiting waaraan Lubbers zijn naam
heeft gegeven. “Omdat,” zo schreven we, “de wereld vol is van onvrede en
onrechtvaardigheid, eist het christendom van ons een radicaal-hervormende politiek.”
We zijn toen gelijkgestemden in de KVP gaan polsen of ze het manifest misschien
mede wilden ondertekenen. De Tijd van zaterdag 12 augustus onthulde onze
handtekeningenactie en toen hebben we besloten het manifest, dat tot dan
vertrouwelijk heette te zijn, maar direct te publiceren.
Het manifest gaf een enorme heibel. Piet van der Sanden, de KVP-voorlichter, gaf
namens de partij een verklaring uit met de mededeling dat wij ons onreglementair
hadden gedragen. Die verklaring was opgesteld namens de bereikbare leden van het
KVP-bestuur en aangezien het zomer was, bleken dat er maar twee te zijn: voorzitter
Aalberse en vice-voorzitter Horbach.
Het was een paniekreactie. Ze schrokken zich kapot. Alleen al die lijst met namen
die er onder stond was bedreigend voor het KVP-bestuur. Lubbers en nog een paar
hadden geen openbare functie, maar andere ondertekenaars waren bekende KVP'ers.

Arendo Joustra en Erik van Venetië, Ruud Lubbers. Manager in de politiek

99
Vier dagen later zijn we alle dertien, Cals was nog met vakantie, in het huis van
Harry van Doorn bijeengekomen .om ons te beraden. We konden ons eigenlijk alleen
maar verheugd tonen over alle positieve reacties. Al snel kregen we van alle kanten
steunbetuigingen. Er tekenden nog vier Tweede Kamerleden, te weten Annie Kessel,
Paul Janssen, Tjerk Westerterp en Theo van Schaik en nog drie senatoren, pater
Stokman, Middelhuis en Van der Maden, zodat er elf handtekeningen van
KVP-kamerleden onder het manifest stonden. Verder kwam steun van de NKV'ers
Jan Mertens, Van Hout en De Bruijn.
Over het manifest is op 26 augustus een spoedvergadering van het KVP-bestuur
bijeengeroepen in het Romme Instituut in Baarn, waar toen het vormingscentrum
van de partij was gevestigd. Als lid van het landelijk bestuur had ik een brief
geschreven waarin ik stelling nam tegen de verklaring waarin de ondertekenaars van
onreglementair gedrag werden beticht. Ik maakte daarbij gebruik van de tekst die de
voorafgaande zondag in katholieke kerken was gelezen, een passage uit de brief van
Paulus aan de Galaten. “Indien gij u echter door de geest laat leiden, dan zijt gij niet
onder de wet.” Achter die tekst noteerde ik de bron: Gal. 5:18. Op de vergadering
las KVP-voorzitter Aalberse mijn brief voor. Ik wist dat het nooit meer goed zou
komen toen hij Gal. 5:18 niet las als Galaten vijf, vers achttien, maar als Galileï, vijf,
achttien.
Inderdaad, mensen als Ruud en ik hebben natuurlijk gemeen dat we met onze
jezuïetenopleiding een voortreffelijke ondergrond hebben waar we altijd op kunnen
terugvallen. Zo'n kostschool is geen last die je de rest van je leven met je meedraagt.
Je laat weg wat je niet meer wilt hebben en je houdt de dingen die je goed vindt. Ik
heb een zeer goeie gymnasiale opleiding gehad op het Willibrordus College, daar
zorgden de jezuïeten wel voor.
De bijbelkennis die de jezuïeten je hadden bijgebracht, konden we bij de
christen-radicalen goed gebruiken. Als je een spreekbeurt moest houden voor
protestanten op de Veluwe kon je tenminste een verhaal vertellen. “Als u nou
werkelijk onderschrijft wat in dat dikke boek staat, dan kunt u zich politiek niet aan
de rechterkant bevinden.” Met protestanten kan je daar in ieder geval over
discussiëren.
Niet bij de KVP, daar hebben ze de bijbel nooit goed gelezen.
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De katholieken kregen de perikopen op zondag, uitgekozen fragmenten uit de Heilige
Schrift, en verder was geloven aannemen op gezag. Het geloof werd niet zelf
uitgevochten. Maar juist op zo'n school als het Willibrordus College of het Canisius
werd dat wel geleerd. Ik heb later nog eens gedebatteerd met Lubbers voor het
Thijmgenootschap over mythe en realiteit van christelijke politiek en dan merk je
dat het echt iets is dat hem bezighoudt, waar hij gedachten over heeft. Hij hield een
betoog over de eschatologische dimensie van de christelijke politiek.
Tussen de jezuïetenscholen bestond enige rivaliteit. Het Willibrordus College, ook
wel Huize Katwijk genoemd, was de oudste. Mijn grootvader zat er al op, De Quay
heeft erop gezeten en Van Thiel. Het was niet alleen de oudste kostschool, maar ook
de oudste katholieke school boven de Moerdijk. In 1831 zijn ze begonnen, eerst in
Katwijk aan den Rijn, vandaar de naam, en toen de school daar in 1928 afbrandde
zijn ze via Den Haag naar het landgoed De Breul in Zeist verhuisd. Het was maar
een kleine school, er zaten zo'n honderdzestig leerlingen op, allemaal op het
gymnasium.
De idee was heel sterk om een katholieke elite te lanceren, dat werd je voortdurend
voorgehouden. “Jullie moeten je bijzonder inspannen, al je talenten gebruiken, want
wij moeten ons emanciperen, in de samenleving iets presteren.” En dat was met name
op intellectueel gebied hard nodig. Begin jaren zestig heeft professor Rogier nog die
scherpe rede gehouden over de “culturele inertie” van het katholieke volksdeel,
waarbij hij erop wees dat de Nederlandse katholieken inhoudelijk onvoldoende
presteerden.
Los van de jezuïetenopleiding blijft een katholieke achtergrond altijd herkenbaar.
Tijdens het kabinet-Den Uyl stond ik op een receptie met drie katholieke ministers
te praten van drie verschillende partijen, Ruud Lubbers van de KVP, Boy Trip van
de PPR en Jos. van Kemenade van de PvdA. Het ging over het verschil tussen de
katholieke en de gereformeerde ministers in het kabinet, zoals de ouwe Gaius,
Boersma, en eigenlijk ook Den Uyl.
De conclusie van ons vieren was dat wij katholieken toch steeds ons best doen om
conflicten op te lossen en naar harmonie te zoeken. De Gaay Fortman, Boersma en
Den Uyl hadden die instelling veel minder. Er was net een conflict in het kabinet
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geweest, die dat illustreerde volgens Ruud. Katholieke ministers waren niet bereid
de woede van hun collega's op de hals te halen door hun poot stijf te houden. “Jongens,
dat pik ik niet en jullie kunnen allemaal opvliegen,” durven ze niet te zeggen.
Katholieken zoeken de overeenkomsten. Gereformeerden daarentegen zijn niet bang
om verschillen te laten bestaan. Gereformeerden zijn daarom bij discussies vaak veel
vierkanter, zijn veel minder bang onaardig te worden gevonden.
Het eerste en eigenlijk enige congres van de Werkgroep van Christen-Radicalen was
op 10 en 11 november 1967 in Scheveningen. De bijeenkomst, die gehouden werd
in het zalencentrum met de toepasselijke naam Op Gouden Wieken, diende voor het
opstellen van een eigen program. Er waren ongeveer tweehonderdvijftig deelnemers
die behalve plenair ook in verschillende werkgroepen discussieerden.
Aan het program gingen zeven christen-radicale kernpunten vooraf. Het is aardig
om ze te noemen, want ze geven een goed tijdsbeeld. Het tweede punt lag op Lubbers'
terrein: “Gelijke invloed van werknemers en kapitaalverschaffers in de top van de
onderneming.” Andere hoofdpunten waren de democratisering bij de ruimtelijke
ordening door inspraak van de burger, geen steun voor nucleaire afschrikking, extra
ontwikkelingshulp ter grootte van tien procent van de welvaartsstijging, aansluiting
van de maatschappelijke achterhoede. “Offers voor de toekomst, welvaart voor allen,”
was ons laatste christen-radicale kernpunt.
Ik zat in een andere groep dan Ruud, maar Van Zuthem, die op het congres de
sector voorzat die over economie en bedrijfsleven discussieerde, heeft verteld dat
Ruud zich fel tegen die democratisering keerde. Met een clubje van vier, vijf anderen
stapte hij aan het einde van de discussie het zaaltje binnen om luid te protesteren
tegen de conclusies. Het zou slecht zijn voor het bedrijfsleven en de economie in
gevaar brengen. Dat type argumenten. Zijn radicaliteit betrof blijkbaar niet de
onderwerpen die hem direct aangingen, zoals bij de meesten van ons. Maar volgens
Van Zuthem was hij bij voorbeeld wel weer voor handel met het Oostblok, hetgeen
in die dagen van “koude oorlog” niet algemeen aanvaard was.
Veel maakte het niet uit, want de grote meerderheid steunde de
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programmapunten. De tegenstem van Ruud en zijn makkers veranderde daar niets
aan. Louw de Graaf zat ook in die sectie van Van Zuthem. Die werkte toen nog voor
de christelijke vakbeweging en onderschreef wel de conclusies over de
democratisering van het bedrijfsleven en de onderneming, die we toen hebben
opgenomen in het programma.
Los van zijn optreden bij Van Zuthem, stelde Ruud zich nogal terughoudend op
bij de christen-radicalen. Je hebt altijd in een groep, al is het de tennisvereniging,
mensen die snel het woord nemen in vergaderingen omdat ze een gevoel hebben
welke kant de discussie op moet of omdat ze graag willen praten. Hij discussieerde
wel mee, maar trad niet op de voorgrond. Ik denk dat dat ook te maken had met zijn
achterban, de jonge werkgevers.
Dat bleek heel duidelijk op de definitieve bijeenkomst in hotel Terminus in Utrecht,
tegenover de ingang van het oude station. Die vergadering begon maandagavond 26
februari 1968 om zeven uur. Erg dramatisch allemaal, pas om vier uur 's nachts waren
we klaar. We moesten beslissen of we als KVP-radicalen uit de partij zouden treden
of dat we zouden proberen de partij van binnenuit te hervormen.
Er waren ongeveer vijftig mensen op komen dagen, inclusief Jan van Putten en
Dick Kuiper als vertegenwoordigers van de AR-radicalen en twee radicale CHU-leden,
ik meen De Geer en Viersen. Het was niet chaotisch, maar het had wel iets heel
rampzaligs. Dat iemand überhaupt naar Terminus was gekomen, was al een daad op
zich.
Pas ver in de nacht, tussen drie en vier, bleek dat dertig KVP-radicalen voor
uittreden waren en vijftien tegen. Lubbers viel op omdat hij een van de weinige
tegenstemmers was die zijn stem in die rokerige zaal toelichtte. Hij was heel eerlijk.
Hij vond het een verkeerde beslissing. Volgens hem kon je beter via een grote partij
de wereld veranderen.
Hij had nog een tweede reden waarom hij niet met ons de KVP kon verlaten. “Als
voorzitter van de jonge katholieke werkgevers krijg ik het daar moeilijk mee.” Hij
bracht het op een zodanige manier dat we zeiden: “Jammer, maar we hebben begrip
voor je situatie.” Hij was tenminste eerlijk over zijn persoonlijke motieven. Van
andere tegenstemmers wist je dat er natuurlijk persoonlijke redenen waren, maar dat
zeiden ze niet hardop.

Arendo Joustra en Erik van Venetië, Ruud Lubbers. Manager in de politiek

103
Die laatste uren waren heel emotioneel. Het ging niet alleen om een breuk in de KVP
maar ook om een breuk in de radicale vleugel zelf. De keuzes kregen consequenties.
Wethouders die uit de KVP traden waren hun baan kwijt. Een KVP-wethouder van
Zaandam stond bij voorbeeld bij de volgende verkiezingen op straat en is in de
bijstand terechtgekomen. Een van de grote drijvers voor uittreding was die avond
niet eens verschenen. Blijkbaar had hij te horen gekregen dat zijn kans op een
burgemeesterspost verkeken zou zijn als hij zich nog langer met de radicalen inliet.
Later is hij inderdaad KVP-burgemeester geworden. Met een baan bij de universiteit,
zoals ik had, kon je niets overkomen. Wel was je carrière in de KVP definitief
afgelopen.
Cals bleef ook in de KVP, terwijl hij daags tevoren nog gezegd had dat hij met
ons mee zou doen. Schmelzer en Marga Klompé hebben hem onder grote persoonlijke
druk gezet. We hebben toen een tactische misrekening gemaakt. Toen bleek dat Cals
bleef, hadden we de hele zaak moeten afblazen. Het was oorspronkelijk toch om hem
gegaan, om zijn behandeling door de KVP in de Nacht van Schmelzer! Zo'n man
had bovendien een grote invloed om mensen achter een standpunt te krijgen. Maar
ja, je kunt die zaken niet alleen puur tactisch bekijken, emoties spelen in zo'n nacht
ook een grote rol. Het was langzamerhand niet meer te harden in de partij en Aarden,
Van Doorn, Kessel en Janssen konden het niet langer volhouden in de fractie.
De houding van die kamerleden was voor ons doorslaggevend om uit te treden.
Ik was eigenlijk tegen. Dit wint Schmelzer, dacht ik. Maar die vier konden echt niet
langer met Schmelzer in één fractie zitten. Moet je die mensen dan in de steek laten
of ga je met ze mee? Ik had een jaar lang nauw met ze samengewerkt, dus was het
voor mij geen vraag. Ik ging met ze mee. Ik wilde mijn vrienden niet in de steek
laten. Intellectueel kan ik achteraf Lubbers wel gelijk geven, maar emotioneel niet.
Als rebellenclub in de KVP hadden we het makkelijker dan als eigen partij. Ik
denk dat Lubbers dat ook moet hebben ingezien. Een rebellenclub binnen het
bestaande systeem hoeft veel minder energie te gebruiken, die kan gewoon de
bestaande partijkanalen gebruiken. Er zijn een hele hoop partijraadsvergaderingen
en afdelingen die je kan afreizen, je kan stukken schrijven in de partijorganen. Die
hele infrastructuur bestaat al, die hoef je niet
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op te bouwen. Toen wij de PPR hadden opgericht, moesten we al onze energie steken
in het opzetten van een organisatie.
De nieuwswaarde van ons rebellengroepje was bovendien vele malen groter dan
ons eigen partijtje. Journalisten vonden het leuk om Schmelzer met mij in Brandpunt
te laten debatteren. Je opvattingen waren belangrijk omdat je met Schmelzer
debatteerde. Maar als je bent uitgetreden, dan kijken journalisten hoe groot je bent,
en als je niet groot bent dan krijg je geen aandacht. Dat is heel reëel, maar wel lastig.
Ik denk dat Lubbers het toen beter heeft gezien dan wij. Achteraf gezien was het
niet verstandig om uit te treden. Met een partij die tien, twaalf zetels in het parlement
heeft, kan je wel macht uitoefenen, dat deed de ARP immers ook. Maar wij kregen
in 1971 als PPR uiteindelijk maar twee zetels bij de eerste verkiezingen waaraan we
meededen. Toen kwamen Aarden en Bas de Gaay Fortman in de Tweede Kamer.
Het was een somber uiteengaan in Terminus. Toen we om vier uur klaar waren
hebben we met een paar mensen nog even bij elkaar gezeten, maar niet lang, want
de caféhouder was helemaal niet zo tevreden dat we tot vier uur hadden
doorvergaderd. Curieus was dat Cals, die altijd alles opschreef in een dagboek, dit
achterliet. Ik was de laatste die vertrok en heb toen zijn schrift onder mijn arm mee
naar huis genomen. Om zes uur, ik wilde net in bed stappen, belde mevrouw Cals
op. Of ik soms wist waar het dagboek van haar man was.
De bezorgdheid van het echtpaar Cals was op zijn plaats. Er stond in het dagboek,
naar Cals mij later vertelde, van alles over de geweldige rotzooi die in de KVP was
ontstaan over de samenstelling van het nieuwe KVP-bestuur. Bogaers mocht eerst
geen vice-voorzitter van de partij worden, zoals de radicalen tijdens de Arnhemse
partijraad van 9 december 1967 hadden geëist. Er moest een commissie van goede
diensten worden ingesteld om alle partijen tot elkaar te brengen. Cals zat daarin,
samen met Romme, Maenen en Van Rijckevorsel.
Dat dagboek zou ons zeer geholpen hebben in die dagen. Maar zonder erin gelezen
te hebben, stuurde ik het aan Cals terug. “Je bent stapelgek dat je er niets mee hebt
gedaan,” zeiden sommigen. Maar dat is het nadeel van een goede opvoeding, zoiets
kan ik niet.
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De volgende morgen legde Aarden in de Tweede Kamer de verklaring af dat zijn
clubje uit de KVP was getreden. Van Doorn nam ontslag als lid van de Tweede
Kamer, die was immers ook nog voorzitter van de KRO. Aarden, Janssen en Kessel
gingen verder als nieuwe fractie met de naam Groep Aarden. De andere radicalen,
Westerterp, Van Schaik en Mommersteeg, bleven deel uitmaken van de fractie. De
NKV'ers Jan Mertens en Frans van der Gun durfden eveneens de stap niet te zetten,
die bleven ook in de KVP. Dat viel ons erg tegen.
Twee maanden na de bijeenkomst in Terminus, op 27 april, was de officiële
oprichtingsvergadering van de Politieke Partij Radikalen in Dronten. Bogaers, die
een paar jaar later terugkeerde naar de KVP, werd voorzitter en ik vice-voorzitter.
Er zijn een paar mensen die ik na die bijeenkomst in Terminus nooit meer heb
vertrouwd. Die hadden meegestreden, maar onttrokken zich aan de besluitvorming
in die nacht in Terminus. Je leert je mensen in een crisis wel kennen. Met Lubbers
waren we het niet eens, maar we hadden wel respect voor zijn standpunt en voor zijn
openhartigheid over zijn eigen positie. Een bewijs is dat wij als PPR in 1973 zijn
kandidatuur voor het kabinet-Den Uyl hebben bevorderd.
Na Terminus hebben Lubbers en ik altijd contact gehouden, hoewel natuurlijk niet
meer zo intensief. Toen hij minister was en ik kamerlid zagen we elkaar op allerlei
bijeenkomsten in Den Haag. Echt zakelijk had ik niet met hem te maken, want ik
deed geen Economische Zaken.
Ik vind hem niet zo verschrikkelijk veel veranderd sinds de radicalentijd. Je
verandert natuurlijk door je beroep, of je intussen minister-president bent of hoogleraar
bent geworden. We zijn voorzichtiger geworden, maar hij was altijd al gematigd in
het uiten van zijn politieke standpunten. Hij was toen wel linkser, maar in de stroom
van de jaren zestig zat hij tenminste bij degenen die iets wilden aanpakken. Hij is in
zoverre consistent dat hij ook in de jaren tachtig tot de politici behoort die moed
betonen, bij voorbeeld bij het in de hand krijgen van de collectieve uitgaven.
Er is natuurlijk een geweldig verschil tussen Van Agt en Lubbers. Van Agt wist
zijn rol voortreffelijk te spelen waarbij je je soms afvroeg of het hem eigenlijk wel
interesseerde wat hij zei.
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Dat is bij Lubbers apert anders. Die is echt geïnteresseerd. Ik ben het vaak niet met
hem eens, maar ik heb bij hem wel het gevoel dat het hem echt wat kan schelen. Hij
is bezorgd.
Ik wil nu wel bekennen dat het niet is gelukt wat we in 1967 wilden. Als je dat
voor jezelf vaststelt komt er een moment waarop je je conclusies moet trekken. Maar
ik heb er lang over moeten doen voor ik besloot uit de PPR te stappen. Het is als
mede-oprichter en oud-kamerlid natuurlijk vrij zakkig om te zeggen: nou jongens,
tabee dan maar. Dat ik in 1985 overgestapte naar een grote partij, naar de PvdA,
verbaasde Ruud niet. Vanuit zijn visie ligt dit voor de hand. Hij maakte zo'n keuze
al twintig jaar geleden, in Terminus.’
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Lau Wüst
Lubbers en de KRO
Lubbers heeft gezegd dat zijn werkzaamheden voor de Programma
Adviesraad van de katholieke omroeporganisatie KRO hem later een
belangrijk voordeel hebben opgeleverd toen hij als minister regelmatig
contact had met de media. Door zijn lidmaatschap van de PAR, zoals de
Programma Adviesraad van de KRO werd genoemd, kende hij de werkwijze
van journalisten en was hij niet angstig voor live-optredens op radio en
televisie. Hij raakte ook vertrouwd met de noden van de niet-commerciële
omroep.
Lubbers was PAR-lid van 5 september 1970 tot 11 mei 1973, toen hij
samen met KRO-voorzitter Harry van Doorn naar het kabinet-Den Uyl
vertrok. Voorzitter van de PAR, die vooral fungeerde als adviesorgaan
van de directie, was KRO-directeur Lau Wüst, die een goede vriend van
de zestien jaar jongere Lubbers werd.
Mr Laurentius Bonifacius Maria Wüst (1923) komt uit een welgesteld
ondernemersmilieu. Hij studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit in
Utrecht en aan de Gemeentelijke Universiteit in Amsterdam. Was van
1950 tot 1954 redacteur en chef buitenland bij De Maasbode. Daarna
trad hij tot 1960 op als hoofdredacteur en politiek-staatkundig redacteur
van deze Rotterdamse krant, die in 1959 fuseerde met De Tijd.
In 1960 kwam Wüst in dienst van de KRO, eerst als adjunct-directeur en
van 1973 tot 1988 als directeur Algemene Beleids-
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‘Een sterk gevoel voor het geheim van de dingen’ Lau Wüst, Ruud Lubbers
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voorbereiding. Witst was jarenlang bestuurslid van het Centrum voor
Staatkundige Vorming, het wetenschappelijk bureau van de KVP en daarna
een van de oprichters van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA.
Hij is nog steeds redacteur van het maandblad Christen Democratische
Verkenningen.
Wüst: ‘Ik kende Ruud Lubbers al voordat hij bij de KRO kwam van Justitia et Pax.
We waren beiden lid van deze commissie voor rechtvaardigheid en vrede, die in
1968 is opgericht door Marga Klompé. Justitia et Pax is de Nederlandse tak van de
Romeinse raad met dezelfde naam, die na het tweede Vaticaanse concilie in het leven
is geroepen.
Omdat er toen al een zeer sterke katholieke en christelijke vredesbeweging was,
Pax Christi en het IKV, hebben wij ons met Justitia et Pax meer gericht op
sociaal-economische vraagstukken. De Derde Wereld en het verdelingsvraagstuk
waren toen de main topics.
Ruud was in die tijd een jaar of negenentwintig en actief in allerlei organisaties,
want hij had een sterke sociaal-maatschappelijke belangstelling. Hij maakte een rijpe
indruk en ondanks ons leeftijdsverschil had ik niet het idee dat we zo vreselijk ver
uiteenliepen in onze houding. Een gedecideerde indruk maakte hij. Iemand die wist
wat hij waard was.
Ruud was toen nog geboeid door de mogelijkheid zich aan de wetenschap te
wijden. Toen ik hem een keer in Rotterdam thuis bezocht, zijn we een wandeling
gaan maken langs de Kralingse Plas. Ik herinner me nog goed hoe hij op een gegeven
moment stilhield, uitkeek over het water en over een wetenschappelijke loopbaan
begon te filosoferen. Niet als iets dat hem vast voor ogen stond, maar als iets dat
hem boeide en hem waarschijnlijk ook bevredigd zou hebben.
Over een politieke carrière heb ik hem nooit gehoord. Hij is, voor zover ik weet,
nooit bezig geweest met de planning van zijn loopbaan. Ik ben in mijn leven een
hoop mensen tegengekomen die nooit iets deden zonder daarbij aan hun carrière te
denken. Maar daar heb ik bij Ruud in die jaren nooit iets van bemerkt.
Door zijn activiteiten met de KVP-radicalen, die ik alleen

Arendo Joustra en Erik van Venetië, Ruud Lubbers. Manager in de politiek

110
formeel steunde zonder verder betrokken te zijn bij het maken van plannen, kende
KRO-voorzitter Harry van Doorn Ruud eveneens. Onafhankelijk van elkaar waren
Harry en ik épris van Ruud. We vonden hem een aardige, briljante, ontzettend eerlijke,
ideëel ingestelde jongen zonder flauwekul. Zo kwamen we allebei spontaan op de
gedachte dat hij reuze geschikt zou zijn voor het lidmaatschap van de Programma
Adviesraad.
De PAR hebben we in 1962 opgericht om in contact te komen met nieuwe
maatschappelijke inzichten en daarover een oordeel te kunnen vormen. We dachten
dat het nuttig zou zijn een paar onafhankelijke mensen regelmatig te laten praten met
de top van het programmabedrijf. Het KRO-bestuur was toen nog uitsluitend
samengesteld uit personen die benoemd waren door de katholieke maatschappelijke
organisaties en door de zogeheten diocesane contactgroepen die de KRO in het land
heeft.
De PAR moest een leemte vullen. Want het KRO-bestuur, primair gericht op het
besturen van de stichting, was niet zo geschikt om als sparring partner voor
programmabeleidsmakers te fungeren. Van de concrete problemen bij het samenstellen
van het radio- en televisieprogrammabeleid wist het bestuur destijds weinig af.
Toen Ruud in 1970 lid van de PAR werd, was het inmiddels een soort studieclub
van de programmatop geworden. Andere leden waren toen Paul Beugels, directeur
van de Nederlandse Stichting voor Kunstzinnige Vorming in Amersfoort, mevrouw
C. van der Heiden-Bakker, huisvrouw te Wassenaar, drs H. Hoekstra, communicatiedeskundige van de Katholieke Theologische Hogeschool in Amsterdam, dr Jan van
Putten, toen lector in de politicologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en dr
L. ter Steeg, studie-secretaris van de Katholieke Centrale Vereniging voor Geestelijke
Volksgezondheid in Utrecht. Zelf was ik voorzitter van de PAR, die tweemaal per
maand in Hilversum bijeenkwam.
Van twee kanten werd een beetje wantrouwend aangekeken tegen de PAR. Het
KRO-bestuur begreep niet altijd goed waar de PAR het allemaal over had. En in het
bedrijf overheerste de opvatting dat de PAR over zaken zat te praten waar eigenlijk
toch alleen programmamakers verstand van hebben. Men zette daar al snel zijn stekels
op. Maar als bedrijfsleiding hadden we eigenlijk
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alleen maar plezier van de PAR. Je kon over je problemen van gedachten wisselen
op een zodanig vrije manier als elders in het KRO-bedrijf meestal niet mogelijk was.
Ruud bleek oog te hebben voor de spanning die bestond tussen de PAR enerzijds
en het KRO-bestuur en de programmamakers anderzijds. Hij heeft toen een plan
ontworpen om de PAR enigszins anders op te zetten. Hij vond dat de PAR niet zozeer
het bestuur moest adviseren, zoals formeel de opzet luidde, maar de directie. “Die
heeft een groepje adviseurs nodig om een stap achteruit te kunnen maken, om distantie
te winnen, om te zien in welk toekomstperspectief ze eigenlijk bezig is,” zei hij.
De PAR moest in zijn ogen op de eerste plaats functioneren als gesprekspartner
voor de bedrijfsleiding, die daarover dan vervolgens periodiek verantwoording moest
afleggen aan het bestuur en die vervolgens ook gehouden was om aan de medewerkers
uit te leggen in hoeverre ze denkbeelden had ontleend aan gesprekken in de PAR.
Ruuds voorstellen zijn toen door ons opgevolgd.
In die tijd moesten zo nodig allerlei taboes doorbroken worden. Ook bij de KRO
hadden we talentvolle jongelui die graag wat bizarre programma's op het scherm
brachten. Uiteraard werden die uitzendingen in de PAR besproken en bij één zo'n
discussie heeft Ruud een opmerking gemaakt die een tijd lang een gevleugeld woord
bij ons is gebleven. Het ging over het programma Verslag op Woensdag van mijn
veel te jong gestorven collega Kees Boomkens. “Ik begrijp het programma wel,” zei
Ruud in de vergadering van de PAR, “maar hoe leg ik het mijn moeder uit.”
Het waren min of meer curieuze programma's, een beetje provo-achtig, een beetje
anarchistisch met allerlei gekke dingen en randverschijnselen. Ruud verzette zich
niet tegen zulke produkties en hij sprak er ook niet met afschuw over, zoals vele
anderen deden. Net als wij vond hij het wat bizar en vroeg zich af wat zo'n programma
eigenlijk met de KRO te maken had. Vandaar die opmerking over zijn moeder.
In de PAR heeft Ruud een poging gedaan om een model te maken voor een
optimale programma-mix, een beetje analoog aan economische modellen. Hij wilde
streven naar een bepaalde mengvorm van kwantitatieve en kwalitatieve maatstaven
voor het programma-aanbod. Daarvoor wilde hij onderzoeken hoe kij-
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kers en luisteraars een programma kiezen en waarderen. Of ze er plezier aan beleefden
en of ze het bestaan van dat programma belangrijk vonden.
Die waardering van het publiek wilde hij dan koppelen aan een cijfer. Zo kon
vastgesteld worden wat uit het oogpunt van beleid de boven- en ondergrens van een
programma mocht zijn. Op die manier zou je per sector een soort optimum, een
nastrevenswaardige doelstelling, kunnen formuleren. Als een programma daaronder
zou blijven, zou je het als bestuur moeten kunnen weren van het scherm. Tenzij je
zou besluiten dat het uit bijzondere prestigieuze overwegingen moet blijven.
Ruud benaderde de programmering met een economische invalshoek. Kijkcijfers
bestonden toen al, maar het nieuwe van Ruuds idee was dat hij daar een aantal
economische theorieën over het afnemend grensnut en zo op losliet. Hij ging uit van
de meetbaarheid van de programma's en veronderstelde dat je door een systematische
benadering een optimaal programma-aanbod kon samenstellen.
Ik weet niet meer hoe het met dat plan van hem precies is afgelopen. Het was
allemaal nogal ingewikkeld en gaf geen antwoord op onze gecompliceerde
beleidsvragen. De behandeling van het voorstel is gestagneerd toen hij naar het
kabinet-Den Uyl verdween. Hij was als auctor intellectualis eigenlijk de enige die
ons had kunnen uitleggen wat hij er precies mee bedoelde. Om eerlijk te zijn: nadat
hij vertrokken was, is er uiteindelijk niets meer mee gedaan.
Ik herinner me nog een ander voorval. Op een keer spraken we in de PAR over
een informatief programma waarin kritiek was geleverd op een bepaalde minister.
Ruud bleek zich enigszins gestoten te hebben aan de manier waarop dat was gebeurd.
“Hoe kun je nou op deze wijze kritiek op mensen hebben en ze verwijten lichtvaardig
maar wat te roepen om hun achterban te manipuleren?” vroeg hij zich af. “Als
journalist manipuleer je in je vraagstelling en je benadering is even lichtvaardig.”
In dit verband heeft hij later in een nota voor de PAR gepleit voor “een zuivere
benadering” door journalisten van hun onderwerp, zoals hij het noemde. Ruud vond
dat journalisten de feiten op zich moesten laten inwerken en geen selectie moesten
maken die alleen hun eigen - onvermijdelijke - vooringenomenheid zou
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bekrachtigen. Ze moesten zich ook bewust zijn dat ze over mensen aan mensen
rapporteerden en dat ze de gevoeligheden die dat met zich meebracht “in
barmhartigheid” moesten honoreren. Verder vond hij dat programmamakers moesten
beseffen dat hun kritiek op autoritair optreden vereiste, dat ze ook zelf noch over de
geïnterviewde noch over de kijker zouden heenlopen.
Ik heb met Ruud zelden meegemaakt dat hij alleen maar met een probleem bezig
was zonder zich meteen af te vragen: wat zit er eigenlijk achter? Het aardige in ons
contact was, dat wij beiden een beetje die eigenschap hebben. Niet meteen zeggen
“zo zit het” of “dit is de oplossing”, maar je ook even afvragen wat er allemaal nog
onder vibreert, waar het eigenlijk aan raakt, aan welke vaak verborgen waarden en
“onwaarden” het appelleert. Juist de spirituele kant houdt hem bezig. Hij wil weten
wat de onderliggende levensbeschouwing is en welke emoties een rol spelen.
Deze houding spreekt heel duidelijk uit de bijdrage die hij heeft geschreven over
“KRO en maatschappij” in Visies op Kommunikatie. Dat is een bundel met
beschouwingen van de leden van de Programma Adviesraad die in 1975 is verschenen
bij het vijftig jarig bestaan van de KRO. In zijn bijdrage, die Ruud nog geschreven
heeft vóór hij minister werd, geeft hij een aardig portret van zichzelf.
Hij waarschuwt ervoor alle kwaad niet te verklaren uit de maatschappelijke situatie.
Daarbij wijst hij erop dat de maatschappij wel te veranderen, maar niet opnieuw te
beginnen is. Hij ziet in de maatschappij zowel vervreemdings- als bevrijdingsaspecten.
Maar de reactie kan volgens hem nooit alleen revolutie zijn, want alles heeft een
continuerende waarde.
Die houding typeert hem heel erg. Het is ook een heel typisch katholieke houding:
het willen vermijden van eenzijdigheden en aan het totaal proberen recht te doen.
Niet zozeer een derde weg vinden tussen liberalisme en socialisme, maar een poging
die twee te overstijgen.
Je moet je realiseren dat hij een katholieke jongere was die goed gesocialiseerd
was door de jezuïeten en niet minder door zijn ouderlijk huis. Of hij zich destijds
echt had verdiept in de toenmalige katholieke sociale leer, waar hij in zijn bijdrage
impliciet naar verwijst, betwijfel ik. Die was in zijn leerjaren niet
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meer zo in de mode als vóór de oorlog en nog niet opnieuw zo in de mode als thans.
Hij had uiteraard wel kennis genomen van modieuze auteurs uit die dagen. Hij geeft
in zijn artikel bij voorbeeld een kritisch oordeel over Marcuse. Maar of hij Oswald
von Nell-Breuning goed kende, de grote auteur van de katholieke sociale leer, zou
ik niet durven zeggen.
Ruud is echt niet alleen geïnteresseerd in het oplossen van problemen, al is het
hem om die oplossing wel steeds te doen. Hij heeft juist een sterk gevoel voor wat
wel “het geheim van de dingen” wordt genoemd. Die houding spreekt ook uit het
antwoord dat hij - net premier geworden - professor Jan van Putten heeft gegeven in
een vraaggesprek over de haat/liefde-verhoudingen tussen politici en media. Jan van
Putten legt hem het verwijt voor dat hij zo'n wollige prater is en dan antwoordt Ruud
dat hij als fractieleider van het CDA soms niet anders kon. Enerzijds om de eenheid
te bewaren, anderzijds omdat hij als leider van de grootste regeringsfractie niet altijd
even helder kon zijn in zijn uitlatingen om Van Agt niet in problemen te brengen.
Maar, en daar gaat het mij om, hij noemt nog een reden. Hij kan gewoon niet
volstaan met een eenvoudig ja of nee als antwoord op een vraag. Hij heeft nu eenmaal
de neiging om te filosoferen, ook al wordt het dan ingewikkeld voor veel mensen.
Hij heeft de neiging, vertelt hij Jan van Putten, om dieper te graven, om te kijken
welke kanten er nog meer aan een probleem zitten, wat de achterliggende argumenten
en motieven zijn. “Een beetje filosofisch uitspellen,” noemt hij dat.
Ik herinner me wat dit aangaat nog een heel aardige ontmoeting met hem toen ik
met vakantie in Italië was. Met vrouw, kinderen en een zwager kwam Ruud bij ons
langs en toen hebben we een paar dagen in elkaars gezelschap doorgebracht. Het
was midden in Italië aan het Trasimeense meer. Op historische grond ook, want het
Romeinse leger is daar door Hannibal verslagen en je kunt nog precies nagaan hoe
de gevechten zich hebben afgespeeld.
Op een avond hadden we lang aan tafel gezeten in een trattoria en die heerlijke
Italiaanse landwijn gedronken. Er was een prachtige zonsondergang en we liepen
ondereen schitterende sterrenhemel door het kleine plaatsje Monte del Lago nog wat
na te genieten. Bij het meer ging Ruud op een muurtje liggen. Het was een mooie
avond en het landschap verdween langzaam in de nacht. En Ruud
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op dat muurtje, eventjes helemaal alleen, lag daar naar de kosmische grootsheid van
het uitspansel te staren, zonder te weten wat er voor hem in de sterren geschreven
stond. Het was een geladen, meditatief moment.
Het is een wezenlijke karaktertrek van hem dat hij zich afvraagt wat er eigenlijk
echt aan de hand is. In die zin is hij bepaald geen pragmatist. Het zou me niet verbazen
dat hij die hang naar het wetenschappelijke vooral heeft omdat hij nooit is uitgedacht.
Dat hij in de PAR én heel wezenlijke dingen aan de orde stelde, bij voorbeeld de
structuur van de club, én over een concrete uitzending kon vallen, typeert hem. Het
zijn twee kanten van dezelfde persoon.
Vlak voor het hoogtepunt in de beslissing over de kruisraketten is hij hier een keer
op bezoek geweest. Hij vertelde me hoe hij precies tot zijn opstelling was gekomen.
En toen bleek hetzelfde: weliswaar ging het over heel praktische dingen, maar steeds
liet hij daarbij fundamentele, inhoudelijke en strategische overwegingen meespelen.
“Als ik het zo aanpak,” vertelde hij, “treedt er, wat niemand ziet, dit effect op, wat
zich op de lange termijn weer tegen de oplossing gaat keren.”
Waar doe ik nou precies verstandig aan, was de vraag waar hij in het voorjaar van
1984 mee worstelde. Hij had veel begrip vooralle tegenwerpingen die gemaakt
werden, en hij sympatiseerde ook met sommige tegenwerpingen, maar toch kon hij
uiteindelijk maar één standpunt innemen. Voor mij was het een heel boeiende avond,
omdat hij een zeer gefundeerde beschouwing gaf over zijn positie. Hij had als
compromis tussen CDA en VVD bedacht op 1 november 1985 de achtenveertig
kruisraketten te plaatsen, als de Russen vanaf juni 1984 hun aantal raketten niet
zouden verminderen.
De conclusie die avond was dat hij, als het besluit eenmaal publiek was gemaakt,
geen millimeter mocht wijken van het ingenomen standpunt. Een kleine verschuiving
bij de aanvang zou een hele grote betekenen in de toekomst. Want door een kleine
wijziging stel je wetmatigheden in werking die je helemaal niet bedoelt met die kleine
wijziging en op den duur geeft het alleen maar een grotere afwijking van je standpunt.
Later, toen KRO-voorzitter Ben Schmitz en ik ons vijfentwintigjarig jubileum bij
de KRO vierden, was Ruud een van de
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feestredenaars. Het was 7 november 1985, een paar dagen nadat Ruud in de Haagse
Houtrusthallen de anti-kernwapendemonstranten had toegesproken die hem massaal
de rug hadden toegekeerd. In mijn dankwoord zei ik schertsend dat het ons had
verbaasd dat hij Sienie Strikwerda op die bijeenkomst had omhelsd. Toen volgde
een typische reactie van hem: “O, heb ik dat dan gedaan?”
We zien elkaar de laatste jaren maar heel zelden. In die hele discussie over het
omroepbestel en de commercie had ik hem in zekere zin nodig en aan de andere kant
voel je dat je dan in zo'n situatie het gevaar loopt persoonlijke banden op het spel te
zetten. Contact is dan erg delicaat. Ik heb hem dus nooit overlopen. Bovendien had
hij zo ontzettend veel problemen aan zijn hoofd dat ik hem ook niet lastig wilde
vallen.
Het aardige is dat hij soms wél plotseling belt om wat te vragen. Dat is een methode
van hem. Snel bij een heleboel verschillende mensen informatie halen. Toen Christen
Democratische Verkenningen werd opgericht, was Ruud als fractievoorzitter ook
redacteur. Later volgde Bert de Vries hem op, maar die kwam niet zo vaak. Ruud
wel, die was er altijd, al was het maar voor vijf minuten. Dat zei hij ook van tevoren,
dus je wist wat je dan aan hem had. Hij kwam altijd wel met iets dat ons allemaal
aan het werk zette en hij gaf altijd achtergrondinformatie uit de fractie die voor het
blad uitermate waardevol was.
In het geven van de achtergronden was hij uitermate efficiënt. Vandaar ook dat
Gaius, De Gaay Fortman, vond dat hij iets kon dat niemand anders kon. Dat we niet
mochten verwachten dat, als hij weg was, het blad nog steeds zo'n goede relatie met
de fractie zou hebben. Die perfecte communicatie was volgens Gaius niet
functiegebonden, maar persoonsgebonden. Lubbers deed er moeite voor te komen,
niet alleen om iets te brengen, maar ook om iets te horen dat hij weer kon gebruiken.
Ruud is in mijn ogen een echte leerling van jezuïeten uit de jaren vijftig. Altijd in
actie, je moet je hele leven bezig zijn. Hij heeft een wat doenerig plichtsbesef. Het
hoeft niet alleen met zijn opleiding te maken te hebben. Karakter en ouderlijk huis
spelen natuurlijk ook een grote rol. Wat hij heel sterk heeft, is dat hij van de vroege
ochtend tot de late avond heel gericht moet arbeiden voor het naderbij brengen van
het Rijk Gods, zal ik maar zeggen.
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Zelf heb ik die instelling wat minder. Ik heb in Haarlem op het Triniteitslyceum
gezeten en dat werd geleid door augustijnen. Die verschilden in mijn waarneming
heel sterk met jezuïeten. Augustinus stelt: “Heb lief en doe wat je wil.” Dat geeft de
sfeer wel ongeveer aan: wel voor het Rijk Gods, maar toch een beetje onbezorgd.
Bij de jezuïeten stond destijds juist de discipline voorop. Vandaar dat ik wel eens tot
jezuïeten die ik tot mijn vrienden reken, zei: “Ik ben jullie vriend omdat ik niet door
jullie ben opgevoed.”
Toen ik in april 1988 met pensioen ging bij de KRO liet hij weten dat hij helaas
niet bij het afscheid kon zijn. Maar hij is 's avonds om elf uur toch nog ergens vandaan
gekomen om mij in Lage Vuursche, waar we een maaltijd hielden, de hand te komen
drukken. Ik kreeg een boek van hem dat hij zelf net had gekregen op een of andere
bijeenkomst. Hij gebruikte dat als voertuig voor een alleraardigste en heel vleiende
opdracht.
Of het verhaal klopt dat hij geen vrienden heeft? Ik weet daar onvoldoende van,
maar het zou me in hoge mate verrassen. Hij zoekt zijn vrienden misschien niet in
zijn functionele contacten. De paar keer dat ik bij hem thuis was, waren daar altijd
zeer oude vrienden van hem, eigenlijk van buiten het politieke milieu, mensen die
hij al uit zijn studententijd kende of nog eerder. Wat ik in ieder geval wel weet is dat
hij een man is die graag vriendschap geeft en dat dan ook, maar niet overdreven, af
en toe laat blijken.
De politiek leidt vaak tot een deformatie. Ruud heeft zelf eens in een interview
verteld dat de directeur van de Rijksvoorlichtingsdienst, Gijs van der Wiel, hem
tijdens de formatie van het tweede kabinet-Van Agt een keer apart heeft genomen
om te zeggen dat hij zich niet moest irriteren aan Van Agts uitlatingen en gedragingen.
Want, zo sprak Van der Wiel, Van Agt was nu al vijfjaar minister-president en dat
had zijn persoonlijkheidsstructuur wat veranderd.
Ruud kon zich toen wel voorstellen dat je door een bepaalde functie vervormt en
misschien wel deformeert. Zeker een minister-president, want die is ontzettend
kwetsbaar met zoveel medespelers. Voor die deformatie moet je ontzettend scheip
opletten en dat zou een reden kunnen zijn - maar ik weet het niet - dat hij zijn vrienden
minder in de politiek zoekt.
Ik zelf kan eigenlijk niet zeggen dat hij nou is veranderd sinds
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ik hem leerde kennen. Als ik hem zie heb ik het idee dat hij dezelfde is als toen. Er
is natuurlijk een andere dimensie bijgekomen, maar in wezen is hij voor mij dezelfde
vent, heel direct en spontaan. Dat vind ik knap, omdat je dat alleen kan
bewerkstelligen als je bewust waakt over het behoud van je eigen integriteit en
identiteit. Maar misschien zeggen zijn vrouw en kinderen wel dat dit grote onzin is.
Die hebben veel meer met hem te maken.’
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Hans van der Drift
Lubbers in de Rijnmondraad
Zijn eerste ervaring met het politieke handwerk deed Lubbers op als lid
van de Rijnmondraad, het 81 leden tellende vertegenwoordigende lichaam
dat het beleid van de gemeenten in het havengebied in en om Rotterdam
moest coördineren. Op 3 juni 1970 werd Lubbers voor het eerst van zijn
leven gekozen tot volksvertegenwoordiger. Bijna drie jaar later, in mei
1973, vertrok hij uit de raad, omdat hij minister werd in het kabinet-Den
Uyl. In 1986 werd de Rijnmondraad opgeheven.
Lubbers was in de KVP-raadsfractie woordvoerder voor economische
onderwerpen. Zo kreeg hij regelmatig te maken met Hans van der Drift
die in het dagelijks bestuur van Rijnmond de economische aangelegenheden
voor zijn rekening nam. Drs Hendrik Pieter Maria van der Drift, geboren
in 1923 uit een redersfamilie in Vlaardingen, studeerde economie aan de
Nederlandse Economische Hogeschool in Rotterdam en werd daarna
firmant in het familiebedrijf: een rederij en vishandel. In 1965 verruilde
Van der Drift de gemeenteraad van Vlaardingen voor het nieuw opgerichte
Openbaar Lichaam Rijnmond. Hij maakte deel uit van de KVP-fractie in
de Rijnmondraad en was tevens gecommitteerde, lid van het zeven leden
tellende dagelijks bestuur. Wegens tijdgebrek staakte hij in 1971 zijn
Rijnmondwerk. Van der Drift vervult nu enkele commissariaten en
bestuurslidmaatschappen en is directeur-grootaandeelhouder van de
Beleggingsmaatschappij Vlaardingsche Stoomvisscherij.
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‘Zelfgenoegzaamheid is het kenmerk van het establishment’ geheel links Hans van der Drift, uiterst
rechts Ruud Lubbers
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Van der Drift: ‘Een paar maanden voor de verkiezingen van de Rijnmondraad in
juni 1970 vroeg het gewestelijk bestuur van de KVP mij om advies over de
kandidatenlijst die op dat moment werd opgesteld. Ik zei dat ik het op prijs zou stellen
als er in de KVP-fractie een goede econoom zou zitten. Als gecommitteerde, lid van
het dagelijks bestuur, had ik de portefeuille economische aangelegenheden en ik
vond het zowel voor de fractie als voor mij van belang dat er in de fractie iemand
was met wie ik ook nog eens tussentijds, dus buiten het gewone fractieoverleg, contact
zou kunnen hebben.
Het partijbestuur is gaan rondkijken en is toen met Ruud Lubbers aangekomen.
Op een gegeven moment belde Lubbers mij met de vraag of hij een oriëntatiegesprek
met mij kon hebben over de Rijnmondraad en vooral over de economische
aangelegenheden. Ik kende hem niet. Ik had zijn naam wel eens horen noemen. Ik
wist alleen dat hij nogal wat activiteiten had ontwikkeld voor de christelijke jonge
werkgevers.
Het gesprek vond plaats in mijn kamer op het Stationsplein in Schiedam, waar het
Openbaar Lichaam Rijnmond was gevestigd en waar ook alle vergaderingen van de
commissies van advies plaatsvonden. Lubbers was nog een jonge knaap: dertig jaar.
Wat ik me herinner van dat gesprek was dat ik zeer ingenomen met hem was. Hij
kon goed luisteren, hij nam snel dingen tot zich, reageerde terzake en hij had een
prettige manier van optreden. Ik kan het samenvatten door te zeggen dat hij een goed
hoofd had. Uit een hoofd spreekt het een en ander. Hij was betrouwbaar. Degelijk.
De uitkomst van het gesprek was dat hij graag en met animo de functie van raadslid
zou willen uitoefenen. Ik wil niet zeggen dat er in de fractie geen mensen zaten die
economisch georiënteerd waren, maar voor mij was duidelijk dat Lubbers op
economisch gebied boven de rest uitstak.
Zijn politieke belangstelling kwam voor zover ik me het gesprek kan herinneren
nauwelijks ter sprake. Ik wist dat hij zich op politiek gebied had beziggehouden, met
de christen-radicalen, maar ik denk dat dat geen rol speelde tijdens het gesprek. Ik
veronderstel dat hij ook wel eens bij regionale partijvergaderingen is geweest, waar
de leden van de Rijnmondraad een exposé hielden en vragen van de kiezers
beantwoordden. Maar hij speelde in de KVP-Rotterdam geen opvallende rol.
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In het gesprek vroeg hij wat er zoals omging in de Rijnmondraad en wat hij moest
gaan doen. Ik vroeg hem waar hij vandaan kwam en wat hij in zijn mars had. Het
zou ook heel goed kunnen dat we over de Rotterdamse studentenvereniging Sanctus
Laurentius gesproken hebben, waar ik praeses van ben geweest, lang voordat hij er
lid van werd. Hij maakte weliswaar indruk op me, maar die indruk was ook weer
niet zo groot dat ik me nu nog uitspraken van hem uit dat gesprek kan herinneren.
De KVP was de derde partij, na de Partij van de Arbeid en de
Protestants-Christelijke Groep van ARP en CHU. De VVD was kleiner dan de KVP.
De lijsttrekker van de KVP in Rijnmond was G.Z. de Vos. Die zat in de vakbeweging
voordat hij wethouder in Rotterdam en Rijnmondraadslid werd. Ik herinner me dat
we in de fractie nog een man hadden die in de katholieke vakbeweging had gezeten.
Andere fractieleden kwamen uit de planologie, de agrarische sector, het bedrijfsleven,
het onderwijs en de gemeentelijke sfeer. De KVP-lijst was dus een redelijke
afspiegeling van de bevolking.
In de Rotterdamse KVP was Frans Nivard een belangrijk man. Nivard zat op het
gymnasium een klas boven mij. Hij werd naderhand president van de rechtbank in
Rotterdam. Gemiddeld genomen was de samenstelling van de KVP in Rijnmond
vergelijkbaar met die van de KVP in het hele land. Een verticale doorsnede van de
bevolking. Het was zeker niet alleen een partij van academici en maatschappelijke
kopstukken.
Toen Lubbers in september 1970 in de Rijnmondraad kwam werd er veel gepraat
over de vestiging van nieuwe bedrijven in het Rijnmondgebied en de criteria waaraan
die vestiging moest voldoen. Rijnmond was zo attractief voor nieuwe bedrijven dat
er een overbelasting van het gebied dreigde. Er kwamen problemen op de
arbeidsmarkt. Hoe kon het gebied al die bedrijven van arbeidskrachten voorzien?
Er was een luidere roep om meer wegen ter voorkoming van de files en er moesten
nieuwe bruggen en tunnels komen. Er dreigde een overbelasting van lucht, water en
bodem. We beseften wel dat we het gebied niet met bedrijven konden blijven
volpompen.
Bijna in elke vergadering van de commissie economische aangelegenheden kwam
dit onderwerp ter sprake. Een onderzoek naar vestigingsplaatsfactoren was erop
gericht een instrumenta-
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rium te kweken op grond waarvan we konden beoordelen of vestiging van een bepaald
bedrijf in Rijnmond essentieel was voor Rijnmond of dat dat bedrijf misschien net
zo goed op een andere plek in het land kon staan.
Het onderzoek liep al een tijdje toen Lubbers in de Rijnmondraad kwam. We
hadden twee bedrijven, Metra Consulting Group Ltd. en Management Sciences Ltd.,
gevraagd vestigingscriteria op te stellen. In dat onderzoek speelden die
maatschappelijke factoren een belangrijke rol. Ik weet nog dat Lubbers zich in die
aanpak goed thuis voelde.
In de vergadering van 1 februari 1971 sprak Lubbers er ook over. Ik zal een stukje
citeren uit de notulen: “De heer Lubbers acht het niet mogelijk om op korte termijn
al tot een integraal sociaal-economisch afwegingsmechanisme te komen, hoewel het
streven ernaar een grotere prioriteit moet krijgen. Voor de korte termijn zou men
moeten streven naar het opstellen van al dan niet kwantitatief bepaalde
randvoorwaarden.”
In die tijd ging men op economisch gebied meer rekening houden met de externe
factoren die de bedrijfsvoering met zich meebracht, met de externe kosten die niet
in de verlies- en winstrekening van het bedrijf zelf tot uiting kwamen, maar die wel
op de gemeenschap gingen drukken. Ik geloof dat het de Amerikaanse econoom Ed
Mishan was die er als eerste duidelijk de aandacht op vestigde. Dat waaide over naar
de economische theorie en de economische politiek hier.
Lubbers was bepaald een gezaghebbend raadslid over dit soort kwesties, althans
zo heb ik hem in de commissie voor economische aangelegenheden meegemaakt.
Niet elk lid van de commissie was van deze nieuwe gedachten vervuld en bezield.
Maar ja, het was Lubbers' vak.
De discussie over bedrijfsvestiging waarover Lubbers in de Rijnmondraad sprak
vind je terug in zijn periode als minister van Economische Zaken. In de SIR, de
Selectieve investeringsregeling, werden ook criteria ontwikkeld op grond waarvan
getoetst moest worden of een bedrijf in bepaald gebied toegelaten mocht worden en
in welke gebieden die bedrijven heffingen moesten betalen wilden ze er zich kunnen
vestigen. De SIR was duidelijk maatschappelijk georiënteerd, bevatte ook
milieu-elementen.
In januari 1973, al nadat ik uit de Rijnmondraad was gestapt,
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ging hij in op het belang van het milieu. Wat Ruud zei, kun je lezen in de notulen
van een commissievergadering uit die tijd. “Werd enkele generaties geleden gesproken
over schone industrie, dan werd daarbij gedacht aan een bedrijf waar voor de mens
schoon werk was. Thans wordt het adjectief schoon meer vanuit het gezichtspunt
van de gemeenschap belicht,” staat in de notulen.
De notulen vervolgen: “Wanneer nu gesproken wordt over het verder in gebruik
nemen van de zeehaven- en industrieterreinen, dan is naar de mening van de heer
Lubbers een herbezinning nodig over de inrichting en vormgeving ervan, vanuit
beide gezichtspunten, mens en gemeenschap.” Nou, dat is toch een duidelijke
formulering. Die kwestie van de vestingsplaatsfactoren komt misschien een beetje
academisch over, maar de discussie erover was toch van groot belang, omdat het om
de fundamentele aanpak van het probleem ging.
Tegenwoordig zien we niet meer zo veel meer in de beïnvloeding van de vestiging
van bedrijven door heffingen. De huidige tijd wordt gekenmerkt door een meer
globale aanpak. Je ziet die bij Lubbers, bij het CDA en eigenlijk bij alle grote partijen.
In de periode dat ik Lubbers heb meegemaakt, speelde er een buitengewoon
belangrijke en gevoelige kwestie in het Rijnmondgebied: de aanvraag van Hoogovens
om op de Maasvlakte een hoogoven- en staalbedrijf neer te zetten. Die vestiging was
van grote economische betekenis, maar er was ook enorm veel verzet tegen. Er
werden actiecomités opgericht. Er werden diverse hoorzittingen gehouden voor de
bevolking en er kwamen negentigduizend handtekeningen binnen tegen de vestiging.
Ik heb toen op een middag de moeilijke taak op me genomen om - samen met de
secretaris van Rijnmond, de heer Noteboom - een beleidsstuk te schrijven. Het was
zo moeilijk omdat de formuleringen gezien de gevoeligheid van de kwestie heel
nauwkeurig moesten zijn. De kwintessens van het stuk was dat er eerst een aantal
voorwaarden op het gebied van milieu, arbeidsmarkt en infrastructuur moesten zijn
vervuld, voordat de nieuwe aanvraag van Hoogovens in overweging zou worden
genomen. Tot mijn vreugde is dat stuk door de rest van het dagelijks bestuur aanvaard
als hét stuk waarmee we naar buiten zouden treden.
Toen ik dat stuk met Noteboom af had, wilde ik natuurlijk
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graag dat mijn KVP-fractie ermee akkoord zou gaan. Op dat moment heb ik Ruud
Lubbers gevraagd of hij die nota met mij wilde komen bespreken. Ik zal vast wel
eerder met hem over de Hoogovenkwestie hebben gesproken, maar ik vond het
belangrijk dat ik, nu het stuk klaar was, de mening van Lubbers daarover hoorde. Ik
wilde niet alleen rugdekking in de fractie, maar ook dat iemand in de fractie zo goed
mogelijk in de zaak was ingewerkt.
Wat me tijdens dat gesprek opnieuw opviel was de snelheid waarmee Lubbers de
nota, een stuk over een heel complexe materie met allerlei argumentaties en
beleidsconsequenties, in zich opnam. Tot mijn vreugde was hij het eens met het stuk.
Toen we daar op mijn kamer zaten te praten, kwam Hajo Viersen binnen, lid van de
Rijnmondraad voor de PCG en tevens wethouder in Rotterdam met de haven in zijn
portefeuille. Hij en ik konden goed met elkaar opschieten. Viersen las het stuk ook
en zei tegen mij: “Maar dit zijn toch de ideeën die jij al eerder ontwikkeld hebt?”
Lubbers kende Viersen nog van de christen-radicalen, dat verband van progressieve
christenen waar ze een paar jaar eerder in zaten. Lubbers hield Viersen voor: “Dit
zijn toch ook de gedachten die jíj koestert?” En tot mijn vreugde bleek naarmate de
discussie tussen ons drieën zich ontwikkelde dat Viersen bepaald niet afwijzend
stond tegenover dat stuk. Mede door de bemoeienis van Ruud was dus ook in de
fractie van de PCG een gezaghebbend man voor mijn stuk gewonnen en, nog
belangrijker, ook een gezaghebbend man in het college van Burgemeester en
Wethouders in Rotterdam.
De bijdrage van Lubbers aan de discussie in mijn kamer is ongeveer terug te vinden
in het betoog dat hij als KVP-woordvoerder in de Rijnmondraad heeft gehouden.
Daar kwam de Hoogovenkwestie uiteindelijk op 14 april 1971 aan de orde. “Het
punt van vandaag, namelijk geen Hoogovens, is duidelijk,” zei hij. “Het heeft ons
echter veel geleerd ten aanzien van de vraag wat wij in dit gebied moeten doen om
überhaupt verder te kunnen, want het is duidelijk dat wij volstrekt vastgelopen zijn.”
Hij sprak over de milieuhygiëne die verbeterd moest worden en over de gevolgen
van het aantrekken van veel buitenlandse werknemers. De nieuwe vestiging zal
gevolgen hebben voor de
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infrastructuur, zei hij. Er moet meer openbaar vervoer komen. Over de pendel zei
hij: “Dat houdt tevens in dat wij ons in de hele filosofie van werktijden zodanig
moeten instellen dat dit buiten de spitsuren kan gebeuren.”
Aan het slot deed hij een beroep op de rijksoverheid. De infrastructuur zal verbeterd
moeten worden, niet alleen op verkeersgebied, maar vooral ook op het gebied van
recreatie en woonmilieu. Hij pleitte ervoor dat de rijksoverheid meer geld geeft aan
de gemeenten in Rijnmond. “Als hier de motor van de nationale economie moet zijn,
hebben wij te maken met een hoger kostenpeil, ook ten aanzien van de uitgaven van
de gemeenten.” Aan het eind van het debat steunde de hele Rijnmondraad, met
uitzondering van de CPN die de nota niet ver genoeg vond gaan, het beleidsstuk.
Het jaar daarvoor, kort na de Rijnmondverkiezingen, was er in de raad onenigheid
over de samenstelling van het nieuwe dagelijks bestuur, het college van
gecommitteerden. Die ruzie heeft ertoe geleid dat ik een week lang mijn functie niet
heb aanvaard. De Partij van de Arbeid had zich het college als volgt voorgesteld:
drie leden van de PvdA, een van de PCG, een KVP en een van D66.
De KVP en de PCG vonden daarentegen dat het dagelijks bestuur zo veel mogelijk
een afspiegelingscollege moest zijn, en dat op de zesde plaats de partij moest komen
die in grootte volgde op de KVP. Dat was de VVD en niet D66, zoals de PvdA wilde.
Aanvankelijk werd er een college gekozen zoals de PvdA wilde. De KVP- en
PCG-gecommitteerden hebben hun benoeming niet aanvaard. Er is toen een week
een college geweest met een D66'er in plaats van een VVD'er, zonder KVP- en
PCG-gecommitteerden. Na die week bleek er toch een college samengesteld te kunnen
worden zoals PCG en KVP wensten. Toen hebben de gecommitteerden uit die partijen
hun benoeming alsnog aanvaard.
Lubbers kwam op die controverse terug in zijn bijdrage aan het Hoogovendebat
in de Rijnmondraad. Hij ging in de aanval tegen het PvdA-raadslid De Ruiter. Met
de Tweede-Kamerverkiezingen - die twee weken later zouden worden gehouden in het achterhoofd had De Ruiter gezegd dat Rijnmond met het nee tegen Hoogovens
op landelijk niveau tegenover die vooral “con-
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fessionele grauwsluier” een “progressief witmakertje” had gesteld.
Lubbers voelde zich als KVP'er aangesproken: “Wat de heer De Ruiter heeft
gezegd over die confessionele grauwsluier die dan nu zou optrekken, is mij toch te
bar. Ik wil daarom even de feiten voor u in herinnering roepen.
Wij hebben indertijd nogal wat moeite gehad onze gecommitteerde Van der Drift
in dit bestuur herkozen te krijgen. Gezien het resultaat van deze nota, waar de
meerderheid van de raad zich kennelijk wel achter kan scharen, meen ik, met alle
respect voor het complete dagelijks bestuur, te mogen constateren dat het iedereen
duidelijk zal zijn dat wij deze constructieve weg hebben kunnen inslaan, niet ondanks
maar wellicht veeleer dank zij het feit dat er toen een KVP-gecommitteerde in het
bestuur is gekomen.”
Later in het debat zette De Ruiter uiteen waarom naar zijn mening Lubbers verkeerd
zat. Je moet toch wel een “staalhard gezicht” hebben, zei De Ruiter, om staande te
houden dat Rijnmond het aan een gecommitteerde van de partij van de heer Lubbers
te danken heeft dat deze zaak op papier staat.
In zijn reactie op De Ruiter zei Lubbers: “Ik heb zojuist gehoord dat één van de
vorige sprekers een pluim op de hoed van Rijnmond heeft gestoken, in verband met
het resultaat dat vanmiddag is bereikt. Ik vind dit op zichzelf erg plezierig en zoals
gewoonlijk steun ik De Ruiters standpunt. Ik moet echter opmerken dat het gevaarlijk
is. Zelfgenoegzaamheid is het kenmerk van het establishment en de spreker op wie
ik doelde zou daarbij niet graag worden ingedeeld.
Ik heb geconstateerd dat de heer De Ruiter heeft opgemerkt dat binnen het college
van gecommitteerden toch wel enige spanningen hebben bestaan rond het tot stand
komen van dit stuk. Ik zou met hem willen constateren hoe vruchtbaar kennelijk het
spanningsveld is tussen de gecommitteerden van de KVP en de PvdA binnen één
bestuur.”
De opmerking van Lubbers over de moeite die het had gekost om mij herkozen
te krijgen, had hij moeten nuanceren. De PvdA had bepaald geen bezwaar tegen mij.
Integendeel: ze wilden mij als gecommitteerde graag terugzien. Ik wilde alleen niet
samenwerken in een college dat volgens mij geen afspiegeling was.
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Toen ik in 1971 vertrok uit de Rijnmondraad had ik Lubbers op het oog als mijn
opvolger. Een man met zoveel talent moest dat kunnen. Hij heeft erover nagedacht,
maar hij wilde niet, ik denk omdat de functie onderhand was uitgegroeid tot een
full-time baan, zodat hij het niet kon combineren met zijn Hollandia-directeurschap
en zijn andere bestuurlijke banen.
Figuren in de Rijnmondraad die later grote landelijke bekendheid hebben gekregen
waren - behalve Lubbers - mevrouw Van Someren-Downer, de voorzitter van de
VVD, en B.J. Udink, die minister werd. Enkele leden zijn burgemeester geworden
of kamerlid. Viersen werd topambtenaar op Volkshuisvesting en De Ruiter op
Economische Zaken.
In die zin kun je de Rijnmondraad een kweekvijver noemen, hoewel de meeste
prominente leden ook al elders ervaring hadden opgedaan: in het onderwijs of de
vakbeweging, de rijksambtenarij, het plaatselijk bestuur, het bankwezen of in andere
bedrijven. Voor Lubbers is zijn werk in de Rijnmondraad in zekere zin een leerschool
geweest. Hij kreeg voor het eerst te maken met het functioneren van een
publiekrechtelijk lichaam. Hoe dat werkt. Hoe de mensen met elkaar omgaan. Het
politieke handwerk. Ik denk dat dat voor hem van betekenis is geweest.
Als je zo maar minister wordt, en je hebt dat nooit eens meegemaakt, dan sta je
er toch anders tegenover dan wanneer je drie jaar met werk als dit en met kwesties
van niveau bent bezig geweest. Ik weet niet of zijn lidmaatschap van de Rijnmondraad
nu juist de reden was waarom hij in het kabinet is gevraagd. Ik heb altijd begrepen
dat andere activiteiten van hem de doorslag hebben gegeven.’
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Wim Duisenberg
Lubbers als minister
Toen hij aantrad als minister van Economische Zaken in het kabinet-Den
Uyl was de vierendertigjarige Lubbers de minst bekende bewindsman.
Maar door de oliecrisis stond hij in het eerste jaar reeds volop in de
schijnwerpers. Hij had de naam wispelturig te zijn en werd spoedig de
glamourboy van de coalitie genoemd.
In het kabinet van progressieven en confessionelen, dat met een zittingsduur
van 1683 dagen (van 11 mei 1973 tot 19 december 1977) het langst zittende
kabinet van na de oorlog was, vormde de vier jaar oudere PvdA-minister
Wim Duisenberg van Financiën met Lubbers het rechtse span. Ze hadden
intensief contact en kwamen ook thuis bij elkaar over de vloer. Dr Willem
Frederik Duisenberg (1935) studeerde economie aan de Rijksuniversiteit
in Groningen en promoveerde daar op een dissertatie over de economische
gevolgen van ontwapening. Voor hij minister werd in het kabinet-Den Uyl
werkte Duisenberg als staflid van het Internationaal Monetair Fonds in
Washington en was hij adviseur van De Nederlandsche Bank. Na zijn
ministerschap verbleef Duisenberg een halfjaar in de Tweede Kamer
voordat hij een benoeming aanvaardde als vice-voorzitter van de
hoofddirectie van de Rabobank. Sinds 1982 is Duisenberg president van
De Nederlandsche Bank.
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‘Wie met geld omgaat, wordt ermee besmet’ Wim Duisenberg, Ruud Lubbers
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Duisenberg: ‘Vlak voor de eerste bijeenkomst van het kabinet ontmoette ik Lubbers.
We kwamen elkaar tegen bij de Raad van State. Het was schitterend weer en we zijn
toen een kop koffie gaan drinken op het pleintje vlak bij de Gevangenpoort, de Plaats.
Daar hebben we die ochtend heerlijk even gezeten. Het viel me toen op dat hij het
eigenlijk niets bijzonders vond dat hij minister van Economische Zaken zou worden.
Zelf sidderde ik van de zenuwen, maar voor hem was het ministerschap de gewoonste
zaak van de wereld.
We wisten dat we ontzettend veel met elkaar te maken zouden krijgen en dat we
elkaars vervanger zouden zijn. Met Lubbers vormde ik niet echt een hecht team, dat
doe je als minister van Financiën met geen enkele collega, maar ik kon wel heel goed
met hem samenwerken.
In de vierhoek, of de gevarendriehoek zoals minister Gruijters dit overleg van de
premier met de bewindslieden van Economische Zaken, Sociale Zaken en Financiën
noemde, was het vreselijk belangrijk om niet alleen te staan. Er bestond een sterke
band tussen Boersma en Den Uyl. Logisch dat Lubbers en ik vaak samen optrokken.
De allereerste keer dat ik in problemen kwam, heeft Lubbers me gesteund. Begin
september 1973 stelde ik in de ministerraad voor om de gulden te revalueren met
vijf procent. Met Lubbers had ik daar overeenstemming over bereikt. Maar premier
Den Uyl zat niet om een revaluatie te springen. Hij heeft nog voorgesteld om er vier
procent van te maken, maar dat heb ik geweigerd. Toen het uiteindelijke leidde tot
stemming in de ministerraad, het eerste onderwerp waarover het kabinet-Den Uyl
heeft gestemd, ben ik volop gesteund door Lubbers.
Vrij snel daarna kwam de oliecrisis met de distributie en die bonnen. De energie
zat in Lubbers' portefeuille en dus heeft hij dat allemaal moeten regelen. Inclusief
het verdedigen van al die impopulaire maatregelen. Dat heeft hij knap gedaan. Hij
was de man die de contacten onderhield met de grote oliemaatschappijen. Hij had
daar veel meer rapport mee dan enig ander in het kabinet. Van dag tot dag hield hij
zorgvuldig bij hoe het ging met de olieaanvoer, de olievoorraden en het beleid om
de buffers op peil te houden. Dat heeft ertoe geleid dat we nog nooit zoveel olie in
het land hebben gehad als in die dagen.
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Tijdens de autoloze zondagen kregen alle ministers een fiets van een rijwielfabrikant.
In tegenstelling tot Lubbers, die hem graag in ontvangst nam, moest ik die fiets
weigeren. Op Financiën waren ze zeer zorgvuldig met geschenken. Ik kreeg een keer
een boekenbon van honderd gulden voor mijn dochter omdat zij aan Libelle een
recept had gegeven. Toen ben ik naar de directeur-generaal van belastingen gestapt
en heb hem gevraagd wat ik daarmee moest. “Nou,” zei hij, “tot honderd gulden mag
je het houden, daarboven is het inkomen.” Die fiets kon dus niet.
Door de oliecrisis kreeg Lubbers plotseling veel aandacht van de media. Hij raakte
bekend in het land. Dat kwam ook door de tv-uitzendingen waarin hij het publiek
vroeg de thermostaat wat lager te zetten en 's avonds de gordijnen te sluiten.
In januari 1974 wilde hij de distributie volhouden terwijl de rest van het kabinet
er al schoon genoeg van had. Dat Lubbers meer geleidelijk tot een normalisatie van
de energievoorziening wilde komen, had volgens mij vooral een technische
achtergrond. Hoewel voor hem ook zijn geloofwaardigheid een rol speelde. Want
hoe geloofwaardig ben als je een benzinedistributie een paar weken na invoering
weer beëindigt?
Daar speelde nog doorheen dat hij op 8 februari 1974 een paaltje omver reed nadat
hij whisky had gedronken op een receptie van de Indonesische ambassadeur. Dat hij
zo'n verkeerszuil aanreed was niet zo erg, maar in verwarring of paniek is hij daarna
doorgereden. Het was de avond van de kabinetsvergadering en zodra Lubbers het
Catshuis binnenstapte heeft hij onmiddellijk Den Uyl op de hoogte gebracht. Vroeger
zou zo'n incident onmiddellijk tot ontslag van een minister hebben geleid. Maar Den
Uyl zei: “Dit soort dingen kunnen gebeuren. Het was dom dat je zelf reed, maar
ministers zijn ook maar mensen.”
Den Uyl heeft het opgelost door direct de politie te informeren. Lubbers moest
toen de bloedproef doen en het bleek mee te vallen: de 0,3 promille alcohol in zijn
bloed was niet strafbaar. Voor het doorrijden kreeg hij geloof ik een boete van
driehonderd gulden. Daarmee was het voor Den Uyl klaar, over tot de orde van de
dag. Daar was hij groots in.
Er kwam toen wel een golf van publiciteit over Lubbers heen en mede daardoor
was hij toch wel geraakt, geschokt ook. Dat hij zich niet had laten rijden door zijn
chauffeur kwam door onerva-
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renheid. We hebben het allemaal moeten leren in het begin. Je dwingen om je te laten
rijden. Je bent bang dat het je impopulair maakt, dat je dik aan het doen bent. Maar
het moet.
De volgende middag zou ik met de KLM naar Washington vertrekken waar een
speciale olieconferentie bijeen zou komen en toen hebben we besloten dat het
verstandig was dat Lubbers even zou afkoelen en met mij mee zou gaan. Toen we
naast elkaar in het vliegtuig zaten keken alle mensen een beetje besmuikt naar
Lubbers. De hele affaire stond groot in alle ochtendbladen. Het was een pijnlijke
situatie. KLM-vliegtuigen hadden toen nog zo'n mooie lounge en om de spanning
een beetje te breken zei ik toen vrij luid: “Kom Ruud, we gaan boven een whisky
halen.”
Dat Lubbers in de ministerraad vaak zijn tas inpakte, wegliep, met deuren sloeg en
dreigde met aftreden is een fabeltje. Iedere minister bereikte wel eens het punt waarop
hij dacht: dit maak ik niet meer mee, ik word onderuit gehaald, dit kan ik naar buiten
toe niet meer voor mijn rekening nemen.
Er zaten in het kabinet twee oud-vakbondsbestuurders, Boersma en Vredeling, die
in zulke gevallen een duidelijk herkenbaar gedragspatroon lieten zien. Bij hen zag
je een ritueel dat ze bij vakbondsonderhandelingen hadden geleerd. Eerst werden de
papieren bij elkaar geveegd, dan verstrakte de houding, vervolgens werden alle
dossiers dichtgeslagen en daarna kwam het moment, voorspelbaar, dat de mappen
in de tassen werden gedaan. En soms werd zo'n tas dan opgepakt en dan liepen ze
zonder iets te zeggen de deur uit.
Lubbers leek een beetje op ze, die was immers ook cao-onderhandelaar geweest,
maar dan aan de andere kant van de tafel, bij de werkgevers. In het begin zeiden de
achterblijvers: “Laten we maar even wachten. Hij komt zo wel weer terug.” En dat
gebeurde ook. Net als bij Boersma en Vredeling, was het bij Lubbers een kwestie
van tactiek. Alleen Lubbers was in zo'n geval veel meer aangeslagen.
Lubbers vocht voor zijn positie in het kabinet, maar ik geloof dat hij minder vaak
met de deuren sloeg dan Boersma en Vredeling. We vergaderden toen in het Catshuis
en dan vertrok hij wel eens. Hij maakte dan een wandeling door de tuin. Ik herinner
me dat we de eerste keer een beetje verslagen en bezorgd achterble-
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ven. We dachten dat hij boos naar huis was gegaan. Maar nee, na ruim een uur stapte
hij tot onze verbazing weer binnen en ging aan tafel zitten of er niets bijzonders was
gebeurd.
Hij was wel eens heel geëmotioneerd, dat wel. Na dagen van onderhandelen en
touwtrekken heeft hij wel eens tegen me gezegd: “Ik ga er even een paar uur
tussenuit.” “Waar ga je dan naar toe?” wilde ik weten. “Naar het bedrijf van m'n
broer. Ik moet even staal ruiken, weg van alles.” Hij deed dat dan ook. Hij ging echt
rondlopen in de hallen waar de vonken in het rond spatten. We hadden allemaal onze
methodes om bij te tanken. Ik ging wel eens op mijn boot zitten.
Maar echt vaak kwam het niet voor dat hij de ministerraad verliet. Een keer over
het minimumjeugdloon en een keer over de kinderbijslag. De enige keer dat hij echt
met aftreden heeft gedreigd was bij de levering van reactorvaten aan Zuid-Afrika.
In de kranten worden meningsverschillen in de ministerraad altijd wat extremer
weergegeven dan ze in werkelijkheid zijn. Dus Lubbers liep in de kranten vaker weg
dan in werkelijkheid. Als ik wel eens hard moest zijn in een vergadering van het
kabinet dan schreef Harry van Seumeren in de Volkskrant dat Duisenberg “boos”
was of “woedend”. Ik heb wel eens tegen hem gezegd dat hij daar eens een keertje
mee moest stoppen, want ik ben nooit boos of woedend. Ik heb alleen een onenigheid.
Maar ja, de pers moet daar een vertaling van geven.
Doordat Lubbers verantwoordelijk was voor de contacten met het bedrijfsleven
stond hij soms vrij eenzaam in het kabinet, dat weinig vertrouwen kreeg van het
bedrijfsleven, en dan diuk ik me nog voorzichtig uit. Hij heeft me eens gezegd dat
hij als minister van Economische Zaken de minister voor de industrie was of zelfs
van de industrie. “Ik kan niet functioneren als ik niet het vertrouwen geniet van het
bedrijfsleven, van de ondernemers,” zei hij dan.
We hadden een heel sterke band. We namen dagelijks contact met elkaar op en
soms wel vaker op een dag. Zo intensief was niet normaal als je het vergelijkt met
de contacten tussen de andere leden van het kabinet. Lubbers was ook iemand die
spontaan bij je binnenwipte. We hadden natuurlijk wel eens fricties, maar dat kan
als je intensief contact hebt. We kwamen ook wel bij elkaar over de vloer, in de
privé-sfeer bedoel ik dan.
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Een keer zijn we tegen elkaar ingegaan. Lubbers had een toespraak gehouden waarin
hij liet doorschemeren dat een maatregel van mijn ministerie zou leiden tot een
geleidelijke vergroting van de staatsinvloed op het bedrijfsleven. Een soort
sluimerende nationalisatie. Het zorgde voor veel oproer in ondernemersland. Toen
heb ik een toespraak gehouden in de kantine van de elektriciteitscentrale in Buggenum,
vlak bij Roermond, in het hartje van de KVP. In die toespraak ben ik vierkant tegen
Lubbers ingegaan. Ik heb gezegd dat ik de maatregel niet bedoeld had zoals Lubbers
die eerder had verwoord. De regeling was juist een stimulans voor de eigen
vermogensvorming van bedrijven en had dus niets met een sluimerende nationalisatie
te maken.
Het omgekeerde kwam ook wel eens voor. Ik herinner me dat Lubbers eens een
toespraak moest houden voor de Amerikaanse Kamer van Koophandel. Op het
allerlaatste moment bleek hij echter verhinderd te zijn, terwijl er al vijfhonderd
mensen in de zaal zaten. Hij belde dus in paniek om te vragen of ik vrij was en die
toespraak wilde houden. Dat was geen probleem, dus ik las daar Lubbers' rede voor
en ik bleek het geheel eens te zijn met wat hij had geschreven. “I could have said it
myself,” riep ik om de vijf zinnen. PvdA'ers hebben me dat nog kwalijk genomen,
want hoe kon ik het nou eens zijn met een KVP-minister.
Dat Lubbers zich later wat in de rechterhoek gedrukt voelde, lag niet zozeer aan
zijn politieke afkomst maar aan zijn portefeuille. Mij trof precies hetzelfde lot. Later
overkwam Kombrink hetzelfde toen hij staatssecretaris van Financiën werd. Wie
met geld omgaat, wordt ermee besmet. In feite was Lubbers heel constructief voor
het progressieve beleid. Hij was pragmatisch, maar bepaald geen remmende factor
voor de vier hervormingsvoorstellen.
Samen hebben we bij voorbeeld een hoofdrol gespeeld bij het opzetten van de
WIR, de subsidieregeling voor bedrijfsinvesteringen. Bij de wet op de
ondernemingsraden speelde hij zelf de hoofdrol. Niet dat hij de wereld op zijn kop
zette, maar hij deed wel gewoon met ons mee.
Anders dan de verhalen wel eens gaan was de WIR in hoge mate een joint venture
van ons tweeën. We waren er beiden van overtuigd dat de Nederlandse economie
een forse impuls nodig had. Meer investeringen dus. Lubbers dacht vooral aan een
sterke
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verbetering van de fiscale faciliteiten, zaken als de investeringsaftrek en de vervroegde
afschrijving. Ik heb hem toen gezegd dat ik een investeringsimpuls alleen politiek
kon trekken als het niet zou leiden tot een verruiming van de aftrekmogelijkheden.
Ik heb toen voorgesteld het om te draaien en een premiestelsel in te voeren, zodat
investeringen niet afgetrokken konden worden, maar met een premie werden
gesubsidieerd. Het moest een gerichte maatregel zijn.
Die conclusie hebben we samen bereikt. Zijn wens om de investeringen wat op te
peppen, werd vervuld en ik kwam aan mijn trekken met het premiestelsel. Dat hij
toen akkoord is gegaan met een premiestelsel vind ik nog steeds een progressieve
daad van hem, want je laat dan immers de overheid bepalen waar het geld naar toe
gaat. Dat lag voor hem moeilijk, maar hij had er volledig begrip voor dat ik bij de
Partij van de Arbeid niet kon aankomen met een forse verbetering van de
belastingfaciliteiten voor bedrijven.
Over de verdere uitwerking van de WIR hebben we wel forse meningsverschillen
gekregen. Heel merkwaardig dat onze wegen uiteen liepen. Bij de invulling was hij
typisch een minister van Economische Zaken die een potje extra wilde voor
energiebesparing, een potje extra voor milieuvriendelijke produktie, een bijzonder
potje voor arbeidsintensieve investeringen, een speciaal potje voor zwakke regio's.
Ik wilde juist het algemene deel zo groot mogelijk houden omdat ik weinig geloof
hechtte aan de uitvoerbaarheid en effectiviteit van al die verschillende
subsidiestroompjes.
Bij de verdediging van al die verschillende WIR-subsidies, vond hij Den Uyl aan
zijn zijde. Die wilde het liefst nog veel gerichter subsidiëren. Dat clashte flink tussen
die twee en mij. Uiteindelijk kreeg hij niet al die verschillende potjes, maar wel een
paar. Dat was gewoon een kwestie van compromissen sluiten.
Lubbers kende de overheid toen een sterke, sturende functie toe met al die potjes.
Net als wij allemaal had hij het gevoel dat de overheid alles kon. Inmiddels is de
overheid veel meer op afstand gekomen, en hebben we allemaal van links tot rechts
in de politiek geleerd dat de overheid niet alles kan.
Den Uyl had bij voorbeeld een groot vertrouwen in aanvul-
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lende werkgelegenheidsprogramma's, maar ik had in de loop van een paar jaar geleerd
hoe moeilijk het was die programma's daadwerkelijk uit te voeren. De allereerste
aanvullende programma's hebben we begin juni 1973 gemaakt bij de presentatie van
de Voorjaarsnota. Toen hebben we extra overheidsuitgaven op de rails gezet van 250
miljoen gulden. En toen we demissionair waren in 1977 waren van die 250 miljoen
gulden uit 1973 nog steeds enkele tientallen miljoenen niet besteed. Dat heb ik ook
tegen Den Uyl gezegd en die ontplofte bijna. Maar het illustreert hoe verschrikkelijk
moeilijk het voor de overheid is om met effect bij te sturen. Voor Lubbers zijn die
ervaringen in het kabinet-Den Uyl een goede les geweest.
We wisten natuurlijk dat die WIR heel veel geld zou gaan kosten: vele, vele
miljarden guldens. Ik kan me nog goed herinneren dat Lubbers een keer bij me kwam
om daarover te spreken. “Ach Ruud,” zei ik toen, “ik geef je maar een hoop geld,
want als ik het niet aan jou geef dan komt Boersma bij me om geld te vragen voor
werkgelegenheidsplannen en daar geloof ik toch niet in.”
De hele discussie over de invulling van de WIR voerden hij en ik buiten de
ministerraad om. Pas later probeerden we het bereikte compromis samen overeind
te houden in de vergadering van het kabinet. Die methode had wel succes.
Waar ik wel eens wanhopig van werd, waren zijn briefjes. Hij schreef ontzettend
veel: ik kreeg soms wel drie brieven per week. Blauwe brieven, die van minister naar
minister gaan. Ze kwamen vaak 's ochtends, want 's nachts bedacht hij die dingen.
Hij borrelde over van ideeën. Ook op terreinen waar hij niet primair voor
verantwoordelijk was. Met name fiscale aangelegenheden. Daar wist hij heel veel
van, maar lang niet alles. Op het departement hadden we verschrikkelijk veel werk
om zijn ideeën overhoop te schieten. Maar soms hoefde dat niet meer, want dan
kwam er drie dagen later een brief die niet meer spoorde met de brief die ik drie
dagen eerder van hem had ontvangen. De follow up van zijn eigen ideeën ontbrak
vaak.
Hij bemoeide zich natuurlijk niet als Den Uyl met alle onderwerpen. Als premier
moest Den Uyl zich overal mee bezighouden, maar Lubbers had ook zo zijn
voorkeuren. Hij had bij voorbeeld behalve fiscale interesses ook grote belangstelling
voor het
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defensiebeleid en de defensienota die Vredeling toen aan het schrijven was. Nou
heeft Economische Zaken natuurlijk belangen als er grote orders worden geplaatst,
als er tanks en vliegtuigen worden gekocht. Maar ook het defensiebeleid als zodanig
had zijn grote belangstelling en dan hield hij zich ook niet stil tijdens de discussies
in het kabinet. Logisch, want het beleid is een collectieve verantwoordelijkheid van
het kabinet en met een PvdA-minister van Defensie moesten de confessionele partijen
een herkenbare inbreng leveren. Lubbers zorgde daar in sterke mate voor. Hij deed
altijd mee aan alle kabinetsdiscussies. Maar dat deden we eigenlijk allemaal wel.
Het non-interventiebeginsel speelde bij ons lang niet zo sterk als in andere kabinetten.
Waar ik spijt van heb is dat we als kabinet het minimumjeugdloon hebben
opgetrokken. Dat is het enige dat niet had moeten gebeuren. Ik denk dat wij daar de
jeugdwerkloosheid eerder mee hebben bevorderd dan dat we de welvaart van de
jongeren hebben geholpen. Lubbers' verzet daartegen vind ik achteraf begrijpelijk
en terecht. Maar hij heeft zijn verzet toen opgegeven onder het motto: we moeten
met elkaar door.
De vermogensaanwasdeling, de VAD, is ook illustratief voor het progressief
meedenken van Lubbers. Hij heeft voor honderd procent meegewerkt om die VAD
tot stand te brengen. In de maatschappelijke discussie is de VAD opgezweept tot een
punt dat veel wantrouwen veroorzaakte bij het bedrijfsleven. Vooral in het buitenland.
Er werden een hoop fabeltjes over verteld, want het was helemaal niet zo revolutionair
als men zei. Ik ken Jack Bennet, vice-president van Exxon, erg goed en toen ik hem
in 1979 een keer tegenkwam, kende hij nog steeds één woord Nederlands. Hij riep
me toe: “Hi Wim, how about the vermogensaanwasdeling.”
Vooral van ondernemerszijde is de discussie opgezweept. De VAD zou het einde
betekenen van de ondernemingsgewijze produktie in Nederland. Het is vooral die
discussie die ons land schade heeft berokkend. Niet de voorstellen zelf, die waren
erg bescheiden. Het was me een lief ding waard geweest als we die discussie niet
hadden gehad. Dat is eigenlijk het tweede punt dat ik van het kabinet betreur.
Uiteindelijk heeft Lubbers het wetsvoorstel over de vermogensaanwasdeling niet
getekend. “Zonder Lubbers' handtekening kan het ook wel,” zei Den Uyl.

Arendo Joustra en Erik van Venetië, Ruud Lubbers. Manager in de politiek

139
Over de brief van de negen ondernemers met de noodkreet over de economie, was
hij net zo ongelukkig als Den Uyl en ik. Die werkte klimaatbedervend. Heel jammer.
Voor Lubbers was het toch een beetje een breuk met zijn natuurlijk achterban, dus
hij vond het extra vervelend.
Het is overigens opmerkelijk dat we in januari 1976 op kasteel De Wittenburg in
Wassenaar een hele dag in dezelfde zaal hebben vergaderd als die negen ondernemers.
Wij zaten er een paar dagen later en in de prullenbakken vonden wij bij wijze van
spreken nog de kladjes van de brief die ze in die zaal hadden opgesteld.
Onze bijeenkomst op kasteel De Wittenburg leidde uiteindelijk tot de 1
procent-operatie, waarbij de collectieve uitgaven slechts met maximaal een procent
per jaar mochten stijgen. Wij hebben daar toen een hele dag gezeten met onze
topambtenaren. Den Uyl bracht Van de Graaf mee, ik kwam met Oort, Lubbers met
Rutten, en Boersma met Van der Leij. Eigenlijk zaten we toen allemaal op dezelfde
lijn. We maakten ons grote zorgen over het inklappen van de economische groei.
We realiseerden ons dat na de oliecrisis de oude tijden niet weerom zouden komen.
Niet in de KVP maar wel in het kabinet kreeg Lubbers een steeds sterkere positie
op financieel-economisch terrein. Hij was een jonge jongen, maar wel het intellectuele
brein van de confessionelen. Van Agt was weliswaar hun leider in het kabinet, maar
Lubbers gaf financieel-economisch de toon aan. Van der Stee, mijn staatssecretaris
van Financiën was wel een politiek dier en kende eveneens het financieel-economische
terrein, maar Lubbers fungeerde als het geweten.
Hij kwam veel meer in het parlement dan ik. Als minister van Economische Zaken
moest hij vaak verschijnen bij het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Er was altijd
wel een of andere regiospecialist van welke partij dan ook, die bij een bedrijf of in
een gemeente problemen was tegengekomen en daarover vragen aan Lubbers wilde
stellen. Dat zie ik ook als verschil met de tegenwoordige situatie. Minister Ruding
van Financiën is bijna wekelijks in de Tweede Kamer te zien. In de vier jaar en zeven
maanden dat ik minister was, ben ik maar één keer op het vragenuurtje geweest. En
dan nog slechts als tweede woordvoer-
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der. Een keer maar. De detaillistische bemoeienis van de Tweede Kamer is sterk
toegenomen.
Zo'n eerste keer dat je in het parlement moest verschijnen, was je behoorlijk
nerveus. Ik was overigens de eerste die namens het kabinet het “onaanvaardbaar”
uitsprak. Dat ging over een tijdelijke verhoging van de vermogensbelasting met een
tiende procent, van 0,7 naar 0,8 procent. En die dreigde eind november 1973 door
toedoen van de KVP-fractie onder leiding van haar woordvoerder Van Amelsvoort
verworpen te worden.
Voor de PvdA had het voorstel een symbolische waarde. We wilden een gebaar
naar onze kiezers maken, ook al was er slechts een bedrag van zestig miljoen gulden
mee gemoeid. Het was heel dramatisch, want er speelde een kaping van een
Nederlandse Boeing 747 doorheen. Dus terwijl Den Uyl, Van Agt, Van der Stoel en
De Gaay Fortman daar permanent mee bezig waren, moest ik het “onaanvaardbaar”
uitspreken.
In het kabinet was weinig merkbaar van de spanningen die zich later tussen Van
Agt en Lubbers hebben geopenbaard. En naar mijn inschatting had het toen, in de
jaren na het kabinet-Den Uyl, vooral te maken met de verschillende stoelen waar ze
op zaten: Lubbers als fractieleider van de regeringspartij en Van Agt als premier.
Tijdens het kabinet-Den Uyl speelde dat helemaal niet. Bovendien was Van Agt
regelmatig weg. Om Van Agts eigen woorden te gebruiken: hij was een minister sui
generis. Dan zat hij in een klooster in Roemenië of was hij op bezoek bij de monniken
op het schiereiland Athos in Griekenland.
Dat het kabinet uiteindelijk viel was net als bij de val van het tweede
kabinet-Lubbers bovenal een kwestie van sfeer. Met alle techniek van de grondpolitiek
en de eindeloze schorsingen in het kabinetsberaad voor overleg in eigen kring in de
kamertjes van het Catshuis, was het vooral een gevoelsmatige zaak: het kabinet moest
vallen.
Lubbers en ik vonden het jammer dat het zo moest aflopen, hoewel we beiden
inzagen dat het onvermijdelijk was. Hij heeft steeds maar weer geprobeerd met
nieuwe teksten en nieuwe formuleringen de zaak te redden, hoewel de grondpolitiek
niet speciaal zijn terrein was, meer van Van Agt en van Van der Stee. Maar ik denk
dat vanuit de KVP in wezen het besluit was geno-
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men dat deze ploeg weg moest. Het lijkt op de kabinetscrisis van mei 1989. De
frustraties hopen zich op en achteraf kan niemand uitleggen of begrijpen waarom.
Na het kabinet-Den Uyl is Lubbers harder geworden en ook wat rechtlijniger.
Misschien ook wat rechtser, maar dat vind ik een moeilijk etiket. Als je geen
verantwoordelijkheid draagt in de samenleving, kan je makkelijker allerlei ideeën
verkondigen en rare standpunten innemen. Ongetwijfeld zal men ook vinden dat ik
rechtser ben geworden.
Lubbers behoort niet tot de grote filosofen van het dagelijks brood, zoals de
Amerikaanse econoom Robert Heilbroner het noemt. Maar als ik hem een etiket
moet opplakken, wat altijd een beetje onrechtvaardig is, zou je hem moeten rekenen
tot de aanbod-economen. Maar dan denk ik vooral aan zijn premierschap. De omslag
is bij hem gekomen in 1982. Er was toen ook wel het een en ander gebeurd, waar hij
trouwens zelf aan heeft meegewerkt als fractievoorzitter van het CDA: het laten
stranden van de bezuinigingen van Bestek '81 en het laten exploderen van de
overheidsfinanciën. Pas later is hij tot de overtuiging gekomen dat dat eigenlijk niet
kon.
Lubbers en ik zijn goed bevriend gebleven. We zien elkaar af en toe privé en
uiteraard komen we elkaar functioneel tegen. We zitten allebei in de REA, de Raad
voor Economische Aangelegenheden. Lubbers is daar voorzitter van en ik zit in de
REA als president van De Nederlandsche Bank.
Ik vind hem wel veranderd in sommige opzichten. Hij kent zeer goed zijn dossiers
en anders dan ik gedacht had blijkt hij een zeer kundig en zakelijk leider van discussies
te zijn. Toen ik met hem in het kabinet zat kon hij wel eens oeverloos aan één punt
vasthouden en er steeds weer op terugkomen.
In zo'n REA-vergadering wordt de Miljoenennota besproken, het Centraal
Economisch Plan en de Macro Economische Verkenningen. Lubbers maakt dan eerst
een rondje. Iedereen doet zijn zegje, eerst de ministers en ik vaak als laatste en dan
krijgt de directeur van het Centraal Planbureau de gelegenheid om te reageren en
dan komt Lubbers: “Is er nog behoefte aan een tweede termijn? Zo niet dan heb ik
nog even dit.” En dan geeft hij tak, tak, tak zijn opinie en dan zijn we klaar. Heel
zakelijk, heel deskundig doet hij dat. Iedereen in zijn waarde latend. Dat is een
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stijl die hij naar mijn idee heeft geleerd van het dwingende optreden van Den Uyl.
Zo wil ik geen team leiden, moet hij hebben gedacht.
Den Uyl kon in de ministerraad nauwelijks wachten tot de collega's waren
uitgesproken. Eenmaal zelf aan het woord sprak hij in zijn eentje bijna even lang als
alle ministers samen. Lubbers kan daarentegen heel goed luisteren. Als iemand een
bepaald punt inbrengt dat hij zelf naar voren had willen brengen, slikt hij zijn
presentatie in.
Ik heb wel eens het gevoel dat hij, toen hij premier werd, zeer bewust de beslissing
heeft genomen dat hij strakker aan een eenmaal ingenomen lijn moest vasthouden,
wat niet geheel in zijn aard ligt. Hij had vroeger iets wispelturigs en dat is in de loop
van het kabinet-Den Uyl ook een beetje zijn imago geworden. Eenmaal
fractievoorzitter heeft zich dat verder doorgezet. Hij kreeg ook last van dat springerige
imago. Vandaar dat hij tegen zichzelf heeft gezegd toen hij premier werd: “Ruud,
hou jezelf in de hand. Lijnen uitzetten en daaraan vasthouden.”
Ik ben er natuurlijk niet getuige van hoe hij in het kabinet functioneert, maar naar
buiten heeft hij na 1982 zijn presentatie veranderd. In het eerste kabinet wilde hij
consistent zijn, continuïteit uitstralen. Ik geloof echt dat hij dat gedrag zich zeer
bewust heeft aangemeten en opgelegd. Tegenwoordig snuif ik weer wat van de oude
Lubbers op. De springerigheid komt weer een beetje terug.’
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Willem Aantjes
Lubbers als tweede man
In het eerste kabinet-Van Agt keerde Lubbers niet terug als minister.
Teleurgesteld nam hij na de formatie van het kabinet in 1977 plaats in de
Tweede-Kamerbankjes van de CDA-fractie. Hij werd vice-voorzitter van
de factie onder Aantjes. Het CDA, toen nog alleen een
samenwerkingsverband van KVP, ARP en CHU, beleefde turbulente tijden.
Een groepje van zeven (later tien) fractieleden, de gedogers of loyalisten,
steunde het kabinet-Van Agt met grote tegenzin. Een van hen was Aantjes.
Enkele CDA'ers kwamen in opspraak omdat ze koopsompolissen gekocht
hadden vlak voordat de fiscale voordelen daarvan werden afgeschaft. Ook
over Lubbers ontstond commotie. Hij bleek tijdens zijn ministerschap als
ondernemer te zijn opgetreden en voor tonnen fiscale investeringsaftrek
te hebben genoten (de R 3-affaire).
Gedurende een jaar vormden Aantjes en Lubbers in de Kamer een hecht
duo. Aantjes legde zijn politieke functies eind 1978 neer na onthullingen
over zijn oorlogsverleden. Door de opspraak waarin hij was geraakt, was
het aanzien van de politiek volgens Aantjes niet met zijn aanblijven gediend.
Een commissie van drie wijze mannen liet een halfjaar later weinig van
de beschuldigingen heel. Lubbers volgde hem op als fractievoorzitter.
Mr Willem Aantjes (1923) was vanaf 1959 lid van de Tweede Kamer, tot
1977 voor de Anti-Revolutionaire Partij (ARP),
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‘Gefrustreerd, maar toch loyaal en creatief’ Ruud Lubbers, Willem Aantjes
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daarna een jaar voor het CDA. Tot 1984 was hij lid van het partijbestuur
van het CDA. Vanaf 1982 is Aantjes voorzitter van de Kampeerraad.
Aantjes: ‘Onze eerste kennismaking is tekenend voor Lubbers. Op een ochtend tijdens
de formatie van het kabinet-Den Uyl parkeerde ik mijn auto op het Binnenhof. Ik
liep naar de ingang van het Tweede-Kamergebouw en zag een Peugeot 404 die al
een paar rondjes had gereden, op zoek naar een plek. Een heel oude wagen. Verroest.
Echt een oud kreng.
Het raampje ging open en een man met een jongensachtig, slungelig hoofd vroeg
me: “Waar kan ik hier parkeren?” Ik zei: “Hier kunt u niet parkeren, want het plein
is gereserveerd voor kamerleden.” Ik nam hem niet zo serieus. Ik vroeg me af waar
hij voor zou komen.
De man in de auto zei: “Ik moet naar de heer Andriessen.” “Dan komt u zeker
voor de kabinetsformatie,” zei ik. “De heer Andriessen had een plek voor u moeten
regelen met de parkeerwachter. Maar ik kan het wel voor u vragen. Wie bent u?”
“Lubbers,” zei hij. Die naam zei me niets. Ik liep naar parkeerwachter Den Dulk en
vroeg: “Deze meneer komt voor de kabinetsformatie. Heeft u een plaatsje voor hem?”
Zo kon hij zijn auto kwijt.
Later realiseerde ik me dat die oude auto veel over Lubbers zegt. Hij is schatrijk,
maar hij houdt niet van uiterlijk vertoon. Ik denk dat je onderscheid moet maken
tussen geld dat zakelijke betekenis heeft en geld dat persoonlijke betekenis heeft.
Dat is een kwestie van cultuur. Met een bedrijf probeer je zo veel mogelijk geld te
verdienen. Als je een bedrijf goed weet te leiden, zoals Ruud met Hollandia deed,
dan wordt er dus goed verdiend. Maar dat wil niet zeggen dat je dat geld ook allemaal
voor jezelf zou wensen. Zo hecht Ruud niet aan auto's.
Hij houdt ook niet van autorijden. In de loop van 1978 ben ik als fractievoorzitter
met Ruud als mijn tweede man op een dag heen en weer naar Bonn gereden voor
een gesprek met oppositieleider Helmut Kohl. “Zullen we met mijn auto gaan?”
vroeg Ruud. Pfffft, dacht ik. Liever niet in dat wrak naar Duitsland. Dus ik stelde
voor dat we mijn auto zouden nemen. Op de terugweg bij Venlo vroeg ik hem een
stukje te rijden. Nou, dat ging
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erbarmelijk slecht. Hij rijdt ontzettend ongecoördineerd. Ik dacht: de volgende keer
moet ik zelf maar het stuur in handen houden.
Volgens mij heeft hij door die slechte rijstijl en niet door alcoholgebruik als minister
van Economische Zaken dat verkeerspaaltje omgereden. Misschien dat hij iets had
gedronken op de receptie van de Indonesische ambassadeur, waar hij toen net vandaan
kwam, maar dronken kan hij niet geweest zijn. Ruud is nooit aangeschoten. Als hij
drinkt, drinkt hij meestal wijn. Dat vindt hij lekker. Hij nipt aan het glas. Hij gooit
het nooit achterover.
Toen ik net fractievoorzitter was, kwam begin 1978 de koopsompolissenaffaire.
Toen heb ik Ruud eens gevraagd hoe het komt dat het allemaal KVP'ers zijn die bij
dat gescharrel betrokken zijn. Hij herinnerde me aan mijn eigen woorden: de
calvinisten hebben de katholieken altijd achtergesteld.
Tot 1848 was Nederland een protestantse natie, die in de hervormde geest bestuurd
moest worden. Je moest lid zijn van de Hervormde Kerk om een openbaar ambt te
mogen uitoefenen. Voor katholieken, en ook voor joden, was dat niet mogelijk. Ruud
legde me uit dat katholieken en joden met kwaliteiten zich daardoor alleen konden
ontplooien in het bedrijfsleven, waar die beperkingen niet golden. Het bedrijfsleven
bepaalt heel sterk je visie op wat er wel en wat er niet kan als het gaat om geld
verdienen. Ik denk dus dat wij het ons als calvinisten meer moeten verwijten als
katholieken zo zijn, dan dat we het katholieken moeten aanrekenen.
Ruuds soberheid is een karakterkwestie. Hij kan met veel liefde praten over zijn
vader, die ook heel sober was. Zijn vader heeft het bedrijf in heel moeilijke
omstandigheden geweldig groot gemaakt. Dat is gebeurd door zuinig te zijn. Die
zuinigheid heeft grote indruk op Ruud gemaakt. Hij zag wat zuinigheid teweeg kon
brengen. En hij zag hoe al te vrijmoedig met geld omspringen mensen tot de
ondergang kon brengen.
Misschien dat zijn schoonvader ook wel invloed op hem heeft gehad. Ik heb de
vader van zijn vrouw Ria, mr R.H.M. Hoogeweegen, gekend. Hij was advocaat in
Rotterdam. Daarnaast had hij net als ik een functie in een ondernemersorganisatie
in de bouw. Uit dien hoofde waren wij dertig jaar geleden allebei be-
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stuurslid van de Bedrijfsvereniging voor de Bouwnijverheid, een onderdeel van het
Sociaal Fonds Bouwnijverheid. We ontmoetten elkaar dus regelmatig op de
bestuursvergaderingen. Hij was een scherpzinnig maar betrekkelijk bescheiden man.
Zonder kapsones.
In de aanloop van de verkiezingen van mei 1977 moest de eerste lijsttrekker voor
het CDA, toen nog alleen een gemeenschappelijke kandidatenlijst van KVP, ARP
en CHU, worden gekozen. Frans Andriessen was de eerste man van de KVP, maar
bij ons antirevolutionairen lag hij slecht. In een interview had hij gezegd dat het niet
de bedoeling was dat het CDA een christelijke partij zou worden. Nou zeg, de hele
antirevolutionaire achterban in opstand natuurlijk. Die wilde de geplande fusie met
KVP en CHU helemaal niet laten doorgaan als Andriessen de eerste man zou worden.
Er waren er in de AR die zeiden dat ik het moest worden. En mijn rede op het
eerste CDA-congres in 1975 had ook veel KVP'ers en CHU'ers aangesproken. Toen
ben ik eens met partijvoorzitter Hans de Boer gaan praten en wij waren het eens dat
ik het toch niet zou kunnen worden. Dan zouden we de KVP sarren bij het leven. Er
was maar een oplossing: er moest een derde man komen.
We waren het er ook over eens dat het verstandig zou zijn als het een katholiek
zou zijn. Want het was al een bittere pil dat Andriessen het niet mocht worden. We
moesten de KVP een beetje tegemoetkomen. Dus zochten we naar een KVP'er die
voor alle partijen aanvaardbaar zou zijn.
Tijdens een conferentie van de ARP waar alle ministers, staatssecretarissen,
partijbestuurders en kamerleden bijeen waren, een man of zeventig, heb ik in mijn
inleiding het profiel van de nieuwe CDA-lijsttrekker geschetst dat Hans de Boer en
ik samen hadden opgesteld. Of liever gezegd: het was een nep-profiel. Jong, nieuwe
generatie, iemand die opnieuw kon beginnen, een katholiek die wist wat
antirevolutionairen bewoog. En gezien de problemen waar het land voor stond, moest
het iemand zijn met economisch inzicht. Er waren er al gauw een paar die het
doorhadden: Aantjes bedoelt Lubbers.
Maar goed, kort na de conferentie ben ik naar Economische
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Zaken gestapt, waar Ruud toen minister was. Ik dacht: laat ik eerst eens bij hem gaan
checken, want ik wist niet hoe de partijdiscipline bij de KVP was. Misschien zou hij
het wel weigeren als de partij het hem verbood. Dus om te voorkomen dat we allemaal
op onze bek zouden gaan, vroeg ik hem of hij wilde. Een paar dagen later sprak ik
hem weer. Hij wilde wel. De AR heeft zijn naam toen ingebracht bij de KVP en de
CHU.
Dat is een grote fout van mij geweest. We hadden die naam niet moeten noemen.
Het was handiger geweest de KVP zelf op het idee te brengen. Maar goed, toen
dachten we nog dat de KVP er wel van zou staan te kijken dat wij met een katholiek
kwamen aanzetten. Bij de KVP zaten ze bovendien al jaren te pronken met hun
minister van Economische Zaken. Ze noemden hem briljant, een zondagskind. Dus
we dachten dat het goed zat.
Maar bij de KVP waren ze razend. Wat dachten die antirevolutionairen wel. Altijd
de baas spelen. En als ze moeten erkennen dat het niet lukt, willen ze alsnog de zaken
regelen door uit te maken wie van ons de baas zal zijn. Ik had een ernstige taxatiefout
gemaakt. Zo werden Lubbers' kansen verknald.
Toen zijn de CHU'ers gaan zoeken. Baron van Verschuer van de CHU is toen met
de naam van Van Agt gekomen. Van Agt was in het kabinet-Den Uyl gekomen als
een verlichte strafrechtjurist. Dat heeft hij als minister ook waargemaakt. Hij had
dan wel problemen met de abortus, maar hij demonstreerde voortdurend een grote
mate van affiniteit met mijn benadering van de politiek. Ik vond hem in elk geval
een alternatief.
Toen de beslissing was genomen, liep ik de brede trap van het Tweede
Kamergebouw af. De trap met de rode loper, die uitkomt bij de hoofdingang. Ruud
kwam net naar boven. Halverwege, waar de oude koninklijke troon staat, troffen we
elkaar. “Hoe loopt het?” vroeg hij. Ik zei: “Ruud, je hebt het de laatste dagen kunnen
merken. Het wordt Van Agt. Dat is nu wel zeker.” Hij trok helemaal wit weg. Het
was voor hem geen leven. Hij had eraan geroken. Hij had zich beschikbaar gesteld.
Als je dan door je eigen club gedesavoueerd wordt en een van je collega-ministers
wordt het, grijpt dat je aan. Hij moest genoegen nemen met een eervolle plaats op
de kandidatenlijst. Na Van Agt, Aantjes, Kruisinga en Andriessen.
De dag na de verkiezingen van 1977 kwam de CDA-fractie
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voor het eerst bijeen. Vanaf 1975 vergaderden de drie fracties al gezamenlijk onder
wisselend voorzitterschap, maar nu moest er een CDA-fractiebestuur gekozen worden.
Fractievoorzitter werd natuurlijk Van Agt, die toen ook nog demissionair minister
was. Daarna kwam de verkiezing van de eerste vice-voorzitter. De meerderheid
stemde op Frans Andriessen, ook een KVP'er, zonder rekening te houden met de
twee andere partijen en de zo zorgvuldig overeengekomen lijstvolgorde.
Razend waren de antirevolutionaire fractieleden. “Twee KVP'ers aan de top. Dat
kan niet,” riep er een. Ik zei: “Dat kan wel. We gaan nu gewoon stemmen voor de
tweede vice-voorzitter. Ik heb alleen een mededeling. Ik ben niet beschikbaar voor
het tweede vice-voorzitterschap.”
Toen vroeg Andriessen schorsing voor beraad over zijn verkiezing. Van Agt ging
aan het werk en hij heeft de hele zaak teruggedraaid. Anderhalve week later werd ik
alsnog eerste vice-voorzitter.
In november 1977, nadat de formatie van het tweede kabinet-Den Uyl definitief
was gestrand, moest Ruud opnieuw een tegenslag incasseren. Van Agt en informateur
Van der Grinten wilden hem als minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening. Vernederend was dat. Het is op zichzelf niet vernederend om minister van
Volkshuisvesting te worden, maar hij kreeg het aangeboden omdat hij niet op
Economische Zaken mocht terugkeren. Zelfs is hem nog Ontwikkelingssamenwerking
aangeboden, een ministerschap zonder portefeuille.
Lubbers stond niet meer hoog aangeschreven in de KVP. Vlak voor het begin van
de formatie van het kabinet-Van Agt had Den Uyl Ruud uitbundig geprezen op een
PvdA-congres, omdat Den Uyl hem dolgraag op Economische Zaken had willen
houden. Lubbers had daar in 1986 aan moeten denken toen hij vlak voor de formatie
VVD-minister Winsemius als vice-premier aanprees. Daardoor werd de positie van
Winsemius in de VVD ondergraven. Den Uyl maakte dezelfde fout. Het was een
van de motieven voor de KVP om Lubbers niet te nemen. Hij was te links, als je het
zo wilt noemen.
Ruud schreef een brief aan Van Agt waarin hij zei dat het niet goed was om een
minister die zo lang in het hart van de sociaal-economische driehoek heeft gezeten,
voor een andere post te
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bestemmen. Hij besloot Volkshuisvesting te weigeren en voor de Kamer te kiezen.
Hij hoefde niet zo nodig in het kabinet. Ik vind dat hij dat zeer karaktervol gedaan
heeft.
Toen Van Agt 19 december 1977 premier werd, moesten we een nieuwe
fractievoorzitter hebben. De KVP'ers en de CH-leden in de fractie hadden het hart
niet om mij alsnog tegen te houden. Als ze dat gedaan hadden, was dat echt het einde
van het CDA geweest. Dan hadden de antirevolutionairen zich bedonderd gevoeld.
Een dag na de beëdiging van het kabinet kwam er tijdens de fractievergadering
een voorstel om mij bij acclamatie te benoemen. Ik zei: “Niks acclamatie. Er wordt
gestemd.” Ik werd gekozen. Daarna heb ik meteen Lubbers als vice-voorzitter
voorgesteld. Ik had van tevoren tegen een paar mensen zijn naam genoemd. Ruud
had ik ook gesproken, maar die zag er niet veel in. “Ach, wat moet ik in die Kamer,”
zei hij. “Ik ben een bestuurder.” Maar ik wilde hem winnen voor het kamerwerk, dus
ik zei: “Jij bent een briljant man. Dat erkent iedereen. Jou staat een grote politieke
carrière te wachten. Jij bent na Van Agt de minister-president van Nederland.” Toen
zei Lubbers: “Dat ben jij.” Maar ik had die ambitie niet. Ik voelde me er ook niet
geschikt voor. Ik wou fractievoorzitter zijn om het CDA goed op het spoor te zetten.
Het enige dat Ruud voor die carrière ontbeerde was een goed inzicht in de functie
van het parlement. En de liefde voor het werk in de Kamer. Een politicus hoort van
het parlement te houden.
Ik denk dat mijn keuze voor hem wel iets bij hem heeft losgemaakt.
Antirevolutionairen mogen dan een raar volkje zijn, maar als ze eenmaal voor iets
of iemand gekozen hebben, staan ze daar ook voor. Dat is anders dan de cultuur
waarin Ruud is grootgebracht.
In maart 1978, een paar maanden nadat ik fractievoorzitter was geworden en hij
vice-voorzitter, kwam de R 3-affaire. Ruud bleek toen hij nog minister was samen
met twee van zijn broers geld belegd te hebben in onroerende goederen, waarmee
ze een groot belastingvoordeel boekten. Het was formeel allemaal misschien net wel
te verklaren, maar bij iedereen bleef toch het oppervlakkige gevoel dat er een luchtje
aan zat.
Dat werd nog versterkt doordat hij na de onthulling in de pers
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het behaalde voordeel aan de fiscus terugbetaalde. De zaak werd daar niet schoon
van. Een golf van publiciteit rolde over hem heen. Hij was totaal verslagen. Toen
zei hij tegen me: “Ik denk dat ik er maar mee ophoud.” Dat was de tweede keer dat
ik hem lijkbleek heb gezien.
Ik heb tegen hem gezegd: “Ruud, als jij nu vertrekt zul je je hele leven de man
blijven die vanwege die affaire de politiek is uitgegaan.” Dat het zo werkt heb ik
later zelf ervaren. Ruud zei: “Eigenlijk wil ik niet weg, maar ik vraag me af of het
toch niet beter is om het wel te doen.”
Ik vroeg: “Ruud, is er nog meer of is dit alles?” “Ja, dit is alles.” Toen zei ik: “Als
dit alles is, blijf je, en dan trek ik mijn jas ervoor uit. Maar ik waarschuw je voor een
ding: als achteraf blijkt dat dit niet alles was, is dat fataal.”
De affaire bleef in de publiciteit maar doorzieken. Na een week kwam hij weer
bij me terug. Hij vroeg zich af of we wel een goede beslissing hadden genomen. Ik
zei: “We hebben toch iets afgesproken? Ik kom er niet meer op terug.” Hij had
misschien wat nonchalant gehandeld, wat naïef, maar ik had het doodzonde gevonden
als hij toen was weggegaan. Sindsdien heeft hij nog wel een paar tikken gehad, de
Mercon-affaire met de koppelbazen, de Koeweit-zaak met de achterstallige betaling
aan Hollandia Kloos. Van die R 3-zaak heeft hij geleerd hard te zijn, klappen op te
vangen.
Ik heb de beste herinneringen aan het jaar dat ik met Ruud in de fractie heb
samengewerkt. Eigenlijk moet je je daarover verbazen: een man met zoveel kwaliteiten
die gefrustreerd in de Tweede Kamer komt omdat hij niet weer minister is geworden
en die dan zo loyaal en creatief is.
In de bijna twintig jaar dat ik in de politiek heb gezeten heb ik vijf heel fijne jaren
gehad wat de persoonlijke betrekkingen betreft. Dat was de periode 1967-1971 toen
ik vice-voorzitter van de ARP-fractie was onder Barend Biesheuvel en dat ene jaar
met Ruud als vice-voorzitter. Ik heb daarom nog steeds een heel warm plekje voor
Ruud.
Hij werkte hard als tweede man. Hij was altijd bezig. Dat was zijn aard. En altijd
kwam hij eerst bij mij om te overleggen over de grote politieke lijn. Als de lijn
eenmaal bepaald was, dan hoefde je nooit benauwd te zijn dat Ruud iets anders zou
doen. De
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discussies in de Kamer over Bestek '81, het bezuinigingsplan van het kabinet, heeft
Ruud gedaan. Al die economische dingen, daar lag mijn kracht niet. Het was goed
dat Ruud er was.
Toen de neutronenbom actueel was, heeft Ruud ook een belangrijke rol gespeeld.
We hadden op een dag de tactiek en de inhoud besproken. De volgende ochtend
kwam Ruud al met een tekst voor de verklaring die de fractie zou moeten afgeven.
Ik had hem er niet eens om gevraagd. Hij deed het gewoon. Dan bleek zijn creativiteit.
Ik zal best nog wat aan die tekst geschaafd hebben, want Ruud was geen briljant
schrijver, maar alles stond erin wat erin hoorde. Niet wollig, maar glashelder. Als
hij zich de zaak eenmaal eigen had gemaakt, kon hij dat prima.
Tijdens de affaire-Aantjes, die leidde tot mijn vertrek uit de politiek, heeft Ruud
voor mij gedaan wat hij kon. Zijn vriendschap heb ik in die dagen heel sterk ervaren.
Ik ben ervan overtuigd dat hij het een geweldige ellende vond, dat hij het heel rot
vond. Het heeft hem geweldig aangegrepen. Er is geen moment een opwelling bij
hem geweest waarin hij liet blijken dat de affaire een vervroegde kans voor hem was.
Helemaal niet.
Ik merkte dat aan de manier waarop zo'n man mijn ellende met zich meesleepte.
Hij kwam bij me thuis om er langdurig over te praten. Hij vroeg wat hij voor me kon
doen. Hij was de woordvoerder van degenen die vonden dat ik moest blijven. Dat ik
maar tijdelijk het fractievoorzitterschap moest neerleggen en buiten de publiciteit
als gewoon fractielid moest aanblijven in afwachting van de resultaten van het
onderzoek.
Wat me van katholieken verbaasd heeft, is dat ze zo vaak eerst de mening van
anderen willen horen voordat ze een beslissing nemen. Protestanten zijn veel
onafhankelijker. Die nemen zelf een belissing en aanvaarden daar vervolgens de
verantwoordelijkheid voor. Onder katholieke politici is er een intensief telefooncircuit.
Toen ik nog fractievoorzitter was, werd Ruud als eerste KVP'er in de fractie ontzettend
veel gebeld.
Er zit natuurlijk wel een beetje hiërarchisch denken in bij de katholieken. Ik weet
niet of dat typisch katholiek is, maar er is daar een natuurlijke neiging om functioneel
gezag te volgen. Ik heb dat zelf ervaren. Toen ik fractievoorzitter van het CDA was,
hadden alle drie de partijen KVP, ARP en CHU op een en de-
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zelfde dag een partijraad. Ik had gedacht dat Ruud de KVP zou toespreken in het
Turfschip in Breda en dat Gerard van Leijenhorst naar Arnhem zou gaan waar de
CHU in Musis Sacrum zat en dat ik of Maarten Schakel bij de AR-partijraad in
Hoogeveen zou zijn.
De AR had liever dat ik zelf kwam. Daar had ik wel begrip voor. Maar de KVP!
Nou zeg. Die zeiden: “We hebben maar één fractieleider. Wij willen helemaal niet
de tweede man van de fractie. We willen de eerste man: Aantjes.” Toen wilde ook
de CHU dat ik zou komen.
Ik regelde dat ik kon meerijden met een journalist die een verhaal over mij wilde
maken. De dag begon om tien uur in het Turfschip. 's Middags om een uur of een
was ik in Musis Sacrum en tegen halfvijf in Hoogeveen.
Ik weet nog goed dat Ruud tegen me zei: “Man, wat een onderneming. Gotsiemeine.
Drie verschillende redevoeringen.” “Drie redevoeringen? Welnee,” zei ik. “Eén. En
als dat niet kan, dan kan het hele CDA niet. Ik hou één redevoering. Overal exact
dezelfde.” Ik stopte er natuurlijk wel een paar dingetjes in waarvan ik vermoedde
dat ze bij de ene partij irritatie zouden wekken en bij de andere applaus.
Bij de KVP hadden ze de avond tevoren lekker bier gedronken. Een van de
vuiligheidjes in mijn verhaal was, dat ik zei dat het niet te pas kwam dat het CDA
de goklust zou aanwakkeren door steun te verlenen aan vergunningen voor casino's.
Ineens waren die KVP'ers wakker. Later zeiden ze tegen me dat ik dat niet had moeten
zeggen.
Bij de CHU vonden ze dat juist prachtig. Applaus. Er zat ook nog iets over het
Huis van Oranje in die redevoering en dat deed het ook goed bij de CHU. Het leuke
was dat ik in mijn rede bij de ARP na de passage over de casino's even stopte. Ik
kreeg applaus. Toen zei ik: “Toch typisch. Bij de KVP hebben ze me deze passage
kwalijk genomen.”
De cultuur van het CDA is een echte KVP-cultuur geworden. Dat wijt ik niet alleen
aan de katholieken, maar het komt ook doordat de antirevolutionairen zoveel geslikt
hebben. Vroeger wisten de antirevolutionairen de zaken naar hun hand te zetten, ook
al hadden ze maar tien of vijftien procent van de zetels. Ze waren prima geschoold,
principieel en organisatorisch erg des-
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kundig. Maar het probleem is natuurlijk dat die mensen op stoelen zitten die ze niet
kwijt willen of op andere stoelen willen komen te zitten. Dan assimileren ze met de
cultuur van de grootste.
Na mijn vertrek kon ik op Lubbers blijven rekenen. Begin 1983, tijdens de
kandidaatsstelling van de verkiezingen voor het Europees Parlement het jaar daarop,
werd mij vanuit enkele partijafdelingen gevraagd hoe ik erop zou reageren als ik
kandidaat zou worden gesteld. De terugkeer naar het parlementaire werk, al was het
dan in Europa, trok me wel. Dus ik zei ja. Er speelden ook menselijke overwegingen
een rol bij. Ik zag het als een stukje eerherstel.
Voordat ik me kandideerde wilde ik me vergewissen van de steun van de
partijleiding. Dus heb ik een gesprek gevraagd met partijvoorzitter Bukman,
fractievoorzitter in de Tweede Kamer De Vries, minister-president Lubbers, eerste
man in het Europees Parlement Bouke Beumer en de voorzitter van de senaatsfractie
Christiaanse. Dan had ik de hele top bij elkaar. Als ik van hen de steun kreeg, deed
ik het.
Toen ik voor het gesprek op het partijbureau in Den Haag kwam, bleek dat Lubbers
minister Jan de Koning had meegenomen. Ik vond dat verwonderlijk. Ik had niet om
hem gevraagd. Als reden werd gegeven dat De Koning een exponent is van het
AR-smaldeel en oud-partijvoorzitter. Dan hadden ze beter Hans de Boer kunnen
vragen. Enfin, een hoop gelul natuurlijk.
Christiaanse kwam niet opdagen. Bouke Beumer steunde mijn kandidatuur. Hij
zei dat mijn aanwezigheid voor de fractie in het Europees Parlement objectief gezien
een grote aanwinst zou zijn. De problemen met mij in Nederland spelen helemaal
niet in Europa, dus Beumer vond het aan alle kanten een goede oplossing. Voor
Aantjes zelf, voor de partij en voor de christen-democratie in het Europarlement.
Lubbers steunde me ook. Hij vond dat er eindelijk wat moest gebeuren na alle
mooie woorden. Hij zou mijn kandidatuur toejuichen. De Koning was tegen. Hij was
bang dat het weer een hoop commotie zou geven als ik me kandidaat stelde. Piet
Bukman was heel straight, zoals altijd. “Daar komt alleen maar gedonder van. Dat
kan ik niet hebben.” Bert de Vries steunde alleen maar Bukman. Als er nou slechts
één tegen was geweest, had ik
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het gedaan. Maar de tegenstand was me te groot. “Ik begin er niet aan,” zei ik ten
slotte.
Ik ben niet helemaal zonder wantrouwen over die bijeenkomst. Het kan heel goed
zijn dat ze van tevoren de rollen hebben verdeeld. Ruud steunt Aantjes en Jan de
Koning keert zich ertegen. Maar goed, Lubbers heeft het toen prima gedaan. Daarop
beoordeel ik hem. Niet op wat hij mogelijk eerder met de anderen heeft afgesproken.
Ruud Lubbers is de laatste jaren veranderd. Hij is pragmatischer geworden.
Pragmatischer dan me lief is. Hij is natuurlijk verwend hè? Een verwend politicus.
In die zin dat hij vanzelf boven komt drijven. Dat weet hij ook heel goed te benutten
tegenover zijn coalitiepartners. Riskant hoor. De VVD heeft het moeten weten. De
manier waarop hij de laatste jaren met Rudolf de Korte is omgegaan, vind ik
onverstandig.
Hij is bezig iets om te buigen in de Nederlandse politiek wat ik heel slecht vind.
Het hangt samen met mijn kijk op het primaat van het parlement. Iedereen ziet dat
hij zich ontwikkelt als een regeringsleider. Hij praat ook liever met echte
regeringsleiders als Thatcher en Kohl dan met gewone minister-presidenten. Die zijn
niet van zijn niveau.
Hij pakt de ruimte die hem gegeven wordt. De ministers lopen voor alles eerst
naar Ruud. Ze proberen steeds steun van hem te krijgen. Ze accepteren dat, als het
kabinet er niet uit komt, Ruud met een paar ministers individueel gaat praten. Waarom
staat er niet een minister op die zegt: “Zeg meneer Lubbers, ik zal zelf wel met De
Korte of met Braks praten. Dat hoeft u niet te doen.” Het is misschien wel handig
als Lubbers de zaken voor je opknapt, maar daar betaal je een andere keer voor.
Wat hij de laatste jaren goed geleerd heeft is acteren. Ik zag hem in maart 1989
op een partij manifestatie in een enorme hal in Apeldoorn. Hij hield een lange speech.
Zonder papier. Quasinonchalant. Af en toe keek hij zwijgend voor zich uit. Soms
haalde hij een hand door zijn haar. Hij heeft dat heel sterk ontwikkeld. Hij is een
perfect acteur.
In Apeldoorn kreeg hij geen enkele keer applaus tussendoor. Hij is niet uit op
effect. Dat vindt hij goedkoop. Hij wil niet toegejuicht worden, hij wil gehoord
worden. Maar als hij bijval
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krijgt is hij toch wel gestreeld hoor. Een beetje ijdelheid mag toch wel? Ik ben er
zeker van dat het hem streelt als er in de kranten geschreven wordt over “het
zondagskind Lubbers” en “de politicus met een enorme inventiviteit”.
Hij is geen groot redenaar, althans niet op massale bijeenkomsten. En je maakt
mij niet wijs dat die mensen zoveel respect voor hem hebben, omdat de inhoud van
zijn verhalen hun zo aanspreekt. Als het niet het oratorische vermogen is dat het hem
doet, dan kom ik maar tot een conclusie: hij dwingt gezag af omdat hij de eerste man
van Nederland is.
Bovendien straalt hij iets degelijks uit. Daarvoor wordt hij onder protestanten ook
zeer gewaardeerd. Het plichtsbesef en het grote verantwoordelijkheidsgevoel straalt
ervan af. Sober leven, dat gaat er bij ons allen in als Gods woord in een ouderling.
Soms ontmoet ik hem nog wel eens op congressen van het CDA. Als hij me dan
tussen de massa mensen ziet, komt hij gauw naar me toe en dan zegt hij: “Hallo. Hoe
is het? Blij je te zien.” “Da's wederkerig,” zeg ik dan. En daar blijft het bij. Hij meent
het nog ook hoor, wat hij zegt. Maar goed, hij is de hele dag bezig met de dingen
waar een minister-president mee bezig is. Hij heeft geen dimensie voor de dingen
die daarbuiten liggen.’
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Sytze Faber
Lubbers als fractievoorzitter
Het CDA was geen hechte politieke eenheid toen Lubbers eind 1978
fractievoorzitter werd. De partij was verdeeld door de aanwezigheid van
een groep loyalisten, de linkervleugel. Lubbers had als taak de gelederen
gesloten te houden en het wankelende CDA/VVD-kabinet, dat beschikte
over een krappe meerderheid van 77 zetels in de Tweede Kamer, voor de
ondergang te behoeden. Hij ontwikkelde zich tot een lenige,
bruggenbouwende fractievoorzitter, die zich - noodgedwongen specialiseerde in cryptisch taalgebruik.
Dr Sytze Faber (1937) behoorde tot de linkervleugel. Hij groeide op in
een Fries, gereformeerd milieu. Hij studeerde politicologie aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam en promoveerde in 1974 op het proefschrift
Burgemeester en democratie. Tussen 1966 en 1974 werkte hij als
wetenschappelijk hoofdmedewerker bestuurskunde cian de Fryske Akademy
in Leeuwarden. Van 1977 tot 1985 was hij lid van de Tweede Kamer voor
het CDA en tegelijk hoofdredacteur van het Friesch Dagblad. Vanaf 1985
is Faber burgemeester van de Drentse gemeente Hoogeveen. Hij is voorts
vice-voorzitter van de Mediaraad en lid van de Raad voor Binnenlands
Bestuur.
Faber: ‘Als nieuwbakken kamerlid trad ik in 1977 op als woordvoerder bij de
behandeling van het wetsontwerp over de bevoegd-
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‘Lubbers kneedde je nooit’ - 1979: v.l.n.r.: (zittend) Ton Frinking, Ruud Lubbers en (staand) Sytze
Faber, René van der Linden, Huib Eversdijk, Piet van Zeil
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heden van het Openbaar Lichaam Rijnmond. Het was een kille avond in de grote
vergaderzaal van de Tweede Kamer. Bij zo'n saai onderwerp zit er geen kip in de
zaal. Alleen de specialisten van de fracties.
Tot mijn verbazing schoof Lubbers om een uur of tien bij mij in het bankje. Het
was ongebruikelijk dat bij zo'n technisch wetsontwerp je vice-fractievoorzitter erbij
kwam zitten. Ik vond het erg aardig van hem - oud-lid van de Rijnmondraad - dat
hij kwam vragen hoe het ging. Maar ik maakte wel onmiddellijk de associatie met
het bijbelse verhaal van David en Absolom. David was de koning en zijn zoon
Absolom zat altijd in de poort van Jeruzalem. Hij praatte daar met de mensen die
kwamen klagen of een rechtsgeding wilden. Absolom ging dan mooi weer spelen
met die mensen. Zo zag ik Lubbers in de poort zitten van fractievoorzitter Aantjes.
Achteraf denk ik dat ik wat achterdochtig ben geweest.
Als oud-minister die tegen zijn zin in de Kamer was gekomen, deed Lubbers met
ontzettend veel overgave zijn werk. Bij andere ministers die niet in het kabinet
terugkeerden, Westerterp, Boersma en Duisenberg, zag je meteen dat die geen
blijvertjes in de Kamer zouden zijn. Maar bij Lubbers heb ik die indruk nooit gehad.
Ik heb ook nooit het gevoel gehad dat hij met alle macht snel naar de top van de
politiek wilde doorstoten. In die geweldige commotie rond de affaire-Aantjes, eind
1978, was het Lubbers die Aantjes niet meteen liet zakken. Tijdens een
fractievergadering kondigde Aantjes zijn aftreden aan. Lubbers vroeg of er geen
tussenweg was. Of Aantjes niet tijdelijk zijn fractievoorzitterschap kon opgeven en
in de coulissen kon wachten op de resultaten van de onderzoekscommissie? Kijk,
iedereen stelde zich voor dat Lubbers de nieuwe fractievoorzitter zou worden, maar
het was uitgerekend Lubbers die voorstelde om af te wachten. Ik vond dat positief.
Als mogelijke opvolgers van Aantjes werden in kleine kring ook de
antirevolutionairen Hans de Boer, Jan van Houwelingen en Maarten Schakel genoemd.
Het lag immers voor de hand dat het weer een antirevolutionair zou worden, omdat
de partijvoorzitter, Steenkamp, en de premier, Van Agt, katholiek waren.
De ambitie was er bij die drie ongetwijfeld. Maar het speelde een belangrijke rol
dat Van Houwelingen en De Boer, evenals
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Aantjes trouwens, loyalist waren en dat Schakel juist een uitgesproken anti-loyalist
was. Ze waren dus te geprononceerd. Lubbers was de enige serieuze optie.
Ik ben zelf altijd een voorstander geweest van Lubbers. Veel voorlieden van de
ARP hadden in die tijd het gevoel dat de AR een soort voorhoedepartij moest zijn.
Maar ze beseften onvoldoende dat dat toen alleen kon bij de gratie van de KVP als
middenpartij. Wat de AR vroeger fikste, kan je moeilijk verwachten van het CDA:
een partij die een derde van de kamerzetels heeft en alleen al door haar kwantiteit
altijd kan regeren.
Mijn stelling was: als het CDA er komt, dan kan het hoogstens een middenpartij
worden. En wanneer kan het een middenpartij worden? Als je een man als Lubbers
hebt. Want als je in het conservatieve vaarwater komt en sterke accenten legt op
allerlei ethische kwesties, dan word je al gauw een soort Nederlandse CDU, een
geborneerde, behoudende partij.
Fractielid Eversdijk heeft daarvoor gewaarschuwd, vlak na de historische
verkiezingsoverwinning van Lubbers in 1986. Het CDA mocht geen VVD met een
christelijke saus worden, schreef hij. Niet de fractie, maar Lubbers heeft het CDA
van een conservatieve koers afgehouden. Door zijn enorme machtspositie kon Lubbers
de fractie naar het midden trekken, in de euthanasiediscussies, in de debatten over
sociaal-economisch beleid. Lubbers is degene die door zijn persoonlijke instelling
verhindert dat het CDA een a-culturele, anti-intellectuele en behoudende club wordt.
Ik vind hem op ethisch terrein heel libertijns, niet liberaal want die term geeft
verwarring. Vlak na de val van zijn kabinet in mei 1989 zei hij voor de televisie de
discussie over euthanasie te willen uitstellen tot 1994. Hij haalde in feite de stekker
eruit. Hij wilde er geen verkiezingsitem van maken. Dat was niet voor het eerst. Hij
is er altijd opuit geweest om de angel uit de ethische discussies te halen.
Hij is terughoudend om de overheid in dat soort zaken de zedenmeester te laten
spelen. Daar is hij wars van. Ik leid dat ook af aan de vrouwen die hij uitkiest als
staatssecretaris. Dieuwke de Graaff-Nauta, Virginie Korte-Van Hemel, Yvonne van
Rooy zijn allemaal van hetzelfde jaren-tachtigtype: redelijk geëmancipeerd, zonder
de gedrevenheid dat de overheid in ethische kwes-
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ties een sturende rol moet spelen. Met fundamentalistische CDA'ers die die drang
wel hebben, heeft Lubbers nooit enige affiniteit gehad.
Ook in mijn tijd, bij de discussie in de fractie over de abortus, probeerde hij altijd
de scherpe kantjes eraf te halen. Hij ziet deze onderwerpen als bestuurlijke problemen
waarvoor een oplossing gevonden moet worden. Schakel zei eens een keer, ik geloof
dat hij dat niet als een compliment bedoelde: “Geef Lubbers een probleem en hij
komt met dertien oplossingen. Het maakt hem niet uit welke je kiest.”
Aan de andere kant weet hij op sociaal-economisch gebied heel duidelijk wat hij
wil. Ik herinner me nog de discussie over de grondwetsherziening. Lubbers wilde
de Sociaal-Economische Raad net zo'n status geven als de Raad van State. Dat deed
mij wat corporatistisch aan, maar goed, hij had wel één doelstelling. Op een partijraad
heeft hij een keer met verve verdedigd dat een minderheid van de Kamer het recht
moet hebben een parlementaire enquête in te stellen. Dat was tegen het zere been
van de Eerste-Kamerfractie van het CDA. In die kwesties trad hij in elk geval niet
op als een makelaar in vele ideeën.
Toen Lubbers eind 1978 fractieleider werd, veranderde er veel in de fractie. Net
als zijn voorgangers las Lubbers bij de opening van elke vergadering een gedicht
voor of een passage uit de bijbel. Er is eens gezegd dat hij dat deed op een manier
alsof hij uit een kookboek voorlas, maar de teksten die Lubbers koos kwamen bij
mij vaak beter over dan wat een protestant als Aantjes las. De keuze van de
bijbelpassage paste vaak in Aantjes' politieke straatje. Protestanten waren daar vroeger
sterk in.
Bij Lubbers is daar nooit sprake van geweest. Hij heeft ook eens voorgesteld steeds
een ander fractielid uit de bijbel te laten voorlezen. Maar dat vonden vooral de
katholieken heel raar. Dus ging het niet door. Voor zover ik het me kan herinneren
is dat de enige echte nederlaag die Lubbers ooit in de fractie heeft geleden.
Ik vraag me af of Lubbers als fractievoorzitter meer alles-eter was dan Aantjes.
Ik vond Aantjes generaier dan Lubbers. Aantjes was op sociaal-economisch gebied
natuurlijk lang niet zo bij de tijd als Lubbers, maar hij was wel altijd ingevoerd op
de punten waar het om ging. En dan kreeg je daar in de fractievergadering een
politieke discussie over waar iedereen aan kon meedoen. De
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cultuur was dat iedereen zich kon bemoeien met het onderwerp van een ander. Aantjes
animeerde dat.
Toen Lubbers fractievoorzitter werd, verliep de besluitvorming in de fractie een
stuk onoverzichtelijker. Omdat Lubbers zich voor sommige onderwerpen niet echt
interesseerde, kwam het accent veel meer te liggen op de discussies in de
gespecialiseerde fractiecommissies. Als een fractiecommissie eruit was, nam de hele
fractie dat standpunt over. Als je je daar in de plenaire fractievergadering dan weer
mee ging bemoeien, werd dat als lastig ervaren. Aantjes vond dat juist plezierig.
Die corporatistischachtige aanpak leidde wel tot meer eenheid in de fractie, hoewel
dat een schijneenheid kan zijn doordat er in de plenaire fractievergadering niet meer
daadwerkelijk gediscussieerd werd. Een nadeel was ook dat je buiten je eigen
portefeuille over negentig procent van de onderwerpen nauwelijks meer meepraatte.
Die werkwijze had Lubbers niet gekozen om de dissidenten in het gareel te houden.
Want als het om de dissidenten ging, speelden er in feite maar twee dingen: de
kernraketten en het sociale vraagstuk, de ontkoppeling van de uitkeringen. Ik had
niet het gevoel dat er machtspolitiek van Lubbers achter zat. Het was veel meer zijn
stijl van opereren. Later in zijn kabinetten paste hij die stijl ook toe. Ook daar werden
de meeste besluiten voorbereid in groepjes van een paar ministers.
Anders dan sommige loyalisten, heb ik Lubbers altijd ervaren als een latente
bondgenoot. Hij was niet iemand, zoals Van Agt die de loyalisten tegen het behang
sloeg. Er zat bij hem ook iets bij van: leven en laten leven. Hij is bij mijn weten nooit
tekeer gegaan tegen de loyalisten in publieke uitspraken of redevoeringen, hoewel
dat ten koste ging van zijn imago als leider. Maar ja, hij zat in een wat aparte positie.
Van Agt was de politiek leider van het CDA. Lubbers niet. Lubbers heeft al die jaren
rekening gehouden met die vleugel in zijn fractie. Hij was altijd uit op compromissen.
Dat bleek ook tijdens de voorbereidingen van het debat over de kruisraketten van
6 december 1979. De kwestie ging niet meer om de vraag of die raketten er nou
moesten komen of niet, het was een politiek debat. Het ging erom of het kabinet viel
of niet. De loyalisten hadden dat, zoals wel vaker, in de hand. In de frac-
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tievergadering voorafgaand aan de belissende stemming had ik een ideetje om een
verband te leggen met de ratificatie van het SALT II-verdrag. Lubbers pakte dat
meteen op. Als twee amateurs op buitenlands terrein zaten we heel betrokken met
elkaar te praten. Maar de buitenlandspecialisten van de fractie zagen het niet zitten
dus is er verder niets mee gedaan.
Tien CDA'ers steunden ten slotte de motie van de oppositie tegen de produktie en
de plaatsing van de kernraketten. Dat waren De Kwaadsteniet, Couprie, Jan Nico
Scholten, Dijkman, Beinema, Buikema, Hans de Boer, Borgman, Van Houwelingen
en ik. Allemaal antirevolutionairen, op de KVP'er Dijkman na. Tijdens het beslissende
debat later die maand hebben we toch met de rest van het CDA meegestemd. In feite
hadden we onze zin gekregen. Zoals later duidelijk is gebleken, had Nederland in de
NAVO een eigen positie geclaimd.
Ik kan me niet herinneren dat Lubbers achter de schermen een actieve rol speelde
om ons over te halen. Lubbers kneedde je nooit. Althans, dat is mij nooit opgevallen.
Van Agt deed dat wel. Af en toe werden een paar loyalisten bevangen door twijfel
en dan hingen ze met Van Agt aan de telefoon. Dan briefden ze door wat Van Agt
had gezegd.
Lubbers wist natuurlijk heel goed dat een unanieme fractie op sommige punten
onmogelijk was. Het was ondenkbaar dat er eensgezindheid zou ontstaan over de
kruisraketten. Dat kon gewoon niet. Maar van massagetoestanden door Lubbers heb
ik nooit iets gemerkt.
Het is Lubbers later verweten dat hij bij de stemming over de olieboycot tegen
Zuid-Afrika, in juni 1980, niet wist hoeveel van zijn fractieleden met de motie van
afkeuring van de oppositie mee zouden stemmen. Je moet je elke keer wel realiseren
dat hij moest opereren onder Van Agt, die bijna heilig was verklaard. Ook bij het
antirevolutionaire volksdeel. Dat was ongelooflijk. Ik heb nog nooit zoiets
meegemaakt.
Ik ben ervan overtuigd dat Lubbers wel degelijk wist dat er uiteindelijk geen
meerderheid voor de motie zou zijn. Ik heb zelf toen niet met de oppositie
meegestemd. Ik vond het waanzin om op die olieboycot de heilige Van Agt te laten
vallen. Dan zouden de loyalisten door de partij als muggen zijn doodgeslagen. Zou
het land het begrepen hebben als daar een kabinet op gevallen
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was? Wat die olieboycot precies betekende, was zelfs al niet uit te leggen.
Het was wel moeilijk om mijn primaire vrienden in de fractie in de steek te laten.
Die waren eropuit om het kabinet te laten vallen. Maar ik zag daar alleen maar ellende
uit voortkomen en toen heb ik tegen de fractie gezegd dat ik er niet voor voelde om
op emotionele gronden mijn gelijk te halen. Dat werd me niet in dank afgenomen
door Scholten, De Boer, Van Houwelingen, Buikema, Couprie en Dijkman. Zij
hielden hun poot stijf. De Kwaadsteniet stemde naderhand ook tegen de motie van
de oppositie. Het was op het nippertje: 74 tegen en 72 voor.
Ik was in die tijd vice-voorzitter van de partij onder Steenkamp, maar die was
nogal eens ziek. De ochtend na de stemming in de Kamer moest ik in Noordwijkerhout
de finale besprekingen over het Program van Uitgangspunten van de partij voorzitten.
Vlak voor het begin van de vergadering kwam Lubbers naar me toe en zei: “Je hebt
het kabinet gered. Dat schept verplichtingen.” Met andere woorden: je hebt A gezegd,
nu moet je ook B zeggen. Nogal leep van hem.
Ik herinner me eerlijk gezegd weinig van spanningen tussen Lubbers en Van Agt.
In die tijd had je regelmatig het zogeheten politieke topberaad. Dat was een overleg
tussen de partijvoorzitter, de premier en de fractietop om het beleid te coördineren.
Ik zat dat als vice-voorzitter wel eens voor. Het was volstrekt helder dat Van Agt de
politiek leider was. Lubbers heeft hem nooit op een kleinzielige manier voor de
voeten gelopen of vliegen afgevangen.
De moeizame relatie tussen die twee was alleen te destilleren uit de toespraakjes
van Van Agt. Hij noemde hem bij voorbeeld een keer de koene keeper van het
CDA-elftal. Dat deed hij met veel dédain. Een politieke verklaring kan ik er niet
voor geven. Wel een menselijke. Van Agt was ijdelheid niet vreemd en hij had het
moeilijk met de verdeeldheid in de CDA-fractie. Je kon goed aanvoelen dat Lubbers
en Van Agt totaal anders gebakken waren.
Van animositeit bij Lubbers ten opzichte van Van Agt heb ik nooit iets bespeurd.
Dat zou gemakkelijk kunnen, maar net zo goed als tegenover Aantjes heb ik Lubbers
tegenover Van Agt altijd ontzettend loyaal gevonden. Pas aan het einde van zijn
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tweede kabinet heb ik gezien dat hij iemand emotioneel kan bejegenen. Dat was bij
Voorhoeve, tijdens de debatten over het WIR-lek en de paspoorten.
In mijn tijd was hij altijd heel behoedzaam. Ik herinner me maar één keer dat hij
in de fractie tegen iemand is uitgevallen. Dat was tegen iemand van de rechtervleugel.
Lubbers was er nooit op uit om scherp te zijn, maar hij heeft een hekel aan domheid.
Op een keer, het zal wel over de Zuid-Afrika-boycot zijn gegaan, viel hij uit zijn rol.
“Hou iij je snavel eens een keer,” riep hij.
Toen Lubbers fractievoorzitter was, dacht iedereen dat Van Agt het eeuwige
politieke leven had, omdat hij bij de achterban zo geweldig populair was. Maar bij
de top lag dat anders. Zijn clowneske optreden, zijn merkwaardige ziektes, zijn weinig
politieke argumentaties; ik herinner me dat velen in de fractie het eigenlijk een beetje
gênant vonden.
Het is vaak gezegd: Lubbers is een zondagskind. Onlangs las ik een Amerikaans
boek met de resulaten van een onderzoek onder de leden van de Senaat in Washington.
Als kenmerk kwam naar voren dat die senatoren zo enorm onzeker zijn. Elke keer
moeten ze ervoor zorgen herkozen te worden. Financieel onafhankelijk zijn is dan
belangrijk. Lubbers is dat. Daarin verschilt hij van bijna alle andere Nederlandse
politici, die wel van de politiek moeten eten, hoewel ze dat nooit zullen toegeven.
Ik denk dat dit Lubbers een zekere relaxheid geeft.
Hij is hoger gestegen dan Van Agt. Veel hoger. Hij heeft een totaal andere
ambtsopvatting. Hij polariseert niet. Ik vind Lubbers zelfs groter geworden dan Drees.
Ik weet nog goed uit de tijd dat ik nog een jongetje was, dat ze in
protestants-christelijk kring de pest hadden aan Drees. Nu hoor je al die verhalen
over “de vader des vaderlands”. Ja, wellicht dat de socialisten dat zo beleefden, maar
in kringen buiten de Partij van de Arbeid was daar absoluut geen sprake van.
Goed, Lubbers is ook niet bij iedereen geliefd, maar daar gaat het niet om. Men
houdt niet van Lubbers zoals men van Van Agt hield. Dat emotionele, dat affectieve
is er niet bij Lubbers. Men bewondert hem om zijn deskundigheid. Hij houdt altijd
een onderkoeld verhaal. Hij is geen populist. Dat wil hij ook niet en het volk voelt
dat aan, ook buiten het CDA.
Het blijft voor het CDA van levensbelang dat ze de premier
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blijft leveren. We leven in een tijd waar de ideologie naar de achtergrond is gedrongen.
De televisie richt zich op de macht. Daardoor heeft zich een verschuiving van de
Kamer naar het kabinet voorgedaan: de macht in een partij ligt veel meer bij de
premier dan vroeger, met alle monistische gevolgen vandien.
De macht is het cement voor het CDA. Stel dat het CDA buiten het kabinet blijft.
Dan valt het cement weg en dan gaan er allerlei middelpuntvliedende krachten
optreden. Dat zal leiden tot Labour-achtige toestanden in het CDA.
Regeringsdeelname is voor het CDA essentieel.
Het is Lubbers' ambitie als vakman om premier te kunnen zijn van zowel een
CDA/VVD-kabinet als van een CDA/PvdA-kabinet. Ik denk dat hij na de verkiezingen
van 1986 al wilde laten zien dat hij een kabinet met de sociaal-democraten kon leiden.
Het moet een teleurstelling voor hem zijn geweest dat dat door die negen zetels winst
van het CDA niet kon. Hij had het kabinetsbeleid inzet van de verkiezingen gemaakt
en toen de coalitie van het CDA en VVD haar meerderheid in de Kamer behield,
kon hij er niet meer onderuit die voort te zetten.
Daardoor was hij in de formatie wat afwezig, ongeïnteresseerd bijna. Hij heeft
heel nonchalant gehandeld. Hij liet Jan de Koning het regeerakkoord schrijven. Met
de persoonlijke invulling bemoeide hij zich nauwelijks, waardoor hij te weinig
vrienden in het kabinet had. Later heeft hij daar spijt van gekregen. Na de formatie
zei hij in de Kamer dat hij het liever anders had gedaan. Ik kan het alleen maar
verklaren uit zijn teleurstelling over de verkiezingsuitslag. Hij had liever met de
PvdA geregeerd.
De crisis over de financiering van het milieubeleid is hem dan ook in de schoot
geworpen. Er zijn aanwijzingen voor te vinden dat de val van zijn kabinet Lubbers
goed uitkwam. Hij moest voorkomen dat het beleid van het tweede kabinet ook inzet
van de verkiezingen zou worden. Maanden daarvoor had je al dat geharrewar met
Voorhoeve. Dat vond ik al een beetje gezocht. Na de crisis begon hij de VVD als
een zooitje ongeregeld af te schilderen. Wellicht kon hij het zich permitteren, omdat
de VVD zo'n verdeeld huis was. Maar in normale stabiele verhoudingen is dat niet
zo verstandig. Het strookt ook niet met zijn management-opvattingen. Later heeft
hij trouwens gas teruggenomen.
De coalitie met de PvdA kan heel goed, maar dan moet je
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Lubbers wel premier maken. Er wordt vaak gezegd dat het CDA twee soorten premiers
heeft: voor coalities met de VVD en voor coalities met de PvdA. Het is de beroepstrots
van Lubbers om te bewijzen dat hij het allebei kan. Ik vind dat hij daar recht op heeft
en dat hij het ook kan. Als hij slaagt, is hij een staatsman.
Voor zover ik het kan waarnemen is hij heel duidelijk met zijn opvolging bezig.
Hij pusht Yvonne van Rooy. Elco Brinkman gooit ook hoge ogen. En Enneüs Heerma
niet te vergeten. Ik denk dat hij als erfenis een type wil nalaten dat niet tot de
fundamentalisten behoort. Niet te populistisch, niet al te uitgesproken, een tikje
technocratisch.
In het voorjaar van 1987 heeft Lubbers mij een briefje geschreven naar aanleiding
van een column van mij in De Tijd. Hij had een rede gehouden voor de
Harmonisatieraad voor het Welzijnsbeleid over wat hij noemde “de overbelaste
democratie” en de overspannen verwachtingen bij de burgers van de overheid. Ik
heb hem daarop in De Tijd geattaqueerd.
Toen kreeg ik van hem de tekst van de speech toegestuurd en hij schreef erbij: “Ik
weet niet of je de gehele tekst kent. Ziehier.” Een vriendelijk understatement. Hij
had gelijk, de speech bleek veel genuanceerder dan ik uit de berichten in de kranten
had kunnen opmaken. Later heb ik enigszins tot verdriet van de redactie mijn column
gerectificeerd.
Ik heb politici meegemaakt die verschrikkelijk op de penning waren. Kruisinga
was een befaamd voorbeeld. Het is niet denkbeeldig dat sommigen Lubbers met zijn
sobere levensstijl over dezelfde kam scheren. We hadden een keer een bijeenkomst
met Lubbers, hij was toen nog fractievoorzitter, in het CNV-gebouw in Putten, waar
ook Jan van Hou welingen woont. Jan pendelde met zijn auto om ons van het station
te halen, maar kon natuurlijk niet op twee plaatsen tegelijk zijn. “Als ik niet op het
station ben, neem dan een taxi,” had Jan van tevoren gezegd. Lubbers ging met de
taxi. Een maand later vertelde Jan me: “Wat ik nu heb meegemaakt. Krijg ik van die
taxichauffeur een rekening van f 4,75.” Nou ja, ik denk dat de koningin ook geen
portemonnee bij zich heeft.’
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‘Na 1982 groeiden we uit elkaar’ - 1978: v.l.n.r.: Gijs van Aardenne, Ruud Lubbers, Wil Albeda
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Wil Albeda
Lubbers als econoom
Als Lubbers niet in de politiek terecht was gekomen, had hij voor een
wetenschappelijke carrière als econoom gekozen. Zijn stadsgenoot Wil
Albeda koos voor de wetenschap en rolde als hoogleraar sociale economie
de professionele politiek in. Als minister van Sociale Zaken kreeg Albeda
intensief met Lubbers te maken in diens functie als fractiespecialist en
fractievoorzitter in een periode dat de slechte economische situatie een
politieke koerswijziging vergde.
Professor dr Willem Albeda (1925) studeerde economie aan de
Nederlandse Economische Hogeschool in Rotterdam en promoveerde aan
de Vrije Universiteit in Amsterdam op een dissertatie over de rol van de
vakbeweging. Voor hij in 1977 hoogleraar sociaal-economisch beleid
werd aan de Erasmus Universiteit, werkte Albeda jarenlang voorde
christelijke vakbeweging, de laatste vijfjaar als secretaris van het
Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV).
Van 1966 tot 1977 was Albeda lid van de Eerste Kamer voor de ARP en
van 1977 tot 1981 minister van Sociale Zaken in het eerste kabinet-Van
Agt. Daarna was hij als hoogleraar verbonden aan de Rijksuniversiteit
Limburg. Albeda was veelvuldig arbiter bij arbeidsconflicten en tweemaal
kabinets-informateur. Thans is hij voorzitter van de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid, de WRR, een adviesor gaan dat ressorteert
onder de minister-president.
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Albeda: ‘Begin 1972 was ik bemiddelaar in het conflict over de metaal-cao. In de
delegatie van de metaal werkgevers, van de FME dus, zat Ruud Lubbers als
rechterhand van voorzitter Prins. Op een avond, aan het begin van de
bemiddelingspoging, belde Ruud mij thuis op. We hadden elkaar alleen nog maar
de hand geschud, zoals je als bemiddelaar iedereen de eerste keer even een hand
geeft.
“We kennen elkaar nog niet goed, maar het lijkt me handig als ik wat achtergronden
geef,” begon Ruud. Hij heeft me toen lang aan de telefoon gehouden en me alles
verteld wat je normaal gesproken niet hoort. Hij sprak niet alleen over het
FME-standpunt, maar gaf ook op een objectieve manier aan waar de knelpunten
lagen en waar de mogelijke oplossingen. Zoals we hem nu kennen dus.
Mijn ervaring met onderhandelen is, dat er altijd maar weinig mensen mee te
maken hebben. Elke partij heeft wel een grote delegatie, maar er is er altijd maar één
die het woord voert. Lubbers was gewoon lid van de werkgeversdelegatie en
onderhandelde dus zelf niet. Daarom mocht hij informeel een rolletje spelen. Prins
kon het zich als voornaamste onderhandelaar niet veroorloven met de voorzitter van
de bemiddelingscommissie te bellen. Dat paste niet in de rolverdeling.
In december 1977 werd ik minister van Sociale Zaken in het eerste kabinet-Van
Agt. Toen ik nog niet voor die post was gevraagd en er alleen een paar geruchten
gingen, belde Ruud mij op een avond thuis. “Wil,” zei hij, “je weet net zo goed als
ik wat er gaat gebeuren. Er komt een kabinet-Van Agt en jij gaat Sociale Zaken doen,
Frans Andriessen Financiën en ik Economische Zaken. Misschien is het daarom goed
dat we vast een keer bij elkaar gaan zitten om te bespreken hoe we gaan opereren.
Want het is ontzettend belangrijk dat we in het kabinet als één groep optreden.”
Ruud was toen demissionair minister van Economische Zaken in het kabinet-Den
Uyl en hij ging er helemaal van uit dat hij die post ook ging bezetten in het volgende
kabinet. Alles was volgens hem geregeld en hij zat vol plannen. Maar er is niets van
dat gesprek gekomen, want al snel na zijn telefoontje werd duidelijk dat de VVD
Economische Zaken zou krijgen en Gijs van Aardenne op die post zou komen.
Lubbers werd kamerlid.

Arendo Joustra en Erik van Venetië, Ruud Lubbers. Manager in de politiek

171
Pas toen hij na het aftreden van Aantjes in november 1978 fractievoorzitter werd, is
hij zich wat intensiever gaan bemoeien met de gang van zaken in het kabinet. In de
pers werd hij al snel de zeventiende minister genoemd. In die tijd kwam hij vaak op
zondagmiddag een kopje thee bij me drinken om over de sociaal-economische
problemen te spreken. Ik woonde niet zo ver bij hem vandaan in de Jan van Gestellaan.
Voor ik minister werd, verwachtte ik dat de ministers van Financiën, Sociale Zaken
en Economische Zaken heel nauw samenwerkten. Maar dat bleek niet zo te zijn. De
zogeheten driehoek kwam maar heel weinig bijeen. Met Gijs van Aardenne kon ik
heel goed overweg, maar met Frans Andriessen was het contact veel moeilijker.
Frans had überhaupt weinig contact met ons. Ook met Ruud Lubbers niet.
Dat had weinig te maken met persoonlijke sympathieën of antipathieën. Het lag
meer aan de manier waarop Frans Andriessen functioneerde. Ik denk dat Ruud
Lubbers en Gijs van Aardenne elkaar veel beter begrepen dan Ruud Lubbers en Frans
Andriessen. Want Van Aardenne mocht dan wel van een andere partij zijn, hij is net
zo'n soort mens als Ruud. Telkens ideeën lancerend en voortdurend bezig met het
vinden van weer andere oplossingen.
Bij de voorbereiding van Bestek '81, het bezuinigingsplan van het eerste
kabinet-Van Agt, was Ruud niet direct betrokken. Dat speelde in het voorjaar en de
zomer van 1978, een paar maanden na het aantreden van het kabinet. Hij was toen
nog geen fractievoorzitter. Erg veel werk is toen verricht door ambtelijke
werkgroepen. Daarna hebben Frans Andriessen, Gijs en ik er intensief over
gediscussieerd. Toen bleek dat het ook over de ambtenarensalarissen ging, is Hans
Wiegel erbij gehaald, want die was daar als minister van Binnenlandse Zaken voor
verantwoordelijk.
Pas toen het stuk rijp was voor publikatie - het zou 30 juni naar de Tweede Kamer
worden gestuurd - hebben we Ruud uitgenodigd om als specialist van de CDA-fractie
zijn mening te geven. Hij zei onmiddellijk: “Dit kan niet en dat kan niet, en als je
dat publiceert krijg je grote moeilijkheden met die en die.” Ik was het eigenlijk wel
eens met die kritiek en in de loop van de tijd ontstond er een band tussen ons.
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Ik ging een beetje functioneren als schakel tussen de CDA-fractie en het kabinet.
Frans Andriessen sprak heel weinig met de fractie en Van Agt was, als het erop
aankwam, toch wat te springerig. Op de een of andere manier was hij niet zo bar
geïnteresseerd. Wiegel en Van Aardenne kwamen als VVD'ers uiteraard niet in
aanmerking.
De contacten tussen Ruud en mij werden steeds intensiever. Zeker nadat hij
fractievoorzitter was geworden. Steeds vaker spraken we over welke bezuinigingen
en maatregelen mogelijk waren en welke voor de fractie absoluut niet aanvaardbaar
waren. Ruud had ook een goede lijn met Wim Kok, de voorzitter van de grootste
vakcentrale, de FNV. Hij sprak hem regelmatig om af te tasten wat voor de
vakbeweging aanvaardbaar was. Ik kreeg de indruk dat ze goed met elkaar overweg
konden.
Van Agt ontbrak het aan een contact met de vakbeweging. Ik heb hem dat altijd
kwalijk genomen en viel hem er ook voortdurend over lastig. “Ga nou eens praten
met Wim Kok,” zei ik dan. Wim Kok beklaagde zich in die tijd namelijk dat hij de
enige voorzitter van een vakcentrale in West-Europa was die nog nooit met de
minister-president van zijn land had gesproken.
Vaak wordt gezegd dat Andriessen is afgetreden, omdat hij het niet eens was met
de begroting voor 1980. Maar dat is niet helemaal waar. Ik zie het zo. In de zomer
van 1979 kwam Andriessen bij de onderhandelingen over de begroting voor 1980
met het voorstel één miljard gulden te bezuinigen op de bijdrage van het Rijk aan de
sociale fondsen. Dat was op zich niet zo dom bedacht, want de uitgaven begonnen
snel te stijgen. Maar ik keerde me tegen zijn voorstel, omdat die miljard dan
opgebracht zou moeten worden door de werkgevers en de werknemers of zou moeten
leiden tot bezuinigingen die het overleg dan weer zouden belasten.
In mijn naïviteit ging ik ervan uit dat ik met Frans een discussie zou krijgen over
de hoogte van het bedrag. Dat Frans zou zeggen: “Goed, geen miljard, maar wat
denk je van 700 miljoen?” Waarop ik een bedrag van 250 miljoen had kunnen inzetten,
zodat we waren uitgekomen op een bezuiniging van 500 miljoen gulden. Zo gaan
die onderhandelingen vaak en Ruud steunde me in zo'n soort benadering.
Maar met Frans viel over het bedrag niet te onderhandelen. Het
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moest en zou een miljard worden. Ik zei dan weer: “Nee, het mag geen miljard
worden.” In iedere kabinetsvergadering kwam het onderwerp weer terug en steeds
begon Frans weer over zijn miljard. Ik reageerde op een gegeven moment niet eens
meer. Totdat hij een week of vier later opeens zei dat hij erover nagedacht had. “Laat
dat miljard maar zitten, ik heb een reeks andere voorstellen gevonden die ook een
miljard gulden opbrengen.” Dat bleken dus voornamelijk allerlei lastenverhogingen
te zijn en dat soort dingen.
Toen zijn begroting op Prinsjesdag 1979 openbaar werd gemaakt, haalden de
kranten hem vreselijk onderuit. Iedereen schreef dat het een schande was en dat het
kabinet bezig was er een economische puinhoop van te maken. De kritiek keerde
zich vooral tegen Frans Andriessen, die als minister van Financiën immers
verantwoordelijk voor de begroting was.
Andriessen was erg onder de indruk dat hij de slag om de begroting voor 1980 in
het kabinet had verloren. Ik vergeet nooit dat ik op een avond, het zal november 1979
zijn geweest, met een kennis wilde gaan eten in Le Bistroquet. Ik had niet gereserveerd
en omdat we even op een tafeltje moesten wachten, zette de ober ons aan tafel bij
Andriessen, die met Zijlstra aan het eten was. Zonder enige aanleiding en zonder
enige inleiding zei Andriessen tegen mijn gezellin: “Ik heb het afgelopen zomer
verloren van Wil.” Het moet wel diep bij het zitten, dacht ik toen.
Een paar maanden later, eind februari 1980, is hij afgetreden als minister. Naar
mijn gevoel had hij daar geen directe aanleiding voor. Hij trad af als een soort verlate
reactie op de begrotingsonderhandelingen. Hij begreep ineens dat hij moest vertrekken
om te voorkomen dat hij de geschiedenis zou ingaan als de mislukte minister van
Financiën, als de minister van Financiën met een gat in zijn hand. Die actie heeft
hem gered, want zijn aftreden wordt inmiddels positief gewaardeerd.
Het is niet waar dat Ruud Lubbers hem tot aftreden heeft gedwongen, zoals wel
eens is gesuggereerd. In plaats van hem de woestijn in te sturen, heeft Ruud nog van
alles geprobeerd om hem erbij te houden. Ruud koos niet zozeer voor mij en tegen
Frans. Het ligt net iets anders. Ik had een voortdurend doorlopend gesprek met Ruud.
Het ging dan lang niet altijd over reeds concrete voorstellen. We praatten over de
gang van zaken en moge-
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lijke ontwikkelingen. Op den duur weet je dan wat je aan elkaar hebt. Ik wist door
die gesprekken met Ruud op welke punten de CDA-fractie mij zou steunen.
Frans Andriessen voerde dat soort gesprekken niet, zodat hij ook geen rugdekking
kreeg van de fractie. Ik heb nooit begrepen waarom hij dat contact met Lubbers uit
de weg ging. Hij was zelf fractievoorzitter van de KVP geweest en had dus meer
politieke ervaring dan ik. Ik denk dat hij zulk overleg onjuist vond. Eigenlijk gedroeg
hij zich als een steile calvinist, terwijl ik - met mijn protestantse achtergrond - vaak
veel soepeler was.
Ruud heeft wel geprobeerd gesprekken met Frans te hebben, maar op een of andere
manier lukte dat gewoon niet. Andriessen vond dat dat niet hoorde. Hij ging denk ik
uit van een dualistische verhouding tussen Kamer en regering.
Twee elementen kwamen steeds terug in mijn discussies met Ruud. Ik heb heel
lang geworsteld met de vraag of mijn keynesiaanse benadering kon werken. Met
andere woorden, of er niet voortdurend voor gezorgd moest worden dat de nationale
bestedingen op peil konden blijven. Met Ruud sprak ik over de vraag of we met
eenzijdige bezuinigingen de recessie niet zouden verdiepen. En of we niet bezig
waren het laatste restje maatschappelijke steun voor het kabinet te verliezen als we
hardhandig zouden ingrijpen in de lonen. Frans Andriessen wilde bij voorbeeld reeds
in een vroeg stadium met een loonmaatregel komen. Wij vonden daarentegen dat je
een loonmaatregel zo lang mogelijk moest zien te voorkomen.
Het keerpunt in ons beider denken kwam eind 1979, begin 1980. Rond de
jaarwisseling presenteerde het Centraal Planbureau zeer sombere cijfers, waarvan
iedereen onder de indruk was. We hebben toen een grote bijeenkomst belegd met de
sociale partners in de Stichting van de Arbeid. Ik heb toen een loonpauze voorgesteld.
Mijn gedachte was dat het gezien de slechte vooruitzichten mogelijk moest zijn met
de werkgeversorganisaties en de vakbonden een akkoord te sluiten.
Mijn voorstel werd geaccepteerd, dus ik was dik tevreden. Maar toen we terugliepen
naar het Binnenhof, zei Frans Andriessen: “Nou, dat is lelijk mislukt.” Ik: “Hoe kan
je dat nou zeggen?” Hij: “Er had een loonmaatregel uit moeten komen.” Dat was dus
het wezenlijke verschil tussen ons. Bij de tweede bijeen-
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komst in de Stichting van de Arbeid werd een akkoord door de FNV alsnog
verworpen. Pas in 1982 is het kabinet erin geslaagd een dergelijk akkoord met de
vakbeweging af te sluiten.
José Toirkens zegt in haar dissertatie over het bezuinigingsbeleid van de afgelopen
tien jaar, dat Frans Andriessen een slecht onderhandelaar was en daardoor veel minder
van mij gedaan kreeg dan zijn opvolger Fons van der Stee. Van der Stee was veel
gewiekster en wist voor zijn bezuinigingen de steun te krijgen van minister-president
Van Agt.
Voor een deel is dat waar, maar doorslaggevend voor het succes van Van der Stee
was dat wij allen in ons denken om waren gegaan. In 1977/'78 ging het economisch
nog niet zo slecht, er was zelfs een begin van herstel, de werkloosheid liep wat terug.
Maar in 1979 kwam de tweede oliecrisis. Toen werden we geconfronteerd met de
financiële crisis. Mijn hele kijk op de economie veranderde dat jaar. Bij Ruud ook.
Bij het overleg in de Stichting van de Arbeid waren zelfs de vakcentrales van de
ernst van de situatie overtuigd.
Het betekende niet dat onze houding drastisch wijzigde. Ik heb altijd gezegd dat
je niet zomaar kan doen of alles wat Keynes heeft gezegd onzin is. Er blijft altijd
zoiets als een totale vraag en er blijft altijd zoiets als het effect van bezuinigingen
op die totale vraag. Er blijft altijd een bestedingseffect, dat je permanent in de gaten
moet houden.
Bovendien vond ik, en Ruud was het daarin volstrekt met mij eens, dat je ervoor
moest zorgen dat je beleid door de samenleving wordt geaccepteerd, met name door
de vakbeweging. Ruud en ik waren er beiden van overtuigd dat je juist bij zo'n
economische crisis moest streven naar consensus in de samenleving. Al was het
alleen maar omdat de vakbeweging, die toen nog als heel machtig werd beschouwd,
het beleid zou kunnen blokkeren.
Ik vond ook, dat een kabinet met de PvdA beter het hoofd zou kunnen bieden aan
die economische crisis. Dat heb ik eind 1980 ook in het openbaar gezegd, hetgeen
me zeer kwalijk is genomen door Van Agt en de vrienden van de VVD. Door iedereen
eigenlijk. Behalve misschien door Ruud Lubbers. En door Jan de Koning, want die
deed ook een soortgelijke uitspraak. Maar toen zijn woorden eenmaal in de krant
stonden, belde hij me op: “Zullen we met z'n tweeën een verklaring uitgeven met de
bood-
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schap dat onze uitlatingen verkeerd zijn opgevat? Want zo hebben we het ook weer
niet bedoeld.” Toen antwoordde ik: “Van mij krijg je zo'n verklaring niet, want ik
vind helemaal niet dat het verkeerd is opgevat. Ik vind het echt nodig dat er een
kabinet met de PvdA komt.”
In september 1981 is dat kabinet met de PvdA er ook gekomen. Mede door toedoen
van Ruud Lubbers en Jan de Koning. Maar dat kabinet mislukte helaas. Ik ben toen
nogal boos geworden op Van Agt die in een interview met Vrij Nederland zei dat
hij het allemaal maar niks vond, maar als dat kabinet van CDA, PvdA en D66 er dan
met alle geweld moest komen, vooruit dan maar. Het was overduidelijk, dat hij tegen
zijn zin aan dat kabinet begon. Wat ik wilde, een kabinet met de PvdA, gebeurde,
maar ik zag tegelijkertijd dat het mede door de houding van Van Agt ook om zeep
werd geholpen.
Na het kabinet-Van Agt/Den Uyl is er - van mei tot november 1982 - dat korte
interimkabinetje gekomen van CDA en D66, het derde kabinet-Van Agt. Toen dat
gemaakt moest worden, belde Ruud mij op. Of ik minister van Sociale Zaken wilde
worden, als opvolger van Den Uyl. Maar dat weigerde ik. “Ruud, dat doe ik niet. Dit
kabinet had niet mogen vallen. Het is heel slecht dat het gevallen is en jullie zijn
gewoon een nieuw kabinet met de VVD aan het voorbereiden. Daar voel ik niets
voor.” Hij: “Nou, daar moeten we dan maar eens een keer over praten.”
Hij is toen samen met zijn vrouw een avond bij mijn vrouw en mij gekomen in de
Jan van Gestellaan. Met z'n vieren hebben we toen met een glas wijn zitten praten
tot een uur of drie 's nachts. Ruud hield vol dat gebleken was dat het met de PvdA
niet kon en dat nu het kabinet moest worden voorbereid, dat voor de jaren tachtig de
oplossingen zou geven en dat ik in dat kabinet een rol moest spelen. Ik hield vol dat
ik dat niet wilde. “Ik vind het heel fout wat er is gebeurd en ik zie geen oplossing in
samenwerking met de VVD. Je krijgt mij niet in zo'n kabinet.”
Die discussie liep hoog op en op een gegeven ogenblik zei Ruud: “Wil, je beseft
dat je nu ook over je politieke toekomst spreekt.” Maar dat maakte bij mij geen
indruk. “Sorry Ruud, maar mijn politieke toekomst en mijn politieke overtuiging
zijn twee verschillende dingen. Ik doe het niet. Neem Louw de Graaf maar.”
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Waarop hij tegen mij zei, tot mijn verrassing: “Nee, dan ga ik het zelf doen. Het is
een belangrijke post in het kabinet, dan word ik zelf wel minister van Sociale Zaken.”
Ik weer: “Dat moet je dan zelf maar weten.” Het was een moeilijke discussie en hij
hield ook maar niet op.
Mijn echtgenote Joke zegt in zo'n situatie niet veel, maar Ria Lubbers wel: “Wil,
als je dat echt vindt, moet je niet toegeven aan Ruud hoor. Doe wat je zelf wilt.” Ze
ging gewoon tegen haar man in. Hij was zo bezeten van het idee dat ik het moest
worden. Het heeft geen breuk tussen ons veroorzaakt, maar het was wel het laatste
wat intensievere contact dat we voor een lange periode hadden.
Eind 1982 heeft hij het nog een keer geprobeerd. Toen voor zijn eigen kabinet.
Hij sprak me aan op een receptie. “Wil, houd je maar gereed, want we gaan een
kabinet vormen en jij moet Sociale Zaken gaan doen.” Ik heb toen geen nee gezegd,
maar hem verteld dat ik erover zou nadenken.
De formatie van het eerste kabinet-Lubbers vorderde en ik hoorde maar niets. Tot
op een avond Jan de Koning belt en zegt: “Joh, Ruud heeft mij gevraagd minister
van Sociale Zaken te worden. Wat vind je? Moet ik het doen?” Waarop ik zoiets
mompelde als: “Je moet wel een beetje van economie weten en zo.” Het was geen
echte teleurstelling voor me. In hetzelfde gesprek vroeg Jan de Koning mij namelijk:
“Of vind jij dat je het beter zelf kan doen?” Ik weer: “Ik denk het niet Jan. Als ik het
goed heb, wordt het toch een kabinet dat helemaal op de bezuinigingstoer gaat en
dat is niet mijn benadering.” Daarmee was de kous af en werd Jan de Koning minister
van Sociale Zaken in Lubbers I.
Vlak na de installatie van het kabinet was er zo'n receptie van het Haagse bureau
van de Europese Commissie. Dat zijn de leukste recepties in Den Haag, want iedereen
is er altijd. Daar kwam ik Ruud voor het eerst weer eens tegen. “Ha die Wil, alles
goed? We moeten eens samen eten.” Ik zeg: “Leuk, dat doen we. Wanneer?” Hij
zegt: “Kan je nu niet?” Dat was geen probleem. We hebben de receptie verlaten en
zijn een restaurant ingedoken.
Wat ik verwachtte, kwam niet. Hij praatte over het mooie weer en van alles en
nog wat, het was heel gezellig, maar hij sprak niet over het punt dat mij het meest
interesseerde, namelijk wat er nu precies gebeurd was bij de keuze van de leden van
zijn kabinet.
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“Ruud, ik vind het allemaal vreselijk interessant wat je vertelt, maar ik heb in de
krant gelezen dat jij mij hebt voorgesteld als minister van Sociale Zaken, maar dat
ik door de VVD ben afgewezen. Wat mij interesseert is in de eerste plaats of dat
waar is. En in de tweede plaats vraag ik me af waarom je me niet even hebt gebeld
om dat te vertellen. Het is toch geen schande om door de VVD geblokkeerd te
worden?”
Hij praatte er wat omheen, maar ik kon er in ieder geval uit opmaken dat Gijs van
Aardenne, die toen onderhandelde voor de VVD, inderdaad gezegd had dat Albeda
beter niet in het kabinet kon zitten, omdat dan dezelfde narigheid te verwachten was
als tijdens het eerste kabinet-Van Agt. Daar kon ik Van Aardenne geen ongelijk in
geven.
Dat Ruud me toen niet even heeft gebeld, heeft me behoorlijk dwars gezeten. Want
in alle kranten stond dat ik minister van Sociale Zaken zou worden en ik voelde me
behoorlijk opgelaten. Ik had er ook over lopen piekeren, want ik had eigenlijk
helemaal geen zin om weer minister in een kabinet met de VVD te worden. Maar
aan de andere kant voelde ik me ook nog steeds verbonden met Ruud. Als hij het
aandurfde, moet ik hem misschien toch steunen, dacht ik.
In het begin had ik er wrevel over, maar al snel vond ik dat ze mij terecht niet
hadden gevraagd voor het eerste kabinet-Lubbers. Ik had niet graag verantwoordelijk
willen zijn voor het kabinetsbeleid zoals zich dat ontwikkelde. Het had een hoop
ellende gegeven als ik in dat kabinet had gezeten. Het was niet mijn manier van
werken. Ik geloof meer in het consensusmodel.
Onze politieke opvattingen zijn na 1981 gaan verschillen. Voor die tijd geloofden
we beiden in oplossingen waarmee ook de vakbeweging uit de voeten kon. En we
waren ervan overtuigd dat de PvdA moest meeregeren. Na de mislukking van het
kabinet-Van Agt/Den Uyl heeft Ruud echter een radicaal andere keuze gemaakt.
Het verschil in politieke opvatting is wel te verklaren. We zijn als het ware uit
elkaar gegroeid. Na het eerste kabinet-Van Agt bleef Ruud fractievoorzitter van het
CDA en zat hij met zijn neus bovenop de politiek. Ik verhuisde echter naar de Eerste
Kamer waar je je nauwelijks met politiek hoeft bezig te houden. Bovendien zat ik
toen regelmatig in Canada, zodat ik echt niet meer
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actief bij de Nederlandse politiek betrokken was. Ik zag Ruud zelden meer en las
alles uit de krant.
Voor mij was het nog wezenlijk om de PvdA en de vakbeweging te engageren
voor een beleid, terwijl Ruud de moed al had opgeheven. Hij vond dat er flink
gesaneerd moest worden en als het niet links om kon dan moest het maar rechts om.
Hij koos in 1982 voor een neoliberale politiek.
Ik weet niet of ik hem achteraf gelijk moet geven. Ik kan natuurlijk nooit bewijzen
dat mijn oplossing gewerkt zou hebben. Maar ik denk altijd dat er meerdere
oplossingen zijn voor hetzelfde economische probleem. De aanpassingen die hij
heeft bereikt met een neoliberaal hard beleid, had je volgens mij ook kunnen bereiken
door de werkgevers en vakcentrales over te halen in te stemmen met een beleid
gericht op verstandige bezuinigingen en loonmatiging. Vooral met oog op de
toekomst, want de vakbeweging heb je straks weer nodig.
Het eerste kabinet-Lubbers kwam direct hard in aanvaring met de vakbeweging.
De uitkeringen en de salarissen van de ambtenaren moesten drieëneenhalf procent
omlaag. De onderhandelingstechniek van het kabinet was niet vlekkeloos. Lubbers
deelde onverhoeds op de televisie mee dat het wel een half procentje minder mocht
zijn. Dat was naar mijn gevoel nergens goed voor. Daar heeft hij alleen de positie
van de minister van Binnenlandse Zaken, dat was Rietkerk toen, mee ondergraven.
Maar ja, het kabinet had ontdekt dat de vakbeweging een papieren tijger was. De
vakbeweging kon geen vuist meer maken. Begin maart 1981 was de grote
protestmanifestatie op de Dam tegen het kabinetsbeleid op een mislukking uitgelopen.
“Gaan we naar de Dam? Dan gaan we naar de Dam!” Maar er kwam geen enkel
vervolg op. Lubbers wist dit toen hij in 1982 met zijn kabinet begon: “We moeten
er maar een tijdlang dwars tegen ingaan. Er moet nu eenmaal gesaneerd worden en
de vakcentrales zullen het toch wel nooit met ons eens worden. Maar een machtsfactor
zijn ze niet, dus bang hoeven we niet te zijn.”
Wat Lubbers' oplossing voor de economische crisis betreft, moet je concluderen
dat na 1982 het aantal banen fors is toegenomen. Maar als je een internationale
vergelijking maakt en naar bij voorbeeld Oostenrijk kijkt, dan zie je dat daar met een
neocorporatief beleid, waarbij de regering dus intensief samenwerkt met
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de sociale partners, de werkloosheid zelfs helemaal is uitgebannen. Dat kan je in ons
land niet zeggen.
In Nederland hebben we geluk gehad dat het harde beleid een beetje verzacht is
door het internationale klimaat. In de Verenigde Staten wilde de regering juist geen
keynesiaans beleid voeren, maar in werkelijkheid gebeurde dat natuurlijk wel. Het
begrotingstekort is onder Reagan alleen maar gestegen. Dat leidde tot een groei van
de wereldhandel waar een exportland als Nederland van heeft geprofiteerd.
Een klein land kan heel goed een strak bezuinigingsbeleid voeren, als de rest van
de wereld maar niet hetzelfde doet. We hadden groot geluk dat de Verenigde Staten
ongewild fors investeerden. Dat is het grappige. Als Reagan gedaan had wat hij
bedoelde, was het neoliberale beleid van Lubbers verkeerd voor ons afgelopen.
Lubbers is wel afgestudeerd als econoom, maar hij heeft te weinig gepubliceerd
om hem bij een of andere economische school te kunnen indelen. Hij is eerder een
politicus die gebruik maakt van de economie, dan een econoom die in de politiek
terecht is gekomen. Hij beheerst het vak en speelt ermee. Hij is ook niet iemand die
automatisch volgt wat het Centraal Planbureau zegt. Dat doen alleen niet-economen.
Vaak genoeg heeft hij gemeld dat het Planbureau een bepaalde ontwikkeling overschat
of juist onderschat. Verschillende malen heeft hij nog gelijk gekregen ook. Hij heeft
echt de feeling van een economist.
Het is boeiend om te zien welke richting Ruud nu in zal slaan. Het lijkt erop dat
hij voor de jaren na 1989 weer de consensus zoekt: de samenwerking met de
vakbeweging en met de PvdA. Net als in de jaren vóór 1982. Dat zou ik niet
inconsequent van hem vinden. De jaren voor 1982 en na 1989 zouden wel eens de
ware Lubbers kunnen kenmerken. Het neoliberale beleid van 1982 tot 1989 is dan
een intermezzo. Nodig omdat het even niet anders kon.
In 1985 heeft Ruud me gevraagd of ik voorzitter van de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid wilde worden. Ik heb ja gezegd en sindsdien spreken we
elkaar regelmatig in het Torentje, zijn werkkamer op het Binnenhof. Hij praat dan
in principe over alles. Ook over de situatie in het kabinet en over het lopende beleid.
Hij beperkt zich dus niet strikt tot onderwerpen die de WRR betreffen.
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Als hij het over de WRR heeft, houdt hij altijd heel concrete verhalen. Over studies
die hij graag voltooid zou zien. Over nieuwe onderwerpen. Hij komt dan met een
uitgewerkte visie en onderzoeksopzet. Eerst vertelt hij zijn plannen en dan krijg je
het ook nog eens op papier. In 1985 begon hij bij voorbeeld over de rechtshandhaving
en die suggestie heeft uiteindelijk geleid tot het rapport “Rechtshandhaving”.
We nemen uiteraard regelmatig het programma voor de komende jaren door en
hij heeft dan op elk punt wel een visie. Bewonderenswaardig vind ik dat. Ik ken
weinig mensen met een zo brede belangstelling. Hij zal wel een paar blinde vlekken
hebben, maar die vallen mij nooit op. Als minister-president heb je immers het
voordeel dat je zelf de gespreksthema's kan bepalen.
Toen Den Uyl minister-president was, heb ik in de Eerste Kamer een keer een
opmerking gemaakt over het monopolisme van Den Uyl. Ik vond dat hij zijn ministers
te weinig mogelijkheden gaf. Hij liep ze te veel voor de voeten en gaf ze onvoldoende
ruimte “voor het beleven van hun eigen verantwoordelijkheid”, zoals ik dat destijds
noemde. Den Uyl had een beetje die neiging, die was ontzettend ijverig en kende de
zaken van iedere minister.
Van Agt deed dat in veel minder mate. De wijze waarop een minister-president
functioneert hangt volgens mij dus erg van de persoon in kwestie af en heeft minder
te maken met het ambt zelf. Van Agt was meer de arbiter van de ministerraad. Vaak
was hij aan het bemiddelen. Maar als het niet echt nodig was, bemoeide hij zich er
niet mee. Dat vond ik een goede houding.
Het ligt niet uitsluitend aan de persoon van de minister-president. Er is ook een
structurele component. Van arbiter en bemiddelaar van de ministerraad ontwikkelt
de functie van minister-president zich meer en meer tot leider van het hele kabinet.
De coördinerende en leidinggevende functie van de minister-president krijgt meer
nadruk naarmate de verkokering in de samenleving toeneemt.
De beleidsambtenaren van Algemene Zaken mag je ook niet uitvlakken. Ik zag
het al bij Van Agt. Dan was er vrijdags een discussie in de ministerraad en dan zei
Van Agt: “Ik zie dat alleen de minister van Financiën en de minister van Economische
Zaken aan de discussie deelnemen en dat de rest maar een beetje de krant
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zit te lezen. Dat kan natuurlijk niet. Het lijkt me beter dat ik nu een besluit neem.”
En dan bleek hij vaak een notitie voor zich te hebben met een prachtige oplossing,
aangedragen door een van die raadadviseurs.
Of hij greep in met de volgende woorden: “Ik zie dat maar drie mensen aan de
discussie deelnemen. Volgens mij hadden ze het al lang eens kunnen worden. Ik stel
voor dat jullie drieën aanstaande donderdag bij me komen met een voorstel. Komt
dat voorstel er niet, dan neem ik zelf een besluit.” Dat werkte goed. Onder dwang
werden die drie het wel eens en zo niet, dan werd er tenminste toch een besluit
genomen. Maar dat kwam dan niet altijd alleen maar uit het brein van Van Agt, dat
was dan voorbereid door die adviseurs.
Juist omdat het kabinet als eenheid moet optreden en de ministers de neiging
hebben elkaar in de weg te lopen, zou het geloof ik niet zo slecht zijn als je een
kernkabinet zou vormen, een klein groepje ministers dat enigszins losstaat van de
rest. In het eerste kabinet-Van Agt fungeerde de vijfhoek een beetje als kernkabinet,
dus de minister-president samen met de ministers van Sociale Zaken, Economische
Zaken, Financiën en Binnenlandse Zaken.
De rest voelde zich vaak machteloos ten opzichte van ons vijven. Want we kwamen
met voorstellen waarover we al uitvoerig hadden gediscussieerd. Minister van
Onderwijs Arie Pais, die graag lange algemene monetaire en financiële beschouwingen
hield, kon het misschien beter weten dan wij vijven bij elkaar, maar dat hielp niet
meer. Wij waren het al eens geworden.
Waaruit zo'n kernkabinet bestaat, hangt een beetje van de situatie af. Als er fors
bezuinigd moet worden, vormen de minister-president en de minister van Financiën
dat kernkabinet. Maar voor de komende jaren zou je je een kernkabinet van de
minister-president en de minister van Milieuzaken kunnen voorstellen.
Dat is trouwens een boeiende ontwikkeling. Voordat ik minister van Sociale Zaken
werd, was dat het uitgelezen departement om politieke carrière te maken, want dan
stond je in de limelight. Je was populair want je deed aardige dingen en akelige
dingen hield je tegen. Dat was de glamourpost. Gerard
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Veldkamp en later Jaap Boersma waren heel populair. Dat is inmiddels veranderd.
De laatste jaren is de minister van Milieuzaken heel populair. Eerst Winsemius en
daarna Nijpels. Op Milieu kan je tegenwoordig dingen doen die mensen aanspreken.
Ook de minister van Financiën vervult een beetje een heldenrol. Op de
Rijksuniversiteit in Maastricht hadden we daar een gekke ervaring mee toen we de
eerste bul uitreikten van de nieuwe economische faculteit. Ik zou daar een verhaal
houden, want ik had die faculteit immers ontworpen. De studenten wilden tevens dat
minister Ruding van Financiën een rede zou houden. Dat gebeurde. Vlak daarna
hadden we de opening van het Meritinstituut en daarbij was geregeld dat minister
Deetman van Onderwijs een toespraak zou houden. Grote protesten van de studenten.
Die schurk van Deetman mocht niet komen. En toen waren er ook studenten die
zeiden: “Wat is dat nou voor onzin. Wie is nou degene die al die bezuinigingen
verzint? Deetman is maar een uitvoerder. Hoe kan je nou hoera roepen tegen Ruding
en foei tegen Deetman?” Maar daarmee konden ze niet iedereen overtuigen. Ruding
was een flinke man die nou eindelijk eens de boel had gesaneerd en Deetman was
de man die Onderwijs zo'n beetje voor alles opgeofferd had.
Maar de grootste glamour heeft natuurlijk de minister-president. We hebben niet
zoveel persoonlijk contact meer. Het ministerschap belemmert het aanhouden van
kennissen. Elke keer als we elkaar tegenkomen, zegt hij: “Wil, we moeten toch snel
een keer met z'n vieren gaan eten.” Maar dat gebeurt dan nooit.
In 1987 heb ik in het ziekenhuis gelegen voor een hartoperatie en toen kwam Ruud
heel onverwachts binnen. Zoiets verrast je dan weer. Tenslotte heeft hij meer aan
zijn hoofd. Maar dan praat je vooral over dingen waar je nu eenmaal over praat als
je in het ziekenhuis ligt.
Onlangs hebben we nog over Frans Andriessen gesproken. Aanleiding was zijn
nieuwe functie bij de Europese Commissie: commissaris voor internationale zaken.
Ik zei tegen Ruud: “Als je nou terugkijkt op Frans Andriessen kun je niet zeggen dat
hij een groot onderhandelaar was en wie wordt nu de grote onderhandelaar van de
Europese Gemeenschap?” Ruud: “Dat is wel waar, maar hij heeft natuurlijk wel een
ontwikkeling doorgemaakt.” Ik: “Dat soort ontwikkelingen maak je niet meer mee
tussen je vijf-
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tigste en je zestigste.” Ruud weer: “Ik kijk daar anders tegenaan. Andriessen heeft
destijds inderdaad niet goed gemanoeuvreerd, maar ik geloof dat hij het kan.”
Ruud is dan typisch een politicus die geen zin heeft om vervelende dingen over
een collega te zeggen. Ik kan me niet herinneren dat we ooit hebben gesproken over
de maatregelen die we vroeger hebben genomen en over de effecten daarvan. Politici
blikken blijkbaar bij voorkeur niet terug. Tijd voor reflectie is er nooit. Misschien
heeft Ruud er ook wel geen behoefte aan.’
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Ed van Thijn
Lubbers als informateur
Bij de verkiezingen van 26 mei 1981 verloren CDA en VVD hun
meerderheid in de Tweede Kamer, zodat een coalitie tussen CDA en PvdA
voorde hand lag. Ruud Lubbers en zijn partijgenoot Jan de Koning werden
informateur. Na zes weken werd Ed van Thijn, tweede man van de
PvdA-fractie, aan het informatieteam toegevoegd. Op 11 september 1981
trad het kabinet-Van Agt/Den Uyl aan. De Koning werd minister van
Landbouw en Van Thijn minister van Binnenlandse Zaken. Lubbers bleef
fractievoorzitter van het CDA.
Drs Eduard van Thijn (1934) studeerde politieke en sociale wetenschappen
aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was medewerker van de Wiardi
Beekman Stichting, fractievoorzitter van de PvdA in de Amsterdamse
gemeenteraad en vanaf 1967 lid van de Tweede Kamer. Hij speelde een
hoofdrol in de formatie van 1977 die niet het verwachte tweede kabinet-Den
Uyl opleverde, maar het kabinet Van Agt/Wiegel. Sinds 1983 is Van Thijn
burgemeester van Amsterdam.
Van Thijn: ‘Bij het debat over de regeringsverklaring van het kabinet-Den Uyl, eind
mei 1973, heb ik Ruud de hand geschud en me voorgesteld. Hij was toen minister
van Economische Zaken en ik fractievoorzitter van de PvdA als opvolger van Den
Uyl. Ik raakte al heel snel van hem onder de indruk, vooral door zijn optredens op
televisie.
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‘De Koning houdt het creatieve brein van Lubbers in bedwang’ 1981: de drie informateurs Lubbers,
Van Thijn, De Koning
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Door de energiecrisis was hij zeer veelvuldig in beeld om ons allemaal uit te nodigen
wat zuiniger te zijn. Ik vond dat hij een intellectuele betoogtrant had zonder
intellectualistisch te zijn. Hij formuleerde helder, vertrouwenwekkend bijna. Een
aardig plaatje voor de camera's. Daar zit de toekomstige leider van de KVP, dacht
ik.
Die gedachte leidde tot een interessante confrontatie met Frans Andriessen,
voorzitter van de KVP-fractie. Vrij snel na het aantreden van het kabinet-Den Uyl
ging ik met een delegatie uit de Tweede Kamer onder leiding van kamervoorzitter
Anne Vondeling naar China. Een van de doelstellingen van die reis was een betere
verstandhouding te bewerkstelligen tussen de diverse fractievoorzitters.
In het vliegtuig zat ik naast Frans Andriessen en we waren nog maar net opgestegen
of ik zei tegen hem: “Zeg, die Lubbers van jullie, die doet het prima. Die gaan jullie
zeker flink pousseren bij de volgende verkiezingen?” Andriessen reageerde als door
een adder gebeten. Hij was nog maar net als KVP-leider begonnen en nog lang niet
van plan plaats te maken voor een ander. Het heeft bijna de hele vlucht naar Peking
geduurd voor hij die opmerking te boven was.
Mijn eerste echte persoonlijke contact met Lubbers vond plaats na het debat in de
Tweede Kamer over de levering van onderdelen voor de bouw van twee kerncentrales
in Zuid-Afrika. Dat speelde in de maanden mei en juni van 1976. In het kamerdebat
was ik de woordvoerder van de PvdA en tot ieders verbazing werd ik tijdens mijn
betoog, waarin ik meldde dat de PvdA-fractie tegen de levering was, vanaf de
ministerstafel fel geïnterrumpeerd door Lubbers. Hij was heel erg boos op mij. Het
is al niet gebruikelijk dat je door een minister in de rede wordt gevallen, maar
bovendien was zijn woordgebruik heel vinnig. Hij verweet me “arrogantie van de
macht”.
Omdat ik absoluut niet begreep waarom hij zo nijdig was, ben ik na het debat op
hem toegestapt. “Ik kan je reactie helemaal niet plaatsen. We hebben een zakelijk
meningsverschil, dus waarom ben je zo gepikeerd?” Hij: “Omdat ik de indruk had
dat de soep door jou niet zo heet gegeten zou worden. Ik dacht dat jullie akkoord
zouden gaan met de levering.”
Toen zijn we bij elkaar gaan zitten en hebben we aan de hand
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van onze aantekeningen volledig gereconstrueerd hoe het vooroverleg binnenskamers
was verlopen. Het resultaat van onze speurtocht bleek buitengewoon pikant. Een
paar weken voordat het kabinet de beslissing over de levering moest nemen, had
Joop den Uyl het onderwerp aangekaart in het wekelijkse gesprek dat ik op donderdags
met hem had: “Ed, ik heb nog een puntje. We staan voor een moeilijke beslissing.
RSV verkeert in moeilijkheden, maar maakt met Bredero deel uit van een consortium
dat een fantastische order kan krijgen voor twee kerncentrales in Zuid-Afrika.”
Na die mededeling keek Joop me aan met een blik waaruit bleek dat hij aannam
dat ik ermee akkoord zou gaan. Voorzichtig vertelde ik hem wat anders: “Joop, je
begrijpt toch wel dat het onwaarschijnlijk is dat onze fractie daarmee zal instemmen.”
Joop heeft daarna Lubbers gebeld met de mededeling dat de reactie van Van Thijn
reuze meeviel. Waarop Lubbers dacht dat hij van de PvdA-fractie het groene licht
had gekr egen. Dat zit wel snor, dacht hij.
Ik vond het achteraf beschouwd wel logisch dat Lubbers mij tijdens dat debat een
draaikont vond. Uit de vergadering van de ministerraad had Ruud al begrepen dat
het helemaal niet simpel lag in onze partij. Alleen Duisenberg en Van der Stoel
waren, samen met de zes confessionele ministers, voor levering van die reactorvaten.
Vervolgens ging ik op het spreekgestoelte van de Tweede Kamer een heel verhaal
tegen levering houden. Hij was des duivels.
Op zijn departement hebben we het uitgepraat. Dat was ook wel nodig, want ik
was echt verbaasd dat hij zo fanatiek en fel was. Met name tegen mij persoonlijk.
Hij dacht dat ik de zaak vernacheld had. Zo heb ik hem dus persoonlijk leren kennen.
We zijn een beetje lachend uit elkaar gegaan. Hoofdschuddend over de
miscommunicatie van Den Uyl: “Die Joop toch, we hadden het kunnen weten.”
Desondanks was ik tijdens het kabinet-Den Uyl voor Lubbers de kwaaie pier. Hij
was niet een van de progressievelingen in het kabinet en ik was voor hem de
verpersoonlijking van de PvdA-kritiek op zijn beleid. Als fractievoorzitter van de
PvdA moest ik in de Tweede Kamer voor het tegenwicht zorgen. We stelden ons
natuurlijk altijd wat linkser op dan het kabinet.
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In de formatie van 1977 werd er met Lubbers een waanzinnig raar spel gespeeld. Hij
stond bij Van Agt, die voor het CDA de onderhandelingen leidde, niet hoog
aangeschreven. Van Agt wilde Ruud bij voorbeeld niet terug hebben als minister
van Economische Zaken. Hij vond dat Lubbers zijn departement niet aankon. Volgens
Van Agt liet Lubbers zich oren aannaaien door zijn ambtenaren.
Eerst zou hij helemaal niet in het nieuwe kabinet komen, later zou hij genoegen
moeten nemen met Ontwikkelingssamenwerking. Toen Den Uyl uiteindelijk ging
formeren kwam Van Agt niet met Lubbers aandragen, maar met Andriessen voor
Economische Zaken, een man die nota bene driemaal nee had gezegd tegen het
regeerakkoord. Den Uyl wilde om die reden liever weer Lubbers op Economische
Zaken.
Die eerste novemberweek in 1977 mislukte de formatie van het tweede kabinet-Den
Uyl definitief. Zaterdag 5 november hielden we een congres in Den Haag om het
formatieresultaat te bespreken. Ik weet nog goed dat Joop toen een schitterende
toespraak hield, waarbij na elke zin het applaus losbarstte. In zijn rede beklaagde
Joop zich erover dat hij van Van Agt een man als Andriessen had moeten accepteren,
terwijl een geweldige man als Lubbers voor het conservatieve geweld in het CDA
had moeten wijken. Voor die woorden kreeg Joop een donderende ovatie en dat zal
de positie van Lubbers in zijn eigen partij geen goed hebben gedaan.
Ik klapte ook mee, maar ik stopte al snel. Lubbers was immers de man die het
kabinet op het spel had gezet voor de levering van reactorvaten aan Zuid-Afrika, die
met deuren had geslagen omdat er iets aan het minimumloon moest gebeuren, die
de Vermogensaanwasdeling niet had willen ondertekenen. Ik kon het hem allemaal
wel vergeven, maar om hem nu te bejubelen, dat ging me toch iets te ver.
Tijdens het kabinet-Van Agt hebben we één keer contact gehad. Dat was in
november 1978. Lubbers was net Aantjes opgevolgd als fractievoorzitter en ik was
vice-fractievoorzitter onder Den Uyl. Vlak voor het debat over de kwestie-Aantjes
circuleerde de tekst van de speech die Lubbers zou uitspreken. Daarin zag ik een zin
staan die me heel driftig maakte.
De strekking van die passage was dat hij wel begrip had voor
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de emoties van Lou de Jong, die immers zijn familie in de oorlog had verloren, maar
dat diezelfde emoties wel De Jongs opinie over Aantjes negatief hadden beïnvloed.
Ik vond die suggestie van Lubbers zo schandelijk dat ik hem achter het groene gordijn
in de vergaderzaal aanklampte en tegen hem zei: “Als je die zin uitspreekt gaan we
op de vuist.” Dat heb ik toen letterlijk zo gezegd en ik zou mijn woorden ook hebben
waargemaakt. Lubbers heeft die zin toen niet uitgesproken.
Voor dit soort gevoeligheden, die met de oorlog en met joden te maken hebben,
functioneert Ruuds antenne niet. Juist omdat hij over het algemeen een perfect gevoel
heeft voor de gevoeligheden in de samenleving vallen die kleine schoonheidsfoutjes
extra op. Daarom heb ik hem ook het signaal gegeven dat zo'n uitspraak niet kon.
Als ik vermoed had dat hij echt iets lelijks bedoelde, had ik hem niet gewaarschuwd.
Ik heb Ruud goed leren kennen toen we in 1981 beiden informateur waren bij de
formatie van het tweede kabinet-Van Agt, de coalitie van CDA, PvdA en D66. Er
had zich een groot drama afgespeeld in de PvdA-fractie, waarbij Den Uyl en ik voor
het eerst tegenover elkaar kwamen te staan en dat ging niet bepaald zachtzinnig. Het
ging over het aanvaarden van Van Agt als premier. Ik vond Van Agt als
minister-president te gek voor woorden. Ook uit oogpunt van politieke zuiverheid.
Maar Den Uyl en de meerderheid van de fractie lieten me zakken. Dat heb ik toen
als een dieptepunt in onze relatie beschouwd.
Wim Meijer heeft toen voorgesteld dat de PvdA een eigen informateur moest
hebben naast Jan de Koning en Ruud Lubbers, zodat we een meer gelijkwaardige
behandeling zouden krijgen in de slotfase van de informatie. Joop opende daarop de
oude archiefkast met allerlei klinkende namen van buitenstaanders, maar Wim Meijer
zei toen: “Dat is belachelijk. Lubbers en De Koning komen toch ook gewoon uit de
CDA-fractie? Waarom kan Ed geen informateur worden?” Joop is daar toen mee
akkoord gegaan en zo werd ik na een nieuwe adviesronde door de koningin benoemd
en toegevoegd aan het informatieduo Lubbers en De Koning, dat al zes weken bezig
was.
Die twee waren aanvankelijk helemaal niet blij met mijn komst, maar binnen de
kortste keren ontstond een hoge mate van saamhorigheid en we hebben samen
vreselijk veel meegemaakt.
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Ik heb toen een grenzeloze bewondering voor Lubbers gekregen. Hij werd als oud
vuil door zijn eigen fractie behandeld. Niet alleen door Dries van Agt, maar vooral
door de rechtervleugel van de fractie, Van Dijk voorop.
Het ging er echt gemeen aan toe. In een onaangename sfeer verwees de fractie
Lubbers' voorstellen bij herhaling naar de prullenbak. Van Agt schakelde iedereen
in. De directeur van het Centraal Planbureau was heel kritisch overliet regeerakkoord.
En ook Kremers, de Limburgse commissaris van de koningin die later met mij de
formatie voortzette, was niet enthousiast. Zodra hij de bebouwde kom van Den Haag
binnenreed, sprak hij over het regeerakkoord als “een bord spaghetti”.
Wat Lubbers zich als informateur heeft moeten laten welgevallen weet niemand.
De boodschappen die hij kreeg, de telefoontjes die kwamen, mensen die onverwacht
kwamen binnenvallen. Hij werd door zijn eigen mensen met het grootst mogelijke
wantrouwen bejegend. Eigenlijk werd hij nauwelijks serieus genomen. Ik vroeg me
af hoe iemand dat allemaal kon absorberen.
We gingen toen elke avond naar dezelfde chinees, Golden Valley, de slechtste
chinees van West-Europa en dat wekenlang, soms met z'n drieën, soms met z'n
tweeën. Zo ontstond een goede verstandhouding, waarbij we elkaar natuurlijk wel
goed in de gaten hielden. Lubbers liet nooit het achterste van zijn tong zien. Hij is
heel ondoorgrondelijk, sfinxachtig. Ook in kleine gezelschappen moet je hem
aanvoelen wil er contact ontstaan.
In Golden Valley heb ik hem gevraagd hoe hij die kritiek van zijn fractie kon
weerstaan en toen maakte hij met zijn hand een gebaar ter hoogte van zijn borst dat
moest uitdrukken dat hij nog genoeg plaats had om het allemaal op te stapelen. Toen
zag ik in één klap dat hij zijn koers had uitgestippeld. “Ik accepteer het allemaal, wat
mijn tijd komt nog.” Dat heeft hij nooit zo letterlijk gezegd, maar ik voelde dat aan.
Hij zou met zijn geweldige incasseringsvermogen over de langste adem beschikken.
Ik zal nooit vergeten dat, toen ik later met Kremers het kabinet formeerde, Van
Agt de mensen die Lubbers het hardst hadden gepakt het eerst in zijn kabinet hees.
Dat ging als volgt. Van Agt zou kandidaten leveren en Jan de Koning zou een
voorkeursbehandeling krijgen, in de tijd althans, want die moest voor een werkbezoek
naar Afrika, waar hij zich erg op had verheugd na die
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hele formatie. Hij zou daarom als eerste bij Kremers en mij komen.
Het was vrijdagavond 7 augustus een uur of halfnegen. Het hele Binnenhof was
uitgestorven. Dat De Koning minister van Ontwikkelingssamenwerking zou worden
had totaal geen nieuwswaarde, dat was algemeen bekend. Het was zijn eigen voorkeur,
dus daar was niemand in geïnteresseerd.
Op het afgesproken uur meldde De Koning zich echter niet. Na een halfuur nog
niet en na drie kwartier belde Kremers naar Van Agt in het Catshuis om te horen hoe
het ermee stond. We moesten ons geen zorgen maken, zei Van Agt: “Jan is onderweg.”
Toen De Koning even later inderdaad bij ons was, vroeg ik hem wat hij van het
regeerakkoord vond. Dat had hij zelf grotendeels geschreven, maar ik moest hem de
vraag toch stellen. “Tja,” zei De Koning met die bekende humor van hem, “ik vind
het regeerakkoord wel aardig, maar er staat zo weinig over landbouw in.” We vielen
van ons stoel van verbazing. Bleek dat hij door Van Agt was gestuurd om minister
van Landbouw te worden. Ontwikkelingssamenwerking mocht hij niet hebben, daar
zou zo meteen een ander voor komen. De Koning baalde natuurlijk als een stier,
maar hij gaf geen krimp.
Even later kwam meneer Van Dijk binnen: “Ik kom voor
Ontwikkelingssamenwerking.” Van Dijk had tot drie keer toe de sociaal-economische
paragraaf van het regeerakkoord aan flarden geschoten dus vroeg ik hem of hij nog
voorbehouden had. “Nou nee, eigenlijk niet. Ik was het inderdaad niet eens met het
sociaal-economisch hoofdstuk, maar ik ga Ontwikkelingssamenwerking doen dus
daar krijg ik weinig mee te maken.” “Maar er is toch wel een samenhang,” riep ik
nog verbijsterd. Maar het deed er niet meer toe. Van Agt had zijn keuze gemaakt.
Van Agt en Lubbers hadden een buitengewoon moeizame relatie. Het is te simpel
om het alleen te zien als een natuurlijk competitie. Het zijn vooral twee totaal
verschillende karakters. Van Agt heeft twee eigenschappen die buitengewoon slecht
zijn voor de politieke democratie. In de eerste plaats heeft hij een gebrek aan
verantwoordelijkheidsgevoel. Hij verschijnt gewoon niet op een afspraak of stapt
plotseling op, zoals hij heeft gedaan als commissaris van de koningin in
Noord-Brabant, ik noem maar iets. Hij is grillig, geen man van de klok.
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In de tweede plaats denkt hij zonder veel argumenten dingen te kunnen oplossen
door de positie die hij bekleedt. Door een mooie volzin voor de televisie, in het
parlement of in de ministerraad. Lubbers daarentegen heeft ontzettend veel
verantwoordelijkheidsgevoel. Hij begint 's morgens heel vroeg en gaat tot na
middernacht door. Een keiharde werker, die alles tot in de kleinste details wil weten.
Anders dan Van Agt zoekt Lubbers het debat op. De relatie tussen Van Agt en
Den Uyl in het parlement en tussen Lubbers en Den Uyl is een verschil van dag en
nacht. Van Agt negeerde Den Uyl in het debat en Den Uyl wist daar eigenlijk geen
raad mee, die reageerde met een overkill aan kritiek. Er is toen zelden een inhoudelijk
debat geweest. Lubbers gaat daarentegen voor de volle honderd procent in op de
bezwaren die zijn tegenstanders geven. Hij slooft zich uit om op alle mogelijk
manieren beelden te corrigeren, zaken uiteen te zetten. Hij heeft met andere woorden
een groot respect voor het parlement. Van Agt ontbeerde dat.
Den Uyl heeft zelf in een van zijn laatste interviews gezegd dat Lubbers niet
discussieert. Hij geeft volgens Den Uyl slechts toelichting en gaat de dialoog uit de
weg. Maar met die waarneming ben ik het niet eens. Ik ben enige tijd columnist
geweest van Het Parool en een van mijn eerste stukjes ging over de
regeringsverklaring van het eerste kabinet-Lubbers. Mijn conclusie was dat er na
Van Agt eindelijk weer gediscussieerd werd. Direct al, vanaf de eerste dag. Ik vond
het een verademing.
De wrijvingen tussen Lubbers en Van Agt zijn wel te verklaren. Toen Lubbers
fractievoorzitter was, van 1978 tot 1982, bestookte hij premier Van Agt met
aanwijzingen en briefjes: de fractie wil dit, de fractie wil dat. Je had toen ook nog
de loyalisten die door Lubbers afgedekt werden.
Er is dat befaamde incident, toen tijdens een kabinetsvergadering een bode een
briefje van Lubbers binnenbracht. Ik heb horen vertellen dat Van Agt het briefje in
ontvangst nam en het vervolgens - ten overstaan van de voltallige ministerraad verscheurde. “Daar heb je weer zo'n vodje van mijn fractievoorzitter,” sprak hij tot
zijn collega's.
Er is nog een pikant detail dat in de geschiedschrijving over
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de formatie van 1981 nog nauwelijks is opgemerkt. Voor ik aan het formatieteam
werd toegevoegd, nog vóór duidelijk was dat Van Agt de nieuwe premier zou worden,
hebben Lubbers en De Koning een kabinet voorgesteld waarvan de namen nog niet
waren ingevuld, maar waarvan de minister-president van CDA-huize was en de PvdA
de vice-premier zou leveren, die tevens minister van Binnenlandse Zaken zou zijn.
Dat is door ons toen vertaald als een poging om Den Uyl uit het kabinet te houden
en daarom hebben we het afgewezen. Maar voor Lubbers en De Koning was het ook
een manier om Van Agt uit dat kabinet te kunnen weren. Den Uyl en Van Agt zouden
immers of allebei in het kabinet zitten of allebei niet. Dat opzetje van de twee
CDA-informateurs is echter mislukt.
Lubbers en De Koning vormen nog steeds een bijzonder koppel. De Koning is de
afstandelijke, nuchtere knopendoorhakker. Hij duikt niet zo diep in de dossiers, maar
tekent wel de contouren. Lubbers is de man die associeert, voortdurend bezig is en
voorstellen produceert. De Koning is de man van de grote lijn en zeer besluitvaardig.
Hij is degene die het creatieve brein van Lubbers in bedwang houdt.
Lubbers heeft zo'n man als De Koning nodig, want Ruud is een schaker die de
stukken aanraakt en dat kan niet als je het spel wil winnen. Een schaker moet eerst
in zijn hoofd alle combinaties tegen elkaar afwegen, dan de beslissing nemen en dan
pas zetten. Maar Lubbers is zo rusteloos dat hij die combinaties al op het bord wil
uitvoeren.
De Koning functioneert als secondant. Hij geeft signalen, zodat Lubbers weet
welke stukken hij niet moet aanraken en welke zet goede kansen biedt. De Koning
heeft als secondant een remmende en sturende invloed op Lubbers. Maar hij moet
ook het vuile werk voor hem verrichten. Bij voorbeeld door af en toe onaardige
voorstellen te lanceren om te kijken hoe de samenleving erop reageert. Zoals de
secondant 's nachts studeert op de afgebroken partij opdat de grootmeester de volgende
dag weet welke mogelijkheden er zijn.
Langzamerhand is Lubbers voldoende gepokt en gemazeld en kan hij het misschien
zonder De Koning. Hij is immers een uitzonderlijk politiek talent, al is hij dan
springerig en bemoeizuchtig. Hij kan heel moeilijk delegeren naar zijn vakministers.
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Wat dat betreft lijkt hij enorm op Den Uyl. Hij kan dezelfde irritatie als Den Uyl
opwekken bij de ministersploeg. Hij is zowel een strateeg, tacticus, debater en een
niet-debater op beslissende momenten. In het grote televisiedebat vlak voor de
verkiezingen van 1986 won hij negen zetels door niets te zeggen.
Dat korte kabinetje van Van Agt/Den Uyl is een schok geweest voor De Koning
en Lubbers. Ik weet zeker dat zij met de PvdA een coalitie voor de lange termijn
wilden. Niet omdat ze de PvdA zo'n sympathieke partij vonden - voor hen is het
allemaal lood om oud ijzer - maar wel omdat ze dachten met de PvdA de sanering
van de collectieve sector te kunnen bewerkstelligen. Met de PvdA zou het kabinet
beter in staat zijn de vakbeweging in bedwang te houden.
Maar de relatie met de vakbeweging was onder het kabinet-Van Agt/Den Uyl
slechter dan ooit. De FNV ging tekeer tegen Den Uyl op het departement van Sociale
Zaken. Lubbers en De Koning hebben daaruit een les getrokken en het experiment
in 1982 niet meer herhaald. In 1986 trouwens ook niet. De Koning heeft het me wel
eens verteld. “Een kabinet zonder PvdA heeft een betere verstandhouding met de
vakbeweging dan een kabinet met de PvdA.”
Ik geloof dat tijdens het tweede kabinet-Lubbers bij hetzelfde duo de wens is
opgekomen het weer eens met de PvdA te proberen. Lubbers is een beetje uitgekeken
op de VVD omdat met name de VVD-fractie een zwakke schakel is bij het zoeken
van antwoorden op de grote vragen van de jaren negentig. Dan denk ik vooral aan
het milieu en het bestrijden van de werkloosheid. Lubbers ziet bovendien dat je het
land niet eindeloos kan regeren zonder een grote partij als de PvdA.
In zijn eigen kabinet is hij een progressief buitenbeentje. Dat is misschien een
groot woord. Maar het is een mirakel dat na zeven jaar Lubbers de PvdA geen
persoonlijke blokkade tegen hem heeft opgeworpen, zoals eerder tegen Van Agt.
Terwijl het kabinet-Lubbers nota bene veel ingrijpender in de verzorgingsstaat heeft
huisgehouden dan het kabinet-Van Agt.
Dat zijn kabinet in mei 1989 is gevallen, heeft hij als meesterschaker niet helemaal
aan het toeval overgelaten. Het had drie maanden later kunnen gebeuren of een week
eerder, maar dat het zou aflopen was niet helemaal onvoorspelbaar. Ik zeg niet dat
hij
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er daadwerkelijk de hand in heeft gehad, maar hij heeft het wel laten gebeuren. Zijn
grote incasseringsvermogen is zijn machtigste wapen.
Natuurlijk was het Voorhoeve die uiteindelijk het kabinet ten val heeft gebracht.
Dat was behoorlijk stom van hem, maar ook heel verfrissend. Ze hebben het
zwartepieten nagelaten. Als je alle kabinetscrises van na de oorlog nagaat, is nooit
helemaal helder wie nou de schuld heeft.
Het gaat ook op voor de val van het kabinet-Van Agt/Den Uyl, waar ik zelf bij
betrokken was. Onze lezing is dat Van Agt ons kwijt wilde en het hele kabinet niet
zag zitten en aanstuurde op vervroegde verkiezingen. Maar de lezing van het CDA
is dat de PvdA de bezuinigingen niet wilde steunen en dat Max van den Berg, de
voorzitter van de PvdA, had geroepen dat het kabinet voor hem niet meer hoefde.
Zo blijft bij elke kabinetscrisis wat te gissen en te raden. Er zijn altijd twee lezingen.
Maar iedereen is het erover eens dat de val van Lubbers II veroorzaakt is door Joris
Voorhoeve.
Ik heb wel bewondering voor Lubbers, maar het is een totaal ander soort
bewondering dan ik voor Den Uyl had. Den Uyl was mijn leermeester, vaktechnisch,
maar ook ideologisch. Lubbers is meer het knappe buurjongetje van de overkant,
een generatiegenoot. Ik kan vaktechnisch wel waardering voor hem opbrengen, maar
inspireren doet hij me niet.
Hij heeft twee blinde vlekken. Van staatsrecht heeft hij helemaal geen kaas gegeten.
Na al die jaren niet. Dat bleek al bij de formatie van het tweede kabinet-Van Agt
toen we een zogenaamd onaf eindverslag hebben ingediend bij de koningin. Het had
niet de formele goedkeuring van het CDA, maar ter wille van de goede zaak, heb ik
eraan meegewerkt. Staatsrechtelijk was het allemaal zeer bedenkelijk, pure bluf,
maar Lubbers ligt daar niet wakker van.
Uit de Koeweit-affaire blijkt eveneens dat hij het vingertoppengevoel voor de fijne
constitutionele verhoudingen mist. Hij had niet zelf die brieven aan Koeweit moeten
sturen. Hij heeft zichzelf of zijn bedrijf volgens mij geen seconde willen bevoordelen.
Als hij op geld uit was, was hij nooit in de politiek gegaan. Maar hij is wel iemand
die overal dwars doorheen breekt, zich overal mee bemoeit als iets hem te lang duurt
en er vervolgens

Arendo Joustra en Erik van Venetië, Ruud Lubbers. Manager in de politiek

197
geen seconde aan denkt dat het staatsrechtelijk zuiverder is om afstand te bewaren.
Op zulke dingen kan je hem vaak betrappen. Bestuurlijke constitutionele
fijnzinnigheid zegt De Koning ook helemaal niets, dus die kan hem daarin ook niet
afremmen. Het referentiekader van De Koning is erg agrarisch. Zolang de appels
maar van de appelboom vallen en de peren van de pereboom, kan volgens hem alles.
Voor het feitelijk functioneren van het overheidsapparaat heeft Lubbers eveneens
een blinde vlek. Het is onbegrijpelijk dat in een tijd waarin de overheidsuitgaven
moesten worden teruggedrongen, de gigantische bureaucratie van de rijksoverheid
vrij spel heeft gehouden. Het klimaat was gunstig vooreen forse reorganisatie van
de rijksdienst, maar twee kabinetten-Lubbers hebben het niet voor elkaar gekregen.
Lubbers bemoeit zich altijd overal mee, maar uitgerekend dit punt heeft hij laten
lopen. Gewoon omdat het hem geen bal interesseert.
Ik vind het een grote misser, want de overheidsuitgaven zullen hierdoor binnen
de kortste keren weer oplopen. Lubbers ziet onvoldoende de samenhang tussen
economisch beleid en ambtelijke werkelijkheid. De departementen overschrijden
iedere keer weer de begroting en zijn dus in feite blindgangers die door de politiek
nauwelijks te controleren zijn. Na zeven jaar Lubberiaanse ideologie van een
terugtredende overheid, zijn wel de financiën teruggedrongen maar niet de
bureaucratie. Die zal binnen de kortste keren weer de vleugels uitslaan.
Lubbers en ik lopen de deur niet plat bij elkaar, maar als we bellen is het menens,
dan wordt er over en weer werk van gemaakt. Als ik hem over een bepaalde zaak
bel, dan weet hij dat ik dat zó weinig doe, dat het wel iets belangrijks moet zijn. En
omgekeerd geldt dat natuurlijk ook, want hij heeft mij ook wel eens nodig als
burgemeester van de grootste stad. Soms vraagt hij me dan op een buitengewoon
vroeg ontbijtuur naar Den Haag te komen. Halfacht of zo. Je verwacht dan een
ontbijtvergadering, maar de ochtendboterham heeft hij dan allang achter de kiezen.
We hebben een vriendschappelijke relatie, maar die hoeft zich niet iedere dag te
uiten. Vriendschappen lijden niet onder het feit dat je elkaar maar weinig ziet. We
praten misschien vier keer per jaar wat langer met elkaar, maar we zien elkaar
natuurlijk razend veel bij alle mogelijke officiële gelegenheden.
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Half april 1989, toen iedereen over de dreigende crisis in Den Haag sprak, bracht de
Griekse president Sartzetakis een staatsbezoek aan Nederland. Uiteraard was er een
officieel diner in het Koninklijk Paleis op de Dam. Tijdens het digestief hebben Ruud
en ik een ommetje gemaakt in de hal. Alle ogen waren op ons gericht. Ik zag De
Korte denken: die zijn bezig het volgende kabinet samen te stellen.
Zo'n officieel bezoek is een ramp voor hem. Hij heeft helemaal geen tiju en geen
zin om uren en uren aan een staatsdiner te zitten. Zeker niet tijdens een crisisdreiging.
Daarom glipte hij weg om met mij dat rondje te lopen. “Hoe gaat het? Is het waar
wat de kranten schrijven?” vroeg ik hem tijdens ons wandelingetje. Hij keek me
lachend aan en antwoordde: “Ed, waar is de dichtstbijzijnde deur naar buiten?”’
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Hans Margés
Lubbers en zijn ambtenaren
Donderdag 4 november 1982 was Lubbers' eerste werkdag als
minister-president. Zijn ambtelijke adviseurs op het departement van
Algemene Zaken ontvingen hem met grote scepsis. Als van wat CDA stond
Lubbers bekend om zijn wollige taalgebruik en zijn onvoorspelbaar gedrag.
Een van de raadadviseurs was Hans Margés, die eerder had gediend onder
Den Uyl en Van Agt. Margés kende Lubbers al uit diens tijd als minister
van Economische Zaken en had hem van nabij meegemaakt bij de formatie
van 1981. Margés was toen notulist bij de onderhandelingen die zouden
leiden tot het tweede kabinet-Van Agt van CDA, PvdA en D66.
Drs Johannes Wilhelmus Josephus Margés (1943) studeerde economie
aan de Nederlandse Economische Hogeschool in Rotterdam. Voor hij op
Algemene Zaken kwam, werkte hij voor het ministerie van Financiën in
Parijs. Vanaf 1975 was hij lid van het presidium van de Centrale
Economische Commissie (CEC), het hoogste ambtelijke adviesorgaan
voor het financieel-economisch beleid.
In 1983 vertrok hij als raadadviseur om plaatsvervangend
directeur-generaal overheidspersoneelsbeleid te worden van minister
Rietkerk van Binnenlandse Zaken. Sinds 1988 is Margés financieel
directeur van AT&T Philips Telecommunicatie in Hilversum.
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‘Van Agt noemde Lubbers een blanke jongensziel’ 1977: v.l.n.r.: Jan Terlouw, Hans Margés, Ed van
Thijn, Dries van Agt, Joop den Uyl, Gerard Veringa
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Margés: ‘Ik zag Ruud Lubbers voor het eerst op een fotootje in het vakblad voor
economen ESB. Als ondernemer schreef hij intelligente columns over economie. De
redactie had er zo'n mooi portretje bijgeplakt van Ruud met wilde haren en een zwart
coltruitje. Die zwarte coltrui had hij altijd aan in die tijd.
Een paar jaar later, in 1973, ontmoette ik hem in zijn nieuwe functie als minister
van Economische Zaken in Parijs, waar ik toen financieel attaché was op de
Nederlandse ambassade en bij de OESO. Ik herinner me nog dat hij tijdens het diner
met de ambassadeur zat rond te kijken als een kat in een vreemd pakhuis. Ik zie die
gelaatsuitdrukking nog voor me. Hij zat daar zo de hele tafel langs te kijken. Je zag
hem denken: Wat doe ik hier eigenlijk? Wat zijn dit in godsnaam allemaal voor
figuren? Tijdens het rondkijken nam hij bij voorkeur zijn toevlucht tot een paar
aardige vrouwen aan tafel, want de rest hoefde hij niet zo nodig. Hij had iets
alternatiefs. Hij straalde uit dat hij geen autoriteit wilde zijn. Al die koude drukte
wilde hij vermijden.
Hij kon altijd prima met secretaresses overweg. Ik weet nog dat hij in zijn
ministersperiode een groot project afrondde, de “Nota selectieve groei”. Daar was
een enorme projectorganisatie voor opgezet. Toen die nota klaar was heeft hij een
groot feest gegeven voor iedereen op het departement die eraan had meegewerkt.
Alle secretaresses waren intussen verliefd op hem.
Hij stond bekend als een verlichte ondernemer, een linkse KVP'er die om die reden
in het kabinet-Den Uyl paste. Toen ik in Den Haag ging werken heb ik hem een
aantal keren op zijn ministerie meegemaakt. Hij liep daar rond in, wat toen nog heel
ongebruikelijk was, zo'n rood sweatertje en een ribbroek. Zo liep hij door de gangen
papieren te lezen, zoals je ook een ambtenaar tegen zou kunnen komen van afdeling
zus of zo. Hij was een man die helemaal aan het werk van de ambtelijke basis
deelnam.
Hij ging bij ambtenaren aan hun bureau meehelpen met rekenen. Niet bij elke
ambtenaar natuurlijk. Vooral bij de lievelingsclub van secretaris-generaal Rutten,
Algemene Economische Politiek. Daar was hij niet weg te slaan. Hij wilde veel liever
met het gewone werk meedoen dan op die dure ministersstoel zitten. Hij was helemaal
gek op cijfertjes en hij had ook een fabelachtig geheugen om die cijfertjes te
onthouden en die op elk willekeurig moment weer te voorschijn te toveren. Dat heeft
hij nog steeds
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heel sterk. CEC-adviezen, CPB-berekeningen, OESO-rapporten, nieuwe economische
projecties van de EG: hij smult ervan.
Op Algemene Zaken zagen we hem als de minister die altijd ruzie maakte met de
premier en de andere ministers. De man die met deuren sloeg. Een echte wildebras.
Een beetje Edje Nijpelsachtig.
Ruud Lubbers werd als fractievoorzitter van het CDA, opgeschoven omdat Aantjes
vertrok, aangemerkt als de zeventiende minister van het kabinet-Van Agt. Dat kwam
omdat hij volledig meedacht over het te voeren kabinetsbeleid en daar ook heel
nadrukkelijk blijk van gaf. Soms vroeg je je af of je te maken had met een voorstel
van een referendaris die zeer gespecialiseerd was op dat onderdeeltje van dat stukje
beleid. Maar dan herkende je in het houterige schrift, het zijn net hiërogliefen, de
hand van Ruud Lubbers. Het was ongelooflijk hoe hij in detail trad over n'importe
welk onderwerp.
Het meest genoot hij van koopkrachtplaatjes. Dat vond hij fantastisch. “Daar komt
al weer de zeventiende variant van de zeventiende minister,” zeiden we als
raadadviseurs wel eens tegen elkaar. Iedereen werd daar horen dol van. Het was
allemaal wel heel knap wat hij deed, maar niemand kon het volgen.
Ik kreeg als raadadviseur van Dries van Agt veel van die varianten op mijn bureau
en dan ging de discussie daarover rechtstreeks met Ruud Lubbers. Ik herinner me
zijn zeer gedetailleerde becijferingen over de aardgasopbrengsten, de aanpassingen
van de investeringspremies - de WIR - en natuurlijk ook over de herziening van de
sociale zekerheid en de consequenties daarvan voor de koopkracht en zo. Dries
betrokken we daar niet eens in, want hij zou toch zijn neus ophalen en zeggen: “Heren,
dit is hogere wijsheid. Daar blijf ik dus buiten.”
In de tijd dat Van Agt aftrad en plaats maakte voor Lubbers heb ik eens in de
werkkamer van Dries, leunend tegen de schoorsteen, gevraagd: “Hoe vind je dat nou
eigenlijk dat Ruud Lubbers hier komt?” Toen zei Dries: “Ach ja, deze blanke
jongensziel moet ook maar eens een kans krijgen. Hij is zo gretig om dit nu over te
nemen. Zo'n jonge hond. Laat hem nou maar eens rennen en zien wat het wordt.”
Die uitspraak is me altijd bijgebleven. Dries was een beetje mismoedig. Hij had het
gevoel dat hij Ruud niet langer kon tegenhouden.
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Lubbers was de eerste premier die in het Torentje ging zitten. Dries had een
werkkamer die nu door een van de raadadviseurs wordt gebruikt, ook met uitzicht
op de Hofvijver. Maar Dries vond dat geen representatieve kamer. Het Torentje werd
gerestaureerd en Dries wilde daar zijn werkkamer maken. Maar net toen het Torentje
klaar was, ging Dries weg.
In het begin waren we op Algemene Zaken enorm sceptisch over Ruud Lubbers
als minister-president. We hadden hem meegemaakt als de man die honderd en een
plannetjes maakte. Een soort intelligente beleidsambtenaar. We hadden hem
meegemaakt als de fractievoorzitter die Andriessen als minister van Financiën liet
vallen, door niet tegen en niet voor hem te zijn. Hij zei nooit echt duidelijk wat hij
wilde. Een wat zweverig figuur. Die indruk maakte hij toen.
Laat die zich nou eerst maar eens waarmaken als politiek leidsman, vonden we.
Die moet je toch niet meteen minister-president maken. Zo'n houding hadden we.
En verder vonden we hem veel te technocratisch. Een soort super-ambtenaar. We
dachten: zou dit nou de man zijn die Nederland aanspreekt? Zijn charisma hadden
we toen nog niet ontdekt. Pas later, toen hij in zijn functie groeide, kreeg hij meer
gezag.
Vooral onze secretaris-generaal op Algemene Zaken, Ringnalda, had grote twijfels.
Die zag het helemaal niet zitten met Ruud en zei: “We moeten hem vanaf de eerste
dag opvoeden en onder handen nemen.” Nou dat viel dus tegen. Bij Van Agt lukte
dat nog wel. Eind 1977, tijdens de eerste vergadering van de ministerstaf op het
departement deelde Van Agt ons doodleuk mee dat hij twee keer in de week 's middags
ging fietsen. En inderdaad. Om drie uur stond er dan een stel wielrenners van de
Rijkspolitie klaar voor de training. Die stonden buiten op het Binnenhof te bellen zo
van: Dries kom je buiten spelen. Dat hebben we dus twee keer aangezien en toen
gezegd: “Dries, dat kan niet.”
Hij heeft het teruggeschroefd tot een keer in de maand. Dat ging toen als volgt.
De ploeg zette zich in beweging vanaf het Binnenhof en racete naar het Catshuis.
Dries in een dienstauto erachteraan. Dries verkleedde zich gauw op het Catshuis en
pakte zijn racefiets die hij van Peter Post had gekregen. Daarna fietste hij met het
hele clubje het oprijlaantje af, de polder in. De mare-
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chaussee bij het hek salueerde. Dat soort dingen heeft Ruud Lubbers nooit uitgehaald.
Die is wat dat betreft vreselijk serieus, om maar even het verschil te schetsen.
Ruud Lubbers had ook andere eetgewoonten. Daarin leek hij op Den Uyl. Die
ging vlak bij het Binnenhof in zo'n Chinees een bord bami naar binnen zitten
slobberen. Geen gezicht. Vreselijk. Hij vond het leuk om voor het raam te gaan zitten.
Dus de winkelende mensen kwamen naar binnen en riepen: “Hoi Joop.”
Bij Ruud Lubbers was het tot onze verbazing precies hetzelfde. Een warme maaltijd
is niet aan hem besteed. Hij kiest bij voorkeur een volkse tent uit: een Griek of een
Chinees. Je staat al weer buiten voordat je de opgewarmde loempia naar binnen hebt.
Die man heeft geen eetcultuur.
Ringnalda vond dus dat we Lubbers moesten coachen. Heel subtiel natuurlijk.
Ringnalda had gedacht: Als we nu als team maar één lijn trekken en iedereen houdt
Ruud op zijn terrein een beetje in het gareel, komt het wel goed. Maar zo ging het
niet. Ruud wist donders goed wat hij wilde. Hij wist elk individueel staflid enthousiast
te maken voor zíjn lijn. Ringnalda had het nakijken. De loyaliteit ging richting Ruud
Lubbers en niet richting Ringnalda. Dat heeft er denk ik ook toe geleid dat Ringnalda
eerder is opgestapt dan verwacht. Hij is in 1986 met de vut gegaan. Rein Jan Hoekstra
werd zijn opvolger.
Joop den Uyl gebruikte zijn raadadviseurs als klankbord. Hij hield lange verhalen
met zijn ogen dicht en zijn hoofd naar het plafond. Op een gegeven moment dacht
je dan: Als ik nu de kamer uitloop merkt hij het niet eens. Je kon ook rustig door de
kamer lopen, want die ogen gingen toch pas na een kwartier weer open. Maar opeens
kon Joop zeggen: “Vind je ook niet?” Nou, dan moest je natuurlijk wel reageren.
We werden ook steeds brutaler tegen hem, maar dat vond hij ontzettend leuk. Hij
mocht je meer naarmate je meer tegen hem in ging en zei dat het volstrekt gelul was
wat hij beweerde. In die trant gingen de discussies met Joop. Vond hij prachtig. Hij
had een gruwelijke hekel aan ambtenaren die zeiden: “Ja meneer, zeker meneer. We
zullen het even voor u op papier zetten.”
Ruud Lubbers stelde in mijn tijd tegenover zijn ambtelijke adviseurs het beleid
dat hij voerde nooit echt ter discussie, zoals Den Uyl en ook Van Agt dat deden. Hij
gebruikte zijn ambtena-

Arendo Joustra en Erik van Venetië, Ruud Lubbers. Manager in de politiek

205
ren veel meer als technisch adviseurs. Dan vroeg hij: “Ik had het ongeveer zo en zo
gedacht. Zoek jij dat eens uit. Kijk eens of dat erin past.” Hij liet de ambtenaren de
stenen op hun plaats zetten, maar de architectuur had hij dan al ontworpen. Je kon
ook enorm scoren bij hem als je zelf met weer nieuwe varianten aankwam.
Hij kon informatie pijlsnel in zich opnemen. Ik heb wel eens meegemaakt dat ik
een dossier bij hem deponeerde, waar hij volgens mij nog nooit eerder van had kennis
genomen. Maar als je dan hoorde hoe hij een uurtje later over dat onderwerp sprak,
ongelooflijk. Hij haalde feilloos de dingen eruit waar hij iets mee moest als voorzitter
van de ministerraad. Het is natuurlijk ook wel een beetje een stijltje van hem hoor.
Hij kan ook een hoop pretenderen te weten.
Het was een van onze taken als raadadviseurs om ingewikkelde dossiers die in de
ministerraad aan de orde komen te analyseren en op twee A4-tjes, langer mocht het
nooit zijn, aan te geven waar de problemen zaten en welke mogelijke oplossingen
er waren. Maar vaak vroeg hij om het hele dossier en dan dook hij er zelf in.
Ik kan me met Ruud Lubbers weinig fundamentele discussies herinneren over het
te voeren beleid. Het was eigenlijk een stap terug voor ons als adviseurs toen Ruud
Lubbers kwam. Voor mij als financieel-economisch adviseur was het wel leuk, omdat
hij tenminste de taal sprak die mij bekend was. Van Agt had dat nooit gedaan, dus
ik had bij Ruud Lubbers het gevoel dat ik met een vakgenoot te maken had. Ik kon
hem in een half woord vertellen waar ik bij Van Agt tien woorden voor nodig had.
Dat was wel aardig. Maar over de koers van zijn beleid vroeg hij me nooit een oordeel.
De man twijfelt nooit.
De handicap is eigenlijk dat hij zo intelligent is. Als hij een probleem voorgelegd
krijgt en hij werpt er zich met gretigheid op, dan werkt hij zelf ook een oplossing uit
in hoofdlijnen, soms ook al in detail. En die oplossing is dan zo consistent, dat
bouwwerk is dan zo doordacht, dat als hij je die voor het eerst vertelt, dan is het
verdomd moeilijk erop te schieten. Eigenlijk heeft hij alleen nog maar de specie
nodig om de stenen aan elkaar te metselen. En de specie, daar mochten wij voor
zorgen. Het werk op de tekentafel was al helemaal gedaan. Dat is opvallend aan
Lubbers.
Bij Den Uyl en Van Agt had ik heel duidelijk het gevoel dat ik
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in een behoefte voorzag. Je werk was aanvullend op dat van de premier. Maar bij
Ruud ben je als raadadviseur meer een uitvoerder. Dat beviel mij slecht, want ik vind
juist dat fundamentele werk leuk, de beleidsvoorbereiding.
Ik heb van Ruud nooit een echte visie gehoord over hoe de maatschappij er op de
langere termijn uit zou moeten zien. Hij is duidelijk iemand die op de korte baan
werkt. Een noeste werker. Een praktisch ingestelde man. “First things first,” riep hij
altijd. Hij is net zo'n workaholic als Den Uyl, maar Ruud deelt zijn tijd efficiënter
in. Hij is een betere time manager.
Joop kon zo oeverloos monologen houden, ook in de vergaderingen van de
ministerraad. Dat was altijd wel interessant, maar moeilijk om in te participeren.
Iedereen dacht dan op een gegeven moment: “Gooi het maar in mijn pet.” Of ze
vielen in slaap. Lubbers is veel meer een team worker. Hij bemoeit zich wel overal
mee, maar hij doet dat charmanter dan Joop. Minder dwingend.
Toen hij aantrad in 1982 was zo'n type premier wel nodig. Er moest veel gebeuren
op het gebied van de overheidsfinanciën. In het begin was hij de personificatie van
de verzakelijking van de politiek: hij nam afstand van de maatschappijhervormende
zaken. Algemene Zaken was daar klaar voor. Wij hebben die stijl ook zitten aanstoken.
Wij hadden genoeg van de wollige verhalen over de economie, we wilden duidelijke
maatregelen om de uit de klauw gelopen economie op koele wijze aan te pakken. De
cultuur van Den Uyl en Van Agt was bij ons in 1982 omgeslagen. De no nonsense
stijl van Ruud heeft nooit fricties gegeven. Lubbers en de mensen van AZ sloten op
elkaar aan.
Het gekke is dat we Van Agt al dezelfde richting op stuurden die Lubbers later
gegaan is. Ik herinner me dat ik in 1980 voor Van Agt allerlei nota's heb geschreven
om aan te tonen dat minister Andriessen van Financiën met zijn hoge
bezuinigingsbedrag gelijk had. En toch heeft Lubbers Andriessen toen niet gesteund.
Terwijl hij later niets anders heeft gedaan dan het beleid dat Andriessen voorstond,
uitvoeren. Het gekke van toen was, dat de akker er nog niet rijp voor was.
Ruud heeft nooit belangstelling gehad voor ambtelijke organisatie, management en
afslanking van de overheid. Ik heb hem wel
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eens gevraagd wat er op Algemene Zaken aan de afslanking wordt gedaan. “Nou,
weet ik veel,” zei hij dan. Kijk, die tien adviseurs ziet hij elke dag. Maar dat de
Rijksvoorlichtingdienst zo groot is, dat daar zo'n tweehonderd mensen werken, wist
hij niet. En dat ze ook nog tentoonstellingen organiseerden. “Wat is dat voor een
onzin,” riep hij toen hij dat hoorde.
Zo gaat dat nu eenmaal met ministers. Dat heb ik ook met Rietkerk op Binnenlandse
Zaken meegemaakt. Ik weet nog goed dat Rietkerk en ik 's avonds laat het gebouw
van Binnenlandse Zaken uitliepen. Rietkerk keek omhoog en zei: “Goh, wat een
gebouw hè?” Ik zei: “Ja Koos, zestien verdiepingen.” Toen vroeg hij: “Hoeveel
mensen werken daar wel niet?” Ik zei: “Nou, zo'n tweeduizend.” Waarop Rietkerk
zei: “Wat doen die mensen in godsnaam?”
Lubbers heeft in het openbaar ook nooit iets gedaan aan de naïeve gedachten over
het ambtelijk apparaat die minister Van Dijk er bij zijn aantreden op na hield. Van
Dijk bracht die in zijn speech over de luie ambtenaar naar buiten, waarmee hij elke
goodwill bij de ambtenaren voorgoed verspeelde.
Lubbers profileert zich nu eenmaal nooit op het gebied van vernieuwing van
management en bedrijfsmatiger werken bij de overheid, waar iedereen de mond zo
van vol heeft. Als je dat vergelijkt met Engeland; Margaret Thatcher zit daar heel
duidelijk achterheen. Ze bemoeit zich persoonlijk met benoemingen van sleutelposities
in de ambtelijke top. Het is heel raar, maar Lubbers doet dat niet. Terwijl hij vroeger
toch directeur van een groot bedrijf was en hij zich intern de directeur van de BV
Nederland noemde.
Benoemingen interesseren hem nauwelijks. Soms heeft hij wel eens een voorkeur,
maar meestal laat hij het over zijn kant gaan. Hij vindt dat alles draait om de ministers.
En als een minister een verkeerde vent aanstelt, nou ja dan is dat gewoon bad luck.
Hij interesseert zich wel voor de afslanking, maar hij steekt er zijn nek niet voor uit.
Dat is een zaak voor het ambtelijk topmanagement, vindt hij.
Van Agt heeft destijds als premier een ontvangst voor topambtenaren georganiseerd
in het Catshuis. Dat vonden die ambtenaren natuurlijk prachtig, want die komen
nooit in het Catshuis. Van Agt heeft die lui eerst een uurtje flink onder de drank gezet
en
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toen is hij op een tafel geklommen en riep: “Dit is het moment. Het uur u. We gaan
in de aanval. We gaan de overheidsuitgaven van nu af kritisch bekijken.” Hij kondigde
werkgroepen aan en taskforces, echt een beetje militaire aanpak. Daar was de spirit
van: we gaan de problemen met zijn allen te lijf. Ja, dat heeft een paar jaar toch wel
aardig gewerkt, totdat het weer verpieterde.
Lubbers heeft er nooit eens de moeite voor genomen om gewoon een club van
ambtenaren bij elkaar te halen en te zeggen: “Jongens, wij vinden in ons kabinet zus
en zo belangrijk. Ik vind dat we daar schromelijk in te kort schieten.”
Hij deed in mijn tijd heel weinig aan het overbrengen van een missie naar de
ambtelijke top. Terwijl die lui daarjuist hartstikke gevoelig voor zijn. Juist ambtenaren,
die zo loyaal zijn als de pest. Die kun je als minister laten rennen. Bijna griezelig.
Die lui krijgen daar een kick van. Maar Lubbers liet dat dus lopen.
Ten opzichte van zijn ministers handelde hij anders. Wat ik een sterk punt van
hem vind, is dat hij nooit snel een beslissing in de ministerraad doordrukte. Hij gaf
dingen aan en stimuleerde andere bewindslieden om tot een oplossing te komen,
zelfs als hij die zelf al in zijn hoofd had.
Het gebeurde vaak dat hij op een moeilijk punt de vergadering van de ministerraad
stopte en zei dat iedereen maar weer eens - een gevleugeld woord van Ruud - “zijn
huiswerk moest doen”. Dat onderscheidt hem van Den Uyl die ter plekke zijn huiswerk
wel eventjes ging maken. Of van Van Agt die zonder meer stopte, ook zonder de
hoofdlijnen aan te geven.
Die stijl van omgaan met zijn ministers hanteerde Lubbers toen ik nog ambtenaar
was op alle onderwerpen van enig belang: het inkomensbeleid, de wijziging van het
sociale zekerheidstelsel. Steeds gaf hij de ministers weer meer tijd om na te denken.
Maar impliciet was zijn boodschap: “Jongens, als jullie het niet beter weten, dan gaat
het dus zoals ik het wil.” Soms gaf hij een paar ministers nog vierentwintig uur om
iets te bedenken. In negen van de tien gevallen lukte het die lui dus niet. Hij laste
altijd bewust een pauze in. Zij die hem konden volgen qua denktempo en intelligentie,
en dat waren er niet zo gek veel, die wilden dan het vuur uit hun sloffen lopen. Maar
bij de rest was sterk de neiging om te denken: “Ruud moet het maar zeggen.”
Hij keek bij elke bewindsman over de schouder mee. Hij dacht
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mee. Hij wist tot in detail waar elke minister of staatssecretaris mee bezig was en
meestal nog meer. Staatssecretaris Dees met zijn Dekker-voorstellen voor de
gezondheidszorg bij voorbeeld. Daar wist Ruud dus aanzienlijk meer van. En dan
zat die brave staatssecretaris iets te beweren in de ministerraad, maar dan wist Ruud
toch dat het anders zat. Zijn kunst was dat hij dan op een heel elegante manier kon
laten blijken dat hij het beter wist.
Hij is ongeduldig. Maar hij doet er zichtbaar moeite voor om dat te verbergen. Ik
herinner me dat hij in gesprekken met bewindslieden vaak probeerde een dialoog op
gang te brengen. Als hij vond dat die onvoldoende tot stand kwam, dan zag je hem
denken: Als jij het ook niet beter weet, stoppen we er maar mee. Hij praat ook altijd
staccato. Alle zinnen gaan in mootjes, waardoor hij zijn gesprekspartner onzeker kan
maken.
Het is altijd gissen wat Ruud in zijn kop heeft, waar hij naar toe wil. Daarmee
prikkelt hij mensen om aan te tonen dat ze het begrepen hebben. Of om maar te
schieten en te kijken of ze raak schieten. Hij appelleert aan de creativiteit van mensen.
Toen ik op Algemene Zaken zat bemoeide hij zich weliswaar met alles en iedereen,
maar hij verstond de kunst niet als bemoeizuchtig ervaren te worden. Hij stuurde
heel duidelijk met de andere bewindslieden mee, maar liet daarbij elke minister
tegenover de andere in zijn waarde. Intussen hield hij het scherp in de gaten om op
elk moment weer te kunnen inspringen. Ik heb hem altijd bewonderd omdat hij dat
kon, zonder irritaties te wekken.
Wat ook een sterk punt van hem is, is dat hij altijd reserves houdt. Hij is nooit echt
outspoken. Dat is een karaktertrek van hem, want ik herken het ook in zijn privé-leven.
Het maakt hem minder kwetsbaar, want als je heel duidelijk zegt wat je wilt, dan
kunnen anderen daar bressen in schieten. En Ruud is bang gekwetst te worden.
Hij trekt nooit duidelijke lijnen. Het zijn altijd stippellijnen. Dan kunnen de salvo's
die daarop worden afgevuurd heel makkelijk door de open gaten schieten, terwijl de
stippellijn toch doorgaat. Hij is nooit echt te vangen. Dat wil hij ook niet.
Het is een karaktertrek die uitstekend van pas komt in de rol van minister-president.
Want door steeds die reserves te houden, moeten de andere bewindslieden maar
raden wat Ruud echt in zijn kop heeft. Er zijn er verschillenden geweest die bij ons
om
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opheldering kwamen vragen. Die vroegen dan: “Jullie gaan als adviseurs dagelijks
met hem om. Wat bedoelt hij? Wat meent hij nou echt?” Dat was heel manifest bij
de formatie van zijn kabinetten. Toen de ministersbenoemingen aan de orde waren,
kwamen verschillende kandidaat-ministers langs om te vragen of ze nog wel goed
lagen bij Ruud.
Menig minister durft niets te doen buiten Ruud om. Wijlen minister Rietkerk
durfde geen stap te verzetten zonder eerst de premier te bellen. Van Dijk trouwens
ook niet. Ik heb daar op Binnenlandse Zaken wel eens gedacht: jullie zijn geen knip
voor je neus waard. Als ik hier verdorie minister was, zou ik zelf in de publiciteit
brengen wat er beslist was.
In de tijd dat Rietkerk minister van Binnenlandse Zaken was, liep Lubbers met de
publiciteit weg. Tijdens de ambtenarenstakingen meldde Lubbers zelf op de televisie
dat de korting op de salarissen teruggebracht zou worden van 3,5 procent naar 3
procent. Rietkerk kwam daar in de publiciteit niet aan te pas. Dat was zijn eigen
schuld.
Een maatschappijvisie heeft Lubbers nooit geëtaleerd, terwijl hij er als premier toch
genoeg gelegenheid voor heeft gehad. Hij heeft wel eens iets geroepen, maar het
waren allemaal maar flakkerende kaarsjes die niet zijn blijven branden. Ook dat is
iets waarin hij zich onderscheidt van Den Uyl, die wel met maatschappijhervormende
plannen kwam.
De filosofie van het CDA, waarin de overheid niet te veel moet willen regelen, is
hem goed van pas gekomen. Juist doordat zijn kabinetten zich niet uitspraken over
de gewenste inrichting van de maatschappij, is de maatschappij meer veranderd dan
wanneer ze wel met allerlei blauwdrukken hadden gezwaaid. Het hands off-recept
is in dat opzicht dus effectief gebleken. De maatschappij heeft zich als het ware
aangepast aan de politiek in plaats van omgekeerd. Maar goed, zo'n saneringsoperatie
is best, maar daar moet het niet bij blijven. Zeker na een periode van economisch
herstel bestaat er toch weer behoefte aan een toekomstgerichte visie.
In het bedrijfsleven heb je ook wel eens een periode van interimmanagers, nuchtere
kerels die de zaak eens even saneren. Maar in zo'n bedrijf worden die op een gegeven
moment weer
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vervangen door lui met visie. Zo vind ik dat het in de politiek ook zou moeten. Juist
in de politiek, die toch een kristallisatiepunt zou moeten zijn van van idealen van
mensen, van stromingen. Ik vind het toch een beetje kaal als je naar twee
kabinetten-Lubbers kijkt.
Hij hoort eigenlijk nergens bij. In het kabinet-Den Uyl was hij rechts. Duisenberg
moest hem naar het midden trekken. Maar tegenwoordig is dat omgekeerd. Duisenberg
is hem rechts gepasseerd. Hij is ook nooit een echte partijganger geweest. Min of
meer toevallig slingerde hij zich in de partij omhoog, terwijl veel fanatieke CDA'ers
nooit verder kwamen.
Ik denk dat het gebrek aan visie te verklaren is uit Ruuds karakter. Een visie op
de maatschappij is niets voor hem. Dat vindt hij eng. Dat maakt hem kwetsbaar.
Misschien is hij wel jaloers op mensen die dat wel hebben. Misschien ervaart hij het
gemis aan een samenhangende conceptie wel als een gebrek.
Ruud Lubbers is een echte hockeyspeler. Dat doet hij ook graag. Bij hockey kun
je pushen tegen de bal, maar af en toe moet je hem ook een keiharde klap geven. Tot
beide is Ruud in staat. Van Agt heeft eens een keer over zichzelf gezegd dat hij een
flexibel stuk beton was. Lubbers wil graag de bal elegant rondspelen, maar als het
moet geeft hij hem ook een geweldige knal.
Het optreden van de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken is
in de jaren dat ik op Algemene Zaken zat aanmerkelijk verbeterd. Eerst had je het
duo Van Agt en Van der Klaauw. Dat was een rampcombinatie in vergelijking met
Lubbers en Van den Broek. Een wereld van verschil.
Ik ging drie keer per jaar met Lubbers mee naar de Europese Raad. Je had daar
niets anders te doen dan eindeloos in de wandelgangen wachten tot je in de
conferentiezaal werd geroepen. Dat gebeurde bij Ruud bijna nooit, want die regelde
zijn zaken zelf wel. Dus had ik veel tijd om met de adviseurs van Thatcher, Mitterrand
en zo te praten.
Uit die gesprekken werd me duidelijk dat Lubbers en Van den Broek al snel een
goede positie in Europa hadden verworven. Ze spraken hun talen en ze brachten ook
nog intelligente verhalen naar voren. Er werd echt naar hen geluisterd. Ik heb van
nabij kunnen vernemen dat ons imago bij de buitenlandse regeringsleiders
aanmerkelijk is verbeterd.
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Ik ken hem vijftien jaar - zakelijk en in de privé-sfeer -, maar ik kan niet zeggen dat
Ruud Lubbers en ik een sterke vriendschap hebben opgebouwd. De gevoelige zaken
van het leven gaat hij te veel uit de weg. Hij sluit zich liefst af voor emoties. De diepe
zieleroerselen van Ruud, daar heb ik geen inzicht in.
Door zijn nuchterheid doet hij me altijd sterk denken aan Onno Ruding. Die ken
ik al twintig jaar, nog langer dus dan Ruud Lubbers. Toen ik in 1969 op het ministerie
van Financiën begon, was Onno de chef van de afdeling waar ik werkte. Ik heb jaren
naast hem op één kamer gezeten en zo heb ik ook Onno's amoureuze avonturen
meegemaakt. Prachtig was dat. Hij was toen nog een begeerde vrijgezel. Om de
haverklap belden er juffrouwen op die wel interesse hadden in Onno. Ik heb me
rotgelachen om de manier waarop hij ze behandelde. Dan zei hij gewoon glashard
tegen zo'n juffrouw: “Wil je vanavond vermaakt worden?” Met die keurige stem van
hem. En dan dacht ik: Als dat een beetje wijf is, gooit ze nu de hoorn erop.
Later heb ik die houterige stijl wel eens herkend in de manier waarop Onno in de
ministerraad andere ministers de oren waste. Ruud heeft dat iets minder. Hij is
charmanter en tegemoetkomender, maar in wezen hebben ze dezelfde reserves als
het erop aan komt.
Ruud heeft natuurlijk met massa's mensen veel en lang contact. Maar alleen omdat
hij ze nodig heeft. Hij maakt geen echte vrienden. Als je hem toevallig tegenkomt
is hij reuze joviaal. Maar als het niet meer functioneel is, is het contact afgelopen.
Er zijn mensen die daar enorm op zijn afgeknapt. Die hoopten dat er meer was tussen
hen en Ruud.’
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Gijs van Aardenne
Lubbers en zijn vice-premier
Tussen 1982 en 1986 leidde Lubbers een kabinet met de VVD dat alom
als daadkrachtig en zakelijk werd omschreven. Het eerste kabinet-Lubbers
werkte aan de hand van een gedetailleerd regeerakkoord met een
sociaal-economische paragraaf die de basis vormde voor een reeks straffe
bezuinigingsrondes. Een van de architecten van het saneringsbeleid was
de VVD'er Gijs van Aardenne, die in het kabinet minister van Economische
Zaken en vice-premier was.
Drs Gijs Michiel Vredenrijk van Aardenne (1930) was raadslid en
wethouder in Dordrecht en directeur van het staalconstructiebedrijf Penn
en Bauduin, een concurrent van Hollandia. In 1971 werd Van Aardenne
voor de VVD lid van de Tweede Kamer, zes jaar later minister van
Economische Zaken in het eerste kabinet-Van Agt en na 1981 weer
kamerlid. Tijdens het kabinet-Lubbers heeft zijn positie als minister enkele
maanden ter discussie gestaan wegens zijn betrokkenheid bij het
RSV-debâcle. Van Aardenne bekleedt sinds 1986 een groot aantal functies
in het bedrijfsleven en voor de overheid.
Van Aardenne: ‘Ik kende Ruuds vader omdat we allebei in de staalconstructiesfeer
werkzaam waren. In de periode 1960-1963 zag ik de oude heer Lubbers als directeur
van Hollandia wel

Arendo Joustra en Erik van Venetië, Ruud Lubbers. Manager in de politiek

214

‘Lubbers liet zich zelden vervangen’ 1984: Gijs van Aardenne, Ruud Lubbers
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eens bij ons op het kantoor van Penn en Bauduin in Dordrecht. En ik ontmoette hem
natuurlijk tijdens werkgeversvergaderingen.
Na het overlijden van vader Lubbers, had ik als adjunct-directeur en later directeur
vooral contact met Ruuds broer Rob. Omdat Rob en ik gezamenlijk een Zeeuwse
spoorwegbrug hadden aangenomen, zagen wel elkaar bij de Spoorwegen in Utrecht.
“Dag meneer Lubbers,” zeiden ze bij de Spoorwegen wel eens tegen mij. Sommige
mensen vinden dat Rob en ik sterk op elkaar lijken, maar ik heb de gelijkenis nooit
ontdekt. Rob heeft krullen, maar kennelijk hebben we een beetje hetzelfde postuur.
Ik heb Ruud ook in die tijd meerdere malen gezien, maar ik had niet zo veel met
hem te maken. Hij bemoeide zich met het Amsterdamse bedrijf Du Croo en Brauns,
dat Hollandia had gekocht. Dat was een machinefabriek terwijl ik in de
staalconstructie zat. De broers Lubbers waren nog jong dsetijds, dertigers.
Toen ik twee jaar in de Kamer zat dook ene Ruud Lubbers op als minister. Ik had
al wat politieke ervaring voor ik in 1971 in de Kamer kwam: als gemeenteraadslid
en als voorzitter van de landelijke VVD-commissie voor sociaal-economische
kwesties. Ruud had weliswaar in de Rijnmondraad gezeten, maar dat was een nogal
onopvallende activiteit. Als je zelf niet in de Rijnmondraad had gezeten wist je niet
eens dat daar ook politiek werd bedreven.
Hij was wel iemand van wie je kon verwachten dat hij minister werd. Uit een
gesprek met Rob of Ruud wist ik dat ze in hun bedrijf allerlei vormen van
medezeggenschap hadden ingevoerd. Ze waren dus wel politiek geïnteresseerd. Dat
hij politieke belangstelling had wist ik dus wel, al had ik me dat nooit zo expliciet
gerealiseerd.
Een van zijn eerste optredens in de Tweede Kamer viel me tegen. Hij zat met
Gruijters achter de regeringstafel voor een debat over de Selectieve
Investeringsregeling. Wat me opviel was dat Ruud in het politieke spel veel minder
bedreven was dan Gruijters. Hij hield lange verhalen, was niet to the point. Geen
wonder natuurlijk, later heeft hij dat allemaal wel goed geleerd. Maar na afloop van
dat kamerdebat zei iedereen: “Die Lubbers is nog onwennig in de Kamer.”
In 1976 kwam de Nederhorst-zaak. Uit de staalconstructiewereld ving ik signalen
op dat het Nederhorstconcern, in staat van
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ontbinding, opgedeeld ging worden. Een aantal groepen van bedrijven bleek naar de
staalpoot te dingen. In een van die groepen zat Hollandia.
Lubbers deed natuurlijk niets meer aan het bedrijf, want daar had hij geen tijd
voor. In 1974 had hij het stemrecht over zijn aandelen Hollandia overgedragen aan
een stichting. Hij had dus niets meer te vertellen over het bedrijf, maar dat nam niet
weg dat hij samen met zijn broer Rob volledig eigenaar was. Zijn broer kan natuurlijk
niet zo maar een bedrijf erbij kopen van ongeveer dezelfde waarde als Hollandia en
dan achteraf tegen Ruud zeggen dat hij dat even in zijn eentje had gekocht.
In het kamerdebat van april 1976 heb ik een beroep op Lubbers gedaan om een
einde te maken aan de verstrengeling van zijn persoonlijke belangen en zijn
overheidsoptreden. Ik heb toen de keuze voorgelegd: Lubbers zou zijn aandelen
Hollandia moeten verkopen of moeten aftreden. De VVD was oppositiepartij, dus
dan stel je zoiets altijd een beetje scherp.
Lubbers antwoordde dat hij het op prijs stelde dat mijn kritiek niet op hem
persoonlijk sloeg. In de Handelingen van de Tweede Kamer vind je terug wat hij in
dat debat te berde bracht. Op ironische toon zei hij: “Ik ken de geachte afgevaardigde
Van Aardenne als een hard werkend kamerlid.” Hij sloot zijn verhaal af met: “Ik zou
hem het advies willen geven, dat hij mij te gerechter tijd ook mag voorhouden dat
wij in onze functies in ieder geval niet de indruk moeten gaan wekken, dat wij op
handen en voeten gaan lopen om zoveel mogelijk in de modder te wroeten.”
Dat met die modder het ik nooit begrepen. Hij was natuurlijk wel getroffen door
mijn aanval en dat kan ik best begrijpen, maar hij had verzuimd een regeling te
treffen. Maar in het debat werd het hem duidelijk dat ik het niet op hem persoonlijk
had gemunt, maar dat het een politieke zaak was. Je kunt best iemands aftreden eisen
met wie je het persoonlijk goed kunt vinden. Direct na afloop van het debat zei hij
tegen me: “Zand erover.”
Later heeft hij in een perscommentaar gezegd dat ik eigenlijk wel gelijk had om
hem te attaqueren over het ontbreken van een waterdichte regeling. Maar tegen mij
heeft hij er nooit meer met een woord over gesproken.
Ik heb Lubbers altijd gekend als een deskundig econoom. Ik herinner me een
weddenschap aan het einde van het kabinet-Van
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Agt tussen Lubbers en Van der Stee, die Andriessen op Financiën was opgevolgd.
Tijdens een of ander beraad op het Catshuis zei Lubbers: “Fons, ik wed om een fles
wijn dat de betalingsbalans volgend jaar positief is.” Je kunt het je in 1989 nauwelijks
voorstellen, maar we hadden toen een tekort op de betalingsbalans. De hele economie
ging allerbelabberdst en het zou nog erger worden. Dus zei Van der Stee: “Ik geloof
er niks van. Met de betalingsbalans gaat het ook slecht.” Lubbers heeft op die
economische ontwikkelingen een heldere kijk. Hij kreeg gelijk.
Begin oktober 1982 riep informateur Scholten twee werkgroepen in het leven,
waaraan het schrijven van het nieuwe regeerakkoord was gedelegeerd. Van werkgroep
A voor de financiële en sociaal- economische paragrafen van het regeerakkoord werd
ik voorzitter. Deetman deed werkgroep B, voor een aantal andere paragrafen,
onderwijs, welzijn en zo. In werkgroep A zaten voor het CDA Marius van Amelsvoort,
Gerrit Gerritse en Steef Weijers. Voor de VVD Rudolf de Korte, Koos Rietkerk en
ik.
Mijn werkgroep beschikte over ambtenaren van Financiën die allerlei berekeningen
voor ons uitvoerden. Ze kwamen met lijsten van dingen waarop bezuinigd kon
worden. Dan konden we gaan strepen of zeggen dat we op een bepaalde post juist
meer wilden bezuinigen. Dat verliep allemaal heel gestructureerd.
In een van eerste vergaderingen van de werkgroep, we zaten altijd op het ministerie
van Economische Zaken, hebben we gekozen voor het raamwerk van het
sociaal-economisch beleid voor het nieuwe kabinet. Het Centraal Planbureau had
twee scenario's gemaakt. Eén voorspelling ging uit van een lage groei in de
wereldeconomie, de andere ging uit van een hoge groei. Dan kreeg je bij voortzetting
van het tot dan toe geldende beleid natuurlijk twee verschillende uitkomsten.
Ik heb toen gezegd: “Daar kunnen we niks van bakken. We gaan in het midden
zitten.” Het Planbureau had wel bezwaren, want dan moesten ze weer iets anders
gaan berekenen. We zijn precies uitgekomen waar ik toen dacht dat we zouden
uitkomen, tussen het hoge en het lage scenario. Meer geluk dan wijsheid overigens.
Ik kan zeker niet zeggen dat Lubbers een duidelijk stempel op de werkgroep A
drukte. Het voorstel van de werkgroep is helemaal overgenomen, op het huurbeleid
na. De fractievoorzitters
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hebben toen de volkshuisvestingsspecialisten Gerrit Brokx van het CDA en Pol de
Beer van de VVD in een kamertje apart gezet. Ze kwamen met een minder stringent
huurbeleid, wat nog altijd te betreuren is. Dat hebben de fractievoorzitter Nijpels en
Lubbers toen overgenomen.
Ook de verlaging van het financieringstekort met een procent per jaar, de
bezuinigingen van zeven miljard per jaar, de stimulering van het bedrijfsleven en de
stabilisering van de collectieve lastendruk hebben ze overgenomen, zoals de
werkgroep het had voorgesteld.
Ik weet nog dat er discussie was met Lubbers en Bert de Vries, waar ik als
voorzitter van werkgroep A bijzat, over hoe ver je nou met het korten van de
ambtenarensalarissen kon gaan. In het regeerakkoord stond al dat de salarissen in de
periode 1984-1986 met twee procent moesten dalen. De Vries wilde niet dat ze in
dat geval nog verder zouden zakken.
Tijdens de formatie van de regeringsploeg is er nog even sprake van geweest dat
de VVD een minister wilde leveren voor het ministerie van Financiën. Maar dat heb
ik afgeraden. De minister- president en de minister van Financiën moeten uit één
partij komen. Dan kunnen ze elkaar versterken. Als ze uit verschillende partijen
komen, dan kan de ene fractie de minister-president naar de ene kant drukken en de
andere de minister van Financiën naar de andere kant. Dan wordt het moeilijker. De
VVD kreeg ten slotte Economische Zaken. Dat vond ik wel best, want ik wilde graag
weer op EZ.
Toen formateur Lubbers de nieuwe ministers ontving, heb ik geen uitvoerig gesprek
met hem gehad. We kenden elkaar al goed uit de informatieperiode. Ik weet wel dat
ik op een gegeven een afspraak heb gemaakt over hoe we het overleg tussen premier
en vice-premier in het vat zouden moeten gieten.
Als je moet samenwerken dan moet je elkaar ook geregeld zien, vind ik. Dat komt
voort uit gewoon managementinzicht. Het gaat om efficiënt besturen. Lubbers stelde
voor om elke woensdag te lunchen. Dat hebben we de hele kabinetsperiode zo gedaan.
Dan ging ik op woensdagmiddag naar het Torentje. Dan zaten we aan het lage tafeltje
en dan namen we onze lijstjes met punten door. Eerst namen we altijd een borrel en
daarna kreeg je dan een boterhammetje voor je neus.
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Later zijn de fractievoorzitters De Vries en Nijpels op hun verzoek erbij gekomen.
Die kwamen om de week. Ze bleven niet de hele tijd, dus hadden Lubbers en ik ook
nog de gelegenheid om met zijn tweeën te praten. Tijdens die gesprekken ging het
altijd om de partijpolitieke punten. Puur zakelijke kwesties deden we gewoon af in
de ministerraad op vrijdag.
De vice-premier vervangt de minister-president als die weg is. Maar Lubbers liet
zich zelden vervangen. Hij kwam vaak net op tijd terug van een buitenlandse reis
om de ministerraad te kunnen voorzitten. Dus zo vaak heb ik zijn taak niet hoeven
overnemen.
De werkelijke functie van de vice-premier is het onderhouden van contact tussen
de bewindslieden van de kleinere regeringspartij en de premier. Als er iets volstrekts
onregeerbaars is voor de ministers van de kleinere partij, dan dient de vice-premier
dat wel even bij de premier te droppen en te zeggen: “Als je die en die kant op gaat,
dan krijgen we brokken. Moet je niet doen.” Dat type gesprekken voerden we, op
die woensdagen.
In de aanloop tot de besluiten over de kruisraketten wilden de VVD-ministers
deelnemen aan het kleine overleg dat Lubbers regelmatig voerde met de
CDA-ministers De Ruiter van Defensie en Van den Broek van Buitenlandse Zaken.
Ik zei tegen Lubbers: “Ik vind het eigenlijk niet goed dat jullie met z'n drieën als
CDA'ers met de raketten bezig zijn. Dat kan verkeerd uitkomen. Daar kan het kabinet
schade van lijden, dat moet eenvoudig niet.” Iedereen kan op zijn eigen houtje
voorbereiden wat hij wil, maar op een gegeven ogenblik moet er een soort informele
structuur zijn waarin ministers uit beide partijen bij elkaar geroepen worden.
Lubbers vond het aanvankelijk helemaal niet nodig. “Het is toch de directe
verantwoordelijkheid van Job de Ruiter en Hans van den Broek?” zei hij. Daar had
hij wel gelijk in, maar die twee waren het niet eens en Lubbers zat daar tussenin. Dat
was het hele probleem. Het was de taak van Lubbers om die twee naar elkaar toe te
praten. Dat zou voor de liberale ministers net verkeerd uit kunnen pakken en dat was
slecht geweest.
Na veel heen en weer praten heeft hij dat ingezien. De alternatieve vijfhoek kwam
er. Ik wilde er niet in mijn eentje bij zitten. Dus nam ik Frits Korthals Altes van
Justitie mee. Ik had als naam Pentagon bedacht, omdat het over defensie ging. Maar
Pentagon werd al gauw voor de grap verbasterd tot Pentagijs.

Arendo Joustra en Erik van Venetië, Ruud Lubbers. Manager in de politiek

220
De vice-premier moet alleen binnenskamer zijn invloed aanwenden. Doet hij dat ook
door in het openbaar politieke uitspraken te doen, dan krijg je onmiddellijk problemen
met de eenheid van het kabinetsbeleid. Hij mag wel naar buiten toe optreden, maar
altijd zeer terughoudend. Hij moet natuurlijk namens het kabinet een verhaal houden
op de jaarlijkse partijvergadering. Daar is de vice-premier de eerst geroepene voor.
Dat is dan zo'n mooi verhaal over wat het kabinet allemaal goed gedaan heeft.
Ik herinner me dat ik één keer een verhaal gehouden heb op de VVD-vergadering
dat een duidelijk standpunt bevatte over een hete kwestie. Het ging over de
kruisraketten en ik heb toen gezegd waar onze grens lag: de raketten moesten wel
geplaatst worden en we mochten niet tegen de hoofdlijnen van de NAVO ingaan,
kortom de grens waarbinnen het uiteindelijk ook gebleven is. Dat was wel nodig,
want Mient Jan Faber van het IKV zat daartegen te drukken. En hij had ook enige
aanhang in het CDA.
Ik had het verhaal helemaal uitgeschreven - wat ik anders nooit doe - en heb het
tijdens die vergadering letterlijk voorgelezen. Ik had het met de liberale ministers
besproken en daarna had ik het ook aan Lubbers laten lezen. Ik zei: “Dit ga ik zeggen.
Het is maar dat je het weet.”
Ik voel op mijn klompen aan dat dat de verhoudingen in het tweede kabinet-Lubbers
niet zo goed waren als in het eerste. Dat is denk ik ook een van de redenen voor de
crisis van mei 1989. Er waren mensen in de VVD, fractieleden bij voorbeeld, die
zeiden dat vice-premier De Korte zich meer moest profileren ten opzichte van
Lubbers. Dat werd in mijn tijd ook tegen mij gezegd, maar ik heb altijd gezegd dat
je je als kleinere partij met je fractievoorzitter naar buiten toe moet profileren.
De vice-premier profileert zich binnen het kabinet. Het kabinet heeft nou juist de
aardigheid dat het binnenskamers tot compromissen kan komen. Ik heb wel eens het
gevoel dat het in het tweede kabinet met De Korte in het begin wat anders is gegaan.
Lubbers schreef wel eens brieven naar zijn ministers, maar lang niet zo vaak als
wel eens wordt beweerd. Een heel enkele keer heb ik een rondschrijfbrief van hem
gekregen, waarin hij vroeg of we niet te veel uitspraken wilden doen in de pers. “Ik
herinner aan de afspraak dat we dat niet zouden doen,” schreef hij dan. Een andere
keer liet hij ons weten dat we onze buitenlandse
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reizen moesten melden aan de minister van Buitenlandse Zaken, dat soort
formaliteiten. En dan had je natuurlijk de brieven met voorstellen voor de ministerraad,
maar die waren van tevoren meestal uitgebreid besproken.
Die persoonlijke brieven van een minister heten blauwe brieven. Meestal zijn die
geadresseerd aan een andere minister, maar een burger kan ook een blauwe brief
krijgen. Ik kreeg er laatst nog een, met de vraag of ik ergens aan wilde meewerken.
Blauwe brieven lopen niet via het ambtelijk circuit, er staan geen
afdelingensreferenties op en geen parafen. In het briefhoofd staat alleen: de minister
van dat en dat.
Zo'n brief van lichtblauw papier is keurig getypt door de secretaresse en meestal
zet de minister er dan met de hand “Amice” boven. Het zijn brieven waarin ministers
tegen elkaar zeggen: “Ik heb begrepen dat jij daar en daar aan bezig bent, maar ik
wil je erop wijzen dat dat mijn competentie is.”
In korte, persoonlijke brieven tutoyeerde ik altijd. Maar sommige van die brieven
werden uitvoerig door ambtenaren voorbereid en geschreven in de u-vorm. Om er
zeker van te zijn dat de minister zo'n lange boodschap onder ogen kreeg, zette je de
zaak op een blauwe brief.
Wanneer er in vrijdagse vergadering van de ministerraad moeilijke besluiten
moesten worden genomen werd dat altijd voorbereid in kleine groepjes: in
bilateraaltjes, met zijn tweeën, of met zijn drieën. Ik heb daarmee ervaring onder
twee premiers. Als onder Van Agt tijdens de plenaire sessies in het Catshuis iedere
minister zijn statement had gegeven en bleek dat de meningen mijlenver uit elkaar
lag, werd er geschorst en dan trok Van Agt zich terug in een hoekje, meestal met
minister Frans Andriessen van Financiën - later Fons van der Stee - en vice-premier
Hans Wiegel.
Iedereen moest dan langskomen om zijn bezwaren opnieuw breed uit te meten.
De gesprekjes in kleine kring mondden uit in een eindvoorstel, dat Van Agt dan
meestal weer met iedere minister apart besprak. Dan zei hij tegen je: “Ik heb nu
iedereen gehoord, ik had het volgende gedacht.” En dan probeerde hij concessies
van je los te krijgen: “Kun je dat echt niet hebben? Je zult toch iets moeten doen.”
Zo'n eindvoorstel maakte hij natuurlijk niet alleen. De andere twee ministers en
ambtenaren hielpen
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daarbij. Als het dan ten slotte in plenaire ministerraad kwam, hoefde er alleen nog
wat aan gepast en gevijld te worden.
Zo ging het onder Lubbers ook. Maar Lubbers deed veel meer alleen, zonder de
minister van Financiën en de vice-premier. Als er een probleem met Volkshuisvesting
was dan hoorden de minister van Financiën en ik van hem: “Ik heb toch ook nog
maar eens met Brokx gepraat. Want zo kan het niet.” En dan had hij een oplossing.
Er was een duidelijk verschil in stijl tussen Van Agt en Lubbers. Lubbers deed
veel zelf, ook in de voorbereidingen van de minister-raadsvergaderingen. Van Agt
luisterde in de eerste fase vooral. Hij greep pas op het laatste ogenblik in. Lubbers
kwam meteen al met voorstellen, hij nam in een vroeg stadium het voortouw.
Het Catshuis geeft je de mogelijkheid om veel rond te lopen en met iedereen te
praten. Je kon in de tuin wandelen en in de kamertjes zitten. Dat had iets gemoedelijks.
Onder het wandelen werden veel zaken gedaan en na afloop van de vergadering werd
er nog wat nagepraat.
Toen het Catshuis onder het tweede en het derde kabinet-Van Agt werd
gerestaureerd en geschikt werd gemaakt voor representatie, vergaderde de ministerraad
in de Trêveszaal, op de eerste verdieping van het gebouw van Algemene Zaken aan
het Binnenhof. We hadden daar veel minder de ruimte voor onderlinge gesprekjes.
En Lubbers had in dat gebouw zijn werkkamer dus als de vergadering was afgelopen,
verdween hij in het Torentje om nog wat te werken. De anderen gingen dan maar
naar huis. Wat moest je nou in die Trêveszaal rondhangen. Dat is stomvervelend.
In het begin heb ik gevraagd waarom we niet in het Catshuis gingen vergaderen.
Maar Algemene Zaken zag ons liever in de Trêveszaal blijven. Toen het eerste
kabinet-Lubbers eraan zat te komen, in de formatieperiode, schreef meen ik
secretaris-generaal Ringnalda van AZ een notitie aan de demissionaire premier Van
Agt: “Ik hoor dat er sprake is dat het nieuwe kabinet weer in het Catshuis wil
vergaderen. Ik zou u dat ten zeerste willen ontraden. De tapijten zijn net vernieuwd.”
Kabinetsvergaderingen zijn kennelijk niet bevorderlijk voor het meubilair. Ik vond
het jammer dat we niet in het Catshuis gingen. Ik denk dat zo'n vriendelijke omgeving
gewoon gunstiger werkt.
Soms is het prettig als de minister-president je steeds op de
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hielen zit, maar niet op elk gebied natuurlijk. Toen de uitbreiding van het aantal
kerncentrales speelde, wilde Lubbers een snelle planologische procedure om tot een
keuze van de plaats van de nieuwe centrale te komen. Maar Winsemius en ik hebben
toen toch gekozen voor de gewone Planologische Kernbeslissing, die langer duurt.
Dat hebben we toen met zijn tweeën afgewogen. Lubbers hield nauwlettend in de
gaten wat we deden. Hij vroeg steeds: “Hoe ver zijn jullie nou?” Of: “Kan ik het al
op de agenda van de ministerraad zetten?”
Hij en ik waren het uiteraard wel vaker oneens. In de laatste maanden van het
eerste kabinet-Lubbers, begin 1986, zette de daling van de olieprijs ernstig door.
Doordat de olieprijs aan de gasprijs is gekoppeld, was er sprake van een sterke daling
van de aardgasinkomsten. Financiën kwam met het voorstel om de
kleinverbruikersprijs niet te verlagen. Dat heb ik toen geweigerd. Ik zei: “Ik heb vier
jaar lang tegen alle commotie in volgehouden dat de kleinverbruikersprijs de olie
volgt en daarom volgt hij nu ook de olie.”
Lubbers vond dat het voordeel voor de koopkracht door de energieprijsdaling best
gecompenseerd kon worden door een lichte verhoging van de kleinverbruikersprijs.
Daar had hij wel gelijk in, maar ik zei dat ik niet wilde ingrijpen tegen de afpraken
in. “Als de Vegin, de gasproducenten, ermee komen, vind ik dat prima. Maar ik doe
het niet op eigen initiatief.” Dat respecteerde hij dan wel. Bovendien zei ik tegen
hem: “Over een maand zit hier toch een ander kabinet. En wat mijn opvolger doet,
moet hij zelf weten. Maar zolang ik hier zit, moet je het maar zien uit te zingen.”
Ik kan me niet herinnneren dat hij ooit achter mijn rug bij ambtenaren van
Economische Zaken zat te informeren, hoewel hij daar toch vroeger minister was
geweest. Als hij dat gedaan had, had hij het me wel gezegd. Dat deed hij wel vaker
met andere onderwerpen: “Ik heb nog even met die en die gesproken.” Het zal best
eens voorgekomen zijn dat hij met mijn ambtenaren sprak, maar ik had nooit het
gevoel: verrek, waar is hij nou weer mee bezig. Over de laatste jaren hoor je verhalen
dat hij zo bemoeierig bezig is, maar ik moet zeggen dat ik er niet zo veel last van
heb gehad.
Eén of twee keer is Lubbers boos weggelopen uit de vergade-
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ring van de ministerraad. Het was tijdens een van die lange besprekingen over de
begroting. Die vergaderingen verliepen vaak onder grote pressie. Bij het conflict was
ik niet direct betrokken. Het ging om een andere minister, die zich tegen de opvatting
van Lubbers keerde.
Ik weet nog heel goed hoe nijdig Lubbers was. Dat was heel duidelijk te zien.
Maar hij had zichzelf in de hand en zei: “Ik sluit de vergadering.” Hij hamerde
plotseling af, pakte zijn spullen en liep de Trêveszaal uit. Toen we de volgende dag
verder gingen, was het weer over.
Lubbers heeft zich eind 1984, begin 1985 toen door het rapport van de
RSV-enquêtecommissie mijn positie ter discussie kwam, heel voorzichtig gedragen.
Hij verkeerde in een moeilijke politieke situatie. Hij heeft me toen uitgelegd dat hij
niet in een vroeg stadium stelling kon nemen tegen het harde oordeel over mij van
de enquêtecommissie onder leiding van CDA'er Van Dijk.
De procedure was een beetje vreemd, dat is ook weer tijdens de paspoortenquête
gebleken. Er is een parlementaire commissie die iets onderzoekt en met conclusies
komt. In die conclusies worden oordelen geveld over een aantal mensen. Maar het
debat over de conclusies van de commissie laat altijd even op zich wachten, zodat
de vraag hoe de Kamer tegenover die mensen staat een tijdje onbeantwoord blijft.
Bovendien houdt de Kamer zo'n debat met zichzelf, zodat je als minister geen
gelegenheid hebt op constateringen van de commissie in te gaan.
Nadat de RSV-commissie een verklaring van mij als minister uit het voorjaar van
1980 “ronduit misleidend en daardoor onaanvaardbaar” had genoemd, had ik er grote
behoefte aan om de Kamer over dat essentiële punt nadere uitleg te geven. Dat heb
ik toen gedaan in december 1984. Ik wilde duidelijkheid. Nu moeten jullie het maar
zeggen, zei ik tegen de Kamer. De fracties van CDA en VVD verwierpen een motie
van wantrouwen van Den Uyl, dus kon ik blijven. Als de Kamer nee tegen mij had
gezegd, dan was ik natuurlijk op dat moment afgetreden.
Ik herinner me nog dat ik de volgende dag in de pauze van het debat, ik had de
verklaring al afgelegd, mijn antwoord aan de Kamer voorbereidde. Daar heb ik zes
uur aan gewerkt, vele malen herschreven. Toen ik in de ministerskamer van het
Tweede-Kamergebouw aan het werk was, kwam Jan de Koning
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binnen. “Ik heb goed nieuws voor je,” zei hij. “De CDA-fractie heeft je verklaring
geaccepteerd.”
In februari 1985 heeft Lubbers mij voluit gesteund. Hij zei toen in de Kamer dat
ik volwaardig moest kunnen blijven functioneren als minister. Eerder die maand had
hij al op zijn wekelijkse persconferentie gezegd dat hij het betreurde dat er
maandenlang “enige mist” rond mijn aanblijven had gehangen.
In maart van dat jaar, toen de oppositie in het vervolgdebat weer een motie van
wantrouwen tegen mij indiende, heeft Lubbers in de Kamer gezegd dat het hoogst
unfair was als ik als hoofdschuldige van de RSV-zaak werd aangewezen.
Ik wist natuurlijk al lang dat Lubbers mij niet zou laten vallen. Ik heb in die tijd
vele malen met hem gesproken. Nooit heeft hij tegen me gezegd dat ik moest aftreden.
Hij heeft altijd gezegd: “Je moet je verdedigen.” Ook intern heeft hij nooit gezegd
dat ik maar eens aan aftreden moest denken.
Natuurlijk had ik liever gezien dat hij naar buiten toe eerder had laten blijken dat
ik op zijn steun kon rekenen. Maar dan had hij moeten interveniëren in de procedure
van de Kamer, met alle risico's vandien. Dan had hij moeten kiezen voor Van Dijk
of fractievoorzitter De Vries, beiden partijgenoten van hem. Het risico bestond dat
zijn steun dan averechts had gewerkt. Ik kan me zijn voorzichtigheid wel voorstellen
uit politiek oogpunt. Ik val hem er niet hard om dat hij pas in het laatste stadium
kleur heeft bekend. De procedure dwong hem ertoe.
Toen ik in 1986 wegging uit de politiek, vroeg hij me: “Wat wil je gaan doen?”
Ik heb daarna een lijstje gemaakt van dingen die ik leuk zou vinden. Ik wou geen
burgemeester worden. Ik wou een gevarieerd scala van activiteiten hebben, waardoor
je lenig blijft.
Een heleboel van die banen die ik op het lijstje had staan, heb ik nooit gekregen.
Maar een heleboel dingen die er niet op stonden wel. Ik werd voorzitter van het
College van Ziekenhuisvoorzieningen, omdat de voorzitter onverwacht kwam te
overlijden. Ik vond het eigenlijk helemaal niet zo gek dat ze daarvoor aan mij dachten,
want ik had vroeger ook al in dat College gezeten. Het was zelfs zo, dat toen ik in
1977 voor het eerst minister werd, Wiegel tegen me zei: “Je wordt minister van
Economische Zaken en als dat niet lukt, word je staatssecretaris van
Volksgezondheid.”
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Zo'n benoeming bij het College van Ziekenhuisvoorzieningen is toch ergens in de
ministerraad geboren, net zoals mijn bemiddelaarsrol in het specialistenconflict.
Maar de invloed van Lubbers daarin is voor mij niet traceerbaar.
Ik zie hem nog wel eens, onregelmatig. Ik heb wel eens wat met hem te bespreken,
bij voorbeeld over het conflict rond de inkomens van de medische specialisten, waar
ik een bemiddelende rol in speelde. Dan maakte ik een praatje.
In zijn hele politieke carrière heeft Lubbers een goed ontwikkeld gevoel gehad
van mogelijkheden en onmogelijkheden. Wat je in een maatschappij kunt doen en
wat niet. Het is soms vervelend dat je sommige dingen net niet kunt doen, bij
voorbeeld op het gebied van overheidsuitgaven, terwijl die dingen wel nodig zijn.
Dan ziet hij van tevoren al in dat dat conflicten kan geven. En dan zegt hij dat het
kabinet het niet kan trekken. Dat is zijn politieke instinct.
Toen hij in 1973 minister werd in het kabinet-Den Uyl kreeg hij te maken met
allerlei dingen waar hij eigenlijk tegen was. Toen sloeg hij weliswaar met deuren,
maar hij wist dat als hij echt weg zou lopen, hij nog verder van huis zou zijn. Als
fractievoorzitter zag je hetzelfde. Misschien zag hij best in dat bepaalde ingrepen in
de overheidsfinanciën nodig waren, maar hij merkte dat die niet mogelijk waren in
zijn fractie.
In de eerste jaren van zijn premierschap waren er heel veel dingen mogelijk. De
sfeer was ernaar. In de jaren van zijn tweede kabinet was er minder mogelijk, terwijl
het waarschijnlijk net zo nodig was. Door de jaren heen heeft hij dat soort dingen
altijd goed aangevoeld. Hij is wat je noemt een politiek dier.
Hij werkt ook graag heel hard. Hij zat altijd al om zeven uur op het Torentje. In
het begin had hij nog niet zo veel om handen. Alle zaken moesten nog gaan lopen.
Hij voelde zich heel ongelukkig, omdat hij niet de hele dag kon werken. Nou, daar
is hij wel gauw ingekomen.’
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Hans Wiegel
Lubbers en het publiek
Tijdens zijn premierschap is Lubbers uitgegroeid tot een leider die zich
welhaast boven de partijen heeft verheven. Hoewel Lubbers met zijn
niet-polariserende imago niet te vergelijken is met politieke leiders uit het
recente verleden, kan hij zich wat zijn geliefdheid onder de kiezers betreft
meten met charismatische voorlieden als Den Uyl, Van Agt en Wiegel.
Hans Wiegel (1941), de jongste elder statesman van Nederland, kwam in
1967 voor de VVD in de Tweede Kamer. Hij was minister van Binnenlandse
Zaken en vice-premier in het eerste kabinet-Van Agt en tweemaal
oppositieleider. Vanaf eind 1982 is Wiegel commissaris der koningin in
de provincie Friesland.
Wiegel: ‘Ik zag Lubbers voor het eerst in 1973 in de Tweede Kamer bij de
regeringsverklaring van het kabinet-Den Uyl. Hij was minister van Economische
Zaken en zat tussen de andere leden van het kabinet achter de regeringstafel. Hij zat
daar heel braaf. Rondkijkend. Als je minister bent, en zeker als je jong minister bent
zoals hij, moet je in dat soort kamerdebatten de schijn ophouden dat je luistert naar
wat er in de Kamer wordt gezegd.
Ik herinner me niet dat ik in de periode van zijn ministerschap veel confrontaties
met hem heb gehad in de Kamer. Omdat ik oppositieleider was, had ik vooral
aanvaringen met minister-
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‘Hij is de populairste politicus van het land, maar hij doet nooit populair’ - Ruud Lubbers, Hans
Wiegel
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president Den Uyl. In de sociaal-economisch-financiële hoek waren de heren Boersma
en Duisenberg toen meer preponderant dan de heer Lubbers. Als er verschillen van
inzicht waren over zijn beleid, was het de woordvoerder economische zaken van de
VVD-fractie, Van Aardenne, die het woord voerde.
Ik had nog geen idee van wat hij later zou worden. Ministers van Economische
Zaken die afkomstig zijn uit het bedrijfsleven keren daar heel vaak naar terug. Dat
gebeurde met de heer Andriessen, die in de raad van bestuur kwam van de Koninklijke
Emballage Industrie Van Leer, voordat hij voorzitter werd van het Nederlands
Christelijk Werkgeversverbond NCW. En dat gebeurde ook met de heer Langman,
de directe voorganger van de heer Lubbers, die lid werd van de raad van bestuur van
de Algemene Bank Nederland.
Pas in een latere fase van zijn ministerschap kon je merken dat zijn rol anders
werd. Op een gegeven ogenblik liet hij blijken in de politiek te willen blijven. Dat
was toch wel uitzonderlijk. Hij stelde zich beschikbaar voor de kandidatenlijst en hij
kreeg daar ook een zekere positie op. Tot dan toe speelde hij misschien wel een rol
in het kabinet zelf, maar voor de parlementaire buitenwacht waren het toch vooral
de heren De Gaay Fortman, Van Agt en Boersma die in het CDA-smaldeel het gezicht
bepaalden.
Toen ik in 1977 met de heer Van Agt ging praten over mogelijk meeregeren,
kwamen wij op het lucide idee om twee anderen uit onze groeperingen te belasten
met het schrijven van de sociaal-economische paragraaf van het regeerakkoord. Voor
de VVD was dat Van Aardenne. Van Agt koos Rinus Peijnenburg, een van zijn
vertrouwelingen. De heer Lubbers was minister van Economische Zaken geweest,
maar voor zover ik dat kon bezien speelde hij in de formatie van het kabinet van Van
Agt en mij geen rol.
Hij kwam pas echt politiek op het tapijt toen hij in 1978 de heer Aantjes opvolgde.
Fractievoorzitter Aantjes was de sprekende man als het ging om de politieke
plaatsbepaling van de CDA-fractie ten opzichte van het kabinet. Hij liet zich niet
overspelen door zijn tweede man, toen Lubbers. Toen Aantjes weg ging, kwam de
heer Lubbers vanuit de coulissen naar voren.
Tijdens de twee kabinetten-Lubbers is er elke week overleg tussen de premier, de
vice-premier en de beide fractievoorzitters.
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Elke woensdag met een broodje en een glaasje melk in het Torentje. In de tijd van
het eerste kabinet-Van Agt vonden dat soort sessies niet plaats. Van Agt redde zich
met fractievoorzitter Lubbers van het CDA en ik had vaak contact met fractievoorzitter
Rietkerk van de VVD. Van Agt en ik praatten veel met elkaar en Rietkerk en Lubbers
zullen wel vaak met elkaar gepraat hebben. Maar regelmatig overleg met zijn vieren,
dat gebeurde niet.
Mijn opvatting was: elke groepering moet maar intern afstemmen wat men van
alles vindt. Dus als er door de VVD-fractie allemaal hoogst interessante ideeën op
tafel werden gelegd, dan trachtte ik me daarmee te redden. En diezelfde positie gunde
ik graag mijn counterpart.
Of het nou over Zuid-Afrika ging of over de kernbewapening, ik hoorde wel van
Van Agt hoe de moesjenara in het CDA was verlopen. Dan hoorde hij van mij hoe
de zaak in de VVD-fractie lag. Dan sloten we samen kort om te kijken of we eruit
konden komen. Misschien bracht ik die scheiding veiligheidshalve ook wel aan,
omdat ik wel eens hoorde over de verschillende varianten waar fractievoorzitter
Lubbers zo ruimschoots mee kon omspringen.
Ik heb de heer Lubbers veel zien opereren tijdens de interne discussie over Bestek
'81, het bezuinigingsprogramma van het eerste kabinet-Van Agt. Wat opviel was dat
Lubbers het meest minister Albeda van Sociale Zaken steunde. Die wilde niet zo
veel bezuinigen als zijn partijgenoot minister Andriessen van Financiën. Dat was
toen een van de perikelen.
In het conflict met Andriessen wist Albeda zich voluit politiek gesteund door
Lubbers. Die vroeg in de Bestek-discussies telkens of het nog een onsje minder kon
zijn. Zo kon Albeda zijn ideeën doordrukken. Dat maakte de besluitvorming aan de
hand van de voorstellen van Andriessen moeilijker. Uiteindelijk heeft dat geleid tot
het vertrek van minister Andriessen.
Achteraf kun je zeggen dat, zo kort na het kabinet-Den Uyl, de geesten nog niet
rijp waren voor een dergelijk omvangrijk bezuinigingsplan. Voor de CDA-fractie
gold dat ze de steven nog niet volledig wilde wenden. Misschien gold dat voor de
heer Lubbers evenzeer.
Toen hij zelf minister-president werd, heeft Lubbers het roer alsnog volledig
omgegooid. Daar is niets wrangs aan. Als wij die
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bezuinigingslijn toen niet hadden ingezet was dat vier jaar later niet gebeurd. Die
tussenfase is blijkbaar gewoon nodig geweest. Als het eerste kabinet-Van Agt er niet
was geweest en dat merkwaardige kabinetje met de PvdA niet, had ook het eerste
kabinet-Lubbers niet met het beleid kunnen komen waarmee het uiteindelijk gekomen
is.
Tussen het kabinet-Van Agt en het aantreden van Lubbers als minister-president
is de situatie binnen het CDA totaal veranderd. Een van de grootste perikelen was
dat het CDA zich veel linkser opstelde dan nu omdat het werd bedreigd door de
aanvallen van de PvdA. Bovendien had je daar die loyalisten in de fractie, een stuk
of zeven, en een aantal lieden eromheen die nog niet konden wennen aan de gedachte
dat er een wat andersoortig beleid nodig was.
Derde punt was dat het kabinet toen slechts beschikte over een meerderheid van
formeel zevenenzeventig zetels in de Tweede Kamer en daar kon je ook nog wat van
af doen vanwege die merkwaardige constructie met die loyalisten. Dus de
financieel-economische koers moest worden omgegooid in een periode waarin het
CDA, in 1977, heel snel van coalitiepartner was veranderd en bovendien intern een
verdeeld huis was.
De intensieve bemoeienis van de heer Lubbers met het kabinetsbeleid is misschien
te verklaren uit zijn karakterstructuur. Hij wil heel graag zelf aan de touwen trekken.
Dat doet hij als minister-president door krachtige beslissingen te nemen. Hij deed
dat vroeger als fractievoorzitter door het kabinetsbeleid aan te passen door zelf met
varianten te komen. Begrijpelijk, want hij moest de linkervleugel van zijn fractie
laten zien dat hij voor elk kabinetsvoorstel een alternatief maakte. Ik kan dat dus wel
verklaren. Het was alleen een beetje lastig. Gelukkig heb ik er als minister van
Binnenlandse Zaken niet zelf last van gehad.
Als de vijf Bestek-ministers, Van Agt, Andriessen, Albeda, Van Aardenne en ik,
op het Catshuis dicht bij een compromis waren, belde Van Agt de heren
fractievoorzitters een enkele keer om te komen. Het gebeurde vaak dat Lubbers zo
veel varianten op het moeizaam bereikte compromis losliet, dat de ballen meteen
weer gingen rollen en alles heel anders kwam te liggen. Heel vervelend.
Van Agt en ik hebben een keer een heel klein grapje met hem
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uitgehaald. Dat wil ik nu na al die jaren wel eens vertellen. Ik hoorde van Van Agt
dat de heer Lubbers weer op komst was. En toen zeiden we tegen elkaar: “Hij komt
vast weer met een alternatief. Daar zeggen we dan onmiddellijk ja op.” Dus dat
hebben we gedaan. We zeiden tegen hem: “Wat een fantastisch idee, Ruud”.
Hij was zo verbaasd dat zijn twee gesprekspartners zijn idee zo briljant vonden
dat hij maar weer op zijn eigen alternatief begon te variëren. Zo kwamen we uit bij
ons oorspronkelijke plan. Dat was het bewijs dat hij ervan houdt om steeds nieuwe
varianten te verzinnen. Van Agt en ik hebben er toen hij weer weg was ontzettend
om gelachen.
De relatie tussen Van Agt en Lubbers kwam zeer gemengd op mij over. Een
minister-president met een geestverwante fractievoorzitter die telkens iets anders
wil, zegt wel eens: pffffft. Maar Van Agt heeft zich tegenover mij nooit negatief over
Lubbers uitgelaten. Ja, wel in de zin van daar komt hij weer met zijn varianten. “Maar
ja, je weet hoe die fractie is,” zei Van Agt dan.
Hij is meer prime minister dan voorzitter van de ministerraad. Als een minister
met voorstellen komt, probeert hij op voorhand te sturen. Ik denk dat dat samenhangt
met hoe je als persoon gebakken bent. Hij vindt dat heerlijk om het zo te doen. Je
kunt niet zeggen dat de minister-president in de loop van de parlementaire
geschiedenis meer macht naar zich heeft toe getrokken. De manier van opereren
heeft sterk met de persoon te maken. Minister Kuyper en minister Colijn gaven ook
zeer preponderant leiding aan hun kabinet.
Als minister-president doet hij door zijn alles overheersende bemoeienis denken
aan Den Uyl. Maar Den Uyl had vaak van te voren iets bedacht en dan moest je van
goeden huize komen om hem er vanaf te brengen. Lubbers is meer flexibel.
Ik opereerde als VVD-leider in het kabinet heel anders. Van Aardenne deed het
economisch-financiële deel van het beleid. Pais had vanuit onderwijs weer een heel
andere inbreng. Mijn Tweede-Kamerfractie leidde ik met hetzelfde uitgangspunt:
ieder fractielid runt zijn eigen winkel. Ik hoor het wel en dan trek ik bepaalde
conclusies. Als ik de hoofdpunten van de koers maar mag uitzetten. Zo heeft iedereen
zijn manier van werken. Ik zeg er niks positiefs of negatiefs over. Het is maar hoe
je gebouwd bent.
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Van Agt en ik leken helemaal niet op elkaar, maar wij hadden allebei de opvatting
dat iedereen moet zorgen dat hij zijn eigen winkel goed runt. Leven en laten leven.
Geef de ander de ruimte. Dat past niet helemaal op de wijze van opereren van de
heer Lubbers. Tegen Van Agt kon je gewoon zeggen: “Dat is allemaal mooi en aardig.
Dat mot blijkbaar van die fractie van jou. Maar ik zit ermee en mijn fractie komt er
niet uit. Dus op dit punt moeten we tegemoetgekomen worden.”
Terwijl er toen net als in de kabinetten van Lubbers een meerderheid van
CDA-ministers was, zei de premier dan in de vergadering van de ministerraad: “Ja,
jongens, we kunnen nou wel dit of dat willen, maar daar kan de vice-premier zich
niet mee redden. Dus moet het een slag anders.”
Of dat soort uitlatingen nu ook gedaan worden in de Trêveszaal weet ik niet. Maar
bij Van Agt was die habitus er zeer nadrukkelijk. Dat maakte het werken in het
kabinet ook heel plezierig. Ik wist dus dat als ik iets had waar ik me niet mee kon
redden met de VVD-fractie, dat ik dat dan gewoon kon zeggen. Dan werd daar
rekening mee gehouden. Dan hoefde ik dus niet met de minister-president te gaan
knokken.
In de VVD hebben ze Van Agt als de premier van de coalitie beschouwd. Ik denk
dat de VVD-fractie Lubbers veel meer ziet als de eerste man van het CDA. Dat kan
een oorzaak zijn geweest van de val van het tweede kabinet-Lubbers. De afschaffing
van het reiskostenforfait als financiering voor het milieuplan was de laatste druppel.
De val van het kabinet was - hoop ik - vooral het signaal van de VVD in de richting
van Lubbers en het CDA: we willen straks wel weer samenwerken, maar dan meer
vanuit een gelijkwaardige positie.
Ik weet niet of ik het zo verschrikkelijk leuk zou vinden om vice-premier onder
de heer Lubbers te zijn. Hoewel mijn relatie met hem zodanig is dat dat misschien
iets heel moois zou kunnen worden. Sinds ik commissaris ben en hij premier hebben
we regelmatig contact. Hij komt soms naar Friesland. Dan wandelen we wel eens
door mijn tuin in Giekerk. Een andere keer eet ik een broodje op het Torentje. Dan
praten we niet over de prijs van peultjes, maar over andere zaken. Dat gaat altijd heel
plezierig en openhartig.
Lubbers is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een paradoxaal
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figuur. Hij is de populairste politicus van het land, maar hij doet nooit populair. Als
je in de opiniepeilingen hoog scoort is het heel verstandig om een low profile te
kiezen tijdens vergaderingen en partijbijeenkomsten.
Als je een ander profile kiest, bijvoorbeeld door in je uitlatingen altijd donder en
bliksem te laten doorklinken, dan krijg je wel enthousiasme in de zaal, maar de
mensen die thuis voor de televisie zitten te kijken en op een andere partij willen
stemmen, vinden dat misschien heel afschuwelijk. Als je hoog scoort in de
waarderingscijfers, kun je het je ook permitteren een beetje rustig over te komen. Ik
denk dat hij low profile kiest in zijn uitlatingen om die scores zo hoog te houden.
Als ik er zo over spreek, denk ik dat hij dat heel doelbewust doet. Laat ik het zo
zeggen: ik acht de heer Lubbers er intelligent genoeg voor.
Als politicus moet je je altijd aanpassen aan de omstandigheden. Ik ben aanvoerder
van de VVD geweest in een tijd dat mijn partij een heel klein partijtje was dat werd
gemangeld tussen D66 en DS'70. Ik heb toen ook heel bewust een ander profiel
gekozen. Dat werkte toen in die situatie. Kijk, als ik nu VVD-leden toespreek in
zaaltjes, hoef ik heus niet hetzelfde verhaal te houden als in 1973. Ik kan nu ook een
andere toon kiezen: die van elder statesman.
Zijn bedachtzame manier van optreden kan ook te maken hebben met zijn
karakterstructuur. Lubbers is een sterk analyticus. Het flamboyant uitdragen van je
ideeën past daar niet bij. Dat wil niet zeggen dat hij geen emoties heeft. Hij heeft ze
getoond in confrontaties met de heer Voorhoeve in de Kamer. In het debat over de
herkomst van het WIR-lek en in het debat rond de rol van minister Van den Broek
in de paspoortenzaak. Hij is heel touchy als hij persoonlijk op iets wordt aangesproken.
Dat vind ik heel begrijpelijk. Ik zou ook alleen emotioneel worden als mijn integriteit
wordt aangetast. Verder zou het me worst wezen.
Hij is ook buiten het CDA zo populair, omdat de mensen in het land het beleid
van zijn twee kabinetten positief waarderen. Dat blijkt uit allerlei onderzoeken.
Feitelijk kun je zien dat het de mensen niet slecht gaat. De gevolgen van het beleid
merken ze in hun portemonnee, hoe materialistisch dat ook is. De mensen zijn redelijk
optimistisch voor de toekomst. Dat straalt dan uit naar de eerste vertolker van dat
beleid.
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Ook ondernemers en de grote werknemersorganisaties hebben - ondanks hun kritiek
- veel waardering voor zijn prestaties. Laat ik het zo zeggen: ik denk dat de kiezers
heel weinig echte kritiek kunnen formuleren. De oppositie in de Kamer kan het niet
en doet het ook niet. Het is knap als je dat als minister-president weet te bereiken.
Ik denk dat de kiezers zich ten opzichte van de kabinetten-Lubbers grosso modo
anders opstellen dan dat vroeger wel eens het geval is geweest. Het kabinet-Den Uyl
en het kabinet waarin ik gezeten heb, zaten in een veel grotere strijdpositie met
bepaalde groepen in de samenleving. Er is natuurlijk hier en daar nog wel eens zo'n
demonstratie, maar over het algemeen is er minder kritiek. Ook dat straalt ook meteen
af op de aanvoerder.
Door het succes van zijn beleid en het uitblijven van echte kritiek is hij bijna een
nationaal leider geworden. Hij is in 1989 vijftig jaar geworden. Dat is nog jong. Wat
moet hij nog? Lubbers en ik hebben daar samen wel eens over gesproken. Het is
natuurlijk een moeilijk punt voor hem. Ik ken het probleem, omdat ik er zelf ook
voor gestaan heb.
Als je jong in de politiek begint, heeft dat als nadeel dat je er heel moeilijk uit kunt
stappen, omdat je je dan moet afvragen wat je nog zult gaan doen in het leven. Dat
is een perikel. Als je zoals de heer Lubbers al jong op belangrijke posten zit, minister
van Economische Zaken, fractievoorzitter, minister-president, dan is er niet zo veel
bijzonders meer. Voor een voormalig minister-president uit een klein land valt het
ook niet mee een post in het buitenland te krijgen. Er moet toevallig maar net iets
vrijkomen waar de grote landen geen animo voor hebben.
Als je minister bent geweest en je treedt af, moet er onmiddellijk een nieuwe baan
voor je zijn, want anders lig je eruit. Na enige tijd is je marktwaarde nul. Je moet
iets krijgen vanuit je huidige baan.
Lubbers kan hoogstens minister-president blijven. Zo simpel is dat. De allermooiste
kroon daarop zou natuurlijk zijn als hij een even succesvol minister-president kan
zijn van een anderkleurig kabinet. Dat is nog nooit vertoond. Die uitdaging zou een
van de weinige originele dingen zijn die ik voor hem kan verzinnen. Misschien is
het ook wel een ambitie in het diepst van zijn gedachten.’
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‘Een beetje ouwemekkeren is er niet bij’ 1982: Piet Steenkamp, Ruud Lubbers
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Piet Steenkamp
Lubbers als partijman
Met zijn eigen partij heeft Ruud Lubbers enigszins een moeilijke
verhouding. In het CDA valt regelmatig te beluisteren dat Lubbers zich anders dan Van Agt - te weinig presenteert als “een van ons”. Eerst in de
KVP en later in het CDA is Lubbers' optreden nauwgezet gevolgd door
“de peetvader van het CDA” Piet Steenkamp, die vanaf 1968 betrokken
was bij de fusie van KVP, ARP en CHU en gekozen werd tot eerste
CDA-voorzitter.
Als voorzitter van de Eerste Kamer vanaf 1983 en als ere-voorzitter van
het CDA sinds 1980 heeft Steenkamp regelmatig contact met Lubbers en
is hij een raadsman en een waarnemer van Lubbers als minister-president
en CDA-leider. In 1971 en 1982 was Steenkamp informateur.
Professor dr Antonius Jozef Maria Steenkamp (1925) studeerde economie
aan de Katholieke Economische Hogeschool in Tilburg en promoveerde
daar op een dissertatie over de bedrijfsorganisatie in
protestants-christelijke kring. Van 1949 tot 1966 was hij eerst als
bedrijfseconoom en later als directeur verbonden aan het familiebedrijf,
de Uithoornse Baconen Conservenfabriek. Sinds 1960 is Steenkamp
buitengewoon hoogleraar en sinds 1966 gewoon hoogleraar in het sociaal
recht aan de Technische Universiteit Eindhoven.
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Steenkamp: ‘Lubbers was niet actief in de landelijke KVP voordat hij minister werd.
Ik ben hem althans nooit tegengekomen. Maar eenmaal bewindsman in het
kabinet-Den Uyl, dus vanaf 1973, liet hij zich regelmatig op partijmanifestaties zien.
Dat doen ze allemaal. Dat hoort erbij, anders word je niet opnieuw minister.
Tijdens het kabinet-Den Uyl heeft Lubbers als partijman geen blijvende indruk
op mij gemaakt. Het heeft mij dan ook niet verbaasd dat in 1977 Dries van Agt tot
lijsttrekker werd gekozen en niet Ruud Lubbers. Pas toen hij eind 1978
fractievoorzitter van het CDA werd, ging hij zich meer met de partij bemoeien.
Qualitate qua was hij namelijk aanwezig op de vergaderingen van het partijbestuur.
Ik was toen voorzitter van het CDA en ik herinner me uit die tijd dat hij zich
werkelijk overal voor interesseerde. Hij praatte ook mee over procedurele zaken en
over de aanstelling van medewerkers op het partijbureau. Hij had een brede
belangstelling zullen we maar zeggen.
Ik kon me als voorzitter altijd vreselijk ergeren aan bestuursleden die tijdens de
vergadering andere dingen zaten te doen, brieven schrijven of de krant lezen. Maar
hij deed dat gelukkig niet. Ook noteerde hij niet alles wat werd gezegd, zoals andere
bestuursleden. Hij schreef alleen af en toe een paar kleine dingetjes op een papiertje.
Die methode gebruikt hij nog steeds.
Als ik tijdens de vergadering in moeilijkheden kwam, greep hij - tot mijn vreugde
- wel eens in. “Voorzitter, zou u dat niet zo en zo doen,” kwam hij dan bescheiden
uit de hoek. Hij gooide me dan een reddingsboei toe. Dat was soms nodig, want het
was vaak niet eenvoudig KVP, ARP en CHU op één lijn te krijgen. Ik heb er tot vlak
voor de fusie rekening mee gehouden dat het hele CDA er toch niet zou komen.
Lubbers was een groot voorstander van die fusie, maar in de partij was toen de
kritiek dat de fractie niet snel genoeg ging. Er dreigde een kloof tussen wat mensen
in het land wilden en Den Haag, met andere woorden tussen onze achterban en de
fractie in de Tweede Kamer. Als je het mij vraagt, was dat zijn moeilijkste periode,
want hij wist wat de partij wilde, maar voelde bliksems goed aan dat in de fractie
verschillend werd gedacht.
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Hij moest buitengewoon omzichtig manoeuvreren om de fractie bijeen te houden.
Het kabinet-Van Agt/Wiegel steunde op een kleine meerderheid en dissident
stemgedrag van de loyalisten in de CDA-fractie kon de meerderheid elk moment
veranderen in een minderheid. Het eindresultaat was dat de fractie bij elkaar is
gebleven en het kabinet de eindstreep heeft gehaald. Maar daar is wel een prijs voor
betaald. Het economisch herstelbeleid is daardoor veel te laat op gang gekomen.
Na de verkiezingen van 1982 heeft Van Agt gezegd dat ‘nij geen fractieleider
meer wilde zijn en dus ook geen premier van een nieuw kabinet. Dat was na een
langdurig gesprek met onder anderen partijvoorzitter Bukman bij Dries thuis op de
Heilig Land Stichting in Nijmegen. Hij heeft toen in een brief aan de CDA-fractie
Jan de Koning aangewezen als zijn opvolger. Dat was natuurlijk niet leuk voor
Lubbers, want iedereen ging ervan uit dat hij het zou worden. Ik was ook hoogst
verbaasd toen ik de voorkeur van Van Agt hoorde.
De enige die er niet warm of koud van werd was De Koning zelf. Ik wou dat ik
zo was, tjongejonge wat een mooie kerel is dat. De Koning heeft onmiddellijk gezegd
dat ze hem niet moesten nemen, maar Lubbers. De fractie heeft toen Lubbers
aangewezen. Voor Van Agt was dat nogal pijnlijk, want hij had iemand aanbevolen
en de fractie ging er niet mee akkoord. Het is nog steeds geen dikke mik tussen die
twee.
Eenmaal minister-president kreeg Lubbers weer een andere relatie met de partij.
Als ere-voorzitter van het CDA zou ik me moeten ergeren dat Lubbers zo weinig
partijman is sinds hij optreedt als minister-president. Maar ik begrijp hem zo goed.
Zelf kan ik als voorzitter van de Eerste Kamer ook niet voluit partijman zijn.
Ik heb in het verleden altijd veel kritiek gehad op een minister-president die te
veel afstand nam van zijn coalitiepartner. Die dus in de eerste plaats partijleider was
en pas in de tweede plaats minister-president. Ik ben dus juist blij dat Lubbers zich
niet al te veel presenteert als CDA-premier. Maar dat zijn ze in de partij lang niet
allemaal met mij eens.
Hij mag dan geen typische CDA-premier zijn, voor de partij doet hij wel veel.
Alleen gaat hij wel eens tegen de wil van de partij in. Dan denk ik vooral aan
benoemingen. “Het CDA kan
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niet altijd zijn zin krijgen,” zegt hij dan. “Nou is een andere partij een keer aan de
beurt.”
Het is typerend voor zijn intellectuele aanleg dat hij gevestigde opvattingen telkens
opnieuw beoordeelt. Ik geef hem daar groot gelijk in. Het CDA denkt wel eens de
wijsheid in pacht te hebben en het partijkader heeft kritiek als hij aarzelt. Dat pleit
juist voor hem, vind ik. Na de oorlog studeerde ik bij professor Cobbenhagen in
Tilburg en die zei altijd tegen zijn studenten: “Dames en Heren, ban de twijfel niet
uit, want de twijfel zuivert.”
We hebben veel contact omdat hij kwesties met mij te bespreken heeft als voorzitter
van de Eerste Kamer, maar ook omdat hij bepaalde zaken aan mij wil voorleggen
als ere-voorzitter van het CDA. Omdat ik het grootste deel van de week in Eindhoven
ben, handelen we veel telefonisch af. Maar Lubbers is niet zo'n beller. Ik bedoel: hij
belt wel vaak, maar het zijn nooit lange gesprekken. Hij belt zakelijk. Er is nooit een
gezellige uitloop.
Het is uitgesloten dat Lubbers je opbelt en het gesprek begint met: “Zit je lekker
in de tuin?” Dat deed Van Agt wel, die kon zo'n conversatie meer versieren. Lubbers
niet. “Goedemiddag. Ik heb je even nodig.” Ben je eenmaal goed en wel aan het
praten, dan is het gesprek plotseling afgelopen. Ineens is hij weg. Dan heeft hij zijn
boodschap binnen. Een beetje ouwemekkeren is er niet bij. Hij kent dat woord niet
eens.
De beste tijd dat ik met hem kan praten is 's morgens om halfacht. Dan zit hij in
zijn kamer op het Binnenhof en ik op de universiteit. Hij mag dan zeer doelgericht
zijn, hij is wel een man die je bemoedigt. “Kan ik nog wat voor je doen,” vraagt hij
altijd. “Moet er nog iemand gebeld worden?” vraag hij dan. En hij komt zijn
toezeggingen ook na.
Ik herinnerde hem eens aan een afspraak die we negen maanden eerder hadden
gemaakt. “Ja,” zegt hij, “ik weet nog precies waar het over ging.” Ik zeg: “Maar ik
heb nog niks gehoord.” Zegt hij: “Klopt. Het is me nog niet gelukt.” Maar hij wist
nog zeer nauwkeurig waar het over ging.
Nog een voorbeeld. Iemand moest een bepaalde functie krijgen, vond ik. Op
woensdag gaf ik dat door aan zijn secretaresse, zodat ik de baas zelf niet hoefde te
storen. Binnen vierentwintig uur liet hij terugbellen en was de zaak geregeld, terwijl
het niet
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eens om iemand van het CDA ging. Hij maakt altijd zijn beloftes waar, hoe druk hij
ook is.
Hij is op een zakelijke manier attent. Ik kwam hem een keer op een bijeenkomst
tegen en zei: “Ruud, ik hoorde dat je op de KRO iets over een brief van de paus zei.”
Hij: “Ja, dat ging over een lezing die ik ergens heb gehouden.” De volgende dag
komt er met de post een enveloppe met de tekst van zijn lezing en een aardig briefje
met de hartelijke groeten. Dat is typisch Ruud. Ik had er helemaal niet om gevraagd,
maar hij weet dan dat je geïnteresseerd bent.
Van Agt heb ik ooit omschreven als een blok beton met bloemetjes erop. Lubbers
is bovenal functioneel gericht, zonder rozegeur en maneschijn. Toen ik bij toeval
hoorde dat hij vijftig werd, heb ik hem fruit gestuurd. Maar normaal gesproken doen
we niets met verjaardagen. We kennen de data niet eens. Dat interesseert hem niet.
Mij ook niet trouwens. Belangrijker is dat Steenkamp af en toe in de Eerste Kamer
bepaalde zaken in orde kan maken.
Lubbers vraagt mij natuurlijk wel eens of ik een behandeling van een wetsvoorstel
in de Eerste Kamer kan bespoedigen, want hij vindt het vreselijk dat alles maar blijft
liggen. Ik overleg dat dan met de fractievoorzitters. “Heren, de minister-president is
vanmorgen bij mij geweest en hij wil dat we de Harmonisatiewet deze week nog
afronden.” Als zijn opzetje dan niet lukt, krijg ik geen enkel verwijt van hem. Hij
weet een scheiding aan te brengen tussen mijn functioneren als voorzitter van de
senaat en als ere- voorzitter van de partij.
Als ere-voorzitter bespreek ik heel andere zaken met hem. Dan gaat het meer over
personen, programmapunten en partijpolitiek. Hij heeft bij zulke gesprekken een
typerende opstelling. Hij zal nooit zeggen: “Wat vind je hiervan?” Dat doen veel
mensen, maar dat beschouw ik altijd als een belemmering om mijn mening te geven,
want dan heeft die andere meneer al een keuze gemaakt.
Lubbers schotelt je altijd verschillende mogelijkheden voor. Hij laatje kiezen. De
alternatieven staan meestal op een papiertje en dan zegt hij: “Ik zal ze je voorlezen”
en dan volgen er drie of vier mogelijkheden. Als ik dan zeg: “Nummer drie lijkt me
wel wat,” dan antwoordt hij: “Dat dacht ik ook” of: “Ik had gedacht aan nummer
twee.”
Vlak voor het begin van de verkiezingscampagne van 1989
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hebben we het over de verkiezingsleuzen gehad. Dan gaat het precies hetzelfde. Hij
leest de verschillende leuzen voor en vraagt dan je mening. “Lubbers, vast en zeker,”
“Lubbers, wie anders?,” “Lubbers voor de verandering,” “Verder met Lubbers” en
nog een paar. Ik vond dat bij sommige te veel nadruk werd gelegd op zijn persoon.
Dat was hij met me eens, maar hij is ook slachtoffer van de veramerikanisering van
het Nederlandse kiessysteem.
Zo opereert hij ook als het over bepaalde benoemingen gaat. Je noemt dan een
naam. Een typerende reactie van Lubbers is dan niet: “Dat moet je nooit doen,” maar:
“Heb je ook wel eens aan die en die gedacht.” Het is een bijna unieke benadering en
ik kan dat zeggen, want ik heb ook in de universitaire wereld heel wat ervaring
opgedaan met voorzitters en benoemingen.
Ik geef mijn studenten vaak in een college het voorbeeld van Napoleon en dan
vraag ik hun altijd waarom Napoleon zo'n grote man is geworden in de geschiedenis.
Na Jezus Christus zijn over Napoleon de meeste biografieën verschenen.
Waarom zoveel? Niet alleen omdat hij een groot generaal was. Dat óók. Maar het
juiste antwoord is omdat Napoleon verschillende kwaliteiten combineerde. Hij was
een uitstekend generaal, maar ook een groot staatsman en een voortreffelijk wetgever.
Hij is uniek door die combinatie. Er zijn knappe generaals, maar die zijn weer slechte
staatslieden. Er zijn slimme wetgevers, maar die voldoen weer niet als staatsman.
Ik vind dat Lubbers ook uniek is door de combinatie van eigenschappen die je
afzonderlijk wel bij anderen vindt, maar die je heel zelden in één persoon verenigd
ziet. Ik ken lui die politiek uitstekend strategisch denken, maar heel slechte tactici
zijn. Er zijn mensen die in de politiek veel gevoel hebben voor eb en vloed, maar die
geen antwoord weten op de vraag wat de onderstroom in de maatschappij is.
Ik vind dat Lubbers heel goed het incidentele kan oplossen, maar toch oog heeft
voor die onderstroom. Als je een speech van hem hoort, plaatst hij bepaalde voorvallen
altijd in de totale structuur. Hij praat over vijf procent extra voor de verpleegkundigen
of over de politiesalarissen, maar het is uitgesloten dat het daar alleen over gaat. Hij
plaatst zulke onderwerpen op een hoger niveau.
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Het is onvoorstelbaar hoe hij in een betoog kan overschakelen van de euthanasie
naar de ambtenarensalarissen en vervolgens naar de milieuverordeningen. Hij is
bovenal deskundig. Engagement en passie komen bij hem op de tweede en derde
plaats. Zijn passie, als hij die heeft, zal hij nooit sterk uiten.
Een zaal vindt het pas mooi als je polariseert, als je een schop geeft tegen de PvdA
of de VVD. Van Agt deed dat wel. “We buigen niet naar links en we buigen niet
naar rechts.” Maar Lubbers weigert dat te doen. Dus luistert de zaal wel aandachtig,
maar is het applaus vooral beleefd. Ook wel waarderend, maar zijn betoog wordt
niet onderbroken. Dat wil hij zelf niet.
Als je vraagt of Lubbers een bepaalde stempel op de maatschappij heeft gedrukt,
moet ik toch vooral het terugdringen van de overheidsfinanciën noemen. En het
streven naar een markt-economie met een sociaal accent. Dat de kruisraketten er niet
zijn gekomen, hebben we aan Reagan en Gorbatsjov te danken. En het bevorderen
van de Europese integratie had een ander in zijn plaats ook gedaan. De
milieuvervuiling, tot slot, moet hij wel aanpakken, anders stikken we met z'n allen.
Het is moeilijk aan te geven waar Lubbers de knop heeft omgedraaid, waar hij een
wending aan het stuur heeft gegeven en de samenleving op een nieuw spoor heeft
gezet. Hij heeft vooral als trouble-shooter fouten uit het verleden hersteld. Daaruit
blijkt misschien geen grote passie voor allerlei toekomstgerichte hervormingen, maar
het was wel noodzakelijk. Het is niet leuk met een brandspuit te komen en een brand
te blussen, maar het was wel zijn eerste verantwoordelijkheid. Het getuigt ook van
visie.
Eén man kan zeker wel een doorbraak veroorzaken. Kijk maar naar Joop van den
Ende. Ik weet niet of er een grote club achterzit, maar wat niemand in tientallen jaren
is gelukt, namelijk het mediabestel kraken, lijkt Joop van den Ende te lukken.
Om het positief te formuleren: Lubbers heeft een klimaat geschapen waardoor de
ondernemingszin weer is teruggekomen. De mensen willen weer werken.
Ondernemers durven weer te investeren. Er is meer vertrouwen gekomen. Niet alleen
bij de multinationals. Tien jaar geleden ging een bedrijf liever twintig kilometer naar
het zuiden om zich in België te vestigen. Maar als je nu van Eindhoven naar Tilburg
rijdt, zie je overal nieuwe
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bedrijven staan en dat is vooreen deel aan Lubbers te danken. Er kan weer geld
worden verdiend.
Uit die verzakelijking van de maatschappij spreekt toch ook een visie. Alleen al
het begrip “no nonsense” heeft een wonder bewerkstelligd. Ik zdu wel eens willen
uitrekenen hoeveel banen dat begrip tot gevolg heeft gehad. Zo'n woord tekent de
man.
Hij vindt dat Margaret Thatcher te ver gaat met het uitkleden van de overheidstaken.
Hij wil wel privatiseren en bevoegdheden overdragen aan net maatschappelijk
middenveld, maar hij vindt dat de overheid wel haar eigen verantwoordelijkheid
heeft. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat alles wat we opgebouwd hebben sinds het
Kinderwetje van Van Houten in 1874 opeens wordt afgebroken. Hij zegt heel
duidelijk: “Tot hier en niet verder.”
Hij trapt ook op de rem als Ruding te ver gaat met het terugdringen van het
financieringstekort, of als de partij te ver gaat met het spreiden van allerlei
verantwoordelijkheden over de samenleving. Je kan niet alles aan bepaalde
organisaties overlaten, vindt hij. Al was het alleen maar omdat het nog maar de vraag
is of ze wel democratisch worden gecontroleerd. Ik ken vele stichtingen waar geen
democratisch bestuur aan te pas komt. Lubbers ziet dat ook.
Hij heeft niets illusionistisch. Het laatste dat een mens verliest zijn zijn illusies
zegt men wel eens. Nou, dat hoef je bij Lubbers niet te zeggen. Die kan ze niet
verliezen, hij heeft ze nooit gehad.
In het voorjaar van 1989 heeft hij een interview gegeven waarin hij liet
doorschemeren dat hij maar af en toe naar de kerk gaat. Prompt vroegen een paar
zeer vooraanstaande katholieken aan mij of dat waar was. Ik zei: “Mensen, even
wachten, over veertien dagen heb je antwoord.” Vervolgens ben ik naar Lubbers
gegaan en heb ik gezegd: “Luister eens, die opmerking van je heeft nogal een slechte
indruk gemaakt.”
Lubbers vindt mijn vragen allang niet meer raar, dus vertelde hij me rustig dat hij
wel degelijk regelmatig in de kerk zit. Uiteraard betekent dat nog niet dat hij echt
kerkelijk is. Maar wat is diep gelovig? De gesprekken die we daarover hebben gehad,
zijn op de vingers van één hand te tellen. Zijn benadering van het geloof is vooral
intellectueel.
Een voorbeeld. Ik ken hem als een soepele, flexibele, pragmatische man die altijd
probeert naar oplossingen te zoeken en daar-
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bij in de huid van zijn tegenstander kan kruipen. Toen ik laatst met hem sprak over
de euthanasie was ik dan ook verbaasd over zijn harde opstelling. “Stop, verder kan
ik niet gaan,” zei hij. Het viel me op dat hij heel hard was en ik merkte dat zijn
houding religieus was bepaald.
Dat was volstrekt nieuw voor mij. Toen de euthanasie begin 1989 nog speelde,
hoorde ik iemand zeggen dat daar het kabinet nog een keer op zou barsten. Waarop
ik verkondigde dat dat nooit zou gebeuren. Lubbers zou immers soepel genoeg zijn.
Als ik toen op de hoogte was geweest van zijn harde houding, had ik dat nooit durven
zeggen.
Toch is hij over het algemeen heel flexibel. Hij heeft de makkelijke manier van
met mensen omgaan die katholieken kenmerkt. Ik vind hem zeker geen calvinistische
katholiek, zoals wel eens wordt gezegd. Als je over calvinisten spreekt, dan denk je
allereerst aan de bijbel. U kunt de redevoeringen van Lubbers erop nalezen, maar u
zult er niet veel bijbelteksten in vinden. Dat doet hij niet.
Aan de andere kant heeft hij wel het sobere van calvinisten. Zo Bourgondisch als
Van Agt was, zo matig en onopgesmukt is Lubbers. Als je met hem gaat eten, hoef
je nooit de grote kaart te laten komen. “Regel jij maar wat,” zegt hij dan en later weet
hij niet eens of hij vis of vlees heeft gegeten.
Dat ging met Van Agt wel anders. Toen hij minister-president was heb ik een keer
met hem gedineerd in de Karpendonkse Hoeve, een heel mooie gelegenheid in
Eindhoven waar ik wel vaker kwam. Van Agt komt daar binnen, gaat zitten, bestudeert
de hele kaart en zegt: “Ober, vertelt u eens, hoe is het vandaag met de vis? En hoe
wordt dat gerecht gemaakt? En dat?”
Enfin, er wordt besteld, er komt een lekkere wijn bij en als het diner is afgelopen
steekt Van Agt een goede sigaar op. Komt de ober: “En mijnheer Van Agt, was het
naar wens?” Van Agt: “Uitstekend, ik heb heerlijk gegeten.” Ober: “Ik moet zeggen
dat u veel aardiger bent dan professor Steenkamp. Want weet u hoe het gaat als hij
bij ons binnenkomt? Terwijl de professor zijn jas uitdoet roept hij al: Ober, u weet
het, een tomatensoep, een biefstuk en een ijsje toe.”
Van Agt heeft natuurlijk gelijk. Voor een ober en een kok is het helemaal niet leuk
als je geen aandacht hebt voor het eten. Maar
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Lubbers heeft daar net als ik geen interesse voor. Dus als we samen eten, eten we
samen hetzelfde: een tomatensoep, een biefstuk en een ijsje toe.
Toen de Koeweit-affaire in de zomer van 1989 speelde heb ik hem een advies
gegeven. “Ruud, ik zal het je kort vertellen. In 1954 werd ik directeur van de
vleesverwerkingsfabriek die door mijn vader is opgericht. Toen mijn vader wegging,
zei hij: Piet, ik geef je wat lessen mee. Je weet dat er een familielid van ons in de
zaak zit. Een ding, je mag hem nooit bevoordelen omdat het een familielid is. Maar
een ding, je mag hem ook nooit benadelen omdat het een familielid is.” Toen ik dat
had verteld, zei Ruud: “Ik heb je boodschap begrepen, dank je wel.”
Het werd ook een beetje te gek. Omdat zijn broer in de zaak zit, zou hij het bedrijf
Hollandia moeten benadelen. Dat kan natuurlijk niet en dat heb ik hem ook gezegd.
“Je moet niet toegeven Ruud. Je moet je poot strak houden.” Ik was toen echt kwaad.
Ik heb ook enorme moeite met het begrip “schijn des kwaads”. Als politici zich
daaraan moeten houden, mogen ze niets meer doen. Alles heeft immers de schijn
van het kwaad.
Hij is zo touchy op dit terrein. Ik ken hem al jaren en we hebben er dikwijls over
gesproken. Hij is uiterst gevoelig en opereert dus heel omzichtig. Het ergert hem dat
mensen denken dat hij iets verkeerds zou doen. Hij voelt zich dan onderschat, want
zo stom is hij natuurlijk niet. Hij weet dat zoiets in deze open maatschappij
onmiddellijk bekend zou raken en dat het niet kan.
Lubbers is een katholiek en dus kan ik hem geen verwijten maken. Toen ik nog
heel jong was, kreeg ik net als alle katholieken onderricht in de tien geboden. Maar
eigenlijk viel alle nadruk op één gebod. Het zesde. Dat handelde over de onkuisheid.
Wat ik allemaal niet over dat zesde gebod heb moeten aanhoren van mijn onderwijzers
en predikanten. Ik geef geen details, maar ze verboden onkuisheid in de ruimste zin
van het woord.
Er werd in onze opvoeding zo de nadruk gelegd op de onkuisheid dat er te weinig
aandacht was voor de zonden in de zakenwereld. Het geweten van katholieken werd
daardoor vooral gespitst op zonden die, vergeef me de uitdrukking, verband houden
met onkuisheid. Het heeft zich te weinig kunnen ontwikkelen op andere gebieden.
Over de financiële moraal hoorde je nooit wat. Daar heb ik nauwelijks een preek
over gehad.
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Ik heb dit betoog ook gehouden toen in 1978 de R 3-affaire van Lubbers naar buiten
kwam en bovendien bleek dat vooral katholieke politici koopsompolissen in bezit
hadden. Op mijn stelling dat het eigen geweten bij ons katholieken niet voldoende
ontwikkeld is, heb ik toen vele boze blieven gekregen, maar ik heb er nooit iets van
teruggenomen.
Dat Lubbers het ambt van minister-president zo heeft opgetuigd, ligt niet alleen
aan hem. De andere ministers hebben het toegestaan, met uitzondering van Ruding
misschien. Een premier die er al zeven jaar zit, krijgt natuurlijk de mogelijkheid om
de macht verder naar zich toe trekken, al was het alleen al door de enorme voorsprong
in kennis die hij heeft.
Ik vind dat de minister-president meer zeggenschap moet krijgen over de ministers
die bij hem in het kabinet komen. Het lijkt me een logisch voorstel, want je krijgt
als formateur en toekomstig premier natuurlijk lui op je dak van wie je denkt: hoe
moet die man ooit minister worden?
In juli 1989 heb ik onder meer hierover urenlang lang met Ruud gesproken. Het
was een vertrouwelijk gesprek, maar hij was in ieder geval niet negatief over mijn
idee. Piet de Jong, de oud-premier, is het zonder meer met mij eens. “Ik heb gedaan
wat jij nu voorstelt,” vertelde hij me een keer. “Toen ik in 1967 het kabinet formeerde,
heb ik aan de voormannen van de partijen gezegd dat ik niet één naam wilde voor
een ministerspost, maar minstens vier namen. En daaruit heb ik toen zelf gekozen.”
Mijn voorstel beoogt niet dat de minister-president ook de bevoegdheid krijgt zijn
ministers te ontslaan. Het is volstrekt wat anders om voor de post van Verkeer en
Waterstaat uit vijf mensen te mogen kiezen en dan genoegen moeten nemen met
Smit- Kroes omdat de VVD nu eenmaal Smit-Kroes naar voren schuift, dan om de
minister-president de macht te geven bewindslieden voor te dragen voor ontslag. En
dat is nog een slecht voorbeeld, want Smit-Kroes was een goede minister. Je moet
sterk in je schoenen staan om - als het kabinet allang aan de gang is - tegen een partij
te zeggen dat haar bewindsman niet voldoet. Zeker als je bij de formatie hebt mogen
kiezen uit verschillende kandidaten. In de huidige situatie kan je altijd nog zeggen:
“Hoe heeft de VVD nou ooit mijnheer Evenhuis of mijnheer Van Eekelen kunnen
sturen?”
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Lubbers moet helemaal niet weggaan, hij moet nog gewoon enkele kabinetten-Lubbers
voorzitten. Hij blijft goed tot minstens het jaar 2000. Voor het zakenleven is hij toch
veel te breed. Dat microwerk is hij ontgroeid. Burgemeester van een grote stad lijkt
me ook niets voor hem. Eerlijk gezegd zie ik hem ook geen voorzitter van de Europese
Commissie worden en ik zie hem nog niet op allerlei cocktailparty's rondlopen. Hij
haat recepties met kletspraatjes. Ik heb hem nog nooit een mop horen tappen. Hij
past met in dat diplomatieke circuit. Daarom is hij altijd verdwenen zodra hij zijn
zaken heeft gedaan.’
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Hans van Mierlo
Lubbers en de macht
Een van de weinige politici met wie Lubbers een vriendschappelijke relatie
heeft opgebouwd, is D66-leider Hans van Mierlo. Ze kennen elkaar al van
vóór Lubbers' overstap naar de landelijke politiek in 1973. Met enige
regelmaat praten ze informeel met elkaar. Ook als ze, zoals tijdens het
tweede kabinet-Lubbers, offcieel te boek staan als elkaars politieke
tegenstander.
Mr Henricus Antonius Franciscus Maria Oliva van Mierlo (1931) komt
uit een katholieke bankiersfamilie in Breda. Na het Sint Canisius College,
dat hij verliet toen Lubbers arriveerde, studeerde Van Mierlo rechten aan
de Katholieke Universiteit Nijmegen en was hij van 1960 tot 1967 redacteur
van het Algemeen Handelsblad in Amsterdam.
In 1966 richtte hij met anderen de politieke partij Democraten '66 op, die
een jaar later onder zijn aanvoering zeven zetels in de Tweede Kamer
veroverde. Tot 1977 was hij lid van de Tweede Kamer, de eerste zes jaar
als fractievoorzitter. Van Mierlo was minister van Defensie in het tweede
en derde kabinet-Van Agt (1981-1982) en vervolgens tot 1986 lid van de
Eerste Kamer. In 1986 maakte hij zijn come back als lijsttrekker en
fractievoorzitter van D66.
Van Mierlo: ‘Bij de samenstelling van het kabinet-Den Uyl in
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‘Waarom is het bij hem wel gebeurd en bij mij niet’ 1986: Ruud Lubbers, Hans van Mierlo
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1973 vroeg formateur Jaap Burger of ik nog een beetje progressieve KVP'er wist
voor de post van Economische Zaken. Toen moest ik aan Lubbers denken. Ik had
hem al een tijd niet meer gezien, maar ik noemde toch zijn naam en Burger schreef
die op een papiertje zoals je doet met een naam die je niet kent: “Lubbers?”
Burger is toen met Frans Andriessen gaan praten, de fractievoorzitter van de KVP.
“Zegt de naam Lubbers je iets?” vroeg Burger aan Andriessen. “Nee, wie is dat?”
antwoordde Andriessen. “Dat is een KVP'er uit de afdeling-Rotterdam. Ik heb zijn
naam van Van Mierlo gehoord. Het schijnt een aardig progressieve man te zijn.”
Toen is Andriessen maar eens met Lubbers gaan praten. Later bracht hij verslag uit
aan Burger. “Het is inderdaad een leuke man,” vertelde hij hem. “En hij wil wel.”
Lubbers had ik op 11 september 1971 leren kennen in Tilburg op de elfde
lustrumbijeenkomst van de Christelijke Jonge Werkgeversvereniging. Ik was daar
uitgenodigd in een rede te vertellen hoe ik tegen het ondernemen aankeek. Dat wilde
ik graag. In die tijd was ik totaal bezeten van de Club van Rome, die in dat stadium
nog totaal onbekend was. Ik wist dat ze binnenkort met hun eerste rapport zou komen,
geschreven door Dennis Meadows, medewerker van het MIT, het Massachusetts
Institute of Technology in het Amerikaanse Cambridge. Meadows had allemaal
verschrikkelijke dingen ontdekt over de uitputting van de hulpbronnen en de enorme
vervuiling. Op het rapport “Grenzen aan de groei” kwam veel kritiek, maar de
hoofdmededeling bleek later volstrekt correct.
Het rapport moest nog verschijnen, maar ik had voorinformatie gekregen en die
gegevens had ik in mijn speech verwerkt. Journalist en vriend Boebie Brugsma
schreef erover in de Haagse Post. Het ruimteschip aarde had ons beiden in zijn greep.
Ik vertelde die beginnende ondernemers, onder wie de voormij nog onbekende
Lubbers, dat mensen processen in het leven hebben geroepen die ze zelf niet meer
kunnen beheersen, die een eigen bestaan zijn gaan leiden en ontsnapt zijn aan de
sturende hand van de mens, om die mens zelf te gaan domineren, om zich ten slotte
tegen die mens te keren. Een leuk verhaal, met als boodschap dat die managers in
opstand moesten komen.
Om het voor die ondernemers een beetje bevattelijk te maken,
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vergeleek ik het met het gevoel dat je hebt, als je in de totale stilte die volgt op de
explosieve klap waarmee een Jaguar tegen een boom is geknald, op het wrak afloopt
en met een mengeling van deernis en afkeer kijkt naar de buitengewoon dode
chauffeur, die een minuut geleden nog dacht dat hij tweehonderd kilometer per uur
kon rijden, omdat hij een auto had die tweehonderd kilometer per uur kon rijden.
Een beetje provocerend verhaal, zeker voor het publiek van jonge christelijke
werkgevers. Ik praatte voor een auditorium van allemaal van die jonge ouwe mensen.
Heertjes in het pak, met parelgrijze vesten. Hun vrouwen in cocktailjurken, met
oorbelletjes. Prachtig, the coming people, de yuppies van toen.
Na afloop, toen er nog een borrel werd gedronken, maakte zich een jongen van
het gezelschap los en begon een gesprek met mij. Hij zag er netjes uit, ook zo'n pak,
maar had iets wilds, iets verdwaasd. “U hield een interessant verhaal meneer Van
Mierlo, maar ik heb toch een paar vragen. U zei zoëven dit, maar dan denk ik toch
dat...” En toen volgde een paar rake opmerkingen waar ik niet direct van terug had.
De jongeman stelde zich voor als Ruud Lubbers. Hij vertelde me dat hij uit
Rotterdam kwam, waar hij samen met zijn broer in het familiebedrijf zat, dat hij lid
was van de KVP, maar ongelukkig met het oubollige beleid van die partij. Hij was
geboeid door mijn verhaal, was heel geïntrigeerd en wilde zich daar kritisch
verdedigend aan geven. En zo heb ik hem onthouden.
In die tijd was ik ook druk met de Progressieve Volkspartij, de PVP, waarin PvdA,
PPR, D66 en sympathisanten moesten gaan samenwerken. Ik vond dat een nieuwe
filosofie, gebaseerd op de nieuwe problemen, de basis moest vormen voor die partij.
Alleen dan zouden we een voorsprong kunnen krijgen. Bovendien konden we daarmee
een overheersende positie van de PvdA-ideologie voorkomen.
Onder leiding van de PvdA'er Mansholt, vice-voorzitter van de Europese
Commissie, is toen de Club van Zes opgericht. De Galan en Den Uyl zaten erin voor
de PvdA, Jurgens voor de PPR en Gruijters en ik voor D66. Het PvdA-kamerlid
Pronk en Brugsma traden op als secretarissen.
Ons rapport, een beetje op basis van de gegevens van de Club van Rome, kwam
in maart 1972 uit en behandelde drie crises: de
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wapenwedloop, de kloof tussen arm en rijk en de ecologische crisis. Frits van der
Poel van de VARA wilde een flinke uitzending van het actualiteitenprogramma
Achter het Nieuws aan het rapport wijden. Het zou uitgezonden worden vanuit
restaurant House of Lords in Den Haag en Van der Poel wilde wat vakbondsmensen
en werkgevers aan een tafeltje hebben, zodat die in de uitzending konden reageren.
“Weet jij nog een beetje leuke werkgever?” vroeg Van der Poel mij. “Ik weet er
misschien wel één,” zei ik na lang nadenken. “Hoe heette die vent ook al weer?
Volgens mij heette hij Lubbers en is hij een werkgever uit Rotterdam.” De VARA
heeft hem toen opgespoord en toen zat hij met mij in de uitzending. Hij deed het heel
aardig, maar ik kan me niet meer herinneren wat hij heeft gezegd.
Eind 1972 waren de verkiezingen met daarna die lange formatie die zou leiden tot
het kabinet-Den Uyl. Er mocht niet worden onderhandeld, want we hadden als linkse
partijen immers gezegd dat we vóór de verkiezingen duidelijkheid zouden verschaffen.
We zouden polariseren en na de verkiezingen geen water in de wijn doen en
standpunten verkwanselen. Maar daarvoor moet je natuurlijk wel een meerderheid
in het parlement hebben en die hadden we niet. We zijn dus een verkiezing te vroeg
met dat linkse kabinet begonnen.
Het werd een heel gedoe, de vorming van het rode kabinet met de witte rand van
confessionelen. Boersma en De Gaay Fortman moesten uit hun partij, de ARP, worden
losgeweekt. Van Agt moest ook worden overgehaald. We kenden hem uit het
kabinet-Biesheuvel als een progressieve minister van Justitie, een linkse katholiek,
die pas onder Den Uyl naar rechts is gegaan.
Protestanten en katholieken reageren totaal verschillend op zo'n situatie.
Protestanten als Boersma en De Gaay Fortman staan op en nemen de
verantwoordelijkheid voor hun overstap, ze zien wel of de partij volgt. Katholieken
als Van Agt doen dat niet. Eerst moet de hele gemeenschap om en dan gaan ze zelf
pas.
Omdat ik wilde dat het kabinet er kwam en omdat ik Van Agt al heel lang kende,
uit Nijmegen nog, ben ik aan de vooravond van zijn ontmoeting met Jaap Burger
met hem gaan praten op zijn departement. Dat werd een leuk gesprek tussen twee
Nijmegenaren. Ik heb op hem ingepraat en hem verteld dat hij net als Boersma en
De Gaay Fortman geschiedenis kon maken. “Meer
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nog dan Boersma en De Gaay Fortman. Jij kan iets doen dat tegen je eigen milieu
ingaat, tegen je eigen geschiedenis.” Maar hij deed het niet. Er kwam eerst nog een
crisis in de KVP en toen ging hij pas over om minister van Justitie en vice-premier
te worden.
In de laatste fase van de formatie, toen de KVP-fractie al zijn goedkeuring had
gegeven aan het kabinet, is pas gezocht naar een KVP-minister voor Economische
Zaken. Pas toen heb ik in een gesprek met Jaap Burger de naam van Lubbers laten
vallen. Hij is er als een van de laatste ministers bij gekomen. Hij was de grote
onbekende.
Lubbers heeft een vrij moeilijke start gemaakt in het kabinet, op zijn departement
en in de Tweede Kamer. Hij stichtte ontzettend veel verwarring met zijn ongebreidelde
denkproduktie. Al die oplossingen die hij bedacht, de mensen werden er gek van. Er
zat ook weinig systeem in. Iedere oplossing was goed als het maar een oplossing
was. Ik weet nog wel dat ambtenaren van zijn departement naar mij toekwamen om
te klagen dat ze helemaal gek werden van die man. Joop den Uyl sprak er ook wel
met mij over.
Ik voelde me medeverantwoordelijk voor het kabinet-Den Uyl, ik wilde dat het
niet zou mislukken. En ik voelde me natuurlijk extra verantwoordelijk voor Lubbers,
die ik immers had aangeraden.
Lubbers zorgde in het begin voor veel troubles. Hij maakte soms scènes in de
ministerraad. Dan liep hij de tuin in van het Catshuis en dan schrok iedereen zich te
pletter. “O God, nu krijgen we een crisis.” Later konden zijn collega's die acties wel
relativeren, maar in het begin was het schrikken. Op het departement is hij met klei
aan de handen iemand geworden.
Ik heb een meer persoonlijk contact met Ruud gekregen toen ik in 1981 en 1982
minister van Defensie was. Hij zat toen met het kruisrakettenprobleem in zijn fractie
en wipte regelmatig het Plein over om met mij te praten op het ministerie. “Als we
het nou eens zo en zo doen,” zei hij dan bij voorbeeld en dan volgde er weer een
oplossing. Van mij kreeg hij dan meestal te horen waarom dat niet kon.
Ik vond het niet zo raar dat hij af en toe bij me binnenstapte. Dualisme betekent
niet dat je elkaar moet negeren. Als de verant-
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woordelijkheden maar gemarkeerd zijn. Omgekeerd sprak ik met hem over de
kruisraketten toen hij minister-president was en ik lid van de Eerste Kamer. Er is mij
toen verweten dat ik onzuiver handelde door als vertegenwoordiger van een
oppositiepartij met de regeringsleider te praten. Onzin. Het heeft me er als lid van
die Eerste Kamer nooit van weerhouden hem te kritiseren. Tegenover elkaar houden
we een volstrekte vrijheid van handelen. Ik zeg altijd de meest kritische dingen over
het CDA. Ik heb tijdens het tweede kabinet-Lubbers minstens zo hard oppositie
gevoerd als Wim Kok.
Dat Lubbers en ik klieken is mythe-vorming. Al een jaar of tien drinken we wel
eens een kop koffie met elkaar of gaan we ergens eten en dat is dan heel gezellig.
Dan gaat het over alles. Soms bel ik hem op, soms komen we elkaar tegen en dan
zegt hij: “Doe je wat dadelijk? Zullen we even wat eten?” Of hij belt wel eens op,
er zit niet echt een systeem in. Hij heeft het hartstikke druk en ik moet 's avonds altijd
weer met de trein naar Amsterdam.
Er is verband met de afkomst. Ik kom uit een conservatief katholieke familie en
ben intellectueel mijn eigen weg gegaan. Lubbers heeft ongeveer dezelfde achtergrond,
maar hij is in die cultuur gebleven. Zoekend naar compromissen, maar ook naar de
bescherming die het milieu hem biedt. Die ongelijkheid in situatie, ik weggegaan,
hij gebleven, is een factor die ons verbindt. Er zit bij beiden iets van een verlangen:
“Waarom is het bij hem wel gebeurd en bij mij niet?”
Toen hij bij mij op het departement kwam, wist hij van niks. Hij had ook niet één
echte deskundigheid. Hij heeft een ontzettend goed stel hersens, dat is het belangrijkste
materiaal dat hij heeft in te brengen. Natuurlijk heeft hij verstand van economie, van
het bedrijfsleven. Het doet er ook niet zoveel toe, want hij is iemand die zich heel
snel inwerkt in dossiers. Dat is zijn grote kracht. Hij heeft ontzettend snel in de gaten
waar het om gaat. En hij weet de net verworven kennis maximaal operationeel te
maken. Hij kan die heel snel toepassen, en daar gaat het natuurlijk om als je overwicht
wil hebben. Zelf word ik gek van dossiers, maar hij leeft ervan.
Zijn verschil met Joop den Uyl is, dat Joop een opdracht had om de maatschappij
in een bepaalde richting te sturen waardoor er meer gelijkheid en rechtvaardigheid
zou komen. Den Uyl was
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ook heel inventief en had ook zo zijn methodes, maar alles werd getoetst aan het
criterium dat als hij de politiek zou verlaten er meer gelijkheid zou zijn. Dat ligt
anders bij Lubbers. Hij ziet in de eerste plaats het probleem dat opgelost moet worden.
En wel zo goed mogelijk. “Probeer dit eens. Kan dat niet? Dit dan?” Zo zit hij in
elkaar. Zijn wezen is zo.
Hij wil uiteindelijk ook een ordening aanbrengen, maar allereerst vraagt hij zich
af of het vraagstuk opgelost kan worden. Zoals Den Uyl in de eerste plaats de
maatschappelijke verbanden zag tussen allerlei problemen, zo ziet Lubbers in de
eerste plaats verbanden tussen de afspraken die zijn gemaakt om problemen op te
lossen. “We hebben afgesproken dat het financieringstekort omlaag moet en de
lastendruk gelijk blijft, dus...” zegt hij dan.
Terreinen waar hij minder makkelijk op inspeelt, zijn de echt juridische
vraagstukken, inclusief de staatsrechtelijke problemen. Ik verbaas me nog steeds dat
hij augustus 1987 dat wetsvoorstel over de euthanasie heeft kunnen laten passeren.
Daarin staan, juridisch gezien, rare zaken. Artsen kunnen zich op overmacht beroepen,
maar dat betekent nog niet ontslag van rechtsvervolging. Ook als je voldoet aan de
zorgvuldigheidseisen kan je toch nog worden vervolgd als arts. De rechtsonzekerheid
wordt er alleen maar door vergroot.
Ook bij staatsrechtelijke zaken was het bij hem laissez faire, laissez passer. “Wat
werkt, dat is goed,” was zijn benadering. Mijn diepste verwijt aan de twee
kabinetten-Lubbers is, dat ze op dit punt de politiek verder hebben laten verloederen.
Het kannibaliseren van de staatsrechtelijke inboedel, noem ik dat. De regels mogen
niet veranderen, maar de maatschappij die bestuurd moet worden verandert wel. Dan
vreet je dus vanbinnen het systeem op.
Ik heb er vaak met hem over gesproken. Lang heeft hij gedacht dat het pure
intellectuele bevlogenheid van me was, een stokpaardje. Tot het ook hem duidelijk
werd, dat er een relatie is tussen de bestuurscultuur en het lot van de mensen. Bij
voorbeeld als een nieuw paspoort niet op tijd kan worden gemaakt.
De laatste jaren heeft hij, mede door praktijkervaring, veel meer gevoel voor
staatsrechtelijke aspecten gekregen. Hij is bij voorbeeld heel goed het belang van de
ministeriële verantwoordelijkheid gaan zien. Hij weet dat we daarmee ontzettend in
de
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knoei zijn gekomen. De minister-president wordt steeds meer geacht het beleid te
personifiëren, maar dat lukt niet in de praktijk. Een bewindsman kan hij niet
voordragen voor ontslag, maar het wordt wel van hem verwacht. Aan het ambt van
minister-president is iets toegevoegd dat hij niet kan waarmaken. Dat voelt hij heel
sterk.
Eind 1988, begin 1989 heb ik hem voorgesteld een bijeenkomst te organiseren
van de vier partijleiders, dus wij tweeën samen met Wim Kok en Joris Voorhoeve,
om over dit soort problemen te spreken en daarmee een vernieuwingsproces op gang
te brengen. Het moet dan niet alleen gaan over het ambt van minister-president en
over de ministeriële verantwoordelijkheid, maar ook over de onbestuurbaarheid van
departementen. Overministers die geen grip meer hebben op hun ambtenaren en het
parlement dat geen grip meer heeft op de ministers. Kortom, waar we allemaal over
praten als we het over “de politiek” of “Den Haag” hebben, maar waar we nooit iets
aan doen. In feite gaat het dan om de legitimatie van de macht.
Hij wilde zo'n gesprek over de cultuur van de macht en alles dat daarmee
samenhangt graag hebben. Maar voordat ik de anderen kon polsen, brak in mei 1989
de kabinetscrisis uit. Toen ging het allemaal niet door, omdat we elkaar eerst weer
moesten gaan bevechten. Maar het voorstel is niet afgeblazen.
Over een aantal staatkundige zaken is hij fundamenteler gaan denken, hoewel ik
vind dat hij echt fouten heeft gemaakt in de Koeweit-affaire die in juni 1989 openbaar
werd gemaakt. Hoewel hij geen enkel eigenbelang nastreefde, had hij zich er volstrekt
buiten moeten houden. “Jongens, ik begrijp die Koeweiters wel, die willen dat op
het niveau van regeringsleiders regelen, maar laat ze maar weten dat ik me er niet
mee kan bemoeien. Het gaat toevallig om een familiebedrijf,” had hij tegen Hans
van den Broek en Onno Ruding moeten zeggen. Zijn verdediging in het parlement
was goed en toch niet toereikend. Het is volstrekt waar wat hij toen zei: “Ieder heeft
zo zijn handicaps. Ik heb er ook een.”
Lubbers machtsinstinct wordt vaak romantisch overschat als gezegd wordt dat hij
een meesterbrein is dat allerlei opzetjes bedenkt en slimmigheidjes uithaalt. Dat is
lang niet altijd waar. Hij heeft iets ingénue. Er steekt bij hem niet altijd iets achter.
Ik
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heb meegemaakt dat iedereen dacht dat hij iets heel slims had gedaan. “Meesterlijk
zoals hij dat heeft opgezet,” werd dan gezegd, terwijl ik wist dat het meer per ongeluk
was.
Mensen hebben vaak geen idee van wat macht in werkelijkheid is. Macht bestaat
vaak vooral in de fantasie van mensen. Als het woord macht in een zin voorkomt
staat er ook bijna altijd een misverstand in.
Het begrip macht heeft verschillende betekenissen die vaak door elkaar worden
gebruikt. Daarom bestaat er in onze verbeelding vaak veel meer macht dan er in
werkelijkheid is. Het figureert in de eerste plaats om verklaringen te leveren voor
ontwikkelingen die ons wel of niet zinnen. In de tweede plaats is het heel nuttig als
alibi, om de verantwoordelijkheid elders te leggen. En in de derde plaats kan er
makkelijk naar verwezen worden zonder een echte analyse te maken. Dat is ook veel
moeilijker en vaak ook veel pijnlijker.
Het is een begrip dat door luie mensen wordt gehanteerd, als je “macht” zegt, hoef
je verder niet meer na te denken. Het zorgt voor een alles-omvattende verklaring.
En Lubbers roept dat woord op, misschien ook wel terecht, want vaak haalt hij
slimmigheidjes uit. Maar hij roept veel meer associaties met macht op dan hij in
werkelijkheid genereert.
De oplossing die Lubbers heeft bedacht voor de kruisraketten is misschien een
voorbeeld. Dan denk ik aan het besluit dat het eerste kabinet-Lubbers op 1 juni 1984
heeft genomen om 1 november 1985 definitief te beslissen achtenveertig kruisraketten
te plaatsen, tenzij zou blijken dat de Sovjetunie het aantal SS-20's had verminderd.
“Ik vind het onzin, dat lijntje van jou met Moskou,” heb ik hem destijds gezegd.
“Net doen of je een hele verstandhouding met Moskou aan het opbouwen bent.” In
Moskou begrepen ze er natuurlijk geen bal van, maar hij kon met dat besluit in ieder
geval de regeringspartijen en zijn kabinet verzoenen. Tegelijk maakte hij het de
oppositie moeilijk, want het echte plaatsingsbesluit werd uitgesteld.
Ik geloofde er dus niet in. Maar er was een probleem dat opgelost moest worden
en dat heeft hij gedaan. Voor binnenlands gebruik. De NAVO kon het natuurlijk
geen barst schelen hoe hij het deed als er uiteindelijk maar geplaatst zou worden.
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Zelf geloofde hij erin. Daar zit dus veel meer onschuld en veel meer eerlijkheid in
dan iedereen denkt. Het is een creatieve vorm van naïviteit. Maar als hij zo'n oplossing
bedenkt, voegt de werkelijkheid zich een beetje naar zijn gedachtecreatie; dan is het
ook zo. Hij dacht echt dat er een lijn Moskou-Nederland was, en dat het een zinvol
criterium was.
De bemiddeling tussen West-Duitsland en de Verenigde Staten in de zomer van
1989 was wél echt. Hij maakt bij die buitenlanders een goede indruk. Hij kan bij
Thatcher aankomen en soms zeggen zijn Europese collega's tegen hem: “Kom Ruud,
ga jij nog even met dat mens praten.” Hij heeft iets met haar. Zoals Reagan en
Gorbatsjov iets met haar hebben. Soms moet je hem in belangrijke mate minder
toedichten, maar in dit geval mag je hem meer toedichten.
Als zijn integriteit aan de orde is, dan krijgt hij iets extreems, dan gaat hij tot een
persoonlijke actie over. Er is een moment waarop niemand je meer raad kan geven.
Er zit iets van de zelfkant in: hier ben ik, schiet me maar dood. En dan moet je wel
schieten, want anders ben je verloren. Dan daagt hij de Kamer uit en dan zie je ze
terugdeinzen. Dan binden ze in. Dat is bij het WIR-lek gebeurd en dat is bij het debat
over de paspoorten gebeurd. Hij blijft dan achter als overwinnaar.
Je ziet het aan hem als hij geraakt is. Het is een soort intentie tot drift. Ingehouden
drift. Dan kan het beter niet misgaan. Integriteit is voor hem het punt waarop hij
anders wordt. De avond dat hij de brief aan de Kamer had geschreven over het
WIR-lek, werd de koning Willem I-prijs uitgereikt bij DAF in Wassenaar. Ik
ontmoette daar Pietje de Jong, de oud-premier. “Wat is er toch met Ruud?” zeg ik
tegen hem. “Hij krijgt gedonder met die brief die hij heeft geschreven, daar komt
een debat van.” En toen zei Pietje: “Ik heb het idee dat je gelijk hebt, het is ook niet
zo verstandig van hem. Maar ik begrijp het wel. Als je in dit vak zit en er komt een
moment waarop je in je persoonlijke eer voelt aangetast dan krijg je iets van: het kan
me niet schelen of het verstandig is of niet, maar ik moet het doen. En dan schrijft
hij zo'n brief. Hij weet dat hij dan dood kan vallen, maar doen moet hij het.” Moet
je nagaan, dat zei Pietje de Jong, altijd de rust zelve.
Bij de Koeweit-affaire trouwens in juni 1989 was de vlucht
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naar voren ook mogelijk geweest. Hij vond het zeer ten onrechte dat hij zo gepakt
werd. Hij vond dat er een hetze tegen hem werd gevoerd. Hij trok zich dat ontzettend
aan. Hij is dan puur emotioneel. Dan balanceert hij op de rand van de afgrond. Dan
kan het alle kanten op. Ik weet dat Lubbers toen heeft overwogen af te treden. Bijna
heeft hij gezegd: “Jongens, zoek het maar uit, ik stop ermee. Als jullie dit vinden
dan zeg ik: daaaag.”
Soms is hij echt meesterlijk. In het crisisdebat over het reiskostenforfait, op 2 mei
1989, bij voorbeeld. “Ik ben bereid het electorale verlies te incasseren,” zei hij tegen
Voorhoeve. “Ik ben bereid overal in het land uit te leggen dat het een goede lijn is.
Als u zegt: wij kunnen de geleidelijke afschaffing van het reiskostenforfait niet
dragen, dan aanvaard ik dat als politieke vriend. Dus ik kan ermee leven als u een
andere opvatting huldigt en het kabinetsbeleid niet steunt. Daar liggen de grenzen
van het dualisme. De vraag is of je samen met dat verschil van mening, want dat is
er, kunt leven of dat je zegt: ik kan er niet mee leven.” Voorhoeve kon daar niet mee
leven en dat begrijp ik nog steeds niet, maar het was natuurlijk een meesterlijke zet
van Lubbers, want hij legde daarmee de schuld van de crisis geheel bij Voorhoeve.’

Arendo Joustra en Erik van Venetië, Ruud Lubbers. Manager in de politiek

261

Neelie Smit-Kroes
Lubbers als premier
Van zijn ministers heeft Lubbers vele bijnamen gekregen die krachtig
leiderschap symboliseren: de aanvoerder, de voorman, de kanselier, de
Macher. Het no nonsense-stempel dat hij op zijn beleid drukte,
weerspiegelde zich in de strakke, zakelijke manier waarop hij de vrijdagse
vergaderingen van de ministerraad leidde en de rest van de week zijn
contacten met de ministers onderhield.
Een minister die zich in de aanpak van Lubbers vanaf het begin thuis
voelde was drs Neelie Smit-Kroes. Zij heeft dezelfde achtergrond als
Lubbers. Ze is Rotterdamse van geboorte (1941), haar vader was
transportondernemer en ze studeerde evenals Lubbers economie in
Rotterdam.
Vanuit de Rotterdamse gemeenteraad kwam ze in 1971 in de landelijke
politiek waar ze snel carrière maakte: eerst kamerlid, in 1977
staatssecretaris op het ministerie van Verkeer en Waterstaat, in 1981
opnieuw kamerlid en vanaf 1982 minister van Verkeer en Waterstaat. Als
gevolg van strubbelingen in haar partij, de VVD, maakte ze in de zomer
van 1989 bekend na de verkiezingen van september 1989 de politiek
vaarwel te zeggen.
Smit-Kroes: ‘We spreken wel eens gekscherend over de Rotterdamse maffia, een
etiket voor mensen als Ruud Lubbers, Onno
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‘Hij laat niet blijken wie hij wel en wie hij niet mag’ 1986: v.l.n.r.: aan tafel Ruud Lubbers, Onno
Ruding, Neelie Smit-Kroes, daarachter: Joris Voorhoeve, Rudolf de Korte, Nel Ginjaar-Maas
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Ruding, ik en andere Rotterdamse politici. We zijn van dezelfde generatie, we hebben
aan dezelfde economische hogeschool gestudeerd. We hebben allemaal eenzelfde
type studentenleven gekend met veel gezelligheid en, neem ik aan, ook veel studeren.
Ruud Lubbers ken ik nog uit mijn studententijd. Als praeses van de vrouwelijke
studentenvereniging in Rotterdam was ik uitgenodigd op een lustrum van Sanctus
Laurentius, de vereniging waar Ruud lid van was. Toen zag ik hem voor het eerst,
omdat hij voorzitter van lustrumcommissie was. Hij viel niet meer op dan de
doorsneeman daar. Er waren Laurentianen die meer indruk op mij maakten.
Wij vrouwelijke studenten gingen meestal meer om met de leden van het corps.
Ik had veelvuldig te maken met Onno Ruding, die toen rector van het corps was.
Sanctus Laurentius was een ander type vereniging. Sanctus vormde een beetje een
eigen wereldje.
Ik keek er nauwelijks van op toen ik Ruud in de politiek weer tegenkwam. Er zit
zo veel Rotterdamse maffia in de politiek, zowel in het parlement als in de clubs
daaromheen. Ik had Lubbers in de Rijnmondraad actief gezien, dus ik dacht niet:
tsjongejonge, wat een verrassing.
Als ik de rol van Lubbers als voorzitter van de ministerraad moet beschrijven, dan
moet ik eerst vertellen op welke plek de veertien ministers aan de lange vergadertafel
in de Trêveszaal zitten. De minister-president zit halverwege een van de lange kanten
van de tafel, met de vice-premier naast zich. Tegenover hem zit de minister van
Financiën. Die twee willen elkaar goed in de ogen kunnen kijken. Ik zit heel
strategisch aan een van de uiteinden. Ik heb dus zicht op alle smoelen en kan ongeveer
de temperatuur aflezen.
Ruud zit die vergaderingen van de ministerraad heel systematisch voor. Dat zie
je al aan de manier waarop hij zijn gedeelte van de tafel heeft ingedeeld. Stapels
dossiers, die af en toe worden weggehaald. Af en toe graaft hij in een stapel en dan
haalt hij precies het goede papiertje eruit. Fabelachtig.
Tussen de stapels staat ook altijd een flesje Nisyleen, homeopathische druppels.
Het gebeurt nogal eens dat Ruud eruit ziet alsof hij onder lijn 15 heeft gelegen, als
hij bij voorbeeld net een
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lange Europese top achter de rug heeft. Dan denk je: dit houdt hij niet uit, morgen
stort hij in.
Dit werk tekent een mens natuurlijk heel sterk. De foto's van het begin, toen we
er nog jong en kwiek uitzagen, suggereren dat we een veel langere periode hebben
geregeerd dan in werkelijkheid.
Ruud houdt zich met dat flesje druppels overeind. We hebben hem eens gevraagd:
“Wat schat je in als uitwerking?” “Nou, dat je niet grieperig wordt,” zei hij toen. Aan
het flesje kun je zien hoe ziek hij zich begint te voelen. Of hij neemt een paar druppels,
dan is het kennelijk niet zo erg. Of hij neemt van die grote scheuten.
Ik geloof dat hij gedurende de afgelopen zeven jaar een keer twee dagen ziek is
geweest. Toen was er ook nog zo'n staatsbanket waar hij niet kon ontbreken. Daar
hebben ze hem toen van tafel moeten sleuren: “En nou ga je weg.”
Hij is natuurlijk niet uniek. Honderdduizenden mensen doen dag in dag uit precies
hetzelfde als hij. Of ze nou in goede conditie zijn of niet, elke dag naar hun werk,
niet opgeven, zich beroerd voelen maar toch niet wegblijven, omdat ze dan anderen
met het werk opzadelen. Wat Ruud doet is eigenlijk heel Nederlands. Alleen in zijn
functie valt het op. Bovendien lijkt het indrukwekkender, omdat zijn voorganger
Van Agt het heel anders deed. Heel on-Nederlands.
Het klinkt wat betweterig misschien, maar hij is een van de beste voorzitters die
ik hem meegemaakt. Hij kan drie dingen tegelijk doen. Wij corresponderen tijdens
de vergadering wel eens met kleine briefjes, die beantwoordt hij dan, maar tegelijk
leest hij zijn stukken, hoort hij wat anderen zeggen, vat hij samen en komt hij met
voorstellen waar hij iedereen van de ministerraad probeert achter te krijgen. Heel
knap. Gaandeweg wordt die efficiëntie een vanzelfsprekende zaak. Je gaat dat pas
waarderen als hij er niet is, wat gelukkig niet zo vaak voorkwam.
In die stijl van vergaderen is hij alleen maar sterker geworden. Toen hij pas premier
was, ging het efficiënt. Nu gaat het fabelachtig efficiënt. Doordat hij zo vergadert,
accepteren een heleboel collega's van hem dat hij niet tot in detail op alle opmerkingen
reageert. Het is leuk als hij op je eigen detail ingaat, maar stikvervelend als hij op
de details van die twaalf anderen ingaat.
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Aan het einde van een ronde langs alle ministers geeft hij altijd een samenvatting
van de meningen en haalt hij de essentiële punten eruit. Als het moet komt hij dan
met een compromis. Dat doet hij zo snel, dat hij al het achtste compromisvoorstel
presenteert terwijl jij nog over nummer vijf zit na te denken.
Die vrijdagse ministerraadsvergaderingen verlopen in de meeste gevallen heel
snel, omdat we zo langzamerhand - gepokt en gemazeld als we zijn - aan een half
woord genoeg hebben. De toonhoogte van de spreker geeft bij voorbeeld al aan of
de minister van Financiën de pest in heeft.
In 1986 kwamen Ed Nijpels, Piet Bukman, Cees van Dijk en Wim van Eekelen
nieuw in het kabinet, maar het team bleef goed op elkaar ingespeeld, omdat op de
hoofdposten dezelfde ministers bleven zitten. Onno Ruding bleef en die is natuurlijk
heel belangrijk in de ministerraad. En Jan de Koning kwam terug, ook heel wezenlijk
in dat vergaderspel.
In al die jaren is Lubbers drie keer emotioneel, witheet, geweest. Dat is heel weinig.
Hij is niet iemand die met zijn vuist op tafel slaat als hij emotioneel wordt. Je ziet
het alleen aan zijn gezicht. Dan trekt hij bleek weg. Als je oplet zie je het onmiddellijk
aan hem.
In de manier waarop hij buiten de kabinetsvergadering opereert met de ministers,
verschilt hij enorm met Van Agt. Dries is een heel gezellige man van wie je denkt:
bij hem stap ik zo even binnen. Maar het kostte me, toen ik staatssecretaris was,
verbazend veel kracht om Dries voor een zaak aan de telefoon te krijgen. Dan was
hij weer weg of zo. Dan moest ik bij wijze van spreken mijn auto schuin voor hem
zetten, hem in zijn kraag pakken en roepen: “En nu moet ik je potverdorie spreken.”
Ruud is een vent die altijd bereikbaar is als je hem nodig hebt. Bij hem weet ik
absoluut zeker dat als ik hem op dit moment bel, dan mag ik misschien niet gelijk
de deur opentrekken omdat hij in gesprek is, maar dan kan ik toch zeker binnen een
uur bij hem terecht. Ik bel hem vaker dan hij mij. Hij zit niet zo vaak met problemen
op mijn terrein. En als dat zo is dan roep ik: “Hoho, dit is mijn winkel.”
Voor hem had ik wel vaak een probleem. In het laatste jaar van het tweede
kabinet-Lubbers heb ik over de Structuurschema verkeer en vervoer en het Nationaal
milieubeleidsplan zeer veelvul-
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dig contact met hem gehad. Als ik nieuwe berekeningen had of andere feiten, belde
ik hem en dan vroeg ik: “Doen we het over de telefoon of kom ik naar je toe?” Als
hij meteen tijd had stapte ik voor mijn ministerie in de auto en dan was ik in zes
minuten in het Torentje. Ik hoefde geen strapatsen uit te halen om hem te vinden,
zoals bij Van Agt.
De pauzes van de ministerraadsvergaderingen zijn belangrijk voor contacten met
je collega-ministers. De rol van Lubbers in de marge van de ministerraad, zoals we
de vrijdagse onderonsjes noemen, wordt wel eens verkeerd voorgesteld. Dat
zogenaamde meedenken van hem betekent niet dat hij als een soort aalmoezenier
zijn schaapjes afloopt met de vraag of hij nog iets voor ze kan doen. Nee, we lopen
allemaal door elkaar met kleine boodschappenlijstjes. Dit aan Jan zeggen. Dat aan
Piet vragen. Die lijstjes werk je dan af.
Dus dan schiet ik Ruud aan en dan vraag ik bij voorbeeld: “Joh, ik was in Bonn
en daar hoorde ik dit en dit. Als jij nou straks in de Europese Raad Thatcher ziet, wil
je haar dat dan ook voorleggen?” Dat pikt hij op, en later belt hij me dan op met het
resultaat van dat gesprekje met Thatcher.
Hij vergeet nooit wat. Hij heeft een indrukwekkend goed geheugen en eindeloos
veel van die vieze briefjes, waarop hij alles noteert. Overigens, hij heeft een afgrijselijk
handschrift dat niet te lezen is. Sinds kort schrijft hij netter, want hij heeft bij de
ondertekening van het slotdocument van de Haagse milieuconferentie een vulpen
gekregen. Dat maakt een slok op een borrel uit. Die vulpen schrijft dikker, dus moet
hij ook grotere letters schrijven.
Ik heb één keer flinke kritiek op hem gehad. Dat was tijdens de zaak rond de
uitreiking van de P.C. Hooftprijs in 1985. Toen heeft hij de collegiale verhoudingen
in het kabinet in gevaar gebracht, door op zijn wekelijkse persconferentie te zeggen
welke ministers in de ministerraad voor de toekenning van die prijs aan Hugo Brandt
Corstius waren en welke tegen. Toen bleek dat de VVD-ministers verdeeld waren.
Van Aardenne, Winsemius en Schoo waren voor uitreiking. Rietkerk, Korthals Altes
en ik tegen.
Iedereen vertelt natuurlijk wel eens wat uit de ministerraad en de een is daar wel
eens een tikkeltje onzorgvuldiger in dan de
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ander. Als je op zo'n persconferentie zit, wil je wel eens gaan kletsen. Als
beroepspoliticus ben je per definitie een enorme individualist. Iedere minister ervaart
een bepaalde zaak weer op een andere manier. Als je je stoort aan een collega dan
moet je dat kunnen zeggen, ook al is het de minister-president. “Je had je mond
moeten houden,” heb ik toen tegen Ruud gezegd.
Het tweede kabinet was geen kring van dikke vrienden die bij elkaar thuis op de
koffie komt. Ook in de politiek worden zaken en thuis gescheiden. Zo hoort het ook.
Ruud draagt bij aan die sfeer. Hij bemoeit zich op politiek terrein graag overal mee,
maar in de persoonlijke contacten is hij zeer afstandelijk.
We hebben onze standpunten altijd hard verdedigd in de ministerraad, maar als
een van ons buiten de raad vals werd aangevallen dan dacht je toch: ze moeten met
hun tengels van hem afblijven, dat is flauw. Toen Deetman het zo te verduren had
met de studenten, liep ik op een vrijdag naar hem toe en zei ik: “Verdikkeme, ik vind
dat het zo langzamerhand de spuigaten uitloopt, Wim. Kop op.”
Het kabinet was net een hockeyteam. Je vindt het best als een ander iets fout doet,
of de bal te veel voor zichzelf houdt, maar we zijn toch met een gezamenlijk spel
bezig, juist ook omdat we al zo lang bezig zijn. En als anderen vinden dat een van
ons het niet goed doet, of dat we als team metaalmoeheid vertonen, dan moeten die
anderen dat maar uitmaken. Wij maken ons werk af.
Ik wil niet zeggen dat er in de dagen van de crisis over de financiering van het
milieuplan op die ministerraadsvergaderingen van 28 en 29 april 1989 nou zo'n
solidariteitsgevoel heerste. Daar zijn het de mensen niet naar. Maar we vonden wel
dat we nog even moesten doordouwen totdat we weer een lichtpuntje zagen.
Ondanks de verschillen tussen CDA en VVD en ondanks die veertien
individualisten, heeft Ruud zeven jaar het team bij elkaar kunnen houden. Steeds als
er een crisis dreigde, wist hij er weer uit te komen. Maar de laatste keer, eind april,
begin mei 1989, kon dat niet meer. Dat lag niet aan hem of aan de rest van het kabinet.
Het was nooit gevallen door eigen toedoen. Laat daar geen verschil van mening over
bestaan. Ik herinner me heel goed dat er een stemming van onmacht heerste onder
de ministers. Wel verdorie, laat de VVD-fractie ons nou toch een kans geven, dach-
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ten we. Maar ook Lubbers kon het conflict met de VVD-fractie niet meer voorkomen.
Al had hij met bloemen rondgelopen.
Het was geen conflict tussen de teamgenoten, maar een conflict tussen het kabinet
en de VVD-fractie. Als je het met hockey vergelijkt: een van de bestuurders van de
vereniging vond dat de speeltijd van het team voorbij was ook al was de wedstrijd
nog interessant genoeg om door te spelen.
Het optreden van Ruud Lubbers in de laatste twee vergaderdagen voor de crisis
tekent hem goed. Hij hield voortdurend bilateraaltjes met mij of met een van de
andere direct betrokkenen over het pakket onderwerpen dat toen speelde: het Nationaal
milieubeleidsplan, het Structuurschema verkeer en vervoer, de Derde nota
waterhuishouding en het Natuurbeleidsplan. Aparte gesprekjes met mij, Gerrit Braks
of Ed Nijpels. Soms met Ruding en Rudolf de Korte erbij.
Hij hakte de materie in stukken, dus hoefde er niet eindeloos in de plenaire
ministerraad vergaderd te worden. Dat is altijd zijn aanpak. In de voltallige raad
proeft hij de sfeer, kijkt of iets haalbaar is of niet. Dan schorst hij en dan praten we
in kleine groepjes verder. Na het overleg in kleine kring roept hij de mensen weer
bij elkaar en dan komt hij met het zoveelste buitengewoon intelligente
gedachtenspinsel.
In de plenaire raad zal hij nooit iets op de spits drijven. Een voorzitter die wil
forceren, laat stemmen en stelt vast dat er een meerderheid voor iets is. Bam. Maar
dat doet Ruud dus bijna nooit. In al die jaren, in al die ministerraadsvergaderingen
hebben we geloof ik twee of drie twee keer gestemd. De laatste keer, in de zomer
van 1989, ging het over de ambtenarensalarissen.
De vrijdag voor de crisis kwam hij met het compromis om het reiskostenforfait
pas in 1991 en in fasen in te voeren. Daarmee probeerde hij Joris Voorhoeve en de
VVD-fractie voor de financiering van het milieubeleid te winnen. Tevergeefs, zo
bleek de volgende dag, Koninginnedag.
Aan het einde van de vrijdagavond zaten de VVD-ministers en de fractietop in
een paar kamers in de buurt van de Trêveszaal te vergaderen over het compromis
van Lubbers. Het werd later en later, we maakten het echt van eieren. We hadden
veel meer tijd nodig dan we gedacht hadden.
Plotseling kwam Ruud met een olijk gezicht de kamer binnen
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en riep: “Is hier nog een vierde man om te bridgen?” Het duurde zo lang, dat de
CDA'ers maar wat waren gaan kaarten en kennelijk kwamen ze een speler te kort.
Volgens mij vond Ruud dat het nu maar eens afgelopen moest zijn met dat eindeloze
vergaderen.
Ik weet nog goed hoe het kabinet in 1982 begon. We hadden de no nonsense-aanpak.
We voelden ons het eerste categorie-hockeyteam, dat was aangetreden met een bright
young man als aanvoerder. We zouden het varkentje eens even wassen. Een sfeer
van flinke jongens en meiden. Hallekidee. We zouden onszelf wegcijferen.
Maar het effect dat we verwachtten van die aanpak duurde langer dan we hadden
gehoopt. Toen de tribune, de Kamer en de pers, onrustig werden, gingen we nog iets
harder spelen en sneller rennen. We kregen iets geforceerds. Intussen realiseerden
we ons dat het spel nog lang niet uit was. Maar toen na de pauze, de verkiezingen
van 1986, de tweede speelhelft begon, zei het publiek dat we het niet meer zo leuk
deden als in de eerste helft. Het hempje waarin we speelden was vies geworden, dat
soort dingen.
In het kabinet zelf veranderde ook iets. Ruud Lubbers had weliswaar nog steeds
dezelfde gedrevenheid, maar de andere ministers hadden ook zo veel ervaring
gekregen, dat ze zich meer op zichzelf gingen richten. De meeste ministers zaten
voor de tweede, sommige voor de derde of vierde keer op hun post en hadden zich
met hun departement vereenzelvigd.
In het begin was de vrijdag, de dag van de vergadering van de ministerraad, een
heel belangrijke dag in je werkweek. Na 1986 zijn die andere dagen in de week óók
ontzettend belangrijk geworden, omdat je dan bezig was met het invullen van je
eigen beleid. De verzelfstandiging van de PTT, de nieuwe financiering van het
openbaar vervoer en de privatisering van het Staatsvissershavenbedrijf en de
loodsdienst. De eerste periode had ik dat in de grondverf gezet, en nu moest dat
worden afgemaakt. Dus daar ben je dan helemaal op gefocust.
Ruud kreeg ook steeds meer routine in zijn eigen werk. In de totaalpresentatie van
het kabinetsbeleid was hij zo ingewerkt dat hij het met zijn linkerachterpoot deed.
Waar ik overigens geen
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problemen mee had. Als het de zaak diende vond ik het prima. Niet iedereen was
het met me eens, maar ik heb nooit het gevoel gehad: wat zit Lubbers daar nou
presidentieel te doen.
Er zijn wel eens bewindslieden geweest die gezegd hebben dat Ruud Lubbers te
intelligent is. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen: hoe kan ik nou iemand verwijten
dat hij te intelligent, te creatief, te snel is. Heremijntijd. Daar moet je mee oppassen.
Je had zelf de mogelijkheid om hem te stoppen, zeg ik dan tegen die collega's. Dan
had je eerder moeten roepen: “Ho, daar ben ik het niet mee eens. Ik was nog pas bij
variant drie en jij bent al bij variant vijf.”
Als ik gevonden had dat hij in de coalitie te weinig aandacht had besteed aan de
VVD, dan had ik er als VVD-minister allereerst keihard aan moeten werken om hem
ertoe te bewegen wel die aandacht op te brengen. En als hij dan nog niet genoeg
rekening met me hield, dan had ik me moeten afvragen: heb ik wel duidelijk gemaakt
dat dit voor mij heel belangrijk is? Heb ik wel goede argumenten gebruikt? Op die
manier kun je hem voor de zaak winnen. Niet door alleen een beetje simmerig tegen
hem te doen.
Als andere VVD'ers zich miskend voelen, dan ligt dat vaak aan hun eigen houding.
Ik weiger dan ook mee te huilen met de wolven in het bos. Het kan natuurlijk wel
eens een keer voorkomen dat Ruud iets uithaalt, dat niet aardig is voor de kleinere
coalitiepartner, maar dan moet je als minister ook meteen tegen hem zeggen: “Dat
is nou een vluggertje, jongen, daar hou ik niet van. Doe me een genoegen en laat dat
voortaan.”
Goed, hij is een Einzelgänger. Ik kan me niet voorstellen dat Ruud zo maar een
bruine kroeg binnenstapt voor een borrel en een stukje kaas met Rudolf de Korte om
de coalitiezaken te bespreken, los van het feit dat die combinatie mij in een kroeg
onwaarschijnlijk lijkt. Daar is Ruud de man niet naar. Hij ziet trouwens toch niet wat
hij eet. Als je hem plastic kaas geeft gaat het ook naar binnen.
Er zijn mensen die denken dat alle mooie gedachten geboren worden tijdens de
vergaderingen van de ministerraad. Maar bij Ruud gaat dat niet zo. Hij bedenkt ze
alleen. Dan zit hij in het Torentje onder zijn schemerlamp en dan zit hij dossiers te
lezen, te denken en te schrijven en dan komt hij vol ideeën terug.
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Als de VVD zich voelt als een kind dat in het gezin altijd pas het laatste hapje uit de
pan krijgt, dan moet ze zorgen dat ze een paar plaatsten naar voren duikt. Met andere
woorden: dan zul je erbij moeten zijn voordat Ruud aan het denken slaat. Dan moet
je je eigen plannen tijdig op een pitje onder die schemerlamp zetten. En als andere
VVD'ers vinden dat dat niet nodig zou behoren te zijn, dat Ruud zelf contact met ze
op zou moeten nemen, soit. Dan moeten ze ook niet piepen.
Toen Ruud begin mei zijn vijftigste verjaardag vierde, was ik een van de
tweehonderd gasten in de grote tent die in de tuin van het Catshuis was opgezet. Zijn
vrouw Ria en hun kinderen hadden video-opnamen laten maken van een paar
buitenlandse premiers die Ruud feliciteerden: Gandhi, Rocard, Kohl, Martens en
Thatcher.
Ik wist dat die filmpjes meer waren dan alleen een gelukwens van de
felicitatiedienst via de video. Ruuds band met Gandhi is heel sterk. Tijdens de
kernwapendiscussie in 1984 heeft Gandhi op verzoek van Ruud geprobeerd het
Nederlandse standpunt over de raketten aan Moskou uit te leggen. Ik heb Gandhi
zelf ook een paar keer meegemaakt en die is erg onder de indruk van Ruud. Dus wat
wij daar op het scherm in de tent zagen, was gemeend. Dat was echt.
Ik was ook niet verbaasd dat Thatcher erbij zat. Die kan het heel goed met Ruud
vinden. Ik heb die twee in de eerste kabinetsperiode eens zien opereren in kasteel
Duivenvoorde in Voorschoten, waar de Nederlandse regering een ontvangst gaf voor
het bedrijfsleven. Hij en zij hielden daar allebei een rede en ik zal nooit de manier
vergeten waarop dat ging. Je merkte aan de stijl van praten, aan de manier waarop
ze elkaar ballen toewierpen en weer afpikten, dat het meer was dan twee
regeringsleiders die uit beleefdheid een toespraakje hielden.
De band die Margaret en Ruud hebben is makkelijk te verklaren. Als je op kritieke
momenten heel intensief met iemand samenwerkt, zoals zij hebben gedaan in de
Europese Raden, dan merk je meteen of het klikt of niet. Dat zie je in elke relatie.
Als het klikt, kun je zo iemand veel later weer tegenkomen en dan is er nog steeds
die..., tja vriendschap is misschien een groot woord, maar dan is er nog iets dat is
blijven bestaan. Dat is zeker zo tussen Ruud Lubbers en Margaret Thatcher.
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In het openbaar heeft hij mij wel eens een prima minister genoemd, maar ach, alles
is betrekkelijk. Kijk, Ruud is een soort vader van een groot gezin. Hij laat niet blijken
wie hij wel en wie hij niet mag in Den Haag. Ik denk dat het hem allemaal worst is.
Hij ziet ons functioneel.
Je hoort wel eens van die clubs van oud-ministers die dan nog met hun collega's
uit hetzelfde kabinet gezellig bij elkaar komen. De oude Van Agt-club bij voorbeeld.
Nou, zo zit ik niet in elkaar. Ik kijk altijd naar morgen, niet naar gisteren. Ik zie me
daar nog niet zitten te praten met mijn collega's over hoe leuk het vroeger was. Daar
zit je dan, met zo'n stel ijskonijnen bij elkaar. Ik kan me voorstellen dat ik later met
Onno Ruding zakelijk heel goed om zou kunnen gaan, maar niet dat ik met hem in
een kransje ga zitten terugblikken. Nou ja, misschien doe ik het toch. Als ik tachtig
ben.
Bovendien, in veel gevallen zijn de mensen in die oud-ministersclubs ook helemaal
niet aardig tegen elkaar geweest en hebben ze elkaar ook beentje gelicht waar ze
konden. En dan nu ineens aardig aan tafel zitten en zeggen: “Weet je nog wel?” Nou
zeg, en óf ik het nog weet. De kabinetten-Lubbers waren geen vriendenclubs. We
waren ingehuurd om een karwei te doen, om een huis te bouwen. Daarop werden we
beoordeeld. Daarna was het afgelopen.’
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Wilfried Martens
Lubbers in Europa
Vooral tijdens zijn tweede periode als premier lijkt Lubbers zich meer in
zijn element te voelen tussen zijn collega-regeringsleiders dan tussen zijn
eigen ministers. Op de bijeenkomsten van de Europese Raad van
regeringsleiders speelt hij niet de bescheiden rol die van een
minister-president van een klein land wordt verwacht.
Hij werkte actief mee aan het bereiken van een akkoord over de
landbouwprijzen en over de bescherming van het sociale Europa na 1992.
Hij is als een van de weinige regeringsleiders “on speaking terms” met
de Britse premier Margaret Thatcher. Zijn Belgische collega Martens
heeft hem vanaf 1980 meegemaakt op de Europese Raden, de congressen
van de Europese christen-democraten en tal van andere internationale
bijeenkomsten. Wilfried Martens (1936), een boerenzoon uit Sleidinge in
de buurt van Gent, studeerde rechten en wijsbegeerte aan de Katholieke
Universiteit van Leuven. In 1972 werd hij voorzitter van de Christelijke
Volkspartij (CVP), de Vlaamse christen-democraten. In 1979 werd hij
voor de eerste keer minister-president.
In de jaren tachtig leidde hij kabinetten van sterk wisselende signatuur en
regeerde hij over België met bijzondere volmachten, waarmee hij het
parlement monddood maakte. Sinds mei 1988 is hij premier van het achtste
kabinet-Martens, een cen-
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‘Hij ziet heel vlug de manoeuvremogelijkheden van de verschillende landen’ - 1989: v.l.n.r.: koningin
Beatrix, Ruud Lubbers, Margaret Thatcher, Wilfried Martens, daarachter: Helmut Kohl, Hans van
den Broek, Felipe Gonzalez
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trum-linkse coalitie van christen- democraten, socialisten en de Vlaamse
Volksunie.
Martens: ‘Ik heb Lubbers voor het eerst ontmoet op een congres van de Europese
christen-democraten, in het najaar van 1980. Mijn kabinet had toen net de eerste fase
van de staatshervormingen doorgevoerd en we stonden voor de opdracht op
economisch vlak in te grijpen en een besluit over de plaatsing van raketten te nemen.
Daar hadden we het zeer moeilijk mee.
We zaten al jaren in de economische crisis. Het herstelbeleid en de
begrotingssanering waren toen al zeer actueel. Over die thema's heb ik Ruud Lubbers
op dat congres grondig kunnen spreken. Ik moet zeggen dat we vanaf den beginne
sympathie hadden voor elkaar. Hij was destijds fractievoorzitter van het CDA en ik
stond aan het hoofd van een drieledig kabinet van christen-democraten, socialisten
en liberalen.
Hij maakte op mij een zeer sociale indruk. Hij oogde goed en was zeer welsprekend.
Hij gaf blijk van een grote bekendheid met problemen van militaire en economische
aard. Hij sprak er met kennis van zaken over en veronderstelde die ook bij zijn
gesprekspartner.
Ruud Lubbers en ik lijken wat onze karakter betreft op elkaar. We zijn allebei van
rooms-katholieke afkomst en van ongeveer dezelfde leeftijd, ik ben drie jaar ouder
dan hij. Ik denk dat we allebei in het politieke leven zeer concreet zijn ingesteld. We
houden niet van frasen of van grote redevoeringen.
In onze regeringsstijl hebben wij een vrij sterke neiging de techniciteit van
problemen te onderkennen. We willen beiden graag tussen uiteenlopende meningen
een vergelijk, een compromis tot stand brengen en daarvoor negotiatie aanvaarden,
zonder overigens het essentiële op te geven.
In een redevoering voor ondernemers in Davos heb ik eens de overeenkomsten
uitgelegd tussen zijn en mijn beleid, afgezet tegen het beleid van mevrouw Thatcher.
Ruud Lubbers voert geen liberaal economisch beleid, zoals mevrouw Thatcher. Het
verschil is enorm. Ruud Lubbers verdedigt een aantal objectieven die eigen zijn aan
het christen-democratische programma.
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Ook ik heb steeds geprobeerd in het herstelbeleid de essentiële sociale zekerheden
in stand te houden, ook toen ik in de regering zat met de liberalen. In ons land hoor
ik bij de christen-democratische vleugel, dat wil bij ons zeggen dat ik mij politiek
altijd in de buurt van de christelijke arbeidersbeweging heb bevonden. Ik heb de wil
en de overtuiging om de grote onevenwichtigheden in het economisch bestel recht
te trekken. Lubbers en ik hebben op dat punt exact hetzelfde beleid gevoerd.
Sinds Ruud Lubbers in 1982 premier werd, is er een zeer intensief contact tussen
ons ontstaan. Wij telefoneren regelmatig met elkaar, eens of meerdere keren in de
week. Hij is altijd zeer geïnteresseerd in de Belgische politieke ontwikkelingen.
Zeker wanneer er bij ons verkiezingen aankomen belt hij vaak. En als de verkiezingen
voorbij zijn, belt hij mij om te informeren hoe de formatie van een nieuwe regering
verloopt. Hij grijpt makkelijker de telefoon dan ik. Als we met elkaar van gedachten
wisselen, gaat dat altijd op basis van vriendschap. Alleen door dit soort
vriendschappen is een dergelijk vlot contact tussen regeringsleiders mogelijk.
De persoonlijke gesprekken tussen de regeringsleiders zijn in de Europese
Gemeenschap zeer vanzelfsprekend geworden. Ruud Lubbers belt ook vaak met
Helmut Kohl bij voorbeeld, om het bij de christen-democraten te houden. Met ons
veelvuldige telefoneren doorkruisen we natuurlijk wel de klassieke diplomatieke
paden. Vroeger verliep het contact tussen landen veel meer via de ambassadeurs.
In de aanloop van een Europese Raad is er traditioneel het officiële Benelux-overleg
tussen de regeringsleiders van Nederland, België en Luxemburg. Als we dan de kans
krijgen praten we ook informeel met elkaar om na te gaan waar de objectieven en
de knelpunten liggen in de komende Europese Raad. We spreken dan met elkaar als
genoten, als vrienden die voor een zware opdracht staan. De meeste regeringsleiders
tutoyeren elkaar dan ook. Zelf doe ik dat niet zo vaak.
Ruud Lubbers neemt dikwijls het initiatief om een compromisvoorstel te
formuleren. Hij doet dat niet alleen in de Europese Raad, het is mij opgevallen dat
hij dat in het voorjaar van 1989 ook heeft gedaan in de NAVO-raad. In de weken
voorafgaand aan de topontmoeting heeft hij bemiddeld tussen de Duitse en de
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Amerikaanse regering om overeenstemming te bereiken over de modernisering van
de korte afstandswapens.
Wat mij na afloop van de NAVO-raad sterk is opgevallen in het ganse Nederlandse
politieke leven, is dat de oppositie geen bezwaren had tegen het optreden van de
regering. Dat is toch zeer verwonderlijk in vergelijking met de standpunten die de
Nederlandse oppositie destijds heeft ingenomen in de rakettenkwestie.
Je moet goed zien dat er op een Europese Raad verschillende posities zijn. Er zijn
degenen die au fond, voor honderd procent, de voorstellen van de Europese Commissie
ondersteunen. Wij doen dat, heel klassiek, op basis van een lange traditie. Daardoor
zijn wij niet in de positie om compromis-voorstellen te doen. Als ge een bepaald
voorstel van tevoren al voor honderd procent steunt, dan kunt ge daar niet onmiddellijk
van afwijken.
In het internationale overleg is het daarentegen de positie van Nederland geworden
om wél het initiatief te nemen tot een voorstel waar alle landen tevreden mee kunnen
zijn. Ongetwijfeld ziet Ruud Lubbers die rol voor zichzelf in het Europese kader
weggelegd: de man die zoekt naar een vergelijk. Hij bezit daarvoor ook de
vaardigheden. Hij ziet heel vlug de essentiële elementen van een probleem en de
manoeuvre-mogelijkheden van de verschillende landen.
Zelfs met mevrouw Thatcher, die de eenheid van de EG-landen nogal eens op het
spel heeft gezet, lukt het hem een vergelijk te bereiken. Tijdens de Europese Raden
heeft hij verschillende keren een persoonlijk beroep op haar gedaan. “Laten we nog
één keer proberen overeenstemming te bereiken, Maggie. Wees nu geen spelbreker,”
zegt hij dan tegen haar. Ik denk dat dat een kwestie is van temperament. Hij is een
van de weinige regeringsleiders die zeer goede contacten heeft met mevrouw Thatcher.
Mijn contacten met haar zijn veel officiëler.
Het volledig steunen van de Europese Commissie hoeft een vergelijk op langere
termijn niet uit sluiten. Aan de Europese Raad van 1988 ging die van juni 1987 in
Brussel vooraf. Ik was toen voorzitter en nadat ik de besprekingen over de financiële
hervormingen van de EG had afgebroken, heb ik twee keer laten stemmen. In de
omgekeerde zin van het horloge, wat niet gebruikelijk is. Ik begon niet met Engeland,
maar met de rechterflank. En tweemaal was de uitslag van de stemming elf tegen
een.
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Mevrouw Thatcher was telkens tegen, omdat ze vond dat er eerst op de
landbouwuitgaven bezuinigd moest worden. Ik heb haar toen dus tweemaal compleet
geïsoleerd.
Dat heeft echter wel mogelijk gemaakt dat mevrouw Thatcher acht maanden later,
onder Duits voorzitterschap, uiteindelijk een vergelijk heeft aanvaard. Daardoor
kreeg het plan van voorzitter Delors van de Europese Commissie, om het Europa
zonder binnengrenzen naderbij te brengen, toch de steun van alle EG-landen. Ruud
Lubbers heeft toen met succes zijn rol als bemiddelaar gespeeld. Hij heeft
meegeholpen haar over te halen.
Met dat voorbeeld wil ik aanduiden dat men niet ten alle prijzen hoeft te streven
naar een compromis. Met een duidelijke houding, die een tijdje een tegenstelling laat
bestaan, kan men ook bedoelingen op de langere termijn hebben. Misschien dat het
gemakkelijke contact dat Lubbers heeft met de andere regeringsleiders komt door
de gemoedelijke sfeer waarin politici in Nederland met elkaar omgaan. Ik weet zeker
dat zijn talenkennis ook een rol speelt. Het kan met praktisch iedereen in de taal van
de betrokkene praten. Op een Europese raad zijn altijd tolken aanwezig, maar die
heeft hij bijna nooit nodig.
Tijdens de officiële vergaderingen gebruikt hij gewoonlijk het Nederlands. In alle
zeer delicate discussies doe ik dat ook, want het Nederlands is mijn moedertaal. In
de officiële gesprekken en de informele contacten spreek ik Nederlands en Frans,
omdat ik de eerste minister van België ben en dus wel moet. In de persoonlijke
contacten spreek ik Nederlands, Frans en Duits, de derde officiële taal in België
hoewel ik het Duits iets moeilijker vind. Ruud Lubbers gebruikt in de contacten met
de regeringsleiders én het Frans én het Engels én het Duits. Hij doet dat goed.
De eerste ministers van de Benelux-landen en Denemarken, de kleinere landen,
zijn een voorbeeld voor de anderen. De regeringsleiders van de grote landen kennen
alleen hun eigen taal: mevrouw Thatcher het Engels, Helmut Kohl het Duits, François
Mitterrand het Frans. Alleen de Spaanse eerste minister Gonzalez spreekt ook
verschillende talen.
Ik heb wel eens politieke meningsverschillen met Ruud Lubbers, maar de
verstandhouding is zodanig goed, dat dat nooit problemen geeft. Zo accepteert hij
volledig dat ik in de Europese Raad altijd voor honderd procent de voorstellen van
de Commis-
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sie ondersteun. En ik accepteer dat hij een bemiddelende rol speelt.
Dat ik in 1989 ontbrak op de internationale milieuconferentie in het Haagse
Vredespaleis, werd niet veroorzaakt door een ruzie of weet ik wat tussen Ruud
Lubbers en mij. Ik vond de conferentie in die vorm niet nodig. Ik heb altijd de
typische, traditionele positie verdedigd dat de Europese Gemeenschap de bevoegde
instelling is om de milieuproblemen aan te pakken, en niet een of ander internationaal
agentschap. Uiteindelijk heb ik met Ruud Lubbers afgesproken dat ik dus niet mee
zou doen. Dit type van een andere appreciatie van een kwestie is perfect mogelijk
tussen ons.
Toen ik in juni 1989 als gast een toespraak hield op de meetings van het CDA
voor de Europese verkiezingen viel me op hoe enorm gemakkelijk Ruud Lubbers
tot zijn publiek kan spreken. Ondanks de twintig, dertig jaar dat ik redevoeringen
houd, weet ik nog steeds niet hoe ik het het beste kan doen: in geïmproviseerde vorm
of op basis van een tekst. Ik heb de indruk dat dit voor Ruud Lubbers nooit een
probleem is. Hij kiest zijn thema op het moment zelf. Ik ben altijd zeer gespannen
terwijl Lubbers zich tijdens een toespraak zeer à l’aise, zeer op zijn gemak, voelt.
Ik denk dat hij in zijn partij een bijna ongenaakbare positie heeft. Er zijn in het
CDA veel minder vleugels dan in mijn CVP. Zijn onbetwiste leiderschap houdt ook
verband met de opbouw van de partij in Nederland. De fractieleider of, voor het
geval de partij in de regering is, de minister-president is de politieke leider en niet
de partijvoorzitter, zoals bij ons het geval kan zijn.
Ik ben zeven jaar partijvoorzitter geweest en heb toen bevoegdheden moeten
uitoefenen die een partijvoorzitter eigenlijk niet behoort te hebben. Maar omdat de
regering toen leed onder een gebrek aan politieke leiding, moest ik als partijvoorzitter
alles zelf regelen. Dat was een zeer ongezonde situatie. Nu is dat veel minder het
geval. Sedert 1981 heb ik geloof ik het gezag van de regering en van de ministers
enorm versterkt, hoewel in onze politieke structuren de partijen en de partijvoorzitters
zeer belangrijk blijven.
Ik voel veel meer voor het Nederlandse systeem, waarin het dagelijkse politieke
beleid in handen is van de ministers en de fractie en de partijen veel meer op afstand
blijven. Doordat Ruud
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Lubbers het ambt van minister-president sterk heeft uitgebouwd, heeft hij de
duidelijkheid in het Nederlandse systeem nog eens versterkt.
Ik beschouw Ruud Lubbers als een vertrouwenspersoon, aan wie ik over
fundamentele kwesties advies kan vragen. In 1988 moest ik een toespraak houden
in de Ridderzaal in Den Haag voor het Algemeen Nederlands Verbond, dat de
integratie van de Nederlandse en de Vlaamse cultuur bevordert. Ik herinner me het
nog goed, het was op de negentiende april, mijn verjaardag. Mijn vrouw Lieve was
meegegaan. Lubbers was aanwezig bij mijn toespraak en ik heb die middag uitvoerig
met hem gesproken over een voor mij zeer ingrijpende en moeilijke beslissing.
De moeilijkheid was dat de christen-democratische groep bij de verkiezingen
tweede was geworden over gans het land. De socialisten waren de sterkste partij
geworden. Mijn thesis was toen: ik aanvaard de nederlaag die ik heb opgelopen en
de consequenties daarvan. Maar de koning had mij gevraagd toch opnieuw eerste
minister te worden. Moest ik ingaan op zijn verzoek? Dat was mijn afweging. Het
was een probleem dat voor Ruud Lubbers ook actueel kon worden, wanneer bij
volgende verkiezingen de socialisten zouden winnen, dus hij had veel belangstelling
voor mijn probleem.
Enkele dagen voordien had ik met Helmut Kohl getelefoneerd en die vond dat ik
opnieuw eerste minister moest worden. Met Ruud Lubbers heb ik er veel langer over
gesproken. Hij vond ook dat ik er verstandig aan deed ja tegen de koning te zeggen.
Ik heb zijn advies toen de doorslag laten geven bij het nemen van mijn beslissing.
Het gesprek viel precies op de goede dag, op het cruciale moment, want die avond
van de negentiende april is - vroegtijdig - bekend geraakt dat ik op uitdrukkelijk
verzoek van de koning voor de achtste keer eerste minister zou worden.
In de zeven jaren dat Ruud Lubbers premier is, is zijn politieke skill enorm
toegenomen. Dat blijkt in het internationale verkeer, maar zeker ook uit de manier
waarop hij zijn regering leidt. Ik heb uiteraard ook op de televisie het debat in de
Tweede Kamer gevolgd dat leidde tot de val van de regering. Ik was toen zeer onder
de indruk van hem. Tijdens dat debat bleek hoe sterk zijn politieke begaafdheid is
vergroot.
Bij ons gaat het heel anders toe in het parlement. Een regering
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valt gewoonlijk door een conflict in de schoot van de regering, niet door een conflict
met het parlement. Ook de manier van spreken is in de Nederlandse Tweede Kamer
totaal anders. Gans de beredeneringsvorm is veel zakelijker, maar ook scherper. Het
is wel eens moeilijk hoor voor Vlamingen om dat te volgen.
Toen mijn vrouw en ik thuis naar het debat op de televisie keken, leefde mijn
vrouw enorm mee. Mijn vrouw en de vrouw van Ruud Lubbers kunnen het samen
goed vinden. Ze bellen elkaar regelmatig. Ze vond het zeer erg wat er in de Tweede
Kamer gebeurde. “Ze zullen er toch wel uitkomen?” zei ze. “Het zal toch gered
worden?” Terwijl het politiek duidelijk was dat er iets was gebeurd dat moeilijk te
herstellen was. Maar zij reageerde vol spanning en emotie.
In de gesprekken die Ruud Lubbers en ik regelmatig hebben, praten we eigenlijk
vooral over de rol die we op dat moment spelen in eigen land, nooit over wat we
gaan doen als we geen eerste minister meer zijn. Voor Ruud Lubbers zijn er op het
Europese terrein zeker toekomstmogelijkheden. Ik zeg dat zonder complex.
Hij en ik zitten wat een internationale toekomst betreft in dezelfde positie. We
zijn allebei al lange tijd eerste minister, met alle mogelijkheden van dien. Toch denk
ik niet dat hij en ik snel in de situatie komen dat we moeten concurreren voor dezelfde
positie. De zetels in de internationale organen zijn bijna altijd per land verdeeld.
Onze beide landen hebben één vertegenwoordiger in de Europese Commissie, om
het daar maar eens over te hebben. Dat geeft beperkingen.
Ik weet niet wat zijn persoonlijke bedoelingen zijn, of hij de ambitie heeft in het
politieke leven verder te gaan. Maar als u aan mij vraagt of hij in aanmerking komt
voor een Europese functie en of hij aanvaardbaar is voor de andere leiders, dan zeg
ik: ja, zonder enige twijfel.’
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Lijst van afkortingen
ABM

Amsterdamse Ballast Maatschappij

AEP

Algemene Economische Politiek

ANMB

Algemene Nederlandse
Metaalbedrijfsbond

ARP

Anti-Revolutionaire Partij

AZ

(Ministerie van) Algemene Zaken

BKU

Bund Katholischer Unternehmer

CDA

Christen Democratisch Appèl

CDU

Christlich-Demokratische Union

CEC

Centrale Economische Commissie

CHU

Christelijk-Historische Unie

CJW

Christelijke Jonge Werkgeversvereniging

CNV

Christelijk Nationaal Vakverbond

CPB

Centraal Planbureau

CPN

Communistische Partij Nederland

CRM

(Ministerie van) Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk

CVP

Christelijke Volkspartij

D66

Democraten '66

DAF

Van Doome's Automobielfabriek

DS'70

Democratisch-Socialisten '70

EG

Europese Gemeenschap

ESB

Economisch Statistische Berichten

FME

Federatie Metaal- en Electrotechnische
Industrie

FNV

Federatie Nederlandse Vakbeweging

HRWB

Harmonisatieraad voor het Welzijnsbeleid

IKV

Interkerkelijk Vredesberaad

IMF

Internationaal Monetair Fonds

KAB

Katholieke Arbeiders Beweging
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KGB

Kommissariat Gosudarstvenni
Bezopastnotsi

KJWV

Katholieke Jonge Werkgevers Vereniging

KLM

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij

KOF

Koninklijk Onderwijsfonds voor de
Scheepvaart

KRO

Katholieke Radio Omroep

KSCC

Katholiek Sociaal-Cultureel Centrum

KVP

Katholieke Volkspartij

MIT

Massachusetts Institute of Technology

NAVO

Noordatlantische Verdragsorganisatie

NCW

Nederlands Christelijk
Werkgeversverbond

NKV

Nederlands Katholiek Vakverbond

NKWV

Nederlands Katholiek
Werkgeversverbond

NOS

Nederlandse Omroep Stichting

NS

Nederlandse Spoorwegen

NVV

Nederlands Verbond van
Vakverenigingen

OESO

Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling

PAR

Programma Adviesraad (van de KRO)

PCG

Protestants-Christelijke Groep

PKB

Planologische Kernbeslissing

PPR

Politieke Partij Radikalen

PSP

Pacifistisch Socialistische Partij

PTT

Posterijen Telegrafie Telefonie

PvdA

Partij van de Arbeid

PVP

Progressieve Volkspartij

REA

Raad voor Economische
Aangelegenheden

ROM

Raad van Overleg Metaalindustrie

RSV

Rijn-Schelde-Verolme

RVD

Rijksvoorlichtingsdienst
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RVSV

Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten
Vereeniging

SALT

Strategic Arms Limitation Talks

SER

Sociaal-Economische Raad

SIR

Selectieve investeringsregeling

SSRR

Societas Studiosorum Reformatorum
Roterodamensis

VAD

Vermogensaanwasdeling

VARA

Vereniging Arbeiders Radio Amateurs

VEGIN

Vereniging Exploitanten Gasbedrijven in
Nederland

VPCW

Verbond van Protestants-Christelijke
Werkgevers

VVD

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

WIR

Wet investeringsrekening

WRR

Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid
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Doetinchem 71
Dolle Dinsdag 59
Dominique 42
Domino 42
Dongen, J.M.A.C van 54
Doorn, H.W. van 65, 91, 97, 98, 99, 103, 105, 107, 110
Doorne's Automobielfabriek, Van (DAF) 259
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Doornenburg 287
Dordrecht 71, 76, 213, 215, 287
Drees, W. 165
Dreesen (hotel) 88
Drift, H.P.M. van der 119-128
Dronten 105
Druten 286, 287
Du Croo en Brauns (constructiebedrijf) 62, 215
Duisburg 48, 52
Duisenberg, W.F. 129-42, 159, 188, 211, 229
Duitsland 19, 59, 145
Duivenvoorde (kasteel) 271
Dulk, parkeerwachter Den 145
Düsseldorf 19
Dutilh, J. 65
Economisch Statistische Berichten (ESB) 201
Eeghen, E.H. 96
Eekelen, W.F. van 17, 247, 265
Eerd, K. van 96, 98
Eerste Kamer 161, 168, 178, 236, 239, 240, 241, 249, 255
Eindhoven 236, 240, 243, 245
Ende, J. van den 243
Engeland 207, 277
Enschede 28
Erasmus Universiteit 37, 168
Erna Maria, de (schip) 49
Eros and Civilization (Marcuse) 97
Essenlaan 16
Europa 97, 154, 211, 273, 278
Europees Parlement 21, 23, 31, 154, 177
Europese Commissie 31, 183, 248, 277, 278
Europese Gemeenschappen (EG) 183, 202, 276, 277, 278, 279
Europese Raad 31, 211, 264, 266, 271, 273, 276, 277, 278
Evenhuis, A.J. 247
Eversdijk, H. 160, 158
Exxon (olieconcern) 138
Faas, H. 93, 96, 98
Faber, M.J. 220
Faber, S. 157-67
Federatie Metaal- en Electrotechnische Industrie (FME) 73, 170
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Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) 15, 172, 175, 195
Fernande 42
Friesch Dagblad 157
Friesland 227, 233
Frinking, A.B.M. 158
Fryske Akademy 157
Gaay Fortman, B. de 96, 104
Gaay Fortman, W.F. de (Gaius) 100, 116, 140, 229, 253, 254
Galan, C. de 252
Galaten (bijbelboek) 99
Galen, Van 86
Galileï 99
Gandhi, R. 271
Geer, D.J. de 96, 102
Geertruidenberg 71
Gemeentelijke Universiteit 91, 107
Gemert 23
Gent 273
Gerard Paul, de (schip) 49
Gerard Reinier, de (schip) 49
Gerritse, G. 217
Gerwen 33
Gestellaan, Jan van 171, 176
Gevangenpoort 131
Giekerk 233
Giessen, Van der (werktuigfabriek) 73
Ginjaar-Maas, N.J. 262
Ginniken, Van (organisatiebureau) 60
Golden Valley (restaurant) 191
Gonzalez, F. 274, 278
Gorbatsjov, M. 243, 259
Gorinchem 77, 78
Graaf, L. de 96, 102, 176
Graaf, T. van de 139
Graaff-Nauta, D.IJ.W. de 160
Greening of America, The (Reich) 97
Grenzen aan de groei 251
Grieken, Van (melkfabriek) 84
Grieken, H.J. van 84
Griekenland 140
Grieth 19, 48
Grinten, W.C.L. van der 149
Groep Aarden 105
Groep van Achttien 96
Groningen 18, 23, 24, 75
Groot, J. de 77, 78
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Grootint (constructiebedrijf) 77
Gruijters, J.P.A. 131, 215, 252
Gun, F. van der 105
Gunsiet 48
Haagsche Courant 33
Haagse Milieuconferentie 266
Haagsche Veer 58
Haagse Post 251
Haaren 58
Haarlem 18, 117
Hamburg 91
Handelingen, de 216
Hannibal, bevelhebber 114
Harmelen 82
Harmonisatieraad voor het Welzijnsbeleid (HRWB) 167, 241
Hartog, A.O. den 71-9
Heemstede 18
Heerlen 60
Heerma, E. 167
Heesewijk, Van (aannemersmaatschappij) 84
Heesewijk, C. van 84, 92
Heiden-Bakker, C. van der 110
Heidegger 29
Heijmans Bouw BV 84
Heilbroner, R.L. 141
Heilig Land Stichting 239
Heilige Lambertus (kerk) 14
Heilige Mis 42
Heilige Schrift 100
Heller 42
Hellevoetsluis 40
Helmond 33
Hermes 40
Hilversum 110, 199
Hitler, A. 88
Hoekse Waard 71
Hoekstra, H.H. 110
Hoekstra, R.J. 204
Hof, 't 287
Hoflaan 14, 51
Hofvijver 203
Hohen Strasse 19
Hollandia (constructiebedrijf) 14, 49, 50, 56, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 69, 71,
73, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 128, 134, 213, 215, 216, 246, 252, 257
Hollandia, de (schip) 40
Hollandia Kloos Holding NV 17, 20, 50, 56, 145, 151
Holthuizen (familie) 49
Hoochweg, Pieter de 37
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Hooftprijs, P.C. 17, 266
Hoogeveen 153, 157
Hoogeweegen, R.H.M. (schoonvader) 14, 146, 147
Hoogovens 124, 125, 126, 127
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Horbach, G.J.M. 98
Horst, T. van der 19
Horst-Van den Heuvel, B. van der 19
Horst-Van Kortenhof, G. van der 19
House of Lords (restaurant) 253
Hout, P.J.J. van 99
Houten, S. van 244
Houtrusthallen 116
Houwelingen, J. van 159, 163, 164, 167
Huesca 39, 40
Hulten, M. van 96, 98
Idenburg, P.J.A. 96
Ignatius College 24
Indonesische Ambassade 16, 146
IJmuiden 13, 287
Industriebond NVV 71, 73
Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) 109, 220
Internationaal Monetair Fonds (IMF) 129
Italië 114
Jaguar (auto) 252
Jamin 33
Jansen, bisschop 43
Janssen, Joh. G.A. 98
Janssen, P.J. 99, 103, 105
Jeruzalem 159
Jezus Christus 25, 242
Johan Smit (schroefboutenfabriek) 75
Johannes XXIII, paus 43
Jong, L. de 190
Jong Management NCW 87
Jong, P.J.S. de 96, 247, 259
Jongerencontact VPCW 87
Jonker (constructiebedrijf) 62
Julia (schippersinternaat) 55
Jurgens (familie) 91
Jurgens, E.C.M. 23, 65, 91-106, 252
Justitia et Pax 109
Kaam, B. van 96
Kabinet-Biesheuvel I 253
Kabinet-Biesheuvel II 66
Kabinet-Cals 94, 95
Kabinet-Den Uyl I 15, 100, 105, 107, 112, 119, 129, 131, 137, 140, 145, 148,
201, 211, 226, 227, 229, 230, 235, 238, 249-51, 253, 254
Kabinet-Den Uyl II 140, 141, 142, 149, 170, 185, 187, 189
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Kabinet-Lubbers I 155, 162, 177, 178, 179, 193, 195, 196, 197, 211, 213, 222,
223, 226, 229, 231, 235, 248, 256, 258, 267, 269, 271, 272
Kabinet-Lubbers II 54, 140, 155, 162, 166, 195, 197, 211, 220, 229, 233, 235,
248, 249, 255, 256, 265, 267, 269, 272
Kabinet-Marijnen 94
Kabinet-Martens 273
Kabinet-Van Agt I 143, 149, 150, 152, 159, 162, 164, 168, 170, 171, 178, 182,
185, 189, 195, 202, 213, 216-7, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 239
Kabinet-Van Agt II 16, 117, 176, 178, 185, 190, 195, 196, 199, 249
Kabinet-Van Agt III 176, 222, 249
Kabinet-Zijlstra 95
Kalkar 48
Kamer van Koophandel, Amerikaanse 135
Kamer van Koophandel Amsterdam 43, 89
Kampeerraad 145
Kanis, J. 24
Karpendonkse Hoeve (restaurant) 245
Katendrecht 38
Katholiek Sociaal-Cultureel Centrum (KSCC) 46
Katholieke Arbeiders Beweging (KAB) 85
Katholieke Binnenvaartschool 53
Katholieke Centrale Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid 110
Katholieke Economische Hogeschool Tilburg 236
Katholieke Hogeschool Tilburg 37
Katholieke Jonge Werkgevers Vereniging (KJWV) 14, 82, 85, 87, 88, 89, 94
Katholieke Kring 43
Katholieke Radio Omroep (KRO) 46, 54, 85, 105, 107, 109, 110, 111, 113, 115,
117
Katholieke Theologische Hogeschool 110
Katholieke Universiteit Leuven 273
Katholieke Universiteit Nijmegen 21, 249
Katholieke Volkspartij (KVP) 14, 15, 35, 50, 54, 66, 67, 80, 85, 88, 91, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 109, 119, 121, 122, 124, 125, 126,
127, 135, 139, 140, 143, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153,
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160, 163, 174, 187, 201, 236, 238, 251, 252, 254
Katwijk aan den Rijn 100
Kemenade, J.A. 100
Kessel, A.A.M. 99, 103, 105
Keulen 88
Keynes, J.M. 175
Kinderwetje 244
Klaauw, C.A. van der 211
Klompé, M.A.M. 95, 103, 109
Kloos (constructiebedrijf) 56, 77, 78
Koeweit 196, 257
Koeweit-affaire 89, 151, 196, 246, 257, 259
Kohl, H. 145, 155, 271, 274, 276, 278, 280
Kok, W. 172, 255, 257
Kokje, J.K.J. 65
Kombrink, J.C. 135
Kommissariat Gosudarstvenni Bezopastnotsi (KGB) 27
Koning, J. de 16, 154, 155, 166, 175, 176, 177, 185, 190, 191, 192, 194, 195,
197, 224-5, 239, 265
Koninginnedag 268
Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart (KOF) 51, 52, 53, 54
Koninklijk Paleis 198
Koninklijke Emballage Industrie Van Leer 229
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) 70, 133
Koninklijke Maatschappij Wegenbouw (bouwbedrijf) 65
Korea-oorlog 24
Kornwerderzand 59
Korte, RW. de 155, 198, 217, 220, 262, 268, 270
Korte-Van Hemel, V.N.M. 160
Korthals Altes, F. 219, 266
Kralingen 13, 15, 16, 51
Kralingse Plas 109
Kremers, J. 191, 192
Krimpen aan den IJssel 14, 18, 50, 56, 58, 64, 73, 75, 82
KRO en maatschappij (Lubbers) 113
Kruisinga, R.J.H. 148, 167
Krul, W.F.J.M. 64
Kuiper, D.Th. 96, 98, 102
Kurhaus (hotel) 93
Kuwait Airways Corporation 17
Kuyper, A. 232
Kwaadsteniet, W. de 163, 164
Laack, Van (familie) 46, 48, 49
Laack, E.M. van (tante Erna) 49
Laack, G.R. van (overgrootvader) 19, 48
Laack, J.P. van (betovergrootvader) 19
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Laack, W.S. van (grootvader) 48, 19
Laack, van Richard 48
Laack-Arntz, W. van 19
Laack-Bauhaus, A.C. 19
Laack-Van Loghem, C.A. van (grootmoeder) 46, 48
Laack-Verweyen, C. van 19
Laak, K.J. van 48
Laak, L. van 48
Lage Vuursche 117
Lambertweg 16
Lamers, K.W. 85
Langman, H.J. 229
Langstraat 84
Lantaren, de (schouwburg) 42
Lanting, J. 42
Lardinois, P.J. 95
Latijns-Amerika 88
Laurentius, de (schip) 54
Laurentius, diaken 39
Leeuwarden 71, 157
Leij, L.A.Ph. van der 139
Leijenhorst, G. van 153
Leuven 273
Libelle 132
Limburg 82, 95
Linden, P.R.H.M. van der 17, 158
Lodder, W. 52, 54
Loerakker, J. 18
Loerakker-Van Meurs, C. 18
Loghem, A.G. 19
Loghem, H. van 19
Loghem-Van Delen, C. 19
Loghem-Van der Horst, T. van 19
Loghem-Van Kortenhof, T. van der 19
Lorette 42
Lubbers (familie) 20, 32, 43, 46, 49, 50, 51, 55, 57, 75, 80, 82, 150
Lubbers, A.M. (zus Mieke) 43
Lubbers, B.C.M. (zoon) 15, 114
Lubbers, F.H. (overgrootvader) 18
Lubbers, H.C.M. (dochter) 15, 114
Lubbers, H.F. (betovergrootvader) 18
Lubbers, L.M. (broer Leo) 60
Lubbers, P.C.M. (zoon) 14, 114
Lubbers, P.J. (grootvader) 18
Lubbers, P.J. (vader) 13, 14, 24, 46, 48, 49, 50, 51, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 82, 146, 213, 215
Lubbers, R.M. (broer Richard) 48, 60

Arendo Joustra en Erik van Venetië, Ruud Lubbers. Manager in de politiek

291
Lubbers, R.M. (broer Rob) 14, 25, 43, 56-70, 72, 73, 74, 78, 82, 90, 134, 215,
216, 246, 252
Lubbers-Bodewes, J.P. 18
Lubbers-Hoogeweegen, M.E.J. (Ria) 14, 42, 55, 114, 146, 176, 177, 271, 281
Lubbers-Morack, C.M. 18
Lubbers-Teunissen, A.M. (grootmoeder) 18
Lubbers-Van Laack, W.K. (moeder) 13, 19, 46, 48, 49, 50, 54, 55, 58
Lummus (ingenieursbureau) 66
Luns, J.M.A.H. 43
Lüttingen 19
Luxemburg 276
Maarten College, Sint 23, 24
Maas 42, 46
Maasbode, De 29, 107
Maasboulevard 55
Maasoord ziekenhuis 40
Maastricht 86, 89
Maasvlakte 124
Macro Economische Verkenningen 141
Maden, F.T. van der 99
Maenen, J.H.J. 104
Making of a Counter Culture (Roszak) 97
Management Sciences Ltd. (onderzoeksbureau) 123
Mandarijnencongres 15, 93
Mandele, K.P. van der 43
Mansholt, S.L. 252
Marcuse, H. 96-7, 114
Margés, J.W.J. 199-212
Martens, W. 271, 273-81
Martens-Verschroeven, L 280, 281.
Marx, K. 76
Massachusetts Institute of Technology (MIT) 251
Mater Dei (meisjeslyceum) 28
Mauritsweg 55
Meadows, D. 251
Mediaraad 157
Mei, D.F. van der 94
Meijer, W. 190
Mercon Steel Structures BV (staalbedrijf) 77, 78, 151
Mercurius, de (schip) 49
Mertens, J. 99, 105
Metra Consulting Group Ltd. (onderzoeksbureau) 123
Meuwissen, D.H.M. 98
Middelhuis, T. 99
Mierlo, H.A.F.M.O. van 93, 249-60
Miert, F.I.A.M. van 86, 92
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Miljoenennota 141
Ministerie van Algemene Zaken (AZ) 181, 199, 202, 203, 206, 207, 209, 211,
222
Ministerie van Binnenlandse Zaken 171, 185, 194, 199, 207, 210, 227, 231
Ministerie van Buitenlandse Zaken 21, 91, 188, 211, 219, 230
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM) 91
Ministerie van Defensie 219, 249, 254, 255
Ministerie van Economische Zaken 15, 54, 95, 123, 128, 129, 131, 134, 136,
137, 139, 146, 147, 148, 149, 170, 171, 181, 189, 199, 201, 213, 217, 218, 223,
225, 227, 229, 235, 251, 254
Ministerie van Financiën 45, 129, 131, 132, 139, 170, 171, 173, 181, 182, 183,
199, 203, 206, 212, 217, 218, 221, 222, 223, 230, 263, 264
Ministerie van Justitie 219, 253, 254
Ministerie van Landbouw en Visserij 185
Ministerie van Onderwijs 182, 183
Ministerie van Sociale Zaken (en Werkgelegenheid) 131, 168, 170, 171, 176,
177, 178, 182, 195
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 247, 261
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening (en Milieubeheer) 65,
97, 128, 149, 150, 222, 225
Mishan, E. 123
Mitterrand, F. 211, 278
Moerdijk 82, 87, 100
Molenaar, N. 24
Mommersteeg, J.A. 97, 98, 105
Monte del Lago 114
Montreal 87
Mook 55
Moskou 258, 259, 271
Mozart, de (schip) 49
Musis Sacrum (theater) 153
Nacht van Schmelzer 89, 93, 103
Napoleon, keizer 242
Nationaal milieubeleidsplan 268
Natuurbeleidsplan 268
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Nederhorstconcern 16, 77, 215
Nederland 23, 31, 48, 97, 146, 150, 154, 156, 180, 198, 203, 207, 227, 259,
276, 278
Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW) 15, 56, 83, 229
Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV) 73, 99, 105
Nederlands Katholiek Werkgeversverbond (NKWV) 83, 85, 87
Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) 74
Nederlandsche Bank, De 129, 141
Nederlandse Economische Hogeschool 13, 33, 37, 119, 168, 199
Nederlandse Omroep Stichting (NOS) 93
Nederlandse Spoorwegen (NS) 215
Nederlandse Stichting voor Kunstzinnige Vorming 110
Nederwetten 33
Nell-Breuning, O. von 114
Neubourg (kasteel) 89
Niedermörmter 19
Nieuw-Guinea 43
Nieuwenhuizen, C. 46-55
Nijmegen 13, 21, 23, 27, 33, 55, 60, 239, 249, 253
Nijpels, E.H.T.H. 183, 202, 218, 219, 265, 268
Nisyleen (medicijn) 263
Noord-Brabant 31, 58, 64, 82, 95, 192
Noordatlantische Verdragsorganisatie (NAVO) 163, 220, 258, 276, 277
Noordwijkerhout 164
Nota selectieve groei 201
Noteboom, W.J. 124, 125
Nuenen 33, 45
Olive, de (schip) 49
Onderlinge Verzekeringmaatschappij Fortuna 49
One-Dimensional Man (Marcuse) 96-7
Ontwikkelingssamenwerking 149, 189, 192
Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming (basiliek) 89
Oort, C.J. 139
Oostblok 101
Oostenrijk 179
Op Gouden Wieken (zalencentrum) 101
Openbaar Lichaam Rijnmond 119, 121, 159
Oranje, Huis van 153
Oranje Nassauschool 53
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) 201,
202
Pacifistisch Socialistische Partij (PSP) 94
Pais, A. 182, 232
Parijs 58, 62, 199, 201
Parool, Het 193
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Partij van de Arbeid (PvdA) 15, 16, 31, 65, 71, 91, 93, 95, 98, 100, 106, 122,
126, 127, 129, 135, 136, 137, 140, 149, 165, 166, 167, 175, 176, 178, 179, 180,
185, 187, 188, 190, 195, 196, 199, 231, 243, 252
Paulus, apostel 99
Paulus VI, paus 94
Pax Christi 109
Pax, de (schip) 49
Pays-Bas (hotel restaurant) 86
Peijnenburg, M.W.J.M. 229
Peking 187
Penders, J.J.M. 21-32
Penn en Bauduin (staalconstructiebedrijf) 213, 215
Pentagijs 219
Pentagon 219
Peugeot (auto) 145
Planologische Kernbeslissing (PKB) 223
Plein 254
Ploeg, C.J. van der 95
Poel, F. van der 253
Politieke Partij Radikalen (PPR) 65, 91, 93, 100, 104, 105, 106, 252
Populorum Progressio 94
Post, P. 203
Posterijen Telegrafie Telefonie (PTT) 269
Prins, A. 170
Prinsjesdag 173
Program van Uitgangspunten 164
Programma Adviesraad (PAR) 15, 54, 107, 110, 111, 112, 113, 115
Progressieve Volkspartij (PVP) 252
Pronk, J. 36, 44, 252
Protestants-Christelijke Groep (PCG) 122, 125, 126
Puiflijk 286
Putten 167
Putten, J. van 96, 98, 102, 110, 114
Quay, J.E. de 64, 82, 100
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R 3, Bouwbeleggings- en Exploitatie Maatschappij CV 16
R 3-affaire 69, 70, 143, 150, 151, 247
Raad van Overleg Metaalindustrie (ROM) 15
Raad van State 65, 131
Raad voor Binnenlands Bestuur 157
Raad voor Economische Aangelegenheden (REA) 141
Rabobank 129
Reagan, R. 180, 243, 259
Rechtshandhaving (WRR-rapport) 181
Redland (steenfabriek) 83
Reich, C. 97
Reinalda, M.A. 64
Rheinberg 286
Richard, de (schip) 48
Richard II, de (schip) 48
Richard III, de (schip) 48-9
Richard X, de (schip) 49
Ridderzaal 280
Rietkerk, J.G. 179, 199, 207, 210, 217, 230, 266
Rijckevorsel, K. van 104
Rijksmuseum 24
Rijkspolitie 203
Rijksuniversiteit Groningen 129
Rijksuniversiteit Limburg 93, 168
Rijksuniversiteit Maastricht 183
Rijksuniversiteit Utrecht 107
Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) 117, 207
Rijn 46, 48
Rijn-Schelde-Verolme (RSV) (scheepswerven) 17, 188, 213, 224, 225
Rijnmond 119, 122, 123, 124, 126, 127
Rijnmondraad 15, 54, 119, 121, 123, 124, 125, 126, 128, 159, 215
Ringnalda, D.M. 203, 204, 222
Riviervaartmaatschappij Richard III BV 49
Rocard, M. 271
Roemenië 140
Roer 286
Roermond 135
Rogier, L.J. 100
Romme, C.P.M. 104
Romme Instituut 99
Rooms-Katholieke Bond van Reders en Schippers Sint Nicolaas 54
Rooms-Katholieke Schoolvereniging Sint Nicolaas 51
Rooster, 't 36, 43, 44
Rooy, Y.M.C.T. van 160, 167
Roszak, T. 97
Rotterdam 13, 14, 19, 21, 24, 33, 37, 42, 43, 46, 48, 52, 55, 58, 60, 62, 64, 65,
73, 76, 82, 109, 119, 122, 125, 146, 168, 199, 251, 252, 253, 261, 263
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Rotterdams Studenten Corps 40
Rotterdamsch Studenten Gezelschap 40
Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (RVSV) 40, 44, 263
Ruding, H.O.C.R. 36, 44, 139, 183, 212, 244, 247, 257, 261-3, 263, 265, 268,
272
Ruhrort 48, 286, 287
Ruiter, J. de 219
Ruiter, P.A. de 126, 127, 128
Rutten, F.W. 139, 201
Ruys, W. 58
Salt II-verdrag 163
Sanctus Laurentius (studentenvereniging) 13, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44,
122, 263
Sanden, P.J.A. van der 98
Sartzetakis, C. 198
Schaik, Th. E.E. van 99, 105
Schakel, M. 153, 159, 160, 161
Scheepspraat 46
Scheveningen 15, 93, 94, 101
Schmelzer, W.K.N. 87, 93, 95, 97, 103, 104
Schmitz, B.A. 115
Scholten, J.N. 96, 98, 163, 164
Scholten, W. 16, 217
Schoo, E.M. 266
Schut, W.F. 65
Seine 58
Selectieve investeringsregeling (SIR) 16, 124, 215
Seumeren, H. van 134
Siegmann, W.E. 97, 98
Sittard 24
Sleidinge 273
Slikkerveer 75
Slotboom, G. 65
Smit-Kroes, N. 36, 89, 44, 247, 261-72
Sociaal-Economische Raad (SER) 161
Sociaal Fonds Bouwnijverheid 147
Societas Studiosorum Reformatorum Roterodamensis (SSRR) 40, 44
Someren-Downer, H.V. van 128
Sovjetunie 258
Spaendonck, J.W. van 84, 88, 92
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Spanje 39, 62
Sportfondsenbad 27
Staatsmijnen 83
Staatsvissershavenbedrijf 269
Stanislaus College 24
Stationsplein 121
Stee, A.P.M.M. van der 139, 140, 175, 217, 221
Steeg, L.J.M. ter 110
Steenhuysen Piters, K.E.M.H. 84
Steenkamp, P.A.J.M. 83, 93, 159, 164, 236-48
Steenkamp, Th. 246
Steigerse kerk 48
Stichting Katholieke Dagnijverheidsschool voor de Scheepvaart 51
Stichting van de Arbeid 88, 174, 175
Stoel, M. van der 140, 188
Stokman, J.G. 99
Strikwerda, S. 116
Structuurschema verkeer en vervoer 265, 268
Technische Universiteit Eindhoven 236, 240
Teeuwen, G.J.M. 83, 92
Terburg, T.L.M. 83-4, 92
Terlouw, J. 200
Terminus (hotel) 15, 102, 104, 105, 106
Terneuzen 66
Terwisse, H.J.A.M. 33-45
Teunissen, W.B. 18
Teunissen, W.J. 18
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