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Voorwoord
Van 9 maart 1981 tot 5 november 1982 heb ik geregeld iets opgeschreven van wat
ik op politiek gebied meemaakte. Dat was heel wat. In die periode vielen twee
campagnes, twee kabinetscrises, twee formaties en een geslaagde lijmpoging. Ik
boekte eenmaal als lijsttrekker een opmerkelijke winst en eenmaal een opmerkelijk
verlies. Tussen de bedrijven door was ik minister van Economische Zaken in twee
kabinetten, in een tijd waarin de economische situatie slechter was dan ooit sinds de
Tweede Wereldoorlog.
De aantekeningen moesten haastig worden neergeschreven, soms ver na het
middernachtelijk uur. Ik moest een keuze maken uit de veelheid van voorvallen per
dag en per week. Het zijn vooral de partijpolitieke confrontaties die ik aan het papier
toevertrouwde; over het werk op EZ heb ik naar verhouding minder genoteerd.
In het algemeen wordt officieel meegedeeld wat in de ministerraad is besloten. Voor
het overige zijn vergaderingen van de ministerraad geheim. Ik heb dan ook de
opvattingen van individuele bewindslieden, en zelfs van ministersfracties, voor zover
die in de MR tot uitdrukking zijn gekomen, uit mijn aantekeningen weggelaten, tenzij
de betrokkenen die standpunten zelf nadrukkelijk naar buiten hebben gebracht. Het
meeste van wat zich in de MR heeft voltrokken is, al dan niet verminkt, in diverse
bladen verschenen. In Den Haag blijft weinig geheim. Ik heb die berichten niet
‘gelegitimeerd’, bevestigd of ontkend, door uit de MR te citeren.
Mijn daden zijn door velen en op vele manieren belicht en beoordeeld. In dit boek
staat hoe ik dit alles zelf heb ervaren, heet van de naald geschreven. Ik publiceer het
omdat het voor de politiek geïnteresseerden in ons land wellicht iets verduidelijkt.
JCT
Amersfoort, november 1982
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I De campagne
(9 maart 1981-26 mei 1981)
Maandag 9 maart 1981
De dag na Tweede Kamerverkiezingen zijn de acties van politici alweer gericht op
de volgende verkiezingen. De verkiezingsstrijd is dus eigenlijk op 26 mei 1977
begonnen. Officieel niet. De officiële campagnestart van D'66 is bijv. op 25 april a.s.
Maar natuurlijk mag iedereen zelf uitmaken wanneer hij zijn persoonlijke campagne
begint. Ik besluit dat voor mij 9 maart de eerste dag van de campagne is, een dag
zonder opmerkelijke hoogte- of dieptepunten. Ik hou van lage, oneven getallen; 9/3,
dat bevalt me wel.
Mijn campagnestart bestaat uit het beschrijven van een globaal scenario voor een
poppenkast. Hanneke Gelderblom, onze fractievoorzitster in de Haagse gemeenteraad,
heeft me daar om gevraagd voor de Haagse evenementen. Jan Klaassen en zijn vrouw
Katrijn stemmen natuurlijk D'66, daar hoef ik verder geen woorden aan vuil te maken.
We zullen een paar puur slechte lieden laten opdraven die daar anders over denken.
Het verhaal moet voor kinderen spannend zijn en voor hun ouders op de achtergrond
genoeg dubbele bodem hebben om ook hen te boeien. Ik hou van die formule. Ze
inspireert me. Het gevraagde stuk komt dan ook snel tot stand. Meer tijd kost het
lezen van de drukproeven van een boek dat Laurens ten Cate, columnist voor de
Leeuwarder Courant, me heeft gestuurd. Hij wil graag een commentaartje voor op
de flap, positief of negatief. Het boek heet De mensen mogen niet meedoen in
Nederland. Uitgever: Friese Pers Boekerij b.v.
Een van de weinige keren tot nu toe dat ik dagboekaantekeningen heb gemaakt
was op 16 mei 1969. Ik had die dag een politiek debat bijgewoond tussen Hans
Moerkerk (D'66) en Laurens ten Cate (toen Nieuw Links in de PvdA). ‘Ten Cate,’
schreef ik, ‘is een opmerkelijke persoonlijkheid. Hij spreekt gemakkelijk en zit vol
feitenkennis, waaraan hij met kwistige en geestige hand voorbeelden ontleent. Er is
echter geen samenhang in zijn betoog. Enerzijds wil hij de maatschappelijke structuren
veranderen, anderzijds kún je die niet veranderen,’ zegt hij. ‘Enerzijds constateert
hij verheugen-
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de verschijnselen als de bezetting van de Tilburgse Hogeschool, anderzijds ziet hij
deze tekenen des tijds niet als voorbeelden van een wezenlijke maatschappelijke
ontwikkeling. Hij verdedigt een elitestandpunt op cultureel gebied, terwijl hij
economische elite afwijst. Hij begrijpt dat het voortschrijden van economische
ontwikkeling noodzakelijk is, maar verwerpt de welvaart omdat die de mensen
indolent maakt. Je kunt niet zeggen dat hij geen visie heeft, maar zijn visie is
fragmentarisch, hinkt op twee gedachten. Zeer sterk vond ik dat Ten Cate niet eenmaal
probeerde iets slechts over zijn eigen partij te verbloemen of iets goeds van D'66 te
verdoezelen.’
In het boek herken ik nog heel wat van deze twaalf jaar oude observatie. Hij heeft
het belerende wat ook Anne Vondeling had. Welke Fries eigenlijk niet? Zelf ben ik
ook gedeeltelijk van Friesen bloede. Ik heb een paar positieve en een paar negatieve
zinnen als commentaar geschreven. Benieuwd wat er uit zal worden gekozen voor
de flap. Als Laurens het van zijn uitgever zelf mag doen, gok ik op de negatieve.
De avond van deze eerste campagnedag, waarin geen kiezer me heeft gezien, is
voor een bespreking met Elida Wessel en Suzanne Bischoff en hun adviseurs. De
kaderwet specifiek welzijn en de wet voorzieningen gezondheidszorg staan voor
volgende week op de agenda. Suzanne en haar welzijnsmensen willen tegen de
klippen op decentraliseren en hebben daarbij de D'66-ideologie aan hun zijde. Elida
en haar medici vinden dat gezondheidsvoorzieningen o.a door de kostenstructuur
niet in die mate kunnen worden gedecentraliseerd en hebben daarbij de praktische
kant van de D'66-benadering aan hun zijde. Met enkele compromissen, de
scharnierassen van de parlementaire democratie, wordt de zaak soepel geregeld.

Dinsdag 10 maart
Mijn hemel, de motie-Duinker. Er stond in dat Brox niet handelt in het belang van
de volkshuisvesting. Met hulp van een aantal CDA'ers, waaronder Ruud Lubbers, is
de PvdA-motie aangenomen. Is het een motie van afkeuring? Natuurlijk is het dat.
Als wordt vastgesteld dat een staatssecretaris niet handelt in het belang dat hij moet
dienen, dan houdt die vaststelling een afkeuring in. Is het ook een motie van afkeuring
in politieke zin? Nee natuurlijk. Het CDA piekert er niet over om twee en een halve
maand voor de
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verkiezingen een eigen staatssecretaris (en feitelijk dus ook een eigen minister, die
immers verantwoordelijk is voor de daden van zijn staatssecretaris) naar huis te
sturen. De VVD is het hartelijk met het beleid van Brox eens. Een ordedebat erover
in de Kamer. Het merendeel van de vaderlandse columnschrijvers en commentatoren
dagenlang in de weer. Stom van het CDA om vóór de motie te stemmen. Stom van
de VVD om dat in een persbericht af te keuren. Een lang, lang ordedebat om de fouten
uit te pakken, in te pakken, uit te pakken, in te pakken. Ik heb niet aan het debat
meegedaan. Fout waarschijnlijk, de verkiezingen naderen. Maar aan zoiets meedoen,
daar pas ik voor.

Vrijdag 13 maart
Gistermiddag heb ik een paar uur gebrainstormed met Walter Zegveld, Hans Weyers
en Jaap Schwarz. In ons programma, en intussen ook in dat van de VVD, wordt
deeltijdarbeid opgevoerd als één van de remedies voor de werkloosheid. Een paar
honderdduizend deeltijdbanen, is dat onzin? Nee, dat is het niet. Zweden, met z'n
7,5 miljoen inwoners, heeft 1,7 miljoen deeltijdbanen. Belangrijker is dat de
samenleving sterk is veranderd: korter werken krijgt zin, we zijn op weg naar de
self-service samenleving. De economen hebben daar nog weinig greep op. Het is
gewenst er een begrijpelijk en leesbaar stuk over te schrijven, zo mogelijk vóór 15
april. Dan kan het nog een rol spelen in de campagne.
In het gesprek zijn een aantal concrete suggesties gedaan voor het scheppen van
arbeidsplaatsen, waarbij ook de lokale overheden een rol kunnen spelen. Dat kon ik
mooi meenemen op mijn spreekbeurt in Boxmeer, gisteravond. Vandaag melden de
landelijke dagbladen er vrijwel niets over. Ach, het ging ook maar over
werkgelegenheid. Ik had moeten zeggen dat Den Uyl en Van Agt in één kabinet het
ziekteverzuim nog verder zou doen toenemen. Dat zou voorpaginanieuws zijn geweest.

Zaterdag 14 maart
Fractieweekend bij Ineke en Kees Lambers, in Opende, Groningen. De bedoeling is
dat de fractieleden me onder vuur nemen om te kijken of mijn kennis van het
programma, met alles wat erop en eraan zit, up to date is. We werken niet erg intensief,
het is te gezellig.
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Voordat het grote doorzakken begint kijken we naar de Brandpunt-special over Hans
Wiegel. Hij blijft rustig en beleefd, zijn grote kracht. Volgens het publiek is zijn
beste eigenschap ‘kennis van zaken’. Dat moet zijn oorzaak vinden in de resolute
manier waarop hij alles zegt, of het juist is of niet. Een man die de twijfel van de
intellectueel niet kent. Maurice de Hondt voorspelt in De Rooie Haan winst voor
klein links: CPN en PSP, beide 5 zetels. De PPR mist de boot, zakt naar 2. Arme Ria,
Leo en Henk, het zijn zulke harde werkers. Het zogenaamde bandwagoneffect kan
hen nog verder doen dalen. CDA (47) en VVD (24) liggen vóór op respectievelijk
PvdA (43) en D'66 (20). Onze (geringe) daling t.o.v. eerdere enquêtes is er natuurlijk
aan te wijten dat intussen bekend is geworden dat we weigeren een kabinet met CDA
en VVD te vormen. Wie ons een goed hart toedraagt maar zo'n combinatie wil, haakt
nu af. Niet erg, ik voel weinig voor een electoraat dat ons in een bepaalde hoek drukt.
Ik zal dat niet proberen te veroveren. Dat heeft Wiegel gedaan met de VVD; hij heeft
zijn partij definitief tot de conservatieve partij van Nederland gemaakt. Er is geen
terug mogelijk, dat zou een te groot gat trekken aan de rechterkant van het politieke
krachtenveld. Wiegel en ik zijn karakterologisch elkaars antipoden. Dat lijkt me
handig voor de kiezers.

Dinsdag 17 maart
Vandaag heb ik Joop den Uyl weer eens gesproken, voor het eerst na zijn operatie.
We hebben samen gegeten, buitenshuis, schuwe blikken om ons heen werpend of
de heer Wiegel ons niet zag. Als hij ons betrapte zou hij de volgende keer misschien
niet meer zeggen dat ik de slippendrager ben van Den Uyl maar zijn bijzit. De
nieuwste stunt van Wiegel is om te beweren dat D'66 wel deugt, maar zijn lijsttrekker
niet. De bedoeling is duidelijk. Als het effe kan moet de mogelijkheid dat D'66 toch
nog meedoet aan een kabinet CDA/VVD blijven bestaan. Dus: paaien. Maar die
vervelende lijsttrekker zegt steeds dat zijn congres zich duidelijk over de koers heeft
uitgesproken en daarmee basta. Bovendien is paaien alleen ook gevaarlijk. Dus:
aardig tegen de partij, onaardig tegen de lijsttrekker. Frisse zaak, politiek.
Joop is weer redelijk fit. De opiniepeilingen zijn niet best voor de PvdA. Verlies
aan één kant naar ons, aan de andere kant naar PSP en CPN. Ik heb hem gezegd dat
wij de verschilpunten met de PvdA

Jan Terlouw, Naar zeventien zetels en terug

13
- die er genoeg zijn - bepaald niet zullen verdoezelen. Wiegel strooit sommige kiezers
zand in de ogen met zijn geroep over ‘bijwagen’. Ik zal mijn best doen dat zand weg
te wassen. Joop is er van overtuigd dat Dries het liefst in het volgende kabinet minister
van Buitenlandse Zaken wil worden. Niet meer dat vermoeiende premierschap. Kan
zijn, maar dan moet de afstand tussen PvdA en CDA niet te groot worden in het
voordeel van het CDA. Want ons Drieske is wel van de macht gaan houden, als je het
mij vraagt.

Woensdag 18 maart
Een middag gespijbeld van de Kamer om met mijn oudste dochter, die Nederlands
studeert, naar de Hooft-herdenking te gaan in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. ‘De
negentiende eeuw werd gekenmerkt door belangstelling voor de geschiedenis,’ zei
professor Kossmann, ‘de achttiende door die voor wijsbegeerte, maar in de
zeventiende eeuw, die van Hooft, gold het primaat van de politiek. Hooft probeerde
als Tacitus, in diens stijl en toon, de politieke diagnose te stellen, het materiaal te
ordenen. Ordening, om de hartstochten en begeerten van het volk in te tomen en de
ambities van de adel te bedwingen.’
Mijn uiteindelijke drijfveer om politiek te bedrijven is er in gelegen dat ordening
leidt tot beschaving; beschaving omvat waarden als solidariteit, naastenliefde, trouw
aan het gegeven woord. Het zijn begrippen die boven het individuele belang uitstijgen,
boven het handelen van het individu om te overleven. Ze komen pas in een
gemeenschap, met name in een geordende gemeenschap tot hun recht. Waarom
kennen we een wet op de dierenbescherming (hoe gebrekkig ook)? Het is niet ons
eigen belang dieren te beschermen. Ik denk dat we het doen op grond van analogie.
Ordening, beschaving, leidt tot het afschaffen van lijfstraffen. Analogie geeft ons in
ook dieren niet meer te mishandelen, wat een hogere schrede is op de trap van de
beschaving. Oorlog verstoort de ordening. Je ziet dan ook dat in tijden van oorlog
in korte tijd de beschaving vervalt tot barbarisme.
Hooft schijnt in zijn Nederlandse Historiën ook te spreken over politiek die
deugdelijk is gebleven, ook al is hij aangelengd met enkele druppels bedrog. Blijft
niet wijn met enkele druppels water er in toch wijn? Zeker, maar hoe staat het er mee
als het druppels blauwzuur zijn?
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‘Waarom en is het schreien
Niet in der goden macht?’

zong Capella Amsterdam in het lied ‘Zal nimmermeer gebeuren’. Ik moest denken
aan de overheid die op volstrekt legale gronden een illegale vreemdeling over de
grens zet.
Een middag met wat tijd voor reflectie. Ik weet weer waarom ik ook op de
middelbare school wel eens spijbelde.

Donderdag 18 maart
Vuiltje met Laurens Jan Brinkhorst. Hij heeft brieven geschreven aan Roy Jenkins
en David Owen, twee van de vier afgescheidenen uit de Labour partij. ‘I have been
mandated by my party...’ om contacten te leggen, schreef hij. Ik wist van niks. De
nieuwe groep in Engeland, die het goed kan vinden met de ‘liberals’ daar, staat
politiek gezien natuurlijk dicht bij ons. Toch hebben zulke brieven ook iets van lijken
pikken. Trouwens... wie heeft Laurens Jan gemandateerd? Partijpolitiek is in de
eerste plaats mijn verantwoordelijkheid. Het ‘mandaat’ blijkt te zijn gegeven door
Eurotak, een werkgroepje dat zich met het Europese beleid bezighoudt. Dat kan
allemaal best wezen, ook al zit Henk Zeevalking (de partijvoorzitter) in Eurotak...
Laurens Jan toont zich soepel schuldig. Het soort schuld dat niet verder gaat dan de
opperhuid. Daarin heeft hij een aanzienlijke vaardigheid bereikt. Zijn dadendrang
staat permanent op gespannen voet met enkele andere noodzakelijke eigenschappen.
We zijn er de afgelopen vier jaar toch goed mee doorgekomen. Met Jenkins en Owen
moet ik beslist binnen afzienbare tijd een gesprek zien te hebben, dat is een feit.

Zaterdag 21 maart
De post bracht vanmorgen een brief van de veiligheidsdienst van de Tweede Kamer.
Er zouden acties in voorbereiding zijn bij de krakersbeweging om bij de wat beter
behuisde kamerleden binnen te dringen om huisvesting af te dwingen. Gisteravond
zijn al woningen van collega's met verf beklad. Er wordt ons geadviseerd contact op
te nemen met de plaatselijke politie.
Het stuit me tegen de borst dat te doen. Donderdag is de Leegstandswet
aangenomen, wat een aantal krakers heftig heeft geëmotioneerd. Ik zou woedend
zijn als ons fraaie houten huis met
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verf werd besmeurd, maar om nou meteen naar de politie te lopen... Ik heb zo'n
gevoel dat ik daarmee de ideële motieven die bij althans een deel van de krakers
bestaan definitief voor waardeloos zou verklaren en dat wil ik niet. Ze moeten even
de tijd krijgen om te aanvaarden dat de wet nu aan gemeentes de bevoegdheid geeft
om te kraken (nou ja, te vorderen). Als de gemeentes die wet goed toepassen ontstaat
natuurlijk een betere situatie. De veldslagen tussen krakers en ME kunnen niet blijven
duren.
Op het VVD-congres is iets voorgevallen wat ik vrij griezelig vind. Het congres
wenste gemeentelijke politie te handhaven i.p.v. een provinciale organisatie, zoals
de regering wil, en het congres wenste dat vreemdelingen geen stemrecht zouden
krijgen voor gemeenteraadsverkiezingen. Om dat laatste heeft Annelien Kappeyne
van de Coppello gisteren zelfs haar kandidatuur voor de komende verkiezingen
ingetrokken. Vandaag heeft Wiegel in zijn slotrede voor zichzelf en voor de Eerste
en Tweede Kamer-fracties van de VVD een voorbehoud gemaakt. Uit het applaus
leidde de partijvoorzitter (Korthals Altes) af dat dit mocht. Met andere woorden, in
het programma staat A, maar de wetgevers gaan B doen. Dit is een fundamentele
aantasting van het door de leden vastgestelde programma en daarmee van de
parlementaire democratie. Dat heeft niets te maken met ‘de vrijheid die liberalen
elkaar laten’. Vrijheid gaat niet boven democratie.
Iemand kan omwille van zijn geweten een voorbehoud maken ten aanzien van een
programmapunt. Een gravamen noemt het CDA dat graag. Dat is wat anders dan dat
een minister + fracties bij voorbaat aankondigen een programmapunt te zullen negeren.
Iemand kan zijn positie ook afhankelijk stellen van een programmapunt, zoals Den
Uyl heeft gedaan t.a.v. de kernwapens. Dan formuleert óf de partij het programmapunt
volgens zijn wens, of hij stapt op. De VVD bakt ze bruin. Op democratische wijze
stelt het congres vast dat er gemeentelijke politie moet zijn. Zij die het programma
gaan uitvoeren voelen meer voor provinciale politie en handelen dienovereenkomstig.
Even goede vrienden. Wiegel zal aan een uitspraak van Frederik de Grote hebben
gedacht: ‘Het volk zegt wat het wil en ik doe wat ik wil.’ Dat zou je eens op een
D'66-congres moeten proberen!

Jan Terlouw, Naar zeventien zetels en terug

16

Woensdag 25 maart
Het kabinet is met nieuwe ombuigingen gekomen. Terecht, want het begrotingstekort
is gestegen tot de onduldbare hoogte van 8½%. Maar wat voor maatregelen!
Verhoging van de werkloosheidspremie met 1% en de AOW-premie met 0,5%. Op
zichzelf is verhoging van de werkloosheidspremie juist, want de
werkloosheidsuitkering heeft het karakter van een verzekering. Hogere uitkeringen
moeten worden betaald uit hogere premies. Het inkomenseffect is echter
de-nivellerend. Onbegrijpelijk dat het CDA daarmee komt. Den Uyl wil verhoging
van de premiegrens. Eigenlijk kan dat niet, vind ik. Er zit al een element van
inkomensherverdeling in de premies maar dat kun je niet eindeloos opvoeren. Daar
zijn de belastingen voor. Beter zou dan ook zijn geweest om met een
belastingmaatregel de hogere inkomens hún bijdrage te laten leveren.
Wat heeft het kabinet bezield? De premieverhoging voor de VVD, de verhoging
van de benzineaccijns met 6 cent per liter voor het CDA? Dat laatste is ook een vrij
dwaze maatregel als hij wordt genomen om er werkgelegenheid mee te scheppen.
Waarschijnlijk kóst het alleen werkgelegenheid, bij de garages en het
beroepsgoederenvervoer. Het kabinet heeft het ons in ieder geval makkelijk gemaakt.
Vlak voor de verkiezingen de regering steunen is niet leuk. Wel, dat gevaar is
afgewend.

Donderdag 26 maart
De hele dag afspraken, beleefdheidsbezoeken van ambassadeurs bijvoorbeeld (teken
dat ook het Corps Diplomatique D'66 als een grote partij is gaan zien). Om 18 h
moest ik vertrekken naar Nuenen, voor een spreekbeurt. Om 17.40 h was er nog geen
begin van een persbericht. Toen bleek me weer eens hoe de ploeg is ingewerkt. Het
lijkt een chaos, vol rumoer en beweging, maar het is een creatieve chaos. Maarten,
aan het ronde tafeltje, schreef een stukje over ambtenarensalarissen, Ineke toeterde
boven het lawaai uit de in's en out's van de bodemvervuiling in m'n oor, die ik meteen
doorvertaalde in de vorm van een persbericht naar Carla, die stenografeerde. Marlies
't stuk van Maarten getikt,1 Carla het stenogram,

1

Plaats komma's achter de eigennamen in dit zinnetje, en je bent overtuigd van het belang
van correcte interpunctie
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Jan Goeijenbier in de starthouding om naar de repro te rennen, Ernst twee broodjes
voor me gehaald en een routebeschrijving voor Nuenen, om 18.10 h reed ik. In
Nuenen 275 man. Niet gek voor zo'n van zijn koers afgedwaalde wetenschapsman
als ik, die bij iedere oplossing een probleem weet.

Vrijdag 27 maart
Zeventig à tachtig linkse journalisten hebben de ‘linkse’ lijsttrekkers uitgenodigd
om op 3 mei in de De Populier te debatteren over het waarom of waarom niet van
een linkse regering. Sommigen vinden dat in strijd met de ethiek van de journalistiek
(Jan Blokker, Bart Tromp). Waarom eigenlijk? Radio- en televisiejournalisten nodigen
geregeld politici uit voor een debat over een bepaald onderwerp. Ook kranten
organiseren wel eens een discussie over een thema.
Ik wil de uitnodiging wel aanvaarden, al zal het een moeilijk middagje worden.
Ik zal iedere kans benutten die ik krijg om het verschil tussen de PvdA en D'66 te
laten zien. Een links kabinet zou het beslag van de overheid op het nationaal inkomen
verder laten stijgen en daar voelen wij niks voor. Maar Joop zit moeilijk. Hij moet
van zijn congres vóór zo'n links kabinet zijn (zonder CPN weliswaar), maar kijk niet
in zijn hart. En hij wil de verschillen met D'66 zo klein mogelijk houden. Moet de
PvdA-strategie erop gericht zijn om klein-links terug te pakken of het verlies naar
D'66 te beperken? Joop hoopt nog wat CDA-werknemers over de streep te trekken.
Ons belang is natuurlijk dat hij vooral het verlies naar links beperkt. Zijn belang
trouwens ook. Alleen als D'66 de VVD genoeg verlies bezorgt zakt de huidige
combinatie onder de 75. Daarvoor moeten de verschillen tussen de PvdA en D'66
duidelijk over het voetlicht komen. Vreemd dat zo weinig linkse politici en
journalisten dat schijnen in te zien.
Joop en ik waren even in de ‘Alles is anders show’ van Aad van den Heuvel.
‘Ach,’ zei Joop, ‘als het moet zal ik wel discussiëren, maar het gaat om iets heel
anders, n.l. Van Agt verslaan, wiens beleid... rabarbarabarbarabarber.’
‘Laten wíj eens met elkaar debatteren,’ zei ik. ‘Anders blijft Wiegel ons op één
hoop gooien.’
‘Dat moet ook,’ zei Joop.
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Zaterdag 28 maart
Derde bijeenkomst van de veertig kandidaten voor de nieuwe fractie in het Evert
Küper-oord in Amersfoort. Omdat ik 's middags in De Rooie Haan moet zijn doen
we 's morgens de sprekerstraining. Men wordt nu geacht het programma te kennen,
dus stel ik vandaag voor het eerst inhoudelijke vragen. Er zitten nog heel wat gaten
in de kennis, maar er wordt over het algemeen vrij goed gesproken. De mensen zijn
zenuwachtiger voor zo'n speechje in eigen kring dan wanneer ze voor honderd
vreemden staan. Geen wonder. Ik ben nog steeds nerveus als ik iets in het openbaar
moet zeggen waar mijn ouders bij zijn. En verder zijn mijn vragen moeilijker dan
wat je doorgaans in een zaal krijgt. Of nauwkeuriger: er wordt een vollediger antwoord
verwacht. Ze redden zich wel.
Ruim tijd in De Rooie Haan, zo'n vijfentwintig minuten. Het valt me opnieuw op
hoe positief het Rooie Haan-publiek altijd tegenover D'66 staat. Ik krijg alle
gelegenheid onze standpunten uiteen te zetten. Socialistisch zijn die standpunten
bepaald niet. Ik ben allergisch voor betuttelzucht.

Donderdag 2 april
Er is weer eens een probleempje op komst, n.l. de olieboycot Zuid-Afrika. Vorig jaar
in juni is een motie aangenomen waarin staat dat Nederland desnoods eenzijdig moet
boycotten. Van Agt weigerde die uit te voeren. De daarna ingediende motie van
afkeuring van Den Uyl werd (maar net) verworpen.
De regering schrijft nu dat er nog steeds niet tot een eenzijdige boycot zal worden
overgegaan. Daarvoor worden o.a. economische motieven aangevoerd. Maar ook is
een eenzijdig olie-embargo in strijd met het Beneluxverdrag.
LJ zit over het laatste in. Als oud-hoogleraar in Europese Organisaties of in
Internationaal Recht of wat was het, kan hij er slecht voor pleiten zo'n verdrag te
negeren. Vorig jaar heeft iedereen er overheen gelezen, hij zelf ook, geeft hij eerlijk
toe. Maar een half jaar geleden heeft een commissie van juristen uit de Benelux een
rapport uitgebracht, waarin alles wat er mee samenhangt staat uitgespeld. Nederland
zou op grond van art. 14 ontheffing kunnen vragen aan de partners. Gezien de tekst
van dat artikel is de kans klein dat ontheffing wordt verleend. Nu blijft Nederland
wel binnen de verdragsregels als het Nederland wordt verboden olie naar
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Zuid-Afrika te vervoeren. LJ wil in die richting pleiten: laat de regering ontheffing
vragen (had natuurlijk al veel eerder kunnen gebeuren) en een vervoersverbod
instellen.
Politiek ligt dit moeilijk. Ik zie ons al tegen een boycot-motie van Ter Beek
stemmen. ‘D'66 nu tegen boycot’, aardige koppen. De juridische argumentatie in de
kleine lettertjes. Toch zal het zo moeten. Je kunt niet om electorale redenen gaan
sjoemelen met het verdragsrecht. Benieuwd wat de fractie er van zegt en ook hoever
de PvdA zijn gevoel voor internationaal recht durft oprekken.
's Avonds spreekbeurt in Delft, na een maaltijd bij Helen en Adam de Maat. Helen
is wethouder, met veel succes naar ik hoor. Adam heeft nu een deeltijdbaan genomen.
Hij is een voortreffelijke kok. In De Waag zijn veel jonge mensen, wat me stimuleert.
Dinsdagavond was ik in Abcoude, met Alexandra. In de auto, terug naar huis, zei ze
met haar altijd opbouwende kritiek dat ik een toespraak niet alleen enthousiast moet
eindigen, maar ook enthousiast moet beginnen. Ik heb daar moeite mee. Waarschijnlijk
heb ik even tijd nodig om mezelf ervan te overtuigen dat ik het enige en onvervalste
gelijk verkondig. Bijna de helft van de zaal heeft nog niet besloten wat 'ie gaat
stemmen, bleek uit de opgestoken handen na een vraag van de voorzitter. Dat is
mooi, hier is werk te doen. Alle registers gaan open. Soms heb je het gevoel dat een
zaal de woorden uit je zuigt. Spreken kan heerlijk zijn.

Vrijdag 3 april
Met Alexandra, Sanne en Jan jr naar de show van Freek de Jonge in het Circustheater.
'k Ben nooit eerder in dat veel voor opera gebruikte theater geweest, eigenaardig
genoeg. Herman van Luik, de directeur, ontvangt ons hartelijk en gastvrij. De show
‘De Tragiek’ is volstrekt eigensoortig en heel boeiend. Ik verwachtte steeds dat de
zwartgalligheid tegen het einde zou worden omgebogen naar hoop, maar dat gebeurde
niet. Zou dat in de volgende show anders zijn?
In tragiek schuilt het onafwendbare, de predestinatie haast. Het is tragisch om die
jongen naar de bliksem te zien gaan, zeggen we, en we bedoelen dat geen macht ter
wereld hem kan redden, wij althans niet. Toen we Freek en Hella bij Mies en Leen
Timp ontmoetten kreeg ik de indruk dat Freek meent dat tragiek kan worden afge-
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wend. Door niet naar de WK voetballen in Argentinië te gaan, bij wijze van spreken.
Na afloop opgewekt zitten borrelen met Freek en Herman en de anderen. Niks
tragisch aan. ‘Ik ga echt niet iedere avond door de diepte als ik die baby doodspuit,’
zei Freek.

Maandag 6 april
Een journaliste van het jeugdblad Boemerang, met wie ik een interview heb, probeert
me te ontlokken dat de jeugd de allerzwakste groep in de samenleving is. Financieel
staan sommigen zwak, dat is waar, vooral na de nieuwste maatregelen van de regering.
Het voordeel is dat je vanzelf ouder wordt, zelfs eerder dan je lief is. Ik zeg dat niet
het lage inkomen het probleem is. Een aantal kinderen in ons welvarende, ontwikkelde
land, hoort hun hele jeugd niets over normen, waarden, liefde, hoop, respect.
Negativiteit is de dagelijkse kost. Het leven ziet er voor zo'n kind niet alleen
uitzichtloos uit, het is het ook.
‘Ja,’ zegt ze ineens ontmoedigd, ‘ik kan er eigenlijk niet meer tegen dag in dag
uit om te gaan met jonge mensen die niets anders weten te zeggen dan ‘val dood’ en
‘m'n reet’.

Dinsdag 7 april
Ineke had het natuurlijk weer door op de fractievergadering. Als de regering ontheffing
gaat vragen aan de Beneluxpartners om een eenzijdig olie-embargo te mogen instellen
tegen Zuid-Afrika, dan kan dat gebeuren met een knipoog. De knipoog die betekent:
we zijn er niet rouwig om als jullie nee zeggen. Ze zocht dan ook juridische
argumenten om onder het verdrag uit te kunnen. De politica won het van de juriste
in haar. Zelf heb ik een eenzijdig olie-embargo altijd nogal getuigenispolitiek
gevonden. Frappez toujours is bij bevriende naties vruchtbaarder dan een soort
Alleingang op haast religieuze gronden.
Het debat stelde weinig meer voor. De oppositie betreurde en keurde af. Na inflatie
en dus ontwaarding van moties nu ook uitholling van begrippen als betreuren en
afkeuren. Democratisering van het woordgebruik. Steeds vaker bespeur ik in mezelf
elitaire trekjes.
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Vrijdag 10 april
's Avonds in Helmond de laatste voorstelling van Le silence de la mer van Vercors
door ‘le Tretaut de Paris’.
Goede voorstelling. Vierhonderd jonge mensen zagen het aan. Wonderlijk, wat
36 jaar na de oorlog een Duits uniform nog teweeg brengt op het toneel. Het stuk
doet het nu beter dan 30 jaar geleden, toen Vercors (nu 79 jaar) zijn beroemde boekje
dramatiseerde. Misschien was het zo kort na de oorlog te subtiel.
Na afloop met het gezelschap gegeten in De Vest in Eindhoven. Met de Fransen
hebben we (bij Wikor) altijd de aardigste contacten, beter dan met de Engelsen en
Duitsers. Typisch, als fysicus kon ik beter met de Engelsen opschieten. Ik lees in
VN dat Kistenmaker de eigenschappen van volkeren via een enquête aan het
onderzoeken is. Beetje griezelig, omdat men gauw geneigd is aan het resultaat absolute
waarde toe te kennen. Ik doe dat al door na een vrij kleine steekproef te concluderen
dat bij de Fransen de acteurs en bij de Britten de natuurkundigen het aardigst zijn.

Zaterdag 11 april
Lezing over ‘political decision making’ op een congres over ‘perspectives of landscape
ecology’, in Veldhoven. Lekker om weer eens Engels te spreken, lekker om weer
eens ecologisch te spreken. Een aangenaam, internationaal, wetenschappelijk gehoor.
Weldadig voor een politieke generalist met dertien jaar natuurkundig onderzoek
achter zich.
De Brandpunt-special had vandaag Joop den Uyl als gast. Voor het eerst sprak hij
uit dat hij desnoods wel in een kabinet onder Van Agt wil. Daar zal ongetwijfeld een
uitvoerige gedachtenwisseling met zijn adviseurs aan voorafgegaan zijn. Ik kreeg er
een rare smaak van in m'n mond.
De montage van Van Agt op het spreekgestoelte en de imitatie van Den Uyls stem
vond ik op het randje van toelaatbaar. Brandpunt brengt de politiek in discrediet.
Weinigen zullen door deze uitzendingen van stemgedrag veranderen. De enige
verliezer is de politiek zelf.

Woensdag 15 april
De week voor Pasen heb ik vrijgehouden van spreekbeurten, om
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uitgerust aan de campagne te beginnen en om de boot te kunnen optuigen. Ik moet
nog zien dat we er deze zomer mee varen. Wat een menigte interviews. Die zijn
nuttig, niet alleen voor de publiciteit, ook omdat je gedachten er door op een spoor
worden gezet. Vragen is moeilijker dan antwoorden. In iedere vraag ligt het antwoord
besloten.
Vandaag moest ik wel even naar Den Haag, voor de wekelijkse vergadering van
de campagnecommissie. Jan Velthuizen is een voortreffelijke campagneleider en het
campagneteam functioneert ook goed. Het aantal aanvragen voor spreekbeurten is
overstelpend. CDA en VVD zijn nu gestart met hun campagne. Een reuze uitglijder
van Bram van der Lek in een VPRO radio-uitzending, waarin hij de indruk wekte dat
er over kerntaken in de defensie wel te praten valt in een linkse regering. Hij wil die
voorspelde vier zetels winst blijkbaar niet hebben. Hoopvol voor de PPR. Ria Beckers
heeft de PvdA en ons verweten dat we het veilige midden zoeken. Ze adverteren ook
geregeld in de dagbladen. Rijke oom in de Sovjetunie? Professor Duynstee is
plotseling overleden. Een slag voor Van Agt. Ruud Lubbers zal er zijn paasreces niet
door laten bederven.

Maandag 20 april
Tweede Paasdag. Kees Boomkens heeft een TV-portret van me gemaakt, dat vandaag
is uitgezonden. Hij heeft er veel energie ingestoken. Urenlange gesprekken met
familieleden, (politieke) vrienden en politieke tegenstanders. Moet je zo'n portret
toestaan of niet? Ik stel me op het standpunt dat mijn privé-leven het publiek niet
aangaat. Op politiek gebied behoor ik me steeds te verantwoorden. ‘Ja maar,’
argumenteerde Kees Boomkens, ‘het publiek heeft er wel recht op je karakter te
kennen, want dat is mede bepalend voor je politiek handelen.’ Nou ja, vooruit maar,
het is tenslotte verkiezingstijd. Drie kwartier zendtijd is niet te versmaden. Kees heeft
het met integriteit gedaan. Hij heeft bij ons thuis meegekeken naar de uitzending. Ik
vond mezelf een zoetelijke brave borst in dit programma, maar het regende positieve
telefoontjes na afloop. Misschien houdt men van zoetelijke brave borsten in deze
kille wereld, waarin het mode is zo cynisch mogelijk over te komen. De mode van
het Amsterdamse flinke wereldje. Ik vraag me soms af hoevelen uit dat wereldje's
nachts in hun bed liggen te huilen.
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Dinsdag 21 april
Heras Hekwerk, een bedrijf in Oirschot, heeft een prijsvraag uitgeschreven voor het
ontwerp van een multifunctioneel schoolpleinhek. Ik ben voorzitter van de jury, op
voorwaarde dat tot en met de juryuitspraak alle commerciële aspecten worden
vermeden. Vanmiddag ging het van start. Ik ben benieuwd naar de inzendingen. In
Amerika en Canada veranderen, als bescherming tegen het vandalisme, scholen in
bunkerachtige gebouwen, met kleine raampjes en omgeven door venijnige hekken.
Misschien is het mogelijk een hek te ontwerpen dat uitnodigt in plaats van afstoot
en dat toch bruikbaar is.
Er zijn veel manieren om spreekbeurten te houden. Grappen over de politieke
tegenstanders, daar is Wiegel goed in. Hij trekt er volle zalen mee. Hij gelooft ook
in herhalingen, je moet de boodschap eenvoudig houden en steeds opnieuw brengen.
Kreten, slogans, je moet het er in hámeren. Hij kon wel eens gelijk hebben dat dit
het meest effectief is. Toch doe ik het zo niet, om twee redenen. In de eerste plaats
zou het D'66-publiek het niet pikken. In de tweede plaats kán ik het niet, ik heb een
onbedwingbare neiging serieus en diepgaand op vragen in te gaan en om
ingewikkelde, filosofisch getinte vraagstukken bij de kop te nemen. Mijn moeder
noemde dat vroeger al mijn didactisch complex. Ik spreek graag over de technocratie
en hoe we daar mee om moeten gaan. Enerzijds is het onzin om bang te zijn voor
techniek of om die ‘onnatuurlijk’ te vinden. Techniek hoort bij een mens als een
staart bij een hond. Kenmerkend voor de mens is immers juist zijn inquisitieve geest,
zijn behoefte om verder te komen, meer te weten, meer te begrijpen. Anderzijds is
er het gevaar dat technisch kunnen de mensen meesleurt in een structuur die niemand
wil, in leefwijzen die vereenzamen. Wetenschap en techniek lopen ver voorop bij
de ontwikkeling van dingen die belangrijker zijn, bijvoorbeeld het vraagstuk hoe we
vreedzaam met elkaar kunnen leven.
De technocratie is zowel een bestemming als een gevaar, zowel een wenkend
perspectief als een inferno. De enige methode om dit tweezijdige vraagstuk aan te
vatten lijkt mij die van het ontwikkelen van een beter besluitvormingsproces, sowieso
de sleutel voor een democratischer samenleving.
Macht en besluitvorming, daar had ik het vanavond over in Breda, op een
spreekbeurt. Mij boeit het, maar de zaal hoort waarschijnlijk liever over partijpolitiek
en de ermee verbonden mannetjes.
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Woensdag 22 april
's Morgens verschijnen bij de Geschers, waar ik heb overnacht, al vroeg John Jansen
van Galen (HP) en Paul Snijders (Haagse Courant). Ze gaan mee naar Roeselare in
Vlaanderen, waar ik een oude afspraak moet nakomen: een aantal jeugdgroepen
toespreken.
We worden ontvangen door een opgewekte, relativerende vrouw, met wie
waarschijnlijk iedereen binnen tien minuten dikke vrienden is. Ze nodigt ook de
journalisten uit om de lunch te gebruiken bij haar onlangs getrouwde dochter. Drie
groepen die dag: jongens van 12, meisjes van 15, jongens èn meisjes van 15 à 16. 't
Is leuk, ik doe het met plezier. Ik vergeet die dag dat John en Paul journalisten zijn
en zeg wat me voor de mond komt. Gewoonlijk let ik, als de pers in de buurt is, vrij
zorgvuldig op wat ik zeg en zwijg.
's Avonds nog naar Brussel, waar een Waals toneelgezelschap een voorstelling
geeft van het stuk A cinquante ans elle découvert la mer van Dénise Chaleur. Ad
Zetz (directeur van Wikor) en ik (voorzitter van de stichting) hebben het stuk indertijd
ook in Parijs gezien, met de schrijfster in een van de twee rollen. Díe voorstelling
kunnen we helaas niet naar Nederland krijgen, hoewel Dénise wat graag wil. In de
periode die geschikt is (jan./febr./maart '82) moeten ze namelijk een tournee door
Frankrijk maken. De Belgische voorstelling is heel anders dan de Franse.
Naturalistischer, met een warmer, burgerlijker décor. Mijn grootste bezwaar is dat
de relatie tussen de twee vrouwen veel minder typisch joods is dan in Parijs. Toch
vind ik het een heel aanvaardbare voorstelling. Dénise zelf, die er ook was, is
aanvankelijk vol kritiek. Er zijn zinnen weggelaten, borsten zijn te lang bloot, de
WC is niet goed gesitueerd op het toneel. Dat het stuk zo door en door joods is, was
ze zich niet bewust. Amusant is dat.

Vrijdag 24 april
Vandaag moest ik o.a. een stukje schrijven voor NRC Handelsblad, over Wiegel. De
redactie heeft een aantal politieke antagonisten uitgenodigd om iets over elkaar op
schrift te zetten en dat willen ze op dezelfde pagina publiceren. De belangrijkste
vraag is hoe zo'n stuk getoonzet moet worden. Hard? Verwijtend? Een verdediging
tegen de aanvallen die Wiegel dagelijks op ons richt? VVD-sprekers geven geregeld
persberichten over ons uit die op de rand van leugenachtig zijn. Het ontgaat me
trouwens wat ze daarmee denken te winnen.
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Volgens mij zou doodzwijgen van ons veel effectiever zijn. Ik kan geen radio of
televisie aanzetten of er staat wel iemand iets negatiefs over D'66 te zeggen. De
mensen moeten op deze manier wel nieuwsgierig worden wie deze inhoudsloze,
vage, arrogante democraten zijn. Na overleg in de huiselijke kring, een veel
geraadpleegd adviescollege, heb ik besloten een hoffelijke, doch licht ironische toon
aan te slaan in mijn stukje. Benieuwd hoe hij mij ‘behandelt’. Vanmiddag
gebrainstormed met het groepje Walter, Hans, LJ, Ernst. Soms overvalt me de
mismoedige gedachte: wat moet ik vanavond nou weer zeggen. Een gesprek met
creatieve mensen zet de gedachten weer op een spoor.

Zaterdag 25 april
Officiële campagnestart in Den Bosch. Ballonnetjes en een BALLON. Spreken op
een marktpleintje, jessis. Een enthousiaste bijeenkomst in het Casino, met de fanfare
‘de Kikvorsen’ (geestig toespraakje van hun leider), Fons Jansen, en een godsgeschenk
voor deze dag: in Rooie Haans Nipo is de lichte daling van D'66 tot staan gebracht
en omgebogen naar winst, nl 23 zetels. Niet dat we die ooit zullen halen, maar het
toont mooi. Het CDA (42) is voor het eerst in de enquête kleiner dan de PvdA (44).
Een succesvolle campagnestart. In Brabant moet je wezen.

Zondag 26 april
Een dag met een dramatisch slot. Ik heb een groot deel van de dag achter m'n bureau
doorgebracht, om een aantal feiten nog eens te lezen: ons verweer tegen Nypels1 en
De Kam dat er een gat in onze begroting zou zitten; de financiering van ons 100
000-woningen-plan; het initiatief van ónze Nypels over pensioenrechten; enzovoort.
Van lieverlee werd ik wat nerveuzer. Ik moest vanavond naar Vragenvuur, Jaap van
Meekren, samen met Joop den Uyl en Hans Wiegel. Bijna niemand realiseerde zich
dat het de eerste keer was voor mij dat ik in een directe confrontatie zou zijn met de
‘grote partijen’. Veel meer dan de politieke tegenstanders vreesde ik trouwens de
vragen uit het publiek, die over letterlijk alles konden

1

Deze Nypels is journalist van de Haagse Post, onze Nypels heet Erwin en zit in onze fractie
- in de VVD-fractie zit ene Nijpels.
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gaan. Ik mis het vermogen dat Joop en vooral Hans hebben om soepel om een vraag
heen te glijden. Wie jaren lang natuurkundig onderzoek heeft gedaan en daarbij heeft
geleerd naar de kern van de vraag te zoeken, leert waarschijnlijk nooit meer wat voor
een politicus zo handig is om te kunnen, nl. zelf bepalen wanneer en hoe de kern van
een vraagstuk wordt besproken en dat niet te laten afhangen van een vragensteller.
Omstreeks 20 h kwam Alice Oppenheim, die voor Elseviers Magazine de campagne
verslaat en me een paar weken van zo nabij mogelijk wil gadeslaan. Om halftien
moeten we in de studio zijn. Om 9.20 vraagt ze of we niet eens moeten gaan, mijn
horloge blijkt stil te staan. Alexandra gaat ook mee. We overschrijden de toegestane
snelheid.
De vragen aan mij gesteld zijn niet moeilijk te beantwoorden, behalve die over
hard-drugs van een mevrouw wier zoon 2 jaar geleden aan druggebruik is overleden.
Volgens mijn taxatie komt Wiegel op achterstand. Zijn antwoorden op verschillende
vragen zijn nietszeggend, al blijft hij dat knap verhullen. Van Meekren kondigt de
laatste vraag aan, te stellen aan Hans Wiegel. ‘Ik ben sinds twee maanden weduwe,
met twee kleine kinderen,’ zegt een man met een baard uit het publiek. Ik ga meteen
door de grond. Hoe haalt de AVRO het in z'n hoofd? ‘Eh...weduwnaar,’ herstelt de
man. Ik blijf omgewend naar hem kijken, durf geen blik op Hans te slaan. Als de
man is uitgevraagd geeft Jaap Hans het woord. Hans wil beginnen te praten, barst in
snikken uit. ‘Ik geloof dat deze vraag niet gesteld had moeten worden,’ zegt Van
Meekren. ‘Zeker niet aan mij,’ snikt Wiegel. Van Meekren sluit snel de uitzending
af. Joop legt zijn hand op Wiegels arm. Ik zit er tegenover en staar naar de scène. Ik
voel me mateloos indiscreet om zo te zitten kijken naar het verdriet vari een ander.
Om me een houding te geven schroef ik m'n pen dicht, pak ik m'n tas. De uitzending
is afgelopen. Ik voel nu vooral woede en roep dat ik uitgezocht wil hebben of de
AVRO dit vooraf heeft geweten. Dat is niet moeilijk, want Jaap van Meekren geeft
het meteen en vrijwillig toe. Hij erkent de blunder. Ook Alexandra is zeer
geëmotioneerd. Er wordt nog lang nagepraat. Deze gebeurtenis verstoort het politieke
beeld. Het voegt een dimensie toe aan de campagne, iets waar je politiek geen enkele
greep op hebt. Ik vind het volstrekt begrijpelijk dat Hans zijn zelfbeheersing verloor
bij deze vraag. De wond van Jacquelines overlijden is nog vers. De situatie had zich
dan ook niet mogen voordoen. Geen life-
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uitzendingen meer deze campagne, vind ik. Joop en ik zouden er steeds over in zorg
zitten of we niet iets pijnlijks zouden zeggen. Wat een rotzooi.

Dinsdag 28 april
Op de spreekbeurten geen vragen over de emoties in Vragenvuur. Noch vanavond,
noch gisteravond in Hilversum. Gelukkig, al zou ik er toch niet op geantwoord
hebben. De campagne is nu in full swing. Vanmiddag twee uur telefonische vragen
beantwoord van lezers van de Haagse Courant. We zijn vrijwel dagelijks op de
televisie. Dagelijks ook in interviews, soms vier op een dag. Volle zalen. Ik blijf
praten over de veranderingsprocessen in de samenleving, de structuren die niet meer
passen op de veranderde behoeften, de ondoorzichtige besluitvorming. Het zou losser
en lichter moeten, hoewel ik constateer dat de mensen aandachtig luisteren.

Donderdag 30 april
Vorige week hebben buurman Schelto van Heemstra en ik samen een tweedehands
Harley Davidson gekocht. De droom van iedere jongen die het vroeger op z'n best
moest doen met 125 cc DKW-tjes en met scooters. Nu we het kunnen betalen hebben
Schelto en ik, onder meewarig doch begrijpend hoofdschudden van onze vrouwen,
de verleiding niet kunnen weerstaan. Vandaag kon ik hem voor het eerst proberen,
bij ijskoude regen. Typisch, alles wat je leert ‘by touch’ vergeet je nooit meer. Gooi
iemand die veertig jaar niet heeft gezwommen in het water en hij zwemt zo weg. Ik
had twintig jaar niet op een motor gezeten, maar dat bleek geen enkel probleem. Net
zo bij Van Heemstra. Het is een prachtige, zwarte machine, 1200 cc. De schoonheid
van de techniek. Ik ben er als een kind zo blij mee. Door de regen, met kletsnatte
voeten, naar Leen Timp in Blaricum. Natuurlijk rijst meteen de vraag of journalisten
me mogen zien op de HD. Leen, naturel als hij is, vindt dat ik gewoon moet doen
waar ik zin in heb. Anderen aarzelen: Jan Velthuizen, Ernst, Mies. Enfin, we zien
wel. Vandaag vergeet ik alle politiek even naast het acceleratievermogen van dit
verrukkelijke stuk techniek.
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Vrijdag 1 mei
De discussie tussen de vijf ‘linkse’ lijsttrekkers, waar zeventig journalisten om hadden
gevraagd, heeft toch nog plaatsgevonden, vanmiddag in Bellevue. Den Uyl wilde
eerst niet, maar tijdens het debat leek hij zin te krijgen in een links kabinet. Misschien
is de grootste kracht van Joop dat hij iets wat zeer onrealistisch is (veel van de
‘alternatieve’ financieringsplannen van de PvdA, en ook zo'n kabinet met dan zeker
Ria Beckers en Van der Spek als minister) op de een of andere manier geloofwaardig
kan maken. Hans van Mierlo heeft dat nog sterker. Die kan een kamer vol mensen
er van overtuigen dat twee plus twee vijf is.
Het beste politieke inzicht heeft toch altijd Marcus Bakker. Dat bleek vanmiddag
weer uit twee dingen. Hij plaatste de CPN meteen in de gedoogrol en vermeed daarmee
een polariserende confrontatie met Den Uyl. Ten tweede maakte hij meteen ruimte
voor steun van ‘loyalisten’ van het CDA, door te wijzen op de progressieve gezindheid
van sommigen uit die kring. Toen ik, tot ergernis van de talrijke aanwezigen, sprak
over onze voorkeur om het CDA bij de regering te betrekken, daalde een regen van
as op me neer vanuit de duistere hoogte van Bellevue. Misschien is de Heer der
Heerscharen toch links. De jus d'orange was helaas de rest van de middag niet meer
drinkbaar.

Dinsdag 5 mei
Iedere dag heb ik interviews, vandaag weer vier. De laatste was met Frits van der
Poel en Herman Wigbold. Een verademing om met. echte politieke journalisten te
praten, voor wie de hele rimram er omheen flauwe kul is. Straffe borrel er bij en
recht naar het hart van de politiek. Van Harten van Elseviers Magazine heeft me
dingen in de mond gelegd over Wiegels emoties die ik niet heb gezegd. John Jansen
van Galen heeft een lang verhaal over mijn activiteiten in de campagne in de HP
geschreven. Zeker niet negatief, goed gesteld en informatief. Over Breda, Roeselaere,
Den Bosch. Toch krijg ik wat van al die persoonlijk getinte verslaggeving. Alice
Oppenheim van Elsevier gaat overal mee naar toe. Als ik ben uitgesproken wil ze
weten hoe ik me voel, of ik moe ben, of ik de zaal inspirerend vond. Ik wou dat
journalisten opschreven wat ik politiek te vertellen heb. Iedere avond diep ik een
onderwerp uit. De deeltijdarbeid en de invloed ervan op de doe-het-zelf-samenleving.
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Het omgaan met macht. De kloof tussen structuren enerzijds en nieuwe behoeften
anderzijds. De rol van de overheid. De kleinschaligheid en praktische mogelijkheden
ervoor. Ik vind er weinig van terug in de bladen, bij radio en televisie. Hoe voel je
je. Wat een vak.

Vrijdag 8 mei
Het melden van spreekbeurten wordt wat eentonig, maar die van vanavond in
Hardegarijp, voorafgegaan door een life interview met Radio Friesland, mag genoemd
worden. Een uitpuilende zaal en een zeer gastvrije ontvangst. Het gaat goed in
Friesland.
Van 's nachts twee tot vijf heb ik met Ernst en Paul van Engen zitten brainstormen
over de strategie. Paul is een jonge journalist die voor de Haagse Post werkt. Hij
mag overal met zijn neus bij zitten, op voorwaarde dat wij een vetorecht hebben over
alles wat hij schrijft. D'66 is tenslotte een open partij en campagnes zijn interessant
voor de mensen.
Joop is sinds ‘Bellevue’ op dreef gekomen. Hij is op de linkse toer. ‘Tóe nou,
D'66, doe mee aan een progressief kabinet.’ Dat kan natuurlijk niet, want de
sociaal-economische denkbeelden en het programma op dit gebied van de PvdA zijn
onrealistisch, om maar te zwijgen van PPR en PSP. Maar Joop gaat er op vooruit in
overtuigingskracht en dat is gevaarlijk. Hij wint er mee terug van PSP en CPN en hij
drukt ons in het defensief. Daardoor wordt de kans op een tweede kabinet CDA/VVD
groter. Ten bate van de PvdA die er wat groter door kan worden, maar wil hij dat
echt? We gaan er iets aan doen.

Zaterdag 9 mei
Op de D'66-adviesraad in Trianon heb ik de aanval geopend. ‘De strategie van Den
Uyl is catastrofaal voor de werkgelegenheid. Het bedrijfsleven heeft geen vertrouwen
in een links kabinet. Wie voelt iets voor centrale sturing? De PvdA-economen in
ieder geval niet. Die hebben in een grote advertentie Joop persoonlijk gesteund, maar
niet de PvdA, niet Weerwerk, het PvdA-programma. Hun advertentie is eerder een
waarschuwing tegen centralisme dan steun ervoor.’
Mijn opmerkingen komen kort in het journaal. Morgen verder uit-
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bouwen in AVRO'S Radiojournaal.
Ik moest vandaag ook nog twee uur vragen beantwoorden voor TROS-Aktua-radio.
De MEAO die de vragen mocht stellen heeft een enquête gehouden. D'66: 34%. VVD;
76%. Er heerste een rechts sfeertje. Overigens zijn de journalisten van Aktua-radio
beslist niet conservatief. We kunnen goed met hen opschieten.

Zondag 10 mei
Bijeenkomst van de eerste veertig kandidaten en het campagneteam bij Saskia van
der Loo in Apeldoorn. 't Is zomers weer. Goed om met de motor te gaan. Bij de Van
der Loo's is het gezellig. Ik zet uiteen waarom ik de strategie heb aangescherpt. Alleen
Ineke pruttelt. Ze blijft hameren op inhoudelijke verhalen. Die kan ze krijgen. Voor
23 mei wordt een ‘toogdag’, puur over inhoud, op touw gezet, een voorstel van Aad
Nuis. Maar deze laatste veertien dagen gaat het om de machtsvraag.
Henk Zeevalking heeft een paar uur geleden z'n heup gebroken. Ellendig voor
hem. Hij is vanavond al geopereerd. Het lijkt uitgesloten dat hij er 26 mei bij zal
kunnen zijn. Grenzeloze pech voor hem en ook jammer voor de partij. Moge hij
voorspoedig genezen.

Maandag 11 mei
Tien jaar geleden werd ik voor het eerst beëdigd als lid van de Tweede Kamer. Ouwe
bok. In Venlo stroomt tijdens mijn toespraak plotseling de zaal vol water. Het regent
urenlang pijpestelen en een dakgoot heeft het begeven. Ik onderbreek, hulptroepen
schieten toe, maar de zondvloed is niet te keren. Wiegel had hier zijn enige
verkiezingsboodschap in praktijk kunnen brengen: ‘de handen uit de mouwen, de
handen aan de ploeg’. Wij gaan maar gewoon door. Tijdens het vervolg van mijn
verhaal zie ik van lieverlee mensen hun benen optrekken en op de sporten van hun
stoel plaatsen. Limburg, dierbaar oord.

Dinsdag 12 mei
Het plan heeft gewerkt. Alle kranten schrijven over mijn aanval op Joop. Het linkse
kabinet is ontmaskerd, wij zijn terug in de aandacht. Nieuwe stof voor grollen en
grappen van Wiegel, maar ze
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beginnen kale plekken te vertonen. De VVD, een partij vóór belangen, weinig ideeën.
Het campagne-voeren begint een routine te worden, de dagen gaan sneller voorbij.
Weinig mensen in Lelystad, waar we bijna 20% van de stemmen hadden bij de
gemeenteraads-verkiezingen. Ze hebben het daar al ‘gemaakt’. Het grootste probleem
van de toekomst voor D'66 wordt hier geïllustreerd. Als we eenmaal tot de grote
partijen zijn gaan behoren is de grootste drijfveer weg. Het bezit van de zaak...

Donderdag 14 mei
Een drukke dag, met interviews, een debat op een VNO-congres met Uyl, Riet en
Lub, een spreekbeurt in Groningen voor achthonderd mensen. Het Noorden is echt
politiek bewust, waarschijnlijk het gevolg van de vaak benarde positie van de regio.
Het viel me weer eens op hoe zaalgevoelig ik ben. De kwaliteit van mijn toespraak
in Groningen was veel beter dan die in Lelystad. Is dat een zwakte of een kracht?
Het is in ieder geval stom van me dat ik na thuiskomst tot drie uur op blijf, met post,
kranten of helemaal niks. Ik moet dat afleren. Er bouwt zich slaapgebrek op.

Zaterdag 16 mei
Om acht uur het huis uit is voor mijn doen onmenselijk vroeg. Ik draag daar altijd
de hele dag lang de sporen van mee. Vandaag moeten we om 8.30 h in Amsterdam
zijn om op de Barkentijn Elisabeth Smit van het IJ naar Muiden te varen. Er zijn
verscheidene televisieploegen aan boord, o.a. een Duitse. De zon breekt door en de
stemming stijgt. In Muiden staan Barend Ferman, de D'66-burgemeester en vele
partijgenoten op de kade. Erg feestelijk. Veel tijd is er niet, ik moet me snel verkleden
en met mijn eigen vanmorgen in Muiden neergezette auto naar Apeldoorn rijden.
Daarvandaan wordt vandaag De Rooie Haan uitgezonden. Ernst, Bob Groen, Joop
van Tijn en Paul van Engen rijden mee. Wat zal Wiegel zeggen op mijn vraag waarom
hij niet met me wil debatteren? Ik wil graag de mening van mijn reisgenoten weten.
Joop van Tijn geeft een overtuigend nummertje Wiegeliaanse cliché's weg. Inderdaad
wil Wiegel niet met me in debat. ‘Tenzij de heer Terlouw ter plekke wil terugkomen
op zijn uitspraak dat er geen kabinet CDA/VVD/D'66 komt,’ zei hij. Ik moet de uitspraak
van mijn congres blijkbaar ter
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plekke in de ban doen. Later bevestigt hij aan Alice Oppenheim zijn eerdere
opmerkingen tegenover Elsevier dat ik een kille, zakelijke man ben. Hij komt wel
even buurten. Zo handelt blijkbaar een gevoelige tegenover een ongevoelige.
Laat in de middag komen we In De Oude Tram in Amersfoort bijeen om te praten
over ‘D-day’, de democratendag in Nieuwegein op 22 mei. We zullen met zeven
sprekers proberen aan te geven hoe een maatschappij van dingen kan worden
veranderd in een maatschappij van mensen.

Dinsdag 19 mei
De spreekbeurt in Alkmaar was een van de geanimeerdste van de serie. Zit 't ‘m in
het Noorden? Ook Hardegarijp en Groningen waren goed. Vanochtend een
life-uitzending van de schooltelevisie. Aan de orde is de vraag of je moet gaan
stemmen. De argumentatie tégen is zo zwak en ook zo nihilistisch dat ik me erover
verbaas dat de voorstanders van thuisblijven zoveel aandacht krijgen. Wat bezielt
de media?
Vanmiddag kwam Bob Groen van de Volkskrant voor een interview. Het is
aangenaam praten tegen een objectieve journalist, de Volkskrant heeft ook andere.
Om half vier naar Twente, Radio Oost, snel maar goed eten bij Noortje van Lijf,
toespraak Hengelo, toespraak Almelo, babbeldebabbeldebabbel, wat een vak.

Woensdag 20 mei
Er gaan sterke geruchten dat we in Nipo een duikvlucht maken. Helemaal vertrouwen
doe ik het niet, want Marcel van Dam wil de wens nog wel eens vader van de gedachte
maken. Maar toch... Vanavond, voor Veronica TV, hebben Wiegel en ik ons eerste
en enige debat met elkaar. Gezien de opiniepeilingen is het van groot belang dat ik
daar goed uitkom. In de vooravond neem ik de onderwerpen nog even door met
Walter, Hans en Maarten. Ze gaan allemaal mee voor morele steun, ook Carla, Claire,
Marlies en Ingrid. Ik moet zien dat ik Wiegel pak op zijn gebrek aan inhoudelijkheid.
Hij is erg goed in afleidende manoeuvres. We zullen zien.
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Donderdag 21 mei
Wie heeft gisteravond gewonnen? Rechts getinte lieden zeggen gelijk spel, dus dat
ziet er niet zo slecht uit. Voor onze mensen is er geen twijfel: de oppervlakkigheid
van de lijsttrekker van de VVD is aan de kaak gesteld. Hij is wel duivels handig.
Precies op de goeie momenten smeet hij de enkele hem ter beschikking staande
argumenten tegen ons in de strijd. Het goud, het zogenaamde gat. Gruyters die voor
droogmaken van het Markermeer is. Op het ‘gat’ reageerde ik niet goed. Ik had
moeten volstaan met de opmerking dat het gat is gedicht, of beter gedekt. Dat had
hij inhoudelijk waarschijnlijk niet aan kunnen vallen. Op den duur kreeg hij een
geagiteerd kleurtje. ‘Helaas papa,’ zegt Pauline, ‘er zijn niet zoveel verstandige
mensen.’ Ontevreden ben ik niet, maar het had beter gekund. Teveel inhoudelijke
argumenten van mijn kant is ook niet goed. Mijn vrienden zeiden dat ik op z'n best
was bij de kernwapens, terwijl mijn argumenten daarbij meer ethisch dan feitelijk
waren. Goeie les voor aanstaande zondag.
Om tien uur vanochtend waren we alweer in Rotterdam. Ontvangst door André
van der Louw. Vroeger werd ik vaak Van der Louw genoemd, maar dat is over. ‘Den
Haag Vandaag’ filmde. Mede daarom sneed ik de zaak van de duikboten voor Taiwan
aan en de raspoliticus Van der Louw beantwoordde dat natuurlijk perfect. Wonderlijk
genoeg was het vanavond in de uitzending van het programma niet terug te vinden.
Een bezoekje aan een renovatiegebied deed me beseffen dat ik te weinig
werkbezoeken heb gedaan. Electoraal stelt het weinig voor, maar je leert toch hoe
de mensen over de dingen denken. Op een boottochtje door de haven werd de show
gestolen door een vrouw - moederlijk type - die zich voorstelde als Veronica uit
Boedapest. Ze zorgde voor de inwendige mens en straalde daarbij zoveel warmte en
vrolijkheid uit dat niemand daar ongevoelig voor kon blijven. Onbetaalbare mensen
zijn dat. Bij vertrek kuste ze me hartelijk en ik wist weer dat we de verkiezingen
gaan winnen.
In Nieuwspoort werd me nog een minuscuul boekje aangeboden over de verzorging
van katten, in het bijzijn van één journalist en twee fotografen. De aanbieder wilde
zijn toespraak eerst nog via een microfoon houden. Overigens zei hij aardige dingen
en misschien is de kat wel het perfectste produkt van de evolutie. Want het hebben
van nóg meer hersens, zoals de mens, kon wel eens op een catastrofe uitlopen. In
ieder geval zouden katten nooit zoiets
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krankzinnigs doen als campagne voeren. Ze láten zich voeren, uit blikjes kattevoer,
zonder hun onafhankelijkheid prijs te geven. En ze doen per dag langdurig niks.
Verder heb ik Henk Z. opgezocht. Hij maakt het goed. Natuurlijk waren er
fotografen bij. De dag wordt besloten met een spreekbeurt in Gorkum. Veel mensen,
die tevreden zijn over het debat van gisteravond. Al met al geen slechte dag.

Vrijdag 22 mei
Tijdnood. Ik volsta dus met een samenvatting van de campagne in Nieuwegein.
Zeven sprekers. Allemaal goed. Erwin Nypels weet van zoiets technisch als
pensioenen een prachtig nummer vol hartstocht te maken. Op weg naar huis
alcoholcontrole. Stel je voor dat ik vier dagen voor de verkiezingen fout had gezeten!

Zaterdag 23 mei
Dag voor links, onder het motto ‘vier jaar is genoeg’, in Amsterdam. Natuurlijk werd
ik opgedekt uitgefloten, 't Was eigenlijk best aardig. Zonder D'66 kwam er zeker
meteen een tweede kabinet Van Agt/Wiegel. In hun hart weten ze dat. Het interview
met Bob Groen stond vandaag niet in de Volkskrant. Was het te positief?

Zondag 24 mei
Vanavond wordt de verkiezingsuitslag bepaald in een twee uur durend televisie-debat
voor de AVRO tussen Uyl, Agt, Wieg en mij. 's Middags pompen een aantal mensen
bij ons thuis me vol informatie. De verantwoordelijkheid ligt een paar uur zwaar op
m'n maag. Hoe doseer ik informatieverschaffing en het overdragen van overtuiging
zorgvuldig? Alexandra en de vrienden zijn vol goede moed. Nog voor ik naar de
studio ga verdwijnen de zenuwen. We zullen wel zien.

Maandag 25 mei
Hoewel ik al vroeg naar de NCRV-studio moet om ‘life’ vragen van luisteraars te
beantwoorden, en 's avonds nog een spreekbeurt
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heb in Haarlem, loop ik rond met het gevoel dat de campagne voorbij is. Volgens
iedereen is het debat voor ons goed verlopen. Diverse mensen bellen op om te zeggen
dat ze nu D'66 gaan stemmen. De kinderen, mijn ouders, broers en zusters hebben
geweldig meegeleefd. Alexandra begint nu zenuwachtig te worden. Ze besluit 's
avonds mee naar Haarlem te gaan waar m'n laatste spreekbeurt zal zijn, en daarvoor
haar orkestrepetitie af te zeggen. (‘Ik zou toch geen rust hebben.’) Ze is al vaker
meegeweest, en altijd vol bemoediging, 's Middags ga ik nog even tennissen met
Henk Visser. Vanaf vier uur regent het telefoontjes. De VVD adverteert paginagroot
in de avondkranten: ‘Een stem voor Jan is een stem voor Joop.’ Dat is laaghartig,
maar de rest van de tekst is bovendien leugenachtig. Terlouw heeft zelf gezegd dat
een stem op D'66 een stem voor de PvdA is. Hoe minderwaardig. De echte liberalen
moeten zich in hun graf omdraaien. Of leven er nog een paar? Ze laten weinig van
zich horen. Ik dicteer een verontwaardigd persbericht, waarin de woorden platvloers,
botte leugens en liberale tolerantie voorkomen. Voor het eerst in deze campagne. De
volle zaal in Haarlem (prestatie van de afdeling, twee dagen geleden wisten ze niks
van een spreekbeurt) hoont de VVD'ers weg die nog iets goeds in die advertentie zien.
's Avonds thuis onthult Alexandra dat ze in het geheim autorijlessen heeft genomen
en volgende week dinsdag moet afrijden. Even na middernacht, als de verkiezingsdag
net is aangebroken, rijden we een blokje, Alexje parmantig achter het stuur. Als we
gesnapt worden... ach, De Telegraaf is toch al gezakt.

Dinsdag 26 mei
PvdA 44 (-9), CDA 48 (-1), VVD 26 (-2), D'66 17 (+9). Niemand zeurt over de
opiniepeilingen waarin we ooit op 23 stonden. Bij D'66 uitbundige vreugde.
Vriendelijke felicitaties van Van Agt en Wiegel. Het offensief om D'66 bij de
combinatie CDA/VVD te krijgen is begonnen.
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II Formatie, eerste fase
(27 mei 1981-7 juli 1981)
Woensdag 27 mei
De zeventienmans fractie is bijeen geweest. War een schare! Zo op het eerste gezicht
zie ik geen zwakke plekken. Het kan een goede ploeg worden. Niets is zo schadelijk
voor een politieke partij als verdeeldheid. We hebben dat zelf ervaren in het begin
van de zeventiger jaren. Ons succes is voor een groot deel te danken aan eendracht.
Daarom moeten we met de nieuwe fractie zo gauw mogelijk een dagje brainstormen
over fractiediscipline, geweten, compromissen en solidariteit.
'k Heb gegeten met Joop. Hij is alweer vol strijdlust. Zijn fractie is bereid tot
inleveren, programmatisch en desnoods in aantal ministerposten, als hij maar premier
wordt. Maar donkere wolken pakken zich boven zijn hoofd samen.

Donderdag 28 mei
Hemelsvaartsdag. Tijd om eens even na te denken over de ingewikkelde situatie die
nu is ontstaan.
1. CDA en VVD zijn samen onder de 75 zetels gezakt.
2. Het CDA is groter dan de PvdA.
3. De dreiging van een minderheidskabinet van CDA en VVD, gedoogd door klein
rechts, zal steeds op de achtergrond aanwezig zijn.
Verder moeten we het volgende goed in het achterhoofd houden.
a. Van Agt zal, na deze uitslag, alles doen om Joop uit het Catshuis te houden.
b. Enkele coryfeeën uit het CDA zullen steeds spelen met de gedachte dat ze, na
eindeloos gezeur in de formatie, zelf premier zouden kunnen worden.
c. De PvdA zal langdurig aan Joops premierschap vasthouden.
Wiegel schijn erop te gokken dat mijn partij me tenslotte onderuit zal halen en een
CDA/VVD/D'66-kabinet zal willen. Anders kan ik niet verklaren dat hij me
onophoudelijk de gelegenheid geeft om
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ons standpunt te bevestigen. Het zal 'm niet lukken.
Rechtse krachten in het CDA én de VVD willen dat een CDA-informateur een
economisch herstelplan formuleert. Wie het er niet mee eens is kan afhaken. De
namen van Zijlstra en De Pous worden genoemd. Ik zal de Koningin morgen duidelijk
maken dat ik daar niet intrap. Ieder programma is onlosmakelijk verbonden met de
partijen die het moeten uitvoeren.
Dries heeft meteen gezegd dat hij een kabinet met klein-rechts niet wil. Ja ja. Nú
nog niet, want daar krijgt hij zijn fractie (nog) niet voor mee. De dreiging blijft
bestaan, en dus moet die zo gauw mogelijk uit de weg. Misschien kan dat volgens
dit scenario:
1. Een ‘linkse’ CDA'er onderzoekt CDA/PvdA/D'66. Dat mislukt op het
premierschap. Hoe eerder hoe beter, dus moet het meteen over de hamvraag
gaan.
2. Daarna onderzoekt een ‘rechtse’ CDA'er CDA/VVD/klein-rechts. Dat mislukt,
omdat de CDA-fractie nog lang niet genoeg is gefrustreerd, gemasseerd en
gemanipuleerd.
3. Vervolgens formeren we een extra-parlementair kabinet met bewindslieden uit
CDA, PvdA en D'66. Klaar: begin september.

Vrijdag 29 mei
Nu de fractie zoveel groter is, is een bestuurlijke reorganisatie nodig. Dat is niet
eenvoudig. Het grootste probleem is het volgende. De fractieleden hebben persoonlijke
medewerkers, zogenaamde bikkers. In de praktijk van de oude fractie bleek dat er
een nauwe samenwerking bestond tussen kamerlid en bik, waardoor de secretaressen
op het algemeen secretariaat vooral tikwerk te doen kregen. Daar kwamen ze, terecht,
tegen in opstand. Hoe kunnen we het in de nieuwe fractie beter doen? Vanmiddag
praatten we er langdurig over. Om kwart voor zes ga ik naar de Koningin, in het
paleis Lange Voorhout. Ze is vlug van begrip en niet zo gespannen als ik had
verwacht. Ik pleit natuurlijk voor een informateur uit CDA-kring, met de opdracht
een kabinet van CDA, PvdA en D'66 tot stand te brengen. Waarom geen
D'66-informateur? Formeel: omdat wij een zo groot mogelijke kiezersinvloed willen
op de formatie, en het CDA is nu eenmaal de grootste partij geworden (al hebben ze
een zetel verloren). Informeel: die eerste informatie zal waarschijnlijk mislukken,
laat een CDA-informateur dat maar meemaken.
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Van Agt heeft geadviseerd om twee CDA-informateurs te benoemen. Waarom twee?
Twee weten meer dan een. En drie dan? Is er interne controle nodig in het CDA? Of
moeten de bloedgroepen zich voortzetten tot in de benoeming van informateurs?

Zaterdag 30 mei
Avond. H.M. benoemt Lubbers (oud-KVP) en De Koning (oud-AR) tot informateurs.
Van Agt krijgt 100% zijn zin, al heeft een meerderheid van de Kamer (PvdA, VVD,
D'66) geadviseerd om één CDA-informateur aan te stellen. Joop belt langdurig, waarbij
ik met klem aandring op het zo spoedig mogelijk laten wegstrepen van de dreiging
CDA/VVD/klein-rechts.

Maandag 1 juni
Gesprek van 17 h tot 18.30 h met Ruud Lubbers en Jan de Koning. De sfeer is
ontspannen. We zijn het eens dat de kwestie van de zetelverdeling en premierschap
tegelijk met de programmapunten moet worden besproken. De informateurs schromen
niet om op informele manier alvast over alle onderwerpen te praten. Zelfs namen
van mogelijke ministers worden genoemd. ‘Wij gaan ervan uit dat Van Agt premier
wordt,’ zegt Jan de Koning. ‘Althans een CDA'er,’ corrigeert Ruud Lubbers. Ik vecht
dat uitgangspunt aan. Het feit dat het CDA de grootste partij is geworden moge zwaar
wegen, minstens zo relevant is dat het CDA, en met name Van Agt, gezicht heeft
gegeven aan een centrum-rechts kabinet. Dat pleit voor een PvdA-premier. (Of om
het met een variant van Lubbers te zeggen: althans geen CDA-premier.)
Joop toont zich ‘dik tevreden’. Zo drukt hij zich althans tegenover de pers uit. Dat
gaat mij wat ver. Ik moet het allemaal nog zien. Ruud en Jan zijn aardige, vlotte
jongens, dat is zeker. Maar ik weet niet wat voor trucs het CDA nog allemaal in de
mouw heeft.

Dinsdag 2 juni
Tweede vergadering met de nieuwe fractie. Ik zal de techniek die ik voor het
vergaderen gebruik moeten aanpassen aan het grotere getal. Met de achtmansfractie
(achtpersoonsfractie heet dat in deze tijd van emancipatie) deed ik vaak de ronde iedereen zei iets. Dat
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gaat nu niet meer, het duurt te lang. De volgende keer ga ik sprekerslijsten aanleggen.
Wie niet meteen iets weet te zeggen over een onderwerp geeft zich dan misschien
niet op. Ineke wordt gekozen als secretaresse van het fractiebestuur. Ernst haalt het
fractiebestuur niet. Hij verliest met 10 - 7 van Aad Nuis. Het bestuur krijgt een
organisatorische, geen politieke taak. Dat ontslaat me van de plicht om allerlei kleinere
politieke beslissingen aan het fractiebestuur voor te leggen. Gelukkig. Belangrijke
beslissingen moeten natuurlijk de fractie passeren. Nieuw probleem van het grotere
getal: het uitlekken. We hebben nog geen besluit genomen over de openbaarheid van
de fractievergadering, maar zeker als het over personen gaat, en waarschijnlijk ook
als de formatie aan de orde is, zullen de vergaderingen besloten moeten zijn. Toch
is er uit de eerste fractievergadering prompt het een en ander naar buiten gekomen,
o.a. over de kandidatuur van Ernst voor het fractiebestuur. Ik hamer erop bij de leden
dat ze hun mond houden, anders meld ik over de formatie in het vervolg alleen dat
waarover ik formeel een fractie-besluit nodig heb. Ben benieuwd of het helpt.

Woensdag 3 juni
'k Heb twee en een half uur doorgebracht met Ruud en Jan. Ze hadden om een lijstje
gevraagd met programmapunten die ik aan de orde gesteld wil hebben. Dat heb ik
ingeleverd. 'k Had er alleen die onderwerpen op gezet waarover ernstig verschil van
mening mag worden verwacht. Het financieel-sociaal-economisch beleid met al z'n
aspecten zoals inkomensverdeling, werkgelegenheidsplan, begrotingstekort e.d. De
informateurs vragen om een notitie over onze NIVM (Nederlandse Industriële
Vernieuwingsmaatschappij), in samenhang mét investeringsloon en
werkgelegenheidsplan. Op voorstel van de fractie pleit ik ook voor een
werklozenbeleid (wit maken van sommige soorten zwart werk, vrijstelling voor enige
tijd van de plicht tot solliciteren voor iemand die vrijwilligerswerk doet, e.d.) Verder
natuurlijk de defensieproblematiek (uitgavenniveau, TNF), de kerncentrales, het
onderwijs (middenschool, integratie HBO en universitair onderwijs), reorganisatie
van de Rijksdienst, het Markermeer, de woningbouw, de huren, het milieubeleid,
politiewet en de benoemingen. Wat dit laatste betreft, D'66 heeft een geweldige
achterstand, ondanks de toezeggingen van het vorige kabinet.
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Ruud Lubbers betwijfelt sterk of we drie ministers kunnen krijgen. Ik denk dat het
moet kunnen, als we niet te zware posten claimen. Bijvoorbeeld EZ,
Ontwikkelingssamenwerking en V en W, waarvan alleen EZ een hoofdpost is. En in
de sociaal-economische driehoek moeten we in elk geval vertegenwoordigd zijn.
Ruud zegt dat de PvdA zeker Max van der Stoel naar voren zal schuiven. Wil
Brinkhorst Defensie? ‘Nee,’ zeg ik, ‘dat wil hij zeker niet. Veel te grote kans dat hij
in conflict komt met de partij.’ De informateurs beklemtonen dat het CDA de PvdA
en D'66 toch als één blok tegenover zich zien. Stel dat in de sociaal-economische
driehoek EZ en Sociale Zaken bij dat blok zijn, in de buitenlandsector BuZa en
Ontwikkelingssamenwerking, in de welzijnssector Onderwijs, wat geeft dat dan voor
beeld? Zonder CDA-premier zou het CDA zich nooit in dat kabinet herkennen. Is het
CDA dan bereid af te zien van Onderwijs? Nee, dat is de eerste claim, maar de PvdA
hangt er ook zwaar aan, vanwege Jos van Kemenade. Ik benadruk nog eens dat het
CDA-premierschap natuurlijk bespreekbaar, maar niet vanzelfsprekend is. Het helpt
niet. Aan het eind van de dag brengt hun woordvoerder naar buiten dat zij uitgaan
van een CDA-premier.

Vrijdag 5 juni
Gisteren heb ik met Alexandra een heerlijke dag op het water doorgebracht. Maarten
heeft gewerkt, notities voorbereid voor de informateurs over industriële vernieuwingen
en over onze reactie op de eerste twee ‘strijdpunten’ van de PvdA. Ineke heeft ook
gewerkt door met alle medewerkers te praten over de organisatie van de fractie. Ik
heb niet de indruk dat haar bevindingen mijn standpunt wezenlijk zullen wijzigen.
De informateurs zeggen intussen dat ze ervan uitgaan dat Van Agt zelf premier
wordt van het nieuwe kabinet. Is dat uitgangspunt voor discussie vatbaar? Even
bespreekbaar als het inschakelen van sterrenwichelaars bij de formatie, zegt Van
Agt. Leuk, maar zeer onzuiver. Het is absoluut niet vanzelfsprekend en nog nooit
vertoond, dat dezélfde man eerst een centrum-rechts en daarna een centrum-links
kabinet leidt. En het is zonderling dat informateurs zoiets toch als uitgangspunt
nemen. Ik laat me in deze zin uit tegenover de media.
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Dinsdag 9 juni
Mijn neus schilfert van de pinksterzon. In de fractievergaderingen verdelen we de
leden over de kamercommissies. Het lijkt wel een verkoping bij opbod. Wie doet
Onderwijs? Chel natuurlijk, hij heeft het de afgelopen vier jaar ook gedaan. Maar
Gerrit heeft zo lang bij de universiteit van Groningen gezeten. En Grace deed
Onderwijs in de gemeenteraad van Amstelveen. In de meeste commissies krijgen
we twee leden en twee plaatsvervangende leden. Dat is in vergelijking tot vroeger
een weelde, en toch is het soms te weinig. De CRM-commissie bijvoorbeeld behartigt
de kunsten, het omroepbeleid, recreatie en sport, het maatschappelijk werk en
natuurbescherming. Eigenlijk willen we daar vijf verschillende mensen bij
inschakelen, terwijl we maar vier plaatsen hebben. We moeten zien daar uit te komen
door de bijzondere commissies erbij te betrekken.
Joop is om elf uur bij de informateurs, Dries om twaalf uur, ik word om halftwee
verwacht. Joop is er niet gerust op. Hij belde vanmorgen vroeg nog even met de
mededeling dat hij niet bereid is zo in zijn schulp te blijven kruipen voor het CDA.
Ik ben het daarmee eens. Het CDA heeft de absolute meerderheid niet, wat zullen we
nou krijgen. De informateurs hebben de meest klemmende agendapunten
geïnventariseerd en leggen die voor. Dat is allemaal best, maar ik wil weten of
zetelverdeling en premierschap nu bespreekbaar zijn of niet. ‘Zeker,’ zeggen de
informateurs. Ik zeg dat ik me er van wil vergewissen of ook de fractievoorzitter van
het CDA ze bespreekbaar vindt. ‘Dat zouden we hem moeten vragen,’ zegt Ruud.
‘Uitstekend,’ zeg ik, ‘vraag het hem.’ Helaas is hij net voor mij geweest en staat nu
de pers te woord. ‘Weet je wat,’ zegt Ruud, ‘zeg gerust naar buiten dat naar onze
mening het premierschap ook voor Van Agt bespreekbaar is, dat wij het t.z.t. aan de
orde zullen stellen, en technisch zullen leiden, maar dat we over dit onderwerp geen
compromisvoorstellen zullen doen. Want je kent ons uitgangspunt.’
Om drie uur is er in de Tweede Kamer afscheid van de oude leden. Er verdwijnen
er veel.
Dolman heeft aardige opmerkingen voor een aantal van hen. Bijvoorbeeld tegen
de GPV'er Verbrugh: ‘Vaarwel, belijder van vaste beginselen; bewonderenswaardig
duivelskunstenaar, als u mij de uitdrukking toestaat.’ En tegen Schakel: ‘Vaarwel
beste redenaar onder ons; ruiterlijk tegenstander en trouwe vriend; wij benijden al
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degenen die van de toegenomen tijd voor je nevenfuncties zullen profiteren.’ Met
wat hij zegt tegen Annelien Kappeyne van de Coppello betreedt hij het partijpolitieke
vlak: ‘... Zij heeft de voor een politicus moeilijkste beslissing genomen: tegen de
eigen partij ingaan. Tot zo'n stap zijn alleen de meest overtuigden, de meest
gedrevenen in staat, en daarom zeg ik tot Annelien Kappeyne van de Coppello geen
vaarwel, maar tot ziens.’
Op de receptie na afloop hoor ik van journalisten over de persconferentie van Van
Agt. Hij heeft het premierschap bespreekbaar genoemd als het weer: altijd boeiend,
maar je kunt er toch niks aan veranderen. Dat kun je ook over Dries zelf zeggen:
altijd boeiend, maar je kunt hem toch niet veranderen. Deze uitspraak over het
premierschap is natuurlijk nogal arrogant. Verder heeft hij het rapport-Wagner over
het industriebeleid, net verschenen, een bevestiging van het regeringsbeleid genoemd.
Wat een onzin. Het nadrukkelijk willen stimuleren van bepaalde sectoren is blijkbaar
hetzelfde als het globale beleid van Bestek '81. Ik besluit om niet mijn woordvoerder
Jan Goeijenbier de pers te woord te laten staan, maar zelf te gaan. Ik zet uiteen wat
de informateurs op mijn vraag hebben geantwoord. Gehoord de uitlatingen van Van
Agt zal ik nu de programmatische onderhandelingen niet beginnen voor er opheldering
is over dit punt. De dagen voor de verkiezingen heeft Van Agt een paar maal gezegd
dat D'66 en de PvdA welkom waren om hetzelfde beleid te helpen uitvoeren. Hetzelfde
beleid, blijkbaar geleid door dezelfde man. Zijn er grenzen aan de arrogantie? Ook
voor ons zijn sommige patronen onbespreekbaar.

Woensdag 10 juni
Eén van de zogenaamde ‘loyalisten’ (krankzinnige betiteling) van het CDA heet Hans
de Boer. Een zwijgzaam politicus, oud-voorzitter van de ARP, een man zonder
capsones, recht door zee, betrouwbaar. Hij kwam dezer dagen langs omdat hij iets
te zeggen had. ‘Verwacht niet van ons loyalisten,’ zei hij, ‘dat we Van Agt zullen
wraken als premier. Dat kan niet van ons worden verlangd. Het zou politieke
zelfmoord zijn en daar hebben we niet direct behoefte aan. We zullen wel iets anders
doen. We zullen zorgen dat er geen “Staphorster variant” kan komen. Een kabinet
van CDA, VVD en bijvoorbeeld SGP zullen we verhinderen.’
‘Dat kan leiden tot een impasse,’ zei ik.
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‘In geval van een impasse voorzie ik het volgende,’ zei Hans. ‘Het huidige kabinet
regeert door, gedoogd door “klein rechts”. Tot volgend voorjaar, na de
Statenverkiezingen. Daarna mogen de mensen opnieuw naar de stembus voor de
Tweede Kamer. De kans op de CDA/VVD-meerderheid is dan groot.’
Het zou wel eens kunnen dat Hans de Boer me hiermee de sleutel heeft aangereikt
om het uiteindelijk resultaat van de formatie mee te voorspellen. Er zijn nog maar
een stuk of vijf loyalisten, maar zij kunnen de doorslag geven. Dat houdt in dat áls
Dries vasthoudt aan zijn premierschap er nog maar twee mogelijkheden zijn: of hij
wordt het, of we hebben volgend voorjaar nieuwe verkiezingen.
Intussen houdt de werkwijze van de fractie me ook bezig. Gelukkig krijg ik ze
mee voor een simpele organisatie.
Per drie leden een secretaresse, die ook geografisch wordt gedecentraliseerd. In
regelmatig en hartelijk overleg tussen de drie leden, hun drie persoonlijke
medewerkers en de secretaresse, moet worden voorkomen dat de secretaresse alleen
typewerk te doen krijgt en geen secretariswerk. De persoonlijke medewerkers zijn
er in de eerste plaats voor inhoudelijke ondersteuning.
's Avonds eten en drinken we Suzanne Bischoff en de medewerkers Ingrid, Pieter
en Rolf uit. Suzanne verhuist naar de overkant (Eerste Kamer), de medewerkers
vertrekken nog niet direct, kortom, omdat er voor droefheid geen ruimte is wordt het
een vrolijke avond, die te laat eindigt.

Donderdag 11 juni
Verjaardag van onze zoon, nu een boom van een kerel, met een helder hoofd en een
warm hart. Van halftwee tot tegen zessen zitten we voor het eerst bij elkaar: Dries,
Joop, JCT en de informateurs. De sfeer is moeilijk te beschrijven. Dries is vriendelijk
en charmant, maar het lijkt of hij met z'n gedachten elders is, bij een niet zo lang
geleden gestorven verwante, of bij een verre geliefde. Joop is ingetogen, bescheiden
voor zijn doen. Zijn gedrag is doordrenkt van de les van vier jaar geleden. Deze keer
zal de PvdA geen drammerigheid verweten kunnen worden. De redelijkheid van
D'66, aan wie zoveel zetels zijn verloren, doorstraalt hem.
Op mijn vraag of de samenstelling van het kabinet, inclusief het premierschap,
net zo bespreekbaar is als de programmapunten, antwoordt Dries met een sober ‘ja’.
‘Iets anders is of we het eens wor-
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den,’ zegt hij. We beginnen de besprekingen, nog steeds zonder notulist. De
informateurs schijnen daar een weerstand tegen te hebben. Misschien worden er
volgende week notulen gemaakt, als we tot conclusies moeten komen.
We spreken aan de hand van notities, ‘kapstokken’, door Ruud opgesteld. Begonnen
wordt met het financieel-sociaal-economisch beleid. Dries prijst het rapport-Wagner,
noemt het verschijnen ervan een gebeurtenis van de eerste orde. Immers, het is ook
onderschreven door mensen uit kringen van de vakbeweging: Henk Vredeling, Leo
Ester, Piet Vos. Jammer dat het nu alweer kapot wordt gepraat door sommigen uit
de PvdA en de FNV. Ja, dank je de duvel, maar in het rapport staat ook dat de
koppeling tussen inkomens en sociale uitkeringen moet worden verbroken. Dat deel
is zomaar niet aanvaardbaar. Maarten Engwirda zal zich in de vakbondskrant die
vandaag uitkomt in die geest uitlaten.
We bespreken de inkomens, de overheidsuitgaven en al die andere elementen die
samenhangen met het sociaal-economisch beleid. De sfeer blijft goed. Tegen het
eind durven we zelfs te zeggen: ‘Denk je al aan Hans Wiegel, Dries?’ We doen geen
mededelingen aan de pers. Ook zonder publiciteit zijn de besprekingen al broos
genoeg.

Vrijdag 12 juni
De hele dag praten we met z'n vijven. Huisvesting, kerncentrales, kernwapens,
rapport-Vonhoff, abortus, onderwijs. We lichten het programma van onze partijen
toe. Dries maakt er geen geheim van dat hij persoonlijk anders denkt over plaatsing
van de kruisraketten (in december ja zeggen) en over kerncentrales (wel bouwen)
dan zijn partij. Tegelijk verklaart hij zijn persoonlijke mening irrelevant. Ik kan zijn
openhartigheid wel op prijs stellen. Joop houdt een overtuigend betoog tegen de
plaatsing. Het is te merken dat hij tegenwoordig nogal wat buitenlandse contacten
heeft. Ik argumenteer tegen Dries dat als het voorbehoud voor plaatsing in '79 serieus
is geweest, nu ‘ja’ zeggen onmogelijk is. Immers, Salt-II is niet geratificeerd,
onderhandelingen moeten nog beginnen en Reagan bewapent in ijltempo. Dries knikt.
Abortus wil het CDA als volgt geregeld hebben: geen initiatieven uit het parlement
steunen, en als er toch een initiatief komt, geen contra-seign. Ik waan me weer in
1977. Je zou haast gaan pleiten voor het afschaffen van seks.
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Zaterdag 13 juni
Dag met de nieuwe fractie in Woudschoten. We praten over eenheid in de fractie,
over de rol van het persoonlijk geweten in de politiek, over de ethiek van
compromissen slikken. Een goede dag. Het kan (opnieuw) een goede fractie worden.
Jammer dat Erwin er niet bij kon zijn. We praten ook over mijn opvolging, voor als
ik in het kabinet terecht mocht komen. LJ wil ook in het kabinet en hij wil hoe dan
ook geen fractievoorzitter worden. Sommigen zeggen: het moet iemand zijn uit de
oude fractie. Anderen zeggen: dat hoeft niet. Ik lanceer de volgende gedachte: om
de fractie te leiden kun je het best een ervaren iemand hebben. Maar de volgende
lijsttrekker kan misschien beter iemand uit de nieuwe lichting zijn. Is het wellicht
mogelijk dat iemand van de oude club het doet, met de mededeling er na een jaar
weer af te willen? De fractie knikt bedachtzaam. Wie weet moet het zo.

Maandag 15 juni
Voor het eerst zijn er notulisten bij onze besprekingen, Johan Margé, nog bekend uit
1977, en de heer Van der Voet. De informateurs, monter als steeds, hebben
conceptconclusies geformuleerd over het financieel-economisch-sociaal beleid. Ze
willen o.a.
- de jeugdlonen niet naar boven bijstellen, maar het beleid t.a.v. de
jeugdwerkloosheid intensiveren;
- de netto-nettokoppeling handhaven;
- de prijscompensatie zuiveren voor ruilvoetverslechtering met 1% per jaar
gedurende 4 jaar;
- nagaan of een bijzondere bescherming van de koopkracht mogelijk is voor de
echte minima, waarbij gerekend oudere alleenstaanden;
- het verschil tussen minimum en modaal loon niet verder verkleinen;
- de collectieve lastendruk stabiliseren, hoogstens een verhoging met 0,2% per
jaar stijging i.v.m. de stijging van de aardgasprijzen;
- het financieringstekort snel terugbrengen, om te beginnen met 2%;
- ‘schoning’ van het trendbedrijf;
- stabilisatie van de premiedruk, zonder verhoging van de rijksbijdragen;
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- de initiatiefwet over pensioenaanspraken van Erwin Nypels, na open overleg,
overnemen.
De onderhandelingen beginnen. Joop wil bijvoorbeeld de minimumlonen weer
optrekken. Dries ‘voelt daar geen bal voor’. Ik suggereer om de intensivering van
het werkloosheidsbeleid t.b.v. de jeugdigen voort te zetten en hun lonen later te
bezien en afhankelijk te stellen van de ontwikkeling van de economische situatie.
Zo gaat het steeds. Joop geeft een mening, gesteund door inhoudelijke, zij het
natuurlijk sterk partijpolitiek gekleurde argumenten. Dries geeft zijn oordeel, dikwijls
met een behoudende inslag, in een paar korte, voor een kind begrijpelijke zinnen; en
ik probeer compromisformules uit, die natuurlijk zo dicht mogelijk bij het progressieve
doch redelijke D'66-programma liggen. Een voorlopig nog vriendelijke confrontatie
tussen een ideologie die worstelt om boven te blijven, de restauraties in de tachtiger
jaren, en de redelijkheid, die de beide anderen enorm irritant moeten vinden. Joop
wil het verschil tussen minima en modaal nog wel iets verkleinen (in tegenstelling
tot de vakbeweging), hij weet zeker dat herstel van de werkgelegenheid niet mogelijk
is bij stabiliteit van de collectieve lastendruk, hij wil blijvende koppeling van
inkomens en uitkeringen in het stelsel van de sociale verzekeringen. Ik bevind me
wat deze onderwerpen betreft dichter bij het CDA dan bij de PvdA. Het verschil tussen
minimum en modaal loon is nog maar ƒ400,- per maand en dat is door individuele
huursubsidie en andere toeslagen nog geflatteerd. Ons programma wil de collectieve
lastendruk stabiliseren. Boven een bepaald niveau zou men zich vrijwillig moeten
kunnen bijverzekeren, dus doorknippen van de koppeling met het inkomen. Dries
zegt niet veel. Ik vraag me af of hij er echt bij is.

Dinsdag 16 juni
We onderbreken de besprekingen van 12 h tot 15 h zodat we allemaal nog een poosje
onze fractievergadering kunnen bijwonen en het begin van de kamervergadering.
Maar al daarvóór blijkt dat Joop het moeilijk heeft. De berichtgeving van de
informateurs gisteravond is te optimistisch geweest. De ochtendkranten schrijven
dat we in grote lijnen overeenstemming zouden hebben bereikt over
werkgelegenheids- en industriebeleid. Joop blaast wangen vol lucht uit, pruttelt,
bladert veel in zijn dikke stapel adviezen uit de fractie en mompelt dat het zo niet
gaat. Joop en ik zijn het er tegen-
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over Van Agt over eens dat het sub-doel om de sociale premiedruk te stabiliseren
onhaalbaar is. ‘Maar,’ zegt Dries, ‘alleen onder de dreiging dat nationale uitkeringen
zullen worden gekort zal een volumebeleid werken.’ En dat kon wel eens waar zijn.
In de fractievergadering kan ik weinig mededelingen doen. We hebben o.a. een
gedachtenwisseling over arbeidstijdverkorting per dag, die vooral de
emancipatiekampioenen belangrijk vinden, Suzanne Dekker en anderen. Ik betoog
dat dit een belangrijk doel voor de langere termijn is. Voor de korte termijn is
deeltijdarbeid de oplossing. Voorlopig win ik het pleit. Voorzitters mogen vaak het
voordeel van de twijfel in ontvangst nemen.
Uren discussie over het sociaal-economisch beleid met Dries, Joop en de
informateurs. Al wordt geen enkele conclusie getrokken en blijft Joop in de
contramine, ik taxeer toch dat er uit te komen is. Het laatste uur doen we
volkshuisvesting. Dat gaat vlot. Ziet er goed uit. De vete daarover in de laatste
verkiezingsdagen is verdampt. Politiek is als ether, vluchtig en verdovend.

Woensdag 17 juni
Ruud Lubbers heeft me gevraagd na te denken over een voorstel aangaande de al of
niet sluiting van de kernenergiecentrales van Borssele en Dodewaard.
Standpunt D'66: direct stilleggen, eventueel heropenen als er een oplossing is voor
het afvalprobleem. Ik vind dat zelf sterk overdreven, wam onze centrales functioneren
veilig, maar àlla..., ons congres heeft op een vroege zaterdagochtend in haar wijsheid
aldus besloten.
Standpunt PvdA: sluiten zodra dat technisch mogelijk is. Een van hun twee hardste
‘strijdpunten’.
Standpunt CDA: voorlopig openhouden.
Gisteravond heb ik er met Ineke over gesproken. Zij wil het parlement laten
beslissen, wat slim is, want iedereen kan denken (of hopen) dat hij van de Kamer z'n
zin zal krijgen, maar de regering zal zelf ook een standpunt moeten hebben. We zijn
tot de volgende formule gekomen: een studiecommissie moet op korte termijn de
aspecten van sluiten/stilleggen bestuderen (kosten, werkgelegenheid,
energievoorziening). Daarna neemt de regering een standpunt in. De beslissing wordt
genomen ‘in overeenstemming’ met het parlement, m.a.w. de Kamer krijgt het laatste
woord.
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Als eerste punt is deze ochtend energie aan de orde. Ik doe het voorstel. De
informateurs lijken ermee ingenomen. Jan de Koning noemt het zelfs ‘briljant’, al
stelt hij wel vast dat het een precedent kan worden als een beslissing al bij voorbaat
bij het parlement wordt gelegd. (Ik wijs voor wat dat betreft op eerdere
abortusafspraken.) Dries zegt: ‘Je voorstel komt natuurlijk neer op sluiting, want de
meederheid in het kabinet zal progressief zijn.’ Ik: ‘Maar in de Tweede Kamer heb
jij een meerderheid. Denk ook aan het voorbehoud van de PvdA-leden Meini Epema
en Arie van der Hek.’ Joop zegt: ‘Je voorstel betekent openhouden, precies om wat
je zegt: je krijgt de Kamer niet mee.’ Ik: ‘Denk je echt dat een parlementair kabinet
de Kamer niet mee krijgt op zo'n belangrijk punt? Er zijn in de CDA-fractie heus wel
voorstanders van sluiting.’ De discussie wordt gesloten. Ik denk dat de formule het
kan halen.
We spreken die dag nog over tal van onderwerpen. O.a. aardgastarieven, onderwijs,
studiefinanciering, omroepbeleid. We spreken als gewoonlijk af om tegen de pers
alleen te zeggen welke onderwerpen aan de orde zijn geweest en iets over de sfeer
van de besprekingen. Als ik buiten kom steekt Celinde Rozenburg van Den Haag
Vandaag een microfoon onder m'n neus en zegt: ‘U hebt vandaag een voorstel gedaan
over Borssele en Dodewaard. Klopt het dat uw voorstel goed is ontvangen?’ Ik ben
totaal verrast, maar zeg volautomatisch: ‘Hoe komt u daar nu bij?’ Terwijl ik die zin
uitspreek besef ik dat dit niet kan, ze is kennelijk op de hoogte. Dus corrigeer ik:
‘Hoe weet u dat?’
‘Dus u bevestigt het?’
‘Ik kan het niet tegenspreken.’
Hoe is ze er in vredesnaam achtergekomen?
Wat een kiene meid.

Donderdag 18 juni
De formatie ligt een dagje stil, omdat president Suzuki van Japan op bezoek is. Je
zou denken, een dagje voor de fractie en voor de post, die zich opstapelt, maar nee.
Formaties liggen nooit echt stil. Nadat Suzanne haar maidenspeech tot een goed
einde heeft gebracht (toen ik hem een kwartier voor het moment van uitspreken met
haar doornam bleek hij nog niet klaar te zijn, wat een onverantwoorde
koelbloedigheid) wordt de dag toch weer gevuld met
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gesprekken over ‘het’ thema. LJ en Ineke komen, begrijpelijkerwijs, even poolshoogte
nemen. Lang gesprek met Joop. Morgen komt het premierschap aan de orde. Wat is
onze strategie? Ik vraag hem of hij zeker weet dat de PvdA onder geen omstandigheid
zal meedoen aan een kabinet onder Van Agt. Hij aarzelt even, bevestigt dat dan. Ik
zeg: ‘Als er een van nul verschillende kans is dat de PvdA meedoet onder van Agt
dan komt dat kabinet er. Onder Van Agt.’
‘Nee,’ zegt Joop.
Ik: ‘Als die kans er wel is, moet je denken aan de methode van het plotseling laten
vieren van het touw waaraan je staat te trekken. Je tegenstander valt dan op z'n rug.
Heb je overwogen om morgen, meteen bij het begin van de besprekingen te zeggen:
‘Dries, ik had gedacht dat jij maar premier moest worden. Jouw partij is groter
geworden dan de mijne. Vervolgens stel je een serie eisen over programma en
kabinetssamenstelling, die hij in de schoonheid van het moment accepteert. Waarbij
je dan ook nog de kans meeneemt dat zijn partij dat niet van hem pikt.’
Maar Joop schudt het hoofd. Zijn partij zal niet onder Dries dienen. Hij hoopt dat
ook ik een veto over een hernieuwd premierschap van Dries zal uitspreken. Maar
dat zal ik niet. Ik zal het met klem ontraden. Ik zal de argumenten er tégen krachtig
benadrukken. Maar een absoluut veto, nee. We hebben al een veto gelegd op een
kabinet CDA/VVD/D'66. We kunnen niet alles blokkeren, het land moet geregeerd
worden. Wel zal ik er op wijzen dat de veto's van Joop en Dries van een verschillende
soort zijn. Den Uyl vetoët van alle mensen er slechts één: Van Agt. Van Agt vetoët
alle mensen behalve één: hijzelf. Dat werpt een bepaald licht op de schuldvraag als
deze informatie vastloopt.
Na een beleefdheidsbezoek van de Britse ambassadeur komt ook Jan de Koning
nog even langs met de conceptconclusies over de kernenergie. Hij zegt de week na
de volgende hoe dan ook tot afronding te willen komen.
's Avonds een grote happening van Amnesty International in Breukelen,
georganiseerd door Bé van Hulst-Pimentel, een van de meest dynamische vrouwen
die ik ken. Zij heeft zich dan ook in het bezit gesteld van ‘de ideale schoonzoon’. Er
zijn goede artiesten. Die schoonzoon blijkt tijdens zijn toespraak nauwelijks wijs te
kunnen uit zijn aantekeningen, haastig neergekrabbeld na lezing van een notitie van
LJ. Op routine haal ik het eind zonder kleerscheuren.
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Vrijdag 19 juni
Kernwapens en zetelverdeling op de agenda, een boeiende dag. De informateurs
hebben niet onredelijke conceptconclusies op tafel gelegd. Het gaat natuurlijk vooral
om de beslissing over het al of niet plaatsen van de kruisraketten. Het voorstel van
Lubbers en De Koning is om, uiterlijk twee jaar na het begin van de onderhandelingen
met de Sovjetunie, te beslissen.
Mijn redenering is de volgende. De PvdA wil een duidelijk ‘nee’. Welnu, als het
voorbehoud dat de regering in december '79 voor plaatsing heeft gemaakt reëel was,
dan is er nu géén reden voor een positief besluit. Dat zou in het regeerakkoord moeten
staan, ter wille van de PvdA.
Het CDA wil in ieder geval in de komende vier jaar beslissen, maar niet nu in
negatieve zin. Laten we dan formuleren dat er nu reden is voor een negatief besluit,
maar dat de regering bereid is dat ná de onderhandelingen, maar in deze regeerperiode,
opnieuw te bezien. Zo'n formule kan ik in mijn eigen partij hopelijk ook met vrucht
verdedigen.
Joop en Dries geven hun bekende argumenten. Ruud wil het tijdstip van beslissen
afhankelijk maken van het verloop van de onderhandelingen met Brezjnev. Met wat
goede wil ligt een oplossing in het verschiet.
En dan de zetelverdeling, met inbegrip van Algemene Zaken, dus het premierschap.
‘Begin jij?’ vraagt voorzitter van de ochtend, Jan de Koning, aan mij.
Terwijl ik dat enkele seconden overweeg, zegt Dries al dat hij wel zal beginnen.
En sec somt hij op wat het CDA wil hebben: Algemene Zaken, Onderwijs, Justitie,
Financiën, Ontwikkelingssamenwerking en wat de pot verder schaft. Een toespraak
van 20 seconden.
Daarna Joop: Algemene Zaken, Onderwijs, Binnenlandse Zaken, Buitenlandse
Zaken, Sociale Zaken, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
JCT: Economische Zaken en hetzij Buitenlandse Zaken, hetzij Binnenlandse Zaken.
Hetgeen niet betekent dat D'66 genoegen zal nemen met slechts twee posten.
Willen wij Defensie niet hebben? Nee, dat willen wij in geen geval. ‘Welke
zetelverdeling hadden de heren in het hoofd?’
Joop: ‘In geval van een CDA-premier 6/6/3, in geval van een
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PvdA-premier 7/6/3.’ Hij is genereus voor D'66, ook door EZ niet te claimen. Lubbers
zegt: ‘D'66 heeft recht op 2½ zetel. Wordt een post verlangd in de
sociaal-economische driehoek of in de buitenlandse driehoek dan wordt 2½
verminderd tot 2. Drie posten kunnen het worden als D'66 genoegen neemt met drie
lichte portefeuilles.’ De informateurs spelen met de gedachte aan 6/6/2 of 7/7/2.
Dries: ‘Of dat nu terecht is of niet, in het CDA telt men in gedachten de PvdA en D'66
bij elkaar op. Zes CDA, negen PvdA/D'66 is dan naar buiten een griezelige
verhouding.’
Het premierschap. Van Agt vindt dat de grootste partij de premier moet leveren,
en wel haar fractievoorzitter. Weliswaar heeft die persoon ook een kabinet geleid
van een andere politieke samenstelling, maar het CDA heeft geen twee types premiers
uit voorraad leverbaar. Het zou voor het CDA tegennatuurlijk zijn om niet dezelfde
man te nemen.
Den Uyl stelt vast dat de verkiezingsuitslag het volgende betekent: de huidige
coalitie heeft zijn meerderheid verloren, en binnen de oppositiepartijen heeft een
verschuiving plaatsgevonden. Dit dwingt tot de vorming van een nieuwe regering.
De twee oppositiepartijen geven het nieuwe kabinet een andere signatuur. Een van
die twee nieuwe partijen in het nieuwe kabinet hoort de premier te leveren.
Ik stel vast dat D'66 voor de verkiezingen heeft gezorgd dat de kiezer kon weten
wat hij aan ons had. We hebben CDA/VVD/D'66 uitgesloten. We hebben gekozen
voor een nieuw beleid. Dat zal best stemmen hebben gekost. Zij die ons hun stem
gaven hebben nu recht op een nieuw beleid. Natuurlijk, de marges zijn smal, maar
toch. Bovendien heeft Van Agt met nadruk gezegd dat we mee mogen doen met
hetzelfde beleid. Dat kan natuurlijk niet. Daarom is het ongewenst dat het CDA de
premier levert en daarmee het kabinet z'n kleur geeft. De PvdA is maar vier zetels
kleiner. Een PvdA-premier is politiek gezien zuiverder.
Bij die gedachtenwisseling blijft het. We spreken nog over decentralisatie,
minderhedenbeleid, politie, abortus, maar de echte aandacht is weg. Om halfzes is
er nieuwe haring. Een nieuw kabinet is er nog lang niet.

Zaterdag 20 juni
Onze adviesraad, in Utrecht bijeen, is erg verstandig. Bezwaren te-
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gen Van Agt als premier, bezwaren tegen het gebrek aan openbaarheid, maar geen
moties.
Het CDA, bijeen in Apeldoorn, heft haar eerste man weer eens op het schild. Ze
tetteren de wereld rond: het kabinet komt er alleen met Van Agt als premier. Ze
vergeten dat het CDA een zetel heeft verloren en minder heeft dan een derde van het
totaal aantal stemmen. Bukman en de zijnen vergeten rekening te houden met
bijvoorbeeld de wensen van een partij die negen zetels heeft gewonnen. Alleen de
overwinning op de PvdA telt. Ze vergeten ook dat niet zij, maar D'66 die winst op
de PvdA heeft behaald. Onlangs zei Max van der Stoel tegen me: ‘Weet je waar het
CDA me met z'n gedrag aan doet denken? Aan de manier waarop wij ons in 1977
gedroegen.’ De stoppen slaan door. Macht verblindt, het is niet aangenaam om aan
te zien.

Maandag 22 juni
'k Ben al vroeg bij Ruud Lubbers geweest, om te brainstormen over de verdere
procedure. Hij vraagt zich o.a. af of de informateurs, nadat programmatische
overeenstemming is bereikt, plaats moeten maken voor iemand die wat verder van
de dagelijkse politiek af staat. Een andere mogelijkheid is dat ze zelf verder gaan
met een verkenning van de zetelverdeling. Ik adviseer het eerste. Het bespaart hun
een mislukking, en (maar dat zeg ik er niet bij), ik krijg een beetje genoeg van twee
informateurs die zo met het CDA-belang verweven zijn - al hebben ze hun best gedaan.
Ruud heeft ook een lang sociaal-economisch stuk geschreven, intelligent, handig,
wollig. Op de concrete punten zijn er weinig veranderingen t.o.v. de aanvankelijke
notities. Geen wonder, op dit gebied staan CDA en D'66 dicht bij elkaar en dus kunnen
concessies richting PvdA beperkt in omvang blijven. Voor het eerst heb ik vandaag
tegen Joop gezegd dat hij zijn premierschap misschien moet opgeven in ruil voor
dat van Dries. Dus noch de een, noch de ander premier. Hij zei dat hij zoiets al bij
Ruud had laten doorschemeren.

Dinsdag 23 juni
Een dag van beraad over het financieel-sociaal-economisch beleid. Joop deed z'n
best niet al te lastig te zijn. De houding van Dries was
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weer waard om genoteerd te worden. Op z'n charmante manier zei hij: ‘Ik neem aan
dat ik het niet steeds hoef te melden als ik het met Joop oneens ben. Dan blijf ik aan
de gang. Als ik het eens ben zal ik het melden.’
Opnieuw moet ik de fractie met weinig afschepen. Gelukkig is er begrip, maar het
eind van hun geduld raakt wel in zicht.

Woensdag 24 juni
Een lange vergadering met de informateurs, waarbij de hoofdstukken 2 t/m 9 de
revue passeren. Voor wat betreft hoofdstuk 1, het sociaal-economisch deel, zien we
alleen nog de cijfers van het Centraal Planbureau, die er bijna ongelofelijk gunstig
uitzien. Door de loonmatiging en de investeringsimpuls zouden ca 180 000
arbeidsplaatsen worden geschapen in de industrie, meer dan waarover wordt
geschreven in de programma's van elk van de drie partijen. Een succes voor Ruud
Lubbers.
Het voorstel over de kernwapens wordt als snoepje van de week achtergehouden
tot we er aan toe zijn (4.1 en 4.2). Het voorstel lijkt als twee druppels water op wat
in het D'66-programma staat. Nee tegen plaatsing nu, eventueel later opnieuw te
bezien als de resultaten van de onderhandelingen daar aanleiding toe geven. Ik ben
tevreden.
Aan het eind van de dag meldt Den Uyl dat hij op twee punten voorbehoud wil
maken, maar na mijn bezwaren komt hij erop terug. Immers, alles is amendeerbaar,
we zullen alleen als fractievoorzitters proberen de amenderingsdrift bij onze
fractiegenoten in toom te houden.
De informateurs blijken van plan te zijn ook een voorstel te doen over de
zetelverdeling. Daar ben ik tegen, omdat ik hen niet bevoegd acht. Zij hebben immers
als onveranderlijk uitgangspunt genomen dat een CDA'er premier moet worden. Nu
daarover meningsverschillen zijn gebleken kunnen zij besprekingen over dat
onderwerp niet creatief leiden. Ik betwijfel echter of zij zich ervan af laten houden.
Dries neemt als gewoonlijk maar heel summier deel aan de discussie. Hij bladert in
voor mij onbekend ogende stukken, waarschijnlijk over het topberaad maandag a.s.
in Luxemburg. 's Avonds is hij verhinderd, werkdiner met Thorn, de nieuwe voorzitter
van de Europese Commissie. Het land moet geregeerd worden.
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Donderdag 25 juni
Om halftwaalf zijn we even bijeen om de aanbiedingsbrief van de informateurs te
lezen. Het is in zekere zin een ‘Take it or leave it’. Joop maakt bezwaar. Terecht.
We hebben besloten het concept naar de fracties te sturen omdat we die niet langer
buiten spel kunnen laten staan, niet omdat verder onderhandelen geen zin meer zou
hebben. Intussen is me ter ore gekomen dat Dries de vorige avond met Lubbers en
De Koning heeft doorgebracht, niet met Thorn. Dat zit me absoluut niet lekker. Ik
wil zo langzamerhand graag van deze twee bekwame, maar veel te nauw bij het CDA
betrokken informateurs af.
Als ik om één uur het stuk in handen krijg, blijkt daar een voorstel voor het bezetten
van de zetels bij te zitten. Verdeling: 6/6/3.
Het CDA krijgt de premier en verder Financiën, Onderwijs, Justitie,
Ontwikkelingssamenwerking en Landbouw/Visserij. De PvdA wordt Sociale Zaken,
Binnenlandse Zaken (gecombineerd met vice-premierschap, sic, geen plaats voor
Den Uyl?) CRM, VRO, Buitenlandse Zaken en de eerste keus uit Verkeer/Waterstaat
en Volksgezondheid/Milieuhygiëne toegedacht. Voor D'66 is er de overblijvende
van de twee plus Economische Zaken en Defensie.
Om vijf uur beginnen we met een eerste algemene politieke ronde in de fractie.
Men is niet ontevreden. Wellicht kan morgen, als we hoofdstuksgewijs het programma
gaan bespreken, het aantal amendementen beperkt blijven.

Vrijdag 26 juni
Nou, dat kan niet. De fractie heeft gisteren de beoogde premier aangehoord, voor
radio en televisie. Het stuk van de informateurs bevestigde het beleid van het vorige
kabinet, zei hij. Voortzetting van het huidige beleid met een scheutje PvdA er in. De
fractie was hoogst geïrriteerd. Straks gaat Van Agt dit programma met Wiegel
uitvoeren, vreesde men. En dus waren de amendementen niet van de lucht.
Hoe krijgt Dries het in z'n hoofd om zó onhoffelijk, zo beledigend kun je gerust
zeggen, te reageren? Deze houding leidt regelrecht tot een breuk. Dit is de manier
om de PvdA tot een anti-Van Agt veto te brengen. Is dat de bedoeling, of handelt hij
impulsief, is dit een verlate reactie op de Menten-affaire? Ik heb een poging gedaan
de ontwikkeling van de onderlinge verhoudingen een wending te ge-
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ven door hem de volgende brief te schrijven:

's Gravenhage, 26 juni 1981
De heer mr. A.A.M. van Agt,
Fractievoorzitter van het C.D.A.,
Binnenhof la,
's Gravenhage.

Open brief
Beste Dries,
Het is wat ongebruikelijk dat ik mij direct tot je richt, en niet via onze gewaardeerde
informateurs. De reden is dat ik wil proberen iets te doorbreken wat via de ‘officiële’
kanalen nauwelijks te doorbreken is. Ik denk dat we het er over eens zijn dat een
meerderheid van de Nederlandse bevolking een kabinet van CDA, PvdA en D'66 tot
stand wil zien komen. Naar mijn mening kan dat, programmatisch gezien, ook lukken.
Politiek is evenwel meer dan programma alleen. Het beoogde kabinet kan alleen
lukken, en een succesvol beleid voeren, als de betrokken partijen er echt in geloven,
als er voldoende onderling vertrouwen is, als we bereid zijn elkaars moeilijkheden
naar waarde te schatten.
Voor mij is het heel begrijpelijk dat het CDA er geïrriteerd op reageert als o.a. van
D'66-zijde het premierschap van iemand uit het CDA, waarbij jij natuurlijk persoonlijk
wezenlijk in het geding bent, wordt aangevochten. Immers, het CDA is de grootste
partij geworden, ondanks de kritiek van oppositiezijde in de afgelopen jaren. Dat is
een niet geringe prestatie.
Ik vraag echter het CDA om ook onze problemen te willen bezien. D'66 heeft in de
afgelopen periode, en vooral in de verkiezingscampagne, begrijpelijkerwijs gepleit
voor ander beleid. En het is toch niet oneervol voor het CDA om te verklaren dat door
zo'n nieuwe combinatie ander beleid zal worden gevoerd dan door het nu
demissionaire kabinet. Door z'n positie in het politieke krachtenveld moet het CDA
nu eens compromissen sluiten met ‘rechts’, dan weer met ‘links’. Als dat geen verschil
maakte zouden we beter een nationaal kabinet kunnen formeren.
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Stel nu dat jij, of een ander uit het CDA premier wordt van het nieuwe kabinet. Dan
moet D'66 er toch op kunnen vertrouwen dat jij of die ander ook van harte leiding
zal geven bij het voeren van dat nieuwe beleid, binnen de smalle marges die er nu
eenmaal zijn.
Ik vraag je in alle openhartigheid er eens over na te denken of je ons dat niet erg
moeilijk maakt. In je publieke reactie gisteren op de voorstellen van de informateurs
beklemtoon je steeds dat er nauwelijks iets zal veranderen. Hoe moet ik onder die
omstandigheden mijn fractie ervan overtuigen dat we op weg zijn naar een kabinet
waarin de invloed van D'66 ook merkbaar zaf zijn? ‘Hetzelfde beleid met een scheutje
PvdA er in’, zei je. Vind je dat de inbreng van D'66 bij de besprekingen zo marginaal
is geweest? Als je je even in onze situatie verplaatst, dan is toch duidelijk dat zulke
uitspraken mijn fractie er toe prikkelen de voorstellen van Lubbers en De Koning
op allerlei punten te willen aanscherpen?
Natuurlijk begrijp ik waar je uitspraken uit voortkomen. Je voelt je, terecht,
verantwoordelijk voor het beleid van de afgelopen jaren. Juist voor jou persoonlijk
betekent dat een ernstige belemmering. Maar het ging niet alleen om CDA-beleid,
het moest wel gekleurd zijn door compromissen met de VVD. Wil het CDA een
aanvaardbare partner zijn dan moet het CDA laten merken dat het ook dat nieuwe
beleid, die compromissen met o.a. D'66, echt wil. Daarmee zou het zowel zichzelf
als de partners eer aandoen.
Voor D'66 is alles bespreekbaar, omdat we er anders niet uit komen. Maar dan moeten
we wel met elkaar gaan spreken vanuit wederzijds vertrouwen en wederzijds begrip.
Jij, Joop en ik zijn er in de eerste plaats verantwoordelijk voor dat er snel een nieuwe
regering komt. Ik zie die er alleen komen als we volgende week een nieuwe start
maken, waarin we opener en ongeconditioneerder dan tot nu toe de besprekingen
hervatten.
Met vriendelijke groet,
Jan Terlouw
cc: Drs. J.M. den Uyl
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Het was een razend vermoeiende dag met twaalf vergaderuren, anderhalf uur
interviews, en tenslotte nog een brief schrijven aan Lubbers en De Koning.
Amendementen van D'66 op twaalf belangrijke en een stuk of wat minder belangrijke
punten. CDA en PvdA reageren op een soortgelijke manier, al gaat hun kritiek
natuurlijk in een andere richting en over andere punten.
Tijd voor een lange nachtrust.
De formatie ligt stil tot woensdagmorgen, vanwege de Europese top in Luxemburg.
Of zou Dries die dagen stiekem bij Ruud en Jan de Koning doorbrengen?

Dinsdag 30 juni
Na het sorteren en inspecteren van de door Carla uitgetikte amendementen van de
fractie ben ik voor de verandering weer eens bij het duo informateurs op bezoek
geweest. Ik begon ze al te missen. Ze stelden voor dat ze vrijdag a.s. de fracties de
bijgestelde tekst van hun voorstel zouden aanbieden. Ik vind dat heilloos en dat heb
ik hen gezegd. De fracties pikken niks meer als er geen klaarheid komt over het
premierschap. Oké, dat zou dan donderdagmiddag aan de beurt komen.
Maar vanavond belde Joop, nogal opgewonden. Hij is het zat. Hij heeft de indruk
dat hij aan het lijntje wordt gehouden. Hij wil nu meteen haring of kuit. Dat kan leuk
worden morgenochtend. Ik heb me meteen aan het schrijven van een brief aan de
informateurs gezet die als volgt luidt:

's Gravenhage, 1 juli 1981
Aan de informateurs
De programmatische voorstellen die u aan de fracties van CDA, PvdA en D'66 hebt
voorgelegd hebben aanleiding gegeven tot heel wat amendementen. Desondanks heb
ik de indruk dat een programmatisch akkoord tussen de drie partijen mogelijk is.
Maar dan nog ziet het er naar uit dat de vorming van een kabinet, steunend op
bovengenoemde fracties, zal stranden. De formatie zal, vrees ik, worden geblokkeerd
door onoplosbaarheid van het probleem wie premier moet worden.
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Van CDA-zijde wordt betoogd dat het vanzelfsprekend is dat de premier uit de grootste
partij komt, en de CDA-fractie kandideert daarvoor haar voorzitter. De partijen die
tegen het nu demissionaire kabinet oppositie hebben gevoerd, betogen dat een kabinet
onder leiding van de man die de afgelopen periode een coalitie met de VVD heeft
aangevoerd, onvoldoende vertrouwen zal wekken bij hen die het beleid gewijzigd
wensen te zien.
Het probleem wordt duidelijker als we het toespitsen op de heren Van Agt en Den
Uyl. Beiden worden vereenzelvigd met een kabinet dat op grond van de
verkiezingsuitslag niet kan worden gevormd.
Een kabinet Van Agt wekt de indruk dat het huidige beleid ongewijzigd wordt
voortgezet.
Een kabinet Den Uyl zou bij velen associaties oproepen met een zuiver linkse
coalitie, die immers in de verkiezingscampagne door de PvdA is bepleit.
Gezien de patstelling zou het naar mijn mening (in afwijking van wat ik daarover
eerder heb gezegd) het best zijn als er noch een kabinet Van Agt, noch een kabinet
Den Uyl kwam, maar een kabinet onder leiding van iemand anders uit het CDA
(immers de grootste partij). Dat zowel het CDA als de PvdA er de grootste moeite
mee hebben hun politieke leider te laten vallen is volstrekt begrijpelijk. Beiden zijn
voor de identiteit van hun partij van belang, beiden hebben voor hun partij grote
verdiensten.
Het kabinet van CDA, PvdA en D'66 behoort er te komen en wel zo snel mogelijk.
Wie de wens van de kiezers serieus neemt zal dat onderschrijven. Mij lijkt de enige
oplossing dat zowel Van Agt als Den Uyl zelf afzien van het premierschap en
meewerken aan de totstandkoming van een kabinet onder een andere kandidaat uit
het CDA. Hopelijk zullen zij zelf vervolgens ook willen toetreden tot dat kabinet. Het
belang van het land is er mee gediend dat zij in dit geval wel hun talenten, maar niet
hun naam aan het kabinet geven. Via u doe ik een beroep op Van Agt en op Den Uyl
om zich als kandidaat-premier terug te trekken.
J.C. Terlouw
De informateurs zijn enigszins voorbereid. Vanmiddag hadden we het over de door
hen zelf opgelegde blokkade om dit onderwerp creatief voor te kunnen zitten. Ik heb
toen aangekondigd dat ik
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wellicht een voorstel zou doen, dat ze in bespreking konden geven.

Woensdag 1 juli
De formatie wandelt de vakantiemaanden in. Uittocht van Nederlanders naar de zon.
Al weken is het hier koud. Theo en Tineke Sjoerdsma vertrekken zaterdag met hun
boot richting Texel. Lauw kans dat we ze nog zullen treffen deze zomer. Van tijd tot
tijd zullen ze ons bellen, voor zover de nieuwsberichten over onze vorderingen dat
niet overbodig maken.
Om kwart over tien zijn we bijeen met z'n vijven, plus Johan Margé, van Algemene
Zaken. Een uur en een kwartier praten we over de orde. Dan is besloten dat het
premierschap nu eerst besproken zal worden.
De aftrap van Dries is als volgt: ‘Willen de vrienden zeggen of het alleen déze
seigneur is die het nieuwe kabinet niet kan voorzitten?’ Joop geeft een exposé, te
beginnen bij Den Uyl premier, premier bij PvdA niet Den Uyl, premier bij D'66,
premier bij CDA niet Van Agt, en tenslotte Van Agt premier. Over zichzelf zegt hij
o.a.: ‘Misschien is het niet zo elegant als iemand premier wordt die negen zetels heeft
verloren, net zo onelegant als toen een man die tien zetels had gewonnen het niet
werd.’ Het premierschap bij D'66 vindt hij niet voor de hand liggend, maar is het tot
nu toe niet wat te gemakkelijk van de hand gewezen? En Van Agt premier? Dat is
niet geloofwaardig in politieke zin. Nooit eerder switchte een premier van
centrum/rechts naar centrum/links. De verdienste van Dries is dat hij het vorige
kabinet zo duidelijk verpersoonlijkte. Hij zou zelf zo'n nieuwe club niet moeten
willen aanvoeren.
Ik houd mijn verhaal: wij drieën behoren het beoogde kabinet tot stand te brengen.
Een kabinet Den Uyl kan niet. Een kabinet Van Agt kan niet. Ik ben bereid in mijn
fractie te verdedigen dat een andere CDA-er premier wordt. Laat beide heren zich
eigener beweging terugtrekken, hun partijen laten hen nooit vallen.
De reactie van Dries valt niet tegen. Hij wijst erop dat hij dit toch niet voor 100%
alleen kan beslissen. En hij zegt ook dat als hij ooit formeel zou worden benoemd
het de vraag is of hij het materieel zou kunnen waarmaken.
Joop heeft bezwaar tegen de vorm van mijn voorstel, alléén de vorm, herhaalt hij.
De informateurs zouden mijn voorstel moeten
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overnemen. Zelf terugtrekken werkt niet. Ik begrijp hem niet. Een voorstel van de
informateurs aan de fracties? Die zeggen toch meteen nee!
Beide heren wensen langdurig beraad met hun fractiebestuur. Geen slecht teken.
Zojuist belde Lubbers op. Hij wil me morgenochtend vroeg alleen spreken, in een
anoniem kroegje. Wat nou weer?

Donderdag 2 juli
Een dag waarover iets positiefs en iets negatiefs is te melden, van zeer ongelijke
betekenis. Het positieve is dat zoon Jan en ik vannacht om 1.25 h, na twee en een
half uur analyse, dat is samen vijf uur exact denken, de kubus van Rubic hebben
opgelost. Een beetje omslachtig nog, maar reproduceerbaar.
Helaas, het opgewekte gevoel erover zou de dag niet uit duren. Om kwart voor
tien trof ik Ruud Lubbers in een café. Hij legde me het plan voor om, bij negatief
antwoord van Dries op mijn ‘beroep’, een adviseur voor de informateurs in te
schakelen, met de bedoeling het probleem van de zetelverdeling op te lossen. Ze
dachten aan Willem Scholten, vice-voorzitter van de Raad van State. Joop wist ervan,
zei Lubbers, en stemde er mee in. Ik heb even wat hardop zitten denken, vooral over
de verantwoordingsplicht. Informateurs leggen geen verantwoording af aan het
parlement, maar aan het staatshoofd. Van een adviseur van de informateurs valt
helemaal het afleggen van verantwoordelijkheid niet te verwachten. Trouwens,
Scholten zou ook de pers niet te woord staan.
Het antwoord van Dries op mijn suggestie, zo bleek direct na de aanvang van het
zoveelste informatiegesprek, luidde ontkennend. Maar het ‘nee’ klonk niet zo
definitief, het bijhorende gelaat was niet vastbesloten.
Den Uyl zei dat hij mij niet wenste te antwoorden. Een voorstel zoals ik had gedaan
hoorde van de informateurs te komen.
Vervolgens kwamen Lubbers en De Koning met hun plan om Scholten in te
schakelen als adviseur. Van de instemming van Joop, die Ruud me had gemeld, bleek
niets. Hij had bezwaren. Hij zou tegen vier CDA-ers moeten optornen. Zijn voorkeur
ging uit naar twee nieuwe informateurs, één van CDA en één van PvdA. Ik vroeg om
schorsing, vooral omdat ik mijn brief wilde openbaar maken. Ook daartegen bezwaren
van Joop, maar ik besloot het toch te
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doen. Ik had behoefte aan afstand nemen van de PvdA. Meteen heeft Joop ook een
brief gepubliceerd, waardoor het totaalbeeld in de publiciteit weer werd: PvdA en
D'66 wraken Van Agt. Ik heb Van Agt helemaal niet gewraakt. Ik heb geprobeerd
een constructieve zet te doen om vastlopen van de formatie te voorkomen. Dat heeft
Joop voor me verpest.
Dit is hem makkelijk te vergeven in vergelijking met wat hij vervolgens heeft
gepresteerd. Vóór de schorsing 's morgens had ik nog het volgende voorstel gedaan:
we combineren wat Dries gisteren zei met wat ik gisteren zei, m.a.w., we aanvaarden
het voorliggende programma in essentie ongewijzigd en we stemmen in met een
CDA-premier, maar niet Van Agt. Telefonisch zei Ruud me even later dat volgens
hem Dries daar wel iets in zag. Ik ben naar Joop gegaan om hem te bewerken zodat
hij dat voorstel zou aannemen. Tevergeefs. Vanmiddag was volgens mij Dries vlak
bij aanvaarding van mijn voorstel. Maar Joop meierde. Hij durfde niet. Hij herhaalde
zichzelf zeventien keer. We moesten en zouden nog lang stechelen over het
programma, ook al wist hij best dat niemand nog veel binnen zou halen. Van Agt
zei: ‘De mate waarin ik bereid ben het voorstel-Terlouw te aanvaarden vermindert
met de mate waarin er nog over het programma moet worden doorgezeurd.’
En Joop meierde maar door.
Dries trok zich terug achter zijn masker van zwijgzaamheid.
Joop meierde door.
Voor onze ogen ging het kapot. Ruud probeerde Joop te stoppen. Ik probeerde
het. Vergeefs. De psycholoog uit Buitenveldert meierde onverdroten verder.
De vergadering is tot maandag verdaagd. Vanavond heeft Dries de pers te woord
gestaan. Hij moet het bos in van die boze jongens uit PvdA en D'66. Snik snik. Het
CDA zal te hoop lopen. De fractie zal als één man... Een verloren zaak.
Op mijn persconferentie vroeg een journalist of sommige mensen te groot waren
om premier te kunnen worden (of blijven). Ik dacht aan de afgelopen weken. Eerst
hoont de beoogde premier, de staatsman Van Agt, de oppositiepartijen weg door te
zeggen dat het beleid ongewijzigd blijft, ‘met een scheutje PvdA er bij’. Daarmee
was zijn premierschap voor de PvdA definitief van de baan. Een week later heeft de
staatsman Den Uyl noch het psychologisch inzicht, noch de ‘guts’ om de oplossing
te grijpen.
Te groot..., gotspe van de week.
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Zaterdag 4 juli
Alles verloopt volgens het voorspelde patroon. De zon is 's morgens op- en 's avonds
weer ondergegaan. De melkboer is geweest. J.J. Lindners stukje stond diep verscholen
in het tweede katern van de Volkskrant. Het CDA-partijbestuur en de CDA-fractie
hebben bevestigd dat Van Agt hun kandidaat-premier is. Het is iets minder koud dan
de afgelopen weken. Joop en ik samen in Brandpunt, wat een menigte politieke
amateurs in ons bemoeizuchtige landje weer zal doen besluiten dat PvdA en D'66
twee handen op één buik zijn. Dat we verschillende dingen zeiden zal er niet toe
doen. Dries heeft zijn zin en zijn schijnargumenten gekregen, bloemen en telegrammen
want hij is zo geliefd. Hij wil premier zijn van een kabinet waarin 9 van de 15
ministers liever een partijgenoot van hem op Algemene Zaken zagen zitten. Hebben
mensen dan geen trots? Ik merk dat mijn weerzin met de dag toeneemt. Ik begin
zeurpieten door de telefoon af te snauwen. Straks de Prediker nog maar eens herlezen,
om weer te weten dat het belachelijk is je te verbazen over de aard van de mens.

Zondag 5 juli
Ruud belde. Van Agt zal morgen nee zeggen tegen mijn voorstel. Ik heb in ieder
geval lekker getennist, met mijn broer Ronald, op de baan bij het schitterende
kasteeltje Beverweerd. Ze zien maar, de heren staatslieden.

Maandag 6 juli
De heer Van Agt krijgt het woord en hij spreekt de aanwezigen aldus toe:
‘Beraad in CDA-kring over het voorstel van de heer Terlouw heeft opgeleverd dat
de kandidatuur van de fractievoorzitter gehandhaafd blijft. Ik sluit mij daarbij aan.’
Lubbers: ‘Blijft het premierschap een bespreekbare zaak?’
Van Agt: ‘De conclusie is bereikt. Daardoor is de zaak - die bespreekbaar is
gebleken - niet langer bespreekbaar.’
Hij trekt het gezicht dat ik ken uit 1977, uit verschillende kamerdebatten, met
name over de olieboycot van Zuid-Afrika, het gezicht van Dries de Betonnen. Ik
weet één ding zeker: wij krijgen hem nu niet meer weg. Misschien gaat hij op den
duur vrijwillig (als we
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hem eerst zijn zin geven), misschien laat zijn partij hem ooit vallen (het CDA doet
dat eerder met zijn leider dan enige andere partij, maar toch...), maar door
onderhandelingen zal het niet meer lukken.
De Koning stelt vast dat er voor een adviseur nu geen zinnige bezigheden meer
zijn. Van Agt probeert uit Joop te trekken dat vanuit de PvdA voortzetting van zijn
premierschap ook onbespreekbaar is, maar Joop kijkt wel uit. Het oud-vaderlandse
zwarte-pietenspel wordt nu open gespeeld, rassendiscriminatie of niet. We schorsen
tot drie uur.
Terwijl ik terugloop naar mijn kamer dringt in zijn volle omvang tot me door dat
we zijn aangeland op het punt dat de formatie eindeloos gaat duren en zal eindigen
zoals Hans de Boer me heeft voorspeld: een regering met klein-rechts zal worden
getroffen door een veto van een (klein) aantal CDA-leden. Daarna zal het huidige
kabinet, gedoogd door van Rossum en Leerling, zijn werk voortzetten tot na de
Statenverkiezingen. Die zullen traditiegetrouw worden gewonnen door het CDA.
Vervolgens worden kamerverkiezingen uitgeschreven, waarbij Dries zal vragen: geef
de VVD en ons een meerderheid. En die krijgt hij. Jarenlang zal er worden betaald
voor de geweldloze revolutie van de zestiger jaren, voor het bloot, de tolerantie op
seksueel gebied, voor de openheid, voor het openleggen van machtslijnen. Er is nog
maar één manier om het tegen te houden.
Ik vertel Carla en Jan Goeijenbier wat Van Agt heeft gezegd, en ik laat er op
volgen: ‘We zullen hem moeten aanvaarden als premier.’ Tot mijn verbazing knikken
ze zonder aarzeling. Zou de fractie er ook zo over denken? Ik voel opeens een
onbedwingbare lust hen te raadplegen.
Joop belt en vraagt of we om een uur uitstel zullen verzoeken. Hij wil met me
praten. Om drie uur komt hij en stelt voor dar ik premier word. Ik dank hem voor
het gebaar, maar ontraad het. Niet alleen het CDA, ook de bevolking zou het op dit
moment niet accepteren. Ik vertel hem dat we 's avonds fractievergadering hebben
en dat hij rekening moet houden met de kans dat de fractie ja tegen Dries zegt. Om
vier uur worden de besprekingen hervat. Ik deel mee dat ik niets meer heb te melden
tot ik mijn fractie heb gehoord. Vanavond komen we bijeen.
Na een korte tweespraak tussen Lubbers en De Koning deelt Lubbers mee dat van
donderdag tot zondagavond serieus is geprobeerd
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Jelle Zijlstra als premier te krijgen. Met instemming van Dries. Zelfs H.M. is erbij
betrokken geweest. Mijn gevoel dat mijn voorstel serieus werd genomen klopte dus.
Joop lijkt enigszins onder de indruk; of zoekt hij vast een alibi om Dries te
aanvaarden?
Om halfacht leg ik het probleem open aan de fractie voor. LJ, Louise Groenman
en Chel Mertens zijn afwezig. Eigenaardige jongen, die Chel. Hij is een fel
tegenstander van Van Agt. Hij dreigt de fractie te verlaten als we Van Agt zouden
accepteren. Niet gering, zou je zeggen. Intussen gaat hij rustig met vakantie in een
tijd dat de beslissing die voor hem een halszaak is moet worden genomen. Een
principe met een ruggegraat van elastiek.
Ik schets voor de fractie de gebeurtenissen van de afgelopen dagen en geef als
mijn taxatie dat het ‘nee’ van Dries definitief is. Eén argument komt bij de fractieleden
vooral ‘loud and clear’ over, omdat ze het zelf ook dagelijks ervaren: het wraken
van Van Agt is naar de mensen toe niet uit te leggen. Voor het eerst slaag ik er niet
in het standpunt van de fractie dat Dries geen premier van het te vormen kabinet kan
worden, in de publiciteit over te brengen. Terwijl daarvoor toch glasheldere politieke
argumenten bestaan. De mensen begrijpen het niet. Het CDA is toch de grootste partij?
Van Agt is daar toch de eerste man? Hij was toch een goede premier van het vorige
kabinet? Wat zeuren jullie dan. We krijgen veel boze brieven, zelfs opzeggingen van
leden.
In de discussie die volgt groeit mijn trots over en genegenheid voor de fractie. We
hebben veel meegemaakt met de man waarover het gaat: Van Agt en Bloemenhoven,
Van Agt en Glastra van Loon, Van Agt en Menten, Van Agt en de formatie '77.
Daarom hebben vooral de ouderen (in politiek opzicht) het er moeilijk mee: Ineke,
Maarten, Ernst. Maar het politieke inzicht wint het van de emoties. Erwin Nypels
verlangt dat de kandidaatpremier naar buiten toe moet erkennen dat er een nieuwe
coalitie tot stand wordt gebracht die een ander beleid gaat voeren dan het vorige
kabinet. Jacob Kohnstamm en anderen stellen als eis dat een aantal programmapunten
op een voor D'66 bevredigende manier moet worden geregeld (minima, abortus,
kernenergie, kernwapens). De sigaretten worden diep geïnhaleerd. De voorhoofden
fronsen. De adamsappels bewegen. Maar de fractie toont zijn politieke volwassenheid
door unaniem de bereidheid uit te spreken de onderhandelingen voort te zetten over
programma en zetelverdeling, met als mogelijk eindresultaat een kabinet van CDA,
PvdA en D'66, waarvan de
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heer Van Agt premier is. Om halftwaalf ga ik er mee naar de pers. Men kijkt er van
op. We borrelen nog lang na. Er is iets weg te slikken, maar een goed gevoel over
de besluitvaardigheid en de eensgezindheid is er ook.

Dinsdag 7 juli
De dag verloopt drentelend. Nog even met VN praten. Een wandelingetje om de
hofvijver. De boze blikken van PvdA-leden negeren. Een voorzichtig biertje (the
morning after the night before). De kranten bekijken, in allemaal hebben we de
opening. Het wachten is op de beslissing van de PvdA.
Om zes uur komt die. Een hoop camouflage, maar uiteindelijk: vooruit dan maar
met Van Agt. Teleurstelling over D'66. Wiedes. En ze willen Financiën en Onderwijs.
Voor wie zou Financiën zijn? In de campagne zei Van Agt altijd monter dat hij best
opnieuw onder Den Uyl minister wilde zijn. Joop gromde als hem de reciproke vraag
werd gesteld. Ik moet denken aan de gelijkenis van de vader die aan zijn zonen vroeg
of ze in de wijngaard wilden werken. De oudste zei ja en ging niet. De jongste zei
nee en ging toch.
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III Formatie, tweede fase
(8 juli 1981-11 september 1981)
Woensdag 8 juli
Den Uyl wil Van Thijn als derde informateur. Lubbers en De Koning liggen dwars,
zoeken argumenten waarom het niet kan. Voor het eerst heb ik gelegenheid een paar
minuten met Dries alleen te praten. Ik raad hem aan deze kleine concessie aan de
PvdA te doen.

Donderdag 9 juli
De hele dag gezeur over de derde informateur. Lubbers is uiterst geïrriteerd, kortaf,
niet in zijn oude, joviale, dynamische doen. Het zint hem kennelijk niet dat Dries
akkoord is gegaan. Geleidelijk aan beheerst hij zijn ergernis. Gezeur met brieven
van ons aan de informateurs. Gezeur met procedures. Gevoeligheden op Drakesteyn.
Beatrix wil geen voldongen feiten slikken en daaraan heeft ze gelijk.

Vrijdag 10 juli
Om twee uur zitten we gezessen om de tafel. Ed doet vertrouwd aan, in '77 hebben
we zeven maanden samen onderhandeld. Hij zit er nu in een andere rol, en hem
kennend vertrouw ik dat hij die rol correct zal spelen. We nemen het hele programma
nog een keer door. De informateurs noteren de soms haaks op elkaar staande
verlangens. 's Avonds, bij de bespreking van de zetelverdeling, zegt Dries dat we
het maar moeten houden bij het voorstel van de informateurs. Joop: ‘Nu begrijp ik
Jan in VN als hij zegt dat je kracht ligt in je zwijgen.’
Joop claimt Onderwijs en Financiën. De laatste post zal hij zelf bezetten ‘als mijn
partij me daarvoor kandideert’. Het ongelofelijke is gebeurd: Joop wil onder Dries
dienen. Hij maakt zijn woorden in Brandpunt waar. In enkele maanden kan er veel
veranderen en Joop kan incasseren. Hij is als een oude bokser, de kracht is uit zijn
linkse hoek (een linkse directe heeft hij nooit gehad), maar knock-
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out krijg je hem niet. Tijdens een onderbreking vraag ik of hij een dagje mee gaat
zeilen. Tot mijn verrassing zegt hij meteen ja. Terwijl ik hem maandag toch heel wat
heb aangedaan.
Ik leg uit waarom we Defensie niet willen. Van D'66, met ‘slechts’ drie
ministerposten is Defensie geen departement om je mee te profileren. Bovendien
heb ik geen kandidaat van niveau. Brinkhorst wil niet. Van Mierlo (die het merendeel
van de fractie overigens best in het kabinet zou willen zien) wordt door de partij voor
Defensie als te behoudend beschouwd (sic!). Overigens dank ik de collega's voor
hun bereidwilligheid om de 6/6/3-formule te aanvaarden. En ik ga ervan uit dat D'66
een tweede vice-premierschap zal krijgen. We zouden ons immers maximaal in het
kabinet kunnen herkennen?

Zondag 12 juli
De haven van Volendam, waarin zowel vissersschepen en rondvaartboten als
plezierjachten een ligplaats moeten vinden. Gisteravond begroette de havenmeester
ons met de woorden: ‘Het werd tijd dat je ook eens in Volendam aanlegde.’ Klopt.
't Is een van de weinige IJsselmeerhavens waar we met de boot nog niet eerder zijn
geweest. Om elf uur komt Joop aanstappen. Hij ziet er veel schipperser uit dan ik,
met een wijde vrijetijdsbroek en een blauwe trui. Zijn kop past bij het water als had
hij zijn hele leven over de wereldzeeën gezworven. Wij zetten koers naar Enkhuizen
en met vreugde hanteert hij het roer, een beetje zwalkend, maar met gevoel voor het
schip, dat als de zeilen eenmaal gehesen zijn een levend ding wordt. Alexandra, die
al jaren een zwak voor hem heeft, vertroetelt hem een beetje. Al vroeg in de middag
verwennen we onszelf met een royale borrel. Er is na onze fractievergadering op
maandag j.l. geen hard woord tussen ons gevallen, maar die borrel samen is toch
goed. Ook al aanvaard je elkaars motieven, soms moet er iets weggewassen worden.
Onze wat eigenzinnige Boreas, bij windkracht 5 op het IJsselmeer, is daarvoor geen
slechte omgeving.

Dinsdag 14 juli
Van Medemblik naar onze thuishaven, een hele ruk, een hele dag over bakboord, de
favoriete kant van de Boreas. Radio Tour de
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France in het oor. Peter Winnen wint waarachtig op de Alpe d'Huez. Op de steiger
staat een fotograaf van het Algemeen Dagblad, beroemd zijn heeft zijn schaduwzijde.
Gelukkig weten ze niets van de tocht met Joop.

Woensdag 15 juli
Dat dacht je maar. In een Enkhuizer krantje worden we gemeld en vandaag heeft
Vrij Nederland het ook en hecht er politieke betekenis aan. Er blijft weinig geheim
in dit land.
's Avonds heb ik een gesprek met de drie informateurs. Ze hebben het programma
rond. Voor de zetelverdeling komen ze niet met een gemeenschappelijk voorstel.
Lubbers danst lenig om de hete brij heen en weet bijna te verbergen dat hij op dit
punt Van Agt niet durft te trotseren. Op een gegeven moment denkt hij zelfs de
oplossing te hebben gevonden: hij zal zelf Financiën claimen.
Het probleem ligt als volgt: het CDA en de PvdA willen beiden Onderwijs. Omdat
het CDA de premier levert mag de PvdA Onderwijs eigenlijk hebben. Maar dan kiest
daarna het CDA Financiën en weert daarmee Den Uyl uit het kabinet. Ik vind het van
het grootste belang dat de strijd gaat over Financiën en niet over Onderwijs. Het is
veel gemakkelijker om de publieke opinie mee te krijgen als het gaat tegen het wraken
van Den Uyl, dan om het strijden voor Onderwijs. Ik raad daarom de informateurs
aan om morgen in ieder geval voor te stellen dat het CDA de premier levert, de PvdA
Onderwijs krijgt en D'66 Economische Zaken. Over de rest moet dan nog
onderhandeld worden.
Ze zullen waarschijnlijk te kien zijn om het zo te doen. Trouwens, wie garandeert
me dat Van Agt er niet nog steeds op uit is om zijn kabinet met Wiegel voort te
zetten?

Donderdag 16 juli
Een dag van heen en weer praten, informeel, bilateraal, plenair. Vanmiddag zei een
van de bodes die ons altijd zo vriendelijk van koffie voorzien: ‘De heren zijn in
bilateraal gesprek.’ Zijn we langzamerhand allemaal gedeformeerd? Deformatie in
plaats van informatie. We zijn geëindigd met z'n drieën, in gemakkelijke leren
fauteuils in de kamer van de griffier. Dries heeft twee gezichten, bijna gelijk en toch
wezenlijk verschillend. Het joviale, ontspannen ge-
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zicht: ‘Kom aan, makkers, laten we er een glas bij nemen.’ Het kan ineens veranderen
in een gezicht dat een volkomen concentratie op zichzelf verraadt, teruggetrokken
in de laatste, maar volstrekt onneembare vesting. Hij praat dan zacht en uitermate
zorgvuldig. De lijnen verdiepen zich. De lippen, de kin, alles wordt geprononceerder.
Het gezicht wordt niet hard, of onsympathiek, het wordt eerder lelijk.
Tijdens de eerste ontspannen fase van het gesprek zei Dries: ‘Weten jullie dat ik
zelf veel liever weg zou gaan dan Onderwijs voor het CDA te verliezen? Maar ik ben
de gevangene van mijn partij.’
Dat was natuurlijk een belachelijke, ontoelaatbare opmerking, zelfs als hij waar
zou zijn. Maar zo is hij nu eenmaal in zijn ontspannen momenten. En Joop sprong
er meteen in, kwam er tot vier keer toe op terug. Ik zag het gezicht van Dries zich
verharden.
Aan het eind van het gesprek heb ik een voorstel gedaan dat alle problemen in
redelijkheid zou oplossen, ook ons eigen (Defensie). Het CDA geeft de PvdA
Onderwijs, als concessie voor het feit dat er een kabinet Van Agt/Den Uyl komt, wat
in de Nederlandse politieke verhoudingen niet niks is. Omdat die concessie vrij zwaar
is, geeft de PvdA Buitenlandse Zaken terug, in ruil voor het lichtere
Ontwikkelingssamenwerking. Vervolgens ruilen PvdA en D'66
Ontwikkelingssamenwerking en Defensie. Lubbers zou op Buitenlandse Zaken
kunnen. Een hard voorstel, met name voor Van der Stoel en voor De Koning. Politiek
kan een hard vak zijn.
Van Agt zal het overwegen.
Den Uyl zal het overwegen.
Maar 't zal wel weer niet lukken.
In de loop van de avond ben ik nog even langs de hoofdbestuursvergadering
geweest. Op mijn verzoek is er een discussieronde gehouden over het
fractievoorzitterschap. Opmerkelijk velen noemden de naam van Pieter ter Veer als
mogelijke lijsttrekker, als ik het niet meer zou doen. Vraag: hoe bereid je iemand
voor op het lijsttrekkerschap als hij nog niet rijp is voor het fractievoorzitterschap?
Een vraag waarop we een antwoord moeten vinden.

Vrijdag 17 juli
De tafel waar omheen we zitten in het gebouw van de Eerste Kamer heeft een
bovenblad dat bedekt is met een soort leer, dat van ouderdom in een verregaande
staat van ontbinding is. Geregeld
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blijft er een schilfertje onder mijn nagels zitten. Door onze onderhandelingen en de
wijze van onderhandelen lijkt ook de waarde, de betekenis van de problemen waarmee
we bezig zijn af te schilferen. Het belang slijt. Winnen van het spel gaat overheersen
boven de belangen die er mee gemoeid zijn. We doen een zet en Max van der Stoel
en Jan de Koning moeten verdwijnen. De anderen doen een zet en ze zijn weer terug.
De Koning heeft zeven jaar geleden een hartinfarct gehad. Daarom wil hij geen
zwaardere post dan Ontwikkelingssamenwerking. Hup, ook Max zit weer op z'n
plaatsje. Vroeger vond ik het moeilijk om me in te leven in de positie van een generaal
die met één kort bevel een heel bataljon de dood in stuurt. Ik begin het nu te begrijpen.
Het kan, na een proces van slijtage, na een proces waarin het winnen, het succes
hebben, het persoonlijke naar de achtergrond heeft gedrongen. Ik ken een dominee
die heel goed piano speelt, maar Beethovensonates raakt hij zelden aan. ‘Die zijn
niet goed voor me,’ zegt hij. Misschien is formeren ook niet goed voor een mens.
Een half uur voor de middagvergadering ('s morgens vergaderde het kabinet) komt
Joop even langs. Hij wil met Dries alleen praten, zeggen dat hij echt hartelijk mee
wil werken aan het kabinet, dat hij er niet op uit is Dries het premierschap nog
afhandig te maken. Hij zal niet aan D'66-belangen raken. Ik aarzel. Ik heb een slechte
herinnering overgehouden aan de resultaten van een tweegesprek Van Thijn - Van
Agt in 1977. Maar ik kan het niet tegenhouden. Iedereen mag informeel praten met
wie hij wil.
Als we weer bijeen zijn vraagt Dries uitstel voor de besprekingen over de
zetelverdeling. Hij wil over een voorstel van Joop overleggen met enkele getrouwen
uit eigen kring, die pas om 18.30 h beschikbaar zijn. Dat voorstel houdt in, begrijp
ik later, dat het CDA Van Kemenade voorziet van twee staatssecretarissen van
Onderwijs, met scherp omschreven opdracht.
We doden de tijd met het lezen van de definitieve programmatische voorstellen.
Er is een nogal kritisch getoonzet stuk bij van het CPB. Joop wil in het weekend alles
eerst zelf doorcijferen. Waarom? Hij kan toch niks wezenlijks meer veranderd krijgen.
Dries doet vrij kritisch. Er wordt naar zijn zin te weinig omgebogen.
Voor de avondschorsing blijkt dat Den Uyl en Van Agt hun tweegesprek om acht
uur gaan voortzetten. Ik ben nu bepaald chagrijnig.
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‘Alleen het resultaat telt,’ zegt Van Thijn.
‘Dat heb ik in '77 gemerkt,’ zeg ik.
‘Anders ik wel,’ zegt Van Thijn.
‘Jij was er zelf bij,’ zeg ik.
Van balorigheid kom ik 's avonds een kwartier te laat, om kwart voor negen.
Natuurlijk zijn Dries en Joop er nog niet. Om negen uur verschijnt Joop, woedend.
Hij mikt zijn aantekeningenboek op tafel, wenkt mij driftig mee naar een hoek, en
zegt hoogst geëmotioneerd:
‘Eén minuut hebben we samen gepraat. Hij liet me eerst een half uur wachten, en
toen hij eindelijk kwam zei hij: ‘Ik heb geen millimeter ruimte.’ ‘Betekent dat dat je
er op breekt?’ vroeg ik (Joop dus). ‘Ja,’ zei hij. ‘Toen ben ik weggegaan. Ik kan wel
grienen, Jan. Ik zet mijn verhouding met jou op het spel, ik ga in het stof om het
klimaat te verbeteren en wat krijg ik te horen: geen millimeter ruimte.’
Ik zeg: ‘We moeten gedaan zien te krijgen dat de informateurs een voorstel doen
waarin de PvdA Onderwijs krijgt en het CDA Financiën. Laat de publiciteit dan maar
eens gaan over het feit dat Den Uyl door het CDA wordt gewraakt. Zou men dat niet
hoogst onsportief vinden?’
Joop taxeert dat Dries, nu hij het programma heeft gezien (program noemt hij het
altijd) er helemaal geen zin in heeft. Onderwijs is een goed argument om op te breken.
Ik denk dat Dries een brug te ver gaat, dat hij zijn hand overspeelt. Zal hij de
CDA-fractie meekrijgen, na de concessies die PvdA en D'66 hebben gedaan? Maar
je weet het nooit. Tot nu toe eten ze uit zijn hand.
De formele vergadering wordt beheerst door onderdrukte emoties. Van Agt zet
uiteen waarom het CDA Onderwijs moet hebben. Eén argument is dat 70% van het
onderwijs in Nederland bijzonder onderwijs is. Joop zegt dat het bijzonder onderwijs
bij de katholiek Van Kemenade in betrouwbare handen is. Ik betoog dat D'66 bij het
beschermen van geestelijke vrijheid, ook van christenen, voorop loopt.
‘Dus Onderwijs bij de PvdA kan bij geen enkele verdeling?’ vraagt Joop.
‘Zo is het,’ knikt Dries.
‘Maar,’ zeg ik, ‘gisteren stelde je voor dat Den Uyl op Buitenlandse Zaken zou
gaan. In dat beeld was toch Onderwijs bij de PvdA?’
‘Nee,’ zegt Dries.
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‘Wel degelijk,’ zegt Joop.
‘Dan vraag ik het aan de informateurs,’ zeg ik. De Koning en Lubbers weigeren
te antwoorden, Van Thijn bevestigt mijn woorden. Dan spreekt Dries dreigend:
‘Jullie moeten het zelf weten, maar dit kruisverhoor draagt niet bij tot het dichterbij
brengen van een oplossing.’
Alsof hij dit tot nu toe een millimeter dichterbij had gebracht.
‘Het is geen kruisverhoor,’ zeg ik, ‘maar als de informatie hierop breekt wil ik
naar buiten verantwoording afleggen.’
In een korte schorsing even later zegt Dries tegen me dat hij in z'n hoofd had gehad
dat Dolman Financiën zou hebben gekregen en het CDA Onderwijs. Kan dat waar
zijn? Ik geloof het nauwelijks, want het zou betekenen dat het CDA zich bemoeide
met de personele bezetting van de posten. En dat was immers zo verwerpelijk? Ik
probeer Dries nog te overtuigen van de noodzaak om de vernederde PvdA op één
punt zijn gezicht te laten redden. Een tak kan ver buigen, maar eens breekt hij. Voor
Dries kan antwoorden komen de anderen binnen. De informateurs zullen proberen
een voorstel te formuleren, en dat krijgen we dan maandagmorgen.
Mismoedig gaan we uiteen.

Maandag 20 juli
Je merkt dat bijna iedereen met vakantie is. Het is stil in de woonwijken en druk op
het Binnenhof met dagjesmensen. De ijscoman doet goede zaken. Hij is ook een
goed zakenman, want voor het oog van camera's (voor bewegende en stilstaande
beelden) biedt hij me vier ijsjes aan, voor de drie informateurs en mezelf. Ze worden
uiteindelijk verorberd door Ruud Lubbers en de medewerkers Marjon Verroen en
Johan Margé, maar dat doet er minder toe. We worden één voor één bij de
informateurs genood, want niet ten onrechte zijn HM's raadgevers bevreesd voor
beginnen bij het begin als we het programma opnieuw met z'n allen bespreken.
Om drie uur is het gesprek met mij (als laatste) afgerond en gaan de drie
gezworenen in beraad om een finaal voorstel voor te bereiden. Aan het begin van de
avond zal het klaar zijn. Dat is het ook, maar Van Agt is om zes uur naar Boxtel
vertrokken. Hij laat ons wachten tot kwart voor elf. Ik heb het gelukkig zien aankomen
en ben met een paar van m'n getrouwen gaan eten in een restaurant, de telefoon onder
handbereik. De arme Joop heeft vanaf 21 h bij de in-
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formateurs zitten duimen draaien.
Dries is binnen en fungerend voorzitter De Koning deelt het voorstel uit. Ik lees
het en voel een enorme woede in me opstijgen. We krijgen Defensie, dat was te
verwachten. Maar Den Uyl gaat naar Sociale Zaken, wordt projectminister van
werkgelegenheid en integrerend minister in de sociaal-economische sector, vanuit
welke positie hij al mijn daden als minister van Economische Zaken wil toetsen aan
zijn werkgelegenheidsplan. De verdeling van staatssecretarissen wordt 7/7/2. Aan
ons is vast één staatssecretariaat toebedeeld, nl. Defensie. En welke minister van ons
krijgt een integrerende taak? Die van Defensie. Hebben de heren zich zo blind gestaafd
op het probleem Financiën-Onderwijs (dat laatste gaat nu, tot op het bot uitgekleed
door twee CDA-staatssecretarissen, naar de PvdA) dat ze D'66 hebben vergeten, of
is het een bewuste belediging? Waar was informateur Van Thijn, die immers ook
ons vertrouwen had?
Met nauwelijks beheerste drift zeg ik dat mijn fractie dit voorstel zeker niet zal
aanvaarden en dat ik niets zal ondernemen om mijn fractiegenoten tot andere
gedachten te brengen. We betalen vier keer voor de (lichte) overbedeling in
ministerposten: we krijgen de laatste keus in de lichter geachte posten
Volksgezondheid/Milieuhygiëne en Verkeer/Waterstaat. We moeten Defensie nemen.
De verdeling van staatssecretarissen wordt zeer ongunstig. De enige echt interessante
post (EZ) wordt aangetast.
De informateurs schorsen, trekken zich terug. Vijf minuten later verschijnen ze
weer, met drie concessies. De verdeling van staatssecretarissen wordt 7/7/3. De
posten zijn onderhandelbaar. I.p.v. het integrerend ministerschap in de
buitenlandsector (Defensie) kunnen we dat in de sector Ruimtelijk Beleid krijgen.
Door de snelle concessies ben ik eigenlijk nog beledigder dan ik al was. Zó weinig
serieus is naar onze belangen gekeken dat in vijf minuten drie concessies mogelijk
zijn.
De nacht wordt besteed aan tweegesprekken en schorsingen.
Ik wijs Joop erop hoe gevaarlijk het is hem en mij op antagonistische departementen
te zetten. De kans op ruzie tussen ons wordt groot. Maar Joop zegt: ‘Wij krijgen
nooit ruzie.’ Voor hem telt vooral de taakomschrijving van de staatssecretarisssen
op Onderwijs, waarover, hij met Dries, zonder veel resultaat, gaat onderhandelen.
De informateurs willen een eindconclusie bereiken, maar ik denk er niet over
toezeggingen te doen. Tenslotte stellen de informateurs voor dat inzake de posities
van de ministers voor Onder-
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wijs en Sociale Zaken/Economische Zaken arbitrage mogelijk is, een staatsrechtelijk
monstrum. Van het hele pakket wordt tenslotte gevraagd of de fractievoorzitters
bereid zijn het te verdedigen.
‘Ja,’ zegt Dries, ‘met uitzondering van de kernwapenparagraaf.’
‘Jawel,’ zegt Joop. (Jawel is hetzelfde als já, verklaart hij, ‘maar het klinkt minder
enthousiast’)
‘Ik zal het aan de fractie voorleggen,’ zeg ik.
We gaan uiteen, naar de in de regen wachtende pers. We zeggen weinig. De
informateurs willen hun briljante voorstellen morgenochtend zelf uiteenzetten. In
opperste solidariteit lopen Carla en Jan Goeijenbier met me mee naar de Gracht. Het
is nu vijf uur in de ochtend. In plaats van te gaan slapen neem ik nog een borrel. Mijn
kwaadheid wil maar niet wegebben. Raar vak, politiek.

Dinsdag 21 juli
De fractie is redelijk optimistisch. Defensie moet dan maar, de bevoegdheden van
EZ moeten intact blijven, dat is een hard punt. Maar de kranten schrijven: ‘Den Uyl
superminister.’ Ai ai. Hoe zal het CDA daar op reageren? En hoeveel schade gaat het
mij doen?
LJ houdt in de fractie een indrukwekkende toespraak. Hij zegt o.a.: ‘Defensie is
een technische, feitelijk van het buitenlands beleid afgeleide portefeuille. De eerste
verantwoordelijkheid voor wapenbeheersing ligt bij Buitenlandse Zaken, Defensie
zorgt in de eerste plaats voor bewapening, voor de veiligheid in engere zin. De fractie
heeft een andere conceptie van vrede en veiligheid dan ik. Zie de afgelopen vier jaar.
Ik ben geen pacifist. Ik ben geen neutralist. Ik dreig op een “collision course” met
de fractie te komen. Doe het me niet aan.’
Dat is zuiver gesteld. Als de fractie een beroep op een homo politicus als hij zou
doen, dan zou hij daar gevolg aan moeten geven. De fractie doet geen beroep op
hem. Iedereen vertrouwt hem de post toe, maar hij moet zelf beslissen. We verdagen
tot morgen.

Woensdag 22 juli
Op mijn verzoek komt de secretaris-generaal van EZ, dr. Rutten, even langs. Ineens
merk ik wat het betekent om een ambtelijk apparaat achter je te hebben. Rutten zegt
meteen toe 's middags nog een overzicht te zullen sturen van de onderwerpen uit
Wetenschapsbe-
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leid die naar EZ zouden kunnen. En een reactie op de inhoud die Joop denkt te zullen
geven aan het projectministerschap van Werkgelegenheid. Ik begin zin in mijn nieuwe
functie te krijgen (als dat ooit doorgaat).
De fractievergadering is vermoeiender dan ooit eerder. Niet dat er persoonlijke
tegenstellingen zouden zijn, de sfeer is prima. Maar het blijkt toch ingrijpend en
uitputtend te zijn om beslissingen te moeten nemen over zaken die zozeer personen
raken, vooral als dat je vrienden zijn.
LJ wil de fractieleden een vraag voorleggen, nl. deze: ‘Ben je bereid om, als dat
voor het bereiken van een vermindering van het kernwapenbestand in Europa in z'n
geheel effectief is, eventueel een aantal middellange afstandswapens in Nederland
te plaatsen?’
De fractie voelt weinig voor het beantwoorden van die vraag, ook al zou een
antwoord op geen enkele manier een morele binding inhouden. We besluiten in plaats
daarvan een inhoudelijke discussie over kernbewapening te houden. Alle ‘nieuwe’
fractieleden voeren het woord. Na afloop gaat LJ een uurtje wandelen om na te
denken. Intussen spreken wij alvast over het fractievoorzitterschap. Een meerderheid
blijkt voor LJ te zijn. Als hij terugkomt zegt hij, alles afwegend, Defensie niet te
zullen nemen. Na de maaltijd wijst een schriftelijke peiling uit dat de fractie inderdaad
kiest voor LJ als fractievoorzitter, ook al wil hij het na twee jaar opnieuw bezien.
Wie dan naar Defensie? Hans van Mierlo, meent een grote meerderheid. Ik word
daardoor overvallen. In de vechtsituatie tussen Joop en mij, tussen SoZa en EZ, ook
nog Joops boezemvriend Hans in het kabinet? Misschien komt Ineke op Verkeer en
Waterstaat. Hoewel ze dat beiden ontkennen zal ik met Ineke en Hans toch het gevoel
hebben soms tegen acht PvdA'ers te moeten vechten, want de functie van EZ, een
‘werkgeversdepartement’, brengt onherroepelijk vechten met de PvdA met zich mee.
Ik vraag schorsing om met de oude getrouwen Erwin en LJ er over te praten. Ze
denken dat de opvattingen van Hans drastisch veranderd zijn. We besluiten Hans te
vragen uit Spanje (vakantie) terug te komen om van zijn ideeën, ook op het gebied
van Defensie, kennis te kunnen nemen. Tot na dat gesprek zullen we ook de bezetting
van V en W open houden. In mijn hart besluit ik Hans in geen geval te zullen wraken,
daarvoor heb ik teveel waardering voor zijn creativiteit en zijn personality. Het zou
trouwens ook naar buiten een belabberde indruk maken.
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Laat in de avond kan ik de pers melden dat de fractie van D'66 met zetelverdeling
en programma akkoord gaat indien de positie van de minister van EZ onaangetast
blijft. We weten dan al dat het CDA dwars ligt.
Tot na drieën zak ik nog door met Kees en Ineke Lambers. Echte vrienden zijn
dat.

Vrijdag 24 juli
Waarom heeft Van Agt de voorstellen zo in zijn fractie verdedigd dat ze niet zijn
aanvaard? Voor iedere andere politicus zou dat niet aanvaarden als een nederlaag
zijn geïnterpreteerd, bij Dries wordt vol-automatisch aangenomen dat het een deel
is van zijn strategie. De informateurs aanvaarden de amendementen op het programma
niet, behalve de kernwapenparagraaf waarop eerder een voorbehoud was gemaakt.
Vandaag zijn aan de orde geweest:
- De staatssecretarissen. Ik heb de volgorde VoMil, EZ, BuZa, CRM, V en W,
Emancipatie opgegeven. VoMil (dat is Volksgezondheid) krijgen we wel, over
EZ en BuZa moet ik nog vechten met resp. de PvdA en het CDA.
- De positie van de minister van O en W.
- De positie van de ministers van EZ en SoZa.
- De kernwapens.
Ik wil in ieder geval dat EZ zijn bevoegdheden houdt, anders komt het kabinet er op
grond van deze voorstellen niet.
Maandag laatste discussieronde. Dinsdag het eindoordeel van de fracties. Woensdag
eindrapport van de informateurs. Donderdag een excursie van Dries naar Staphorst?

Zaterdag 25 juli
De D'66 adviesraad heeft onze opstelling in de onderhandelingen bekrachtigd. Oké
voor wat betreft programma en zetelverdeling, met uitzondering van de bevoegdheden
van de minister van Economische Zaken. Het best bruikbaar zijn adviezen die je
graag wilt horen.

Maandag 27 juli
Af en toe heb ik een dieptemassage nodig om te verhinderen dat ik
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stijf en krom groei in dit zittende, vergaderende leven. Vanmorgen om 9 uur heb ik
die vrij pijnlijke, tintelende en verfrissende behandeling weer ondergaan, door Indische
vingers die het in zich hebben. Uur na uur wordt de vergadering met de informateurs
uitgesteld. Ze praten met Van Agt. Ze hebben een brief gepubliceerd als antwoord
op de programmatische amendementen van CDA-zijde. Die brief is vrij hard. Het
CDA wordt een cirkelredenering verweten, en verslechtering van de tekst, en gebrek
aan moed om straks in het kabinet duidelijke keuzen te maken. Dries zal er niet blij
mee zijn. Pas tegen vieren beginnen we, Joop geïrriteerd door het wachten (waar hij
niet tegen kan), ik redelijk goed gehumeurd (door de massage, denk ik), Dries
sfinxachtig.
Jan de Koning zit voor. Hij wijst op de brief van Van Agt en het antwoord van de
informateurs. Er blijkt ook nog een onderhandse brief te zijn en een antwoord. Dries
kondigt aan dat hij te enigertijd wellicht zal vragen om de brieven te bespreken, maar
nu nog niet.
‘Wanneer dan?’
‘Vanavond misschien.’
We spreken over de positie van de minister van Sociale Zaken. Joop weet dat hij
de coördinatie zal kwijtraken, al noemen we het nog zo sjiek ‘integrerend minister’.
Dries valt me bij als ik staande hou dat de werkgelegenheid in de marktsector, die
zich toch vooral op de middellange termijn richt, door de minister van EZ
gecoördineerd behoort te worden. Feitelijk voelt Dries ook geen barst voor het
project-ministerschap van werkgelegenheid voor Den Uyl.
Daarna is Defensie aan de orde. Over dat punt waren, volgens afspraak, nog
amendementen mogelijk. Dries stelt drie wijzigingen voor op de bestaande tekst.
- Er moet een termijn worden opgenomen voor de beslissing over de
middellange-afstand kernwapens;
- De voetnoot van de PvdA moet worden verwijderd;1
- Er moet verband worden gelegd tussen de TNF (Theatre Nuclear Force) en de
andere kernwapens.
Joop zegt dat alle voorgestelde wijzigingen voor hem onaanvaardbaar zijn. Ik verklaar
alleen de termijn onaanvaardbaar, over de andere punten valt te praten. De
informateurs hebben een paar toelichtende pagina's geschreven over de
kernwapenparagraaf. Dat

1

Die voetnoot komt erop neer dat de PvdA het kabinet verlaat als tot plaatsing van TNF-wapens
zou worden besloten.
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stuk kan ons aller goedkeuring wegdragen, zij het pas na enige discussie.
We komen toe aan het sociaal-economische beleid. Van Agt vraagt: ‘Zijn de
collega's bereid tot een gedachtenwisseling die tot programmatische wijzigingen zou
kunnen leiden?’
‘Nee,’ zeggen Den Uyl en ik, met verschillende bewoordingen en met verschillende
argumenten.
We spreken over de toelichtende brieven van de informateurs. Kunnen die onze
goedkeuring wegdragen? We besluiten tot de volgende zinsnede: ‘Aan informateurs
is niet gebleken dat Den Uyl en Terlouw het oneens zijn met de interpretatie als
neergelegd in de brieven.’
De avond verloopt uitgesproken onaangenaam. Van Kemenade heeft met Jan de
Koning een compromis voorbereid over de taakverdeling tussen de minister van
Onderwijs en zijn staatssecretarissen. Het houdt in dat, ofschoon de beide
CDA-staatssecretarissen resp. lager en middelbaar onderwijs in hun pakket hebben,
van Kemenade zelf eerstverantwoordelijke blijft voor de voorbereidingswet
middenschool. Dries pikt het niet en Jan de Koning beweegt geen poot om het
compromisvoorstel te verdedigen. Uiteindelijk wordt besloten het probleem door te
schuiven naar de formatie.
De sfeer is te slecht om nog te proberen de toewijzing van de staatssecretarissen
te regelen. Als alle andere problemen opgelost zijn komt dat ook wel goed, denken
we allemaal. Ook maar overhevelen naar de formatie dus. Blijft de hamvraag: willen
we het totaalpakket in onze fracties verdedigen?
‘Ja,’ zeggen Joop en ik.
‘Ik zal het in de fractie bespreken,’ zegt Dries.
Het loopt tegen enen, nog niet zo laat eigenlijk. Katterig gaan we uiteen. Ik heb
er geen enkel vertrouwen in dat we morgenavond een aanvaard regeerakkoord zullen
hebben.

Dinsdag 28 juli
De hele dag heb ik rondgelopen met een humeur als een oorwurm. Dat zal wel te
maken hebben met het negatieve antwoord van het CDA dat ik verwacht. Het is nu
middernacht en de CDA-fractie is nog steeds in vergadering bijeen. Onze eigen fractie
had niet veel moeilijkheden met de eindvoorstellen van de informateurs. De positie
van de minister van EZ lijkt bevredigend geregeld. Voorlopig
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blijft alles bij het oude. Een ministeriële commissie onder leiding van de MP zal
voorstellen ontwikkelen over de integrerende ministerschappen. Met de te verwachten
steun van de CDA-ministers zit dat wel goed. We hebben ook als fractie een gesprek
gehad met Hans van Mierlo. Hans gedroeg zich open en verstandig. Hij is blij dat
de fractie aan hem heeft gedacht, of het nu doorgaat of niet. Veel oud zeer is daarmee
ongedaan gemaakt. Overigens denkt hij over defensievraagstukken niet wezenlijk
anders dan LJ. Maar dat wisten we al. Hij zal minder zwaar tillen aan een eventueel
conflict met de partij. Ik denk trouwens dat het wel los zal lopen met zo'n conflict.
Hans kan een potje breken. Hij zou graag zien dat nog in de formatieperiode wordt
afgesproken dat er een ‘task force’ wordt opgericht, een team van de beste
onderhandelaars van BuZa en Defensie. Hij moet er binnenkort maar eens met Van
der Stoel over praten.
Het idee dat het allemaal voor niks is laat me niet los. Het is over enen, ik ga naar
bed. Volgens de nieuwsberichten vergadert het CDA nog steeds.

Woensdag 29 juli
Het nieuws van acht uur maakt me meteen klaar wakker. Met een stralend humeur
hoor ik aan wat ik steeds heb vermoed: het CDA wil heronderhandelen. Den Uyl en
ik kunnen in de loop van de dag een brief tegemoet zien van onze collega Van Agt,
waarin hij ons zal vragen of we met name de kernwapenparagraaf en het
soc.-ec.-fin.-beleid opnieuw willen bespreken. Wel, dat wil ik niet. Gek, van mijn
chagrijnigheid van gisteren is geen spoortje meer over. Zou dat het effect zijn van
de heerlijke maaltijd die ik gisteravond heb genuttigd bij mijn dochter Ashley en
haar vriend Sjaak? Ik zet de televisie aan en zie af en toe een stukje van de kostelijke
hocus pocus die in het Verenigd Koninkrijk wordt opgevoerd, waar prins Charles
zijn lady Di naar het altaar voert; of eigenlijk doet dat Henk Zeevalking, die tot mijn
verwondering weer op de been is en de bekoorlijke lady als dochter blijkt te hebben.
Pas om een uur of halftwee ben ik in Den Haag, waar Joop met een zenuwachtig
gezicht rondloopt. Hij is zichtbaar opgelucht als ik vrolijk uitroep dat de maat vol
is, dat we niet moeten gaan heronderhandelen.
De fractie is het er mee eens, maar voelt, anders dan ik, het meest
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voor het aanvoeren van een formeel argument: het CDA hoort de informateurs ja of
nee als antwoord te geven. We worden het er over eens dat ik dat argument zal
gebruiken, maar op de persconferentie ook de inhoudelijke argumenten zal geven.
Het is tenslotte van de gekke. Op 25 juni vindt Dries de voorstellen van de
informateurs een goede basis voor een regeerakkoord. Op 4 juli stelt hij zelfs voor
dat we alle voorstellen ongewijzigd zullen aanvaarden. Op 20 juli is hij bereid de
voorstellen, (die nog steeds nauwelijks anders zijn dan wat de informateurs ons op
25 juni schreven) in zijn fractie te verdedigen, met uitzondering van de
kernwapenparagraaf. En nu zou over het hele soc.-ec.-beleid heronderhandeld moeten
worden? Op zo'n manier maken we de politiek en het politieke onderhandelingsproces
wel heel ongeloofwaardig.
Om halfvijf komt de brief van Dries binnen, om vijf uur heb ik het antwoord gereed
voor de pers. ‘Geef de door H.M. de Koningin aangestelde informateurs eerst maar
eens het antwoord waar ze om hebben gevraagd,’ dat is de kern van de boodschap.
Joop antwoordt op soortgelijke wijze. Het is overduidelijk de bedoeling van Dries
geweest om ons de zwartepiet in handen te spelen. Ik heb goeie hoop dat hem dat
niet is gelukt.

Donderdag 30 juli
Naar Renesse geweest om Alexandra te halen. Op het strand in slaap gevallen en
rood als een kreeft geworden. Op weg naar huis hoor ik dat het CDA intussen heeft
besloten ja te zeggen tegen de voorstellen van de informateurs, maar het is een ja,
mits... Feitelijk is het precies hetzelfde als het nee, tenzij... van gisteren. Ze willen
voortvaren naar de formatie, mits Onderwijs is geregeld, de hele kernwapenparagraaf
is geschrapt, en wij ermee instemmen dat tijdens de formatie Zijlstra en v.d.Beld en
de sociale partners hun licht over de fin.-ec.-soc.-paragraaf mogen laten schijnen.
Wij moeten dan, voor zover er wijze dingen worden gezegd, bereid zijn daarmee
rekening te houden, ‘opdat we over dat deel van het programma alsnog
overeenstemming bereiken’. Blijkbaar is er over dat deel van het programma nog
geen akkoord. Ik zie nauwelijks verschil met gisteren, behalve dan dat er een wat
positievere houding uit spreekt. Iedereen belt op, maar ik ga niet meer naar Den
Haag. M'n hele lijf staat in brand, en dat komt niet door het CDA. Bovendien is het
waarschijnlijk wijzer om nog geen commentaar te ge-
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ven. Als het op ‘nee’ uitdraait, dan is het verkieselijker als de informateurs dat
uitspreken, vanwege het immers zo populaire zwartepietenspel. Morgen zien we
weer. Dat wordt vannacht rechtop in bed zitten.

Vrijdag 31 juli
De kabinetsformatie is in een onheldere, onzuivere situatie geraakt. Wil het CDA het
kabinet? Hoe geïnformeerd zijn de CDA-leden eigenlijk? Wat voor spel wordt er
gespeeld? De informateurs hebben van Joop en van mij te horen gekregen dat het op
grond van de voorstellen van Dries niet kan. Ze zitten ermee. Ruud eet met Dries,
Jan de Koning en Ed eten met Joop en mij. We krijgen een papier voorgelegd met
een interpretatie van de situatie. De kernwapenparagraaf is verdund tot een paar van
de minst omstreden punten. De passage over het TNF-besluit is er uit. Besluiten over
kernwapens zullen worden bezien in het licht van de programma's van de partijen.
De soc.-ec.-problemen worden gebagatelliseerd. Er wordt voorbijgegaan aan Dries'
opmerking dat er op dat terrein feitelijk nog geen akkoord is. Joop reageert zeer fel.
Hij laat van het stuk geen spaan heel. Ik wijs het ook af, zij het in rustiger
bewoordingen. De informateurs zullen de zaak wel over het weekend heen tillen. Ze
hebben een moeilijke beslissing te nemen.
Joop en ik lopen samen terug naar het Kamergebouw. Vanuit een auto filmt
Willibrord Frequin ons. Het voetgangersstoplicht staat op rood, maar bij gebrek aan
verkeer loop ik door. Joop ziet de filmploeg, aarzelt en keert terug om te wachten
tot het licht verspringt. ‘Dat scheelt je een handvol stemmen,’ zeg ik.
‘Ik moet voor heel wat rooie lichten wachten voor ik negen zetels terug heb
gewonnen,’ antwoordt hij.
De opening van de NRC deelt mee dat het CDA nu Defensie weer met D'66 zou
willen ruilen voor Ontwikkelingssamenwerking. Zouden ze denken dat wij dat zo
maar doen? Typische mensen zijn CDA'ers toch. Gisteren zei Van Agt in het Journaal:
‘Gekke Henkie laat zich niet het hoekje om sturen.’ Als Jan Velthuizen de kop in de
NRC ziet mompelt hij: ‘Nu wil gekke Henkie in een tankie.’ Het weekend kan een
aanvang nemen, evenals de maand augustus. Het weer is opgeknapt. De fysische
hemel is heel wat helderder dan de politieke.
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Maandag 3 augustus
Op een paar telefoontjes na heeft de formatie me het weekend met rust gelaten.
Volgens instructie ben ik vandaag omstreeks tien uur richting Den Haag gegaan,
maar aanvankelijk gebeurde er niets. De informateurs zaten te dubben. Om halfeen
bereikt me (toevallig) het bericht dat de heren op weg zijn naar de Koningin. Hun
bezoek daar duurt drie uur. Het wordt me duidelijk waarom het zo lang moest duren
als ik zelf, daartoe ontboden, om halfzeven bij de Koningin zit. H.M. heeft het
eindrapport van de informateurs aanvaard. Nu wil ze overgaan tot het benoemen van
een of meer formateurs en of ik maar advies wil uitbrengen wie dat zou(den) moeten
zijn. Ik zit er hevig mee in m'n maag. Volgens mij stelt het eindrapport ten onrechte
dat er geen grote problemen meer zijn te verwachten. De argumentatie om naar de
formatie te gaan is dus ondeugdelijk. Maar, het staatshoofd heeft die ondeugdelijke
redenering tot de hare gemaakt. En kritiek op het staatshoofd leidt tot aanzienlijke
moeilijkheden. Ik zeg dat ik nog niet weet of mijn fractie zal kunnen instemmen met
het doen beginnen van de formatie. Na enige gedachtenwisseling vraag ik of zij in
ieder geval nog die avond zal overgaan tot het benoemen van een formateur. Na een
bevestigend antwoord zeg ik dat ik in die wetenschap, onder druk van de
omstandigheden, een advies zal uitbrengen. Ik adviseer drie formateurs, uit elk van
de betrokken partijen één. Het wordt me duidelijk dat daarvoor in geen geval een
meerderheid zal bestaan, de beide anderen hebben elkaar, zij het met moeite, gevonden
op twee. Van Thijn en Kremers zullen het worden. Ik zeg dat ik een advies in die
richting met geen mogelijkheid door mijn keel krijg. Het meeste wat ik kan doen is
er geen halszaak van maken.
Staatsrechtelijk is de procedure vliesdun, eigenlijk volstrekt onverantwoord. Ik
besluit de pers niet te woord te staan, om ongelukken zoveel mogelijk te voorkomen.
Dries en Joop doen dat wel, en hoe. Het idee om voort te gaan naar de formatie
vechten ze niet aan (het waren ook hún informateurs), maar verder maken ze het
bont. Joop hamert erop dat er nooit een middellange afstandsraket op Nederlands
grondgebied zal komen zolang er één PvdA'er minister is. Dries doet triomfantelijk
en spreekt over Van Kemenade als een De Brauw plus - beledigend voor beide heren.
Dat kan een vrolijke formatie worden.
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Dinsdag 4 augustus
Om acht uur meldt de radionieuwsdienst dat Van Thijn en Kremers bij H.M. op
bezoek zijn geweest, maar er zijn nog geen formateurs benoemd. Blijkbaar heeft
H.M. besloten toch te wachten tot de fracties hun fiat hebben gegeven om tot de
formatie over te gaan. Mijn fractie blijkt kritisch, en terecht. Om drie uur dicteer ik
het volgende persbericht, dat ik om halfvier aan de pers voorlees:

Verklaring van de fractievoorzitter van D'66 naar aanleiding van het
eindverslag van de informateurs.
In hun eindverslag aan de Koningin constateren de informateurs dat de
nog resterende problemen zijn opgelost. Dat is onjuist. De informateurs
hebben zich er niet van vergewist dat hun bevindingen de instemming
hebben van de fractievoorzitters. De fractie van D'66 heeft er niet mee
ingestemd dat de paragraaf over kernwapens en defensieinspanning zou
kunnen luiden zoals op pagina 3 en 4 van het eindverslag gesteld. Evenmin
is de fractie van D'66 ermee akkoord gegaan dat het regeerakkoord voor
wat betreft het financieel-sociaal-economisch beleid nog niet definitief
zou zijn vastgesteld.
Als wij ermee akkoord zouden gaan om thans over te gaan tot de formatie
van het beoogde kabinet, zou de indruk kunnen worden gewekt alsof wij
de eindconclusies van de informateurs zouden delen. Dat is niet het geval.
De fractie van D'66 is van oordeel dat het totaal aan voorstellen, zoals
neergelegd in de bijlage van de brief van de informateurs van 28 juli, een
toereikende basis was om een kabinet van CDA, PvdA en D'66 te vormen.
In feite betekenen de eindconclusies van de informateurs dat tegemoet is
gekomen aan enkele van de wensen van de zijde van de CDA-fractie, zonder
dat de fracties van D'66 en de PvdA de kans hebben gekregen ook opnieuw
wijzigingsvoorstellen van hun kant ter tafel te brengen. Via het eindverslag
van de informateurs heeft al een vorm van heronderhandelen
plaatsgevonden die D'66 onjuist acht. De reacties van Den Uyl en Van
Agt gisteravond bevestigen trouwens dat de conclusies zoals ze nu op
schrift zijn gesteld geen formatierijp akkoord vormen.
Tijdens mijn bezoek aan H.M. de Koningin gisteravond heb ik advies
uitgebracht over het benoemen van een of meer formateurs onder de druk
van de omstandigheden en onder voorbehoud. Ik had mij er immers nog
niet van kunnen vergewissen of mijn fractie bereid zou zijn
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op basis van het eindverslag van de informateurs de formatiefase in te
gaan.
Gezien de tot dusverre bekende reacties van de fractievoorzitters van PvdA
en CDA lijkt het erop dat deze partijen bereid zijn aan de formatie te
beginnen.
D'66 is bereid zich daarin te schikken met de vaststelling dat wij in die
formatie de voorstellen van 28 juli als uitgangspunt zullen hanteren. Met
name geldt dat voor de paragraaf inzake kernwapens en defensieinspanning.
In de conclusies zoals neergelegd in het eindverslag ontbreekt de
vaststelling dat in december geen positief besluit terzake van de plaatsing
van middellange afstandswapens zal worden genomen en thans slechts tot
een negatieve conclusie zou kunnen worden gekomen.
Eveneens ontbreekt de vaststelling dat Nederland tenminste vóór het
verstrijken van de regeerperiode een besluit zal nemen over een substantiële
vermindering van het aantal Nederlandse kerntaken. De informateurs geven
als hun opvatting dat problemen over de in het CDA-programma terzake
van de besluitvorming genoemde datum van december '81 niet hoeven te
worden verwacht. Het is niet goed te begrijpen waarom deze conclusie
dan niet in het regeerakkoord kon worden opgenomen.
De fractie van D'66 betreurt eveneens dat de PvdA-fractie haar standpunt
over de middellange afstands-kernwapens zo verhardt dat de tijdbom onder
het beoogde kabinet nog scherper staat afgesteld dan te voren. Dat brengt
een oplossing niet dichterbij. Het wordt een D'66-minister van Defensie
op deze manier wel bijzonder moeilijk gemaakt de verantwoordelijkheid
voor de Nederlandse defensie te aanvaarden. Dat maakt het des te nodiger
om de verhouding tussen de verantwoordelijkheden van de minister van
Buitenlandse Zaken en die van Defensie zorgvuldig te regelen voordat het
kabinet tot stand is gekomen.
Aan H.M. de Koningin heb ik geadviseerd om - als wij inderdaad overgaan
naar de formatiefase - drie formateurs te benoemen, uit de kring van CDA,
PvdA en D'66. Dit vindt zijn grond in de overweging dat het van belang
is dat het onderling vertrouwen in de formatie groeit. Op twee cruciale
momenten gedurende de informatieperiode is geen vertegenwoordiger van
D'66 betrokken geweest bij de besluitvorming. Eerst was dat het geval bij
de totstandkoming van de voorstellen van 21 juli. Ten tweede male is dat
gebeurd bij het vaststellen van het eindverslag van de informateurs. De
kans op onderling wantrouwen wordt verkleind als alle drie partijen die
bij het beoogde ka-
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binet zijn betrokken zich ook kunnen herkennen in de voorbereiding van
de voorstellen. Het zou een teken zijn van onderling vertrouwen en begrip
voor elkaars positie als de collega's van CDA en PvdA Hare Majesteit in
dezelfde zin zouden willen adviseren als ik heb gedaan.
4 augustus 1981
Radiorubrieken, het Journaal (ditmaal ook de BRT), het is allemaal al weer routine.
Er blijft waarachtig wat tijd over om met een paar fractiegenoten een uurtje naar het
strand te gaan en een partijtje tennis te spelen op Leimonias. Om tien uur life Hier
en Nu van de NCRV, met Roel Oostra. Ook prof. Van der Grinten is in het programma
te beluisteren. Hij vindt dat D'66 helemaal niet nodig is voor het kabinet. CDA en
PvdA hebben immers samen een meerderheid. Van partijpolitiek begrijpt hij kennelijk
niets. Anders zou hij weten dat zo'n constructie voor de PvdA op de wat langere
termijn heel nadelig zou zijn. De dreiging van de CDA/VVD/D'66-combinatie zou dan
steeds op de loer liggen. Zou dat te moeilijk te begrijpen zijn voor een professor?

Woensdag 5 augustus
Sjeng Kremers kende ik alleen oppervlakkig, vandaag is de kennismaking voortgezet.
Hij meldde meteen dat er geen kabinet Kremers komt, alle geruchten ten spijt. En
verder dat hij het beoogde kabinet graag tot stand zag komen (sic! stel je voor dat
het anders was), maar dat hij er niet tegenop zag om te falen. Hij slaagde ook vaak
genoeg met wat hij ondernam. Een man met zelfvertrouwen, nogal zakelijk en naar
me voorkomt niet geheel ontevreden over zichzelf. Nieuw bloed in de formatie is
misschien niet gek. Wat Ed van Thijn betreft, hij neemt zich vast voor om het
vertrouwen van D'66 te herwinnen, door mij geregeld op de hoogte te houden.

Donderdag 6 augustus
Om kwart over negen al, een tijdstip dat avondmensen als Dries en ik praktisch tot
de nachtelijke uren rekenen, ben ik op het Catshuis. Dries zal mij onthullen of de
CDA-minister van VoMil zelf Milieuhygiëne zal doen (zoals mij voor nagenoeg zeker
in het vooruitzicht is gesteld), of dat hij Volksgezondheid gaat doen. Het be-
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richt is onaangenaam verrassend. Dries wenst de ruiterij die voor het CDA het kabinet
in zal trekken te versterken en daarvoor zal hij iemand kiezen die meer voelt voor
de gezondheid van de mensen dan van het milieu. Wie hij op het oog heeft onthult
hij niet. Ik wijs natuurlijk op de degradatie die daarvan uitgaat op milieubewaking.
Dat verandert zijn standpunt niet.
Overigens is het goed dat we eens even samen praten. ‘We kennen elkaar eigenlijk
niet’, constateert hij, en dat is ook zo. We besluiten dat we elkaar eens wat vaker tête
à tête moeten zien.
Om tien uur heb ik een afspraak met Hans, Henk en LJ. Hans ijsbeert door mijn
kamer. Behalve die ijsbeer zijn alle nog op deze verschraalde wereld bestaande
leeuwen en beren in het vertrek aanwezig. Gedurende ons gesprek werpen ze nog
jongen ook. Hij wil niet. Politieke problemen, persoonlijke problemen,
programmatische problemen. Zijn gesprek met Max van der Stoel is stroef verlopen.
Hij krijgt geen ruimte. Maar hij heeft wel een outline opgeschreven van het
defensiebeleid dat hem voor ogen staat. Hij zal de fractie dringend vragen hem niet
te kandideren voor de post.
Ik ben keihard tegen hem. Ik zeg dat ik de fractie dringend aan zal raden hem wél
te kandideren. Hans bevindt zich met zijn opvattingen binnen het partijprogramma,
en ook binnen het regeerakkoord. Dat laatste is nogal makkelijk, want er staat niets
in het regeerakkoord over defensie dat hout snijdt. Het tijdstip om met de
fractievergadering te beginnen breekt aan (halftwaalf). Hans houdt zijn verhaal. Ik
geef onverbloemd tegengas. Als de fractie gaat besluiten verlaat Hans het vertrek.
De fractie is unaniem in zijn mening: Hans moet het doen. Mocht hij gewraakt worden
door de formateurs of door de PvdA dan zullen wij het akkoord openbreken. Dat
laatste blijkt Hans nog ongelukkiger te maken dan hij al was. Want nu opent zich de
mogelijkheid dat er door hem een conflict met de PvdA ontstaat, en hóe hij het ook
met hun halfhartige kernwapenstandpunt oneens is, dat wil hij niet. We komen tot
overeenstemming op de formule dat hij de post onder voorbehoud aanvaardt. Dat
voorbehoud kan van persoonlijke aard zijn. Maar ik behoud me het recht voor om
de politieke aspecten van die persoonlijke argumenten zelf en met de fractie te
beoordelen.
Het moeilijkste moet nog komen. In de gang heb ik al tegen Ineke gezegd wat ik
van Van Agt weet over VoMil. Ik voel me nu verplicht aan de fractie te melden dat
we wellicht het staatssecretariaat van Milieuhygiëne moeten bezetten. Dat hoort de
fractie te weten
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voor we beslissen over het ministerschap van Verkeer en Waterstaat. Ineke sputtert
verwoed. Het is een schande als milieu bij een staatssecretaris komt. Dat mogen we
niet nemen. Zíj wil het in ieder geval niet hebben. Ze blijft veel liever in de fractie.
Ik geef haar nog de kans om te zeggen dat ze gráág minister van Verkeer en Waterstaat
wil worden, maar daarvoor is ze te nauw in haar ingewanden. Een baantjesjager wil
ze onder geen beding zijn. De fractie vindt kennelijk dat Ineke toch maar
Milieuhygiëne moet doen en kiest Henk Zeevalking voor Verkeer en Waterstaat, en
dat moet dan ook nog onder grote tijdsdruk. Ineke is boos en gebruikt procedurele
argumenten. Begrijpelijk, ze is ook maar een mens. Ze is gemakshalve even vergeten
dat ze me herhaaldelijk heeft gevraagd of ik - als zíj de minister zou worden - vooral
wilde proberen Verkeer en Waterstaat voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne in
te ruilen. Hoe verder je macht in de politiek reikt, hoe meer vuile handen je maakt,
hoe vaker je mensen teleurstelt. Ik vertrouw dat mijn vriendschap met Ineke, als de
kruitdamp is opgetrokken, niet te ernstig beschadigd zal zijn. Maar rot is het wel.
's Middags verdelen Dries, Joop en ik, onder toeziend oog van de formateurs, de
staatssecretariaten. Ik doe nog een poging, gesteund door Joop, om Dries tot andere
gedachten te brengen over Milieuhygiëne. Helpt natuurlijk niet. Wij krijgen Milieu,
Justitie en een van de twee staatssecretariaten van EZ. Niet zo'n slecht resultaat, maar
ik kan nu al opzien tegen de teleurstelling die ik de mensen moet bereiden die het
níet worden. Wat is het verschil groot tussen mijn positie in zeg 1975 en nu. Maar
het is niet alles goud wat er blinkt.

Dinsdag 11 augustus
In een lang, rustig weekend, hebben de formateurs een aantal beoogde ministers
ontvangen. Het CDA blijft ons voor verrassingen stellen. Nu moet ineens Van Dijk
(voormalig CHU) naar Ontwikkelingssamenwerking (dit is blijkbaar de versterking
van de ruiterij), Jan de Koning naar Landbouw en Til Gardeniers gaat
Volksgezondheid doen. Arme Gerrit Braks. Van de ene dag op de andere van een
vrijwel zeker te prolongeren ministerschap terug naar af. In het CDA gaan die dingen
gemakkelijk. De uiteindelijke beloning is toch in het hiernamaals, zal de
gedachtengang zijn.
Hans begint zijn aarzelingen te overwinnen, van Ineke kreeg ik een
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behoorlijk aangebrande brief. Hopelijk nuttig geweest voor het afreageren. De
formateurs hebben vanmiddag ook mij ontvangen als beoogd minister van EZ. Gepraat
over het projectministerschap van technologie en informatiebeleid. Verder weinig
te melden. De reacties van de sociale partners en van Zijlstra en Van de Belt zijn
binnen. Ik zal de rest van de avond lezend moeten doorbrengen.

Donderdag 13 augustus
Vandaag hebben we van twee tot halfzeven en van acht tot twaalf vergaderd. De
competentiegeschillen tussen Joop en mij zijn geregeld, bevredigend voor mij. De
kans dat Joop ook de werkgelegenheid in de marktsector aan zijn plannen kan
onderwerpen is nu wel heel gering geworden.
Enkele van de beoogde ministers hebben geprobeerd al vast claims op tafel te
leggen en gehonoreerd te krijgen. Met name de Ruiter voor Politie en Justitie, en
Van Kemenade voor Onderwijs. Ze krijgen geen kans. We zullen aandacht schenken
aan hun problemen in de regeringsverklaring, verder kunnen we niet gaan. Dat zou
een mooie boel worden: sommige van de beter ingewerkte bewindslieden halen al
vast iets binnen door in feite het akkoord uit te breiden.
Dries heeft weer iets nieuws bedacht. De nadere adviezen van Zijlstra, Van de
Belt en anderen hoeven niet of in mindere mate te te worden verwerkt als de beoogde
ministers in de sociaal-economische driehoek al vast de hoofdlijnen van de begroting
'82 vaststellen. Dat kan natuurlijk niet. Wat zou de positie van de andere ministers
zijn? Hoe kunnen we dat zonder de steun van een departement? En vooral, wat is de
positie van de fracties? Het zou wel heel zot zijn als de fracties, onder wier
verantwoordelijkheid de formatie gebeurt, hun fiat zouden hechten aan de hoofdlijnen
van een begroting die ze vervolgens moeten critiseren en beoordelen.
Toch begrijp ik Dries wel. Hij zit voor het blok. De VVD-ministers in zijn kabinet
hebben geen zin om om te buigen (hetgeen natuurlijk zeer inconsequent is, met name
voor de kampioen-ombuigers) en hij vreest dat de PvdA sowieso weinig zin zal
hebben om te bezuinigen. Ik ben wel bereid om enkel hoofdlijnen vast te stellen, of
liever gezegd, om na te gaan hoe het programakkoord moet worden gelezen met het
oog op 1982. Maar Joop maakte een hoop misbaar. Met een inzet alsof hij een
partijcongres voor zich had
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probeerde hij Dries ervan te overtuigen dat een begroting alleen in samenhang met
van alles en nog wat, met name een werkgelegenheidsplan, kan worden gemaakt.
Theoretisch had hij volkomen gelijk, maar ieder spoortje psychologie ontbrak. Bij
iedere zin die hij uitsprak zág ik Dries denken: Man, moet ik met jou in een kabinet?
Jij zult nooit een cent willen bezuinigen. Jij zult niet alleen geld maar ook eindeloos
tijd kosten. Het staat me weer helderder dan ooit voor ogen hoe je op m'n zenuwen
werkt.
Dries' voorstellen voor programmatische wijzigingen op grond van de adviezen
vielen erg mee. Op hoogstens twee punten na zijn ze zo over te nemen. Ik heb
voorgesteld dat hij die twee punten terug zou nemen (de minima en de hypotheekrente)
en dat de rest zou worden verwerkt in een brief van de formateurs. Dries zal dat in
het weekend overwegen.
De formateurs hebben verder de wens te kennen gegeven om de financiële
specialisten van de fracties te horen. Daar ontstond even slaande ruzie over, want
Joop voelde er niets voor.
‘Wij kunnen ze toch uitnodigen,’ zei Ed van Thijn.
‘Niet zonder mijn toestemming,’ zei Joop woedend.
‘Oké,’ zei voorzitter-van-de-dag Kremers, ‘geef je toestemming dan’. Hetgeen
met maximale tegenzin geschiedde.
Een dag met programmatische winstpunten, ruimschoots tenietgedaan door
terreinverlies op psychologisch gebied.

Vrijdag 14 augustus
De PvdA blijkt bereid te zijn het staatssecretariaat voor VRO te ruilen met dat van
Milieuhygiëne. Ik vertel het Ineke en het blijkt een probaat middel om haar liefde
voor het Milieustaatssecretariaat te doen groeien. Overigens zijn haar bedenkingen
best reëel. Ginjaar heeft me telefonisch gezegd dat D'66 het milieubeleid heeft
weggegeven, wat de belachelijkste opmerking is die ik in maanden heb gehoord.
Maar als staatssecretaris coördineren op een zo moeilijk terrein zal om de dooie dood
niet eenvoudig zijn.
Justitie moet ook nog worden beslist. Michiel Scheltema lijkt een goede kandidaat,
en Job de Ruiter is bereid hem ook een deel van de wetgeving in zijn pakket te geven.
Maar Gerrit Mik heeft zijn sporen verdiend op het terrein van de kinderbescherming
en hij wil het staatssecretariaat dolgraag hebben. En tenslotte blijkt Elida Wessel,
net terug uit de Zwitserse Alpen, besloten te hebben haar
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eigen kandidatuur met kracht te verdedigen. Ze heeft er beslist de kennis en de inzet
voor, maar ik vrees dat ze op de betreffende post erg eenzaam zou zijn en bovendien
vergen de specifieke taken van dit staatssecretariaat (kinderbescherming, gevangenen,
buitenlanders) erg veel van een zo gevoelige vrouw als Elida.
Ook over het staatssecretariaat van EZ moet nog worden beslist. Maarten Engwirda
heeft er wel zin in, en ik zou beslist goed met hem kunnen samenwerken. Maar kan
ik het de fractie aandoen om de enige financiële specialist weg te halen? Een goed
alternatief is Wim Dik. Hij zou vast met plezier het exportbeleid doen, waar Maarten
weinig zin in heeft. Zelf wil ik dat deel van het exportbeleid voor mijn rekening
nemen wat te maken heeft met het openen van nieuwe gebieden voor Nederland, en
dus samenhangt met industriële vernieuwing. Maar ik kan onmogelijk voor iedere
afzonderlijke order naar het buitenland gaan. Problems, problems. Maar diep in mijn
hart hou ik wel van problems.

Zondag 16 augustus
De lucht toont alle denkbare soorten wolken, waar de zon geregeld warm doorheen
straalt. Windkracht vijf à zes. Ik besluit de formatie een dagje de formatie te laten
en met Sanne, Ashley en haar vriend Sjaak te gaan zeilen. Om één uur overweeg ik
nog even AVRO's Radiojournaal aan te zetten, maar we zijn aan het kruisen, wat op
een platbodem bewerkelijk is, en ik heb ook geen zin de kinderen te vervelen met
de politiek. Als we om acht uur thuis zijn staat de telefoon niet meer stil. Dries heeft
het weer gedaan, als zo vaak eerder. Ondanks onze afspraak om terughoudend te zijn
tegen de pers heeft hij via Leo Pagano een ultimatum gesteld: PvdA en D'66 gaan
akkoord met 4,5 miljard ombuigingen in '82, of het kabinet komt er niet. Ik besluit
alsnog naar de verjaardagsborrel van Ed van Thijn en Wim Meyer te gaan (Sanne:
natuurlijk zijn goede socialisten tegelijk jarig), ondanks de rozigheid die tien uur
wind en zon hebben veroorzaakt. Een goed deel van gematigd links Nederland is
bijeen in café De Sport. Heel wat van de gasten zijn eertijds al eens met elkaar
getrouwd geweest en bevinden zich nu wél in elkaars gezelschap. Dries' schaduw
hangt over dit feestje, wat de gezelligheid nog verhoogt.
Ed neemt het niet. Hij zal zijn formatie-opdracht teruggeven als het ultimatum
van Van Agt niet van tafel gaat. Hij weet nog niet wat
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Sjeng Kremers gaat doen, zoekt nog contact. Joop is woedend, maar in het feestgewoel
vertaalt zich dat al gauw in een zekere baldadigheid, zoals ik die nog nooit van hem
heb gezien. Ik zeg tegen Rob Soetenhorst van NRC Handelsblad en later tegen Joop
van Tijn van Vrij Nederland dat ik zin heb om morgen te verklaren dat D'66 in geen
geval meer zal deelnemen aan een kabinet onder leiding van Van Agt. Wij hebben
hem op 6 juli aanvaard, wij kunnen daar op terugkomen nu hij er blijk van heeft
gegeven ons als oud vuil te behandelen. Beiden vinden het een pracht idee. Te laat
en met te veel alcohol ga ik naar bed. Maar ik heb geen spijt dat ik gegaan ben.

Maandag 17 augustus
De meeste fractieleden willen nu definitief van Van Agt af. Ik dicteer een persbericht
waarin staat dat we niet zullen accepteren dat nog weer nieuwe problemen worden
opgeworpen. De grens is bereikt van wat de politieke moraal verdraagt.

Persbericht
De heer Van Agt heeft zijn brief aan de formateurs van gisteren geëindigd
met de opmerking dat de conclusie onvermijdelijk lijkt dat er tussen de
drie fracties geen werkelijke overeenstemming blijkt te bestaan over het
financieel-sociaal-economisch beleid voor het komende jaar. Ik meen er
goed aan te doen mijn zienswijze over die conclusie uiteen te zetten.
In het eindverslag van de informateurs aan H.M. de Koningin wordt
geconstateerd dar het op basis van de bereikte overeenstemming over
programma en zetelverdeling verantwoord is om tot de formatie van een
kabinet van CDA, PvdA en D'66 over te gaan. Desalniettemin somt de
fractievoorzitter van het CDA in zijn brief een aantal voorstellen over het
financieel-sociaal-economische deel van de program-conclusies op die
niet tot overeenstemming hebben geleid. Hieruit kan echter mijns inziens
niet de conclusie worden getrokken dat de mate van overeenstemming om
tot de vorming van een kabinet te komen onvoldoende zou zijn.
- Niet aanvaard is het voorstel van CDA-zijde dat als volgt luidde: ‘Ook
wanneer de economische omstandigheden in ongunstige zin
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afwijken van de verwachtingen daaromtrent in het document van de
informateurs, dan nog vasthouden aan vermindering van het
financieringstekort met 2% en aan stabiliteit van de collectieve lastendruk.’
Dit betekent niet dat de onderhandelaars het fundamenteel over het in dat
voorstel gestelde oneens zouden zijn. Het gaat in feite om de vaststelling
dat ook bij ongunstiger economische omstandigheden de doelstelling om
het financieringstekort structureel mer 2% te verlagen en de collectieve
lastendruk structureel te stabiliseren wordt vastgehouden. Dit staat echter
al in het akkoord en het meningsverschil ging er dan ook over of het
opportuun is dat opnieuw op te schrijven.
- De CDA-fractie heeft voorgesteld: ‘Geen uitgaven voor nieuw beleid of
voor intensivering van bestaand beleid dan voorzover daarvoor financiële
ruimte is of wordt vrijgemaakt.’
Dit is vanzelfsprekend en opnieuw doet zich de vraag voor of het opportuun
is om ten behoeve van een vanzelfsprekendheid het accoord nader aan te
vullen.
- Voorstel van het CDA: ‘Vaststellen dat de overheid niet rechtstreeks in
het buitenland zal lenen.’
In principe waren de meningsverschillen hierover niet groot. Het
meningsverschil ging er veeleer over of het verstandig is in een politiek
akkoord dit punt, dat mede de werkwijze van de Nederlandse Bank
regardeert, vast te leggen.
- Voorstel van het CDA: ‘In de programconclusies schrappen hetgeen daar
gezegd wordt over een gewijzigde systematiek van de fiscale aftrekbaarheid
van hypotheekrente.’
Deze formule draagt typisch het karakter van een compromis tussen
verschillende zienswijzen van partijen en is bovendien niet overmatig
relevant voor het financieel-sociaal-economisch beleid.
- Voorstel van het CDA: ‘Vastleggen dat er thans geen afspraken zijn
gemaakt om wettelijke voorschriften over beleggingen voor te bereiden.’
Er staat in het akkoord geen afspraak om beleggingsvoorschriften voor te
bereiden.
Vervolgens schrijft de fractievoorzitter van het CDA in zijn brief aan de
formateurs over zijn wens om nog tijdens de formatie afspraken te maken
over het bedrag van de in 1982 noodzakelijke ombuigingen van de
collectieve uitgaven en een globale uitsplitsing daarvan over
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enige uitgavencategorieën.
Tijdens de besprekingen is niet gebleken dat het door de heer Van Agt
genoemde bedrag niet zou moeten worden omgebogen. Zelf heb ik gezegd
dat naar mijn mening inderdaad een aanzienlijke ombuiging noodzakelijk
zal zijn en dat de D'66-ministers in het kabinet zich daarvoor ook zullen
inzetten. Het betreffende voorstel is afgewezen o.a. op grond van het
argument dat het niet mogelijk is om zonder voldoende voorbereiding en
ambtelijke steun tot een verantwoorde afweging te komen. Daarnaast zijn
als argumenten gebruikt dat het niet goed is in te zien waarom deze nieuwe
eis op tafel is gelegd en dat de vaststelling van een ombuigingsbedrag bij
uitstek behoort tot de verantwoordelijkheid van een kabinet.
In zijn brief stelt de fractievoorzitter van het CDA ook nog een vraag over
een afspraak die gemaakt zou moeten worden over een zekere
medezeggenschap van de staatssecretaris van Justitie en/of de
staatssecretaris van Milieuhygiëne bij de uitvoering en toepassing van de
onlangs tot stand gekomen Wet afbreking zwangerschap. Dit verzoek is
gedaan door de fractievoorzitters van PvdA en D'66 toen in een laat stadium
plotseling bleek dat de minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
zelf de volksgezondheid voor zijn of haar rekening zou nemen. Dat kon
tijdens de besprekingen over de zetelverdeling niet worden verwacht.
Overigens is over deze zaak nog niet beslist, omdat de fractievoorzitter
van het CDA zelf daarover nader beraad wenste met zijn fractie.
Op grond van het eindverslag van de informateurs en de daarna nog
gevoerde besprekingen kan mijns inziens niet worden afgeleid dat er geen
werkelijke overeenstemming zou blijken te bestaan over het
financieel-sociaal-economisch beleid dat het beoogde kabinet zal gaan
voeren. Natuurlijk zullen er meningsverschillen zijn, dat is onvermijdelijk
in een coalitiekabinet. Er is echter een zodanige mate van overeenstemming
op schrift gesteld dat in rede niet meer kan worden verlangd. Cruciaal is
nu of behalve de op schrift gestelde overeenstemming ook voldoende
vertrouwen bestaat om het kabinet tot stand te brengen. Vertrouwen is niet
te formaliseren, het bestaat, of het bestaat niet. Onvoldoende vertrouwen
is het enige werkelijke obstakel dat nog kan bestaan.
J.C. Terlouw
Den Haag, 19 augustus 1981
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Intussen hebben Kremers en Van Thijn ook niet stilgezeten. Dries is bij hen geroepen
en heeft op z'n donder gehad. Een beetje raadselachtig is het overigens wel. Ik kan
me niet aan de indruk onttrekken dat Sjeng Kremers al lang weet dat deze formatie
slecht zal eindigen, omdat Dries niet wil. Waarom dan nog deze reprimande? Heeft
Dries ook een afspraak met Kremers geschonden?
Om drie uur zijn we weer bijeen. Over het incident van zondag wordt niet
gesproken. We lopen de acht eisen door die Dries vorige week donderdag al op tafel
heeft gelegd. Een aantal ervan zijn open deuren; ze worden zonder meer aanvaard.
Moeilijker ligt het met de stelling dat bij tegenvallende economische ontwikkeling
toch zal worden vastgehouden aan de doelstelling om de collectieve lastendruk te
stabiliseren en het financieringstekort terug te dringen. Ik stel voor om de oplossing
te vinden in de toevoeging van het woordje ‘structureel’. In een periode van vier jaar
kun je je onmogelijk binden aan een uitspraak over de conjuncturele component van
collectieve uitgaven en begrotingstekort.
‘Zoals jij het formuleert staat het al in het akkoord,’ zegt Joop.
‘Ik hou vast aan mijn eigen formulering,’ zegt Dries.
En zo gaat het steeds. De onwil hangt als een zware walm in het vertrek. Kremers
concludeert steeds vrij snel dat er geen overeenstemming is. Weet hij dat alle werk
tevergeefs zal zijn?
We blijven broodjes eten, want het is te link om langs de pers te gaan. Voor je het
weet is er weer een publicitair ongeluk gebeurd. Om een uur of zeven beginnen we
aan de hamvraag: zijn PvdA en D'66 bereid nu al vast concrete afspraken te maken
over de begroting '82? Dries probeert de staatsrechtelijke bezwaren weg te nemen
door nu te praten over het preconstituerend beraad. Het zou ook alleen nog maar
over de mate van ombuigen hoeven te gaan, met een globale afspraak over de
verdeling van de matiging over de categorieën. Joop wil niet. Hij vindt het procedureel
onjuist, en ook zegt hij dat wellicht met aanzienlijk geringere matiging kan worden
volstaan. Dat laatste is eerlijk, maar moord voor het akkoord. Ik herhaal nog eens
dat ook naar mijn mening een fors bedrag zal moeten worden omgebogen, wellicht
in de orde van vier en een half miljard, maar ik prakkizeer er niet over dat precies
vast te leggen: niet nodig, niet juist, en een kwestie van wantrouwen. Ik denk aan
mijn persbericht van deze ochtend: de grens is bereikt.
Ik vraag aan Dries: ‘Is de echte reden dat je geen vertrouwen hebt in dit kabinet?’
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‘Het is beter om het maar eerlijk te zeggen,’ antwoordt hij, ‘ik heb er geen vertrouwen
in.’
Ed, even tredend buiten zijn rol van formateur, houdt een goed toespraakje. Hij
wijst erop dat hij geen drastische bezuinigingen kan doorvoeren zonder eerst aan te
geven welke overlegstructuren hij zal gaan volgen, voordat hij eerst een plan heeft
ontvouwd hoe het kan, hoe het voor de ambtenarenorganisaties aanvaardbaar kan
worden gemaakt. Hij beklemtoont dat ook hij de noodzaak van drastische
bezuinigingen ziet.
Daarna komt Joop. Hij houdt zijn beste toespraak van deze formatie. ‘Er zijn
politieke meningsverschillen tussen ons,’ zegt hij. ‘We hebben samen al veel
meegemaakt, jij en ik, Dries. Maar ik ben te oud om proef te draaien. Je moet het zo
met me aandurven. Ik durf het met jou, ondanks de meningsverschillen.’
De toonzetting is goed. Eerlijk, onomwonden, hartelijk. Dries zwijgt. Hij lijkt
onder de indruk, maar daar trap ik al lang niet meer in. Hij trekt een gezicht alsof hij
over twee minuten ‘oké’ zal zeggen, maar ik weet zeker dat hij dat niet zal doen.
Trouwens, Kremers gaat er niet op zitten wachten. Hij schorst de vergadering voor
een kwartiertje. Wéet hij dat het in ieder geval ‘nee’ zal zijn? Tijdens de schorsing
vraag ik Ed waarom Sjeng de spanning niet iets langer liet voortduren. ‘Je kunt toch
geen stiltes gaan voorzitten,’ zegt Ed. ‘We zijn Vrolijk en Verdam niet.’
Na de schorsing zegt Dries dat hij zijn fractie wil raadplegen. Joop aarzelt. Hij
weet dat het dan zeker kapot is. Maar hoe kun je een verzoek om de fractie te
raadplegen weigeren? Na opnieuw een schorsing komen Sjeng en Ed met een
geformaliseerde vraag: kan, behoudens enkele nog hangende competentiekwesties,
de formatie worden afgerond op grond van het tot nu toe bereikte resultaat?
De formateurs zien er vanaf te vragen of de fractievoorzitters bereid zijn het pakket
in hun fracties te verdedigen. Dat bespaart Dries het pijnlijke ‘nee’ in de schijnheilige
schoonheid van dit moment.

Dinsdag 18 augustus
Zou de CDA-fractie inderdaad met ja of nee antwoorden, zoals de formateurs hebben
gevraagd? Dat doet die fractie niet, natuurlijk niet. Na een paar uur vergaderen komt
Van Agt met een brief, zogenaamd om nadere opheldering. Het is een brief door
middel
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waarvan aan politiek Den Haag wordt medegedeeld dat PvdA en D'66 uitermate
onredelijk zijn, kijk maar eens aan welke gematigde eisen van het CDA niet is voldaan.
Niet aanvaard. Niet aanvaard. Niet aanvaard. Een verkeerde voorstelling van zaken.
Gemakshalve wordt vergeten dat het akkoord feitelijk was gesloten, dat er niet
heronderhandeld zou worden. Er is een groot verschil tussen ‘oneens’ en ‘geen
behoefte aan’.
De formateurs antwoorden nog dezelfde avond.
Een vrij hard antwoord, maar niet wordt uitgelegd waaróm wij een aantal van de
CDA-punten niet hebben aanvaard. Ik schrijf over die punten een reactie. Joop komt
nog even buurten en ik laat het hem lezen. Hij is tegen publikatie, beweert dat Dries
mijn brief zal aangrijpen om de zwartepiet weer naar ons te spelen. Had hij de brief
zelf willen schrijven? Ik besluit tot morgenochtend te wachten voor ik een beslissing
neem.
Vanmiddag, in onze fractievergadering, moesten we het eens worden over de
kandidatuur voor een staatssecretaris van Justitie. Een vreemd moment, nu de formatie
dreigt stuk te lopen, maar we kunnen de mensen die in aanmerking komen niet langer
in onzekerheid laten. Het gaat tussen Elida, Gerrit Mik, en buiten de fractie Michiel
Scheltema. Na een algemene ronde verlaten Elida en Gerrit, die lid zijn van de fractie,
de vergadering. Alleen als de stemmingsuitslag erdoor zou kunnen veranderen zal
ik hen terugroepen om mee te beslissen. Ik denk dat in niet één grotere partij zo open
over te bezetten posten wordt gediscussieerd. Het kán ook eigenlijk niet. Kwesties
die mensen betreffen liggen veel te gevoelig. Alleen omdat de fractie zo homogeen
is, de verhoudingen (nog?) zo goed zijn, durf ik het te wagen. Elida en Gerrit hebben
beiden aanhang in de fractie, maar ze worden het niet. De meerderheid geeft de
voorkeur aan de bekwame jurist prof. Scheltema, met Gerrit als goede tweede voor
het geval Scheltema het niet met De Ruiter eens kan worden over het takenpakket.
Ik moet het Elida en Gerrit gaan vertellen. Vooral Gerrit is erg teleurgesteld.
Begrijpelijk, hij is ruim gekwalificeerd voor de baan en hij heeft grote verdiensten
voor de partij. Het feit dat hij geen jurist is en het feit dat iedereen hem graag in de
fractie houdt hebben in zijn nadeel gewerkt. Dit soort beslissingen over personen
putten me meer uit dan uren vergaderen met informateurs of formateurs.
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Woensdag 19 augustus
Een telefoontje met Ruud Lubbers leert me dat mijn brief, waar ik maar een
persbericht van zal maken, een functie zou kunnen hebben in de fractievergadering
van het CDA. Ik besluit te publiceren. Jan Goeijenbier zorgt ervoor dat een stapeltje
papieren bij de CDA-fractie terechtkomt. Er staat het volgende:

Persbericht
17 augustus 1981
De formatie is in een fase gekomen waarin de betrokken fracties een
definitieve beslissing moeten nemen. Het is niet meer aanvaardbaar dat
nieuwe problemen worden opgeroepen, die vervolgens moeizaam moeten
worden opgelost. Het is niet meer aanvaardbaar dat de twijfel blijft of de
onderhandelaar van het CDA er wel op uit is om het kabinet van CDA, PvdA
en D'66 inderdaad tot stand te brengen.
Op 6 juli heeft de fractie van D'66 de fractievoorzitter van het CDA aanvaard
als premier van het nieuwe kabinet. Dit gebeurde o.a. op diens aanbeveling
om de voorstellen van de toenmalige informateurs, aan de fracties
voorgelegd op 26 juni, integraal te aanvaarden met inbegrip van de
zetelverdeling en de beoogde premier. Nu zal moeten blijken of dat voorstel
serieus is geweest.
De fractie van D'66 is van oordeel dat er in de begroting van 1982
aanzienlijk zal moeten worden omgebogen. De ministers van D'66 zullen
dat dan ook bevorderen. Maar het zou staatsrechtelijk volkomen onjuist
zijn om ons nu al op een precies bedrag vast te leggen. Onjuist in verband
met de positie van de fracties, die straks immers de begroting '82
onafhankelijk moeten kunnen beoordelen; onjuist tegenover de nieuwe
bewindslieden die niet direct bij de onderhandelingen in de formatie
betrokken zijn; onverantwoord vanwege de onvolledige voorbereiding.
D'66 zal het regeerakkoord uitvoeren, maar daarvoor is vertrouwen nodig
van de partijen met wie we in zee gaan.
De CDA-fractie moet nu kiezen. Of de voorstellen zoals ze er liggen,
inclusief de besprekingen van donderdag jl., worden aanvaard en het
kabinet komt op korte termijn tot stand, òf de CDA-fractie moet zijn
onderhandelaar, tevens beoogd premier, machtigen om uit te spreken dat
het kabinet er niet kan komen.
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De fractie van D'66 verlangt de garantie dat geen nieuwe problemen worden
opgeworpen. De geloofwaardigheid van de politiek is in het geding, de
grens van wat de politieke moraal verdraagt is bereikt.
's-Gravenhage, 17 augustus 1981
Aan de formateurs
dr. J. Kremers
drs. E. van Thijn
Mijne heren,
Donderdag jl. hebben we afgesproken dat we ons terughoudend zouden
gedragen tegenover de pers. Na de verklaringen van de onderhandelaar
van het CDA gisteren meen ik echter dat ik niet kan nalaten het standpunt
van mijn fractie aan de pers mee te delen. Onmiddellijk nadat deze brief
u heeft bereikt zal ik dan ook bijgaande persverklaring doen uitgaan.
Met vriendelijke groet,
J.C. Terlouw
We wachten af. Geruchten bereiken ons van opnieuw uitstel. Vijf uur is het
afgesproken tijdstip. Om halfvijf belt Marion Verroen. Na vijven, op afroep, maar
niet later dan zes uur. Jan Goeijenbier haalt een fles whisky. We wachten. Tegen
zessen word ik besteld. Het Binnenhof is afgezet. In de verte hoor ik geklap. Dat
moet Dries zijn die oversteekt van de Tweede naar de Eerste Kamer, waar de
formateurs zitten. Mensen die wachten om hoogwaardigheidsbekleders te zien zijn
bijna altijd rechts, en dus Van Agt- en Wiegel-fans. Even later horen we geboe. Dat
is dus Joop die de oversteek waagt. Onderweg horen we de uitslag van een journalist:
het CDA zegt nee. Twaalf leden hebben ja gezegd, zestien anderen zeiden alleen nee
omdat Dries anders zou opstappen. Onder hen waren Ruud Lubbers en Jan de Koning.
Een meerderheid is dus eigenlijk vóór. Ook ik word uitgejouwd, zij het wat minder
nadrukkelijk dan Joop. Mensen sluiten me in, microfoons worden boven m'n hoofd
gehouden. Een claustrofobische ervaring. Met moeite bereik ik het gebouw van de
Eerste Kamer. Tientallen fotografen. Hebben ze ons nog nooit eerder met z'n vijven
om die tafel zien
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zitten? Als ze weg zijn opent Van Thijn de vergadering.
‘Wat is het antwoord van de fracties?’
Dries: ‘Het antwoord is nee.’
Joop: ‘Ja.’
JCT: ‘Het antwoord van de fractie van D'66 is ja.’
Ed van Thijn: ‘De formateurs wensen zich te beraden. De vergadering is gesloten.’
We houden persconferenties, voor de zoveelste keer. Ik ga erheen met de vaste
bedoeling niet meer dan vier zinnen te zeggen, maar als ik de mensenmenigte zie
breek ik toch uit in een toespraak van bijna een kwartier. Ik zie niet hoe dit kabinet
er nog onder leiding van Van Agt kan komen, is mijn boodschap. We hebben hem
op zes juli aanvaard, we hebben hem het voordeel van de twijfel gegeven. Nu is me
gebleken dat hij ons niet vertrouwt. Hij weet heel goed dat ook D'66 aanzienlijk zal
willen ombuigen. In het kabinet ligt de verhouding dan 9 tegen 6. Blijkbaar denkt
hij dat ik hem wat voor zit te liegen. Als ik zég dat ik ombuig dan buig ik om, al
moet ik er de helft van mijn kamerzetels door verliezen. Hij kan barsten, denk ik,
maar ik zeg: ‘Blijkbaar heeft hij onvoldoende vertrouwen in dit kabinet.’
‘Is voor u Van Agt definitief van de baan?’
‘Ik ga alleen nog met hem in zee als ik de innerlijke zekerheid heb dat hij het
kabinet echt wil.’
‘Hoe denkt u die zekerheid te krijgen?’ vraagt iemand.
‘Via de psychiater,’ zeg ik plompverloren.

Donderdag 20 augustus
De fractievergadering begint al om kwart over tien, want ik weet nog niet hoe laat
ik 's middags naar de Koningin moet. Ik voel mezelf mat, zeer vermoeid door de
weinige slaap en door de naargeestige, vernederende formatie. Besmeurd voel ik me,
belazerd. Ik moet wel tot de conclusie komen dat Van Agt nooit in een kabinet zal
gaan zitten waarin ook Joop een plaats heeft. Laat 'ie dat dan voluit zeggen, en ons
geen maanden ophouden, de werkloosheid laten voortwoekeren, de ene formateur
na de andere afbranden. Mij is in de CDA-fractie naar het schijnt politieke lafheid
verweten en dús heeft Dries een verkeerde voorstelling van zaken gegeven over mijn
optreden in de formatie tot nu toe. Het liefst zou ik uitspreken dat er onder geen
enkele voorwaarde nog een kabinet zal ko-
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men met Van Agt als premier en D'66 er in. Ofschoon de fractie dat materieel met
me eens is, raden ze me af dat officieel te zeggen. Ze hebben tenslotte niet zoveel
adrenaline in hun bloed als ik. Van Agt kan alleen onderuit gehaald worden door het
CDA zelf en zo'n uitspraak zou ze weer op één hoop drijven.
Een meerderheid in het parlement wil dit kabinet, de leider van het CDA houdt het
tegen. Laat het CDA de problemen zelf maar oplossen, wij houden eraan vast dat het
kabinet er moet komen. We adviseren H.M. om een informateur uit het CDA te
benoemen om te lijmen. Als eerste noem ik de naam van Gaius, De Gaay Fortman
senior. Een paar minuten geleden, om kwart voor één in de nacht, belde een
radiojournalist van de KRO me weg van mijn schrijfmachine. Beatrix heeft Gaius
benoemd, met een ruime opdracht. Good for her!

Vrijdag 21 augustus
Een eerste, vrij lang gesprek met Gaius. Ik heb zeer openhartig met hem gepraat. Hij
wil dit kabinet wel. Maar het zal niet lukken met Joop én Dries, heb ik gezegd. En
Joop heeft geen enkele aanleiding gegeven om weggestuurd te worden. Integendeel,
hij is zeldzaam coöperatief geweest, behalve op het gebied van de middellange-afstand
kernwapens. Ik zal er niet aan meewerken dat hij moet vertrekken tegen zijn zin. En
Gaius ook niet, denk ik.
Dries heeft zich ziek gemeld. Diarree? Zelfs Gaius heeft hem niet aan de telefoon
kunnen krijgen. Pas maandag om vijf uur wenst hij zich bij de door het staatshoofd
benoemde informateur te vervoegen. Vertraging. Straffen van een informateur die
hij niet wenst. Als deze informatie tot een goed einde komt dan eet ik mijn hoed op.1

Maandag 24 augustus
Het is kil in huis. Vroeger was van april tot october de kachel uit. Geen wonder dat
oudere mensen vaak stijf stonden van de reumatiek, ook al droegen ze lange jaeger
onderbroeken. Weer heeft Dries zich vandaag, en ook vast voor morgen, ziek gemeld.
Nog steeds kan zelfs Gaius hem niet aan de telefoon krijgen. Het moet

1

Op 1 september met enige moeite uitgevoerd.
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psychisch zijn, zo lang duurt een buikloop niet. 't Is ook geen wonder. Je moet een
ziel hebben van beton om dit alles onbewogen te ondergaan. En Dries mag dan van
beton genoemd worden, een man zonder gevoel is hij niet. Zaterdag werd hij in
Brandpunt ondervraagd door Willibrord Frequin, in de tuin van het Catshuis
(donderdag opgenomen). Ik vond het een vreemde, beetje lugubere uitzending. De
minister-president die met een stukje brood in zijn handen achter een koppel ganzen
aanliep, die zich van hem afkeerden. ‘Ze weten niet wat goed voor ze is,’ zei hij met
een vage glimlach. En verder dat hij zich het best thuisvoelde bij de VVD. Dat wisten
we al, maar de manier waarop hij het zei... Ik krijg vast nog een hoop gedonder met
mijn opmerking over de psychiater.
Ik had het moeten weten: de notitie over deze dag was te vroeg geschreven. In
deze formatie brengen de maandagen bijna altijd spanning en vertier. Om halftien
vanavond belde een KRO-journalist me en onthulde dat de woordvoerder van Van
Agt om tien uur een belangrijke mededeling zou doen. Een kwartier later al hoorde
ik wat die mededeling zou inhouden. De aan zijn ziekbed gekluisterde Dries had
besloten het fractievoorzitterschap op te geven.
Waarom? Hij vindt dat zijn positie danig is verzwakt doordat zestien leden van
zijn fractie, onder leiding van Ruud Lubbers, vóór het akkoord waren en alleen
hebben tegengestemd omdat hij, Dries, anders weg zou gaan. Voegen we daarbij de
twaalf die sowieso voor hebben gestemd, dan lijkt het alsof een meerderheid van de
fractie voor het akkoord was. De politieke tegenstanders maken daarvan handig
gebruik.
Niet alleen Lubbers, ook Gaius en zelfs de Koningin krijgen er van langs. De hele
wereld heeft samengespannen om het grote gelijk van hem aan te vallen. Geen wonder
dat zijn gestel het tijdelijk heeft begeven.
Maar: hij wil nog steeds best premier worden van het kabinet dat hij niet vertrouwt.
Dat wel.

Dinsdag 25 augustus
Ik heb weer dat gevoel van lichte onpasselijkheid dat me al eerder in deze formatie
heeft geplaagd. Van Agt heeft geen vertrouwen in het kabinet, de meerderheid van
de fractie wel. Van Agt treedt af als fractievoorzitter en dus onderhandelaar, maar
hij wil wel premier worden van het kabinet dat hij niet vertrouwt en de fractie
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besluit dat hij dat ook móet worden, unaniem - terwijl zijn hart uitgaat naar de VVD.
Als nieuwe onderhandelaar wordt Lubbers aangewezen, maar nog niet definitief.
Lubbers moet nu zien te bereiken dat het akkoord dat hij zelf heeft geschreven wordt
gewijzigd, zodanig dat de man wiens hart uitgaat naar de VVD ermee kan leven. Wat
een zieke troep.

Woensdag 26 augustus
Er gebeurt niets. De formatie ligt stil. Lubbers is vanmorgen lang bij Gaius geweest,
maar vanmiddag was alleen maar een landerige zomermiddag. Zelfs de Kamer
vergaderde niet bij gebrek aan agendapunten. In de stoffige, warme atmosfeer voel
ik me als in een tropisch land, waarin alles verschoven wordt naar morgen, of naar
overmorgen. De onafwendbare onlogica van de gebeurtenissen trekt door m'n hoofd
en van pure slomigheid maak ik een kinderliedje in de stijl van de vorige eeuw.
Het luidt als volgt:

Kinderversje uit de twintigste eeuw
Dit is de C
Dit zijn twee letters, die doen ook mee
voor spek en bonen, alle twee
de D en de A, bij 't principe,
de C.
Dit is van Agt, een man van beton
die de gunst van 't christelijke volksdeel won
Die premier wil blijven, wat ook gebeurt
waarvoor desnoods bij klein rechts wordt geleurd.
Die leidt de twee letters, die doen mee
voor spek en bonen, alle twee
de D en de A, bij 't principe,
de C.
Dit is de fractie, zeer gebaat
bij een flexibele ruggegraat.
Die wil een centrum/links kabinet
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Maar die wordt met succes onder druk gezet
door Dries van Agt, een man van beton
die de gunst van 't christelijke volksdeel won
Die premier wil blijven, wat ook gebeurt,
waarvoor desnoods bij klein rechts wordt geleurd.
Die leidt de twee letters, die doen mee
voor spek en bonen, alle twee
de D en de A, bij 't principe,
de C.
Dit is Ruud Lubbers, die schreef het akkoord
waarin centrum/links beleid wordt verwoord.
Die moet, in de hoop op betere tijden
nu zijn eigen akkoord gaan bestrijden,
namens zijn fractie, zeer gebaat
bij een flexibele ruggegraat.
Die wil een centrum/links kabinet
Maar die wordt met succes onder druk gezet
door Dries van Agt, een man van beton
die de gunst van 't christelijke volksdeel won.
Die premier wil blijven, wat ook gebeurt,
waarvoor desnoods bij klein rechts wordt geleurd.
Die leidt de twee letters, die doen mee
voor spek en bonen, alle twee
de D en de A, bij 't principe,
de C.
Dit is Gaius, informateur.
Die klaarheid moet scheppen in het gezeur.
Die het waagde de Grote Leider te laken
en toch zijn opdracht waar moet maken
via Ruud Lubbers, die schreef het akkoord
waarin centrum/links beleid wordt verwoord.
Die moet, in de hoop op betere tijden
nu zijn eigen akkoord gaan bestrijden,
namens zijn fractie, zeer gebaat
bij een flexibele ruggegraat.
Die wil een centrum/links kabinet
Maar die wordt met succes onder druk gezet
door Dries van Agt, een man van beton
die de gunst van 't christelijke volksdeel won.
Die premier wil blijven, wat ook gebeurt,
waarvoor desnoods bij klein rechts wordt geleurd.
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Die leidt de twee letters, die doen mee
voor spek en bonen, alle twee
de D en de A, bij 't principe,
De C.
Dit zijn de kiezers, die 'm zitten te knijpen.
Die mochten toch kiezen
Die lieten verliezen
het CDA en de VVD.
Dit zijn de kiezers, die nu gaan begrijpen
ze deden voor spek en bonen mee.
Die nog hopen op Gaius, informateur
die klaarheid moet brengen in het gezeur.
Die het waagde de Grote Leider te laken
en die toch zijn opdracht waar moet maken
via Ruud Lubbers, die schreef het akkoord
waarin centrum/links beleid wordt verwoord.
Die moet, in de hoop op betere tijden
nu zijn eigen akkoord gaan bestrijden,
namens zijn fractie, zeer gebaat
bij een flexibele ruggegraat,
die wil een centrum/links kabinet
maar die wordt met succes onder druk gezet
door Dries van Agt, een man van beton
die de gunst van 't christelijke volksdeel won.
Die premier wil blijven, wat ook gebeurt,
waarvoor desnoods bij klein rechts wordt geleurd.
Die leidt de twee letters, die doen mee
voor spek en bonen, alle twee,
de D en de A, bij 't principe,
de C.

Ik lees het voor aan enkele getrouwen, Carla, Ernst, Jan G., Hans, LJ, Ineke. Ze zijn
enthousiast, waarschijnlijk vooral omdat er de laatste weken zo weinig aanleiding is
geweest voor enthousiasme. Carla en Ernst willen dat het onmiddellijk wordt
gepubliceerd. Anoniem. We overwegen een stapeltje fotokopieën op Nieuwspoort
te leggen, of om het onder geheimhouding aan Koos Postuma te geven om voor te
lezen in Den Haag Vandaag. We zien ervan af. Men zou zeker komen vragen of ik
het gemaakt heb en ik hou
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niet van bot liegen. En toegeven dat ik de auteur ben? Dan is de formatie weer weken
achterop, want ik betwijfel of het CDA tegen spot kan. Wie trouwens wel? Carla en
Ernst houden vast. De arme Carla is, voor het eerst, gezakt voor een tentamen; geen
wonder, ze heeft ook een enorm drukke en enerverende tijd achter de rug. Nu wil ze
een pretje, zegt ze, anonieme publikatie van mijn versje. Om aan de aandrang te
ontsnappen ga ik tennissen met LJ. Mijn conditie is ver beneden peil en in de tweede
set walst de fitte LJ met gemak over me heen. Loomheid nestelt zich in de gewrichten.
Zou ik een revolutie beginnen? Het kan geen toeval zijn dat die vooral in hete landen
voorkomen.

Donderdag 27 augustus
Al vroeg in de ochtend kom ik in het Kamergebouw Celinde Rosenburg van Den
Haag Vandaag tegen. Ze zegt: ‘Ik vond het een schitterend gedicht, maar we hebben
het toch maar niet voorgelezen.’ Zeldzaam clevere meid. Ze kan mijn gerijmel
onmogelijk gelezen hebben, want het enig bestaande exemplaar zit in mijn tas, maar
ze is al weer op de hoogte van het feit dat het er is. Twee uur later vraagt ook Douwe
Hoekstra van het ANP om de tekst. Die krijgt hij natuurlijk niet. Op het Binnenhof
blijft niets verborgen. Hoe lang zou een pseudoniem stand gehouden hebben?
Ik praat anderhalf uur met Gaius, die zeer openhartig is. Hij heeft de brief van
Dries aan de fractie, althans voor wat betreft het deel dat hem aangaat, voorgelezen
gekregen maandag omstreeks één uur. In een andere brief, aan het fractiebestuur,
heeft Dries erop aangedrongen dat Jan de Koning hem maar moest opvolgen. Die
was minder bij het programakkoord betrokken, was de argumentatie van Dries. Jan
de Koning is daar erg kwaad over geworden. ‘Dries behandelt me als een nul,’ had
hij tegen Gaius gezegd. Het zal hem wel dwars zitten dat er zo veel over is geschreven
dat Ruud Lubbers vrijwel alleen het akkoord zou hebben opgesteld.
Joop is ziek, buikloop met koorts. Door Dries besmet? Hij verschijnt toch, met
een grauw gezicht. Om hem een beetje te ontzien besluit Gaius dat we pas
morgenochtend gezamenlijk zullen praten. Als Joop niet is opgeknapt zal hij Ed van
Thijn sturen. En zo hoort het ook.
We moeten in het fractiebestuur nog een interessante beslissing nemen. Eén van
de sollicitanten voor een secretaressebaan is zwanger
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geworden. Ze lijkt geschikt en ze wil de baan toch graag hebben, voor halve dagen.
Voor de andere halve dag hebben we ook wel iemand, maar zouden we ons de
complicaties van een zwangere secretaresse op de hals halen? Ze zal in ieder geval
een maand of drie uit de roulatie zijn, en daarna komen de voedingen, de tandjes, de
bezoeken aan het consultatiebureau. Zelf ziet de aanstaande moeder geen problemen.
Het kind kan in de trein, in de tram, op haar rug, geen zorgen. Ik mag die spirit wel.
Bovendien staat ons programma vol met verhalen over deeltijdarbeid, emancipatie,
flexibele werktijden. We vragen de fractieleden die met deze part-time-secretaressen
zullen moeten werken hoe ze ertegenover staan, Louise, Suzanne, Gerrit. Ze vinden
het geen enkel bezwaar, D'66'ers niet alleen met het woord. En dus benoemen we
twee halve secretaressen en een ongeboren zuigeling.

Vrijdag 28 augustus
De hele ochtend doen Ruud, Joop en ik erover om onder leiding van Gaius de agenda
van onze besprekingen vast te stellen. En dan staan er uiteindelijk de punten waarover
geen overeenstemming was bereikt in de formatieperiode, dus enkele
financieel-economische punten en de 4,5 miljardproblematiek. En dan nog het punt
technologie/industrie, door mij opgevoerd en door de anderen aanvaard. Door Ruud
omdat hij het sowieso gewenst vindt om de paragraaf industrie wat beter te belichten,
door Joop omdat hij erkent dat het hangpunt Van Kemenade/Terlouw nog openstaat.
Waarom duurt het vaststellen van zoiets nu zo lang? Ik denk omdat er eerst een
snuffelproces nodig is. Ofschoon we elkaar goed kennen moet eerst worden afgetast
in welke rol Lubbers er nu zit, hoe hij die rol zelf ziet, wat zijn bindingen met Van
Agt op dit moment zijn.
Voor het eerst, tijdens de besprekingen vanmiddag, schiet de gedachte door me
heen: Dries heeft gelijk. Niet gelijk met zijn methodes, wel gelijk als hij het gat in
de hand van Joop vreest. Joop wil arbeidsplaatsen scheppen, meteen en nagenoeg
ongeacht de financiële consequenties. Ik wijs erop dat straks de aardgasbaten terug
gaan lopen en dat 's Rijks financiën dan gezond zouden moeten zijn. ‘Dan gaan we
meer gas verkopen,’ zegt onze socialist. Ik vind het fataal om nu met hoog opgetuigde
conjuncturele werkgelegenheidsplannen te komen, nu de structurele zwakte van de
Nederlandse in-
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dustrie zo zonneklaar blijkt. Er is op het ogenblik geen werkgelegenheid te scheppen.
We kunnen proberen het verlies van arbeidsplaatsen in de industrie te stoppen, veel
verder zullen we niet komen. Werkgelegenheid op de korte termijn moet worden
gevonden in deeltijdarbeid, en op de langere termijn in arbeidstijdverkorting.
Versterking van de kwartaire sector kan pas als het financiële draagvlak is versterkt,
als het structureel kan dus. Als het nieuwe kabinet er komt zullen Joop en ik de ene
botsing na de andere hebben. En al heb ik me van de week nog zo kwaad gemaakt
op Dries, met hem zal ik uit de voeten kunnen.

Zaterdag 29 augustus
Gisteravond belde Ruud Lubbers me nog even om te zeggen dat hij het tijdens onze
ochtendzitting vandaag hard zou spelen. Hij was net bij Dries op bezoek geweest,
vandaar misschien. Maar hij speelde het niet hard, althans niet in mijn ogen. Er is
dan ook wel iets aan de hand. Het demissionaire kabinet heeft zijn begroting klaar:
4,5 miljard ombuigingen. Hoe langer het nog duurt, hoe meer ook de CDA-ministers
daaraan gebakken zitten, mensen als Van der Stee, De Ruiter, Til Gardeniers. Er is
nu grote haast. En daarom deed Ruud meteen een soort eindbod, dat we voor het
weekend mee naar huis kregen. Voor de 4,5 miljard-problematiek stelde hij de
volgende zin voor: ‘Bij wijzigingen in de begroting van het demissionaire kabinet,
die voort zullen moeten vloeien uit beleid en programconclusies van het nieuwe
kabinet, zullen in acht worden genomen de feitelijke vermindering van het
financieringstekort van 1982 t.o.v. 1981 van tenminste 1%, en de beoogde stabilisatie
van de collectieve lastendruk, conform de definities die daarover in het
programakkoord zijn opgenomen.’ Voor de vermindering van het financieringstekort
bedoelde hij conjunctureel en structureel samen. Hij zei dat hij met deze formule in
eigen huis groot gedonder zou krijgen en dat hij dan voor wat betreft de andere punten
ruimhartig zou moeten worden behandeld, wilde hij een kans hebben om het pakket
erdoor te krijgen. Mij lijkt het niet gek. Ik ben benieuwd wat Joop doet.
Onze adviesraad, tegenover wie ik vanmiddag weer verantwoording heb afgelegd,
was weer uiterst redelijk. Een ‘weg met Van Agtmotie’ haalde maar tien stemmen.
Een motie waarin het CDA wordt uitgenodigd om een kandidaat-premier naar voren
te schui-
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ven die echt in het kabinet gelooft (wat dus ook Van Agt kan zijn) kreeg op één na
alle stemmen. Die ene was Bettie Groen, die ons verweet dat we niet zeiden wat we
vonden, in een toespraakje waarnaar ik geboeid heb zitten luisteren. De politiek is
beslist verrijkt doordat er nu ook vrouwen aan meedoen.

Maandag 31 augustus
Dit is de eerste van veertien dagen waarin ik van plan ben geen alcohol te drinken
en zeer weinig te eten, om de groeiende kilo's rond het middel wat terug te dringen.
Bovendien moet ik mezelf van tijd tot tijd bewijzen dat ik misschien wel onmatig,
maar niet verslaafd ben.
Vanochtend vroeg ik me af of ook deze maandag weer een verrassing zou brengen.
Het zag er niet naar uit. In het weekend hebben de heren elkaar weer behoorlijk de
oren gewassen, Van Agt en Lubbers via KRO's Brandpunt, in antwoord daarop Den
Uyl in AVRO's Radiojournaal. Het bekende verhaal: als er niet fiks wordt omgebogen
komt het kabinet er niet, respectievelijk ‘ik laat de werkgelegenheidsdoelstelling niet
onder de tafel vegen,’ of woorden van gelijke strekking. Gaius begon de ochtendzitting
met een reprimande aan het adres van Lubbers, vanwege die Brandpuntuitzending
en de uitgelokte reactie. Ruud aanvaardde de kritiek gracieus.
Ik heb gisteren een notitie gemaakt over industriebeleid en technologie. Vrij vlot
besloten de gesprekspartners dat de taakafbakening tussen Onderwijs en
Wetenschappen enerzijds en Economische Zaken anderzijds zó zal worden geregeld
dat een vernieuwend industriebeleid erdoor wordt gediend en dat ik projectminister
voor technologie kan worden t.z.t. Ik denk dat dit zeer belangrijk zal blijken voor
het ten dienste stellen van technologische ontwikkelingen aan vernieuwing van de
industrie, wat een van de kernpunten wordt van mijn beleid op EZ. Interessant is nog
dat in dit verband in het akkoord nu de aanbevelingen van de commissie-Wagner
worden genoemd, iets waar Dries altijd erg vóór is geweest en Joop nogal tegen.
Vervolgens hebben we ons gebogen over het totaal van Ruuds voorstellen op
fin.-ec.-soc.-gebied. Tijdens de lunchpauze heb ik Joop laten merken dat we weleens
uit elkaar zouden kunnen worden gespeeld als hij te afhouderig zou doen over die
voorstellen.
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Want, afgezien van alle procedures, kon ik ze niet erg onredelijk vinden. En zie, in
de loop van de middag begon het ernaar uit te zien dat we er uit zouden komen.
Helaas wilde Gaius geen avondvergadering. Daarom besloten we dat we elkaar de
volgende morgen om kwart over negen zouden zien, eerst zonder aanwezigheid van
de informateur. Maar het zat me niet lekker, ik vond het link. Toen we al in de gang
stonden heb ik voorgesteld dat we samen zouden gaan eten. Ik vreesde te zeer dat
allerlei telefoontjes Ruud weer in moeilijkheden zouden kunnen brengen. De beide
anderen deelden die mening. We zijn (één voor één) naar de Golden Valley gegaan
en zie, in een paar uur waren we er uit. Morgenochtend nog even een paar formules
bekrachtigen en afwachten of Gaius, in een gesprek met Til Gardeniers, redelijke
afspraken over betrokkenheid van de progressieven t.a.v. het arbortusvraagstuk heeft
kunnen vastleggen. Daarna kan het akkoord er zijn. Het is haast niet te geloven. Wat
een verschil, onderhandelen met Ruud of met Dries. Ruud flexibel, dynamisch,
inventief, Dries secundair, zwijgzaam, sfinxachtig. Ondanks alles heb ik het gevoel
dat ik met Dries alléén snel en doelmatig zou kunnen onderhandelen. Al het
voorgaande is te verklaren uit het wantrouwen dat hij jegens de PvdA heeft. Feit is
dat hij veel narigheid van die partij heeft ondervonden.
Zou het morgen werkelijk lukken? Zo fris als een hoentje en klaar wakker door
het gebrek aan alcohol zal ik toch maar naar bed gaan, middernacht is tenslotte al
uren geleden verstreken.

Dinsdag 1 september
Waarachtig, het is gelukt. Alle drie de fracties zijn akkoord gegaan met het bereikte
resultaat. Voel ik me juichend? Absoluut niet. Misschien is m'n humeur verpest
omdat ik in de Telegraaf moest lezen dat Maarten Engwirda liever in de fractie blijft
dan staatssecretaris wordt op EZ met voornamelijk het exportbeleid in zijn pakket.
Op zichzelf vind ik dat een goede keus, vooral ten bate van de fractie die anders zijn
financiële specialist zou kwijtraken, maar de methode van bekendmaking is wel erg
onaardig. Bovendien is het een onjuist en schadelijk artikel, waarin staat dat ik het
exportbeleid niet belangrijk zou vinden. Terwijl ik dat juist uiterst belangrijk vind.
Verder zat Ineke erg te mieren over het feit dat ze een klein deel van het abortusbeleid
in haar pakket krijgt. Vanavond laat was dat weer aardig gezakt (het zal wel weer
haar faalangst zijn geweest).
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Verder heb ik me suf geërgerd aan de toonzetting van de commentaren, met name
die van Van Agt. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat iemand die premier meent te
kunnen zijn van zo'n nieuw kabinet, zo weinig pogingen doet om de sfeer te effenen?
Triomfantalisme is de pest in de politiek en met wijs staatsmanschap heeft het niets
te maken.
Toen ik laat in de avond Gaius het antwoord van mijn fractie kwam brengen
vertelde hij me dat hij driftig tegen Joop was uitgevallen. Joop schijnt weer hele
verhalen gehad te hebben, die erop neerkwamen dat Dries geen formateur mag
worden, tenzij in de combinatie Van Agt/Den Uyl. De drift van Gaius wortelt
waarschijnlijk in de besprekingen van vanmiddag. We zaten bijeen om nog even
naar de eindbrief van de informateur aan de fracties te kijken. Het is niet te geloven
hoe Joop toen nog heeft zitten zeuren over een paar formuleringen. Er mocht
bijvoorbeeld niet staan dat er iets was ‘afgesproken’, dat moest zijn dat het was
‘gesteld’ of zoiets. We hebben dat niet overgenomen, maar het heeft wel een halfuur
geduurd. Ik heb bij zoiets de keus tussen woedend worden of erom lachen. Vanmiddag
lukte bij mij het tweede, bij Gaius waarschijnlijk niet.

Woensdag 2 september
Vanmorgen is Wim Dik op bezoek geweest. Hij is enthousiast, wil graag
staatssecretaris van EZ worden. Dat wordt vast een goede samenwerking. Mijn andere
staatssecretaris wordt waarschijnlijk Piet van Zeil van het CDA, een man die je kunt
vertrouwen.
H.M. heeft ons toch nog even geraadpleegd, advies heeft ze nadrukkelijk niet
gevraagd. Het ging haar vooral om Joop; ze zal zich ervan hebben willen overtuigen
dat hij niet weigert mee te werken als Dries formateur wordt. Dat is hij dan ook
geworden, met de opdracht om, op basis van de resultaten van De Gaay Fortman,
het beoogde kabinet tot stand te brengen. Beatrix wil opschieten, ze hoopt dat het
kabinet zaterdagmiddag nog beëdigd kan worden. Dat zou alleen lukken als Dries
tot zo'n tempo bereid is en als de PvdA zaterdagmorgen z'n congres houdt. Joop
wilde zich van dat eerste bij Dries vergewissen voordat hij het tweede zou proberen
voor elkaar te krijgen. Wat Dries te zeggen had weet ik nog niet. Misschien heeft
Joop hem trouwens niet te spreken kunnen krijgen, want hij moest vanavond weer
eens naar een wielerwedstrijd.
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Ik ben benieuwd of hij door de demarrages of door de lekke banden geïnspireerd zal
worden.

Vrijdag 4 september
De geur van het afscheid begint om me heen te hangen. Volgende week kan ik ineens
weg zijn. We kunnen allemaal ineens weg zijn, want gelijk het gras is ons kortstondig
leven, maar dat bedoel ik nu even niet. Vanmiddag heb ik een poosje met LJ zitten
praten over het fractievoorzitterschap; ‘Hoe doe je het, spui je wijsheden’, zei hij.
Tja, hoe doe je dat? Ik heb voornamelijk gewerkt volgens de methode van de
georganiseerde chaos. Structuren vind ik beklemmend en niet voldoende flexibel.
De medewerkers gaan vaak 's avonds langer door dan hun arbeidscontract verlangt,
welnu, dan moet je ze ook 's morgens niet hard aanvallen als ze wat later komen. Als
ik onderlinge vetes tussen medewerkers opsnuif haal ik ze bij elkaar op mijn kamer
en zeg: ‘Out with it.’ Als de fractie voor een moeilijke beslissing staat, stel ik me
van tevoren op de hoogte van de standpunten, bepaal waar het volgens mij ongeveer
moet uitkomen, maar zeg dat voorlopig niet. Ik laat eerst de fractie praten. Mijn
standpunt formuleer ik dan meer in de vorm van een conclusie van het besprokene;
optisch (eigenlijk: auditief) kan dat allemaal versterkt worden door gebezigde
zinsneden van de fractieleden te gebruiken. Ach, in hun hart weten de fractieleden
natuurlijk best dat het zo gaat, en het kan alleen maar omdat inderdaad mijn mening
zich redelijk in het centrum van de partij bevindt (als regel).
Ik ben benieuwd hoe dat zal gaan met LJ, wiens opinies vaker dan de mijne buiten
dat centrum te vinden zijn - en hij is bovendien doller op structuren. Ik hoor dat hij
's morgens om negen uur al werkbesprekingen wil houden. Dat lijkt mij niks en dat
heb ik hem ook gezegd. Medewerkers die soms tot diep in de nacht blijven als er
politieke spanning is op het Binnenhof zijn vast geen ochtendmensen.
Afscheid - ik zal de fractie missen als het allemaal doorgaat. Elida, met haar
spontane uitbarstingen, Erwin met zijn diepliggende ogen waarin geen enkele boosheid
is, Chel met zijn vriendelijke aard en zijn onbegrijpelijke redeneringen.
Ook de medewerkers zal ik missen, Carla, wier competentie en goede zorgen ik
zeven jaar naast me heb gehad, Ernst met zijn po-
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litieke neus (ik kan er niet aan wennen dat hij lid van de fractie is, voor mij blijft hij
mijn politieke oor en oog), zelfs Jan Goeijenbier, die er pas een jaar is en nog veel
moet leren, maar die zich snel aanpast.
LJ had het over een afscheidsfeestje, dinsdagavond misschien, ja verdomd, we
kunnen ineens zover zijn. Vanavond moest ik naar een Wikor-vergadering,
waarschijnlijk ook mijn laatste daar. Acht jaar ben ik voorzitter van Wikor geweest,
het dienstverlenend instituut voor de muzische vorming van de jeugd. Ik weet
waarachtig nog steeds niet wat die letters WIKOR betekenen. Toch eens vragen. Ook
van die mensen daar neem ik met moeite afscheid, het zijn goede vrienden geworden.
Maar het wordt tijd dat ik daar weg ga, ik kan er te weinig aandacht aan besteden.
Afscheid - en toch hou ik van verandering. Er is niets in me dat hoopt dat er niets
verandert, dat we op de oude voet voortgaan.
Zou het trouwens doorgaan? Gisteravond had ik een alleraangenaamst gesprek
met formateur Van Agt op het terras van het Catshuis. Hij heeft me wel drie maal
verzekerd dat hij het kabinet nu toch echt tot stand wil brengen en hij bekende dat
dat eerder niet het geval was geweest. Hij zal tot de overtuiging zijn gekomen dat
hij zijn fractie uiteindelijk niet meekrijgt voor de Staphorster variant, en óns niet met
een combinatie met CDA en VVD. Toch kunnen er nog moeilijkheden rijzen. Gaius
heeft in zijn eindverslag geschreven dat in het constituerend beraad een geannoteerd
schema voor een regeringsverklaring zou moeten worden vastgesteld. Er zal
waarschijnlijk achter hebben gezeten dat hij H.M. niet een lege troonrede wil laten
voorlezen, maar ik vind het onverstandig. Als we inderdaad over de hoofdlijnen van
een regeringsverklaring zouden moeten praten dan zijn we er over een maand nog
niet. Dan komt de hele 4,5 miljard-problematiek weer op de agenda. Ik heb het Dries
dan ook in vele toonaarden ontraden en aangedrongen op hoogstens een opsomming
van de punten die we t.z.t. in de regeringsverklaring zullen opnemen. Joop weigert
in alle standen eraan mee te werken, naar ik hoor. Die zit trouwens met z'n congres.
Hij wil het congres, dat z'n fiat moet geven aan het van start gaan van het kabinet
met de PvdA erin, pas houden als hij de overtuiging heeft (eigenlijk: de garantie) dat
er geen problemen meer kunnen ontstaan. Vanmiddag heeft hij dat congres toch maar
geconvoceerd, voor a.s. woensdag. Terwijl Dries hem geen garanties heeft gegeven,
o jé.

Jan Terlouw, Naar zeventien zetels en terug

114
Vanmorgen waren we gedrieën bij Dries op het Catshuis, Ruud, Joop en ik. We
hebben het regeerakkoord vastgesteld. Het bevat alleen conclusies, en niet bijv. de
brief van Joop over de kernwapen-problematiek, zoals Joop wilde. Dat kostte toch
weer een hoop tijd.
Dries vroeg waar ik wilde zitten in de kabinetsvergadering. Dat lijkt vrij irrelevant,
maar is het niet. Hoe ‘zichtbaarder’ je bent, des te indringender kun je mee-vergaderen.
Voor de hand liggend zou zijn dat Joop als eerste vice-premier rechts van Dries
zit en ik links. Maar links zitten twee secretarissen. Rechts van Joop dan? Misschien
ga ik tegenover de voorzitter zitten, aan de andere kant van de lange zijde van het
ovaal. Daar heb je een goed overzicht, en je kunt gemakkelijk de aandacht van de
voorzitter trekken. Ik, die een deel van mijn leven voorzittend heb doorgebracht,
weet hoe belangrijk dat is.

Zaterdag 5 september
Het grootste deel van de dag heb ik besteed aan het lezen van het dossier voor de
nieuwe bewindsman van EZ. En met plezier. De meeste van de onderwerpen
interesseren me, de meeste bijdragen zijn trouwens helder en niet erg ambtelijk
geschreven. Dat geeft de burger moed. Mijn eerste richtlijn zal zijn: weinig rapporten
en veel uitvoerende maatregelen. Ik heb er hoe langer hoe meer zin in, al dringt tot
me door dat ik nog minder vrije tijd zal hebben dan de laatste jaren. En de grootste
ramp: 's morgens tijdig beginnen. Hoe wen ik daar ooit weer aan?

Maandag 7 september
Er zou vanmiddag constituerend beraad zijn, maar we horen niets. Gewoon niets.
Veertien beoogde ministers drentelen rond, komen nauwelijks tot werken, verkeren
in onzekerheid. Ik heb een gesprek met Rutten en later met Oele, voorzitter van de
voorlopige Energieraad, en verder verdoe ik mijn tijd met klusjes. Intussen duikt het
abortusprobleem weer op. Ineke heeft redelijke afspraken gemaakt met Til Gardeniers,
maar er blijkt een eigenaardige briefwisseling te bestaan tussen Til en Gaius. Daarin
staat, bevestigd door Gaius, dat Ineke alleen zal worden betrokken bij de voorbereiding
van de AMVB, niet bij de toepassing van de abortuswet en
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bij het erkenningenbeleid. (In de Algemene Maatregel Van Bestuur komt een aantal
uitvoeringsmaatregelen van de wet.) Dat is volstrekt in strijd met wat in de
onderhandelingen is afgesproken. Een onbedoelde ‘faut pas’ van Gaius? Ik bel hem
op, en hoor dat hij van mening is dat onder de AMVB alles begrepen moet worden.
Ik leg dat vast in een brief aan hem. Even later komt er een spoedbrief van Dries,
waarin hij vraagt per omgaande te mogen vernemen of de briefwisseling tussen Til
en Gaius onze instemming heeft. Dus bel ik Dries, leg uit wat er gaande is en spreek
met hem af dat we nu eerst maar eens aan Til en Ineke zullen overlaten om tot
sluitende, bevredigende afspraken te komen. Dries vertelt me ook waar de vertraging
vandaan komt. De Ruiter, als beoogd minister van Justitie, wil nog steeds
gegarandeerd hebben dat hij voor politie, gevangeniswezen en rechterlijke macht
voldoende geld krijgt. Dat kan natuurlijk niet, want het regeerakkoord is gesloten.
Met Ruud wordt naar een oplossing gezocht. Morgenochtend zullen we wel horen
wanneer het constituerend beraad zal zijn. Waarvan acte.

Dinsdag 8 september
Een dag vol gebeurtenissen die de ziel niet onberoerd laten. Eerst vanmorgen mijn
laatste (?) normale fractievergadering. Er moest nog hard worden gewerkt, ik kwam
nauwelijks klaar met de agenda. Ik ben geëindigd met het voorlezen van het rijmpje
over het CDA: dit is de C.
Daarna volgde, op het Catshuis, een prae-constituerend beraad. Prae, omdat de
Partij van de Arbeid-ministers nog geen toestemming van hun congres hebben
gekregen om tot het kabinet toe te treden. Een eigenaardige ervaring om daar met
z'n vijftienen voor het eerst te zitten. De mensen van het protocol hebben me toch
maar rechts van Joop geplaatst. Na deze middag weet ik meteen dat ik in het vervolg
veel van Joops volumineuze rug zal zien, want hij zit bijna steeds voluit naar Dries
gewend. En maar moeilijk doen. En maar veel woorden gebruiken. Dat steekt slecht
af bij de korte, conciese manier waarop Dries de vergadering leidt. Het enige echt
moeilijke punt is de kernwapenkwestie. Dries heeft een notitie voorbereid met als
belangrijkste vraagpunt wat we moeten antwoorden als de oppositie vraagt of het
denkbaar is dat het kabinet tot een positief besluit tot plaatsing komt. Joop weigert
iedere in-
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houdelijke discussie. Terecht, maar de manier waarop... Dries stopt de discussie over
het stuk onmiddellijk. We zullen nog wel horen of, en zo ja hoe, hij erop terugkomt.
Na de vergadering vraag ik hem of het zin heeft vanavond een afscheidsbijeenkomst
met mijn fractie te houden. Hij laat er geen twijfel over bestaan dat het kabinet er
komt.
Het etentje met de fractie is gezellig en ontroerend. LJ houdt een aardige, goed
voorbereide toespraak. Erwin spreekt recht uit zijn hart en treft me diep. Hij brengt
precies onder woorden wat ik altijd geprobeerd heb te bereiken. Ook Gerrit zegt een
paar hartelijke dingen. Alexandra en Kees Lambers zijn er ook bij. Een goede avond,
die me doet beseffen hoeveel ik zal missen.

Woensdag 9 september
Het gonst de hele dag van de geruchten. Zal de beëdiging morgen doorgaan? Het
Binnenhof is er algemeen van overtuigd dat het op z'n vroegst vrijdag zal zijn. Want
vrijdag heeft Jaap van Meekren uitzending, en Dries zit liever bij Jaap dan bij de
NOS. Ten afscheid eet ik met Carla. We hebben ruim zes en een half jaar in grote
vriendschap samengewerkt. Het valt niet mee zo'n relatie te beëindigen. We vinden
het allebei een beetje een droevige week.

Donderdag 10 september
Om tien uur is het constituerend beraad. Dries is in zijn beste bui. Hij heeft een brief
van Ed van Thijn opgediept waarin die verklaart dat hij in het kabinet de vrijheid zal
hebben een positief plaatsings-besluit te nemen, maar dat dit wel zal betekenen dat
hij vrijwillig, of door de fractie gedwongen, het kabinet daarna zal moeten verlaten.
Dries vraagt of de andere PvdA-bewindslieden die verklaring onderschrijven. Dat
doen ze, al moet Joop daar tot driemaal toe een sfeer-verslechterende opmerking aan
toevoegen. De vergadering duurt maar drie kwartier. Morgenochtend om elf uur
beëdiging op Huis ten Bosch.
Om één uur roep ik de fractie bijeen. Ik stel voor dat er nog onder mijn
voorzitterschap een nieuwe fractievoorzitter wordt gekozen. Na enig geharrewar
stemt de fractie ermee in. Men wil een discussie, tot verdriet van LJ, die gehoopt had
dat er een soort acclamatie-procedure zou kunnen worden gevolgd. We besluiten dat
er vol-
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gende week op de agenda een discussie over de inhoud van het fractievoorzitterschap
zal worden gezet. (Zo'n discussie heeft in 1973 geleid tot het aftreden van Hans van
Mierlo als fractievoorzitter.) Ik raad aan, als laatste politieke daad in de fractie, om
LJ met unanimiteit van stemmen te kiezen. Dat gebeurt. Ik draag de hamer over. LJ
houdt een kort toespraakje. Ineke en ik staan daarna op en verlaten de de Savornin
Lohmanzaal. Het dichtgaan van de deur is een heel weemoedig moment.
Ik ga een nieuw pak kopen, ter ere van de beëdiging. Ik slaag gemakkelijk, ik heb
een confectiefiguur. Ik ruim het bureau leeg. Alle nog niet beantwoorde brieven over
de formatie laat ik achter voor de nieuwe fractievoorzitter. Tassen met oude rommel
worden in de auto geladen, met de frisse bloemen die Jan Goeijenbier vanmorgen
op m'n bureau heeft gezet. Einde van een periode.

Vrijdag 11 september
Ik ben één minuut te laat op Huis ten Bosch. Ze werden al ongerust. Staande in een
halve cirkel, met H.M. in het midden, leggen we de eed af. Daarna de
staatssecretarissen. Na weken van droogte regent het eindelijk weer, zodat er geen
foto op het bordes kan worden genomen. We behelpen ons met de hall. Na een glas
champagne gaan we naar het Catshuis. Mijn eigen EZ-auto rijdt voor, met de heer
Stenfort als chauffeur. Op het eerste gezicht lijkt hij me minder fijngevoelig en
discreet dan verschillende andere chauffeurs die ik de afgelopen maanden heb
meegemaakt. We zullen zien. In het Catshuis nemen Jaap van Meekren en zijn
medewerkers interviews af. Tegen tweeën word ik naar het departement geracet,
waar ik een uurtje met Gijs van Aardenne praat. Het is een plezierig gesprek. Hij is
geen slechte minister geweest, en dat kun je van mij nog niet zeggen. Om drie uur
komen ook de oude (Ted Hazekamp en Beyen, die meneer tegen me zegt)
staatssecretarissen en de nieuwe (Wim Dik en Piet van Zeil) binnen, mitsgaders de
directeur van de Dienst Externe Betrekkingen (Godijn) en de chef van het Kabinet
(mijn kabinet? en heet hij Mackay?), en de SG Frans Rutten, die ik al ken. Dat ik die
namen allemaal opschrijf is puur om te oefenen. Want na het zetten van
handtekeningen en het drinken van een glas wijn gaan we naar een andere zaal, waar
de hoofden van dienst en andere opperpoezen zich hebben verzameld. Poezen zijn
er overigens niet bij, het is een en al man wat de klok slaat. Vrou-
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wen kunnen tot deze hoogte niet reiken, er is nog heel wat mis in de samenleving.
Deze topambtenaren, die allemaal tot gisteren meer verdienden dan ik, komen langs
en worden aan Wim, Piet en mij voorgesteld. Ik hou een kort toespraakje, maar ik
voel me zweven, ik voel me alsof dit alles iemand anders overkomt en ik sta toe te
kijken. Om kwart over vier trekken Rutten, het hoofd van de directie Algemene
Economische Politiek (Van der Harst?) en ik ons terug op mijn kamer, die afgrijselijk
is gemeubileerd - hetgeen zal moeten veranderen - om even te praten over de
troonrede. Ik maak ook kennis met mijn nieuwe secretaresse, mevrouw Flint, een
rondborstige dame die zo te zien weet wat ze wil. Hopelijk zal ze het op prijs stellen
als ook ik weet wat ik wil. En hopelijk zal ik binnenkort weten wat ik wil. Met
vervanging van het meubilair kom ik er niet. Wat een namen trouwens. De bijna
twee meter hoge Stenfort als chauffeur, van Heck als kamerbewaarder en Flink als
secretaresse. Zouden ze op naam zijn uitgezocht?
Op het Catshuis praat ik nog een tijdje met Joop en Dries over de troonrede. Dries
heeft een concept gemaakt en we komen er vrij snel uit. Ik doe er niet veel aan,
trouwens. Met z'n drieën aan een tekst knoeien ligt me niet. Ik trek me veel liever
even alleen terug om iets te schrijven of te dicteren. Op weg naar Amersfoort ga ik
als een kind met de telefoon zitten spelen. In Soesterberg bel ik Alexandra om te
zeggen dat ik er over vijf minuten ben. Als ik aankom staan ze met z'n allen op straat.
Er zijn bloemen en telegrammen. Ik ben minister van Economische Zaken en
vice-premier. Wat een krankzinnige gedachte. Ik voel me totaal uitgeput. Sinds een
uur heeft een felle neusverkoudheid toegeslagen, terwijl ik bijna nooit verkouden
ben. Sluit ik dit dagboek hiermee af? Dat zal ik morgen wel beslissen. Nu wil ik gaan
slapen, met tien schone zakdoeken.
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IV Eerste kabinetscrisis
(14 september 1981-20 november 1981)
Maandag 14 september
In het grauwe licht van acht uur 's morgens maak ik kennis met chauffeur nr. 2, Roel
van der Post. De namen blijven toepasselijk. Zo op het eerste gezicht een man naar
mijn hart. Als ik zeg dat ik af en toe een stukje zelf zal willen rijden, om het niet te
verleren, stopt hij meteen om me de knopjes te leren kennen. En die zijn er veel.
Op het departement begin ik met het voorzitten van een stafvergadering, waaraan
deelnemen, behalve de staatssecretarissen (vandaag werkt Wim Dik nog wat lopende
zaken in Oss af), de SG en zijn plaatsvervanger, de DG's en, de hoofden van de
stafdirecties. Ik noem een paar agendapunten en vraag dan wie de agenda nog wil
aanvullen. De p.l.v. SG, de heer Bos, zegt bezorgd dat het eigenlijk anders hoort te
gaan. We moeten de laatste kabinetsvergadering bespreken en vervolgens is er een
rondvraag. Het amuseert me. Meneer Bos zal er gauw aan wennen dat sommige
dingen een klein beetje zullen veranderen.
Gesprekken met de DG I en de DG E en de directeur AEP. Ik moet een beslissing
nemen over de gasprijs voor kleinverbruikers. Een politiek gevoelig punt. Het VEGIN
weigert in te stemmen met de 10 ct (plus 1,8 ct BTW) die Van Aardenne in de
miljoenennota heeft gezet. Daarom had v.A. besloten de Wet op de aardgasprijzen
toe te passen om de verhoging erdoor te drukken. In de Kamer is dat waarschijnlijk
onhaalbaar. Het regeerakkoord spreekt over een geleidelijke aanpassing. Ik ga
proberen het VEGIN mee te krijgen met twee maal 5 ct (plus BTW). Omdat in het eerste
halfjaar 60% van het jaarverbruik wordt opgestookt komen we dan gemiddeld uit op
7 ct. Van de medewerking van Fons heb ik me telefonisch verzekerd, want ministers
van Financiën waken over de inkomsten van het Rijk.
Ik blijk allerlei andere beslissingen te moeten nemen. Prijsbeschikkingen,
decoraties, benoemingen. Overal zijn keurige notities bij, met argumenten en adviezen.
Om zes uur ga ik nog even langs bij
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Ed van Thijn om met hem, Joop en Job te praten over de aangekondigde blokkade
van Dodewaard. Als ik om negen uur thuis kom ben ik moe, maar ik heb toch het
gevoel dat ik dit al eens eerder heb meegemaakt. Ik weet wat het is. In wezen wijkt
het niet veel af van wat ik als fractievoorzitter zoveel jaren heb gedaan: ieder uur
een nieuw probleem en aan één stuk door een oordeel vormen, beslissingen nemen.
Een aangenaam gevoel doorstroomt me: waarschijnlijk kan ik het.

Dinsdag 15 september
Prinsjesdag 1981. Gisteren zijn vader en moeder verhuisd naar Zeist. Alexandra en
ik halen hen af. Met z'n vieren rijden we naar Den Haag. Alle bewindslieden zijn
met hun wederhelften verzameld in de Trèveszaal. In ganzepas en jacquet lopen we
later de Ridderzaal binnen. Ik voel me verlegen onder de blikken van al die
overbekende mensen in de zaal, in de eerste plaats de leden van de Staten Generaal,
waarvan ik geen deel meer uitmaak. De troonrede is mager, maar Beatrix leest hem
heel aanvaardbaar voor. In het Catshuis is een prima lunch aangericht. Later ga ik
naar de rolzaal voor een life televisieuitzending. Dat is werk waaraan ik gewend ben.
Gauw stukken tekenen op het departement en dan naar de AVRO-happening in de
rookzaal van de Tweede Kamer. Tientallen mensen klampen me aan, om te feliciteren
of een probleem aan te snijden. Misschien hang ik in het vervolg een bord op m'n
rug: ‘Als ik losloop ben ik niet te spreken over staatsaangelegenheden.’

Maandag 21 september
De vorige week heeft een maand geduurd. Zoveel nieuwe problemen kwamen op
mijn pad, zoveel nieuwe gezichten dienden zich aan, zoveel beslissingen moesten
worden genomen dat ieder uur de inhoud had van een dag. Vrijdagavond was ik haast
lichamelijk ziek van vermoeidheid, ofschoon ook het niet roken sinds de beëdiging
een rol zal hebben gespeeld. Met een zekere angst voor de nieuwe vermoeidheid ben
ik vanmorgen naar het departement gegaan, maar het is meegevallen. Blijkbaar wen
ik al. Of komt het door de rust van het weekend? De hele dag heb ik
begrotingsbesprekingen gevoerd met de DG's. Voor het geval er nog iets valt bij te
stellen aan de begroting '82 heeft ieder directoraat-generaal zijn wensen.
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Het gaat gelukkig zakelijk. De mensen zijn aan de stijve kant, maar zo te zien aardig
en integer. Vanmiddag om vijf uur zijn alle D'66-bewindslieden plus LJ bij me op
bezoek gekomen om eens te praten over de manier waarop we contact kunnen houden.
Ik ben ervan geschrokken. Ze kwamen voor hun doen zwijgend en bleek binnen en
zetten het op een drinken. Ineke doodmoe, Hans veel minder baldadig dan we van
hem gewend zijn, Michiel zwijgzaam. Kortom: allemaal bekaf en eenzaam. Het zal
wel wennen, maar een zwaar beroep is het.
Politiek is het volgende nog van belang. Ten eerste heb ik vorige week
aangekondigd dat tot 1 juli de aardgasprijs voor kleinverbruikers zal stijgen met 7
cent, exclusief BTW. Door de termijn van twee maanden in de Wet Aardgasprijzen
en een paar verplichte overlegtermijnen moest ik dit wel doen voordat ik het kabinet
kon raadplegen. Wel heb ik telefonisch met Van der Stee overlegd. Den Uyl heeft
zaterdagavond voor Brandpunt gezegd dat er per jaar 4 miljard extra geïnvesteerd
moet worden en dat de aardgasbaten met een miljard per jaar moeten stijgen, afgezien
van de kleine velden (denk ik dat hij bedoelde). Daarmee beweegt hij zich op mijn
terrein. Max van der Stoel heeft naar buiten geklept over de afspraken tussen Hans
en hem over de task force. En dus zal het woensdag in het kabinet wel verwijten
regenen. Gelukkig stomp ik snel af. De felle verwijten van Wiegel aan mijn adres
op zijn partijraad doen me totaal niets.

Zondag 27 september
Waar is Joop den Uyl mee bezig? Hij maakt heel ambtelijk en politiek Den Haag
onrustig. Woensdag heeft hij een voorstel ingediend om een ministeriële commissie
voor het werkgelegenheidsplan in te stellen. Onder zijn voorzitterschap
vanzelfsprekend. Die commissie zou niet meer in overeenstemming met andere
betrokken bewindslieden handelen, maar na overleg met hen. Het hele economische
structuurbeleid zou er onder vallen, en de bouw, en wat niet al. ‘Zeer oncollegiaal,’
schreef Frans Rutten met de hand bij de ambtelijke nota. Joop is fanatiek doende met
zijn werkgelegenheidsplan. Hij verwaarloost er andere taken voor. Volgens Harry
Leliveld (DG-industrie) weten de ambtenaren op SoZa op tal van punten niet met
welke instructie ze ambtelijk overleg moeten voeren. Uyl heeft geen tijd voor ze. Hij
wil een miljard of meer extra
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uit de aardgasbaten peuren, maar zoveel ruimte is er helemaal niet. Hij wil fondsen
aanboren door beleggingsafspraken te maken. Maar: slechts zes procent wordt door
de institutionele beleggers in het buitenland belegd. Hij wil geld vrijmaken door
meer loonmatiging. Prima, maar dat geld krijgt de overheid niet in handen. Wat de
overheid erdoor uitspaart aan lagere salarissen van ambtenaren is nodig om de mindere
belastingopbrengst te compenseren. Hij wil meer ombuigen. Waar? Bij Onderwijs?
Bij CRM?
Joop gedraagt zich alsof hij nog maar een jaar de tijd heeft, alsof hij nog één grote
slag moet slaan. Ik mag hem nog steeds, maar ik ben niet onder de indruk van zijn
economische inzichten. En wat kost hij een tijd!
Ik heb de aardgasprijzen in de MR verdedigd. De beslissing wordt genomen in
samenhang met alle beslissingen voor de regeringsverklaring, maar ik haal het wel.
Ik ben ook voor het eerst in de Tweede Kamer geweest, voor het beantwoorden van
mondelinge vragen over inkrimping van personeel bij Philips Stadskanaal. Het went
al. Ik ben kort thuis, maar regelmatiger dan in mijn tijd als kamerlid. Moe ben ik
wel. Campagne, formatie, een nieuw departement, het is veel zo achter elkaar. Ik
heb Hanny Flint gezegd dat er van 1 tot 10 januari geen afspraken in de agenda
mogen. Ik zie waarachtig uit naar vakantie. Dat is me in geen twintig jaar gebeurd.

Maandag 28 september
Vanmiddag in Utrecht oratie van Hans de Kluiver, een vroegere collega van het
FOM-instituut voor Plasmafysica. Hij gaf een boeiend overzicht van de stand van
zaken bij het fusie-onderzoek, maar het kwam me bekend voor. Is er zo weinig
opschiet geweest in de tien jaar die zijn verstreken sinds ik er weg ben? Het deed me
goed al die bekende gezichten weer eens te zien. Dat rijtje hooggeleerden in toga's,
Kees Braams, Pieter Endt, Nico van Campen, Kees Alkemade. Die laatste vertelde
me dat hij leukemie had, maar dat een Amerikaanse arts hem had genezen met
cortizon. Er is voortgang in de geneeskunde op dit gebied. Kees zag er bepaald niet
slecht uit. Moge de genezing blijvend zijn.
Vanavond gegeten met Frans Swarttouw en zijn verkoopman Daan Krook. Van
onze kant was Harry Leliveld er bij. Swarttouw gelooft echt in zijn MDF 100, die tot
stand moet komen door het ontwerp van de Fokker F29 om te bouwen met hulp van
de McDo-
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nald-Douglas-ontwerpen. Maar er zijn nog maar weinig ‘launching customers’
(klanten op grond van de tekentafelmodellen). Het is lang niet zeker dat het contract
volgend jaar gesloten zal kunnen worden. Swarttouw zal wel realist blijven. Hij is
te ijdel om te mislukken, en waarschijnlijk ook te goed.
De beurs is vandaag dramatisch ingestort, waarschijnlijk dankzij de voorspellingen
van ene meneer Gilmore. Alleen Wall Street hield stand. Griezelig.

Dinsdag 29 september
De effectenbeurzen hebben zich vandaag ruimschoots hersteld. Toch blijf ik het
onrustbarend vinden. Ook aan de crash van 1929 gingen een paar van die
paniekdalingen vooraf. Als er een beurspaniek uitbreekt die een poosje aanhoudt,
beschikt dan met name Amerika over het monetaire instrumentarium om de zaak te
redden?
Vandaag ben ik voor het eerst in de gewijde zalen van de Eerste Kamer geweest,
om een wetsontwerpje over volkstellingen te verdedigen. Ik heb geleerd dat ik
ambtelijke notities in zo'n geval moet voorzien van trefwoorden, want in het voorlezen
van een ambtelijke zin van een meter lengte, waarbij je pas tegen het eind te weten
komt waar het over gaat, slaag ik niet.
Vandaag ook voor het eerst mondeling overleg gehad met een kamercommissie,
die van de Waddenzee, waarvan ik zelf jaren voorzitter ben geweest. De boodschap
die ik moest brengen was niet leuk. Jaren heb ik gestreden tegen gaswinning op
Ameland, en nu ik zelf beslissingsbevoegdheid heb, moet ik constateren dat ik die
winning waarschijnlijk niet meer in rede kan tegenhouden. Een beroep op artikel 61
van de Wet op de Raad van State is nauwelijks mogelijk, want er zijn geen echt
nieuwe feiten. En een kameruitspraak kan voor de Raad van State geen nieuw feit
zijn. De Raad van State is er immers o.a. om burgers bescherming te geven tegen
beleidsombuigingen, of liever tegen nadelen die daar voor hen uit kunnen
voortvloeien. Als we als regering een beroep op art. 61 zouden doen dan verliezen
we het. We zouden dan nog contrair kunnen gaan tegen de uitspraak, maar dat lijkt
me in strijd met de rechtszekerheid. Lastig werk, regeren.
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Woensdag 30 september
Met Dries gegeten in de Flaneur. We hebben het erover gehad hoe we de plannen
van Joop tegemoet kunnen treden zonder al te grote politieke schade aan te richten.
Gisteren zei ik tegen Wim Meyer, nu fractievoorzitter van de PvdA: ‘Het kan niet
anders of Dries ziet met belangstelling hoe Joop en ik steeds verder uit elkaar drijven
- door de bemoeizucht van Joop overigens. Als de bonje groot genoeg is wordt een
crisis interessant. D'66 kan dan moeilijk opnieuw bepleiten dat de PvdA zo nodig in
de regering moet. Een kabinet van CDA, VVD en D'66 ligt dan voor de hand.’ Wim
zag dat gevaar ook levensgroot. Hij zou doen wat hij kan.

Zaterdag 3 october
Vanavond moesten de ‘deviezenministers’ ineens opdraven bij Financiën. De Duitse
Bondsrepubliek en Frankrijk zijn het eens geworden over een vergroting van de
‘afstand’ tussen hun beider munten van 9,5%. Morgen vergaderen de ministers van
Financiën in ECOFIN-verband in Brussel. Op Financiën waren behalve Van der Stee
ook Den Uyl, Jan de Koning en Van der Stoel. Verder nog Zijlstra, om namens de
Ned. Bank te adviseren. Iedereen was het erover eens dat Nederland bij de D-Mark
moet blijven, behalve Den Uyl. Die vreest verslechtering van de exportpositie, niet
helemaal ten onrechte. Daar staat tegenover dat door de opwaardering het prijspeil
van de invoer daalt, en daarmee ons kostenniveau, dus de inflatie. Er is ook een
gunstige invloed te verwachten op de rente. Immers, als de gulden wordt ingedeeld
bij de zwakke munten verlangt men op leningen in guldens meer rente. De munt kan
dan immers verder dalen, minstens binnen de toegestane bandbreedte van het EMS
(Europese Monetaire Systeem). Volgens Jelle Zijlstra begint het al moeilijk te worden
om op onze leningen in het buitenland, nodig om het gigantische begrotingstekort
te dekken, voldoende inschrijvingen te krijgen. Als we nu mee-devalueerden zou dat
in de toekomst nog een stuk moeilijker worden. Alle andere landen in de EG proberen
zo dicht mogelijk bij de DM te blijven. Wellicht zijn wij de enigen die dat zal lukken.
Joop legde er zich tenslotte bij neer. Hij krijgt wel heel wat te verstouwen.
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Dinsdag 6 october
Ik had voor vandaag de vaste kamercommissie voor kernenergie geconvoceerd om
een uiteenzetting te geven over de studiecommissie die ik van plan ben in te stellen.
Ik had echter op de convocatie laten zetten: gesprek over een nader mede te delen
onderwerp in een besloten zitting. Dit moet de nieuwsgierigheid hebben gewekt,
want de belangstelling was overweldigend. Zelden zoveel commissieleden bij elkaar
gezien. Overigens werd het op prijs gesteld dat ik open kaart speelde. Er was vrijwel
geen kritiek op mijn voorstel om een kleine commissie te benoemen, met als taak
vooral ‘fact finding’. En met Wiro Beek als voorzitter waren ze ook best tevreden.

Donderdag 8 october
Voor de zoveelste keer vandaag bijeenkomst in de ‘vijfhoek’, die bestaat uit de
‘driehoek’ (Financiën, EZ en SoZa) plus Binnenlandse Zaken, plus de
minister-president. In de vijfhoek moet de basis worden gelegd voor de
regeringsverklaring. We schieten niets op, het lijkt alsof de formatie gewoon verder
gaat. Fons wenst vast te houden aan een financieringstekort van maximaal 6,5% en
ik vind dat hij gelijk heeft. Joop daarentegen wil drie à vier miljard hebben voor zijn
werkgelegenheidsplan. Tot nu toe heb ik me hard tegenover hem opgesteld. Op drie
manieren heeft hij mijn wrevel gewekt: a) hij heeft voorbarig in de publiciteit een
aantal onhaalbare eisen gesteld; b) hij heeft zich op ontoelaatbare wijze met mijn
verantwoordelijkheden bemoeid; c) hij kost te veel tijd met z'n eindeloze betogen.
Zou hij de les geleerd hebben dat het zó niet gaat? Zou ik de teugels een beetje
laten vieren? LJ belt op en dringt er op aan dat ik me niet door Dries van de PvdA
laat vervreemden. Ja ja. Ik heb nu niet meer primair een partijpolitieke
verantwoordelijkheid. Nu gaat het om gezondmaking van de economische structuur,
om het bevorderen van winstgevende investeringen, om industriële vernieuwing.
Toch voel ik me na het telefoongesprek wat milder gestemd. Ik ga de vergaderzaal
weer binnen en sla een verzoenende toon aan: kom aan, Fons, de MIP kan wel als
irrelevant voor de begroting worden beschouwd. Meteen ontstaat er een sfeer van
geven en nemen en binnen een uur ligt er een compromis voor het financiële kader.
Er zit natuurlijk een hoop lucht in, want er zíjn nu eenmaal geen drie miljard gulden,
maar in de politiek moet je wel vaker met lucht
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werken. Ik heb aangeboden om twee miljard m3 aardgas extra te verkopen, die het
vorige kabinet heeft gekort op het gasafzetplan, op voorwaarde dat er voor een flink
deel energie-besparende investeringen mee zullen worden gefinancierd. Die kan Joop
dan toch bijschrijven in zijn werkgelegenheidsplan. Joop is opgelucht. Om vier uur
gaan we naar de ministerraad. Het compromis wordt met een sneltreinvaartje
aangenomen.

Vrijdag 9 october
We halen het niet om maandag, zoals afgesproken, de regeringsverklaring te houden.
Het compromis moet nog worden vertaald in een stuk van Financiën en dat stuk moet
de ministerraad passeren. Nog belangrijker is dat Dries het niet kan opbrengen. Hij
was prikkelbaar en dat deed een waarschuwingslichtje in mijn achterhoofd
opflikkeren. Vanmiddag zaten hij, Joop en ik even bij elkaar en hij zei: ‘We halen
het technisch niet, maar wat nog belangrijker is, ik kan het niet. Ik ben er noch fysiek,
noch mentaal tegen opgewassen om maandag al in de Kamer te staan. We moeten
het een week uitstellen.’
Joop reageerde op deze opmerking begrijpend, in de vorm van een zeer
vermoeiende toespraak van een kwartier, waarna Dries er zéker niet meer tegen was
opgewassen. In zijn hart geloofde Joop weinig van de mentale uitputting van Dries.
Hij fluisterde me in dat er een politieke reden achter zat, maar wist me de draagwijdte
daarvan niet te verduidelijken.
Onder de doem van dit hoogst ongelukkige uitstel moest vandaag de ministerraad
worden gehouden. En er kwam nog iets anders bij, namelijk de brief van Financiën.
Daarin was het compromis van gisteren financieel vertaald, maar ongelukkig gesteld,
onbegrijpelijk voor de meeste leden van de Raad. Op het eerste gezicht leek het of
er voor het werkgelegenheidsplan nog maar een tiende over was, 300 miljoen. De
lucht was uit het compromis geknepen, de flauwe kul was zichtbaar geworden.
Het is bepaald jammer dat art. 25 van het reglement van orde van de ministerraad
me niet toestaat te onthullen wat er vandaag door wie allemaal is gezegd. Want dat
mocht er wezen. Als dit de toonzetting wordt voor de toekomst, dan gaan we boeiende
tijden tegemoet. Er is geen sprake van onderling vertrouwen. Er is nog niet het begin
van een team, van een groep mensen die zich verbonden
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voelen door een gemeenschappelijke taak. Het eind van het liedje was dat er is
geschorst voor politiek beraad, dat wil zeggen overleg met de betrokken
fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Ik vraag me af of het ooit eerder is
voorgekomen dat een kabinet nog vóór de regeringsverklaring al in zo'n politiek
conflict was geraakt. Diep teleurstellend, om niet te zeggen beschamend. Hans v.M.
en ik zijn LJ gaan opzoeken en hebben nog uren in de nacht met hem zitten praten.
Het kabinet is een paar weken oud, maar nu al is gebleken dat deze samenstelling
onmogelijk is.
Het kan niet. Joop heeft nu bonje met Dries, met mij en met Fons. Hij had grote
kwaliteiten, maar hij heeft zichzelf overleefd. Hij is onmogelijk geworden. Als Dries
ook eens wat zegt zit hij na een halve minuut onrustig te schuiven op z'n stoel en na
vijfenveertig seconden begint hij te interrumperen. Zijn ideeën over de economie
zijn verouderd. Hij neemt onbehoorlijk veel spreektijd. Hij laat niemand uitpraten.
Als we deze botsing te boven komen zal er gauw een andere volgen. Er is in deze
constellatie niet met hem samen te werken.

Zondag 11 october
Een weekend vol telefoontjes, bilaterale en multilaterale contacten. LJ, Wim Meyer
en Ruud Lubbers werken goed samen. Vanmiddag ben ik even bij Ruud langs geweest,
daarna hebben Henk, Hans en ik bij LJ met elkaar gesproken. Fons schijnt nog steeds
aangeslagen te zijn. De PvdA-ministers hebben een compromis uitgewerkt dat Jos
van Kemenade morgenochtend met Fons gaat bespreken. Daarna ga ik met hem
lunchen en later komt Joop op bezoek. Een loshangend dagje, in het niemandsland
tussen breken en lijmen.

Maandag 12 october
Ameland blijft me dwars zitten. Ik heb het dossier vrijdag meegegeven aan Michiel
Scheltema, met de vraag of hij nog een juridische weg zag om gaswinning tegen te
houden. Zijn antwoord vandaag was somber. Alleen de provincie zou nog iets kunnen
doen, maar dat leidt natuurlijk tot een Arob-beroep dat ten gunste van de NAM uitpakt.
Ik heb gedeputeerde Dankert uit Friesland opgebeld en hem gezegd dat er misschien
uitstel is te ontlenen aan het feit dat ik schriftelijk aan de NAM heb gevraagd of ze
niet eerst de zeelokaties

Jan Terlouw, Naar zeventien zetels en terug

128
willen ontsluiten en pas later die op het land (GLC), conform een suggestie van Zijlstra,
PvdA. Ik wou dat ik een manier wist die de rechtszekerheid onaangetast liet. Want
dat laatste is nog belangrijker dan het onaangetast laten van natuurgebieden. Het
verschil tussen zowel communisme als fascisme en ons bestel is het verschil in de
rechtspositie van een individu (ook al is dat een oliegigant) tegenover de Staat. Ik
wens ons bestel te bewaken.
Dries heeft vanmiddag in de Kamer verklaard dat we om technische reden nog
een week nodig hebben. Het conflict is vrij goed geheim gebleven. Vóór het weekend
zullen de fractievoorzitters kunnen beschikken over de tekst van de
regeringsverklaring. Nou nou. Dat wordt een lange week. Het compromis van de
PvdA'ers bestaat uit een inwilliging van al hun eisen plus nog wat, nl. een derde
miljard kubiek aardgas en een pro memorie post van 1,2 miljard voor de oneigenlijke
combinatie van meer Slochteren-geld, investeringsloon en beleggingsafspraken. Drie
appels plus vier peren plus vijf pruimen zijn samen een kilo fruit. Vooruit dan maar.

Woensdag 14 october
Gisteren hebben Joop, Fons en ik een compromis bereikt. Er is wat extra financiële
ruimte gekomen voor zover bepaalde ‘gaten’ op VRO en op Sociale Zaken zelf
geloofwaardig kunnen worden gedekt. Vandaag had Financiën de compromissen
verwerkt in een stuk. Weer is de ontstane ruimte gebruikt om gaten te dekken, zodat
voor nieuw beleid weinig overblijft. Opnieuw is de PvdA woedend, maar de
conversatietoon is zeer hoffelijk. Er is kennelijk op Joop ingepraat. Hij doet zijn best,
spreekt korter en interrumpeert minder. Men heeft hem gezegd dat ik niet meer met
hem in één ruimte kon vertoeven, wat hij me meesmuilend onthulde toen ik hem op
de lunch nodigde. Morgenochtend gaat de boel kapot, dat kan haast niet anders. Het
is te krankzinnig om los te lopen. ‘Volgende week heeft de PvdA z'n congres,’ zei
Carla Pauw, kien als altijd. Ze kon best eens gelijk hebben.

Vrijdag 16 october
We zijn alweer demissionair. Vanmorgen om tien uur heeft Van Agt het ontslag van
het hele kabinet aan de Koningin aangeboden. Mijn ontgoocheling mag er zijn. Ik
neem het de PvdA zeer kwalijk
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dat ze zich uiteindelijk niet hebben willen neerleggen bij de mening van de
meerderheid, niet alleen in het kabinet, zeker ook van de bevolking. Vechten is best,
maar een democratische houding is ook iets. Nog altijd handelt de PvdA vanuit een
meerderheidsstrategie. Hans van Mierlo was er een voorstander van dat niet zou
blijken wie in de meerderheid en wie in de minderheid was in het kabinet. We zouden
het dus niet op besluitvorming moeten laten neerkomen, maar alle ministers zouden
hun portefeuille moeten neerleggen, waarna de formatie kon worden voortgezet, met
een in status verlaagd kabinet. Dat is uiteindelijk niet gebeurd, want Henk Zeevalking
en ik voelden er niet veel voor. We hebben een compromis bedacht tussen de
voorstellen van de PvdA en die van Financiën. Er is natuurlijk veel geschorst, veel
overlegd, veel gesleuteld aan teksten. Aan het eind van de middag kwam Dries met
een eindvoorstel. Daarin zat heel wat van onze voorstellen verwerkt. Er is geschorst
tot halfelf in de avond. De PvdA bleef tegen. Daarna hebben Dries, Joop en ik nog
langdurig beraad gevoerd over de wijze waarop we er verzekerd van konden zijn dat
alle ministers hun portefeuille ter beschikking zouden stellen.
Na zeer lang gezeur is conform gehandeld. Hans was diep bedroefd. Hij zondert
zich veel af met PvdA-leden. In z'n uitlatingen buiten de ministerraad is overduidelijk
dat hij de kant van de PvdA kiest en mijn opstelling afkeurt. Zo gauw al na het tot
stand komen van het kabinet gebeurt wat ik heb gevreesd: aanzienlijk verschil van
mening tussen Hans en mij over de manier waarop de PvdA moet worden benaderd.
Mocht het kabinet worden voortgezet, dan houden we in dit soort situaties problemen.
Je zou zeggen dat we chique hebben gehandeld tegenover de PvdA, die door de
procedure die we hebben gevolgd niet uit het kabinet is gestuurd, hoewel ze weigerden
zich neer te leggen bij een meerderheidsbesluit. Maar nee, weer niet goed. Na afloop,
tegen zessen in de ochtend, zat Van Mierlo somber te mompelen dat het allemaal zo
vreselijk was. Voor wie? Voor de PvdA. Ze aten genadebrood, en dat was
buitengewoon immoreel van ons. ‘Wat had je dan in godsnaam gewild,’ vroeg Wim
Dik. ‘Ze hadden kunnen opstappen maar dat vond je ook niet goed.’
‘Ik weet het niet meer op dit moment,’ zei Hans, ‘maar ik voel aan m'n buik dat
het niet goed is.’
‘Ik zou eerst maar eens bedroefd zijn over D'66,’ zei Michiel Scheltema. ‘Daar is
je buik in de eerste plaats voor ingehuurd.’
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Zaterdag 17 october
Het is allemaal mijn schuld, volgens sommige kranten, zoals de Volkskrant. Ik had
de kant van de PvdA moeten kiezen. Waarom ik dat niet heb gedaan, daarover bestaan
verschillende opvattingen. Ik sta te zeer onder invloed van m'n rechtse ambtenaren.
Of ik ben te woedend op Den Uyl. Of ik heb nergens enig begrip van en zwalk maar
wat rond. Het schijnt ondenkbaar te zijn dat ik uit overtuiging, uit een eigen visie op
de financieel/economische toestand, de lijn heb gekozen die een andere is dan die
van de PvdA. Ofschoon ik toch in de campagne steeds heb gehamerd op onze
verschillen met de PvdA op dit punt. Uit partijpolitieke overwegingen had ik mezelf
medeverantwoordelijk moeten maken voor onsolide financiering, voor een weg die
niet leidt naar rendementsherstel en structuurvernieuwing van de Nederlandse
industrie. De heren kunnen het me doen. In mijn nieuwe functie zal ik doen wat ik
nodig acht, al krijg ik de hele pers tegen me. Voor de verkiezingen werd ik door
rechts gehaat en door links gewantrouwd. Nu haat links me en wantrouwt rechts.
What the hell.

Maandag 19 october
Zaterdag heeft H.M. twee PvdA-economen benoemd als informateurs: Kees de Galan
en Victor Halberstadt. Vanmiddag ben ik even bij ze langs geweest. Geen van beiden
ken ik meer dan oppervlakkig. Afgesproken is dat ik woensdag voor langere tijd met
hen zal praten. Ook Duisenberg was aangezocht door H.M., maar die heeft geweigerd
omdat hij president wordt van de Nederlandsche Bank. Terecht, vind ik. Overigens
zit Duisenberg volledig op mijn lijn, en naar mijn indruk geldt dat in vrij grote mate
ook voor De Galan en Halberstadt. Behalve voor wat betreft de omvang van het
financieringstekort. Daarover hebben beiden onlangs, als lid van de commissie van
economische deskundigen uit de SER, geschreven dat terugdringing daarvan minder
urgent is dan een aantal andere zaken, zoals rendementsherstel. Dat vind ik natuurlijk
ook, maar de vraag is of rendementsherstel mogelijk is bij de huidige hoge rentestand
en dús bij deze omvang van het financieringstekort.
Vanmorgen had ik ook een plezierig gesprek met Andriessen, Europees
Commissaris voor het concurrentiebeding. Hij zit er wel bovenop. Verschillende
toekenningen voor de GPT (grote projectentoeslag) in het kader van de WIR zijn door
hem afgewezen. Nu
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wil hij een overeenkomst tussen Nederlandse en Vlaamse uitgevers over verticale
prijsbinding van boeken vernietigen. Dat zou betekenen dat bedrijven als bijvoorbeeld
Albert Heijn bestsellers via een Belgische boekhandelaar zouden kunnen betrekken
en dan hier onder de prijs verkopen. Aardig voor de handel, slecht voor de cultuur.
Want hoe wordt de nauwelijks verkoopbare gedichtenbundel dan in de toekomst
gefinancierd? Frans Andriessen is bereid zijn beschikking nog even op te houden,
maar dan moet hij wel een krachtig signaal krijgen dat wij wetgeving aan het
voorbereiden zijn.
Vanavond ben ik naar Heerlen geweest, voor een toespraak in het kader van de
gemeenteraadsverkiezingen, nodig geworden door de gemeentelijke herindeling. Ik
vond het een genoegen om weer eens een partijbijeenkomst toe te spreken, al was
er wel een lange tocht voor nodig. Gelukkig was Carla mee, om me onderweg de
ontwikkelingen op het Binnenhof te verklappen. Hoe langer hoe meer word ik me
ervan bewust dat als ik een politiek adviseur aantrek, die vooral de functie moet
hebben van sonde op het Binnenhof. Ik mis het dagelijkse brainstormen over
partijpolitiek wat ik zo vaak met Carla en Ernst heb gedaan. Het keurslijf van de
bestuurder knelt.

Vrijdag 23 october
Joop doet heel vriendelijk en ontspannen tegen me. Ik heb nog altijd een zwak voor
hem, daar hebben onze meningsverschillen niets aan veranderd. Hans van Mierlo is
naar de Nuclear Planning Group geweest in Glen Eagles waar hij het dubbelbesluit
wel en niet heeft herbevestigd. Wél omdat in feite is vastgesteld dat het dubbelbesluit
bestaat, niét omdat het niet in een officieel statement is vastgelegd. Hij heeft daarmee
maximale verwarring gesticht, en dat is in de huidige omstandigheden niet zo gek.
Voorlopig komt hij er mee weg. In december zouden de Amerikanen, die dan
onderhandelen met de Sovjetunie, wel eens kunnen staan op formele herbevestiging,
om hun positie in de onderhandelingen sterker te maken. Als de formatie, waar weinig
schot in zit, nog een poosje voortduurt, hebben we tegen die tijd twee crises tegelijk.
Dan kan ons congres ook een dubbelbesluit nemen. Jan en Hans allebei weg, wegens
meningsverschillen met de PvdA. Want de PvdA laten zwemmen kan om electorale
redenen alleen al niet. In de laatste
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schijnt de PvdA op 30 (herhaal: dertig) zetels te staan en wij op 27. Dit
is niet gezond meer. In de Londense wijk Croydon heeft de combinatie Liberals en
Social Democrats zowel de Conservatives als Labour verslagen. Wanneer zou de
PvdA bij zinnen komen?
Joop en ik hebben opnieuw een inhoudelijk meningsverschil, nu over het
arbeidsvoorwaardenbeleid. Joop wil de premiegrenzen optrekken, ik geef de voorkeur
aan een (nog) steilere inkomstenbelasting. Ik sta dichter bij het regeerakkoord, Joops
voorstel is haalbaarder bij de vakbeweging. Waarschijnlijk geef ik hem maandag
grotendeels zijn zin, want dit deel van het beleid is in de eerste plaats zijn
verantwoordelijkheid. Alweer een week voorbij. Ik krijg signalen van mensen die
mijn werk van nabij gadeslaan dat het niet slecht gaat. Dat geeft moed, naast alle
ellende. Misschien heb ik de presentatie van het beleid naar natuurminnend Nederland
(Ameland) te slordig behandeld. Vandaag heb ik doorgedrukt dat de studie van het
Energiecentrum Nederland (het ‘vergeten scenario’ van Theo Potma) moet worden
gepubliceerd. Er zijn meer mogelijkheden om de milieulobby te vriend te houden.
Bij eenzelfde beleid kan de presentatie het verschil maken tussen een positieve en
een negatieve ontvangst. Toch denk ik dat mijn wat vinnige start me jarenlang plezier
kan opleveren. De ecofreaks weten nu tenminste dat ik niet bang ben voor hun kritiek.
En de PvdA weet dat ik mijn eigen beleid doorvoer, ondanks allerlei vroegere
progressieve akkoorden. Met een beetje geluk wordt nu iedere toenadering van mijn
kant gezien als meegenomen en kunnen we in redelijke vriendschap met z'n allen
verder op de moeizame weg van besluiten beleidsvorming.

Zaterdag 24 october
Elida Wessel, die dit weekeinde Sara ziet, zoals ze dat uitdrukt, gaf gisteravond een
feestje. Als ze had gezegd dat ze veertig werd zou iedereen dat ook geloofd hebben.
Overigens hou ik in het algemeen niet van dit soort feestjes. Alexandra en ik reden
terug met mijn zusje Yvonne en haar man Henk. In Diemen verscheen er een dronken
chauffeur op onze weghelft. Wij vlogen er op, schoten door de middenberm, raakten
aan de andere kant van de rijbaan nog een andere auto. Drie automobielen total loss,
wonder boven wonder slechts kleine kwetsuren. De dronkelap lag vredig te ron-
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ken in zijn verwoeste auto, met een niet al te ernstig lijkende snee in zijn hoofd. Ik
heb Roel gebeld (tegenwoordig mijn enige chauffeur) die goedmoedig als altijd een
uurtje later verscheen om ons naar huis te brengen. Mij is de schrik bespaard gebleven,
want ik sliep toen het ongeluk gebeurde. De anderen, die het allemaal zagen
aankomen, hebben nog steeds de bibberaties. Het is ook bijna niet te geloven dat het
zo goed is afgelopen. Normaal bij dit type aanrijding zijn er twee doden en twee
zwaar gewonden.
Nog een geluk, van een heel andere soort: we moesten vandaag hoog nodig de
boot gereed maken voor de winter, wat een dag of twee hard werken betekent. Toen
we in 't Raboes aankwamen bleken Theo en Tineke Sjoerdsma mast, roer en zwaarden
al verwijderd te hebben, zodat we de rest van het karwij vandaag konden klaren.
Mensen om met goud te beslaan. In 't Raboes zeggen ze dat Theo natuurlijk een dezer
dagen staatssecretaris voor de randmeren wordt. Intussen zit ik nu wel stijf en koud
achter de schrijfmachine. De blauwe plekken uit Diemen en de regen van vanmiddag
doen hun werk. Voor de bewoner van de welvaartsmaatschappij is zoiets alleen maar
lekker. Ik zie het perspectief van de warme kamerjas, een open vuur, een goed glas
whisky en een lange nacht. Want god zij dank is het zaterdag, buiten twee graden en
slagregens.

Dinsdag 27 october
Mijn eerste Europese Energieraad, in Luxemburg. Er is mist in het groothertogdom,
zodat de gehuurde Chesna een paar uur te laat pas kan landen. Ik kom de vergaderzaal
binnen en terwijl ik nog sta krijg ik het woord van de Engelse voorzitter Lawson.
Gelukkig heeft het departement de vergadering goed voorbereid en vind ik bij het
betreffende agendapunt een bruikbare speaking note. En zo hoor ik mezelf verstandige
dingen zeggen over de strategie van het toekomstige energiebeleid.
Het interessantste punt is het overleg over de vestiging van elektriciteitscentrales
in grensgebieden. We bespreken dat tijdens de (sobere) werkfunch. Ik zeg dat als er
op één punt een geïntegreerd beleid nodig is, dat wel is de vestiging van kerncentrales
in grensgebieden. Wat heeft het voor zin om de centrale in Borssele te sluiten - althans
uit veiligheidsoogpunt - als er in het Belgische Doel, een paar km van de grens, drie
centrales worden gebouwd? De wind is overwegend zuid-west. Maar de meningen
zijn zeer verdeeld en de
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nationale belangen worden met verve beschermd. Alras wordt besloten het voorstel
later, in de officiële vergadering, van de agenda af te voeren, wegens tijdgebrek. Het
is duidelijk hoe het in de Europese gremia meestal zal gaan. De normale tendens, in
tijden van vrede, is regionalisme en verbrokkeling. Grote eenheden zijn altijd via
oorlogen tot stand gekomen. Voor de vorming van de federatie van Amerikaanse
staten was een van de bloedigste burgeroorlogen van de geschiedenis nodig. Europese
integratie langs vreedzame weg, door overleg en consensus, wat een
nastrevenswaardige en schone illusie.

Donderdag 29 october
Deze week ben ik met mijn bezoeken aan de regio's gestart. De minister van
Economische Zaken is tevens coördinerend bewindsman voor het regionale beleid.
Er ligt een (veel bekritiseerde) nota van de vorige regering over het
sociaal-economische regionale beleid. Die nota moet voor 1 jan. '82 met de Kamer
besproken zijn, anders kunnen een aantal noodzakelijke maatregelen niet op tijd van
kracht worden. Vandaar mijn bezoeken, demissionair en al, aan de probleem-regio's.
Gisteren bij Sjeng Kremers, zeer gezellig, de grappen niet van de lucht. Hij was
tenslotte ook een blauwe maandag informateur. Maar de belangen van zijn regio
verdedigt hij met allure. En het eten in Neercanne was meer dan voortreffelijk.
Vandaag in Noord-Brabant, in het schitterende provinciehuis, bij commissaris
Van der Harten. Naast deze mij tot nu toe onbekende commissaris had ook
gedeputeerde Verwey een goede inbreng. Ik heb geconstateerd dat de problemen van
Brabant zo groot zijn geworden dat we in de komende kabinetsperiode moeten bezien
of niet ook grote delen van deze provincie als een structureel probleemgebied moeten
worden behandeld.
En de informateurs studeren voort.
LJ is met Aad Nuis en Pauline van Tets (secr. buitenland van het hoofdbestuur)
naar het Verenigd Koninkrijk, op bezoek bij de liberals en de nieuwe
sociaal-democraten van Jenkins, Shirley Williams en David Owen. Het is verbluffend
wat daar gaande is. Als er nu verkiezingen waren zouden Labour én de Conservatives
weggevaagd worden. Op het ogenblik houden de mensen niet van extrema. De koers
is midden. Niet de dogmatische, drammerige stand-
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punten van links, ook niet het kritiekloze aanvaarden van steeds meer
kernwapensystemen, het handhaven van grote inkomensverschillen en de negatie
van het milieuprobleem van rechts. Een solider financieel beleid, herstel van de
industrie, uitwieden van overheidsbemoeiing en sociale wetgeving, maar de
laagstbetaalden niet laten barsten, dat is het soort gematigde standpunten waar veel
mensen voor voelen. En dat is midden, laten we eerlijk zijn. Het CDA vreest
verkiezingen dan ook in het geheel niet. Overigens moet altijd nog blijken of wat
mensen voelen zich vertaalt in een verkiezingsuitslag. Ik ben benieuwd of de heren
economen/informateurs voldoende politiek gevoel hebben om daar rekening mee te
houden. Morgenochtend overhandigen ze ons hun werkstuk. Ik ben benieuwd. Eerlijk
gezegd ben ik ze van de week een beetje vergeten.

Vrijdag 30 october
Negen uur in de ochtend. De heren informateurs. De vijfhoek. Victor Halberstadt
praatgraag, één oog op je gericht, het andere op oneindig, die vier keer meldt dat hij
zo moe is en vijf keer dat het gisternacht twee uur is geworden voor het stuk klaar
was. De vijfhoek glimlacht. Politici zijn altíjd moe, dat is een deel van je leven, daar
praat je niet meer over. Kees de Galan solide op de achtergrond, het zou me niet
verbazen als hij het grootste deel van het werk had gedaan. We krijgen het stuk
uitgereikt, met de mededeling erbij dat het zeer geheim is, zelfs de fractievoorzitters
zullen er voorlopig koud van blijven. En of we om zes uur vanavond maar in principe
met ja of nee willen antwoorden.
Ik ga eerst een paar overhemden kopen, ik wil even een paar stappen lopen en wat
regen in m'n gezicht voelen voor ik in dit splinternieuwe paperas duik. Maar na een
halfuur is mijn nieuwsgierigheid toch te sterk en zet ik me in mijn kamer op het
departement aan het lezen.
Het stuk is goed geschreven en dat stemt me altijd welwillend. Voor onheldere
stukken ben ik te lui. De extra aardgastegenvallers zijn geboekt en voor een deel
gedekt. Het ongedekte deel is feitelijk even groot gebleven: 1,3 miljard. Er moeten
nu vier miljard kubieke meters aardgas extra verkocht worden, wat volgens de Gasunie
zou kunnen. Ik krijg overigens volop gelijk met alles wat ik over het aardgas heb
gezegd (aandeel Slochteren, opbrengst kleine vel-
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den, tegenvallers). Het pièce de resistance is een solidariteitsheffing van 1% op alle
schijven van loon- en inkomstenbelasting. Opbrengst 1 miljard gulden. Grapje in de
zijlijn: de auto's moeten 500 miljoen extra opbrengen, en dat geld gaat naar een
vervroegde afschrijving op investeringen in bedrijfsgebouwen. Voor míj een aardig
cadeautje, voor alle anderen een zure appel, dunkt me.
De dag wordt verder gevuld met politiek beraad. Met mijn D'66-makkers uit het
kabinet ga ik lunchen bij Henk Zeevalking. Ook Maarten en LJ zijn er. Hans van
Mierlo vindt dat ik meteen, ruim voor zes uur, publiekelijk bekend moet maken dat
ik het een prima stuk vind. De PvdA zal ons meteen bijvallen (wiedes, het voorstel
is grotendeels naar hen toe geschreven - en voor een deel naar mij in mijn functie)
en daarna moet het CDA wel volgen. Het zicht van Hans op de partijpolitieke situatie
is het mijne niet. Het CDA hoeft zich weinig aan te trekken van wat wij zeggen. De
heren zitten op rozen. Willen de PvdA en D'66 het naar verkiezingen leiden? Prima.
Als de PvdA met alle geweld zijn verlies wil verzilveren, ze gaan hun gang maar.
En wat D'66 betreft, men zal in het CDA met belangstelling gadeslaan hoe ons
verkiezingscongres zich buigt over een nieuwe resolutie over de strategie. Weer
vastgeklonken aan de PvdA? En hoe denkt de minister van Economische Zaken daar
over, de vroegere partijleider, nog niet geheel vergeten? Vindt hij dat de PvdA een
realistisch programma heeft? Trouwens, de kans op een meerderheid voor CDA +
VVD na verkiezingen is niet klein. Misschien doet D'66 mee, misschien ook niet. De
PvdA wacht in ieder geval een periode van vruchtbare oppositie, een periode van
jaren om hun wonden te likken.
Nee, bluf naar het CDA is het stomste wat ik zou kunnen doen. Ik zal voorzichtig
moeten handelen, de situatie zo lang mogelijk open moeten houden. Het is veel beter
als we doorregeren met ook de PvdA, anders dreigt splitsing in D'66, en moet ik mijn
oude vrienden van de PvdA niet ook een beetje tegen henzelf beschermen?
Later in de middag krijg ik signalen, van Joop, van Fons, van Ruud. Joop zal
akkoord gaan, met een paar kritische kanttekeningen. Het CDA niet. Onoverkomelijk
is de solidariteitsheffing (hoewel het CNV daar vóór is) en de lastenverzwaring van
de autobezitters pikken ze ook niet. Ik heb bij Maarten en LJ weerzin bespeurd tegen
de solidariteitsheffing en ook zien ze er tegenop de autorijders opnieuw te belasten.
Zelf zou ik met beide maatregelen wel kunnen leven. Dat komt me eigenlijk wel
goed uit zo. Het is denk ik in al-
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ler belang dat ik mijn handen een beetje vrij hou. Ik schrijf aan de informateurs dat
ik hun voorstellen onmogelijk met ja of nee kan beantwoorden. Er zijn nog enkele
technische onduidelijkheden, waarover ik gedurende de dag al schriftelijk met hen
van gedachten heb gewisseld. Maar vooral vind ik dat de solidariteitsheffing een
regelrechte lastenverhoging is, op zichzelf best bespreekbaar, maar in strijd met het
regeerakkoord. Daar moeten in de eerste plaats de fracties over oordelen.
Laat in de avond, tegen elven, heb ik nog een gesprek met de beide heren. Ze zijn
boos, want Fons heeft weer nieuwe gaten meegebracht. Ze zullen morgen verder
praten met Dries/Fons en met Joop/Ed. Ik suggereer dat ik maar niet kom. Ze gaan
akkoord. Hoe minder ik bij de zaak betrokken ben, hoe beter het is onder de vigerende
omstandigheden.
Maandag zullen de informateurs gesprekken hebben met de fractievoorzitters.
Dinsdag komt er wellicht een eindbod. Ik zeg dat ze er wat mij betreft best wat langer
over mogen doen. Want dinsdag al een voorstel dat genade kan vinden in de ogen
van het CDA én van Joop lijkt me uitgesloten. Al met al ben ik vrij pessimistisch en
niet alleen hierover. Ik heb Roel naar huis gestuurd, hij heeft veel gereden van de
week. Ik neem zelf de auto mee. Ver na twaalven scheur ik door de regen naar
Amersfoort, heel wat sneller dan de nieuwe minister van Verkeer en Waterstaat
verantwoord acht.

Maandag 2 november
Een nieuwe maand, zodat ik af ben van het probleem of je october met een c of met
een k schrijft. Ik moet naar Assen, om met de noordelijke provincies te bespreken
hoe we in de komende jaren de regionale component van de werkloosheid verder
wegwerken. En laat in de middag naar Zwolle. De hele dag word ik achtervolgd met
telefoontjes van de informateurs, die mer alle geweld morgen een punt achter hun
werk willen zetten. LJ heeft een compromisvoorstel gedaan, waar ik maar zeer ten
dele in ben gekend. De solidariteitsheffing is gehalveerd, de extra belasting op auto's
is verdwenen, er wordt 250 miljoen via de kapitaalmarkt gefinancierd t.b.v. de
woningbouw, en uit de WIR wordt 250 miljoen besteed aan speerpunten en
exportbevordering. Ik vind het griezelig. Straks zegt de PvdA ja en het CDA nee. Dan
gaan we met een hoogst onheldere situatie de verkiezingen in. Maar LJ meldt via de
telefoon
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dat hij zijn compromis eerst aan het CDA heeft voorgelegd. Ruud Lubbers houdt zich
op de achtergrond. Ook al zo typisch. Terwijl ik een borrel drink met het gastvrije
college van GS van Overijssel besluit ik om me morgen toch maar weer intensief met
de formatie te gaan bemoeien. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan.

Dinsdag 3 november
Kees de Galan en Victor Halberstadt zijn aangeslagen, gefrustreerd, teleurgesteld,
woedend en het zit ze tot hiér. Ze kunnen niet tegen het gemillimeter, de steeds weer
nieuwe voorstellen, de eindeloze stroom brieven van Dries, met steeds scherpere
formuleringen. Ze vinden politiek smerig, ze wisten niet dat Den Haag zo'n
slangenkuil was, ze voelen zich aangetast in hun wetenschappelijke integriteit. Er
zijn vier partijen in het geding, drie politieke en de fractie De Galan/Halberstadt. Die
laatste fractie probeert te redden wat er te redden valt van hun prachtige stuk, hun
meesterwerk, dat het motto had meegekregen ‘Tot het mogelijke is iedereen
gehouden’. Van lieverlee dringt tot hen door dat zij, juist op grond van dat motto,
hun eigen mening aan de kant moeten zetten, dat het hun exclusieve taak is de politici
tot elkaar te brengen, met voorbijgaan aan hun eigen inzichten. Ze maken een
spoedcursus politiek door en je ziet ze grijs worden, in een paar dagen. De verschillen
gaan over bijna niks meer. Hoe formuleren we een garantie dat de belastingverhoging,
die eufemistisch ‘solidariteitsheffing’ heet, niet mag worden afgewenteld? Het gaat
niet meer om de formuleringen, het zoeken daarvan wordt voornamelijk gebruikt
om tijd te rekken. Tijd om te kunnen nadenken over de vraag wat beter is, lijmen of
verkiezingen.
Ik ga 's avonds eten met Dries, want het is nuttig voor hem om bij zijn
afwegingsproces te weten dat D'66 het eindbod van de informateurs zal aanvaarden.
Ik wil geen verkiezingen en ik raad hem dringend aan eerst de Statenverkiezingen
af te wachten. Je weet nooit of zoiets invloed heeft op Dries. Ik ga naar het staartje
van Romeo en Juliët, gespeeld door Lambda in de Haagse Schouwburg. Maar een
drankje met de acteurs daarna wordt wreed verstoord door LJ, die me komt halen
om naar de informateurs te gaan, in het Kurhaus. Daar praten we tot halfvier in de
nacht, politici tegen twee jongens uit de wetenschap, die zich woedend verweren
tegen de adders die vanuit de politiek tegen hen opkruipen. Als ik met
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weer een andere formule voor het omstreden punt kom aanzetten wordt Victor zo
kwaad dat hij me uitscheldt voor bedrieger en nog zo het een en ander, waar hij
onmiddellijk spijt van heeft. ‘Die zin van je staat morgen in het stuk,’ zegt hij, ‘maar
man, wat weet ik zeker dat ik nooit meer iets met politiek te maken wil hebben.’ Die
opmerking doet Kees de Galan somber knikken. LJ en ik zien het haast vertederd
aan. We voelen ons onmetelijk oud.

Woensdag 4 november
Terwijl ik de energiebesparingstrofeeën sta uit te reiken, komt er alwéér een
telefoontje binnen van Halberstadt of ik maar direct terug wil bellen. Wat zou er nu
weer zijn? We hebben vanmorgen om tien uur het eindbod gekregen, waar we ja of
nee op moeten antwoorden. Al voor één uur heb ik mijn ‘ja’ verstuurd. Ik ga dus
eerst maar even door met de trofeeën. De prijswinnaars uit Groningen, Sas van Gent
en Heerde blijken snedige heren te zijn, die geestige toespraakjes houden. Helaas
blijkt van die vaardigheid niets in de film die is gemaakt over hun inspanningen voor
energiebesparing. De filmer heeft een kans gemist. Aan denken, morgen een memo'tje
over maken.
Halberstadt heeft alleen te melden dat er nog geen bericht van het CDA is. Of was
het iets anders? Ik ben het al weer vergeten. Het spoedkarakter berustte op een
vergissing. Dat is anders als ik later luister naar een presentatie van het
directoraat-generaal Energie. Die bijeenkomst wordt onderbroken door de mededeling
dat het CDA ‘ja, mits...’ heeft gezegd, geheel volgens traditie, en dat er daarom te 18
uur een bijeenkomst zal zijn van de vijfhoek (Uyl/Ed, Dries/Fons, JCT). Tijdens dat
samentreffen liggen er drie formuleringen ter tafel die als drie druppels water op
elkaar lijken en waarvan er na een kwartier schorsen een wordt gekozen. De breuk
is gelijmd. Het kabinet komt een uur later bijeen en na enig gemor van Jos van
Kemenade over zijn begroting wordt de premier gemachtigd om naar H.M. te gaan
om onze portefeuilles terug te halen. We zijn weer missionair, zoals dat heet.
Regeringsverklaring: maandag over een week.

Donderdag 5 november
Ik hoor dat er morgen geen ministerraad is. Nu was de agenda wel-
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iswaar heel mager, maar ik maak me zorgen over de voorbereiding van de
regeringsverklaring. Straks zitten we weer in tijdnood. Ik bel er Dries over op. Hij
zegt dat de ambtenaren aan het eind van hun Latijn zijn, door het vele werk dat ze
voor de Galan en Halberstadt hebben gedaan. Ik geloof het meteen, die mensen
werken zich suf. Maar toch..., we zouden in de ministerraad vast iéts kunnen doen.
Er zijn nog problemen genoeg. Fons is alweer met een invulling van de afgesproken
ombuigingen op de proppen gekomen. Het gekerm is niet van de lucht, zeker niet
op EZ, dat voor veel meer dan naar evenredigheid redelijk is wordt gepakt. En ik
dacht dat we investeringen zouden bevorderen.

Zaterdag 7 november
Opening van een expositie in Galerie Acanthus in Maartensdijk, waar Leidi, de vrouw
van Henk Visser werkt, vandaar. Wat kun je verwachten in Maartensdijk? Acanthus
blijkt een uitstekend ingerichte expositieruimte te zijn en vijf à zeshonderd mensen
hebben zich er op zaterdagmorgen heengespoed uit kunstbegeerte. Oók een signaal
van deze tijd. Ik vind het lekker om weer eens tegen zo'n grote groep mensen te
praten over een niet typisch politiek onderwerp. Vanmiddag Rooie Haan. Daar moest
ik het hebben over prijzen, gaswinning en andere beleidspunten. Ik krijg te weinig
weerwerk naar mijn zin. Nou ja. Het bier wordt een dubbeltje duurder, dat zal wel.
zijn doorgedrongen.

Zondag 8 november
Afscheid van mijn Wikorvrienden, in hotel Residence te Rozendaal (Velp). Het is
een alleraardigste bijeenkomst geworden, een soort brunch, met toespraken, cadeaux
en vooral veel hartelijkheid. Chelt Heij heeft in een speechje de titels van alle
toneelstukken die mede onder mijn verantwoordelijkheid zijn uitgebracht aan elkaar
geplakt, en ook de directeur Ad Zetz ontpopte zich als een gemakkelijk spreker.
Wikor heeft er vaak onder moeten lijden dat ik zo druk ben geweest in de afgelopen
jaren, maar de persoonlijke verhoudingen hebben er geen enkele schade door
opgelopen.
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Maandag 9 november
Aan het eind van deze dag ben ik zo moe dat ik tegen een boom had willen rijden
om eindeloos uit te kunnen rusten. Om halfacht al reden we richting Brussel, op weg
naar de Europese onderzoekraad. Het is chique van Jos van Kemenade dat hij die
bijeenkomst aan mij heeft overgelaten, want onze taakverdeling is nog niet geregeld,
en tot zo lang is hij de eerst-verantwoordelijke. Het was geen slechte vergadering,
maar weer nieuwe mensen, buitenlandse collega's en ambtenaren, weer een lunch
met discussie. Een snelle rit naar Den Haag en daarna vijfhoek, om de financiële
kant van de regeringsverklaring voor te bereiden. Het ging allemaal niet slecht, geen
onenigheden, en toch ben ik zo afgemat dat ik niet weet hoe ik de dag van morgen
door moet komen.

Vrijdag 13 november
De regeringsverklaring is gereed. De ministerraad heeft van de week verscheidene
keren vergaderd, en de eindredactie is toevertrouwd aan Dries, Joop en mij. Geen
wanklank werd gehoord. De ombuigingsvoorstellen, door Van der Stee verdeeld
over de departementen, zijn ongewijzigd aanvaard. Intussen zijn weer allerlei dingen
blijven liggen die eigenlijk haast hebben. Vooral de problemen van de ketelbouw
schreeuwen om een oplossing. ‘De Schelde’, onderdeel van RSV, is een modern
bedrijf dat eigenlijk de ketelbouw in Nederland voor zijn rekening zou kunnen nemen.
Maar in het door werkloosheid geteisterde Twente hebben we VMF-dochter Stork
KAB, en dat kunnen we niet failliet laten gaan. Van Aardenne heeft de zaak aardig
voor zich uit geschoven. Ik zal binnenkort knopen moeten doorhakken. Het vreemdste
probleem daarbij is de nieuwe kolencentrale in Dordrecht. Ik heb nog van niemand
een goed argument gehoord waarom die er zou moeten komen. Hij is duur en we
zitten met een grote overcapaciteit. Noch de directeur-generaal Industrie, noch de
directeur-generaal Energie vindt het nodig, wie eigenlijk wel? Allemaal politiek. Ik
ga toch proberen of ik dat besluit kan terugdraaien.
Van de week heeft zich ook nog het probleem voorgedaan of ik al dan niet zal
spreken op het D'66-congres, zaterdag a.s. De fractievoorzitter spreekt altijd, voor
een minister is dat minder voor de hand liggend. Ministers zijn er meer voor het
landsbelang dan voor het partijbelang. De politieke fijnproevers in de fractie vinden
dat
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ik wel moet spreken. Ik heb gezegd dat ik het graag wil doen, als het hoofdbestuur
me uitnodigt en de agenda er officiëel voor wijzigt. Dat laatste is van belang voor
de toekomst. De vraag van het politieke leiderschap zal zich toch gaan stellen. Van
Agt en Den Uyl spreken ook altijd op hun congressen.
Vanavond zijn we, met Alexandra, Sanne, Ashley en Sjaak, naar King Lear
geweest, opgevoerd door De Appel (waar ik ook een aantal jaren voorzitter van ben
geweest). Weer een uitstekende prestatie van De Appel. Peter van de Linde in de
titelrol vond ik magnifiek, wat ik fijn vind, want ik ben nooit zo weg geweest van
zijn spel als vele anderen. Maar voor deze vertolking van Lear kan hij wat mij betreft
een Louis d'Or krijgen. De clown-koning, wat is Shakespeare toch ongelofelijk
veelzijdig geweest.

Zaterdag 14 november
Het congres was niet opzienbarend. Hoe zou dat ook kunnen, twee dagen voor de
regeringsverklaring. Laat ik het maar eerlijk bekennen, ik vond het heerlijk om te
spreken. Zo'n grote, enthousiaste zaal geeft me een geweldige kick. ‘Wiegel zal
volgende week zeggen: “I told you so,”’ heb ik gezegd. ‘Hij zal erop wijzen dat we
op de belangrijke terreinen van financieel-economisch en defensiegebied aanzienlijke
verschillen van opvatting hebben met de PvdA. Maar hij vergeet één ding: de PvdA
zoekt tenminste, de PvdA probéért iets. Ik ga liever uit wandelen met iemand die
soms verdwaalt dan dat ik verkeer met iemand die altijd thuisblijft.’ En dat vond het
congres kennelijk ook, gezien het instemmende applaus.

Donderdag 19 november
Het debat over de regeringsverklaring leek zo vredig te zullen verlopen. Er was
natuurlijk veel kritiek van de werkgevers en de vakbeweging en de aan wal staande
hoofdredacteuren, maar de volksvertegenwoordiging was vrij mild. Dat is
verklaarbaar. Marcus Bakker (CPN) zit de laatste jaren op de lijn dat hij de verhouding
met ‘links’ niet te slecht wil hebben. Waarschijnlijk ziet hij in de toekomst een
volksfront wel zitten in Nederland. En Wiegel heeft goed gekeken naar de wijze van
oppositievoeren van Joop den Uyl in de vorige periode en die niet goed bevonden.
Hij ziet meer brood in een prettige, constructieve oppositie, waarbij hij zijn
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vriend Van Agt zo weinig mogelijk hindert. Zelfs mij noemde hij, met ijzeren
zelfbeheersing, een ‘gentleman’, omdat ik het akkoord dat Gijs van Aardenne heeft
gesloten met Shell en Esso niet heb verscheurd.
Geen vuiltje aan de lucht dus, naar het scheen. Dries was bij zijn antwoord gisteren
dan ook ontspannen, té ontspannen. Hij sloeg nonchalant vele bladzijden over, zei
geregeld dat hij ergens geen verstand van had en schoof daarbij de microfoon naar
Den Uyl of naar Van Thijn. Dat viel allemaal slecht in de Kamer. En toen
gisterenavond de NOS (Den Haag Vandaag) een collage van grappen had uitgezonden
was het parlement, en niet ten onrechte, op z'n teentjes getrapt. Brinkhorst en Engwirda
van D'66 waren in de repliek kritisch, wat prima is, maar vonden niet de juiste
toonzetting zoals bijv. Wim Meyer van de PvdA. Dat was jammer, maar beslist niet
ontoelaatbaar, zelfs voor een regeringspartij. Groot was dan ook de verrassing toen
Dries vanmiddag, zonder Joop en mij te raadplegen, de volgende brief naar de
voorzitter van de Tweede Kamer stuurde:

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
's-Gravenhage, 19 november 1981
Zeer geachte heer Dolman,
Nadat u mij daarover had geraadpleegd, hebt u bij het onderbreken van
de beraadslagingen over de regeringsverklaring, omstreeks 14.00 uur
vanmiddag, de Kamer medegedeeld dat de Regering wederom het woord
zal voeren om 19.00 uur hedenavond. Deze mededeling, zo wil ik voorop
stellen, is in overeenstemming met de wens die ik u had kenbaar gemaakt.
Het spijt mij bijzonder u thans te moeten laten weten dat het mij onmogelijk
is vanavond nog de bijdrage te leveren aan de gedachtenwisseling met de
Kamer die in dit stadium van de Regering wordt verwacht. Dat behoeft
een uitvoerige toelichting en die zal ik u geven. In de loop van deze ochtend
en het begin van de middag hebben leden van uw Kamer mij vele malen
verweten dat de gisteren gegeven beantwoording onvolledig is geweest.
In aansluiting daarop hebben deze leden een groot aantal vragen met zoveel
woorden dan wel door hun verwijzing naar hun interventies in eerste
termijn herhaald met het verzoek daarop in tweede termijn alsnog een
antwoord te mogen ont-
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vangen. Daarnaast zijn, zoals dat in de tweede termijn veelal gebeurt,
nieuwe vragen opgeworpen en nadere opmerkingen gemaakt.
Houdt mij ten goede, ik wil niet opnieuw in een situatie terechtkomen
waarin ik het verwijt van onvolledig te zijn geweest weer zou moeten
incasseren. Die situatie zal zich vrijwel zeker voordoen wanneer ik over
enkele uren weer in de Kamer zou moeten verschijnen. De door leden van
uw Kamer verlangde volledigheid zou wellicht, maar zelfs dan nog met
de uiterste moeite, te bereiken zijn indien de tot 19.00 uur beschikbare tijd
helemaal besteed zou kunnen worden aan het opstellen van alle antwoorden
op de departementen en, wat heel tijdrovend kan zijn, in
interdepartementaal overleg. De operatie laat zich evenwel niet tijdig meer
volvoeren wanneer van de beschikbare uren ook nog een deel moet worden
gereserveerd voor politiek overleg in diverse vormen: in de Ministerraad,
tussen groepen van ministers en met fractievoorzitters.
Een terugblik op al hetgeen vandaag in de Kamer te berde is gebracht, met
inbegrip van de in tweede termijn ingediende moties, heeft bij mij de
overtuiging doen post vatten dat uitvoerig politiek overleg inderdaad
noodzakelijk is. Dat overleg zal mede betrekking moeten hebben op de
opvallende onwelwillendheid waarmee ik met name door de woordvoerders
van de regeringsfractie D'66 vandaag ben bejegend. Niet bij machte en
daarom niet bereid vanavond nog te antwoorden in overeenstemming met
de eisen die de Kamer en het kabinet zelf aan de beantwoording willen
stellen, verzoek ik u de beraadslagingen voortgang te doen vinden morgen
aan het begin van de middag of bij het begin van de volgende week.
Met vriendelijk groeten,
A.A.M van Agt
Toen ik die brief tegen vijven onder ogen kreeg, schrok ik. Want je schrijft niet
zomaar op dat er politiek beraad nodig is. In feite betekent zo'n zin opnieuw een
crisis. Maar niet bij Van Agt. Toen ik hem om zes uur sprak was het al weer over,
had hij er alweer spijt van. We zijn om zeven uur, het tijdstip dat de dupliek had
moeten beginnen, met z'n drieën naar de Kamer gegaan, Dries met zijn beide
vice-premiers, om daarmee aan te geven dat er binnen het kabinet geen politiek
conflict was. Op mijn wens zou Dries dat ook uitspreken. Marcus Bakker hield een
formidabele speech, midden in de roos. ‘Belachelijk,’ noemde hij het. ‘Als het u niet
zint wat D'66 te melden heeft, zeg dat dan. U hebt toch uw mond bij u. En als u
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niet tegen zo'n kritisch toontje kunt, als u daar van afknapt, dan hoort u hier niet te
zitten. Dan deugt u niet voor het vak.’ Woorden van die strekking. Wat de rest van
de fractievoorzitters zei zonk bij deze voltreffers in het niet. De nestor had gesproken.

Vrijdag 20 november
Bij het vanmiddag gegeven antwoord in tweede termijn was Dries rustig en ernstig.
De Kamer wist dat te waarderen. Helaas maakte onze fractie een paar fikse fouten.
Jammer, want LJ had het tot nu toe niet gek gedaan. Maar op het laatst blufte hij te
evident, overspeelde zijn hand en viel om. Wat was het geval. De drie
regeringspartijen hadden samen een motie ingediend over de plaatsing van
middellange-afstand kernwapens, hét heikele punt van deze combinatie. Toch had
de PvdA ook nog een afzonderlijke motie ingediend, niet fraai natuurlijk, maar nodig
voor de interne rust in die fractie. En wat deed Wiegel, de slimme vos, die het beeld
probeert te scheppen alsof het nationale kabinet er toch zit: hij diende een motie in
over het bod dat Reagan heeft gedaan aan de vooravond van de besprekingen met
de Sovjetunie; het bod dat de NATO geen Pershing-2 en kruisraketten zal plaatsen als
de SSSR de SS-4, -5 en -20 ontmantelt. Op dat bod van Reagan had Van der Stoel,
een beetje onverstandig, erg positief gereageerd, en die reactie schreef Wiegel in zijn
motie. Moeilijk voor de regeringspartijen om tegen te stemmen. LJ meende dat
dilemma te kunnen oplossen door in vierde termijn nog met een eigen motie te komen,
maar a) hij had dat kennelijk niet overlegd met Lubbers en Meyer en b) hij zei er bij
dat hij hoe dan ook een hoofdelijke stemming zou eisen. Dat was genoeg voor alle
anderen om hem als een baksteen te laten vallen, zodat hij van arrenmoede de motie
weer moest intrekken.
Een tweede fout vond ik het (maar subjectiviteit speelt hierbij zeker ook een rol)
dat Maarten Engwirda, in overeenstemming met de wens van de fractie, een motie
van de PvdA'er Wöltgens heeft ondertekend. Die motie ging over het staatsaandeel
van het Slochterengas en houdt verband met het gentlemens agreement van Van
Aardenne. Door het ontijdige getetter van Den Uyl in Brandpunt, in september, heeft
deze zaak veel publiciteit gekregen. Ik ben erdoor in de rechtse hoek geduwd, terwijl
ik onmogelijk anders kon handelen dan ik heb gedaan. Regeringen binden regeringen.
Overeenkomsten kunnen niet door een nieuwe regering van de tafel
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worden geveegd. Niet alleen is dat zeer onfatsoenlijk, het is ook de pest voor het
ondernemersklimaat t.a.v. buitenlandse investeerders; en dat in deze tijd. Ik had van
mijn fractie steun mogen verwachten. Maar nee, eerst LJ op het congres, nu Maarten
in de Kamer, er is een houding aangenomen alsof ik zeer nauwlettend in de gaten
moet worden gehouden, anders doe ik heel verkeerde dingen. Men noemt dat
dualisme, maar in onze situatie is het gewoon een politieke miskleun. Natuurlijk
heeft bij de tientallen andere moties niet één kamerlid een motie ondertekend die
was gericht tegen een eigen bewindsman. Het is helemaal niet onwaarschijnlijk dat
straks inderdaad blijkt dat Shell en Esso het afgesproken programma niet kunnen
halen en dat ik het staatsaandeel moet verhogen. Dat is me echter door de motie en
het gedrag van mijn eigen fractie niet makkelijker, maar moeilijker gemaakt. Het
zou nu op gezichtsverlies gaan lijken, niet onbelangrijk in de politiek.
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V Beleid beschouwd
(22 november 1981-25 februari 1982)
Zondag 22 november
Gisteren hebben in Amsterdam 350 000 mensen gedemonstreerd tegen nieuwe
kernwapens in Europa. Een indrukwekkende manifestatie van eensgezindheid over
de mening dat het uit moet zijn met de wedloop in kernwapens. Moge het helpen.
Er zijn een hele serie van dit soort manifestaties geweest in Europese hoofdsteden.
Deze, aan de vooravond van de besprekingen in Genève, was de grootste. Het virus
van de Hollanditis verspreidt zich hoe langer hoe meer. Mooi is dat.
Vannacht om halfdrie ging de telefoon. Ik nam hem slaapdronken op. Iemand
meldde zich als dokter Verlaar, Anthonius Ziekenhuis in Utrecht. Ik moest niet
schrikken, maar mijn vrouw was daar net met een hartinfarct binnengebracht, en of
ik maar meteen wilde komen. In mijn slaapdronkenschap dacht ik dat ik in Den Haag
overnachtte en het duurde minuten voor ik besefte dat Alexandra zich, gezond en
wel, met mij in hetzelfde vertrek bevond. Minstens een uur lang daarna heeft mijn
eigen hart gebonsd als een bezetene. Is dit de manier waarop Nederlanders proberen
om via een hartinfarct van hun politici af te komen?

Maandag 23 november
Toespraak in A'dam over het informaticabeleid. Ambtelijk overleg over de problemen
in de ketelbouw. Lunch met Ineke Lambers over de milieuproblemen bij kolenstook
in centrales. Gesprek met de SEP. Gesprek met de SEAN. Eten met de six-countriesclub
van Walter Zegveld. Enzovoort. Enzovoort.

Woensdag 25 november
‘Een klassiek dagje’, noemden de ambtenaren het.
Er worden grote ketels voor elektrische centrales gebouwd in Hengelo bij Stork
KAB en in Vlissingen bij ‘De Schelde’ uit het RSV-
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concern. Twee van zulke bedrijven in ons land is te veel. Maar een samengaan stuit
op onenigheid die van oudsher tussen de raden van bestuur bestaat. Om dat op te
lossen heeft Van Aardenne de Stichting Energieapparatuur Nederland in het leven
geroepen, de SEAN. Het lijkt me dat er in die club vele onderhuidse problemen leven.
In april zijn ze met een rapport gekomen, maar Van Aardenne heeft het niet durven
uitvoeren. Op 12 november is een aanvullend rapport gestuurd. De onrust bij Stork
neemt van dag tot dag toe, en ik heb vorige week besloten dat ik deze week een
beslissing zou nemen.
Het probleem is het volgende. De Schelde is het betere bedrijf. Het rust op een
stuk of vijf poten en het is innovatief ingesteld. Stork is verliesgevend, al ettelijke
jaren dekt het rijk de verliezen. Dat kan zo niet blijven doorgaan, al was het maar
omdat Brussel het niet langer toestaat. Als we Stork blijven steunen, in een
verzelfstandigde vorm, dan zal er perspectief moeten zijn voor de langere termijn.
Dat perspectief is er alleen als op den duur de ketelbouw voor grote ketels zich bij
Stork concentreert.
Het SEAN-advies voorziet daarin. Voor de komende vijf jaar zal er werk zijn in de
ketelbouw voor beide bedrijven. Er zal immers een aantal centrales worden
omgebouwd voor kolenstook. De SEP is bereid de orders daarvoor zo goed mogelijk
te faseren in de tijd en zo goed mogelijk te verdelen tussen Stork en Schelde. Maar
daarna... In een convenant moet worden geregeld dat de ketelbouw zich daarna
concentreert bij Stork, met een kruisbestuiving met de Schelde (uitwisseling van
technologie en toelevering).
Vandaag gesprekken met achtereenvolgens raden van bestuur en van
commissarissen van VMF/Stork, van RSV/KMS en met de vakbonden. (Tussendoor
nog de bestuurders van Bruynzeel en de vakbeweging, want ook Bruynzeel kampt
met aanzienlijke problemen.) Sickinge (VMF/Stork) wil natuurlijk wel, maar RSV/KMS
(Stikker, de Vries) had het moeilijk. Ik heb met grote nadruk hun medewerking
gevraagd, en hoe kunnen ze weigeren na de ruim 1 miljard gulden die de overheid
in dat bedrijf heeft gestopt? Na alle gesprekken hebben Leliveld, de andere betrokken
ambtenaren en ik een brief opgesteld waarin het regeringsstandpunt is vastgelegd.
Stikker en de zijnen waren nog in het gebouw om er hun fiat aan te hechten. Natuurlijk
waren er bezwaren, met name tegen het feit dat de werkgelegenheid in Twente
blijkbaar prioriteit krijgt boven die bij de Schelde. Inderdaad is dat vanuit een oogpunt
van
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industriebeleid alléén niet te motiveren, maar ook EZ voert werkgelegenheidsbeleid.
Leliveld is even flink uitgevallen tegen Stikker, wat prima in mijn kraam te pas
kwam. Ik heb alle wijzigingsvoorstellen van tafel geveegd, in ruil voor de toevoeging
dat zij zich sterk mogen blijven maken voor de werkgelegenheid bij de Schelde.
Want dat recht mag je een ondernemer redelijkerwijs niet ontnemen.
's Kijken hoe de kamercommissie er morgen over denkt. Dit was een uiterst
inspannende dag, maar de aardigste in mijn ministeriële bestaan tot nu toe. Ik hou
meer van beslissingen nemen dan van eindeloze en oeverloze debatten, realiseer ik
me aan het eind van dit ‘klassieke dagje’.

Donderdag 26 november
De kamercommissie gedroeg zich vanmorgen natuurlijk zeer politiek, dat is kritisch
en terughoudend. Dat doet de Kamer bij iedere beslissing waar een deel van het
electoraat schade van zou kunnen ondervinden. Een man als Van der Hek (PvdA),
die behoorlijk deskundig is op industriegebied, weet natuurlijk donders goed dat er
geen betere oplossing is, maar hij kijkt wel uit om dat te zeggen. Ik voorspel dat de
Kamer t.z.t. mopperend en aarzelend akkoord zal gaan, in hun hart dolblij dat het
geregeld is. Zo werkt de politiek en zelf heb ik er te lang aan meegedaan om er boos
over te kunnen worden.
Vanmiddag zat ik even lelijk in de nesten. Ik moest in de Kamer de
natuurrubberovereenkomst verdedigen. Door een ambtenaar was me gezegd dat er
maar twee sprekers een zeer algemeen verhaaltje zouden houden, en ik hoefde me
dus echt niet in het onderwerp te verdiepen. Dat kon ook niet, vanwege de ketels.
Bovendien zou collega Van Dijk van Ontwikkelingssamenwerking er ook zijn. De
Kamer kwam echter vijf man sterk opdagen, met zeer gedetailleerde vragen,
voornamelijk over ontwikkelingssamenwerkingsaspecten, en Van Dijk was er niet.
Bovendien was het 't enige onderwerp van de middag, dus de Kamer had de tijd,
behalve voor schorsing, want dan hadden ze intussen niets te doen. Ik wist echt van
m'n gezond, en het kostte aanzienlijke moeite me er uit te redden.
En verder bood de dag nog de voorbereiding van het arbeidsvoorwaardenoverleg,
dat volgende week woensdag begint. Joop had een onmogelijk lang stuk voorbereid,
waar het hele regeerakkoord en
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de regeringsverklaring nog eens in werd samengevat. De in het regeerakkoord
voorziene 1% negatieve loonruimte, essentieel voor het laten dalen van de loonsom,
ontbrak. Ik zou het allemaal, én met het oog op het soc.-ec.-beleid, én uit een oogpunt
van onderhandelingstactiek, heel anders hebben opgezet, maar omdat dit Joops eerste
verantwoordelijkheid is ben ik hem niet erg lastig gevallen. Het is allemaal een beetje
ouderwets, volgens mij vindt de vakbeweging dat ook. Het zal toch wel uitdraaien
op een loonmaatregel, zo niet dit jaar dan wel het volgende. Dus: lâ maar.

Woensdag 2 december
Het leven van een minister is vol daden, beslissingen en gebeurtenissen, waarvan
het ten eerste onmogelijk is om het allemaal op te schrijven (tijdgebrek; je zou de
hele problematiek er bij moeten geven, anders is het later niet meer te begrijpen),
ten tweede waarschijnlijk later oninteressant is het nog eens na te lezen, omdat nieuwe
problemen zich op de plaats van de oude hebben genesteld. Interessant blijft altijd
alles wat over mensen gaat. En mensen zijn er altijd, in overvloed.
Zoals maandag, toen ik de Sijthoff-prijs voor het beste jaarverslag moest uitreiken.
Er zaten zo'n vierhonderd ondernemers onder mijn gehoor, ongetwijfeld wantrouwend
tegenover mij als roze rakker, en tegenover het kabinet wat niet doet wat zij nodig
vinden. Ik heb een toespraak gehouden over de noodzaak om het eigen vermogen in
het bedrijfsleven te vergroten en daarnaast heb ik me verdedigd tegen de uitlatingen
van de werkgevers over de ontoereikendheid van wat de regering doet. Ik hóórde de
gedachten malen onder de grijzende schedels. Ik zág de tweestrijd of ze nu blij
moesten zijn over mijn speech of boos. Eén ding is zeker, ondernemers zijn beschaafde
lieden. Tijdens het meer dan voortreffelijke koude buffet kwamen ze niet aan mijn
hoofd zeuren over allerhande wensen.
Of neem vanavond. Voor het eerst heb ik deelgenomen aan het
arbeidsvoorwaardenoverleg. Een grote bijeenkomst, met minstens zestig man in de
zaal (niet één vrouw, geloof ik). De toon was in het algemeen vriendelijk, maar
duidelijk werd dat noch werkgevers, noch werknemers brood zagen in de plannen
van Den Uyl. Joop sprak, en Chris van Veen, en Wim Kok, en Van der Meulen, en
Van der Schalie, en Perquin, en ik en Joop weer, enzovoort. Een
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overbodig geworden happening, lijkt me, een geïnstitutionaliseerd gebeuren dat zijn
zin heeft verloren. Maar misschien taxeer ik dat als nieuwkomer verkeerd. In de loop
van de avond kreeg Dries, naast wie ik zat, een soort aanvalletje van hooikoorts,
waardoor hij om de tien seconden zijn neus ophaalde. Dat heeft mijn aandacht vanaf
dat moment beslissend van het gebeuren afgeleid.

Donderdag 3 december
Een boeiende dag. Eerst heb ik vanmorgen namens H.M. de heer Roodenburg,
aftredend president van Philips, commandeur gemaakt in de orde van Oranje Nassau.
Hij rekende er helemaal op, wat is dan de lol er nog van. Toen Aad Greidanus van
‘De Appel’ een ridderorde kreeg was dat totaal onverwacht, en daarom ontroerend.
Bovendien zeer verdiend. De bijeenkomst bij de raad van bestuur van Philips was
een uiterst deftig gebeuren, in een bestuurskamer zoals de moderne televisiekijker
die kent uit Amerikaanse films. Ik geloof dat ik de enige was in het gezelschap die
geen ridderorde bezit, hetgeen me lichtelijk amuseerde. Regelrecht vanuit deze
deftigheid moest ik naar de TH van Eindhoven om een colloquium te houden in het
kader van het studium generale. Ik werd volstrekt informeel ontvangen door iemand
van een jaar of vierentwintig zonder das. Door een kantine werd ik naar de zaal
geleid, waar twaalfhonderd studenten plus Sinterklaas me opwachtten. Ik vond het
heerlijk om weer eens voor zo'n groot en goed luisterend gezelschap te spreken. Over
vernieuwend industriebeleid ging het. Van de pure inspiratie ben ik onophoudelijk
van mijn voorbereide speech afgeweken. Sinterklaas hield zich koest.
Daarna moest ik naar Bonn, om met mijn Duitse ambtgenoot Graf Lambsdorf te
spreken over Estel. Echter, er was mist, en de bestelde Chesna uit Gilze-Rijen kon
niet landen. Geen nood, er was ook nog een commandeur in de orde van Oranje
Nassau. Philips stelde zonder enig probleem een vliegtuigje ter beschikking, dat me
zonder fout naar Bonn bracht. Ik zal er op toezien dat EZ de rekening betaalt, om
gedonder met Vrij Nederland te voorkomen.
Lambsdorf blijkt een zeer steile man te zijn, met rustige manieren, vermoeide
ogen. Hij is van oordeel dat Estel zelf met voorstellen moet komen voor de sanering
van Estel en van Krupp. Ze zíjn echter al met twee voorstellen gekomen, één in juni
en één in october. Beide zijn, om overigens begrijpelijke reden, door Lambsdorf
afge-
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wezen. In mijn ogen zou een politicus nu zo langzamerhand eens wat politieke
richtlijnen moeten geven waaraan een oplossing zou moeten voldoen. Niet aldus
mijn Duitse ambtgenoot. Hij blijft zijn standpunt herhalen, zonder enige beweging.
Tactiek alleen voor dit geval? Voor mij was het vervelend dat ik niets kon bereiken,
maar het probleem is toch vooral een Duits probleem. Hoogovens kan uiteindelijk
ook alleen wel verder. Maar wij houden voorkeur voor voortzetting van een bedrijf
met een bi-nationaal karakter. Het voordeel van Hoogovens (diep zeewater) blijft
dan gekoppeld met het voordeel van Hoesch (een grote markt).
De Nederlandse pers heeft me weer eens verbaasd. Men schrijft op voorhand dat
ik niet tegen Lambsdorf op zal kunnen. Hij is een oude rot, ik ben onervaren,
enzovoort, enzovoort. Net zoals ze hebben geschreven dat ik onder het juk van Den
Uyl zou doorgaan. Wat bezielt Nederlanders toch? Denkt men in het belang van het
land te handelen door te schrijven met als uitgangspunt, wij zijn maar Nederlanders
‘dus niet veel soeps’? Zou er één ander land zijn dat zonder argumenten, meer als
principieel uitgangspunt, zou schrijven dat de eigen bewindsman de onderhandelingen
waarschijnlijk niet aan zal kunnen? Ik kan het niet anders zien dan dat de Nederlandse
pers vooral verantwoordelijkheid voelt voor de binnenlandse politiek. Daarnaast is
er de interesse voor wat de lezer lekker vindt om te lezen. Dat maakt kranten, of ze
nu links zijn of rechts, zeer commerciële instellingen.

Vrijdag 4 december
Het is nog niet allemaal botertje tot de boom met de rijksfinanciën. Fons van der
Stee heeft weer eens een financieel overzicht opgesteld, ten behoeve van het financiële
kamerdebat van volgende week. Het ziet er niet best uit. Er zal volgend jaar voor
vele miljarden moeten worden omgebogen. Daar heeft Frans op zichzelf gelijk aan,
maar ik zie er het politieke vernuft niet van in om dat nu al aan de Kamer te melden,
veertien dagen na het debat over de regeringsverklaring. Joop houdt niet van gaten.
De soliditeit van de overheidsfinanciën hebben maar in zeer geringe mate zijn
belangstelling. Dries gaat een paar weken het ziekenhuis in om zich aan zijn
spataderen te laten opereren.
Ik zie de toestand voor 's Rijks financiën zeer somber in. Het ziet er namelijk naar
uit dat de olieprijs gaat dalen en de dollar staat er
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ook niet al te florissant bij. Voor de economie is dat prima, maar de inkomsten voor
de staat zullen onder grote druk komen. De aardgasprijs is immers gekoppeld aan
de olieprijs en de dollar. Macro-economisch maakt dat allemaal niet zoveel uit, vindt
Joop. Ik zie het voor me. Het rijk heeft verzuimd om met de hoge aardgasinkomsten
iets structureels te doen. Als die inkomsten nu gaan dalen en het gaat het particuliere
bedrijfsleven weer wat beter, dan romen we die winsten gewoon af ten behoeve van
een dan behoeftige staat. Macro-economisch in orde, vindt Joop.

Zondag 6 december
Sinterklaasavond heeft de poëtische gaven van alle kinderen (en Alexandra) weer
eens getoond, en Ashley's visuele kunst. Mijn bijdrage is beperkt gebleven tot het
minimum. Oorzaak: het regionale beleid, dat ik maandag voor de Kamer zal moeten
verdedigen. Vanmiddag is de directeur-generaal Sieb Miedema naar Amersfoort
gekomen om een aantal dingen door te praten. Een toegewijde man, met het hart op
de tong. Hij heeft er echt over nagedacht hoe een niet ingewerkte minister het 't best
zou kunnen aanpakken. Ik heb er vanaf gezien om te proberen om me alle details
nog eigen te maken. Het is belangrijker om er over na te denken wat nu eigenlijk de
relevante politieke aspecten zijn van het regionale beleid. Ik ben benieuwd of ik er
morgen iets van terecht breng. Mijn eerste uitvoerige debat met de Kamer.

Maandag 7 december
Achteraf gezien is het niet slecht gegaan. In de ochtenduren voorzag ik een debacle.
De kamerleden spraken vier uur, zonder onderbreken. Ze lazen hun toespraken voor,
in een razend tempo, omdat ze meer hadden opgeschreven dan redelijkerwijs in de
hun toegewezen spreektijd kon worden uitgesproken. Van der Linden van het CDA
kon ik überhaupt niet verstaan. Het was me onmogelijk om in dat tempo de gestelde
vragen een beetje te rubriceren. Bovendien ben ik na vier uur dat gedreun in mijn
oren volkomen platgeslagen. Dan weet ik niks meer en kan niks me ook meer wat
schelen. Gelukkig was Sieb Miedema er ook nog. In de vijf kwartier lunchpauze
heeft hij geholpen de zaken een beetje op een rij te zetten. Zodoende heb ik toch een
kleine twee uur aaneen een sa-
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menhangend verhaal kunnen houden.
's Avonds, bij de tweede termijn, ging het goed. De kamerleden hadden geen
uitgeschreven toespraken meer, zodat ik op m'n gemak alles kon noteren. Bovendien
begon het debat zich toe te spitsen op een aantal hoofdlijnen, wat natuurlijk eigenlijk
ook in eerste termijn al had moeten gebeuren. En tenslotte had ik in de loop van de
dag het vak geleerd.
Overigens zit er nog een politiek angeltje in het debat. Het is gebruikelijk dat de
regionalisten in de fracties een tikje ongenuanceerd te keer mogen gaan bij de
jaarlijkse gedachtenwisseling over het regionale beleid. Maar Van der Linden maakte
het veel te bont. Hij wil bijv. dat het geld van de Grote Projecten Toeslag uit de WIR
(GPT) naar de middelen voor het regionale beleid wordt gesluisd. Dat kan niet, want
dat geld is nodig voor de ombuigingen ad ƒ250 mln in de WIR, waartoe is besloten
in de informatiefase De Galan/Halberstadt. Daar heeft de Kamer formeel weliswaar
geen boodschap aan, maar de politieke partij CDA wel. Helaas is Ruud Lubbers met
een parlementaire delegatie naar de SSSR, zodat ik onze René niet tot de orde kan
laten roepen.
Interessant was ook dat de VVD-fractie een viertal moties indiende met de strekking
dat er meer moet worden gedaan voor Helmond, Almelo, Leeuwarden en nog drie
plaatsen. Die voorstellen zijn regelrecht in strijd met de ideeën die hun partijgenoot
Van Aardenne daarover in de nota RSEB heeft neergelegd (door mij gedeeltelijk
overgenomen). Blijkbaar gaat oppositie voeren, en mogelijk hier en daar een
stemmetje winnen, vóór een minimum aan solidariteit met een fractiegenoot.

Dinsdag 8 december
Toen ik vanavond zat te eten in een Brussels restaurant, samen met de Europese
commissaris Etienne Davignon met wie ik een gesprek had over de Europese
staalpolitiek, kwam daar op haar eentje Liesbeth den Uyl binnen. Joop had haar de
vorige avond mee naar Brussel genomen, zei ze, maar hij was alweer gevlogen. Ze
is een schat van een vrouw, en ik vond haar eenzaam, en een beetje triest. Ik merk
ook aan Joop dat hij probeert zoveel mogelijk thuis te zijn. Maar hoe vaak is zoveel
mogelijk? Ook hij ziet er moe uit. Doordat ik Liesbeth daar zo eenzaam zag zitten
realiseerde ik me hoeveel waardering ik heb voor Joop, ondanks onze
meningsverschillen.
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Davignon is trouwens ook een bijzondere man. Hij houdt het staalwereldje nog aardig
bij elkaar. We hebben afgesproken dat we donderdag, op de industriedag in Londen,
met z'n tweeën met Lambsdorf zullen praten. Misschien is die wat soepeler als er
niet, zoals onlangs in Bonn, vijftien ambtenaren bij zitten.

Donderdag 10 december
Gisteravond was het vervolg van het arbeidsvoorwaardenoverleg. Joop wees namens
de regering het plan van de werkgevers af en deed dat naar mijn smaak veel te
polemiserend. Ik zag die hele rij werkgevers zitten en dacht: zou dit de manier zijn
om de heren het vertrouwen te geven dat ze rustig kunnen investeren? Want investeren
is het enige dat ons uit de ellende kan helpen, investeren en nog eens investeren.
Alleen Wim Kok (FNV) ziet iets in een beperkte loonmaatregel, met aftopping van
vakantie-uitkering en van prijscompensatie. Alle anderen zijn mordicus tegen, Harm
van der Meulen (CNV) voorop. Maar Joop wil natuurlijk doorzetten. Hij bepleit zo'n
beperkte loonmaatregel met vuur. Ik ben tegen. Als je dan toch ingrijpt, doe het dan
goed. Zorg dan dat er bovenop de aftopping nog een generieke maatregel komt, min
één procent voor allen, zodat de loonsom daalt. Dat zou helpen voor de
rendementspositie van het bedrijfsleven, waardoor er gemakkelijker geïnvesteerd
kan worden. Toch geef ik Joop uiteindelijk maar toe. Tenslotte is hij de eerste
woordvoerder voor het onderwerp. Hij moet het verdedigen. Of zou het zijn omdat
ik het beeld van Liesbeth nog op mijn netvlies had?
De industrieraad kon niet doorgaan. Heathrow zat dicht. Een vrije halve dag strekte
zich plotseling voor me uit. Ik heb hem gebruikt door een stapel spoedstukken af te
doen en door in de Kamer mijn fractiegenoten te gaan opheuen om bij andere fracties
steun te gaan mobiliseren voor mijn beslissing over de ketelbouw. Ook dat is een
normale bezigheid voor een minister in het stelsel van de parlementaire democratie.

Maandag 14 december
Vanmorgen moest ik twee uurtjes handelspolitiek doen, in een UCV. Bolkestein, van
de VVD, stelde fundamentele vragen, over de
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toelaatbaarheid van steun en het verstoren van concurrentieverhoudingen. Maar in
de Kamer zit ook een stelletje monomanen, die iedere gelegenheid aangrijpen om
semi-psychologisch en -filosofisch te praten over de New International Economic
Order, of over de New Round of Global Negotiations. Bij het debatje over de
natuurrubberovereenkomst vond ik het nog vervelend dat ik geen grootse visie op
tafel kon leggen, nu kwam het me al grotendeels als egotripperij over, waaraan ik
geen zin heb mee te doen.
De UCV van vanmiddag over het wetenschapsbeleid luidde mijn nederlaag in
tegenover Jos van Kemenade. Een meerderheid in de Kamer is voorstander van het
bewaren van de Zuivere Wetenschap, waar dat prozaïsche Economische Zaken zijn
grijparmen vanaf moet houden. In UCV's verzamelen zich altijd de fractiespecialisten,
de zuiveren in de leer. De fracties in hun totaliteit besteden er te weinig aandacht
aan, waardoor dingen uit de hand lopen, een onafgewogen beklemtoning krijgen. Bij
de UCV regionaal beleid ging het net zo.
De dag werd besloten met een galadiner op Huis ten Bosch, ter ere van een lid
van het presidium van Joegoslavië. Er waren o.a. enkele van onze ‘grote’ ondernemers.
Ik vond ze al met al nogal optimistisch, en dat was een aardig opstekertje na een
vermoeiende dag.

Woensdag 16 december
Het vriest dat het kraakt, dat kan een lange winter worden. Goed voor de
aardgasverkoop. Ik moet tenslotte vier miljard m3 extra zien kwijt te raken.
Vanmorgen tweede ronde over de prijzen. Het prijsbeleid voor 1982 moet worden
vastgesteld. Dat gaat in een aantal ronden. Eerst ambtelijk overleg met de diverse
betrokkenen. Daarna politiek overleg tussen achtereenvolgens de
consumentenorganisaties en de vakbeweging, de industrie en het midden- en
kleinbedrijf. Dat was vanmorgen. Volgende week is er dan nog het prijzencircus,
dan schijnt de hele meute bijeen te komen in het SER-gebouw om te kunnen afreageren
op de minister van EZ.
Daarvan heb ik vanochtend een aardig voorproefje gehad. Er deugt natuurlijk geen
barst van wat ik doe. Ik wil voor enkele sectoren het prijsbeleid een beetje versoepelen,
namelijk sectoren waarin een zo hevige concurrentie heerst dat men toch niet toekomt
aan de toegestane marges. Prijsbeleid doe je tenslotte, als het goed is, niet
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uit hartstocht, maar omdat het nodig en effectief is. Fout!, roepen de
consumentenorganisaties. Een psychologische blunder! (Blijkbaar geen zakelijke,
sic.) Belachelijk van me. In deze zware tijden is een strak prijsbeleid nodiger dan
ooit.
De middenstanders zijn nog kwaaier. Hun omzet loopt nogal terug en dat willen
ze goed maken met hogere prijzen. Voor zover de concurrentie dat toestaat. In mijn
voorstellen wordt met die omzetdaling nauwelijks rekening gehouden. Ik denk
namelijk dat anders de koopkracht nog verder wordt aangetast, dat de inflatie erdoor
wordt bevorderd, en dat het bovendien ook op zichzelf onjuist is om omzetdaling in
hogere prijzen tot uitdrukking te laten komen. Schandelijk, roepen de
vertegenwoordigers van het midden- en kleinbedrijf. Hier valt niet over te praten.
De regering is gek geworden. Na afloop heb ik tegen de ambtenaren gezegd dat we
de marge van de middenstanders met 1 à 2% zullen verruimen. De middenstanders
zullen in hun hart stomverbaasd zijn dat overleg blijkbaar iets uitmaakt, maar ze
zullen in het openbaar even hard blijven piepen. Politique amusante.

Donderdag 17 december
Een dagje waarin ik voor allerlei akkefietjes in de Kamer moest wezen. Vier maal
deze ene dag. Het belangrijkste was het plenaire debat over de ketelbouw. Mede
dankzij Suzanne, die de woordvoerders van de regeringspartijen voor me bij elkaar
heeft gebracht, is de zaak redelijk goed afgelopen. Ik heb een kleine concessie richting
Vlissingen gedaan (niet ‘concentratie in Hengelo’ na 1986, maar ‘zwaartepunt’ in
Hengelo), waarna alle moties zijn verworpen. De VVD heeft trouwens geen motie
ingediend. Met tegenzin heb ik toegezegd dat ik de bouw van de nieuwe kolencentrale
in Dordrecht niet zal verhinderen. Hij is feitelijk onnodig vanwege de bestaande
overcapaciteit, maar in het hele ketelbouwschema kan hij niet worden gemist. Zo'n
concessie om politieke reden, tegen een rationele afweging in, dreint nog lang na in
m'n hoofd.
Ik moest tussen de bedrijven door ook nog de prijs voor de beste zakenvrouw van
het jaar uitreiken. Het was een happening van het grootkapitaal, althans van zijn
vertegenwoordigers. De Veuve Cliquot besprenkelde het met champagne en Stan
Huygens begeleidde het met zijn dagelijkse rubriek. Een sfeertje om heel aangenaam
een uurtje in te vertoeven, maar niet veel langer.
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Dinsdag 22 december
Het gaat niet goed met de commissie-Wagner II. Het volgende is het geval. In het
‘oranje boekje’, het rapport van de commissie-Wagner I, stond o.a. als aanbeveling
dat er een monitorcommissie zou moeten worden ingesteld, om het voorgestelde
industriebeleid te begeleiden. Meteen na mijn beëdiging heb ik Gerry Wagner
uitgenodigd om die tweede commissie voor te zitten. Dat wilde hij wel, op voorwaarde
dat die commissie klein zou zijn, en onafhankelijk, maar wel gedoogd zou worden
door de vakbeweging. Ik was het daarmee eens, en daarom hebben we geprobeerd
om Henk Vredeling erin te krijgen, niet als vertegenwoordiger van de vakbeweging,
maar als een soort waarnemer, of vertrouwensman. Harm van der Meulen (CNV) ging
daarmee akkoord (al komt Henk uit de FNV), maar Wim Kok (FNV) niet. Hij wilde
een zwaardere vakbondsvertegenwoordiging. Ik heb er toen mee ingestemd dat naast
Vredeling ook nog Ester van de industriebond CNV en Vos van de industriebond FNV
in de commissie zouden worden opgenomen. Helaas, dat werd mot met de
industriebond FNV. Vos, die ook deel uitmaakte van de commissie-Wagner I, was
door zijn bond een beetje als een verrader afgeschilderd toen het oranje boekje
uitkwam; al met al heeft het er toe geleid dat zijn bond geen lid meer wilde
afvaardigen naar Wagner II. Na een hoop vijven en zessen is Inja aangewezen, een
lid van het federatiebestuur, géén industriebond. En hij kreeg een soort
begeleidingsclubje toegewezen om hem in de gaten te houden. Toen werd Ester boos
en zei dat hij er dan ook maar uitging. Enfin, de bekende hutspot van
competentieconflicten, misverstanden en tussen twee vuren zitten.
Vanmorgen heb ik Wagner, Kok en Van der Meulen tegelijk bij me op bezoek
gehad. Kok en Van der Meulen zijn het er nu wel over eens geworden dat Ester én
Inja kunnen, maar daar heeft Gerry Wagner nu een zwaar hoofd in. Hij vreest dat
door al het gedonder de andere leden van de beoogde commissie, mensen als Van
der Zwan, Langman en Bogers zullen vinden dat de club niet onafhankelijk genoeg
meer is en er de brui aan zullen geven. Dan is ook dat schip weer eens gestrand.
Morgenavond vergaderen ze er over.
Vandaag heb ik opnieuw een gesprekje gehad met vertegenwoordigers van de
milieubeweging, Wouter van Dieren, Theo Potma en Roefi Hueting. Ze willen graag
de relatie met EZ verbeteren, maar beklagen zich over de starre houding van de
ambtenaren. Ze hebben het meest te maken met het directoraat-generaal Energie, en
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dat is inderdaad niet het meest vooruitstrevende van het departement. Ik kreeg de
indruk dat ze mij nog niet helemaal hebben afgeschreven, maar ik bevind me wel op
de rand.

Donderdag 24 december
Ik kan me niet heugen dat ik de dag voor kerstmis op m'n werk ben geweest, maar
vanmorgen was ik op het departement. Zo is het leven van ministers. Ik heb wat
cadeautjes gekocht voor hen die me dagelijks hun goede zorgen geven,
kamerbewaarders, chauffeur, portiers. In de commissie-Wagner II in oprichting is
het gisteravond inderdaad bonje geworden. Men weigert de nu voorgestelde
vakbondsvertegenwoordiging te aanvaarden. Zeer teleurstellend. En Gerry ging nog
wel zo voortvarend van start. Ik zal de FNV volgende week voor het blok zetten. Want
die commissie zal er komen.
Het wordt een witte kerst, althans in het noordelijke deel van het land. Polen
wankelt op de rand van een burgeroorlog. Men wil dat we op kerstavond een kaarsje
voor het raam zetten ten behoeve van Polen. Dit soort acties spreken me niet aan. Er
zijn ook grote vrachtwagens met voedsel naar Polen geweest, een actie georganiseerd
door de Telegraaf. Die actie is natuurlijk veel beter, maar de Telegraaf, in hartelijke
samenwerking met de Tros, wordt er ook bepaald niet slechter van. Het woord
Telegraaf was geen moment uit beeld. En maar praten over ‘onze jongens’, die zo
moedig waren. Het zijn natuurlijk mannen die altijd met vrachtwagens door Europa
rijden. Sommige politici lenen zich ervoor om aan dit soort prietpraat mee te doen.
Het is een rotzooitje in de wereld. Niettemin, zalig kerstfeest.

Maandag 11 januari 1982
Al jaren lang heb ik de gewoonte het nieuwe jaar te beginnen met niets doen.
Waarschijnlijk overgenomen van mijn vader, die na de ‘tiendaagse veldtocht’ waar
dominees over spreken (de menigte preken tijdens de feestdagen) altijd de eerste
week van januari vakantie heeft genomen. In ieder geval had ik het dit jaar wel
verdiend. Tot en met oudejaarsdag heb ik keihard gewerkt, 30 december ben ik zelfs
nog naar De Schelde in Vlissingen gegaan, om een belofte aan Jopie Bogert (een
zeer ijverig Statenlid van ons in Zeeland) in te los-
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sen en me te laten uitschelden door De Schelde over de ketelbouw. Het viel overigens
nogal mee. De ondernemingsraad was heel hoffelijk, zij het kritisch, en de raad van
bestuur heeft me het bedrijf laten zien, wat zeer de moeite waard is. Veel
ontwikkelingswerk, zoals nieuwe lasmethodes bij zeer hoge temperaturen. En ze
bouwen fraaie fregatten.
Een week op de ski's, bij mistig weer, ging snel en aangenaam voorbij, en aan de
avond van deze eerste werkdag van dit jaar lijkt het Zwitserse Verbier al weer ver
weg. De problemen hebben zich vandaag meteen weer in rotten van drie
gepresenteerd. Het nieuwe jaar is begonnen.

Dinsdag 12 januari
Bruynzeel zal failliet moeten. Sinds '75 heeft de overheid zo'n veertig miljoen in het
bedrijf gepompt, maar de structuur blijft zwak. Zelfs als we er dertig bij stoppen zal
er in '83 nog geen winst worden gemaakt. De marges blijven smal, de structuur van
het bedrijf biedt geen perspectief. Ik heb daarom vanmiddag aan Fons en Joop
voorgesteld om te proberen de deurensector te verkopen aan Svedex en de rest van
het bedrijf surséance van betaling te laten aanvragen. Fons ging akkoord, Joop niet,
maar hij legt zich neer bij mijn beslissing. Donderdag zal ik het de raad van bestuur
en de raad van commissarissen moeten aanzeggen.
De Braauw en de zijnen (stuurgroep Brede Maatschappelijke Discussie) zijn
vandaag ook op bezoek geweest. Ze willen voor hun BMD ƒ35,4 miljoen in plaats
van de 13 miljoen die in de meerjarenramingen staat. Ze dreigen met aftreden als
het beduidend minder wordt. Ik heb bij Fons en Joop gepolst wat ze vinden van 29
miljoen, en dat vinden ze nog een stuk te veel. Ik in mijn hart ook. Ik denk dat ik tot
25 miljoen zal beslissen, maar eerst zal Suzanne, onze woordvoerdster in de Tweede
Kamer, nog voor me nagaan hoe de meningen in het parlement liggen. De stuurgroep
krijgt een hoop negatieve kritiek, van zowel de links georiënteerde actiegroepen als
van de hoofdartikelenschrijvers in de kranten. Men vindt het geldsmijterij en men
vindt dat de stuurgroep te veel werk naar zichzelf trekt en te weinig overlaat aan de
maatschappelijke groeperingen. Arme Maurits. Zou hij spijt hebben dat hij het
voorzitterschap op zich heeft genomen? Zo langzamerhand begin ik zijn hoge
honorering gerechtvaardigd te vinden.
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Woensdag 13 januari
Tijdens een snelle lunch met broodjes heeft Harry Langman me uiteengezet hoe de
vlag er bij hangt bij Ogem. Ook dit wonderlijke samenraapsel van activiteiten is in
financiële moeilijkheden. De banken, voor wie Langman optreedt, stellen voor dat
het gezonde deel wordt afgezonderd (eigenaardig en gelukkig genoeg is dat nu eens
het deel met de meeste werkgelegenheid) en dat de rest in surséance gaat. Harry
Langman, een van mijn ambtsvoorgangers, weet altijd precies waar hij het over heeft.
Het zal dus niet eenvoudig zijn een betere oplossing te vinden. Er is echter een extra
probleem. Boersma, die er onlangs is uitgegooid bij Ogem, heeft een boekje
opengedaan over de raad van bestuur en de wijze waarop ze zichzelf verrijken. Dat
heeft Vrij Nederland verder op een spoor gezet, en we kunnen rekenen op enkele
weken pittige belangstelling voor Ogem. In die omstandigheden zullen geruchten
over faillissementen potentiële klanten onmiddellijk afschrikken en zullen dubieuze
debiteuren de beurs zorgvuldig dicht houden. Als het kan moet de operatie dus even
worden uitgesteld.
Overigens heb ik te doen met Jaap Boersma. Hij is bezig zichzelf volledig af te
branden. Ik kan niet beoordelen of hij gelijk heeft met zijn beweringen, maar hij had
het nooit moeten zeggen op een moment dat het zoveel op rancune lijkt. Als oud
vakbondsman heeft hij zijn verleden van zich vervreemd door naar het grote bedrijf
te gaan, hij heeft zichzelf politiek dakloos gemaakt, en nu lust ook het bedrijfsleven
hem niet meer. Een permanente drang tot zelfvernietiging? Hij ziet er ook erg slecht
uit, zag ik op de televisie. Sommige mensen gaan in het publieke leven onafwendbaar
te gronde.

Donderdag 14 januari
't Is wel het weekje van de bedrijven in moeilijkheden. Vanmorgen heb ik een gesprek
gehad met De Vries, president-commissaris van RSV. Ik ken hem nog van vroeger,
toen hij Hoog Catharijne bouwde in Utrecht. Toen hadden we wel eens een lichte
aanvaring, maar ik heb altijd waardering gehad voor zijn capaciteiten.
RSV staat onder leiding van de heer Stikker. Het bedrijf heeft al meer dan een
miljard aan overheidssteun binnen. Er zijn een aantal gigantische fouten gemaakt.
Zo is er bijvoorbeeld de zogenaamde kameel, een booreiland op poten dat tweemaal
duurder is geworden dan indertijd is begroot en waarvan het tweemaal te lang heeft
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geduurd voor het klaar was. Nu wil de klant, Volker Stevin, het ding niet meer
afnemen. De overheid is er voor de verliesafdekking. Verder heeft dochter Thomassen
van RSV vorig jaar geweldig misgekleund in Algerije, wat ook weer een groot verlies
oplevert. Wie is schuld? Ongetwijfeld komt er heel wat op rekening van bepaalde
leden van de directie, die overigens ook hun verdienste hebben voor het bedrijf. Maar
de eerst-verantwoordelijke is natuurlijk de voorzitter van de raad van bestuur, de
heer Stikker. En dus vraag je je af wanneer de heer Stikker de enig juiste conclusie
trekt uit de gebeurtenissen. Die vraag leeft, als ik het goed taxeer, niet alleen bij mij
maar ook bij de ondernemingsraad, bij mijn mensen, bij vele andere ondernemers in
het land en zelfs bij een goed deel van de raad van commissarissen. Ik heb er met
De Vries uitvoerig over gesproken. Hij zelf gaat in juni weg. Hij heeft er
waarschijnlijk geen zin in om op de valreep nog met zijn oude vriendje deze
problematiek aan te kaarten. Dat is te begrijpen, maar daarom nog niet juist. Hoge
functies brengen vaak onaangename beslissingen met zich mee. Verreweg het best
zou natuurlijk zijn als betrokkene de eer aan zichzelf hield. Als het met D'66 heel
slecht zou gaan, dan zou ik ook vertrekken, of ik me nu schuldig voelde of niet. Over
schuld valt te discussiëren, met verantwoordelijkheid ligt dat anders. Hoe dan ook,
als RSV aanklopt om nieuwe steun - en dat zal niet lang meer duren - dan kom ik erop
terug. Ik heb RSV-kenners als Joseph Molkenboer en Harry Leliveld volledig achter
me.
Vanmiddag hebben we een paar uur gebrainstormed met de fractie. Algemeen is
de klacht: te weinig contact. Mijn problemen zijn dan ook het best samen te vatten
met de woorden tijd, tijd, tijd. Maar het was aardig weer eens even bij de oude
vrienden te zijn. Het is waar wat Elida altijd zegt: ‘Neem tijd om uit te leggen wat
je aan het doen bent en we staan achter je’. Helaas, ik moest weer weg, voor het
aanzeggen van de wacht aan Bruynzeel, wat aan het eind van de dag ook nog moest
gebeuren. Het gaat me aan het hart voor directeur Mortier, want hij lijkt me een
kundig man. Helaas is het bedrijf te ver heen om het in z'n totaliteit te kunnen redden.
We zullen zoveel mogelijk werkgelegenheid trachten te behouden, maar een aantal
gedwongen ontslagen zal onvermijdelijk zijn. Soms is regeren echt rotwerk.
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Maandag 18 januari
Het bestuur van de PvdA is bijeen geweest in Garderen, het fraaie Veluwse dorp
waar ik mijn lagere schooltijd heb doorgebracht. Het resultaat is verbluffend.
Voorzitter Max van den Berg is 180° van koers veranderd. Hij belijdt nu het ‘nieuwe
realisme’, de PvdA zal het voortouw moeten nemen bij bezuinigen, de machtspositie
van de PvdA moet niet worden overschat, het gedram moet worden vervangen door
redelijk argumenteren. Feitelijk wordt alles verloochend, de meerderheidsstrategieën
uit het verleden, de minimumstrategieën, de strijdpunten. De oorzaak voor deze salto
is niet ver te zoeken. In de Rooie Haan/Nipo-enquête zakt de PvdA 7 zetels, en naar
men me toefluistert is dat nog geflatteerd. (Ook het CDA verliest iets, de VVD wint
drie en D'66 vier zetels.)
De PvdA bevindt zich in een diepe crisis. Wat er nu weer is gebeurd in Garderen
past in wat Van der Zwan noemt in een woensdag te verschijnen artikel in ESB het
‘diplomatie-management’. Leiderschap bij overheid en bedrijfsleven wordt momenteel
gekenmerkt door beduchtheid om fouten te maken, roert zich daarom liever maar
niet, gepreoccupeerd als het is met de legitimatie van zijn bestuursdaden. Inderdaad,
het wordt tijd dat we de rol van leiderschap in onze gedemocratiseerde samenleving
opnieuw bezien. Teveel inspraak, teveel consensus, hoe mooi theoretisch ook, heeft
gevaarlijke kanten. Het zijn dezelfde gevaarlijke kanten die kleven aan het systeem
van de parlementaire democratie, de minst slechte van de denkbare staatsvormen.
De gevaren namelijk van de korte termijn-politiek. Een consensusstructuur kan niet
over de korte termijn heenzien, dat kan alleen een structuur met duidelijke en
gemandateerde leiding. Een gevaarlijke redenering, voor je het weet pleit je voor
een sterke man. Toch moeten we erover durven praten. Ik bespeur nu al, na vier
maanden, het gevaar dat ik in mijn huidige functie voor belangrijke beleidsbeslissingen
me eerst ga indekken bij de Kamer. Dan kan me niks meer gebeuren. Maar dan
gebeurt er ook niks, niks wezenlijks althans. Want de politiek is nu eenmaal
lafbekkerig, d.i. op de te korte termijn gericht. Het nieuwe realisme van de PvdA is
diep beschamend, maar echt weggehoond zal het niet worden, want de meeste
journalisten en commentatoren zijn net zo verpolitiseerd als de politici zelf, en net
zo doordrongen van de onvermijdelijkheid van korte-termijnpolitiek. De PvdA is
groot en gevestigd genoeg om zich zo'n salto te kunnen veroorloven, zonder dat het
meteen een salto mortale wordt. Het
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zij ze gegund. Tenslotte hebben ze ten opzichte van D'66 ook het nadeel dat een
aanpassingsproces aan veranderde omstandigheden bij hen veel trager en moeizamer
kan verlopen dan bij ons.
Vanmiddag hebben we opnieuw met Bruynzeel gepraat. De dreigende surséance
ligt nog steeds niet op straat, wat echt een wonder is. Mortier stelt zich weinig
coöperatief op, wat ik diep in m'n hart wel kan waarderen. De besprekingen zijn
opnieuw een week opgeschort. Linke soep, voor de publiciteit en voor de
overheidsfinanciën. Het alternatief is een niet goed begeleide surséance, met alle
politieke gevaren van dien. Als het zo doorgaat eindigt dit spelletje poker in uitsluitend
verliezers.

Donderdag 21 januari
Op de een of andere manier is dit een relatief rustig weekje, al moest ik alle drie de
kamerdagen op het Binnenhof zijn. Gisteren en eergisteren was aan de orde de
inkomens van vrije beroepsbeoefenaren. Het stelde allemaal niet veel voor. Joop en
ik zijn het op dit punt hartelijk eens. De arme Joop krijgt wel veel voor zijn kiezen.
De FNV is nu ook openlijk tegen hem, op het punt van de loonmaatregel, maar vooral
op het punt van de beperking van de uitkering voor zieken tot 80%. Ik begrijp niet
dat hij het allemaal volhoudt, hij heeft een ijzersterke mentaliteit.
Vanochtend heb ik met de kamercommissie van gedachten gewisseld over de
begroting van de stuurgroep Brede Maatschappelijke Discussie. De Kamer is het
geheel met me eens: ƒ25 miljoen en geen cent meer. Ik heb beloofd te zullen proberen
de stuurgroep ervan te overtuigen dat het daarmee kan. Bij wijze van experiment heb
ik de commissie ook de volgende vraag voorgelegd. Het Nederlandse bedrijfsleven
betaalt veel meer voor de elektriciteit dan bijvoorbeeld de Bondsrepubliek en
Frankrijk. In de BRD is dat zeker voor een deel het gevolg van de goedkope bruinkool
daar, maar het feit dat door de stijging van de olieprijzen de kosten van kernenergie
relatief laag zijn geworden speelt ook een steeds belangrijker rol. Welnu, het
bedrijfsleven zou graag willen dat we in Nederland meer kerncentrales bouwden.
Als nu uit de BMD komt dat de bevolking dat in meerderheid niet wil, is de bevolking
dan ook bereid een hogere kleinverbruikersprijs te betalen? Op die vraag weet ik het
antwoord niet, op vele andere die in het kader van de BMD zullen worden behandeld
wél. Niet één van de kamerleden is op die
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vraag ingegaan. Politiek te gevoelig? Ik vermoed het.

Zondag 24 januari
Vanavond een spoedvergadering met raad van bestuur en raad van commissarissen
van Ogem op het departement. Eén dezer dagen moet surséance worden aangevraagd,
en het grote handelsbedrijf Stokvis is niet ingedeeld bij de groep gezonde bedrijven
die de dans zullen ontspringen. Dat kan 1200 arbeidsplaatsen gaan kosten. Directeur
Mathot maakt een goede indruk. Hij is dit weekend naar Zwitserland geweest om te
proberen het bedrijf te verkopen aan een Pakistaan, maar het bod was te laag. Morgen
gaat Koopmans, de financiële directeur, het nog eens proberen. Intussen zullen wij
moeten zien dat we de een of andere garantie geven om Stokvis niet onmiddellijk te
laten omvallen. Fons bood 20 miljoen, maar toen had hij al een paar glazen op. Ik
zal moeten opletten of morgen niet blijkt dat hij royaal is geweest van mijn begroting.

Maandag 25 januari
Deze dag vol Ogem, Bruynzeel, Bovag, Acquisitiecollege en nog zo het een en ander,
is besloten met een etentje in het Utrechtse Pays Bays, op uitnodiging van de
Sean-leden Rietjens, Van Maurik Broekman en Tromp. Leo Rietjens, een oude
makker uit de fysica, zit er mee dat naar zijn oordeel DG I en DG E, althans hun gebrek
aan goede samenwerking, tegenhoudt dat er een goede structuur komt voor het
energie-onderzoek in Nederland. Er vallen daar een hoop knopen door te hakken en
bij die bezigheid zal de bijl op menige lange teen terechtkomen. Overigens is mij
van spanningen tussen DG I en DG E niets gebleken, althans niet meer dan gezond
is. Van MB en Tromp lijden onder de verdeel en heers-techniek van oudgediende
Molkenboer, voorheen DG I, nu regeringswaarnemer in tal van ondernemingen. Een
leerzaam avondje, zowel over de gesprekspartners als over wat ze te vertellen hadden.

Maandag 1 februari
Vanavond zijn Alexandra en ik teruggekeerd van een vierdaags bezoek aan Davos,
waar de jaarlijkse bijeenkomst was van het European Management Forum. Een
eigenaardige en niet ònaardige hap-
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pening. Ondernemers moeten 10000 Zwitserse Franken betalen voor een week
lezingen bijwonen en enkele beroemdheden zien. Zo waren er bijvoorbeeld Genscher,
Raymond Bar, en de directeuren-generaal van OESO, IMF en Wereldbank,
respectievelijk Van Lennep, Larosière en Dunkel. In de 24 uur die volgde op onze
aankomst is er, naar men zei, 1m65 sneeuw gevallen. Het lijkt mij een overdreven
getal, maar dat er allemachtig veel naar beneden is gekomen staat vast. Helaas was
het door het daardoor ontstane lawinegevaar onmogelijk geworden ook nog een half
dagje te skiën.
Er waren twee informele bijeenkomsten van industrieministers, waarvan er één
vervelend en één vrij boeiend was. Die laatste handelde over protectionisme. Iedereen
is daar met de mond tegen. De Japanse collega kondigde aan dat zijn land bezig is
om een aantal belemmeringen weg te nemen die penetratie op de Japanse markt
bemoeilijken. Japan houdt zich formeel aan de GATT-regels, maar hun bureaucratische
systeem is zo ondoorzichtig dat westelijke landen er moeilijk in kunnen doordringen.
Zelf heb ik vanmorgen een lezing gehouden over ‘long term strategy beyond
adjustment’. Het banenplan van Joop heb ik niet genoemd, tot verbazing van de
aanwezige Nederlandse journalisten. Maar je kunt een banenplan toch slecht long
term strategy noemen. Overigens had ik er lol in om weer eens in het Engels te
discussieren, als in de good old times toen ik nog natuurkundige was. De buitenlanders
hadden waardering voor me, een aangename streling van mijn ijdelheid die ik lang
niet heb meegemaakt. In Nederland heb ik in maanden geen waarderend woord meer
gehoord van vreemden. Het nieuwste is het verschijnen van een boek met de titel De
onweerstaanbare opkomst van Jan Terlouw, van ene Van Engen. Die jongen heeft
indertijd toestemming gekregen de vergaderingen van de campagnecommissie bij te
wonen, onder de uitdrukkelijke en vele malen herhaalde voorwaarde dat alles wat
hij schreef aan een veto van ons zou zijn onderworpen. De adder heeft nu een aantal
uitspraken bij elkaar geschreven die gedeeltelijk wáár maar uit z'n verband gerukt
zijn, en gedeeltelijk ook pure leugens zijn, en die in boekvorm gepubliceerd zonder
ons erin te kennen. Een botte leugen is bijvoorbeeld dat Ernst Bakker de
handtekeningenactie zou hebben verzonnen. Ernst komt er uit als een louche, lepe
figuur, zonder moraal. Ik ben een leeghoofd, die nog nooit een bruikbaar idee heeft
gehad. Blijkbaar heeft die Van Engen gedacht dat je in een campagne iedere zakelijke
daad zou inpakken in een
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verhandeling over partij-ideologie. Een verachtelijk mens, blijkt achteraf. Daar heb
ik me op verkeken. Het ergste is dat hij niet kan schrijven. Een mens is
onweerstaanbaar, een opkomst is onstuitbaar. Zelfs de titel is geen Nederlands.
Ook vermeldenswaard is dat niet één Nederlandse krant deze woordbreuk ronduit
veroordeelt. Bob Groen komt er nog het dichtste bij, waaruit weer eens blijkt dat hij
een fatsoenlijk mens is. Bij de serie ‘de achterkant van het gelijk’ van Marcel van
Dam, vorig jaar, viel me al op dat journalisten weinig over hun eigen ethiek hebben
nagedacht.
In het boek staan allerlei zinnen over collega-politici die je in het vuur van een
campagne, binnenskamers, nu eenmaal zegt. Zoiets mag nooit opgeschreven worden.
Stel je voor dat de lichte roddel over je achternicht, je schoonvader en de buurman
die op een feestje over de tafel gaat wordt opgeschreven en afgedrukt. Dit noem ik
nu zedenverwildering. Maar in Davos was de lucht na alle sneeuwval helder en de
tocht per helikopter over de witte bergen, in het licht van de rood ondergaande zon,
was onvergetelijk mooi.

Woensdag 3 februari
Het was weer zo'n dagje dat je uurinkomen slinkt tot een gering bedrag vanwege het
grote aantal arbeidsuren. GS van Limburg, de Gasunie, een debat in de
kamercommissie over Ogem, ambassadeurs en beleidsambtenaren. Vanavond een
gesprek in de vijfhoek over de solidariteitsheffing, de ombuigingen, de
heroverwegingen. Er ontspon zich een interessante gedachtenwisseling tussen Joop
en mij over het algemene economische beleid. Voor mij staat vast dat economisch
herstel gaat via de weg van investeringen. Daarvoor zijn twee dingen nodig:
verbetering van de rendementen en verlaging van de rente. Joop zei dingen die in
mijn ogen volstrekt absurd zijn. Hij vond bijvoorbeeld dat je niet hetzelfde moest
doen als alle andere OESO-landen; we moeten naar een andere samenleving, langs
de weg van investeringen en groei leggen we toch het loodje t.o.v. Japan en andere
concurrenten. Joop ziet daarbij over het hoofd dat een gezamenlijke investerings- en
vernieuwingsinspanning niet alleen leidt tot een hevige concurrentiestrijd, maar ook
tot gezamenlijk herstel. Nog opmerkelijker vond ik zijn opvatting dat ook bij een
rendementsverwachting van nul over eigen vermogen de ondernemers tot investeren
moesten zijn te brengen. Maat-
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schappelijke verantwoordelijkheid moest voldoende drijfveer zijn. Jammer genoeg
is niemand zo nobel. Joop heeft zijn calvinistisch zondebesef wel ver achter zich
gelaten. Herlezing van de Prediker zou verhelderend kunnen werken en het land voor
economisch onheil kunnen behoeden. Dries stelde de vraag aan de orde of de
solidariteitsheffing niet in samenhang moest worden bezien met de noodzakelijke
ombuigingen. Immers, een hogere belastingopbrengst kan leiden tot minder
bezuinigingen. Tot mijn verbazing (ik leer het nooit bij socialisten) wierpen Van
Thijn en Den Uyl die suggestie met kracht van de hand. Volgens hen hadden die
dingen niets met elkaar te maken. Wel zag Den Uyl een onlosmakelijk verband tussen
solidariteitsheffing en ziekte-uitkering. Korting op het laatste zou gemakkelijker
aanvaard worden als ook het eerste zou worden ingevoerd. Dat geldt natuurlijk maar
voor een klein deel van de bevolking, nl. het kader van FNV en PvdA. Kortom, de
PvdA ziet verbanden alleen politiek, niet budgettair. Ik kan daar maar niet aan wennen.
Zou een wetenschappelijke opleiding als de mijne toch een handicap zijn voor een
politieke loopbaan?

Donderdag 4 februari
Vanmiddag is Hans Weyers gepromoveerd op een proefschrift met de titel
‘industriepolitiek’. Ik zat met de senaat van de Erasmusuniversiteit aan tafel en heb
mee geopponeerd. Een aardige gebeurtenis. Een zeker heimwee naar de sereniteit
van de wetenschap overviel me. Maar schijn bedriegt. Waar is meer rotzooi dan in
de universiteiten?
De gebruikelijke donderdagse maaltijd met de D'66-bewindslieden vond voor het
eerst plaats in een apart zaaltje, in het restaurant ‘Nostalgia’. Een beetje veel nostalgia
voor één dag, maar we konden elkaar tenminste verstaan, althans in fysiek opzicht.
Voor het overige is er weinig eenheid. Hans van Mierlo is bang voor een politieke
rel, volgende week, over het vraagstuk of er al vast verkennend werk mag worden
gedaan voor een eventuele plaatsing van de beruchte TNF-raketten. Volgens mij loopt
dat allemaal met een sisser af. Meer was ik het met hem eens toen hij zei dat de PvdA
wellicht crisis zal maken om op die manier zo soepel mogelijk van politiek leider te
kunnen wisselen. LJ noemde zo'n manoeuvre vadermoord, maar dat ben ik niet met
hem eens. De PvdA is zeer loyaal t.o.v. zijn mensen. En wat moeten ze anders als
hun aanhang bij de
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statenverkiezingen op 24 maart gehalveerd blijkt te zijn?
Vanavond heeft Tieleman me verteld dat hij directeur kan worden van het UCN.
Hij wil het doen, als ik hem aanbeveel. Bij zijn beslissing speelt een rol dat het minder
goed klikt tussen ons. Dat klopt. Niet persoonlijk maar politiek. Met name over
kernenergie denken we verschillend. Er moet een hoop gebeuren op het
directoraat-generaal Energie en dat lukt slecht als de DG en de minister niet grotendeels
op één lijn zitten.

Vrijdag 5 februari
De keuze tussen wiskunde en Nederlands is bij onze oudste dochter Sanne in het
voordeel van het Nederlands uitgevallen. Vanavond mijmerde ze zachtjes voor zich
uit dat de taal een wonderlijk fenomeen is: het werkwoord evalueren verzelfstandigt
zich tot evaluatie, het werkwoord evolueren tot evolutie. Ik evalueer de evolutie van
mijn kinderen te weinig, sinds ik deze baan heb. Ashley kwam me een zeefdruk
aanbieden. Ze wordt echt goed en ze moet voor zichzelf de vraag beantwoorden of
ze het volgende seizoen de dagopleiding bij Artibus zal gaan volgen en haar laatste
jaar rechten in de avonduren zal afmaken, of 's avonds blijven tekenen, snel afstuderen,
een baantje dan wel de advocatenopleiding, en kinderen krijgen, wat ze ook erg graag
wil. Ambarras du choix.
Bij Pauline is de strijd tussen wiskunde en de viool aanvankelijk gewonnen door
de wiskunde, maar dat nobele vak gaat het nu afleggen. Haar liefde voor de muziek
is zo gegroeid, dat ze hoe langer hoe serieuzer overweegt om naar het conservatorium
te gaan. Ze heeft een zeer overtuigende streek, waarin van haar overigens nogal eens
manifeste gebrek aan zelfvertrouwen niets is te merken. Onlangs zijn we bij de
slotuitvoering van het NSO in het concertgebouw geweest, waarin ze meedeed en ik
was enorm trots op haar. Jan is eindexamen aan het doen. Het zou een schande en
een glorie voor het Montessori Lyceum zijn als hij het haalde, want tot vorig jaar
heeft hij nooit een spat uitgevoerd, zelden een boek gelezen en van het leven één
groot feest gemaakt. Nu praat hij over economie of werktuigbouw, het kan verkeren.
Maar zijn gevoel voor gein verlaat hem nooit. Hij brengt zijn voor Dallas zwijmelende
omgeving tot woede door keer op keer mede te delen dat hij JR zo'n gave figuur
vindt en vanavond onthulde hij een brief te hebben geschreven aan ‘Achterwerk’
van de VPRO-gids, met het schrift van
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een jongetje van 8, waarin hij openbaart dat hij onlangs een van zijn zusjes de
buurjongen heeft zien zoenen en dat hij dat zo smerig vindt. Hij hoopt nu van harte
dat alle progressieve kindertjes met VPRO-ouders zich daar weken lang druk over
zullen maken.

Maandag 8 februari
Vandaag vond het finale gesprek plaats met de stuurgroep Brede Maatschappelijke
Discussie. De sfeer was onaangenaam. De Braauw beriep zich op een
overeenstemming met de ambtenaren, wat natuurlijk vreemd is voor een oud-minister.
Ambtenaren kunnen inventariseren, beslissingen voorbereiden, adviezen geven, maar
overeenstemming bereiken ze onder voorbehoud. Uiteindelijk beslist de politieke
top, die immers voor elke beslissing de verantwoordelijkheid draagt. Ik wilde van
het ambtelijk voorbereide bedrag in ieder geval nog iets af hebben en dat had tot
gevolg dat we uit elkaar zijn gegaan met nog een verschil van mening over 4 ton, op
een totaal van bijna 27 mln. Gelukkig belde Maurits later op met de mededeling dat
ze toch nog akkoord waren.
Sjeng Kremers, gouverneur van Limburg, is ook nog even langs geweest.
Binnenkort moet het kabinet met Limburg overleggen over de tweede fase van PNL
(perspectievennota Zuid-Limburg). ‘Aan begrip hebben voor de moeilijke positie
van 's Rijks schatkist kan ik niet beginnen,’ zei Sjeng. Het zal er hard aan toe gaan.

Woensdag 10 februari
Gisteren en vandaag Algemene Beschouwingen in de Eerste Kamer. Het deed
eigenaardig aan om beschouwingen te horen over de kabinetsformatie. Wat is dat
allemaal lang geleden. Overigens vond ik het serene sfeertje weldadig. Iemand als
fractievoorzitter Christiaanse verpakt zijn kritiek in een menigte vriendelijkheden
en toch kwam zijn schot voor de boeg over de Middenschool best over. Ik merkte
hoe ik gewend ben geraakt aan de vergroving van de politiek die de laatste tien jaar
heeft plaatsgevonden. Mij heeft dat nooit gelegen. Misschien ben ik daarom ook wat
verbijsterd door de onheuse manier waarop ik als bewindsman tegemoet wordt
getreden. Ik moet mezelf meer verkopen, zegt men, want de anderen doen dat ook.
Ik wil altijd het gevoel hebben dat als ik wat zeg, dat namens het kabinet is. Niet
meer in deze tijd passende hoffelijkheid
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waarschijnlijk. Of is het naïviteit?
Vanavond was ik bij DSM in Limburg. Ook al een verademing. De raad van bestuur,
onder aanvoering van Wim Bogers (volgens De Tijd de meest invloedrijke ondernemer
van dit moment) lijkt een hecht team, waarmee het plezierig eten en discussiëren is.
Morgen komt Dries ook, om de fabrieken te bekijken en van gedachten te wisselen
over het lange-termijn energiebeleid. Mijn kamer in de Beukenhorst is groot en
rustgevend. Dit waren twee dagen die me naar een ander soort leven doen verlangen.
Ik zie mezelf niet nog eens lijsttrekker worden. Het leven heeft ook nog andere
aspecten.

Donderdag 11 februari
Vanaf 18 h, toen ik op Zestienhoven ben geland, is het gebruikelijke gedonder weer
begonnen. Per telefoon zei LJ met bijna overslaande stem dat hij me op zeer korte
termijn moest spreken en dat de fractie zich in het geheel niet kon vinden in mijn
standpunt over de aardgaswinsten van Shell en Esso. Ik heb toegezegd de
fractievergadering van vanavond bij te zullen wonen. Daarvoor moest ik het gesprek
met de Stichting van de Arbeid afzeggen, wat wel weer het nodige gezeur zal
opleveren. Vooraf had ik nog een gesprek met Van der Hek, Gerritse en Engwirda
over datzelfde Slochteren. De zaak is niet simpel. Van der Hek moet van zijn partij
natuurlijk vinden dat er meer moet worden afgeroomd. Maarten Engwirda en Gerrit
Gerritse zouden graag zien dat een deel van die winsten naar andere bedrijven vloeien,
bijv. via participatiemaatschappijen of via de MIP. Door de sterke politisering van de
discussie is de situatie onhelder. Van mij is uitsluitend gevraagd of ik wilde nagaan
of Shell en Esso zich houden aan de afspraak om een bepaald bedrag te investeren.
Die vraag is nu vertroebeld, omdat sommigen de Slochterenbaten sowieso verder
willen afromen. In de fractie bleek later op de avond dezelfde begripsverwarring. Ik
heb weinig zin in een conflict met de fractie en evenmin vind ik het een aantrekkelijke
gedachte om iets door te drijven waar die fractie unaniem tegen is. Maar het woord
van de regering breken tegenover de oliemaatschappijen is niet aanvaardbaar. De
kracht van de parlementaire democratie t.o.v. linkse én rechtse totalitaire systemen
is het recht dat een individu heeft tegenover de Staat. Oók als dat individu een
oliemaatschappij is. En nu zeggen velen, ook in onze fractie, dat de Staat zijn woord
onophoudelijk breekt, doordat in deze tijd van
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krapte allerlei dingen niet meer kunnen. Dat kan wel zijn, maar dan is het overmacht.
In dit geval kan de Staat zijn woord wel houden, en bovendien is het nog maar de
vraag of wij die miljarden beter zouden investeren dan Shell en Esso. De laatste tien
jaar zijn de aardgasbaten naar de vier windstreken gesmeten; iets structureels hebben
we er niet mee gedaan. Als we een hoger bedrag afromen dan gebeurt hetzelfde, ook
al zouden we duizend keer afspreken dat we het voor versterking van de marktsector
zullen gebruiken. Dat is de zwakte van ons systeem: korte-termijn politiek.
Verkiezingen staan altijd voor de deur en geen partijpoliticus kan zich aan de druk
die daaruit voortkomt ontworstelen.

Vrijdag 12 februari
In de ministerraad strakke gezichten van de PvdA-collega's. Ik heb de discussie over
de aardgaswinsten low key gehouden. Meteen bij het begin heb ik aangekondigd de
afronding pas volgende week te willen, als het wetsontwerp over de kleine velden
ook op de rol staat. Hans van Mierlo deed sympathiek, zijn standpunt hield hij in het
midden. Henk Zeevalking pleitte ervoor dat ik opnieuw zou onderhandelen met de
aardoliemaatschappijen. Daar heb ik geen antwoord op gegeven, maar ik ben wel
van plan het te doen. Dat wil zeggen, ik zal de heren er nog eens op wijzen dat ‘de
politiek’ niet genegen lijkt hun winsten onaangetast te laten, ook al voldoen ze aan
de afspraak. Ze staan dan voor de zakelijke afweging om hetzij het hard te spelen en
het desnoods op een wet te laten aankomen, dan wel mee te werken aan enige
afroming, met de garantie dat dit kabinet hen dan in deze periode verder met rust zal
laten. Maar het lijkt nergens naar.
LJ vindt dat ik meer mezelf moet laten zien. Meer op de televisie, meer in het
offensief. Dat moet ik in vredesnaam maar doen. Een uitnodiging om zondag mee
te doen in een televisiegesprek (het Capitool) heb ik met tegenzin aangenomen.
Wiegel heeft vragen gesteld over mijn afwezigheid in de Stichting van de Arbeid
gisteravond. Als ik het niet dacht. Zo heeft iedereen zijn rol. Nee, zo kiest iedereen
de rol die hem het best past.

Jan Terlouw, Naar zeventien zetels en terug

173

Maandag 15 februari
Vandaag heb ik een gesprek gehad, opnieuw, met Helfrich van Shell en Van
Duivenboden van Esso. Er is geen sprake van dat de heren tot enig bewegen bereid
zijn. Als de Staat zijn woord breekt, dan wordt het investeringsprogramma opnieuw
bezien en dan is het oorlog. De Staat zal dan d.m.v. wetgeving zijn doeleinden moeten
zien te bereiken. Het is duidelijk dat er niet alleen sfeerverslechtering is met de
vakbeweging, hetzelfde is het geval met de multinationals. Ze zijn het zat dat ze in
de publiciteit steeds in het beklaagdenbankje worden gezet. En ze hebben nog gelijk
ook. Ik heb besloten dat ik niet door de pomp zal gaan: het staatsaandeel wordt door
mij niet verhoogd, als men het met alle geweld wil dan zoeken ze maar een ander.
Morgenochtend zal ik dit standpunt aan de fractie meedelen. Iedereen moet dan maar
zijn eigen verantwoordelijkheid nemen.

Donderdag 18 februari
Gisteravond tot twaalf uur vergaderd met de zgn. Micog, de ministerscommissie die
het werkgelegenheidsplan moet vaststellen. Het Centraal Planbureau heeft uitgerekend
hoeveel arbeidsplaatsen dat plan oplevert. Joop wilde waarachtig de cijfers gaan
amenderen, en dat na alle publiciteit die er in december over is geweest. Nu is het
natuurlijk meer dan sneu dat het Planbureau maar tot 12 500 arbeidsplaatsen komt,
terwijl het er 30 000 moesten zijn volgens de taakstelling. Maar sjoemelen met de
gegevens van het onafhankelijke CPB is natuurlijk het laatste wat je kunt doen. Joop
moet wel onder enorme druk staan. Toen ik botweg bleef weigeren zei hij dat dan
de beleidsinspanning vergroot moest worden, wat op zichzelf een veel zuiverder
redenering is. Ik weet alleen niet waar we dat extra miljard vandaan moeten halen.
Immers, in de REA1-vergadering gisterenmorgen bleek maar al te duidelijk dat een
grote meerderheid vindt dat er in de orde van 4,5 miljard omgebogen moet worden.
Nog een miljard er bij? De problemen worden onoplosbaar, in ieder geval in deze
politieke combinatie.
Om halfnegen moest ik al weer op het departement zijn, na tot halfdrie stukken te
hebben gelezen. In de Kamer debatten over Fokker, Estel, en twee kleinere bedrijven.
Een lunch met de Ameri-
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kaanse Kamer van Koophandel, ter gelegenheid van de deze week gestartte
bicentennial. Goeie speech van de US-voorzitter van de commissie, Van Andel.
Toespraak bij TNO, eten met de D'66-bewindslieden, opnieuw een moeizaam en
nutteloos gesprek met de olieboeren, stukken bestuderen, stukken bestuderen tot ik
geen pap meer kon zeggen. Het ontbreekt me aan fut om meer op te schrijven.
Morgenochtend om halfacht op.

Vrijdag 19 februari
Het zou me zeer verbazen als het kabinet nog lang bestaat. Over niets dat van enig
belang is worden we het eens. De Shell/Essozaak zal het misschien halen, maar de
PvdA zal tandenknarsen tot al het glazuur verdwenen is. Ik weiger de geschiedenis
in te gaan als de minister van Economische Zaken die Shell van ons land heeft
vervreemd. Ik zou al het vertrouwen van het bedrijfsleven verspeeld hebben, en niet
meer kunnen functioneren. En het is nog onjuist ook. ‘Zowel vanuit het oogpunt van
de dominee als van de koopman,’ zei Dries.

Zondag 21 februari
De pers van zaterdag heeft alle kritiek die ze konden bedenken over me uitgestort.
Niet feitelijk, want daarvoor is geen stof, maar dingen van horen zeggen, een
aarzelende minister, dat soort dingen. Ik ben bang voor m'n ambtenaren, ik ben niet
daadkrachtig, kortom, al deze zelfde jongens die jarenlang allerlei eigenschappen
van me hebben geprezen blijken zich vergist te hebben. Alleen, dát zeggen ze niet.
Grauwe middelmaat, papagaaien, die feiten en meningen mengen op een manier die
ze zelf niet begrijpen en met een kennis van zaken van griezelig laag niveau. Mijn
innerlijke reactie is dat ik nu nog veel zekerder weet dat ik het beleid zal voeren zoals
dat míj goeddunkt. De heren bedenken de koppen van hun artikel voordat het interview
plaatsvindt. Eén van die breinbaasjes erkende dat zelfs in z'n onnozelheid.
Morgen UCV-energie, dinsdag begint de begrotingsbehandeling Economische
Zaken. Ik heb er vrijwel niets aan gedaan. Vandaag ben ik met Jan jr naar de
wereldkampioenschappen schaatsenrijden gegaan in Assen. Hilbert van der Duim is
kampioen geworden. Er was zon. Een lekker dagje.
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Maandag 22 februari
Een UCV (uitgebreide commissievergadering) is vrij lastig, omdat je vrijwel meteen
moet antwoorden. Gedurende enkele uren storten de kamerleden honderden vragen
over je uit, meestal vrij gedetailleerd (want visie is een schaars goed onder
kamerleden) en je hebt dan hoogstens een uur om je antwoorden een beetje te ordenen.
Ik heb me gehouden aan de hoofdlijnen van beleid, ik heb anderhalf uur het woord
gevoerd, zoals geagendeerd, en de details heb ik weggelaten. Toen ik was uitgesproken
gebeurde er een ongelukje. Suzanne, die in haar hoofd had om eventueel een
amendement in te dienen, maar op het desbetreffende punt geen antwoord had
gekregen, viel fel uit dat ik alleen de VVD en het CDA had geantwoord, en dat mijn
ambtenaren dat natuurlijk zo hadden ingestoken. Daarmee bevestigde ze de geruchten
dat ik aan de hand van mijn ambtenaren zou lopen en dat ik er zelf geen verstand
van zou hebben. Van energievraagstukken. Terwijl ik waarachtig natuurkundige ben.
Natuurlijk sprongen er meteen een paar leden bij, wie zou de kans voorbij laten gaan
om een minister door een partijgenote onderuit te laten halen, juist op het punt waar
de verdachtmakingen op z'n smerigst en oncontroleerbaarst zijn? Suzanne had meteen
spijt, maar het kwaad was geschied. Er schijnt op het ogenblik niets goed te mogen
gaan.

Dinsdag 23 februari
Vanmorgen op het Catshuis hebben Dries, Joop en ik de laatste hand gelegd aan de
brief over Shell en Esso. De laatste zinnen van de brief spreken over de wenselijkheid
om allerlei punten die vaag zijn nader te regelen, maar aan de bestaande afspraken
wordt niet getornd. Vanmiddag heb ik de brief naar de Kamer gestuurd, mét de
oorspronkelijke briefwisseling tussen Van Aardenne en de oliemaatschappijen. De
reacties zijn vrij gematigd, maar duidelijk is dat de linkse pers mij nooit meer zal
vergeven dat ik mijn zin heb gekregen en dat het getetter van de PvdA geen effect
heeft gehad.
Om twee uur is de begrotingsbehandeling EZ begonnen. De kritiek was zeer
gematigd. Van Aardenne heeft natuurlijk geen poot om op te staan en de PvdA heeft
geen argumenten. Desalniettemin meende Schwietert van het Journaal te moeten
constateren dat er hevige kritiek was. De jongen is niet wijzer. Tot halfdrie vannacht
heb ik ambtelijke teksten zitten bestuderen en vooral het algemene
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deel zitten corrigeren. Jan Hillige heeft een prima concept geschreven over het
industriebeleid, maar ik heb me veel moeite gegeven om het stuk naar mijn eigen
mond te zetten, het míjn stuk te maken. Maandag klaagden ze dat ik onvolledig heb
geantwoord, morgen zullen ze klagen dat ik te lang spreek, wedden?

Woensdag 24 februari
Drie uur heb ik gesproken, het eerste uur met enig vuur en overtuigingskracht, daarna
ben ik meer gaan oplezen, omdat ik het een beetje belachelijk vind om net te doen
alsof allerlei technische antwoorden diepe emoties bij je teweegbrengen. Aan
interrupties geen gebrek, maar geen enkele gaf problemen. Dezelfde Schwietert van
gisteravond meldde nu dat mijn verhaal slecht was gevallen en Postema liet zich in
Den Haag Vandaag ook in zeer negatieve zin uit. Onafhankelijke journalistiek bestaat
niet meer in Nederland. Alles, maar dan ook alles, zelfs het Journaal, wordt
onbeschaamd gekleurd met de persoonlijke opvatting van de journalist, en met de
waarheid neemt die het niet nauw. De politieke werkelijkheid is dat ik, althans via
interrupties, weinig kritiek kreeg op mijn beleid en dat zal morgen, bij de tweede
termijn van de kant van de Kamer ook blijken, denk ik.
Er is een hetze tegen me aan de gang in de media waar ik echt van sta te kijken.
Je kunt geen krant opslaan of er staat een negatief, insinuerend artikel over me in.
Het ontbreekt te enen male aan feiten, men steekt zijn licht op bij niet te verifiëren
bronnen, zoals anonieme ambtenaren en de naamloze smaakmakende gemeente op
het Binnenhof. Dit soort hetzes zijn natuurlijk niet iets nieuws. Vooral Van Agt weet
er van mee te praten.
Het is interessant voor later om vast te leggen hoe ik reageer op deze
beerput-activiteiten. Mijn innerlijke zekerheid wordt er niet door aangetast, geloof
ik. Ik slaap nog steeds uitstekend, de slaap des rechtvaardigen. Ik merk ook dat alle
familieleden en vrienden van buiten de politiek zich niet omver laten kegelen en
achter me blijven staan. Ik bescherm mezelf door kranten zeer selectief open te slaan
en weinig meer naar radio en televisie te luisteren resp. kijken. Ik krijg daardoor wel
een informatieachterstand, maar dat is minder bezwaarlijk dan iedere dag tien eetlepels
ontmoediging te moeten slikken.
Wat me het meest dwarszit is het verraad van sommige journa-
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listen. De meesten van hen ken ik al tien jaar. Ik mag toch aannemen dat ze mij ook
kennen en beter kunnen weten. Velen hebben me in de loop van de jaren aangeschoten
om informatie, vaak zonder dat ik daar zelf publicitair voordeel van had. Hen allen
heb ik altijd correct, open en eerlijk behandeld, vriendschappelijk ook. Ze zijn het
vergeten. Ze storten zich als aasvreters op het slachtoffer, nu het een poosje bon ton
is om JCT door het slijk te halen. Ze bekommeren zich niet om verificatie, ze speuren
niet na of er feiten zijn, ze kennen de ethiek van hun vak niet en ze maken alles
ondergeschikt, in ieder geval menselijke verhoudingen, aan het verlangen om een
lekker stukkie te schrijven. Een journalist vertelde me dat zijn hoofdredacteur had
gezegd: ‘Waarom heb jij nog geen rotstuk over Terlouw geschreven? We lopen
achter.’ Dit heeft allemaal te maken met politieke moraliteit. Ik kan de hetze niet
anders verklaren dan vanuit de wens om de negen zetels winst te wreken, maar vooral
om de politieke moraal van waaruit die winst is ontstaan te verwoesten.

Donderdag 25 februari
In de tweede termijn bleek dat mijn beleid in grote lijnen door het overgrote deel
van de Kamer wordt gesteund. De PvdA is volledig door de pomp gegaan t.a.v. Shell
en Esso. Wallage van de PvdA is door de Kamer zelf gevloerd in zijn kritiek op mijn
regionaal beleid. De moties die zullen worden aangenomen zijn van ondergeschikte
betekenis, of beter, alleen de moties waartegen ik geen bezwaar heb aangetekend
zullen het halen. Dat zijn de feiten. Maar wat zijn feiten vandaag de dag nog waard?
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VI Tweede kabinetscrisis
(26 februari 1982-25 mei 1982)
Vrijdag 26 februari
Mijn eigen problemen worden al weer snel overschaduwd door de problemen waar
het kabinet voor staat. Het banenplan moet worden gepubliceerd en we moeten een
voorjaarsnota uitbrengen. Beide hebben natuurlijk met financiële middelen te maken.
Fons wil 4,5 miljard ombuigen, Joop wil 1 à 1,5 miljard extra voor directe
werkgelegenheid. Voor mij heeft investeren prioriteit, investeren en nog eens
investeren. Daarom ben ik er voor dat we ca. 4 miljard ombuigen, waardoor het
beslag van de overheid op de middelen lager wordt. Dat heeft een gunstig effect op
de rente en daarmee op de investeringen. Vervolgens zouden we van die 4 miljard,
1 miljard weer kunnen uitgeven aan het direct bevorderen van investeringen.
Ik heb m'n twijfels of de PvdA-ministers nog wel vierkant achter Joops
redeneringen staan. Ze zeggen het niet, het is een gevoel van me. Ed van Thijn
misschien, en Jos van Kemenade. Maar daarmee is het wel zo'n beetje gezegd, lijkt
me.
Er is besloten dat Joop zijn werkgelegenheidsplan dinsdag naar buiten mag brengen,
met de mededeling dat het kabinet een extra bedrag zal inzetten waarvan de financiële
dekking in het kader van de voorjaarsnota zal worden voorzien. Dat extra bedrag,
zo heb ik bedongen, mag alleen worden gebruikt voor investeringen.
Maandagavond vijfhoek. Dan komt ook de Ziektewet aan de orde. De drama's
daarover gaan onverminderd voort. De vakbeweging gaat volgende week over tot
acties. Waarom moest de PvdA ook weer zo nodig in de regering? Was dat niet om
ons te verzekeren van medewerking van de vakbeweging?

Maandag 1 maart
Ik was vandaag voorzitter van een kabinetsdelegatie die met het gemeentebestuur
van Amsterdam een gesprek had over de sociaal-economische problemen van die
stad. Het gaat nu overal slecht,
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ook in de hoofdstad. Men heeft de natuurlijke neiging om het instrumentarium voor
het regionale beleid ook in te willen zetten voor nieuwe probleemgebieden. Dat kan
natuurlijk niet. Die instrumenten moeten gereserveerd blijven voor de delen van ons
land met een historisch bepaalde achterstand, gebieden die ook achter zullen blijven
als de economie weer aantrekt. Amsterdam moet het hebben van het landelijk gerichte
instrumentarium. We zullen immers niet gauw Hoogovens laten vallen, of Fokker.
Daar profiteert Amsterdam van. Wel zijn er problemen die karakteristiek zijn voor
de grote steden, bijvoorbeeld de slechte verhoudingen op de arbeidsmarkt
(leeftijdsopbouw, opleidingsniveau), waarvoor we kunnen proberen aparte oplossingen
te zoeken.
Vanavond in de vijfhoek, kort gehouden omdat de koorts door m'n lijf gierde, zijn
we het er in principe over eens geworden dat de kosten van toch weer een honderd
procent uitkering bij ziekte binnen de loonkostenstijging van 6 à 6,5% moet blijven.
Dat betekent zo goed als zeker een loonmaatregel per 1 juli.

Dinsdag 2 maart
Griep, uit neus, ogen en oren.

Woensdag 3 maart
Het banenplan 1982 is gisteren door Joop gepubliceerd. Algemene kritiek: te weinig
voor de marktsector. Opmerking van Joop in een interview in de Volkskrant: de
sociaal-economische visie van D'66 is me tegengevallen. Dus: van JCT.
Het wordt tijd dat ik de wereld eens ga kond doen wat er echt aan de hand is. In
het werkgelegenheidsplan staat opgesomd wat er op het gebied van de marktsector
mogelijk is. Dat is voor '82 geheel vastgelegd, financieel althans, door het akkoord
de Galan/Halberstadt. Voor zover het gericht beleid betreft, en vormgeving van het
industriebeleid, heb ik de hoofdlijnen daarvan uiteengezet tijdens de behandeling
van de begroting EZ. Voor het overige is het simpel: lastenverlichting voor het
bedrijfsleven is het sleutelwoord.
In de dertiger jaren heeft Keynes bedacht dat in tijden van crisis de overheid
anti-cyclisch moet handelen (en ook in tijden van hoogconjunctuur). De overheid
moet zijn tekort dus durven verhogen als de investeringen en de bestedingen
achterblijven. Het middel
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heeft gedurende een lange reeks van naoorlogse jaren bevredigend gewerkt. Ook nu,
als remedie voor deze depressie wil Den Uyl het toepassen. Hij gaat daarmee voorbij
aan het feit dat sinds 1973 de overheid constant bestedingsimpulsen heeft gegeven.
O.a. daardoor is het consumeren veel harder gestegen dan het investeren (2,5%
tegenover 0,75%). Ondanks de enorm gestegen aardgasopbrengsten (700 miljoen in
'70, meer dan 20 miljard in '82) is het financieringstekort van de overheid gestegen
tot meer dan 8%. Dit alles is neergeslagen in een uitholling van de rendementen van
het bedrijfsleven. De verhouding eigen/vreemd vermogen is gedaald van 32/68 tot
22/78. En de rente die over vreemd vermogen moet worden betaald is opgelopen tot
ver boven de 10%.
Volgens Joop kampen we met een afzetprobleem, en dus moeten de bestedingen
omhoog, met name de overheidsbestedingen. Dat is onzin. Met een overschot op de
betalingsbalans van zo'n 13 miljard kán de klemtoon niet liggen op de afzet als
probleem. Het probleem zit 'm in de rendementsverwachting. Wie investeert er nou
als hij geen rendement in het vooruitzicht heeft? Trouwens, ook investeringen zijn
een deel van de afzet, al is de buitenlandse component daarin vrij groot.
De kosten van het bedrijfsleven bestaan voor het grootste deel uit loonkosten en
uit rentekosten. De loonkosten zijn de laatste jaren redelijk binnen de perken gebleven.
Het gaat nu vooral om de kapitaalslasten. Een rente van 12 à 13% is veel te hoog.
Daar kan iets aan worden gedaan door de overheidsfinanciën te saneren. De rentestand
wordt maar voor een deel bepaald door de situatie van de dollar. Zwitserland heeft
een rente van 7%, in België is hij 15% of meer. Maar in België is het
financieringstekort dan ook 16%, en in Zwitserland zeer laag. Zowel in België als
in Zwitserland kan men vrijelijk dollars kopen en verkopen.
De weg naar herstel is duidelijk: het financieringstekort moet omlaag, we moeten
de tering naar de nering zetten. Alleen dan zal er weer geïnvesteerd worden. We
leven op te grote voet... De aardgasbaten zullen drastisch terug gaan lopen, dus
spoedig zal de wal het schip keren. Als we het nemen van maatregelen voor ons
uitschuiven wordt de operatie alleen maar moeilijker. En ongecontroleerde
ontwikkelingen zullen neerkomen op de hoofden van de zwakken. Als de overheid
de zaak niet meer in de hand heeft geldt weer het recht van de sterkste. Daarom ben
ik voorstander van minstens 4 miljard ombuigen. Uit die ombuigingen kunnen we
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eventueel een miljard afzonderen, ten laste van het financieringstekort, om uit te
geven aan lastenverlichten van het bedrijfsleven en het bevorderen van investeringen.
De vorige regering heeft het er schandelijk bij laten liggen. Uit pure politieke lafheid
is dat centrum/rechtse kabinet niet in staat geweest het financieringstekort binnen de
perken te houden. En nu de VVD maar schande roepen.
Ik weet zeker dat mijn visie de juiste is, en niet die van Joop, al bedoelt hij het
nog zo goed. Er lijkt weinig anders op te zitten dan ook maar eens aan de weg te
gaan timmeren, al richt ik dan weer andere schade aan. Ministers die van hun inzichten
gewagen terwijl ze weten dat hun collega's er anders over denken verstoren de eenheid
van het kabinet. Maar die eenheid heeft toch geen kans gekregen na wat Joop, Fons
en Dries zich allemaal gepermitteerd hebben in het openbaar te zeggen. Ieder voor
zich, niemand voor het kabinet. Dit kan onmogelijk lang duren.

Vrijdag 5 maart
Gisteravond was ik in ‘Brandpunt in de markt’ van de KRO, vanmiddag heb ik een
lang interview gegeven aan Marc Chavannes van NRC Handelsblad. Over de
Brandpuntuitzending hoor ik alom lof, men heeft het op prijs gesteld dat ik flink van
me afgebeten heb. Het heeft mezelf ook goed gedaan. Toch kan ik zoiets pas als ik
een aangrijpingspunt heb, als ik ben aangevallen. Niet door een krant, die zijn in
zekere zin irrelevant. Maar Joop heeft me de gelegenheid geboden door zijn interview
in de Volkskrant.
Ik heb nooit een geheim gemaakt van de sociaal-economische visie van D'66. Ik
heb er ook geen geheim van gemaakt dat die visie afwijkt van die van de PvdA en
op een aantal punten dichter bij die van het CDA komt. Integendeel, avond aan avond
heb ik dat in de verkiezingsstrijd beklemtoond. Ik heb precies laten weten wat ik zou
doen en laten als ik het beleid (mede) zou kunnen bepalen. Als voorbeeld daarvan
is het aardig nog eens na te lezen wat ik op 1 november 1980 zei tegen het
D'66-congres, nl. het volgende:
Er wordt D'66 onduidelijkheid verweten (want men moet toch iets).
Onduidelijkheid over samenwerking met wie en met wie niet. Die
duidelijkheid zal er zijn, ruimschoots vóór de verkiezingen.
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Nog twee andere invalshoeken worden geregeld geprobeerd als het gaat
over duidelijkheid.
- We hebben geen etiket, geen heilig beginsel, geen toverwoord door het
noemen waarvan ineens alle lichten aangaan. Liberaal, of socialistisch, of
christelijk, of radicaal, of communistisch.
- We weigeren om nuances weg te laten, om de problemen met
gebruikmaking van alleen wit en zwart te schilderen.
Deze beide onduidelijkheden samen, géén beginsel en wél nuances,
schildert men als CDA zonder C. Dus DA, De Andere, en tegen het succes
van die andere, die nieuwe, die eigentijdse partij loopt men vertwijfeld
storm.
De werkelijkheid is natuurlijk dat noch het Nederlandse socialisme, noch
het Nederlandse liberalisme een uit het beginsel voortkomend antwoord
heeft op de problemen van onze tijd.
De crisis van de democratie in de welvaartsstaat, voor dat probleem is het
socialisme niet ontworpen.
De heerschappij van de technologie in de welvaartsstaat, voor dat probleem
is het liberalisme niet ontworpen. Het is dan ook niet te verwonderen, en
ook geen schande, dat PvdA en VVD koortsachtig zoeken naar nieuwe
wegen, die maar niet aan hun beginselen schijnen te willen ontspruiten.
Over het CDA praat ik maar niet, want ik ben te zeer met christelijke
beginselen groot geworden om niet te weten dat christelijke inspiratie kan
leiden naar geweld en naar geweldloosheid, naar bezit en naar verdeling,
naar knechting en naar vrijheid.
Gisteren en vanmorgen heeft het congres het meerjarenprogramma over
het sociaal-economisch beleid vastgesteld. Daar staat heel wat in. Er moge
in dit hoofdstuk dan geen bladzijden aan zijn gewijd om een meeslepende
beschouwing te houden over sociaal-economische ontwikkelingen in het
verleden en in de toekomst, wie het stuk, met de amendementen, nog eens
goed leest kan constateren dat het realistisch, concreet en vooruitgaand,
progressief is.
Geen verwachtingen over groei die er niet komt, zoals in de programma's
van de andere partijen. Geen berekenin-
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gen over te scheppen arbeidsplaatsen die zó onzeker zijn dat die
berekeningen aan misleiding grenzen. Geen illusies over oplossingen voor
de korte termijn, die er helaas nu eenmaal niet zijn.
Wél een consequent doortrekken en versterken van een lijn die we al jaren
volgen, en waarin nu eindelijk anderen óns volgen, namelijk die van
vernieuwing en herstructurering van de Nederlandse industrie, door een
combinatie van maatregelen, om op die manier, zonder te ingrijpende
consequenties voor de inkomens van de laagstbetaalden, in de jaren tachtig
tot economisch herstel te komen.
Realistisch, maar ook concreet.
Lees nog maar eens na wat we hebben besloten over heilige huisjes als
pensioenen, trendvolgers en arbeidsverdeling. Wij beloven geen extra
arbeidsplaatsen in de quartaire sector die we in 1982 niet meer kunnen
financieren. We richten ons, zoals we de laatste tien jaar hebben gedaan,
op versterking van de industriële structuur, binnen de grenzen die milieu
en grondstoffenschaarste stellen, opdat we daaruit later een versterking
van de quartaire sector kunnen betalen. We richten ons op concurrentie
niet voornamelijk op het gebied van de prijs van produkten, maar op het
gebied van kwaliteit, service en geavanceerde technologie.
Een beleid in beweging, een progressief beleid ook. D'66 bouwt geen
elementen in het beleid die leiden tot polarisatie in het bedrijfsleven.
Integendeel, wij streven naar een verkleining van het verschil tussen
werkgevers en werknemers, een verschil dat op den duur zou moeten
wegvallen. Van die filosofie is het hoofdstuk over het sociaal-economisch
beleid doortrokken. Maar een sociaal-economische visie hebben we niet,
zeggen onze politieke tegenstanders, en ik heb het waarachtig wel eens
gedachtenloos horen na-mompelen door niet terzake kundige partijgenoten.
Ik keer de beschuldiging om.
Noch het socialisme, noch het liberalisme heeft adequate antwoorden
gegeven op de economische crisis waar we mee zitten, en hun
woordvoerders zullen zich daarvoor in de verkiezingsstrijd moeten
verantwoorden. Vier-en-een-half jaar beleid gedomineerd door een
socialistische visie,
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in mei a.s. drie-en-een-half jaar liberaal puinruimen, en al die tijd het CDA
medeverantwoordelijk - waar heeft ons dat gebracht? Maar in één ding
vinden de dames en heren elkaar, namelijk in het verkondigen dat D'66
geen sociaal-economische visie heeft, de enige partij die de hele 70-er
jaren door een consequente koers heeft gevolgd.
Ik mag de partij niet zo hardnekkig verdedigen tegen beschuldigingen,
hoor ik vaak. Goed, dan zal ik aanvallen door de PvdA en de VVD een paar
verhelderingen te vragen over hún sociaal-economische visie en vooral
de praktische uitwerking daarvan.
Vragen aan de PvdA.
1. Produktiemiddelen in handen van de gemeenschap is een socialistisch
ideaal. Welke stappen zijn de laatste 10 jaar ondernomen om dat ideaal
dichterbij te brengen? Of is alle bureaucratie die er mee gepaard gaat toch
niet zo ideaal?
2. Hoe moet ik verklaren dat Den Uyl als minister van Economische Zaken,
meer dan enige minister voor hem, machtsconcentraties in het bedrijfsleven
door fusies heeft bevorderd, terwijl de liberaal Langman de eerste minister
van Economische Zaken was die de gedachte van maatschappelijke sturing
van investeringen inhoud gaf door de SIR in te voeren?
3. Hoe denkt de PvdA extra arbeidsplaatsen in de quartaire sector te betalen
ná '81? Blijven we daarvoor extra aardgas verkopen? En als de
aardgasbaten terug gaan lopen, wat binnen afzienbare tijd het geval is? En
wat dóen we met die arbeidsplaatsen? Is, om Hans Weijers en Waker
Zegveld te citeren, de welzijnssector de praktische vertaling van een
socialistisch ideaal? Of hebben Illich en Achterhuis gelijk, die zeggen dat
we op weg zijn naar een half totalitaire samenleving, waarin
beroepskrachten eerst onze problemen opsporen, vervolgens procedures
ontwerpen om ze op te lossen, en ons tenslotte dwingen om volgens die
procedures en richtlijnen te leven?
4. Waar legt de PvdA de volgende regeerperiode de prioriteit:
bij versterking van de industriële structuur (export),
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bij handhaving van de koopkracht,
bij arbeidstijdverkorting,
bij forse groei van de quartaire sector,
of bij alles een beetje?
Bij de VVD is het verschil tussen leer en leven nog groter.
1. De liberalen van de VVD hebben groot vertrouwen in de ongestoorde
werking van het marktmechanisme. (Mij ontgaat hoe dat is te rijmen met
het principiëlere uitgangspunt van ontplooiingsmogelijkheden voor het
individu, maar dit terzijde.)
Bij een ongehinderd marktmechanisme past de opvatting dat de sturende
rol van de overheid gering moet zijn en de omvang van de collectieve
voorzieningen beperkt. Tot zover klopt het. In '77 wilde Wiegel ƒ18 miljard
bezuinigen op de overheidsuitgaven.
Intussen is de economische groei nog zwaar tegengevallen, dus zouden,
in de VVD-filosofie, die bezuinigingen eigenlijk nog veel groter moeten
zijn. En wat is de praktijk? Na 3 jaar vice-premierschap van de heer Wiegel
heeft het kabinet nog geen ƒ15 miljard bezuinigd. Er kwam onverdachte
steun voor de VVD, van de minister van Financiën, maar Andriessen kon
alléén vertrekken, nagewuifd door de liberale bezuinigers. En de collectieve
lastendruk steeg gewoon door, tot 66% van het nationaal inkomen. Leve
de liberale visie, een visie die het best wordt omschreven met: blijf zitten
waar je zit en verroer je niet.
2. Hoe moeten we verklaren dat in een kabinet met de VVD, dat immers
de overheidsfinanciën wilde saneren, het structurele begrotingsbeleid is
losgelaten, de schuldenlast van de overheid gigantisch is toegenomen en
grappen zijn bedacht als onderuitputting?
3. Hoe liberáál is het om onderwijsvoorzieningen te laten betalen door
werkers in het onderwijs?
4. Bestek '81 ging uit van economisch herstel door globale lastenverlichting
voor het bedrijfsleven. Ondanks Bestek '81 staan nu talloze bedrijven aan
de rand van de afgrond. ‘Ja maar,’ zegt de VVD, ‘zonder Bestek waren ze
er al ingetuimeld’ en ze blijven hetzelfde medicijn propageren.
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D'66 is voorstander van de combinatie van globale kostenmatiging en een
specifiek sturend structuurbeleid. We worden daarin gesteund door het
recente WRR-rapport over de toekomst van onze industrie.
Waarom blijft de liberale economische filosofie toeven in de vorige eeuw?
Ziet de VVD niet dat Japan, Duitsland, en zelfs het door en door liberale
Amerika miljarden stoppen in technologisch hoogwaardige activiteiten?
Een beleid van uitsluitend kostenmatiging, hoe nodig op zichzelf ook, zal
geen economisch herstel bewerkstelligen. Daarnaast moeten
overheidsmiddelen worden gebruikt om de perspectiefloze industriële
structuur van ons land te verbeteren. Steeds meer economen zijn het
daarmee eens. Ik begrijp niet dat een partij die zoveel waarde hecht aan
een gezond bedrijfsleven bij deze denkwijze zover achterloopt.
Tijdens de algemeen politieke en financiële beschouwingen in de Kamer
is gebleken dat een ruime meerderheid daar voorstander is van een
loonmatiging van méér dan 2% onder de 8, genoemd in de miljoenennota.
De opvattingen over het koopkrachtbeeld lopen uiteen, maar niet
dramatisch. Nul voor de minima, zeggen PvdA en D'66, min één zegt het
CDA. Ook over de manier waarop dit inkomensbeeld wordt bereikt bestaan
verschillen van inzicht, waarbij D'66 en het CDA het redelijk eens bleken.
Aftopping van prijscompensatie, korten van prijscompensatie, verlaging
van belastingen, korten op de basispremie van de WIR, een luxetarief in
de BTW, ik ga hier niet alle elementen uitpluizen.
Punt van overeenstemming tussen PvdA, CDA en D'66: er moet ruimte
zijn voor een arbeidsplaatsenstrategie waar de vakbeweging greep op
krijgt.
Het resultaat in de Stichting van de Arbeid is bedroevend. Men heeft de
standpunten naast elkaar gelegd en geconstateerd dat ze niet op elkaar
passen. Wat een verrassing. Aantasting van de prijscompensatie:
onbespreekbaar, zegt de FNV. Een arbeidsplaatsengarantie: onmogelijk,
zegt het VNO. Jammer, zegt de regering, ga heen en word warm. Of liever:
koel af. Wij zullen eens gaan peinzen over een loonmaatregel.
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Onze fractie heeft in april op goede gronden voor een loonmaatregel
gestemd, op voorwaarde dat die op 31 december '80 zou aflopen. Ik zou
het een tragisch fiasco voor heel politiek Nederland vinden als er nu prompt
een nieuwe loonmaatregel nodig zou zijn.
Het parlement heeft gesproken, en deze keer niet eens onduidelijk, de
economische situatie is duidelijk, namelijk duidelijk slecht, de werkloosheid
stijgt naar een vooroorlogs niveau, er is een akkóórd nodig, geen polarisatie.
Mijn advies is: terug naar de onderhandelingstafel, waarbij alles
bespreekbaar is. Aantasten van de prijscompensatie,
arbeidsplaatsenplannen, werkgelegenheidsfondsen, ALLES. Dan zou ik wel
eens willen zien of - als er een akkoord wordt bereikt - de achterbannen
van werkgevers en werknemers en van politieke partijen zo'n akkoord
durven afwijzen.
Tijdens de algemene beschouwingen heb ik, namens onze fractie, de
regeringspartijen uitgenodigd er over na te denken of het geen landsbelang
is als er vervroegde verkiezingen zouden komen. De begroting '82 zou
dan door een ander kabinet kunnen worden voorbereid.
Ze hebben niet meteen ja gezegd, maar wat niet is kan komen. Het Vaticaan
is ook aan het uitzoeken of Galileï gelijk had dat de aarde om de zon draait.
Is het kabinet dan zo slecht? Ach, alles is relatief. Als Van Agt in het
buitenland is worden we allemaal een beetje zenuwachtig. Dan krijgt hij
zo'n kernenergieke gloed in z'n ogen, dan moet er ineens een Dollardhafen
komen, of een Japans hotel verplaatst. En hoe verder weg hij is, hoe
zekerder hij weet dat hij premier wil blijven. Op Schiphol ziet alles er
weer anders uit, en wij halen opgelucht adem. Alles is relatief.
Het congres waar ik o.a. dit uitsprak was openbaar, zoals al mijn toespraken openbaar
zijn. En dus is moeilijk staande te houden, wat ik af en toe hoor, dat ik me anders
gedraag dan men had mogen verwachten.
Tegen Chavannes heb ik o.a. gezegd dat ik dan maar in vredesnaam het
partijleiderschap weer actiever zal gaan uitoefenen. Feitelijk is het onjuist, ministers
horen namens het hele kabinet te spreken.
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Maar als ik me zo zuiver op de graat gedraag krijg ik gemakshalve de schuld van
alles. En daar begin ik voor te passen. Ik hoop dat Marc het allemaal goed op zal
schrijven, maar tot dusverre heb ik over hem nooit te klagen gehad.

Zaterdag 6 maart
Vijfhoek in het Catshuis. Een lange dag vol herhaling van zetten. De standpunten
zijn natuurlijk overbekend en al veelvuldig gepubliceerd. Ed van Thijn probeert een
opening te maken. Hij is bereid van de ambtenaren een procent investeringsloon te
vragen. Het geld dat zo vrijkomt kan worden besteed voor overheidsinvesteringen,
desnoods gedeeltelijk ook voor investeringen in de marktsector. Dat is voor Ed een
hele stap, omdat er een trendzettend element in zit. En doorbreking van het
trendbeleid, daar legt hij zijn portefeuille naast, heeft hij onlangs publiekelijk gezegd.
In het standpunt van Joop zit weinig beweging, behalve dan dat zijn verhaal wat
minder Keynesiaans klinkt dan vorige week. Twee miljard ombuigen, en daarvan
weer ongeveer een miljard teruggeven in de vorm van een bestedingsimpuls. Het is
duidelijk dat Fons daarmee niet kan leven, en ik ook niet. Zelf heb ik voorgesteld
om drie en een half miljard om te buigen, en vervolgens 500 miljoen uit te geven
voor investeringen in de marktsector en 500 miljoen te bestemmen voor
lastenverlichting van het bedrijfsleven, wat pas een kaseffect heeft in 1983. De
essentie van de problematiek is dat de overdrachtsuitgaven te veel zijn toegenomen,
o.a. onder invloed van de steeds stijgende aardgasopbrengsten. Nu die gaan teruglopen
zitten we met een topzwaar gebouw. Iedere oplossing die geen geld terugsluist van
de overheid naar de particuliere sector is geen oplossing. Teveel mensen eten van
de overheid, te weinig mensen werken in produktieve sectoren. Als we zo doorgaan
worden de processen onbeheersbaar, dan komen we in Belgische toestanden terecht.
Als ik tegen zessen thuiskom realiseer ik me dat er van het weekend nog maar één
dag over is. Dat is weinig voor de dikke loodgieterstas die ik bij me heb, vol stukken
die zijn blijven liggen in de week van de begrotingsbehandeling. Maar ik verdom
het om er vanavond nog aan te beginnen. Het enige waar ik zin in heb is achteruit
zakken voor de televisie, liefst om naar een lange spannende speelfilm te kijken.
Helaas, onze vaderlandse televisieproduktie
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bestaat op zaterdagavond uit quizzen, zodat ik me in arrenmoede maar zet aan het
maken van deze aantekeningen.

Maandag 8 maart
Vrijdag a.s. vergadert het kabinet met GS van Limburg over de invulling van het
beleid '82 in het kader van de perspectievennota Zuid-Limburg, PNL geheten. Na een
dagje Brussel eten Dries, Joop, Piet van Zeil en ik met Sjeng Kremers om voor te
praten. Duidelijk wordt dat we het vrijdag moeilijk zullen krijgen. Die Sjeng is een
uitnemend onderhandelaar, die zich niet van de wijs laat brengen. Zijn aanvallen
richten zich op Den Uyl en op Van Dam, omdat volgens hem het aandeel van die
beide bewindslieden voor Limburg achterblijft t.o.v. vorig jaar. Twee
PvdA-bewindslieden, en de Statenverkiezingen voor de deur.
Om acht uur zeg ik tegen Dries dat we naar AZ moeten, waar de vijfhoek zijn
beraadslagingen zal voortzetten. Maar Dries blijkt die vergadering afgeblazen te
hebben. ‘Fons schrijft een nieuw stuk,’ zegt hij. ‘We moeten hem daarvoor even tijd
gunnen.’ Typisch dat ik later op de avond hoor dat Dries met zijn CDA-mensen zit
te vergaderen. Hij had blijkbaar behoefte aan nader beraad. Laat hij dat dan zeggen.
Of zit er weer hogere politiek achter? Dit uitstel leidt ertoe dat we deze week niet
tot beslissingen zullen komen, denk ik. Zaterdag gaat Dries voor tien dagen naar
Thailand. Dus: voor de verkiezingen geen voorjaarsnota. Na de verkiezingen zit de
PvdA waarschijnlijk te herkauwen op een groot verlies. Maar misschien ben ik te
wantrouwend.

Zaterdag 13 maart
Zoals te verwachten is het kabinet gisteren niet uit de vooraarsnota gekomen. De
sfeer was goed, maar voortgang van betekenis is er niet. Fons maakt zich terecht
zorgen over steeds nieuwe tegenvallers. De aardgasbaten zullen nog weer een miljard
meer achterblijven bij de ramingen. De rentelast van het Rijk stijgt. De
werkloosheidsuitkeringen stijgen. En de belastingontvangsten dalen. Joop weigert
ombuigingen van enige omvang. De fracties maken de ene berekening na de andere,
vooral die van D'66. Dat gaat een gevaarlijke kant op. LJ is zo mateloos actief dat
hij zichzelf dreigt voorbij te lopen. Hij is nijdig op me als ik hem niet van uur tot uur
op de
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hoogte houd van wat er in het kabinet gebeurt. En prompt komt hij met een nieuw
plan, waarvan de haalbaarheid twijfelachtig is. Op zo'n manier kan een conflict tussen
bewindslieden en fractie, door niemand gewild, niet uitblijven. Als de fractie al naar
buiten heeft gezegd hoe het moet, dan komen de bewindslieden in een dwangpositie.
Henk Z. gaf donderdagavond al aan dat hij er voor past de wet voorgeschreven te
krijgen. Bewindslieden worden geacht de wet te ontwerpen.
Hoe dan ook, Dries is vertrokken naar het Verre Oosten en Joop is waarnemend
premier. Fons is intussen in de publiciteit al weer hard op z'n 4,5 miljard gaan staan.
Inhoudelijk is er geen speld tussen te krijgen. Een kabinetscrisis is een paar weken
uitgesteld, maar de dreiging is onverminderd aanwezig.
Het gesprek met Limburg is gisterenavond om halfeen tot een goed einde gebracht.
Joop heeft in zijn werkverschaffingsbuidel getast en daardoor veel bijgedragen aan
de oplossing. Deze keer is het nog gelukt, maar we kunnen met deze methode niet
verder. De inspanningen t.o.v. Zuid-Limburg en het Noorden enerzijds en de rest
van het land met z'n exploderende problematiek anderzijds, raakt teveel in onbalans.
Zoals gebruikelijk in maart is het weer nog erg schraal. Desondanks zwellen de
knoppen van de krentebomen, vooral aan de zuidkant van het huis. Straks zullen
deze aanvoerders van het voorjaar weer in bloei staan, of het kabinet nu valt of niet,
of we de overheidsfinanciën in orde brengen of niet. Maar het lijkt me
onwaarschijnlijk dat ik er veel van zal meemaken. Politiek is een binnenskamerse
aangelegenheid.

Maandag 15 maart
Vanmiddag opname van een TV-debat met Wiegel, dat vanavond is uitgezonden. Ik
had onze directie Algemeen Economische Politiek om een aantal cijfers gevraagd
en die hebben ze met grote toewijding aangereikt. Die jongens van AEP zijn goede
economen en intussen ook goede vrienden. Er staan zelfs uithalen naar Wiegel in de
ambtelijke stukken, ze kunnen blijkbaar zijn inhoudsloze benadering ook nauwelijks
meer verdragen. Bovendien zijn ze zeer loyaal tegenover mij. Wie zei ook weer dat
ik het niet met mijn ambtenaren kon vinden?
Het debatje verliep goed, voor de zoveelste keer bleek dat Wiegels
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kritiek geen stand houdt tegen feiten. Als hij geen weerwoord heeft begint hij onder
de gordel te slaan. Hij vluchtte naar een uitspraak van Van Thijn, gisteren op de
VPRO-televisie. Blijkbaar heeft Ed denigrerend over me gedaan. Ik begrijp die collega's
niet. Als ze de pest aan me hebben, wat ik me zou kunnen voorstellen, is het dan
nodig dat in het openbaar te laten blijken?
Tijdens de vijfhoek vanavond (eigenlijk een vierhoek, zonder Dries) hebben we
het debat zitten bekijken. De anderen vonden dat ik er goed uit was gekomen, en dat
vond ik zelf eerlijk gezegd ook. Misschien iets te agressief. Na de vijfhoek heb ik
LJ gebeld, en die bleek hevig aangeslagen te zijn. De diepere grond zal te vinden
zijn in het NRC-interview, waarin ik heb gezegd weer meer naar buiten te zullen
treden als partijleider. Dat heeft hij me drie keer per gesprek gevraagd, maar nu ik
het echt doe is het natuurlijk toch een bittere pil. Hij zei er niets van, toen ik hem
ben gaan opzoeken, ten koste van de enige twee uur van deze week die ik had kunnen
reserveren voor het schrijven van een congresrede. ‘Jij communiceert met niemand,’
is zijn officiële verwijt. Feit is dat ik volstrekt onvoldoende tijd kan vinden om
regelmatig met bijv. Hans en Henk bijeen te komen. EZ heeft werk voor minstens
drie ministers, en ik heb een onverwoestbare neiging om ‘bij’ te zijn. Ik haat een
bureau vol onafgewerkte stukken. Daar zou ik bloednerveus van worden. LJ wil dat
ik hem minstens drie keer per dag opbel en hem op de hoogte houd van alles wat
iedereen heeft gezegd. En zulke mededelingen lokken dan bij hem weer allerlei
(ongewenste) activiteiten uit. Het is natuurlijk voornamelijk een temperamentskwestie.
Ik vind bijna altijd dat een probleem gebaat is bij zo min mogelijk daden, liever even
nadenken.
Door LJ's aderen raast een activiteitsvirus. Hij kan slecht tegen mijn Veluwse
benadering: lukt het vandaag niet, dan lukt het morgen. En iemand als Tony van
Verre vindt mij weer net zo'n driftkikker als ik LJ vind. Ik heb LJ voorgesteld om
elkaar zoveel mogelijk te nemen zoals we zijn; verwijdering tussen ons zou ongemeen
schadelijk zijn voor de partij.

Dinsdag 16 maart
Na een dag energieraad in Brussel heb ik mijn enige spreekbeurt in deze campagne
voor de provinciale staten gehouden. In Eindhoven. De mensen waren aardig. Ze
wilden me laten merken dat ze onbe-
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roerd zijn door de hetze in de pers. Ze zijn wel blij dat ik weer wat meer van me laat
horen. Roel, mijn chauffeur, die de vleesgeworden toewijding is, zei me dat de groep
chauffeurs van het departement met groot enthousiasme het debat tussen Wiegel en
mij had gadegeslagen. Dat vind ik zo ontroerend dat ik zit te fluiten achter de
schrijfmachine.

Woensdag 17 maart
Werkbezoek in Overijssel, met GS en met het dagelijks bestuur van de gewestraad.
Bezoek aan Nijverdal-ten Cate in Almelo. Aardige mensen die Saksen en omdat ik
wat had uit te delen werd de sfeer nog beter. Een paar miljoen hier en daar en
vergroting van de bevoegdheden van de OOM (Overijsselse Ontwikkelings
Maatschappij). Voor het eerst eigenlijk merk ik dat minister-zijn ook aardige kanten
heeft. Je kunt waarachtig soms iets doen voor de mensen. Dat vergeet je in dit vak.
Want het normale patroon is dat al je daden worden afgekeurd c.q. belachelijk
gemaakt. Dat wist ik van tevoren. Alle ministers weten er van mee te praten en het
is ook niet zo erg. Maar je zou er door uit het oog kunnen verliezen dat je toch probeert
het goede te doen. Je gevoelens zijn in de weer om je te wapenen tegen de eeuwige
negatieve benadering. Mij is allang het gevoel vreemd geworden dat men ook nog
enige waardering zou kunnen hebben voor wat ik doe. Dat geldt natuurlijk niet voor
de partijgenoten, maar die hebben meer waardering voor wie ik ben dan voor wat ik
doe. Ik ben een van hen, zelfs hun eerste man. Gek vak. Je werkt je absoluut de
pleuris - waarom eigenlijk? Ik ben daar voor mezelf nog niet achter. Vanavond ben
ik om één uur achter m'n bureau gaan zitten om te proberen iets op te schrijven voor
het congres van zaterdag. Het is niet gelukt. Te moe na 17 uur werken.

Zaterdag 20 maart
Gisteren weer zo'n lange sessie met een regio, nl. met het Noorden. Het zgn.
ISP-overleg. Het speelde zich af op EZ, met een stuk of acht bewindslieden aan de
ene kant, vier commissarissen van de Koningin en hun gedeputeerden aan de andere.
Ik was voorzitter aan onze zijde, Henk Vonhoff voerde de andere kant aan. Die
noorderlingen zijn een stuk stugger dan de Limburgers, althans de
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Groningers. Vooral de gedeputeerde Bos is een man zonder soepelheid.
Met een aantal schorsingen, waarin Henk en ik probeerden oplossingen te vinden,
is het tenslotte gelukt. Persbericht. Persconferentie. Om halfdrie vannacht was ik
thuis.
Vanmorgen vroeg opgestaan en wat gedaan aan een congresrede. Het congres
stelde op zichzelf niet veel voor, maar die lieve D'66-ers hebben me met een gigantisch
applaus, harder dan ooit eerder, moed en zelfvertrouwen willen geven.
Het Journaal liet een stukje van mijn toespraak horen. Schwietert vertaalde enkele
opmerkingen van me als: de lijn van Van der Stee, en: ontkoppeling van minimum
uitkeringen en minimuminkomens. Dat slaat nergens op. Die Schwietert deugt niet.
In je gezicht doet hij poeslief, voor de camera insinueert hij van alles. Dat is dan ons
zgn. onafhankelijke Journaal. Mevrouw Schwietert, oftewel Dieudonnée ten Berghe,
past goed bij hem. Een en ander maal heeft ze in Elseviers Magazine beweringen
gedaan over mijn beleid. Steeds blijkt dat althans de ingevingen van deze mevrouw
niet van Dieudonnée zijn. Over industriebeleid is haar onkunde zo volledig en over
de gang van zaken op EZ haar ongeïnformeerdheid zo volmaakt dat ik er haast
schoonheid in ontdek. Zorgelijker is dat de mensen zo fout worden voorgelicht. Als
het over mijn eigen beleid gaat kan ik het waarheidsgehalte van de verslaggeving
controleren. Dat maakt me zeer sceptisch over de rest van de verslaggeving. Het
NOS-Journaal en Elsevier waarachtig. Waar is de objectieve pers gebleven?

Woensdag 24 maart
De VVD heeft bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten meer stemmen gekregen
dan de PvdA. In kamerzetels uitgedrukt staan beide nu op 34. Dat is niet best, to put
it mildly. Wat de VVD heeft te melden is conservatisme, en dat is op zichzelf niet zo
erg, maar de wervingsmethoden van Wiegel kenmerken zich door versimpeling,
versimpeling, versimpeling. En de waarheid is niet simpel. Die kent een menigte
nuances. Bij zijn aanhang zullen zeker oprechte liberalen zitten, maar dan wel degenen
die niet de moeite nemen zorgvuldig te analyseren welke boodschap wordt
uitgedragen. D'66 heeft 2,7% verloren, nogal onverwacht, want vorige week stonden
we in de opiniepeilingen nog op gelijkblijven.
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Een verkiezingsuitslag is naar mijn mening in het algemeen te verklaren door een
golfbeweging, met daarop gesuperponeerd de mannetjes. In de VS bijvoorbeeld
hadden de republikeinen een golftop en de democraten een dal, als algemene trend.
Door de populariteit van Reagan en het gebrek daaraan van Carter werd de golftop
verhoogd en het golfdal verdiept. Dat heette een landslide. Het omgekeerde was te
zien bij de verkiezingen in de DBR, twee jaar geleden. Het CDU/CSU had enorm moeten
winnen, maar deed dat niet. Strauss dempte de golftop. De kiezers weken naar
Genscher.
Ook in Nederland is er een verschuiving naar rechts. Dat effect wordt versterkt
door de populariteit van Dries van Agt en door de handige, zij het ruwe methoden
van Wiegel. Het linker dal wordt dieper doordat Joop is uitgeteld en omdat ik afwezig
was, en hevig bekritiseerd. De PvdA is er in tien maanden 19 kamerzetels in kracht
op achteruit geboerd. Dat is niet best voor het land, niet voor hen zelf, voor niemand.
Wiegel heeft tegenover ons ongetwijfeld gescoord met zijn constant gehamer op
het feit dat we de VVD zouden uitsluiten. Wij hebben voor de verkiezingen van vorig
jaar gezegd dat de PvdA in ieder geval moest meeregeren. Waarom? Om ons te
verzekeren van maatschappelijke steun voor de noodzakelijke impopulaire
maatregelen. Wat zien we nu? De vakbeweging staakt en sputtert als zelden tevoren.
Ons argument is dus zichtbaar onjuist geweest. Dat ontgaat de kiezers niet. Onze
houding is ongeloofwaardig geworden. De koers zal moeten worden bijgestuurd,
want anders wordt het een verlieskoers. Stel dat het kabinet valt en dat wij het met
het CDA eens zijn. Zowel op soc.-ec. gebied als op defensiegebied is dat waarschijnlijk.
Moet vervolgens het congres uitspreken dat we toch weer ten koste van alles met
de PvdA moeten regeren? Dat is niet uit te leggen. We zullen het meer open moeten
houden. Dat vraagt een behoedzame bijsturing, nu al. Ik vond het dan ook minder
verstandig van LJ dat hij op het laatste congres de deur naar de VVD weer bijna dicht
smeet. Ik heb hem aangeraden voorzichtig de koers iets te verleggen. Het kost tijd
om het partijkader te laten wennen aan nieuwe omstandigheden, die nieuwe concepties
nodig maken.
LJ snapt dat natuurlijk best, maar hij heeft geen zin om degene te moeten zijn die
een ‘rechtsere’ strategie inzet. Ik heb hem gezegd dat het ook niet op mijn weg ligt,
omdat ik de volgende keer geen lijsttrekker meer wil zijn. ‘Maar ik ook niet’, zegt
hij, ‘ik heb me
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voor twee jaar beschikbaar gesteld, niet voor lijsttrekker.’ Dat kan straks een groot
probleem opleveren. Ik kan nu niet van de daken gaan schreeuwen dat ik er straks
mee ophoud, maar ik hint wel in die richting naar een aantal belangrijke partijleden.
Ik hoop dat ze het serieus nemen.
Tijdens de formatie vorig jaar heb ik geregeld met kracht van argumenten betoogd
dat dezelfde man (Dries) niet geloofwaardig eerst een centrum/rechts en daarna een
centrum/links kabinet kan leiden. Om een soortgelijke reden kan niet dezelfde man
eerst verdedigen dat het met CDA en VVD niet kan en vervolgens dat het wél kan.
Natuurlijk maakt het verschil dat we oppositie hebben gevoerd tegen het kabinet Van
Agt/Wiegel, maar sommige dingen zijn eenvoudig niet uit te leggen. Dat is politieke
realiteit. En misschien speelt diep in mijn hart ook mee dat ik weer eens op het water
wil zijn en laat wil opstaan en vakantie wil hebben. En een boek schrijven. Of twee
boeken.
Natuurlijk moeten we proberen het kabinet op de been te houden, maar ik realiseer
me wel steeds helderder dat mijn positie in dat kabinet uiterst moeilijk zal blijven.
Als ik mijn departement verdedig, in de bres sta voor het bedrijfsleven, dan roept
men dat ik de progressieve zaak verraad. Als ik probeer Joop een beetje te helpen
dan laat ik me overvleugelen, zoals de VVD malafide in een advertentie schreef. Wat
men van me verwacht, nl. een bemiddelende rol, had alleen gekund als
minister-president. Vanuit een vakministerie is dat onmogelijk.
Het is verkeerd geweest om twee partijleiders op antagonistische departementen
te zetten, zoals EZ en SoZa nu eenmaal zijn. Mijn woede op 20 juli vorig jaar is
terecht geweest, al heb ik me toen niet alle consequenties zo scherp gerealiseerd als
ik nu doe. Ik had nooit met deze constructie mogen instemmen. De grootste fout uit
mijn politieke loopbaan. Zevenendertig jaar eerder, op 20 juli, maakte Graf von
Stauffenberg een fout die hem en duizenden anderen het leven kostte. Blijkbaar een
ongelukkige datum.

Vrijdag 26 maart
In de pauze van de MR had ik een gesprekje met Betico Croes, de leider van de MIP
op Aruba. Hij breekt zich het hoofd over wat er moet gebeuren na de verkiezingen
van 26 juni op de Antillen. Aruba neemt na de crisis over de olieconcessies niet meer
deel aan de
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landsregering. De vraag is of er in juli of augustus een vervroegde topconferentie
kan komen, waarin decentralisatie van de bevoegdheden plus een associatieverdrag
zou kunnen worden geregeld.
Na de MR hadden we weer eens vijfhoek. Margé en de zijnen hebben de diverse
voorstellen van Fons, Joop, Ed en mij op rij gezet en uitgerekend v.w.b. hun
koopkrachteffecten. Er zit een verschil van ongeveer twee miljard tussen de
verschillende kolommen. Opnieuw zijn we geen gulden dichter bij elkaar gekomen.
Joop blijft ieder bedrag hardnekkig en met kennis van zaken verdedigen, Dries weigert
ons met de koppen tegen elkaar te slaan. Ik vind dat het tijdstip van argumenteren
allang is gepasseerd. Het is nu tijd voor onderhandelen, zoals op de markt: geven en
nemen, handjeklap. Er is niet zoiets als één gelijk, dat door argumenteren is vast te
stellen. Er zijn drie gelijken, en in een coalitiekabinet zoek je heel ordinair de grootste
gemene deler.

Maandag 29 maart
Vandaag had ik collega Lambsdorf op bezoek, overgewipt voor de lunch met een
legertje ambtenaren in zijn kielzog. Hij kwam praten over de Europese staalindustrie
en meer in het bijzonder over Estel. Een moeizaam gesprek. Om te beginnen kijkt
hij je zelden aan, wat ik lastig praten vind. Verder zit hij, politiek gezien, nog steeds
achterover. ‘De Duitse regering heeft geen aandelen van Hoesch, en dus,’ zegt L.,
‘heb ik er weinig mee te maken hoe ze hun problemen afwikkelen.’ Mijn redenering
was dat hij er toch in ieder geval mee te maken zou krijgen als hij de nieuw te vormen
Ruhrstahl A.G. (Krupp en Hoesch) zou gaan steunen, en dat hij dat dus zou moeten
nalaten voordat de ontvlechting van Estel op een nette manier z'n beslag heeft
gekregen. Ook daarover wilde hij geen harde toezegging doen, maar hij heeft wel
meegewerkt aan een oproep naar de beide partners van Estel om de zaak spoedig te
regelen. Ik kon er met geen mogelijkheid meer uitkrijgen. Ik kan moeilijk een fregat
de Rijn opsturen.

Dinsdag 30 maart
De Gasunie is komen rapporteren dat men heeft besloten voorlopig geen beslissing
te nemen over een kolenvergasser in Eemsmond. Vonhoff is daar als
president-commissaris van de Gasunie
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vóór, als commissaris van de Koningin in Groningen tegen. De zaak ligt, vanwege
de regionale politiek, erg kwetsbaar. Ik heb de Kamer geschreven dat ik over enkele
weken van Gasunie een schriftelijke motivatie krijg, die ik vergezeld van mijn
commentaar aan de Kamer zal sturen. De echte reden voor deze handelwijze van
mijn kant is, dat ik de stukken openbaar wil hebben, zodat de kamerleden zelf kunnen
zien wat een financieel hachelijk avontuur op dit moment die kolenvergasser is.
Een ander probleem dat z'n climax nadert is RSV. Fons van der Stee wil het zo
hard spelen dat het bedrijf desnoods failliet gaat. Ik kan me dat voorstellen, na wat
de overheid allemaal al heeft gedaan in het verleden en gezien de blunders die
sindsdien weer zijn gemaakt, maar ik zit met Volker Stevin in mijn maag. Als we de
zgn. ROS-problematiek niet voor onze rekening nemen gaat dat bedrijf er ook aan.
Het wandelende booreiland, de Kameel, had voor 175 miljoen gebouwd zullen
worden. Compleet met schadeclaims gaat het in de buurt van 600 miljoen kosten.
Huidige waarde: de schrootwaarde, zijnde 30 miljoen. Daarnaast is er op projecten
in Algerije nog 250 miljoen verloren. En nóg maakt de raad van commissarissen
geen haast met de reorganisatie van de leiding.
Het is niet verantwoord om nieuwe steun toe te zeggen als het management niet
wordt versterkt, dus daar zal ik een toezegging voor moeten krijgen, en dan heb ik
nog een aantal andere voorwaarden. Maar eerst moet ik Fons overtuigen. Dat is een
man waar ik steeds meer waardering voor krijg. Hij is prettig om mee te
onderhandelen, niet star, ook geen zacht ei. En een bourgondiër.
Vanavond heb ik gegeten met Ed van Thijn. Hij bood, verpakt in een lang verhaal,
zijn verontschuldigingen aan voor een paar schampere opmerkingen die hij onlangs
voor de VPRO-televisie over me heeft-gemaakt. Onthullender vond ik het volgende:
Tijdens een interview met Joop van Tijn en Van Wezel voor VN hadden deze heren
er hem op attent gemaakt dat de hetze tegen mij door de PvdA was begonnen. Dat
was nieuw voor hem. En hij ging het allemaal uitzoeken. Ik heb hem dat sterk
ontraden, maar hij is bang dat er iets blijft zitten. Natuurlijk blijft er iets zitten.
Sommige dingen zijn niet ongedaan te maken. Als ik in de toekomst iets doe voor
de PvdA zal het om politieke redenen zijn, in ieder geval in mindere mate dan vroeger
uit affiniteit. Daar valt weinig meer aan te veranderen, denk ik.
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Vrijdag 2 april
Het werk in de vijfhoek over de voorjaarsnota beweegt zich als een plank in stilstaand
water. Het gaat zoetjes op en neer, voortgang is er niet. Fons heeft een nader voorstel
gedaan, dat sprekend lijkt op het mijne. De D'66-ministers zullen daardoor moeilijk
tegen kunnen stemmen, als het ooit zover komt. Joop heeft vanmorgen het
investeringsloon laten vallen. Dat zal wel zijn omdat Kok zich er tegen heeft
uitgesproken. Ik ben er ook tegen, al was het maar omdat in het akkoord van De
Galan en Halberstadt de solidariteitsheffing er voor in de plaats is gekomen. Joop
heeft een premieheffing in de sfeer van de PGGM ervoor in de plaats gezet, en al met
al zijn we voor wat betreft de getallen weer net zover als we waren. Bij een bepaalde
rangschikking van de cijfers zou je ook kunnen zeggen dat het verschil nog maar
400 miljoen is. Dat is getalsmatig geflatterd, maar vooral verhult het dat de denkwijzen
nog zo ver uiteen liggen. Zo'n soort oplossing (net zolang praten tot je de cijfers met
geweld naar elkaar toe geforceerd hebt) is nu waarschijnlijk de enige mogelijkheid,
maar het betekent dat we straks bij de voorbereiding van de begroting '83 opnieuw
kunnen beginnen. Voor Pasen zullen we een beslissing nemen, heeft Dries beloofd.
Het is nog geenszins uitgesloten dat het kabinet valt.

Zaterdag 3 april
Vanmiddag in Amersfoort 200 000 handtekeningen in ontvangst genomen tegen de
aardgasprijsverhoging. Gasprijsverhoging wordt meegenomen in de prijscompensatie.
Sommige mensen worden overgecompenseerd, anderen krijgen een te lage
tegemoetkoming. Zelfs geletterde lieden verzuimen mede te delen dat de
prijscompensatie de smart toch minstens verlicht. Nadat ik een kort woord had
trachten te spreken (bemoeilijkt door de herrie) en de zak met handtekeningen aannam,
kwam er een jongeman het podium op stormen en spoog me van dichtbij in mijn
gezicht. Onmiddellijk werd ik omringd door ordecommissarissen, als gold het een
moordaanslag. Typisch CPN: lawaai kan er niet genoeg zijn, maar lijfelijke veiligheid
tracht men te garanderen. De organisatoren waren dan ook zeer ontdaan dat dit
incident had plaatsgevonden. Ze liepen wel met z'n tienen mee om zeker te zijn dat
ik ongehinderd de auto kon bereiken. Het is maar goed dat chauffeur Roel er niet bij
was. Hij had er vast woedend op los geslagen.
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Dinsdag 6 april
Dries broedt op een eindvoorstel voor de voorjaarsnota. De vijfhoek is niet meer
bijeen geweest, tot mijn vreugde. De vijfhoek is een obsessie aan het worden. Pure
tijdverspilling en bron van ergernis. Intussen heb ik gelegenheid gehad de zaak RSV
af te handelen. Fons gaat akkoord met een nieuwe financiële injectie, op voorwaarde
dat we de ROS-verplichtingen van het Rijk daarmee afkopen. Zelf heb ik voorwaarden
gesteld over het verbreken van dwarsverbindingen voor zover mogelijk en gewenst,
waarover 1 artikel moet worden gerapporteerd in de vorm van een
sterkte/zwakteanalyse, en op het gebied van het management. De ROS-afkoop kost
een extra 35 miljoen gulden; als aan alle voorwaarden is voldaan krijgt RSV nog een
achtergestelde lening van 42 miljoen. Het is verbijsterend hoeveel dit bedrijf de
gemeenschap al heeft gekost.

Vrijdag 9 april (goede vrijdag)
We hebben weer zo'n politieke nacht achter de rug, vanaf gisterenmiddag tot halfzes
vanochtend. Dit soort belachelijke sessies ontstaan als zeker is dat er een oplossing
moet worden bereikt voor de club uiteengaat. Daarom grijpt men in de politiek zo
vaak naar het instrument van het uitstel. Maar als uitstel niet meer kan, als alle
mogelijkheden van vooruitschuiven zijn uitgeput, dan volgt zo'n met niets te
vergelijken hang- en sleurnacht. Als een bedrijf werd gerund op de manier waarop
wij de BV. Nederland runnen dan was het binnen het jaar failliet.
Het voorstel van Dries voor de voorjaarsnota bevatte 3,5 miljard aan ombuigingen
en liep vooruit op herziening van het stelsel van de sociale verzekeringen. Met name
was omstreden een post waarbij uitkeringen worden toegespitst op relatieve behoeften.
M.a.w., kostwinners krijgen meer dan niet-kostwinners. Daarmee krijg je natuurlijk
de hele vrouwenbeweging over je heen. Desalniettemin was ik er persoonlijk vóór,
want ik kan de rechtvaardigheid er niet van zien dat de vrouw van een professor die
een blauwe maandag heeft gewerkt de rest van haar werkloze bestaan van een
uitkering geniet, terwijl een werkloze man van zo'n zelfde uitkering een vrouw en
drie bloedjes moet onderhouden. Maar goed, omwille van de fractie heb ik, in
overeenstemming met Henk en Hans, ervoor gepleit die post weg te doen. Hetgeen
gelukt is.
Dries praat met mij; tien minuten, dan hebben we zaken gedaan.
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Dries praat met Joop; een uur, dan komt Joop geagiteerd naar buiten en Dries gaat
met de ambtenaren een volgend uur zitten rekenen of alles wat Joop heeft opgebracht
wel klopt. Vaak klopt het niet, want als het Joop zo uitkomt kan hij mateloos
optimistisch zijn over het effect van bepaalde maatregelen. De rest van de ministers
hangt rond, of werkt (Til heeft wel vijf uur stukken zitten doen, hetgeen ik
bewonderenswaardig vind, want zo'n nacht maakt duf) of probeert een glas whisky
los te krijgen, wat een glas bier wordt omdat de minister-president (terecht) zo heeft
beslist.
Opnieuw praat Dries met mij; tien minuten, zaken gedaan. Opnieuw praat Dries
met Joop; na een uur komt die nog geagiteerder naar buiten, wenkt zijn makkers
bijeen en verdwijnt met hen in de Blauwe Zaal. Fons schuift bij Dries binnen, ik licht
Henk en Hans in. Hans blijft redenen zoeken om het met het voorstel oneens te
kunnen zijn, want hij denkt dat de PvdA het ermee oneens zal zijn. Zijn solidariteit
met hen blijft groot wát er ook gebeurt. Dries doet nog een paar kleine concessies.
Driftige woorden waaien over uit de PvdA-club. Ik hoor Ed tegen Joop roepen: ‘Als
je het dan met alle geweld kapot wilt hebben...’ Tegen vijven wordt de vergadering
van de MR hervat. Dries deelt het finale voorstel uit. Nog even schorsing. Dan deelt
Joop mee dat de PvdA'ers akkoord gaan. Ik feliciteer Dries, hij heeft een aanzienlijke
prestatie verricht. Is het kabinet door deze exercitie sterker of zwakker geworden?
Ik vind dat op dit moment moeilijk te beoordelen. Joop heeft zijn eigen mensen nogal
geïrriteerd, dat is duidelijk. In het voorstel dat is aangenomen is ook voor 1983 al
een aantal niet onbelangrijke dingen vastgelegd. Dat scheelt straks, bij de
voorbereiding van de begroting voor dat jaar. Dat zijn winstpunten. Daar staat
tegenover dat het PvdA-ministers zijn die de omstreden maatregelen moeten uitvoeren,
voor de ambtenaren (Ed) en voor de uitkeringstrekkers (Joop). Brengen ze dat op?
De maatschappelijke weerstand zal groot zijn. Het is een enorme klus voor ze. Ze
moeten wel bloeden voor het verlies dat ze hebben geleden.

Donderdag 15 april
Televisie-interviewer: ‘Meneer Terlouw, zullen op 1 mei de benzineprijzen stijgen
of dalen?’
Min. van Ec. Zaken: ‘Dat is moeilijk te voorspellen. De prijs hangt af van de
marktnoteringen in de komende tien dagen, en van de be-
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weging in de dollarkoers.’
T.-i.: ‘Wat is het meest waarschijnlijk, stijgen of dalen?’
Min. EZ: ‘Uitgaande van de noteringen op dit moment is een lichte stijging het
meest waarschijnlijk.’
T.-i.: ‘Stijging met bijvoorbeeld twee cent per liter?’
Min. EZ: ‘Is echt niet te zeggen.’
T.-i.: ‘Maar het zou kunnen?’
Min. EZ: ‘Het kan. Maar iets anders kan ook. Niemand in deze wereld weet precies
wat er met de olieprijzen zal gebeuren.’
T.-i.: ‘We mogen er dus vanuit gaan dat de benzineprijzen op 1 mei met twee cent
stijgen.’
Min. EZ: ‘Dat mag u niet. Het is niet onmogelijk, maar deze dingen zijn nu eenmaal
moeilijk voorspelbaar.’
T.-i.: ‘Dames en heren, u moet erop rekenen dat de benzineprijs op 1 mei met twee
cent omhoog gaat.’
Na afloop van het interview:
Min. EZ: ‘Waarom doet u dit zo?’
T.-i.: ‘De kijkers willen zekerheid.’
Min. EZ: ‘Willen ze ook een zekerheid die niet te geven is?’
T.i.: ‘Volgens mij wel.’
Min. EZ: ‘Ik ben van mening dat de kijkers de waarheid willen horen, ook als die
waarheid inhoudt dat iets onzeker is.’
T.-i.: ‘De kijkers willen een cijfer horen.’
Min. EZ: ‘Zou het soms kunnen zijn dat u in de krant wilt zien dat de minister van
Economische Zaken een belangrijke uitspraak heeft gedaan in uw programma?’
T.-i.: ‘Hartelijk dank voor uw tijd.’

Dinsdag 20 april
Op initiatief van de FNV heeft de vijfhoek vanavond een gesprek gehad met FNV,
CNV en MHP. De werkgevers waren verhinderd. Wim Kok begon met een vrij redelijke,
gematigde toespraak, natuurlijk vol kritiek op de voorjaarsnota, maar in wellevende
bewoordingen. Nadat de vijf aanwezige ministers hadden geantwoord, werd dat
anders. Kok greep een zin van Dries aan om heel boos te worden. Dries had namelijk
gezegd dat het kabinet wel wilde toelichten, maar geen verantwoording wilde
afleggen. Dat laatste wordt gedaan aan het parlement. Kok zei dat hij geen tweede
termijn wilde, die hij overigens wel hield, door in hoog tempo al-
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lerlei oude koeien uit de sloot te halen, zoals beleggingsafspraken en de investeringen
van Shell en Esso. De avond eindigde in mineur. Kok deelde mee dat de vakbeweging
zich tot het parlement zou wenden en dat ze zich in de CAO-onderhandelingen als
een harde marktpartij zouden opstellen. Ik kon me niet aan de indruk onttrekken dat
hij die conclusie van tevoren had bedacht en een stok had gevonden om een hond te
slaan. Joop had reuze de pest in. Ik heb hem gezegd dat we als één man achter hem
zouden staan als hij, met het kabinet, voet bij stuk hield. Voor harde maatregelen
krijg je nu eenmaal geen applaus. Maar ik zie het Joop niet doen. Ik weet niet wat
hij erger vindt, ruzie met de vakbeweging of met Liesbeth. We gaan een ruwe zomer
tegemoet.

Woensdag 21 april
Onmiddellijk na mijn beëdiging als minister heb ik me voorgenomen om af en toe
onvoorbereid het departement in te lopen en om in kennismakingsontmoetingen de
top van ieder directoraat-generaal te leren kennen. De werkelijkheid is dat ik nog
nóóit het departement heb gezien anders dan vanuit mijn eigen kamer, waar iedereen
komt, en dat ik niet eens weet welke gebouwen bij ons horen. En pas vanmiddag
hebben de stassen en ik het vijfde Directoraat-Generaal ontmoet, HAD (Handel,
Ambachten en Diensten).
Na een Bicentennial-diner maandag in Rotterdam, vanavond alweer officieel
gegeten, nu met de Japanse ambassadeur. Sinds mijn korte bezoek aan Tokio dacht
ik dat ik niet van Japans voedsel hield, maar daar ben ik van teruggekomen. Mevrouw
Nakashima heeft een voortreffelijke tafel bereid en de ambassadeur is een charmant
man. Door zijn prettige conversatie heeft zelfs Alexandra allerlei hapjes rauwe vis
met gemak door haar keel gekregen, en dat wil wat zeggen. Philip Mansfield, de
Engelse ambassadeur was er ook. Hij is erg bezorgd over de ontwikkelingen rond
de Falkland Islands. Bemiddelingspogingen van Haig hebben tot nu toe weinig succes.
De Britse vloot stoomt steeds langzamer op. Dat spaart energie en verschaft
onderhandelingstijd, maar eens zal men aankomen. En dan? Moet er dan een oorlog
ontbranden om 1800 mensen en 600 000 schapen? Het is helemaal een zaak geworden
van politiek en nationaal prestige. De standpunten van premier Thatcher en van de
Argentijnse president wekken herinneringen op aan Sarajevo, de dagen voor de Eerste
Wereldoorlog. Misschien zal het zo'n
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vaart niet lopen in die uithoek van de wereld, maar het is allemaal minder
operette-achtig dan het in het begin leek.

Donderdag 22 april
Problemen komen, problemen gaan. Dit is de eerste week sinds ik op EZ zit dat er af
en toe een gaatje valt in de agenda, zodat ik eens even kan nadenken of naar de Kamer
kan gaan voor wat onofficieel beraad. Het levert meteen wat op, ten goede of ten
kwade, dat moet nog blijken, want ik heb de brain wave neergelegd bij Harry Leliveld
en bij Fons van der Stee dat we van Arenka maar een staatsbedrijf moesten maken.
Akzo durft het projekt niet aan, omdat hun vermogenspositie te zwak is. Het gaat
om het maken van zeer sterke garens. Er is nog een octrooigevecht gaande met
DuPont in de VS. Nu de kolenvergassing in Eemsmond voorlopig waarschijnlijk niet
door zal gaan, zou het een harde slag zijn voor het Noorden als ook het Arenkaproject
vervalt. We hebben Akzo een genereus aanbod gedaan, dat vinden ze daar zelf ook.
Maar Van den Bos gaat eerstdaags weg en wordt opgevolgd door Loudon. Die heeft
geen zin in weer een financiële molensteen om zijn hals, na alles wat Akzo de
afgelopen jaren heeft meegemaakt. En neem het hem eens kwalijk. Harry Leliveld
speelt natuurlijk volop the devils advocate. Hij vindt het te riskant. Fons is bepaald
niet tegen, maar hij was wijs genoeg om een voorbehoud te maken. Ik weet niet hoe
hij er volgende week over denkt.
Een hoop gezeur over de zaak-Holec. Men wil (en NIB en Sean willen) dat de Staat
voor 50% gaat deelnemen in de Trafo-fabriek. Daar voel ik geen snars voor, en de
Kamercie was het gelukkig met me eens. Ik vind staatsdeelneming best, maar dan
in gezonde zaken, niet in toekomstloze. Anders blijven we verliezen afdekken, en
daar is de economie absoluut niet bij gebaat.

Dinsdag 27 april
Vandaag kost een liter yoghurt ƒ1,60. Een fles karnemelk kost ƒ1,28. Een liter cola
kost ƒ1,63, voor een ei moet ƒ0,28 worden neergeteld. Een fles azijn ƒ0,59, een pond
rundergehakt ƒ6,95, een pakje snelkookrijst (400 gram) ƒ1,25, een liter jenever ƒ16,-.
Misschien aardig om over tien jaar nog eens te lezen, voor wie het leven mag.
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Vandaag heeft Wiegel afscheid genomen van de Tweede Kamer, hij wordt
commissaris van de Koningin in Friesland. Protesten bij de vertrouwenscommissie
uit de Friese Staten, die er niet in zijn gekend. Maar Wiegel wilde natuurlijk niet
vóór de Statenverkiezingen bekennen dat hij naar Friesland wilde. Tijdens de receptie
werd ik in mijn stuurboordbil gestoken met een krokettenprikkertje. De dader bleek
de kleine Wiegel te zijn. En het dochtertje wilde me geen hand geven. Ik ben kennelijk
de boze wolf in huize Wiegel.

Donderdag 29 april
In een besloten commissievergadering hebben we gesproken over RSV. De VVD'er
Jacobse liet doorschemeren dat hij misschien een plenair debat zou vragen over de
zaak-Thomassen, het RSV-bedrijf dat enorme verliezen heeft geleden in Algerije, en
dat met Pasen klandestien dat land heeft verlaten. Ik heb hem na de (besloten)
vergadering ingefluisterd dat de dwarsverbanden tussen Thomassen en RSV zover
zijn doorgesneden dat Thomassen eventueel alléén failliet kan gaan, zonder heel RSV
mee te slepen. Sommige dingen kun je zelfs beter in een besloten vergadering niet
zeggen. Jacobse (en ik moet zeggen dat dat in het algemeen voor de VVD geldt) is
niet uit op een goedkoop oppositiesucces als daarmee schade wordt toegebracht aan
een bedrijf, dus ik denk dat hij nu van een plenair debat zal afzien.
Geluncht met Fons, Harry Leliveld en Dick Meis van de Nationale Investerings
Bank. Natuurlijk over m'n snode plannen met Arenka, waar Harry nog altijd tegen
is. Fons was nog steeds niet afwijzend en Dick Meis toonde ook wel enige
belangstelling. We hebben afgesproken dat ik nog eens afzonderlijk met directeur
Van den Bos ga praten. Ik wil er achter komen of Akzo terughoudend doet omdat
de vermogenspositie zo is verzwakt, of omdat men eigenlijk niks in het project ziet.
Bij het wekelijks etentje met de D'66-bewindslieden ontbraken toevallig de drie
staatssecretarissen. Dat gaf Hans, Henk, LJ en mij de gelegenheid eens rustig te
praten over de partijpolitieke ontwikkelingen. Niet dat de stassen daar niet bij mogen
zijn, maar in een klein gezelschap komt er meer los. LJ wil een beginsel onder de
partij schuiven, sociaal/liberaal of progressief/liberaal. Hans voelt daar niets voor en
had daarvoor zoals gebruikelijk een naar de vorm schitterende redenering. Ik begrijp
LJ heel goed. Hij kan in
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Europa de boer niet op met D'66 als de partij niet te duiden is in het politieke
krachtenveld. Toen ik fractievoorzitter was heb ik ook geprobeerd - zij het niet al te
fanatiek - om bepaalde beginselen geformuleerd te krijgen. Zonder succes overigens.
Maar het is voor een fractievoorzitter, die minstens drie partijpolitieke redevoeringen
in de week moet houden, en die tweemaal per jaar het congres moet toespreken, haast
niet te doen als hij niet terug kan vallen op een beginsel, zoals de dominee dat in de
kerk kan op de bijbel. Je kunt niet altijd iets nieuws bedenken, je bent niet altijd
geïnspireerd. En dan doen een paar bekend-zijnde kreten uit een beginselprogramma
wonderen. Daar komt nog iets bij. D'66 is niet langer een kleine, jonge partij, een
klein vechtleger dat kan volstaan met te zeggen ondogmatisch te zijn. Zo'n houding
gaat geen 16 jaar op. We zullen ons moeten voegen in de gebruiken van dogmatisch
Nederland, ook al blijven we ondogmatisch, zoals de opgroeiende angry young men
zich moeten voegen naar de bestaande maatschappelijke patronen, willen ze niet
belachelijk worden.

Zaterdag 1 mei
Vanmiddag heb ik president-directeur Dolf van den Bos (Akzo) even thuis opgezocht
in Blaricum. Hij gelooft heilig in het Arenka-project en heeft me verzekerd dat de
aarzeling van Akzo uitsluitend uit financiële overwegingen voortkomt. Dit sterkt me
steeds meer in mijn overtuiging dat we desnoods een bedrijf met een
meerderheidsdeelname van de overheid moeten oprichten. We zoeken ons suf naar
rendabele projecten, naar mogelijkheden om de ingezakte investeringen op te peppen.
Welnu, hier is zo'n project. Dat mag niet mislukken op financiële zwakte van het
bedrijf dat de know how in huis heeft. En dus gaan we stug door, tot alle betrokkenen
overtuigd zijn.

Maandag 3 mei
De Anne Frank-stichting bestaat 25 jaar. Haar voorzitter Dick Houwaart heeft me
vanmorgen een aantal boeken overhandigd die naar aanleiding van deze gebeurtenis
zijn geschreven. In een toespraak beschuldigde hij de regering ervan te passief te
zijn als het gaat om het bestrijden van fascisme en antisemitisme. Ik heb geantwoord
dat ik zijn woorden aan De Ruiter zal overbrengen, maar
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dat die al heel actief is. CRM had geen geld meer voor een financiële bijdrage voor
de stichting. Ik wilde ƒ25 000 van onze begroting naar CRM overhevelen, maar Frans
Rutten en Jan Bos zeiden: ‘Maak er een ton van. Als EZ een cadeautje geeft, ook al
past het niet bij onze activiteiten, dan zijn we niet krenterig.’ Aldus is geschied. Ik
zou het nergens liever aan geven.
Vanavond zijn we begonnen aan het bespreken van de voorstellen die Fons heeft
gedaan voor het invullen per departement van de bezuinigingen. Een vrolijke avond.
Het is geen opzienbarende onthulling dat iedere bewindspersoon overtuigend weet
aan te tonen dat de bedragen die op zíjn departement moeten worden ingeleverd echt
niet kunnen. Je kunt immers niet de kernwapens terugdringen, én voorop lopen bij
het bezuinigen op conventionele wapens. Het is immers van het grootste belang voor
de werkgelegenheid dat de bouw in stand blijft. Het is immers niet te verdedigen dat
er gaten worden gedicht met behulp van de 300 miljoen die bedoeld zijn voor
beleidsintensivering. Zouden we dat geld niet bezien in samenhang met de
loonsom-trend van de ambtenaren? Moet de politie niet veeleer worden uitgebreid
in plaats van in die sector te bezuinigen? En de stimuleringsmiddelen bij EZ, zouden
die in verband met de werkgelegenheidsdoelstelling niet de absolute voorrang moeten
hebben? De bewindspersoon die vindt dat er op zijn departement bezuinigd kan
worden, moet nog geboren worden. Zo gauw iemand is beëdigd strijdt hij voor de
begroting van zijn departement als een tijgerin voor haar jongen. Bewindslieden
weten dat van elkaar en van zichzelf, en dat kan relativerend werken.
Maar de sfeer vanavond was niet goed, ook al omdat Fons een paar extraatjes had
opgevoerd. Hij wil bijv. de pro memorie-post voor volgend jaar
(beleidsintensiveringen) beleggen met 500 miljoen. Zoals gewoonlijk werd er geen
enkele beslissing genomen, behalve dan dat we morgen (4 mei) niet zullen vergaderen.
Het zal toch niet waar zijn dat we een kabinetscrisis krijgen over de preciese invulling
van de vroege voorjaarsnota, nu we over de omvang daarvan met zoveel moeite
overeenstemming hebben bereikt?

Dinsdag 4 mei
Intussen gaat het gewone werk door. Vandaag industrieraad in Brussel. Op 1 juli
vervalt de quotaregeling ex art. 58 van de EGKS. Iedereen wil hem met een jaar of
anderhalf jaar verlengen, maar ik
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moet oppassen. Op het ogenblik worden de toegestane quota gebruikt door Hoesch,
omdat dat op grond van een effectieve werkverdeling zo geworden was in
harmonischer tijden bij Estel. Hoogovens hoort het grotere deel van de quota te
krijgen, maar het zit juridisch honds ingewikkeld in elkaar. Wat moet de Europese
commissie doen als Estel onmachtig is om overeenstemming te bereiken over de
verdeling, maar Estel bestaat nog wel? Commissaris Davignon is bereid zelf over de
verdeling te beslissen, als hem daarom wordt gevraagd. Maar Hoesch zal er
waarschijnlijk niet om vragen, en als Hoogovens dat wel doet zal het daarmee
Hoogovens zijn die de ontvlechting heeft gewild. En dat kan weer ongunstig zijn bij
de afwikkeling. Ik moet beslist voor het eind van de maand nog een keer naar Brussel
om van Davignon gedaan te krijgen dat hij, als Hoogovens om hulp van de Commissie
vraagt, het Nederlandse bedrijf een goed deel van de quota toekent.
Op de terugweg stoppen we bij een benzinestation als het tegen achten loopt.
Niemand staat meer stil voor (stil bij?) herdenking van de doden. Het verkeer raast
door. De werkzaamheden bij het station worden niet onderbroken. De Tweede
Wereldoorlog lijkt vergeten.

Vrijdag 7 mei
Het is niet te geloven, maar we zitten op het randje van een kabinetscrisis. De sfeer
in de MR is hollend achteruitgegaan. Er is een aantal inhoudelijke meningsverschillen,
maar die spelen naar mijn mening een ondergeschikte rol. Conflicten zijn in het
algemeen oplosbaar als de verschillende partijen een oplossing wensen. Niet altijd.
Een conflict kan zo fundamenteel zijn dat er geen oplossing is, ondanks alle goede
wil. Dat is in dit geval absoluut niet zo. Het gaat over bedragen die veel kleiner zijn
dan de nauwkeurigheid waarmee een kabinet de rijksfinanciën kan beheren. En dus
is het een kwestie van wantrouwen. In wezen in het hetzelfde proces als soms
voorkomt in gezinnen, in lerarenkorpsen, in ambtelijke afdelingen, in welke
arbeidsgemeenschap dan ook. Als de wil er is wordt een conflict opgelost. Is die er
niet, dan groeit het probleem uit tot een crisis.
Helaas ben ik niet gerechtigd te openbaren wat zich vandaag precies in de MR
heeft afgespeeld. Iedere zin die werd uitgesproken was illustratief voor het
wantrouwen. Voor wat betreft de inhoudelijke
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verschilpunten ben ik bij een van de belangrijkste daarvan nauw betrokken. Ik heb
namelijk, in gematigde termen, voorgesteld om in '83 een bedrag in de orde van
grootte van ƒ500 miljoen uit te trekken voor lastenverlichting van het bedrijfsleven,
omdat de ziektewetwijziging niet is doorgegaan. Er wordt ambtelijk verschillend
over gedacht of het bedrijfsleven daardoor schade heeft geleden. EZ, Fin. en AZ
denken van wel, SoZa denkt van niet. Joop heeft tijdens een kamerdebat besloten de
ziektewetwijziging op te schorten, zonder me daar even telefonisch over te raadplegen.
Dat neem ik hem niet kwalijk, want hij stond onder grote druk, maar dan kan hij mij
slecht euvel duiden dat ik de effecten even laat narekenen. Dat doet hij ook niet,
geloof ik. De zaak ligt in duigen om emotionele en psychologische redenen. Er is
nog langdurig geschorst. André van der Louw vertelde me later dat de
PvdA-bewindslieden nauwelijks hebben vergaderd. Voor hen was het kapot. Ze zijn
van mening dat, nu ze zo'n verlies hebben geleden bij de Statenverkiezingen, het
CDA erop uit is hen bij iedere denkbare gelegenheid te vernederen.
Om een uur of drie in de nacht vroeg Dries me om even op z'n kamer te komen.
‘Ik moet de zaak verdagen naar maandagavond,’ zei hij verontschuldigend (hij weet
hoe ik de pest heb aan uitstel van beslissingen). ‘Als we nu doorgaan betekent dat
crisis, en dat zal ons nagehouden worden. Men zal zeggen: dat heb je van die
nachtbrakerij.’ Tegen Joop heeft hij in een ander tweegesprek, naar ik begrijp,
ongeveer hetzelfde gezegd. De Raad is daarna nog even bijeen geweest, om de
opschorting tot maandagavond vast te stellen. De PvdA is mentaal gereed voor de
crisis. Wat ze daarmee aan willen is me een raadsel. Willen ze tijd hebben om de
interne partijmoeilijkheden op te lossen? Of zijn deze beroepspolitici toch over de
rooie gegaan en handelen ze op grond van emoties? Ik houd het op het laatste.

Maandag 10 mei
Mijn vergadering van de OESO in Parijs moest ik al na de lunch afbreken, om tijdig
in Den Haag te zijn voor wat de apotheose had moeten worden. Dat werd het nog
niet. Trouwens, de dingen gebeuren altijd op 11 mei. Op die datum werd het kabinet
Den Uyl beëdigd, op die datum kwam ik zelf voor het eerst in de Kamer (in 1971),
op die dag is mijn oudste dochter geboren.
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Hoe dan ook, Dries had een concept-eindvoorstel gereed, om tien uur pas overigens,
wat hij eerst langdurig met Joop en mij heeft besproken. Joop zag vijf punten die
voor hem onaanvaardbaar waren. De ƒ500 miljoen extra ombuigingen in '83, de
bestemming van een deel van de driehonderd miljoen van Van Thijn, de 500 miljoen
bedrijfsleven, de defensieuitgaven en de zinsnede over VRO. Over Defensie is Hans
van Mierlo in een gigantische tweestrijd gewikkeld. Hij vindt natuurlijk dat Defensie
buiten de ombuigingen moet worden gehouden. Immers, we willen vermindering
van kernwapens, dan kunnen we niet ook nog eens voorop gaan lopen bij het
verminderen van conventionele bewapening. Hans heeft bij Fons en Dries een gewillig
oor gevonden, maar niet bij de PvdA. Dries heeft Defensie voor dit jaar op 1,8%
groei gezet (wat natuurlijk minder is dan de vroeger beoogde 3%) en voor volgend
jaar op 2%. En nu lijdt Hans zichtbaar. Hij krijgt goeddeels zijn zin, maar de
verwijdering van de PvdA snijdt hem door de ziel. Het stuk van Dries is op naam
uitgedeeld, met de bedoeling het aan het eind van de avond (nacht) weer in te nemen.
Dat is om het mogelijk te maken nog wijzigingen aan te brengen in het voorstel. Laat
je het oorspronkelijke voorstel slingeren, dan kan precies worden nagegaan waar
concessies zijn gedaan. En dat is niet bepaald bevorderlijk voor het doen van
concessies. En toch moeten concessies politieke oplossingen brengen. De PvdA heeft
de gelegenheid eventueel nog een eigen voorstel in te dienen. D'66 kan nog proberen
compromissen te vinden, maar dat zal weinig uithalen. De verschilpunten zijn te
onbeduidend om zinvol aan compromissen te werken. Tegen wantrouwen is geen
kruid gewassen. Het kabinet valt morgen.

Dinsdag 11 mei
Het kabinet sterft als een trage oude olifant, die dagen rondloopt om een geschikte
plek te vinden. Formeel bestaan we nog. De PvdA heeft een eigen voorstel ingediend,
d.w.z. men heeft opgeschreven wat men over de diverse punten denkt. Toenadering
zit er niet in. Het is dus een stuk voor de publiciteit. In overleg met Henk en Hans
heb ik Dries toch nog een aantal voorstellen gedaan om dichter bij de PvdA te komen.
Met name heb ik erop aangedrongen om een passage over de echte minima op te
nemen. Dat is gedaan. Enkele andere zinnen zijn een heel klein beetje in de rich-
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ting van het PvdA-stuk bijgesteld. Daarna is er gestemd. De PvdA was tegen.
Morgenochtend zullen ze meedelen welke consequenties ze daaruit trekken.
Ik voel me opgelucht. Het is niet vol te houden om in een kabinet te zitten dat niet
in staat is om beslissingen te nemen. De strijd in het kabinet vreet aan ons allemaal.
Naar buiten hebben we al een enorm gevecht te leveren, met al die ombuigingen en
andere ellende. Als je naar binnen ook nog moet vechten wordt het een uitputtingsslag.
Ik heb dan ook nog mijn spanningen met Hans. Hij houdt van nature nu eenmaal
altijd de PvdA de hand boven het hoofd. Nu roept hij al weer rond dat hij in geen
geval blijft zitten in een rompkabinet van CDA en D'66. Dat kan zijn buik niet aan,
zegt hij. Er hangt ons dus boven het hoofd dat de ministersfractie van D'66 ook nog
uit elkaar valt. Dat zou de richtingenstrijd pro en contra PvdA in D'66 weer doen
ontbranden en opnieuw zullen we in verkiezingen gedecimeerd worden. D'66 zal bij
verkiezingen de mogelijkheid moeten openhouden voor samenwerking met CDA én
VVD, dat staat voor mij vast. Zo wil het de loop van de tijden. De PvdA kán niet
regeren in een tijd die even slecht zou zijn als de crisistijd van de dertiger jaren als
we het stelsel van sociale zekerheid niet hadden. D'66 verzaakt zijn plicht als
centrum-rechts ook onder deze omstandigheden, nu is gebleken dat het met de PvdA
niet gaat, blijft uitgesloten. Dat is een soort progressieve luxe die we ons niet mogen
veroorloven. Maar ik moet aan die lijn de dagelijkse leiding niet geven. Dat zou
ongeloofwaardig zijn. Ik moet hem wel aangeven, niet zelf uitvoeren. Zware
partijpolitieke tijden voor de boeg.

Woensdag 12 mei
De PvdA-ministers hebben hun ontslag aangeboden, ‘onder de veronderstelling dat
de andere ministers hun portefeuille ter beschikking zullen stellen’. Aan dat laatste
zit nog een aardig staatsrechtelijk kantje. Van Agt is van mening dat het de
PvdA-ministers niet aangaat wat de andere ministers doen. Zij bieden hun ontslag
aan, en niks voorwaarden. Hoe dan ook, Henk, Hans en ik hebben tien minuten na
de vergadering aan Dries meegedeeld dat wij onze portefeuilles ter beschikking
stelden op het moment dat de schriftelijke ontslagaanvragen van de PvdA-collega's
binnen zouden zijn. De CDA-ministers hebben dat later in de avond ook gedaan.
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De mening van de leden van onze kamerfractie bestrijken het hele spectrum van
mogelijkheden. Grootste gemene deler is dat er een snelle lijmpoging moet komen,
en als die mislukt zo snel mogelijk verkiezingen, voor te bereiden door een
interimkabinet van de drie partijen. Ik vind dat hoogst vreemd. Want hoe moeten
die drie partijen tot overeenstemming komen over bijv. de begroting '83? Die zal
moeten worden voorbereid. En de drie zijn het immers niet eens?

Vrijdag 14 mei
Demissionair en wel heb ik gisteren de commissie-Beek geïnstalleerd. Eindelijk.
Rapporteren voor 1 jan. '83. De laatste dagen heb ik me weer intensief met de
partijpolitiek beziggehouden. Een rondje langs de media, een toespraak tegen het
hoofdbestuur, dat het aardig met me eens was na mijn nieuws te hebben gehoord.
Joop heeft laten weten dat hij weer lijsttrekker wil worden. Hier ontbreken woorden.
We gaan dus gewoon door? We hebben nog niet geleerd dat het zo niet kan? Weer
Dries, en Joop en Jan? Weer dat drietal uit de jaren zeventig (Joop zelfs uit 60)? Ik
voel daar bitter weinig voor. De groeten.
Steenkamp is vanavond benoemd tot informateur, met een zeer ruime opdracht.
Hij moet een oplossing vinden voor de crisis. Niemand heeft gepleit voor lijmen,
behalve D'66. Ik hoop dat Piet Steenkamp geen lijmpoging doet. Dit kabinet kan niet
functioneren. Ik wil er geen deel meer van uitmaken.
Het grote schelden en de anderen de schuld geven is natuurlijk ook begonnen.
Volgens Ed van Thijn hebben wij onze brugfunctie niet goed vervuld. Ja, ja. We
hebben de PvdA in de regering gehaald, met voorbijzien van alle kritiek die we
daarvoor hebben gekregen. Blijkbaar hadden we de PvdA ook nog bij de teugel
moeten nemen en over de brug moeten leiden. En dat hebben we zelfs geprobeerd.
Maar sommige paarden deinzen terug voor smalle bruggetjes, bruggetjes van dalende
koopkracht en van bezuinigingen. Het spijt me dat ik het zeggen moet, maar het is
niet veel soeps, die PvdA in 1982.

Dinsdag 18 mei
Op verzoek van Piet Steenkamp heb ik vanavond een hap bij hem

Jan Terlouw, Naar zeventien zetels en terug

213
gegeten. Tot voor kort dacht ik dat hij niet bestond. Door een speling van het lot ben
ik hem de eerste negen jaar van mijn politieke loopbaan nooit tegengekomen. Ik
herkende zijn stem uit duizenden van de radio, ik heb hem talloze malen op de
televisie gezien, maar, eigensoortig man die hij is, hij gaf me het eigenaardige gevoel
dat hij alleen op tapes en bandjes bestond.
Piet moest mij formeel vragen of ik bereid zou zijn het veld te ruimen als Joop en
Dries dat ook zouden doen. Dat was een vraag van LJ. Ik heb natuurlijk met ja
geantwoord, maar LJ gaat wel ver met zijn suggesties die er op neerkomen dat de
eigen voorman wordt verwijderd. Steenkamp was er ook nogal verbolgen over. Hij
hoopt zeer dat LJ morgenochtend met een tweede optie komt. Ik heb hem beloofd
te zullen bevorderen dat die tweede optie is een minderheids-kabinet van CDA en
D'66. Het ligt voor de hand, het is politiek zuiver, en het is een mogelijkheid om uit
het dal te klimmen waar D'66 in terecht is gekomen. We zijn onzichtbaar geweest
tussen PvdA en CDA in. Ook de fractie heeft zich niet kunnen profileren. Nu zijn we
weer volop in discussie. Je kunt als minister iedere dag met tien beleidsdaden in de
krant staan, daar word je partijpolitiek nauwelijks beter van. Wat zoden aan de dijk
zet is de partijpolitieke discussie, die men graag (misschien om die reden) de politieke
discussie noemt. Men zal schelden en schimpen, men zal ons van verraad
beschuldigen, maar we zullen er weer zijn.
Het is overigens merkwaardig hoezeer de journalisten en commentatoren denken
in termen van ‘de kant kiezen van’ en ‘horen bij’. De zakelijke beoordeling komt op
de tweede, of eigenlijk op de tiende plaats. Ik heb in de campagne '81 avond aan
avond beklemtoond dat wij niet zouden meedoen aan een progressieve combinatie
met PPR en PSP, omdat we op sociaal-economisch gebied dichter staan bij het CDA
dan bij die splinterpartijen, zelfs dichter bij het CDA dan bij de PvdA. En toch is nu
iedereen mateloos verbaasd, en zelfs verontwaardigd, dat dit in het kabinet ook blijkt.

Woensdag 19 mei
Een bewogen fractievergadering, waaraan ook de leden van D'66 uit de Eerste Kamer
en de bewindslieden hebben deelgenomen. Uiteindelijk is de fractie met 13 tegen 4
stemmen akkoord gegaan met een interimkabinet van CDA en D'66. Het is nog
onduidelijker of Hans v.M. tot dat nieuwe kabinet zal toetreden. Tegen waren
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Ernst Bakker, Grace Cotterel, Jan Velthuizen en Gerrit Mik. Tot een groep dissidenten
of zo iets zal het niet leiden, tenzij Hans moeilijk blijft doen.
De manier waarop Koos Postema dit nieuws behandelde in Den Haag Vandaag is
voer voor psychologen. Het zegt in ieder geval meer over de nieuwsgever dan over
het nieuws. Postema is een kundig journalist en het moet voor hem dus duidelijk zijn
geweest dat deze beslissing voor D'66 een zeer moeilijke, want mogelijk zeer
verstrekkende was. Iemand die in een NOS-rubriek het nieuws bespreekt zou dat aan
de kijkers kunnen mededelen. Maar nee. Qua toonzetting was de boodschap dat de
D'66-fractie is veranderd in een stel hufters, egoïsten, idioten of bedriegers, naar
keuze. Een journalist hoeft er geen geheim van te maken dat hij bij de PvdA hoort,
maar als je het zó van de daken wilt schreeuwen lijkt me dat een goeie reden om je
eens na te laten kijken.
In het algemeen is het niet eenvoudig om informatie en opinie op een goede manier
te scheiden. Bij actualiteitenrubrieken is dat zelfs ongewenst. Meningen zijn (als het
goed is) gebaseerd op feiten, feiten lokken meningen uit. Wij dienen ons echter steeds
bewust te zijn, zowel politici als journalisten, dat met stelselmatig gekleurde
voorlichting de bijl wordt gelegd aan de wortels van de democratie. Intussen heb ik
met Fons overlegd over de problemen van de grootverbruikers op het gebied van
elektriciteit. Doorbraak: Fons gaat ermee akkoord dat ik extra gas inzet om daarmee
de tarieven te kunnen drukken. De SEP wil meewerken. Dit is een niet geringe
beleidsombuiging. Wat is besturen toch een stuk aardiger dan al dat partijpolitieke
gewauwel.

Vrijdag 21 mei
De fractie heeft de hele dag vergaderd over ‘de mannetjes’. Wie komt op welke post?
We zijn het er over eens met het CDA dat het tien/vijf wordt, wat voor D'66 natuurlijk
een schitterende bezetting is. Zo min mogelijk aanvulling van staatssecretarissen.
Voor Binnenlandse Zaken zullen we waarschijnlijk Max Rood uitnodigen. Voor VRO
heeft de fractie na verhitte discussies gekozen voor Erwin Nypels, en niet voor Hans
Gruyters. Erwin is zeer ideeënrijk, zeer vakkundig, maar ook reuze secundair. Ik
hoop dat hij zich in die paar maanden zal kunnen inwerken, zonder stapelgek te
worden van de bergen dossiers.
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Ik heb ook aangekondigd dat ik geen lijsttrekker wil worden. Niet weer diezelfde
drie koppen, en verder heb ik de inspiratie niet meer. Ik moet ieder toespraakje uit
mijn tenen omhoog trekken. Van iedereen kreeg ik de wind van voren. Ik mag de
partij niet in de steek laten. Het zou heel slecht zijn voor mezelf. Ik moet terugvechten.
Enzovoort. Het gekke is dat het me bar weinig kan schelen wat het voor mezelf zou
betekenen. Ik ga wel een poosje naar het buitenland om vergeten te worden. Men
schijnt nog steeds niet te geloven dat ik nauwelijks om macht geef. Maar dat ik ze
laat stikken, dat is een argument dat aan me knaagt.

Maandag 24 mei
Parijs, vergadering van het IEA (International Energy Agency). Om acht uur een
ontbijt met Etienne Davignon over Hoogovens, om zes uur nog een ingelaste
bijeenkomst van de EG-industrieministers. Informeel zei Davignon tegen me dat naar
zijn mening de VS de prijs gaan betalen voor de Falklandoorlog, die in alle hevigheid
is ontbrand. Vele jaren zal de VS zijn handelsbelangen in Latijns-Amerika geschaad
zien, en Japan zal in het gat springen. Amerika zal het zijn Europese bondgenoten
verwijten dat zij in deze positie gebracht is. Het klinkt me plausibel in de oren.

Dinsdag 25 mei
Vanmiddag heeft Alexandra het baggerschip de Cornelis Zanen van IHC te water
gelaten. Een indrukwekkende gebeurtenis om zo'n honderdtwintig meter lang vaartuig
van de helling te zien glijden. Naderhand heeft de doopvrouwe een toespraakje
gehouden dat open doekjes ontlokte en waar verder de hele avond met lof en warmte
over is gesproken.
Ik heb voor de AVRO-televisie meegedeeld dat ik me toch maar beschikbaar zal
stellen als lijsttrekker, als het congres me wil hebben. Er kon nog wel eens wat
weerstand ontstaan als blijkt dat ik geen blokkades meer wil. Samenwerking met de
PvdA best, als de heren een realistische koers wensen te varen en niet meer met
ondemocratische nonsens als strijdpunten aankomen, maar met een blokkade van de
CDA/VVD-combinatie zal ik niet instemmen. Je moet durven toegeven als iets verkeerd
is geweest. Een ezel stoot zich in 't gemeen...
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Waarom stel ik me nu toch kandidaat? Bepaald niet uit een behoefte om ‘terug te
vechten’. Ik doe mijn werk naar beste vermogen, ik werk altijd, ik snuif nooit meer
frisse lucht in, ik heb geen vakantie, ik heb geen privacy, ik ondervind een stroom
van ongemotiveerde kritiek, en dat salaris kan ik ook best op een andere manier
verdienen, met minder inspanning. Terugvechten? Tegen wie? Is het zo belangrijk
om te laten zien dat je je staande kunt houden in een wereld waarin leugens aan de
orde van de dag zijn, waarin de lompheid toeneemt, waarin cynisme handelswaar is
en het woord waardering voor wie of wat dan ook stinkt?
Er is niets veranderd. En ik kan niets veranderen. Maar blijkbaar is weggaan iets
wat je zelf toch ervaart als weglopen.
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VII Het zomerkabinet
(29 mei 1982-8 september 1982)
Zaterdag 29 mei
Het interimkabinet is geïnstalleerd. Helaas was Hans van Mierlo er niet bij. Niet
omdat hij niet wil toetreden, maar omdat hij een vervelende gewrichtsontsteking
heeft of iets wat daar op lijkt. Hij ligt in het ziekenhuis en heeft veel pijn.
De VVD zal het kabinet de eerste dag in het parlement niet ten val brengen. Ed
Nijpels beweert dat er beloften zijn gedaan dat de VVD betrokken zal worden bij het
beleid, maar dat is een regelrechte leugen. De brief van de formateur aan het
Staatshoofd en zijn brief aan Nijpels zelf, zijn daar volstrekt duidelijk over.
De beëdiging was een kale bedoening, toch een beetje katterig zonder de
oud-collega's van de PvdA. Nou ja, het is Pinksteren en bloedheet. Ook de drie
maanden die voor ons liggen zullen zo weer om zijn. De economische situatie wordt
slechter en slechter. We zitten in een depressie als in de dertiger jaren. Als het sociale
verzekeringsstelsel er niet was zouden de ingenieurs nu weer op de tram staan. Op
zo'n manier is regeren een weinig vreugdevolle bezigheid.

Woensdag 2 juni
Gemeenteraadsverkiezingen 1982. Het debacle zoals het verwacht werd. We zijn
weer terug op het niveau van 1978, iets slechter zelfs. Enorm jammer voor onze
lokale mensen dat deze verkiezingen niet eind vorig jaar waren. Toen zouden we
een procent of vijftien hebben gehaald. Dat had een menigte wethouders en
gedeputeerden opgeleverd. De kadervorming van de partij zou daar zeer mee geholpen
zijn geweest. Uiteindelijk allemaal mijn schuld, al kan ik honderd verontschuldigingen
aanvoeren. Wie aan de top staat is verantwoordelijk. Ik heb de avond doorgebracht
in Gennep, waar D'66 27% haalde en de grootste partij is geworden. Een ongelofelijk
resultaat. Verder werd de avond opgeluisterd door de Triple Glands, drie reuze gekke
meiden die nog aardig zijn ook. Kortom,
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ik ben er niet in geslaagd het vereiste sombere gezicht te zetten. Jammer voor de
fotografen, die dat zó graag willen.

Donderdag 3 juni
Een krankzinnige dag, met bezoeken en toespraken in Utrecht, Zeist, Leeuwarden
en Coevorden. In de Irenehal waren 4000 mensen, allemaal vertegenwoordigers van
de 950 nederzettingen van de Rabobank. 's Avonds in Coevorden was ik het zo zat
om achterin de auto te zitten dat ik zelf ben gaan rijden, aanvankelijk tot ongenoegen
van Roel, maar toen ik plankgas gaf kreeg hij er plezier in. We waren in anderhalf
uur in Den Haag. Geheel tegen m'n principe om zo te racen, maar wel lekker.
Er is vandaag een interview van me in Elseviers Weekblad uitgekomen. Daarin
staat dat ik er de voorkeur aan geef om weer met de PvdA te gaan regeren, maar dat
ik een combinatie met CDA en VVD niet wil uitsluiten. Dat brengen alle media met
nadruk. Het zal fikse onrust geven in de partij, vooral ook omdat je zou kunnen lezen
uit het interview dat ik er de brui aan geef als het congres er anders over denkt. Dat
heb ik weliswaar bedekter gezegd, maar waar is het wel. En dus hebben de journalisten
die dit boven water hebben gekregen hun werk goed gedaan (Van Grieken en Van
den Bossche). Onder de huidige omstandigheden, en gezien onze ervaringen van de
afgelopen maanden, zou het onverdedigbaar zijn, en schadelijk voor het land, als we
zo'n blokkade legden. Ik zal daar dus geen leiding aan geven.

Vrijdag 4 juni
De ministerraad is in zijn nieuwe samenstelling voor het eerst bijeen geweest, de
eerste twee uur onder mijn leiding. Dries moest, in zijn nieuwe functie als minister
van Buitenlandse Zaken, Mugabe uitgeleide doen. Onze D'66-zorgen zullen vergroot
worden door de problemen die onze nieuwe ministers Rood en Nypels op te lossen
krijgen op resp. Binnenlandse Zaken en op VRO.
Uitreiking van het einddiploma Atheneum aan Jan. De leraar die hem toesprak zei
dat hun voortdurende probleem was geweest hoe ze deze flierefluiter in het gareel
moesten krijgen. Vorig jaar was er op school nog maar één persoon die meende dat
Jan het eindexamen kon halen, en dat was Jan zelf. Hij heeft gelijk gekregen, maar
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of hij met dit brinkmanship Delft ook haalt? Enfin, hij is nog geen achttien. En Pauline
zei: ‘Ik ben trots op hem, omdat hij de werkmoraal in dit gezin heeft omgebogen.’
Ik ben ook trots op hem, want hij is niet alleen intelligent en zelfstandig, maar ook
een van de aardigste mensen die ik ken.

Zaterdag 5 juni
Vandaag staat er in NRC Handelsblad een advertentie van zes mensen, waaronder
Chel Mertens, kamerlid, die partijgenoten oproepen om mee te komen praten over
de strategie van de partij. Lees: we willen dat de combinatie met CDA en VVD blijft
uitgesloten. De richtingenstrijd is losgebrand, denk ik. Ik zal het met belangstelling
volgen. Als de meerderheid van het congres een andere koers wil dan ik, dan zal ik
me opgewekt terugtrekken.

Woensdag 9 juni
Het debat over de regeringsverklaring zit er weer op. De PvdA heeft voor een motie
van wantrouwen van de CPN gestemd. D'66 is van alle kanten aangevallen. Marcus
Bakker sprak over de nationale verachting. Mij doet dit alles niet veel. De
onwaarachtigheid is zo groot dat je ervoor afstompt. Wim Meyer van de PvdA zei
in dezelfde minuut dat de PvdA bij de komende verkiezingen alle opties zou
openhouden en dat het een schande was dat D'66, althans de heer Terlouw, de optie
met CDA en VVD niet uitsloot. Nijpels van de VVD prees me het graf in, vanwege m'n
‘buitengewone moed’ om de VVD niet langer uit te sluiten, enz. enz. Dat kan van de
ene dag op de andere, nadat de VVD een jaar lang in alle denkbare bewoordingen
heeft gezegd wat een waardeloze persoon ik toch ben. Hypocrisie alom, en D'66 is
de echte slechterik. Dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de manier waarop
met macht wordt omgegaan.
Intussen gaat het gewone werk door. Met het bedrijfsleven gaat het bar slecht. Het
ene probleem na het andere komt op m'n bord. Toch hou ik van dit werk. Ik hou van
beslissingen nemen en van verantwoordelijkheid. Ik begin ook waardering te
bespeuren in ondernemend Nederland voor de beslissingen die ik neem. Helaas,
binnenkort zal een ander deze taak overnemen.
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Donderdag 10 juni
Vier onderwerpen heb ik vanmiddag met de kamercommissie voor Economische
Zaken besproken, waaronder Bruynzeel en de MESK. Opnieuw hebben de kamerleden
ervan afgezien een beleidsdaad of beleidsvoornemen door te sluizen naar de plenaire
vergadering, waar moties kunnen worden ingediend. Ondanks de menigte moeilijke
beslissingen die ik moet nemen is nog maar éénmaal in al die maanden een onderwerp
plenair behandeld - de ketelbouw. Vrijwel altijd krijg ik massale steun, van
regeringspartijen en oppositie. Ik schrijf dat op, met een zekere trots, want als ik later
de knipsels nog eens zou doorlezen zou ik een totaal andere indruk krijgen.
Vanavond was er in Noordwijkerhout een bijeenkomst van de partijtop,
bewindslieden, fractie, hoofdbestuur. Toen ik de partijgenoten hoorde praten viel
me op hoe beginselvast D'66 is en hoe weinig er aan macht wordt gehecht. Een
voorbeeld. D'66 heeft vóór de vorige verkiezingen uitgesproken niet met CDA en
VVD samen in deze periode te zullen regeren. Nu gaat het ons slecht. En er was een
kabinetscrisis. Een riante oplossing zou zijn geweest om de VVD in de regering te
halen. Daar zouden CDA en VVD zeker op ingesprongen zijn. Het had ons de
gelegenheid gegeven nog drie jaar te regeren, macht uit te oefenen, ons te herstellen.
Toch heeft niet één van de mij bekende D'66'ers het zelfs maar overwogen. Daar zijn
de mensen veel te principieel voor, én er wordt te weinig gedacht in termen van
macht. Ik maak me sterk dat dat bij vrijwel alle andere partijen, verkerend in onze
omstandigheden, anders zou hebben gelegen.
Je vindt dit soort zuiverheid ook bij een partij als de PSP, maar die is dan ook nooit
met de macht geconfronteerd geweest. En hoe gemakkelijk zou het zijn geweest er
een redenering bij te vinden. Het land is immers in grote problemen, de PvdA is
weggelopen voor de verantwoordelijkheid, bedenk eens hoe schadelijk het oponthoud
door verkiezingen zou zijn voor het landsbelang.
Natuurlijk zijn D'66'ers niet beter of slechter dan andere individuen. Maar de partij,
het collectieve denken in de partij, is wel zuiverder dan in andere grote partijen, denk
ik heel hovaardig. D'66 is niet bereid de waarheid ondergeschikt te maken aan de
macht. En dat is in de politiek meestal wel het geval. In de politiek is alles geoorloofd:
leugens, laster, verdachtmakingen, afbranden van wie vroeger een persoonlijke vriend
van je was, álles. Dat is natuurlijk niet nieuw voor me. De hele wereldliteratuur staat
er vol van. Toch
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heb ik de flauwe hoop gehad dat het in dit technologische tijdperk anders zou kunnen.
Televisie is een onthullend medium. Ik weet best, heel onbescheiden, dat een deel
van de zeventien zetels van vorig jaar aan mij was te danken. Dat kwam omdat ik
probeerde het niet te spelen over de ruggen van anderen. Dat werkte, omdat ik geen
macht had. Nu handel ik nog steeds zo, maar ik ben een factor in het machtsspel
geworden. Dan moet het blijkbaar anders.
Ik voelde me bij de discussie van de partijtop oer-oud en cynisch. Ik hoor nog wel
bij hen, maar zoals het nu is vertolk ik hun denken niet. Ik sta niet meer in het midden.
Vroeger werd ik door een gespreksronde geïnspireerd, voelde ik iets trillen, wist ik
dat ik de gevoelens beter dan iemand anders in de partij zou kunnen verwoorden,
overdragen. Dat gevoel is weg. Hun idealen deel ik verstandelijk, maar het zegt me
weinig meer. Misschien ben ik zelf aangetast door de macht. Misschien móet je
aangetast zijn door de macht om op een post als de mijne te kunnen functioneren.
Ik heb gezegd dat ik het verraad zou vinden als ik lijsttrekker zou worden. Verraad
aan diezelfde idealen van de partij. Ik ben een uitvoerder geworden, niet meer ben
ik de man die met de lantaarn voorop loopt. Om een paar zetels méér mag je niet
iemand als lijsttrekker kiezen die met een kunstmatige bezieling zou moeten werken,
die op ervaring en formuleringsvaardigheid zou moeten drijven. Dat zou verraad zijn
aan de beginselvastheid van deze beginselloze partij, verraad aan het karakter van
de partij die immers macht ondergeschikt wil maken aan ideeën en idealen.

Zaterdag 12 juni
De ministerraad van gisteren is snel en vlot verlopen. Het mag gezegd, met Dries
kun je efficiënt werken. Hij heeft net als ik de pest aan omslachtigheid en herhalingen.
Hoewel ik de breuk nog steeds betreur, is het een verademing af te zijn van de
langdradigheid van een aantal van de voormalige PvdA-collega's. Waarom zouden
die eigenlijk zo langdradig zijn? Waarschijnlijk omdat zij het ware geloof bezitten.
Geloven is een zeker weten, zegt Paulus, en socialisten weten zeker dat ze gelijk
hebben. 't Is toch typisch: de beginselloze D'66'ers zijn het meest beginselvast, de
PvdA'ers zijn de gelovigen en de christen-democraten zijn de pragmatici. Leve de
duidelijkheid in de politiek.
Aan het eind van de middag zal ik, op verzoek, nog een gesprekje
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hebben met een delegatie uit de fractie, over het lijsttrekkerschap. De fractie kan er
zich niet bij neerleggen dat ik vind dat ik het niet moet doen. Hans van Mierlo is
vertrokken toen hij merkte dat de partij het met zijn lijn niet eens was, ik vind dat
nu mijn tijd is gekomen. Vanavond geven Alexandra en ik een officieel diner in de
Ridderzaal voor de Amerikaanse Kamer van Koophandel en een aantal grote
Nederlandse ondernemers, in het kader van de Bicentennial. Morgen vertrek ik naar
Washington voor een paar dagen politieke besprekingen. Daarna leid ik een week
een delegatie van Nederlandse ondernemers, die in Houston en in Los Angeles het
pad zal kruisen van Beatrix en Claus. Tien dagen weg van de partijpolitiek, een
prettig idee, al zal het programma afgeladen vol zijn. En weg van deze schrijfmachine.

Woensdag 23 juni
Vanochtend ben ik teruggekeerd uit de Verenigde Staten. Ik moest meteen door naar
Eindhoven, omdat Alexander Horowitz, een oom van Alexandra, is overleden.
Vanmiddag is hij gecremeerd in Heeze. Hij was een zeer gelukkig mens. Een technisch
genie, die genoot van zijn genialiteit, die daarmee woekerde, die hem koesterde.
Talloos zijn de octrooien die op zijn naam staan, en ze strekken zich uit over een
zeer breed gebied van de techniek, zoals onlangs de promotor voor zijn eredoctoraat
in Delft opmerkte. Een zeer bemind mens ook, door eertijds zijn ouders, zijn zusters,
zijn kinderen en zijn onvoorstelbaar toegewijde vrouw Gretha. Erg jammer dat hij
weg is, maar weinigen in dit tranendal hebben zo'n gelukkig leven als hij.
De Amerikaanse reis kun je geslaagd noemen. Interessante gesprekken in
Washington, met een aantal kabinetsleden (Baldridge, Edwards, Brock) en de hoogste
adviseurs van de president (Weidenbaum, Keyworth, en anderen). Verder was ik in
Houston en in Los Angeles met de economische missie (waar we tegelijk waren met
H.M.) en in het weekend in Orlando, Florida, om Kennedy Space Centre en back
stage Disney World te bekijken. Er zijn aardige contacten gelegd, mijn toespraken
gingen goed, althans, ik vond het leuk om ze te houden, de delegatieleden waren in
het algemeen tevreden. Verder was het heerlijk om afstand te voelen tot Nederland.
Het is verbazend hoe geografische afstand werkt op je gemoed. Plotseling worden
de partijpolitieke schermutselingen in
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Nederland niet meer dan ‘gedoe’. Ik heb me uit de mond laten vallen dat ik de fractie
soms een kleuterklasje vond, in het bijzijn van enkele Nederlandse journalisten.
Eigenlijk wel aardig, nu kan ik eens kijken wie daar boos over is.

Vrijdag 25 juni
Twee loodzware dagen achter de rug. Ik moest voortdurend in de Kamer zijn, eerst
voor voorjaarsnota en werkgelegenheidsplan, daarna voor het behandelen van 8
(acht) onderwerpen. Daarbij waren Shell/Esso, de Mesk, het maximum prijssysteem,
de kolenvergassing in Eemsmond, het textielplan en de elektriciteitsprijs voor
grootverbruikers. Waarschijnlijk ben ik oververmoeid, want ik kan niet slapen.
Daardoor gaat mijn formuleringsvermogen hollend achteruit.
Tot diep in de nacht hebben we een fractievergadering gehad, waarmee ik bedoel
een vergadering met de fractie (zie vorige zin). Hans van Mierlo was aangeslagen
door een interview dat ik in Houston aan Ann Salomonson heb gegeven. Daarin heb
ik hem zeer geprezen voor zijn defensiebeleid, zij het in bewoordingen die hem niet
aanstonden, waarom begrijp ik niet, maar ik heb ook tamelijk lomp opgemerkt dat
hij zich beter niet met partijpolitiek kon bemoeien. Dat deugt natuurlijk niet, maar
het is een kleine wraakoefening voor het feit dat hij het zich heeft veroorloofd een
week publiekelijk te aarzelen over zijn toetreding tot het interimkabinet. O.a. Aad
Nuis en Jan Velthuizen waren gevallen over de kleuterklas. Dat was, voor mij althans,
een komische noot. Verder was er weinig komisch te beleven. In de uitgeputte staat
waarin ik was, en nog ben, heb ik veel te veel gezegd. Mijn verbittering over de lage
lastercampagnes heb ik niet verborgen kunnen houden. Dat is stom, want ik probeer
ze geen rol te laten spelen in mijn politieke oordeelsvorming over de strategie. Dat
gelooft nu natuurlijk niemand meer. Iemand als Gerrit Mik heb ik nu in politiek
opzicht definitief van me vervreemd. Jammer. Maandagavond moeten we verder. Ik
wou dat ik kon slapen.

Zaterdag 26 juni
Veertien dagen geleden hebben Chel Mertens en enkele anderen een advertentie in
de NRC geplaatst, met een oproep om in Krasna-
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polski bijeen te komen om te praten over de koers van de partij. Vandaag heeft die
vergadering plaatsgevonden. Ik ben er natuurlijk niet heengegaan, omdat zo'n
bijeenkomst geen legitimiteit heeft. Vanavond laat belde mijn goede vriend Stijn
Verbeeck me op. Hij is wel geweest, en heeft uit Julius Caesar geciteerd: ‘Ach,
konden we de geest van Caesar doden en Caesar zelf niet schaden.’ Iedereen is boos
op me, omdat ik heb gezegd geen blokkade te willen en daar mijn lijsttrekkerschap
aan verbind. Ja ja. Stel je voor dat ik pas op het congres op 17 juli, na aanneming
van een resolutie mét blokkade, ineens zou zeggen: zoek maar een andere lijsttrekker.
Het huis zou te klein zijn. Zo probeert de partij me te dwingen. Ik mag zetels winnen,
als ik maar geen mening heb, als ik maar doe wat degenen die politiek met hun buik
bedrijven vinden. Ik van mijn kant voel me niet boos. Ik begrijp de gevoelens best.
Zíj hebben allemaal niet meegemaakt wat ik dagelijks meemaak.

Zaterdag 3 juli
Het parlement is op reces, waardoor een normale werkweek op het departement
mogelijk was. Nou ja, normaal... We hebben het D'66-verkiezingsprogramma
gepresenteerd en de kranten hebben de hele week bol gestaan over ‘Jan Terlouw wél
lijsttrekker, Jan Terlouw géén lijsttrekker, Jan Terlouw wil minister blijven, Jan
Terlouw ziet af van partijleiderschap, enz., enz.’
Blijkbaar zeg ik de dingen niet meer helder. Vandaag was ik op een regiocongresje
in Arnhem. Ik heb geprobeerd uiteen te zetten waarom een volwassen partij niet met
blokkades kan werken. Onze plaatsbepaling kan niet meer gebeuren ten opzichte van
een andere partij. We moeten de onderhandelingen in op grond van ons eigen
programma, ónze geschiedenis en ónze mentaliteit. Dat moet genoeg zijn. Wie mij
niet vertrouwt als onderhandelaar op die grondslagen, die zoekt maar een ander. Ik
had de indruk dat een vrij grote meerderheid in de zaal het met me eens was, maar
ik kan me vergissen. Eigenlijk zou ik alle regiobijeenkomsten af moeten, maar ik
heb geen tijd. En eigenlijk heb ik er ook de lust niet voor. Ik ben nu negen jaar politiek
leider geweest. Als de leden bij het minste of geringste denken dat ik hals over kop
een coalitie met de VVD zal aangaan, dan kiezen ze maar een ander. Het mag dan zo
zijn dat ze onvoldoende geïnformeerd zijn, en dat is natuurlijk zo, ik vind dat ik
aanspraak mag maken op een beetje vertrouwen.
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Krijg ik dat niet dan ook best, maar dan ga ik weer eens met de Boreas het IJsselmeer
en de Waddenzee op.

Maandag 5 juli
Terwijl ik dit tik is het al lang 6 juli. We hadden vanavond voor de tweede maal
beraad met het Noorden van het land, het zgn. ISP-beraad. Colleges van GS van vier
provincies, een stuk of acht bewindslieden, bij elkaar zo'n 45 man. Het is mijn taak
als coördinerend bewindsman voor het regionaal beleid om zo'n vergadering tot een
goed eind te brengen. Vergeet het maar. Het is allemaal voor de Bühne. Veel van de
projecten waar de Noorderlingen mee aankomen zijn volstrekt onvoldragen. Henk
Vonhoff is dit jaar voorzitter van de BCN (Bestuurs Commissie Noorden des Lands)
en hij kent alle truks uit de trukendoos van het vergaderen. Ik trouwens ook. En dat
kost allemaal een boel tijd. Het volgende kabinet zal zich moeten beraden over het
ISP en PNL-beleid. Op zo'n manier vergaderen is waanzin. Bovendien beginnen hoe
langer hoe meer collega's er de pest over in te krijgen dat ze voorzieningen moeten
treffen voor de zwakke regio's, terwijl die regio's een veel beter voorzieningenniveau
hebben dan bijv. de grote steden. Het vorige kabinet heeft afspraken gemaakt over
werkgelegenheid in Zuid-Limburg en het Noorden, die niet te vervullen zijn als er
geen werkgelegenheid is te scheppen in de marktsector. En hoe moeilijk dat is ervaren
we iedere dag. Alles, letterlijk álles gaat slecht.
Hoe dan ook, het overleg duurde van 18 h tot 2 h vanmorgen. Daarna nog een
persconferentie van Henk Vonhoff en mij. Terwijl wij de stukken die de
voorlichtingsdiensten hadden voorbereid doorkeken, stonden de heren gedeputeerden
natuurlijk de pers al te woord. Afspraken op dat gebied zijn evenveel waard als de
afspraak met een kanariepietje dat hij niet weg zal vliegen als je de kooideur open
laat staan. Dus het verheffende resultaat van dit alles is dat iedereen doodmoe is, het
Noorden ontevreden naar huis gaat en het kabinet ondanks alle inspanningen slechte
publiciteit krijgt. Hoe moet ik, met dit drammerige gedrag van met name Groningen
(N.b.: dat slaat niet op Henk Vonhoff), de collega's van VRO, V en W, en de anderen
er volgend jaar toe krijgen nog een cent extra voor het Noorden uit te geven? De
heren uit Groningen werken zichzelf eendrachtig tegen. In Limburg pakken ze dat
heel wat slimmer aan. Wél hard onderhandelen, geen gemok achteraf.
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Woensdag 7 juli
Vanavond gegeten op het Loo, bij Margriet en Pieter. Bepaald heel gezellig. Ook
Wim en Tineke Duisenberg waren er, Henk Vonhoff en Loes, Bill Dyes en Mary
(Amerikaanse Ambassadeur), Chris van Veen en zijn vrouw. Alexandra is vol van
een Duitse muziekpedagoog die ze vorige week heeft ontmoet, een zekere Wolfram
König. Hij schijnt wonderen te verrichten bij het opleiden van jongelui op
verschillende instrumenten, vooral viool. Pauline, die enkele lessen van hem heeft
gehad, is ook al weg van hem (of z'n methode). Alexandra heeft natuurlijk prompt
Pieter van Vollenhove geïnteresseerd voor dit fenomeen. Want: ze heeft snode
plannen. De heer König moet, al is het maar part time, naar Nederland komen.
Nederlandse muziekleerlingen moeten kennis kunnen maken met deze nieuwe manier
van lesgeven. Dat is niet simpel, want zijn boodschap is dat er veel verkeerd wordt
gedaan op dit gebied. Dat is geen boodschap waardoor meteen alle deuren
openspringen. Toen Semmelweisz ontdekte dat de vrouwen in zijn ziekenhuis stierven
aan kraamvrouwkoorts omdat hij en zijn collega's regelrecht van het lijkenhuis naar
hun patiënten gingen en hen aanraakten en besmetten, is hij begonnen zijn eenvoudige
advies uit te dragen: mijne heren, was uw handen. Men heeft dit advies niet willen
aanvaarden (ze zouden dan immers schuld voor de dood van duizenden vrouwen uit
het verleden op zich laden) en Semmelweisz is er gek van geworden. Van een muur
van onbegrip word je op den duur natuurlijk gek. Maar goed, Alexandra is een
doordouwster eerste klas, en ik maak me sterk dat ze iets versiert, met of zonder de
hulp van heer Pieter.

Donderdag 8 juli
Bondskanselier Schmidt is twee dagen op bezoek. Vanmiddag hebben we gesprekken
met hem gevoerd, Dries, Hans van Mierlo, Hans van den Broek (Stas.BuZa) en ik.
Een imponerende man. Kennis van zaken, enorme zeggenskracht (ook in het Engels)
en openhartig. Hij heeft een boekje opengedaan over zijn kijk op de Amerikaanse
politiek en over de plaatsing van kruisraketten wat ik gaarne aan de publiciteit zou
prijsgeven, maar dan ga ik ver buiten míjn boekje. Een Real-politiker, maar wel
eentje met bezieling. Na het diner hebben we nog even gekeken naar het slot van de
halve finalewedstrijd in het wereldkampioenschap voetbal 1982. De strijd
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tussen Duitsland en Frankrijk werd beslecht met strafschoppen. Helaas verloren de
Fransen. Helaas, want ze hebben aantrekkelijk spel vertoond in dit kampioenschap.
Commentaar van de Bondskanselier: ‘Weg vrije weekend; zondag zal ik voor de
finale in Madrid moeten zijn.’

Zaterdag 10 juli
De PvdA heeft z'n verkiezingscongres gehad vandaag. De algemene indruk is dat
gematigdheid en realiteitszin overheerst. Weinig rancuneuze opmerkingen over D'66,
weinig polarisatie richting CDA. Dat is mooi. Wel gaan die verdomde kruisraketten
weer een vervelende rol spelen. Dries heeft er vanuit Egypte van de week een
opmerking over gemaakt. Hij zei: ‘De PvdA zal er mee moeten instemmen dat we
van die zaak een vrije kwestie maken. Er moet worden beslist in de volgende periode.
De PvdA zal, willen ze meedoen aan de volgende regering, zich uiteindelijk neer
moeten leggen bij wat een meerderheid van het parlement op dit punt wil.’ Of woorden
van gelijke strekking. Mij ontgaat de wijsheid van zo'n opmerking nú. Dat is iets
voor de onderhandelingen. Want ten eerste krijgt het congres van de PvdA de
gelegenheid om een afwijzend standpunt te formuleren (wat natuurlijk prompt is
gebeurd), maar vooral gaan de dissidenten in het CDA zich roeren. Wat heeft Dries
daar aan?

Woensdag 14 juli
Het kabinet is druk bezig met het opstellen van de begroting 1983. De situatie is
dramatisch. Naast de 8 miljard die al zijn omgebogen in de voorjaarsnota zou er nog
eens 11 miljard bij moeten om het financieringstekort naar 6,5% terug te dringen.
Dat is te gek, en daarom stelt Van der Stee voor dat we niet 11 maar 6 miljard
additioneel ombuigen. Ook dat is al een bijna niet uit te voeren klus en we blijven
dan toch met een hoog tekort zitten. Bovendien tasten alle ombuigingen, waar je ze
ook vindt, de werkgelegenheid op korte termijn aan. Het minst is dat het geval als
er wordt bezuinigd in de inkomenssfeer, dus dat zal moeten gebeuren. De vraag is
of, als ambtenaren en uitkeringstrekkers er op achteruitgaan, de marktsector voor
een groot deel mee zal moeten doen. Van der Stee betoogt niet ten onrechte dat de
collectieve sector als een molensteen
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om onze hals hangt en voor een deel de oorzaak is van de ellende. Dus moeten we
bezuinigingen in de collectieve sector opzoeken. Maar, hij heeft ook wel gevoel voor
onze argumenten, en dus komen we daar wel uit. Dat hoeft trouwens pas in augustus.
Deze week moeten we proberen tot een oplossing te komen voor de hoogte van de
departementale begrotingen. Dat is al moeilijk genoeg.
Vanavond heb ik even wat gegeten met Ineke. Ik heb namelijk het gevoel dat zij
en niet ik als eerste uit de bus zal komen bij de schriftelijke stemming onder de
D'66-leden voor de kamerkandidaten. Een aantal kandidaten heeft niets nagelaten
om zichzelf in de publiciteit te brengen, ongeacht de schade die dat oplevert voor de
partij. Een beschamend gezicht. Voor Ineke geldt dat absoluut niet. Zij heeft een
krachtige overtuiging, maar ze gedraagt zich altijd zuiver en integer. Daarom wilde
ik haar even zeggen dat alles tussen ons precies blijft zoals het altijd geweest is als
ze vóór mij op de lijst zou eindigen.

Donderdag 15 juli
Vanavond omstreeks acht uur heeft het kabinet het laatste besluit genomen dat nodig
was om de begrotingen van de departementen vast te stellen. Voor het eerst sinds 15
jaar is dat voor 1 augustus gelukt. De Raad heeft zichzelf en de minister van Financiën
met een applausje met dit succes gefeliciteerd. Het land wordt weer geregeerd. Dit
kabinet is onzegbaar besluitvaardiger dan het vorige. Vergaderen is een genoegen
geworden. Max Rood doet Binnenlandse Zaken met een gemak alsof hij al in zijn
derde kabinet zit. Ook Erwin Nypels heeft zich snel ingewerkt.
Ook omstreeks acht uur kreeg ik de lijst door met kamerkandidaten. Het is nog
erger dan ik had gedacht. Ik sta niet op de tweede maar op de vierde plaats, na Ineke
Lambers, LJ en Maarten Engwirda. Dat is de tol van de macht en de
verantwoordelijkheid. Ik ben er voor een groot deel verantwoordelijk voor dat er nu
een besluitvaardig kabinet zit, dat er daadkracht is en niet een eindeloze impasse.
Dat kweekt tegenstanders, ook in de eigen partij. Het telsysteem in onze partij is
zodanig dat dit gemakkelijk kon gebeuren. Men heeft uitgezocht dat ik veel vaker
dan de anderen op de eerste plaats ben gezet, maar dat een procent of 15 me helemaal
niet op de lijsten heeft vermeld. Dan kom je lager uit dan wanneer je op álle
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lijsten bij de eerste vijf staat. Hans van Mierlo zei dus meteen vanavond dat ik
verplicht was de goede analyse te maken, en dan zou ik tot de conclusie komen dat
de overgrote meerderheid in de partij me nog steeds als leider wilde. Zo voel ik het
niet. De goede analyse is dat er weerstand tegen mijn politieke inzichten is ontstaan
en dat vertaalt zich óók, zij het een beetje al te dramatisch, in de uitslag van deze
verkiezing. Ik ben opgegroeid op de Veluwe. Daar zeggen ze: graag of heel niet. De
conclusie is duidelijk. Het wordt heel niet.

Vrijdag 16 juli
Vanavond om 5 uur was de top van de partij bijeen in de Flint in Amersfoort, waar
vanavond en morgen het congres wordt gehouden. Het programma moet worden
vastgesteld, er moet een verkiezingsstrategie worden bepaald en er moet een
lijsttrekker worden gekozen. Ik heb aan het begin van de vergadering de voorzitter
van de partij een brief overhandigd waarin staat dat ik niet beschikbaar ben als
lijsttrekker. Het vertrouwen tussen de leden van de partij en mij is geschonden. LJ
werd, zoals vaker eerder, boos, anderen probeerden op andere manieren me op m'n
besluit terug te doen komen. Ik heb er geen zin in. Als enige concessie heb ik er in
toegestemd dat mijn brief niet vanavond naar het ANP gaat, maar dat Jan van Berkom,
de partijvoorzitter, hem morgenochtend op het congres zal voorlezen. Moeilijke dag
morgen.

Zaterdag 17 juli
Toen het verkiezingscongres werd vastgesteld op 17 juli zeiden velen: midden in de
vakantie, er komt geen mens. De werkelijkheid is geworden dat er de hele ochtend
lange rijen voor de loketten hebben gestaan, tot er meer dan 2000 mensen binnen
waren. Dat is veel meer dan er ooit zijn geweest.
Het congres is ook politieker en emotioneler verlopen dan ooit, behalve misschien
het congres van de handtekeningenactie in '76, waar vele mensen huilden. Politiek
is een emotioneel gebeuren.
Vandaag kwamen de mensen op het drama af. Het aannemen van een bepaalde
strategieresolutie zou de partij kunnen splijten. De gevierde leider was op een vierde
plaats terecht gekomen en zou wellicht niet gekozen worden als lijsttrekker. Je reinste
theater.
De dag is loodzwaar geweest, maar ook ongemeen boeiend. In ver-
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gelijking met andere politieke congressen, vooral in andere partijen, was het een
belevenis van de hoogste categorie. En toch, ik voelde niets. Men heeft geklapt, men
heeft boe geroepen, men heeft gesmeekt of ik wilde blijven, men heeft me
toegesnauwd, en ik voelde niets. Het applaus deed me niets, de betogen deden me
niets. De hele dag hebben tientallen fotografen met hun toestellen in de aanslag
gestaan, gereed om me te betrappen op een snik of een traan, op een uitbundig gebaar
of op weet ik wat. Als er maandag zo'n foto in de kranten staat, dan zou me dat hoogst
verbazen, of liever, het zou aantonen dat je met een fototoestel kunt vastleggen wat
je wilt; want ik voelde niets.
Er was een motie Wolfersperger, waarin stond dat een combinatie van
CDA/VVD/d'66 was uitgesloten. Toen die motie was verworpen met een zeer krappe
meerderheid, en daarmee de blokkade die ik niet wilde, deed me dat geen enkel
plezier. Toen werd beslist dat alleen na een algemene ledenvergadering een
samenwerking met CDA en VVD zou kunnen, wat ik staatsrechtelijk hoogst dubieus
vind, deed me dat geen enkel verdriet. Toen het congres ritmisch applaudisserend
(wat ik haat) riep dat ik lijsttrekker moest worden, liet me dat volmaakt onbewogen
en heb ik me niet eens naar het congres omgewend. Ik heb tenslotte toegezegd het
te zullen doen, om het Ineke en Maarten te besparen (als een van beiden het in de
toekomst nog eens doet, moet dat zijn met meer kans, met een langere voorbereiding),
omdat je als democraat indien enigszins mogelijk je congres moet volgen, en omdat
het zou lijken alsof ik té gekwetst was door de uitslag van de schriftelijke stemming.
Toen ik was gekozen, met een derde van de stemmen voor Gerrit Mik, heb ik nog
een korte toespraak gehouden, waarvan men zei dat hij inspirerend was. Pure routine.
Ik voelde niets.

Zondag 8 augustus
Terug van twee weken op de Boreas, met veel zon, (te) weinig wind en geen druppel
regen. Dat laatste spijt me om twee redenen: ik hou, met mate, van regen, en de droge
grond schreeuwt er om. Ik ben zeer veel toegeroepen door mensen die me herkenden,
altijd vriendelijk overigens. Op het water tref je veel Friezen en het valt op dat Friezen
bescheidener zijn dan andere Nederlanders als het gaat om het aanspreken van iemand
die ze niet persoonlijk kennen maar wel hérkennen.
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Vandaag over één maand zijn de verkiezingen. Het wordt tijd me te bezinnen op de
situatie. D'66 is indertijd opgericht om pragmatische politiek te voeren. Wij zouden
ons laten leiden door landsbelang, niet door het ondoorzichtige partijpolitieke
gekonkel. Die tijd ligt al ver achter ons. Van pragmatisme is weinig meer te bespeuren.
Het onlangs gehouden congres heeft weer eens bevestigd dat partijpolitieke kleuring,
de vraag of je wel ‘progressief’ genoeg bent, de gemiddelde D'66'er veel meer
bezighoudt dan de vraag welk programma uitvoerbaar is, zelfs meer dan de vraag
welke regeringscombinatie het effectiefst het land kan besturen.
Politieke partijen doen niet wat ze zeggen. Het kabinet Van Agt I zou bezuinigen,
zou puinruimen. Daar is niets van terecht gekomen. Waarom niet? Omdat het CDA
de gevangene was van zijn tien dissidenten en de VVD zijn poot niet stijf durfde
houden tegenover het CDA. Zelfs toen Andriessen opstapte, op grond van standpunten
die de VVD a fortiori huldigde, likte men het CDA de kont. De PvdA is in '81 de
verkiezingen ingegaan met een programma dat volstrekt onuitvoerbaar was. Het
heeft dan ook geleid tot een kabinetscrisis. Onmiddellijk daarna heeft men een
programma geschreven op grond waarvan het kabinet Van Agt-II best had kunnen
doorgaan.
De welvaartsstaat moet op de helling. Te weinigen werken, te velen hebben
uitkeringen. Dat klinkt rechts, maar het is de harde werkelijkheid. En het meeste
bezwaar ertegen groeit bij de mensen die zelf nog net wél keihard moeten werken
voor een sober bestaan, terwijl hun buurman trekt van de bijstand en er naast
beunhaast. De Staat moet ook bezuinigen; het profijtbeginsel zal van stal moeten
worden gehaald. Allemaal onvermijdelijk. We kunnen dat ook nalaten, of gebrekkig
uitvoeren. Dat kan. Het gevolg zal zijn dat als de kruitdamp van de depressie is
opgetrokken Nederland een tweederangs industrie-natie zal zijn geworden. Een land
dat 60% van zijn produktie exporteert móet vooraan blijven lopen, anders zakt het
weg in de grauwe middelmaat. Dan betalen natuurlijk in de eerste plaats de
economisch zwakken het gelag. Helaas is dit een lange-termijn-boodschap waar je
geen stem mee wint en die de linkse pers nooit als integer bedoeld zal wensen te
aanvaarden.
De geschiedenis van de laatste vijf jaar leert dat de kans dat de noodzakelijke
maatregelen worden genomen het grootst is als D'66 deelneemt aan het kabinet. Want
voor socialisten is ombuigen een tegennatuurlijke bezigheid. Dat zie je in meerdere
landen. Een
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CDA/VVD-combinatie

buigt niet om, omdat er geen afscherming is naar links. Het
afgelopen jaar hebben de dissidenten zich koest gehouden. Waarom? Omdat D'66
het alibi verschafte. In een kabinet van CDA/PvdA/D'66 kan de PvdA zich bij het
uitvoeren van ombuigingen verschuilen achter de meerderheid van CDA en D'66.
CDA en PvdA alleen zouden het ook mateloos moeilijk krijgen. Een kabinet van PvdA
en VVD samen is op dit moment volstrekt belachelijk. Kortom, D'66 moet meedoen
aan het volgende kabinet, als het er ons om gaat Nederland zo ongeschonden mogelijk
uit het economische dal te trekken. Helaas, daar gaat het D'66 allang niet meer om.
Het gaat er om progressief te zijn, om te horen bij de goeien, om niet te hoeven lezen
dat we verrechtst zijn. En dus zal D'66 niet meedoen aan het volgende kabinet. Dat
zal immers hoogst waarschijnlijk bestaan uit de combinatie CDA/VVD. Dries en Ruud
en Jan de Koning hebben geen zin meer in de PvdA. Ze zullen D'66 er graag bij
willen hebben, als schild naar links. Maar de fractie zal niet willen, omdat het
onverdragelijk is een schild naar links te zijn, onverdragelijker dan om na te laten
wat voor de lange termijn nodig is.
Op het congres, vorige maand, was het woord progressiviteit niet van de lucht.
Wolfersperger wil zo graag progressief zijn. Hij zit in het stadsbestuur van
Amsterdam. Dat progressieve stadsbestuur van de afgelopen jaren heeft Amsterdam
bepaald niet uit de problemen geholpen. Hoe langer hoe meer blijkt me dat
progressiviteit een luxe is, die je je moet kunnen veroorloven. LJ is tamelijk
progressief op sociaal-economisch gebied. Dat kan hij zich veroorloven omdat hij
er geen verstand van heeft. Op de terreinen defensie en buitenlands beleid is hij
aanmerkelijk minder progressief. Daar heeft hij namelijk wel verstand van. Hetzelfde
geldt voor Hans van Mierlo. Reuze progressief, behalve op het gebied waar hij
verstand van heeft. Voor mij is het ook waar. Ik voel een natuurlijke neiging tot een
radicaal standpunt over bewapening - daar weet ik dan ook geen bliksem van.
Mansholt is ook zeer progressief. Hij kan het zich veroorloven, want hij is rijk en is
met zijn jacht naar de Arizona vertrokken. Echte progressiviteit blijkt pas als je op
het gebied waarop je progressief bent langdurig verantwoordelijkheid draagt. Een
man als Tinbergen beschouw ik als progressief, omdat zijn wetenschappelijke
verantwoordelijkheid met zijn opvattingen in harmonie zijn gebleven. Ineke Lambers
houdt ook aardig stand, al is de proeftijd wat kort geweest.
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Dit soort beschouwingen leiden natuurlijk tot een regelrecht alibi voor conservatisme.
Dat is nog veel gevaarlijker dan valse progressiviteit. Daarom is het toch goed dat
congressen progressiever zijn dan kiezers, en kamerleden doldriester dan de
verantwoordelijke ministers. Het wordt dan tijd dat de door de realiteit getekenden
opstappen en de doldriesten het leerproces naar realisme gaan doormaken. Dat ligt
in de aard van de dingen.

Vrijdag 13 augustus
Het leven herneemt van lieverlee zijn gewone gang, al zijn diverse ministers nog
met vakantie. Ik was gisteravond de eerste gast in de Brandpunt-specials over de
verkiezingen. Tot mijn genoegen kreeg ik er eindelijk weer eens positieve dingen
over te horen. Men vond me ‘herboren’ enz. enz. Daar zit een hoop flauwe kul bij.
Hou je kop in de zon en was je haar, dan zie je er jong en gezond uit. Wat je zegt
doet er veel minder toe. Maar misschien heeft ook wel doorgeklonken dat het me
allemaal vrij weinig meer kan schelen. De kaarten zijn toch geschud. Het
CDA/VVD-kabinet komt er, ook al doet de PvdA het beter in de opiniepeilingen, de
laatste tijd. Er zou zelfs sprake van kunnen zijn dat ze het CDA in grootte voorbij
streven, volgens de cijfers, maar niemand gelooft daar serieus in.

Zaterdag 14 augustus
D'66 is zijn campagne gestart met een ‘Haagse Kunsten’dag in het Kurhaus. Trio's,
kwartetten, gedichten, jazz. Met politiek had het niet meer dan zijdelings te maken,
maar het was wel gek. Dit wordt toch een heel andere campagne dan anders. Niemand
wil drammerig overkomen. De PvdA is poeslief, maar ze hebben dan ook wel een
massa boter op het hoofd. De nieuwe mode: lief zijn voor elkaar. Dat deden wij vorig
jaar, misschien doen ze ons na omdat ze de 17 zetels nog in het hoofd hebben. Ik
moet er eens over denken of het dan geen tijd wordt weer een nieuwe trend te zetten,
bijv. wél vinnig doen tegen de anderen. Het begint me hoe langer hoe meer koud te
laten wat mensen vinden van wat ik doe of niet doe. In de Brandpuntuitzending heb
ik motor gereden, zonder er lang over na te denken. Mijn toespraakje in Scheveningen
heb ik besloten met enkele hexameters zonder me af te vragen of dat misschien
belachelijk was, en wel als volgt:
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Want macht, hoe nodig ook, bergt in zich veel gevaren.
Gewaarschuwd zijn dus hij of zij die het vergaren.
Het politieke ‘spel’ is grauwe werkelijkheid.
Meer dan een half miljoen zijn al hun werkkring kwijt.
Gebruik uw stem dus goed, u geeft er macht mee weg.
En dat is tamelijk link, dus doe 't met overleg.
Geen dogmatiek, wel waarheid, solidariteit,
kan dat de leidraad zijn waardoor u wordt geleid?
U, kunstenares, en u, publiek dat kunsten mint,
voor ge ter stembus gaat, bezint eer ge begint.
Pas op, word niet met loze kreten opgepept.
Word niet alleen bemind omdat u stemrecht hebt.
Want in de politiek, daar zie je het steeds vaker,
men is geen kunstenaar, men is een kunstenmaker.
Wel vaak, maar niet altijd. Laat ons dus niet verliezen.
Dat hebt u in de hand, door straks bewust te kiezen.

Dinsdag 17 augustus
Je zou het haast vergeten, maar het dekkingsplan moet nog worden gemaakt en de
4,5 miljard ombuigingen moeten nog worden ingevuld. Vanmorgen hebben Fons,
Louw de Graaf en ik ons daar aan gezet. Er bleken nog heel wat meningsverschillen
te bestaan: De moeilijkheid is dat we de 4,5 miljard niet eens halen als alle ambtenaren
en alle uitkeringstrekkers op de nullijn worden gezet. Nullijn in die zin, dat niemand
er in nominale bedragen op achteruitgaat, maar er ook niets bij krijgt. Daarnaast
moeten er dan nog allerlei specifieke maatregelen worden genomen. Een handicap
is dat Max Rood nog met vakantie is. Er wordt te veel van hem verlangd dan dat er
zonder hem maatregelen kunnen worden vastgesteld.
Er wordt veel gepraat over het handhaven van de netto-netto koppeling. In feite
komt het er op neer dat de marktsector evenveel zou moeten inleveren als de
collectieve sector, uitgedrukt in koopkracht. Nu wil de FNV de prijscompensatie niet
in discussie stellen. De overheid moet bezuinigen, en dat kan eigenlijk alleen in de
inkomenssfeer. De FNV zou me eens moeten uitleggen hoe de overheid én de
koppeling moet handhaven, én het financieringstekort niet boven de 10% moet laten
stijgen (op straffe van financiële chaos) én in moet stemmen met het handhaven van
de automatische prijscompensatie. Voor mijn vakantie heb ik Kok en Van der Meu-
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len een lange middag op bezoek gehad. Ze bleven het antwoord op die vraag schuldig.
Met het CNV valt nog wel te praten, maar Wim Kok heeft geen enkele speelruimte
en hij neemt die ook niet. Blijkbaar wil de FNV vooral de vrijheid houden om te
kunnen kritiseren wat de regering doet, wát het ook is. Het nemen van
medeverant-woordelijkheid is er niet bij. Ik vind dan ook dat er niets anders op zit
dan dat het volgende kabinet een rigoureuze loonmaatregel neemt. Het alternatief
is: ontkoppelen, trendzetten i.p.v. trendvolgen en grote verschillen in inkomen van
marktsector en de collectieve sector. Leve de solidariteit.

Vrijdag 20 augustus
Deze week is omgekropen. Waarom eigenlijk? Veel bijzonders was er niet aan de
hand. Wellicht komt het omdat ik na de vakantie weer moet wennen aan het ritme
van de dagen. Onderwerpen genoeg. Er zijn problemen met Mobil Oil, die de
raffinaderij in Amsterdam gaat sluiten. We zijn bezig kaderregelingen te ontwerpen
voor de textiel en voor de confectie. Hoogovens heeft aandacht nodig voor hun
investeringsplan, waarvoor men een bijdrage van de overheid verwacht. De Haagse
Post wilde een interview (wie eigenlijk niet) en de onnozelheid van de vragen kende
geen grenzen. De overleggroep technologie is geïnstalleerd, met Walter Zegveld als
voorzitter. Een groep van zeer hoog niveau, Walter blijft een uniek talent. Er gaat
nog al wat tijd zitten in vergaderingen met de campagnecommissie en ik heb mijn
eerste spreekbeurt in campagneverband gehouden, in Nuenen.
Genoeg te doen, maar de schaduw van de leegte van de periode na 8 september
begint er over te vallen. Vanavond heb ik het nieuwe adviesbureau van Chriet Titulaer
in Houten geopend. Chriet is een wonderbaarlijke man. Zijn huis is gevuld met de
modernste snufjes op het gebied van elektronica en communicatie. Hij vond het
doodgewoon dat het merendeel van de aanwezigen het gebeuren moest volgen via
een televisiescherm; alsof directe communicatie niet onvervangbaar is. De
openingshandeling geschiedde door een glasvezelverbinding te maken en daarmee
een televisietoestel van input te voorzien. Chriet is al jaren een bekende van het
Nederlandse publiek. Ofschoon hij nu weg is bij Teleac, zal hij toch steeds weer
gevraagd worden om in televisieprogramma's op te treden. Dat komt omdat hij niet
door de mand valt. Hij is altijd ter za-

Jan Terlouw, Naar zeventien zetels en terug

236
ke, hij is altijd geïnformeerd, hij geeft altijd correcte informatie. Zijn levensfilosofie:
iedere avond wil ik kunnen zeggen: ‘Dit was weer een dag die de moeite waard was’.
Tot nu toe lijkt hij daarin voortreffelijk te slagen.

Maandag 23 augustus
De campagne bracht me vanavond voor een spreekbeurt in ‘Kobus aan de Poort’, in
mijn eigen woonplaats Amersfoort. Om redenen waar ik nog niet de hand op heb
kunnen leggen spreek ik niet graag in Amersfoort. Profeet in eigen land? Ook
vanavond deed het me weer weinig. Ik heb de VVD gevraagd eens uit te leggen waar
ze de 27 miljard vandaan willen halen die volgens hen omgebogen moeten worden.
Een hele toer als je de AOW uitsluit, het trendmechanisme wilt behouden, de politie
wilt uitbreiden en nog zo het een en ander. Enfin, aan de PvdA zijn ook heel wat
vragen te stellen. Morgenavond in Assen maar eens doen.
Vanmiddag had ik Chris van Veen, voorzitter VNO op bezoek. Hij zei me dat als
er een kabinet CDA/VVD/D'66 zou komen, hij vond dat ik minister van EZ moest
blijven. Dus niet Van Aardenne of Lubbers. Ik heb daar niet erg opgetogen op
gereageerd, want D'66 doet toch niet mee aan zo'n combinatie. Maar in mijn hart
ben ik machtig blij met deze erkenning uit het bedrijfsleven dat ik me voor hen heb
ingezet en dat ik het zo beroerd nog niet heb gedaan. Bepaalde krachten in politiek
Nederland willen dat ik de geschiedenis niet inga als een goede minister.
Waarschijnlijk ben ik daar innerlijk nog steeds razend over.

Dinsdag 24 augustus
Een drukke dag in het Noorden. Congres over regional science toegesproken in
Groningen, een aantal kleine bedrijfjes geopend of bezocht, spreekbeurt in Assen,
laat in de avond in de auto nog turen op de kleine lettertjes van het wetsontwerp MIP,
want dat wordt ineens morgen in de Kamer behandeld. Voor het eerst ben ik echt
ontevreden over het departement. Men had negatief geadviseerd over een paar van
de bedrijfsbezoeken, maar in het kader van de campagne had ik besloten toch te gaan.
Nu kwam waarachtig de nodige informatie heel traag los, en nog maar half correct
ook. Het valt op, omdat het departement in het algemeen voortreffelijk werk levert.
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Toch over praten morgen. De hele tocht reed er een sliert journalisten achter ons aan,
tuk op een dagje ‘sfeer’ in de campagne. Gek veel nieuws zit er niet voor ze in. Mijn
hoofd bonst, maar ik moet de memorie van antwoord van de MIP nog proberen door
te lezen, een dikke 40 bladzijden. Een minister is net een luxe dwangarbeider.

Zaterdag 28 augustus
Deze week is beheerst door twee dingen: de campagne die op gang is gekomen (al
zal het niet echt iets worden, denk ik) en het vaststellen van de miljoenennota 1983.
Wat de campagne betreft, de PvdA komt weer opzetten. Kiezers zijn weinig
rationeel. De PvdA is weggelopen uit het kabinet en heeft feitelijk toegegeven ongelijk
te hebben, door een nieuw programma te schrijven waaruit blijkt dat ombuigingen
onvermijdelijk zijn. Desalniettemin herwinnen ze de gunst van de kiezer. D'66 is
trouw gebleven aan zijn programma en heeft zijn verantwoordelijkheid in het kabinet
niet geschuwd. En toch zijn we enorm gedaald in de kiezersgunst. Gelijk hebben
heeft in de politiek niet veel betekenis. Het is even erg dingen te vroeg te zeggen als
te laat. Wij hebben tien jaar gezegd dat het bedrijfsleven zich moest vernieuwen.
Desalniettemin zei men dat wij geen sociaal-economische visie hadden, en toen
iederéen ging zeggen dat innovatie nodig was, kregen we er geen enkel credit voor
dat wij het al veel eerder wisten. Politiek gaat nauwelijks over gelijk hebben. Drees
jr had ook in veel opzichten gelijk, maar het bracht hem in de politiek nergens. D'66
is genoodzaakt steeds met nieuwe denkbeelden te komen, zolang we niet dieper zijn
geworteld in de Nederlandse samenleving - en het is de vraag of dat ooit zal gebeuren.
Voor ons moet wel gelden een uitspraak van Holbrook Jackson: ‘Zodra een denkbeeld
wordt aanvaard is het tijd het te verwerpen.’ Overigens gaat het wat beter in de
opiniepeilingen. Tien dagen geleden stonden we op zeven zetels, nu zijn het er weer
tien. Nog twee erbij en ik ben tevreden.
Met de miljoenennota heeft het in het kabinet even gespannen van de week. Het
is ook een vreselijke toer om in één jaar 12,5 miljard te bezuinigen. De Graaf staat
voor vrije loononderhandelingen en voor de sociale uitkeringen, Van der Stee staat
voor omlaag brengen van het financieringstekort, Max Rood vecht voor de ambtena-
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rensalarissen, ik vecht voor lastenverlichting van het bedrijfsleven en voor beperking
van de verhoging van de gasprijs en ga zo maar door. Vanmiddag zijn we eruit
gekomen, toch nog vrij vlot. We hebben wel een paar problemen voor ons
uitgeschoven. Er zal iets worden gedaan voor de echte minima, maar niemand weet
nog hoe dat gefinancierd zal worden. Het bedrijfsleven moet mee matigen, zonder
dat het financieringstekort er verder door oploopt. Ook daarvoor zijn nog geen
middelen gevonden. Iedereen komt per 1 jan. '83 op de nullijn. Het kabinet is van
oordeel dat de sociale partners desnoods gedwongen moeten worden om een gelijke
(nou ja, overeenkomstige) matiging te betrachten als de collectieve sector wordt
opgelegd. Dat was een dringende eis van D'66. We hebben in hoge mate onze zin
gekregen van het CDA. Misschien denken ze dat een en ander toch nog is te veranderen
door het volgende kabinet, waarin we waarschijnlijk niet zullen zitten. Hoe dan ook,
ik was echt trots op het kabinet. Gezegd moet ook worden dat Fons een grote rol
speelt bij het bereiken van oplossingen. Hij is soepel, en in het algemeen zonder zijn
verantwoordelijkheden uit het oog te verliezen.
Het koopkracht-beeld ziet er niet goed uit. Er zijn nauwelijks nog mechanismen
te bedenken waarmee hoge inkomens kunnen worden gepakt. De belastingschroef
is dolgedraaid. Dus móeten de lage inkomens wel naar beneden, en dat is rot. Als
een koopkrachtbeeld uitlekt waarin de minima 5% inleveren en de hoogste inkomens
0%, dan kunnen we 8 sept. wel schudden. Hoewel...er is wel het een en ander gaande
in de samenleving. Men is het nivelleren aardig beu. Het kabinet heeft besloten nog
niet aan te geven hoe het dekkingsplan ad 1,9 miljard zal worden ingevuld. Dan is
ook het koopkrachtbeeld nog niet vastgesteld, wat een groot voordeel is. En, de
vakbeweging wordt verplicht zich uit te spreken over alternatieven, wat een nog
groter voordeel is. Want we kunnen geen verstoppertje blijven spelen, ook de
vakbeweging niet. Ook in hun laatste rapport ‘Maak werk’ staan weer dingen die
met geen mogelijkheid tegelijk kunnen. Fopspenen. Volgens mij beginnen de mensen
het door te krijgen. Het zou me niet verwonderen als de verkiezingen een enorme
ruk naar rechts te zien zullen geven, veel meer dan nu polls blijkt. Zoiets als bij de
verkiezing van Reagan. Helaas, D'66 zal er niet van profiteren. Want wij zijn en
blijven progressief, aldus het congres, en de PvdA blijft voor ons bepalen wat
progressief is. Enfin, dat is ouwe koek.
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Maandag 30 augustus
Heemaf in Hengelo moet worden verplaatst en dat kost geld. Vanmorgen was er een
grote delegatie uit Overijssel op bezoek om te trachten de zaak te regelen. Ook
directeur Smit van Holec was er. Ik heb de zaak kunnen oplossen door een
rentesubsidie, waar ik geen zin in had vanwege de precedentwerking, te vervangen
door een bedrag in eens van drie ton. Wedden dat men zal zeggen dat ik voor de
verkiezingen snoepjes uitdeel?
Vanmiddag had Ik het SEAN-bestuur op bezoek. De SEAN is een adviescollege dat
de regering moet adviseren over herstructurering van de industrie die
energieapparatuur produceert. De meeste bestuursleden zijn op leeftijd en er is een
aanzienlijk conflict gegroeid met Molkenboer en Campen van DG E. Ze dachten dat
de ambtenaren dingen voor mij verborgen houden, wat niet waar is. De gemoederen
zijn bedaard nadat we drie data in de agenda hebben genoteerd waarop ik met het
bestuur zal overleggen.
Daarna naar Fokker. Een snelle rondleiding door het bedrijf die eindigde met een
vlucht in de simulator, wat men vroeger een linktrainer noemde. Die belevenis was
een van de aardigste in mijn korte ministeriële loopbaan. Zo'n vlucht is absoluut niet
van een echte te onderscheiden. Ik heb op mijn zeventiende jaar een paar vlieglessen
gehad op de Tiger Moth en ik vond het een sensatie om te mogen proberen een F-28
te doen stijgen en landen. Misschien ga ik later, als ik groot ben, toch eens proberen
een vliegbrevet te halen. De laatste activiteit was in Spijkenisse. Spreekbeurt in het
kader van de campagne. Een theater, steil oplopende stoelen, volstrekt ongeschikt
voor een politieke toespraak. Veel te ver weg van je publiek. Daarna nog een gesprek
met werknemers van Eminent, het orgelfabriekje in Bodegraven dat in surséance is
gegaan. Een lastig probleem, dat we moeten proberen op te lossen. Met de gewone
middelen zal het niet gaan. Tenslotte een interview met Max de Bock van de
Gelderlander. Twaalf uur thuis. Nog twee uur stukken lezen. De eerste dag van de
laatste werkweek voor de verkiezingen is voorbij.

Donderdag 2 september
Vandaag heb ik het eenvoudige beroep van openen uitgeoefend: een computer service
centre van Burroughs in Rijssenhout, een ponswalsstraat van Slotboom-plaatwerk
in Katwijk en een kunst-
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grasvoetbalveld in Den Haag. Tussendoor opnamen voor de zendtijd politieke partijen
van D'66. Bij die opnamen heb ik altijd het gevoel dat ik beschouwd word als een
machine. Ik word midden in een winkelcentrum gezet voor een camera, het publiek
staat stil om te kijken en opmerkingen te maken, maar Jan Velthuizen commandeert:
‘niks van aantrekken, práten’ en daar ga ik, onvoorbereid een aantal minuten wervend
spreken. Het is puur acteren, maar dan zonder voorbereide tekst, zonder repetities,
zonder regisseur, en te midden van ontevreden mensen die roepen dat je in een te
groot huis woont en te veel geld verdient.
We worden in de media zo hard geattaqueerd dat je haast zou denken dat we nog
een bedreiging zijn. De milieu-organisaties hebben een heftige en ongemotiveerde
aanval op ons gedaan, omdat we geen milieubeleid zouden hebben gevoerd. Dat ze
mij daar een verwijt van maken is nog te begrijpen, want Economische Zaken heeft
natuurlijk wrijfpunten met milieuzaken. Maar dat Ineke zo genadeloos wordt
afgemaakt is ronduit schandelijk. Vanochtend opende de Volkskrant met de
mededeling dat Ineke de milieunormen voor kolenstook zou hebben versoepeld. Een
zeer ongenuanceerd verhaal. Gemener was de Telegraaf, die over de volle breedte
van de voorpagina meldde dat de vriendin van Hans van Mierlo werd geschaduwd
door de BVD. Dit houdt natuurlijk de insinuatie in dat Hans defensieverhalen kan
laten uitlekken naar de KGB, omdat die vriendin relaties zou onderhouden met het
Transnational Institute. Een smerig stukje journalistiek, waar de meeste journalisten
ook hun afkeuring over uitspreken, althans binnenskamers. Maar intussen is het
kwaad weer gedaan. Ik ben benieuwd of we meer dan 5 zetels zullen halen.
Vanavond had ik een spreekbeurt in Hoorn. Ik spreek nu voor 100 of 200 mensen,
Van Agt voor 2000. Men zegt dat ik me in deze campagne meer opstel als minister
dan als partijleider. Dat is waarschijnlijk ook zo. Ik krijg stimulerende woorden over
D'66 minder gemakkelijk over mijn lippen dan vroeger, want de partij is veel van
z'n pragmatische benadering kwijt. Ik voel me er minder bij thuis. Maar over mijn
economisch beleid kan ik met hartstocht praten.

Vrijdag 3 september
Tegen tienen vanochtend stak ik over van de Tweede Kamer, waar
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ik had vergaderd met de campagnecommissie, naar Algemene Zaken, voor de
gebruikelijke vrijdagse ministerraad. Daar werd me verwonderd gevraagd wat ik
kwam doen. Er was immers rondgebeld dat de MR niet doorging? De heer Van Agt
was ziek en had de zaak afgeblazen. Ik was woedend. Er stonden 28 punten op de
agenda, waarvan een aantal liefst voor de verkiezingen moet worden afgedaan. Dries
is natuurlijk niet ziek. Hij heeft een inzinking, zoals iedere politicus die af en toe
heeft. In de Lagendijk-enquête van gisteren stond het CDA op 42 zetels, vier minder
dan de PvdA. Verder heeft Dries het gisteren, naar ik hoor, niet zo goed gedaan in
Brandpunt. En dus stort hij in. Het gevoel is me overbekend. Ook mij gebeurt het
wel eens dat ik 's morgens de dekens over mijn hoofd wil trekken en me niet wil
exponeren in spreekbeurten, in de MR, waar dan ook. Hoe voelde ik me toen over de
volle breedte van alle ochtendbladen stond dat de partij me naar de vierde plaats had
verwezen? Dan wil je geen mensen zien, maar er was wel ministerraad die ochtend.
En hoe vaak heb ik niet naast Joop gezeten, terwijl de kranten slechte berichten over
hem uitschreeuwden? Joop is daar nooit om weggebleven. Iedere politicus die hoog
is gestegen moet dat kennen, de wens om in je hol te blijven. Dries geeft daar aan
toe, en hij neemt niet eens de moeite om zijn vice-premier even te bellen. Ik heb
serieus overwogen om de MR toch bijeen te roepen en te vergaderen. Dat zou natuurlijk
een catastrofe geworden zijn. De CDA-ministers zouden bang zijn geweest Dries af
te vallen en ze zouden weer zijn vertrokken. Het zou allemaal zijn uitgelekt, want in
Den Haag blijft niets verborgen. Zo word ik schaakmat gezet, en daar kan ik niet
tegen. Enfin, ik ben gaan tafeltennissen in de kelder van het departement met mijn
vriendjes van AEP. Ben ik daar ook eens geweest. De wereld draait wel door, ook als
we morgen door de Rooie Haan weer op 7 zetels worden gezet en er de volgende
week misschien vijf halen. ‘Les bêtes sont au bon Dieu, mais la bêtise est à l' homme.’

Maandag 6 september
Het vuiltje met Dries is weer bijgelegd, hij is een man die zijn ongelijk ruiterlijk weet
te erkennen. We hebben vanmorgen twee uur MR gehouden, zonder hem overigens.
Opmerkelijk was dat de MR bereid bleek om in demissionaire status de
decentralisatieplannen en de provinciale herindeling van Max Rood af te doen.
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Vanavond was ik in Enschedé. Mijn laatste spreekbeurt voor D'66. In tegenstelling
tot de andere avonden ben ik begonnen met echte pep talk over de partij. Het kwam
er waarachtig nog overtuigend uit ook. Pure routine, of is er nog iets over van de
vroegere gedrevenheid? Retorica schaarde zich vroeger onder de eersten van de
muzen, en ik voel dat nog steeds zo. Het blijft een wonderlijke sensatie wat je met
een zaal kunt doen, als je op dreef bent. Aan het eind van mijn toespraak realiseerde
ik me met een sterk gevoel van weemoed dat dit waarschijnlijk de laatste was van
de honderden partijpolitieke toespraken die ik in de loop van de jaren heb gehouden.
Bijna had ik gezegd, met uitgespreide handen: ‘Gaat dan nu henen in vrede.’ De
domineeszoon in me verloochent zich nooit.

Dinsdag 7 september
Een rustige dag, voor een deel doorgebracht met een aantal makkers uit de partij,
want vanavond was het debat van de grote vier op de televisie. Het is gek met zo'n
debat: je moet natuurlijk weten waar je het over hebt, maar dat is niet het belangrijkste.
Het gaat veel meer om hoe je je gedraagt, hoe rustig je bent, hoe vaak je glimlacht
en vooral hoe vitaal je bent. Kwaad worden is dodelijk, af en toe fel mag wel. Maar
waar is de grens tussen kwaad en fel? Het publiek kan het niet definiëren, maar heeft
er wel een haarscherp oordeel over.
Voor het debat, in een WC van het NOS-complex, kwam ik Dries tegen. We waren
het erover eens dat het vreselijk was dat we dit nog moesten doen. ‘Het is echt lijden,’
zei hij, wat ik volmondig kon beamen. We spraken ook nog even af hoe we zouden
reageren op vragen over het koopkrachtbeeld, want daarover hebben Ruud Lubbers
en Jan de Koning gisterenavond in een debat met twee PvdA'ers een steek laten
vallen. Maar het onderwerp is niet ter sprake geweest. Ik vond het echt prettig om
Joop weer eens te zien, en dat zei ik hem ook. Zijn reactie was nogal koeltjes. Ook
in het debat ging er geen enkele warmte in mijn richting. Vreemd, ik ken hem anders.
Misschien voelt hij aan dat hoe kleiner de afstand tussen ons is, hoe minder kiezers
hij van ons zal terughalen.
Ed Nijpels was zeer ontspannen, en deed het in mijn ogen erg goed. Het gevaar
is voor hem dat hij over tien jaar nog op precies dezelfde manier zal praten. De
woorden stromen uit zijn mond als uit een machine. Het doet geprogrammeerd aan.
Als hij zou leren min-
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der clichés te gebruiken, zich wat verrassender uit te drukken, dan kan hij jarenlang
een geducht tegenstander zijn voor mijn opvolger. Na zo'n debat heb ik zelf geen
idee hoe ik het heb gedaan. Meestal ben ik terneergeslagen, overtuigd dat het
waardeloos was. Zo'n reactie merk je, zij het in mindere mate, ook bij onze
medewerkers. Onzekerheid over het effect. Alexandra was echter heel tevreden, en
dat is belangrijk. Ook van buitenstaanders hoorde ik geen slechte geluiden. We zullen
morgen wel zien. Misschien scheelt het een half zeteltje. Dit was mijn laatste politieke
debat. Ik ben benieuwd of ik het zal missen.

Woensdag 8 september
Teruggevallen naar 6 zetels, een dramatisch verlies. Ik heb onze partijgenoten, die
bijeen waren in Zwolle, een paar regels voorgelezen uit een gedicht van Bloem:
Maar dit blijft steken in ons vaag begrijpen.
En zinkt niet verder als gevoel naar 't hart.
Wij reiken weer naar een toekomstig rijpen.
En jagen voorwaarts, in onszelf verward.

Het is niet uit Bloems afdeling ‘De nederlaag’, maar uit ‘Het verlangen’. Ik heb er
maar niet bijgezegd dat het de derde strofe is van een gedicht met de titel
‘Doodenoffer’.
De verwachte ruk naar rechts is er gekomen. De VVD heeft 10 zetels gewonnen,
en wordt daarmee een echte conservatieve volkspartij. De PvdA is met 47 zetels de
grootste geworden, maar heeft natuurlijk geen enkele kans deel te nemen aan de
regering. Voor mij staat vast dat er een CDA/VVD-kabinet komt.
Wat zijn de oorzaken van ons verlies? In de eerste plaats dat we geen vaste koers
hebben gevaren. Er is niets over van ons pragmatisme. Deelnemen aan het
interimkabinet en tegelijk ons blijven vastklampen aan de PvdA is niet uit te leggen.
In de tweede plaats zijn we stelselmatig weggesnierd door een aantal journalisten.
Sommigen van hen hebben een jaar lang uitsluitend smalend over ons gesproken.
Een dagblad als de Volkskrant heeft een bewuste anti-D'66 politiek gevoerd. En wat
is het resultaat? De partij die had kunnen zorgen dat er geen CDA/VVD-kabinet kwam
is weggevaagd. Hun lieveling, de PvdA, wacht een jarenlange oppositie. Er
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hing bij de journalisten in de studio een gegeneerde sfeer, leek me, maar wellicht is
dat mijn subjectieve perceptie. In de derde plaats hangt het in de lucht. Middeleeuwse
artsen noemden dat een ‘questa d' influenza,’ zei Sanne, onze mediëviste. De jeugd
stemt nu VVD, en daar is bitter weinig tegen te ondernemen. Een niet gewortelde
partij als D'66 betaalt dan het gelag. En in de vierde plaats was de lijsttrekker wellicht
te rechtlijnig gefixeerd op wat hij het landsbelang acht, in plaats van op het
partijbelang.
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VIII Afscheid van de politiek
(10 september 1982-4 november 1982)
Vrijdag 10 september
Ik heb geweigerd fractievoorzitter te worden. Het zou me te veel moeite kosten in
de formatie te doen wat de partij - naar ik moet aannemen - wil. JL neemt het zolang
waar. Als er een nieuw kabinet is, wil hij ook niet meer. Van Kemenade is benoemd
tot informateur. Als hij eerst een sociaal-economisch herstelplan gaat formuleren
kan de formatie een poosje aanlopen. Zonde van de tijd. De PvdA komt toch niet
aan de bak, en hoort dat ook niet te komen. Ze zijn nodig om welvaart eerlijk te
verdelen, maar ze zullen nooit leren begrijpen dat economisch herstel alleen uit de
marktsector kan komen. Morgenmiddag moet de vijfhoek de laatste hand leggen aan
de miljoenennota. De cijfers moeten nodig naar de drukker.

Zondag 12 september
We zijn er gisteren vlot uitgekomen in de vijfhoek. Toen ik tegen de avond thuiskwam
was het huis vol mensen: Alexandra's muziekcursus met Wolfram König. Ik heb
vandaag, al stukken doende, met verwondering zitten kijken hoe hij lesgeeft, of
vooral, hoe ademloos de andere cursisten het volgen wanneer hij één hunner lesgeeft.
Ton Hartsuiker, de directeur van het conservatorium in Utrecht, was er ook bij en
ook hij was onder de indruk. Misschien komt daar nog eens iets moois uit voort.
Alexandra heeft het Hollands Dagboek in de NRC van gisteren geschreven en oogst
daarover terecht veel lof. Het ging maar heel zijdelings over de verkiezingen, grondlijn
was de muziekcursus. Dat is in mijn ogen de ware emancipatie. Bij donderdag 9
september stond: zes zetels; goed voor een sextet van Brahms.

Woensdag 15 september
Er zijn nog een aantal belangrijke zaken af te doen voordat mijn
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ambtsopvolger er zit. RSV bijvoorbeeld. Ik heb in het vroege voorjaar duidelijke
afspraken gemaakt met de raad van commissarissen over een voortgangsrapportage.
Voor ik wegga wil ik dat die dingen ook echt geëffectueerd zijn.
Verder zijn er de Hoogovens. Voor 30 september moet, in het kader van de
steuncodex, het herstructureringsplan naar Brussel. Daar gaat ruwweg een miljard
van de Staat inzitten en dat vergt nog veel overleg met de Europese commissarissen
Andriessen, Davignon en Ortoli, met Fons natuurlijk, met de raad van bestuur en de
vakbonden, en met de vaste kamercommissie.
Deze maand moet ook het textielplan naar de Kamer. We hebben een kaderregeling
ontworpen voor de textiel, en een vergelijkbare voor confectie. Daar zal nog menig
hartig woordje over worden gesproken, want men zal het te weinig vinden. De
middelen zijn evenwel beperkt en bovendien zou een ruimere regeling teveel bedrijven
die in de kern ongezond zijn, nog een tijdje in leven houden. Dat is politiek misschien
aantrekkelijk, maar uiteindelijk kortzichtig.
Vanavond hebben we afscheid genomen van de oude fractie. Het is rot voor de
mensen die hun baan hebben opgezegd in de verwachting ten minste vier jaar in de
politiek te kunnen werken. Niet alleen hebben ze zo gauw geen nieuwe werkkring,
er wordt hen ook idealisme uit handen geslagen. Rot is het ook voor de medewerksters
en medewerkers die we vorig jaar hebben aangetrokken voor de toen sterk vergrote
fractie. Zij komen ook op de keien te staan. De bewindslieden zullen proberen of ze
voor hen iets kunnen vinden op de departementen.
LJ hield een optimistisch getinte toespraak, vijf medewerkers zongen ‘tussen de
schuifdeuren’ een aardig lied over de fractieleden, Aad Nuis had een fractiereglement
op rijm gezet. Maar onder deze vrolijkheid was een grafstemming en ik heb daar aan
het eind van de avond onverbloemd over gesproken. Laten we eerlijk zijn, het is
allemaal afschuwelijk.

Vrijdag 17 september
Erwin en ik hebben ons niet laten beëdigen in de Tweede Kamer. Reden: de fractie
is daar te klein voor geworden. Stel dat er drie bewindslieden in die fractie zitten,
plus LJ die moet onderhandelen, dan zijn er nog twee leden over die het werk moeten
doen. Be-
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windslieden kunnen niet deelnemen aan het kamerwerk, en als de formatie lang duurt
sta je er van te kijken wat er allemaal toch nog behandeld wordt. De gewoonte dat
bewindslieden de eerste drie maanden van een formatie hun ministerschap combineren
met het kamerlidmaatschap heeft weinig bezwaren bij grote fracties, maar is volstrekt
onbruikbaar bij kleine. De pers heeft daar geen begrip voor. Het ene hoofdartikel na
het andere kuiert over de voor de hand liggende paden. Het enige echte argument
tégen onze beslissing, nl. dat we formeel geen stem hebben in het beoordelen van
de formatie, hoor je nauwelijks.
De pers trapt trouwens lelijk na, een beetje tot m'n verbazing. Ik bedoel: dat ze de
moeite nog nemen.
Mijn reis naar Indonesië, gepland voor begin october, gaat niet door. Wat moeten
ze daar met een politicus zonder politieke toekomst? Dries vroeg of hij de post van
commissaris van de Koningin van Drenthe voor me zou bewaren tot het nieuwe
kabinet er is. Ik heb nee gezegd.

Dinsdag 21 september
Prinsjesdag 1982. Het demissionaire interimkabinet heeft zijn begroting ingediend.
Vrijwel alles was al bekend. Toch is de kritiek natuurlijk hevig. Helaas is hij in die
zin niet opbouwend, dat niemand weet hoe het beter zou kunnen. De ene helft van
Nederland verwijt ons dat we te veel ombuigen en daardoor werkgelegenheid om
zeep helpen - wat waar is. Maar deze woordvoerders en scribenten weten niet te
melden hoe je het op hol geslagen begrotingstekort beteugelt. De andere helft van
Nederland roept verontwaardigd dat het begrotingstekort niet daalt en dat het kabinet
dus niets doet voor herstel op langere termijn. Eigenlijk ook waar, zij het iets minder.
Want we hebben althans een matigingsbeleid ingezet, en dat is voor het eerst sinds
de oorlog.
Natuurlijk wordt er meer en meer over de dertiger jaren gesproken. De naam Colijn
is niet van de lucht. Weinigen beseffen dat de effecten vergelijkbaar zijn met toen,
maar dat de oorzaken aanmerkelijk verschillen. Welk kabinet er ook komt, ik denk
niet dat de door ons opgestelde begroting in essentie gewijzigd zal worden. Er zijn
geen oplossingen. In de komende jaren zullen er veel dingen gewoon gaan worden
die op dit moment ondenkbaar lijken. De jeugdlonen bijv. zullen waarschijnlijk
drastisch moeten dalen. Wat
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nu nog werk heet zal al gauw stage genoemd worden, als excuus om minder loon te
hoeven betalen. Dit soort dingen kunnen alleen door de PvdA aanvaardbaar worden
gemaakt. Als wij iets in die richting zeggen is het meteen rechts en Colijnsiaans.
Vandaag zien we weer eens een aardig staaltje daarvan in de Volkskrant. Den Uyl
heeft gisteren bij de informateur niet uitgesloten dat zijn partij zal meewerken aan
voorbereidende procedures die nodig zijn om plaatsing van kruisraketten eventueel
mogelijk te maken. Dat is natuurlijk de gotspe van de eeuw, na de
verkiezingscampagne die de PvdA heeft gevoerd. Maar goed, in de politiek schijnt
alles toegestaan te zijn. Veel onthullender is de manier waarop de Volkskrant dit
bericht brengt. Zeer positief getint, als een wijze opening naar het CDA. Ik maak me
sterk dat als wij zo iets hadden gedaan deze zelfde krant dit zelfs al in de wijze van
berichtgeving honend had gebracht. Overigens is de PvdA zelf zuiverder op de graat
dan de Vk, want in een persbericht wordt vandaag al weer gas teruggenomen.
Vanavond ben ik afgereisd naar Brussel, waar ik morgen moet spreken voor het
Vlaams Economisch Verbond. Een allerhartelijkste ontvangst door voorzitter Lode
Campo, zijn vrouw Rosette en de andere bestuursleden. Veel Nederlanders voelen
zich boven de Vlamingen verheven, terwijl wij in menig opzicht lomperikken zijn
in vergelijking met dit poëtische volk.

Donderdag 23 september
Vrijwel iedere week krijg ik een brief van Jan-Fokko Jansen van Tuikwerd uit Delfzijl,
een landbouwkundig ingenieur, ex-landbouwattaché, ex-boer, en in zijn eigen recht
filosoof, erudiet en Groninger. Hij heeft altijd iets interessants te melden en hij geeft
dikwijls vrijmoedig commentaar op de wijze waarop ik mij heb gepresenteerd in de
media. Vandaag stuurde hij me, nog mijmerend over onze verkiezingsnederlaag, een
gedicht van Omar Khayam, wat ook mij al lang heel dierbaar is.
One moment in annihilation's waste,
One moment, of the well of life to taste The stars are setting and the caravan
starts for the dawn of nothing Oh, make haste!
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Het past ook goed bij mijn stemming, die is bepaald door de crematie van Joop van
Ginkel vanmiddag, een partijgenoot van uit de begintijd, die altijd de moed had tegen
de mode in te gaan en te zeggen en schrijven wat hij goed, waar en geargumenteerd
achtte. Joop is zondag uit het raam van zijn huis gevallen toen hij de verf van een
kozijn afkrabde. Wat moet dit Ankie en de twee jonge kinderen zinloos lijken. De
plechtigheid was aangrijpend, gelukkig was er veel en oprecht verdriet. Maarten
Engwirda heeft trefzeker, beheerst en persoonlijk, de gevoelens vertolkt van D'66
over deze waardevolle partijgenoot.
Intussen informeert Jos van Kemenade voort. Vanavond heb ik even een stuk
ingezien dat hij aan Den Uyl, Lubbers en LJ heeft overhandigd. Ik was stomverbaasd.
Hij wil het financieringstekort terugdringen, de collectieve lastendruk stabiliseren,
de koopkracht zo goed mogelijk op peil houden, de overheidstarieven niet laten
stijgen, de lasten voor het bedrijfsleven verlichten, alle koppelingsen
trendmechanismen laten bestaan en nog zo het een en ander. Het kan hem toch niet
zijn ontgaan dat ons dilemma is dat deze dingen niet allemaal tegelijk kunnen? Als
bron van betaling wil hij o.a. extra aardgas verkopen. Zou hij niet weten dat je geen
kubieke meter meer kwijt kunt, nadat de Galan én Halberstadt die truuk al hebben
toegepast en ik vervolgens nog 8 mld m3 extra heb ingezet t.b.v. de
elektriciteitstarieven? Wat mij betreft another moment in annihilation's waste.

Zondag 26 september
De telefoon gaat. Een heer zegt met sombere stem: ‘En Jan Terlouw zal doodgaan’.
Hij verbreekt de verbinding. Er bestaan geen mededelingen met een hoger
waarheidsgehalte. Interessant blijft de vraag wat iemand beweegt om zo'n memento
mori uit te zenden.

Maandag 27 september
Vanmiddag om drie uur moest ik in Eindhoven het World Trade Centre of Electronics
openen, en om halfvijf zat er in de Ridderzaal een gezelschap te wachten om mij
Willem Tieleman (die weg gaat als DG Energie) de versierselen te zien opspelden
die horen bij het ridderschap in de orde van de Nederlandse Leeuw. Dat laatste wilde
ik beslist zelf doen, want er zijn berichten in de pers geweest die
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suggereerden dat Willem en ik het niet konden vinden samen. Inderdaad verschillen
we over een aantal punten van opvatting, maar zeker de laatste tijd is de samenwerking
goed geweest. Hoe dan ook, het is niet eenvoudig om in drie kwartier van Eindhoven
op het Binnenhof te komen, daar kwam een vliegtuigje aan te pas en drie bereden
agenten die me van Zestienhoven naar Den Haag brachten. Dat laatste gaat dan met
een snelheid van 190 km/uur door het spitsuur. Over de vluchtstrook, door rood licht.
Laagvliegen, zegt Roel, die ervan geniet, evenals de agenten. Ik houd de hele weg
m'n hart vast dat we een fietser op de bumper meenemen, of dat zo'n motorrijder
onderuit gaat en wij er overheen racen.

Donderdag 30 september
Het is een week van plichtplegingen, diners, recepties en toespraken. Gisteren afscheid
van Has Bakker, directeur van de SEP, die met pensioen gaat. Een man vol rust,
wijsheid en deskundigheid. Ook al ben ik het in de loop van de jaren nogal eens
oneens met hem geweest over energievraagstukken, ik heb altijd veel waardering
gehad voor zijn persoon. Het Commandeurschap in de orde van Oranje Nassau staat
hem goed.
Vanochtend heb ik de vice-president van Brazilië, dr. Aureliano Chavez de
Mendonca, van Schiphol gehaald. Er zou, ter ere van Has Bakker, een seminarium
over energievraagstukken worden gehouden, waar Chavez aan zou deelnemen. Het
seminarium gaat niet door, de uitnodiging voor de vice-president wel. Vanavond ter
gelegenheid daarvan een diner, in slot Doddendaal te Ewijk. Diners kunnen een
nuttige functie hebben, maar het tijdsbeslag is soms een ramp. Ik heb nu al meermalen
meegemaakt dat zo'n etentje meer dan vijf uur duurt, bijv. van halfacht tot kwart
voor één. Ik denk dat niemand dat leuk vindt, maar het gebeurt toch. Het is ronduit
belachelijk. Waarom kan er niet een halfuur geborreld worden en hooguit twee uur
gegeten? Iedereen zou daar blij mee zijn, en het kost minder geld. Als je na zo'n uur
of vier om je heen kijkt, zie je hoe de aanwezigen met de moed der wanhoop de
conversatie gaande houden, hoe velen achter hun hand zitten te geeuwen, hoe grauw
de gezichten worden, hoe de rimpels door de lagen make-up breken. Maandagmiddag
bied ik meneer Chavez een lunch aan. Dat gaat in anderhalf uur. En 's avonds is er
een contra-diner bij de Braziliaanse ambassadeur. Je blijft aan de gang. Dáár, heb ik
al aange-

Jan Terlouw, Naar zeventien zetels en terug

251
kondigd, kan ik hoogstens tot halftien blijven. Ik heb wel wat anders te doen dan
eten.

Vrijdag 1 october
Nog steeds schrijf ik october met een c. Ik ben er dus niet progressiever op geworden
in het afgelopen jaar.
Jos van Kemenade is intussen mislukt. Geheel volgens plan. Het CDA gooit het
vooral op de voorgestelde oplossing voor het kruisrakettenprobleem. Jos wilde
(overigens net als verleden jaar) een kabinetscrisis inbouwen, wat een staatsrechtelijk
monstrum is. Veel wezenlijker is natuurlijk dat er op sociaal-economisch gebied niks
werd opgelost in zijn voorstellen. Maar dat ligt bij het CDA gevoelig. Er is ook nog
een CNV, en in de fractie zitten oud vakbondsleden.
Intussen is het wel mot tussen CDA en VVD. Nijpels heeft een te grote mond gehad
en nu wil het CDA niet dat het een ‘walk over’ wordt. Fons voorspelde vanmorgen
en marge van de MR zelfs dat het wel 1 januari zou worden. Dat lijkt me sterk
overdreven, maar in twee weken zal het niet gepiept zijn. Ook Til liep hevig te
mopperen. Persoonlijke belangen gaan ook een rol spelen. De Telegraaf filosofeerde
in de krant van vanmorgen over de mannetjes. Fons zou alleen nog door Dries gedekt
worden. Til moest eigenlijk weg, maar zou worden gered omdat ze een vrouw is.
Het CDA zou uitgekeken zijn op Job de Ruiter. Verbeeldde ik me dat men een beetje
bleek zat te kijken? Ik zat voor, want Dries is bij de VN. Dat geeft de gelegenheid
iedereen goed te observeren. Je moet toch opletten. Ik voel mezelf heerlijk onthecht.
Ergens in de nabije toekomst is een streep, waarachter ik niet kan kijken. Donker
ziet het er niet uit, eerder zo licht dat ik niets kan onderscheiden. Straks stap ik over
die streep. Mijn huid tintelt van spanning over wat ik daar zal vinden. Ik kan er nu
niet over denken. Ik heb alleen een vage notie van iets lichamelijks: minder eten en
drinken, magerder worden, niet meer roken, me bewegen, frisse lucht inademen. Als
Willem Scholten, die vandaag tot informateur is benoemd, een beetje opschiet, zal
ik het gauw te weten komen.

Maandag 4 october
Gisteravond belde LJ me waarachtig op om m'n advies te vragen
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over de manier waarop hij Scholten tegemoet zou treden. Sinds ik op 9 september
heb besloten geen fractievoorzitter te worden heb ik nooit meer iets van LJ gehoord.
Het doet me wel denken aan de bonje die ik met hem heb gehad over communicatie,
in de tijden van spanning in het Catshuis, toen hij wilde dat ik hem van uur tot uur
op de hoogte hield. Hoe dan ook, hij belde. Mijn advies had de volgende inhoud. Er
is eigenlijk geen enkele objectieve reden waarom D'66 niet zou meedoen aan een
CDA/VVD-combinatie. Het land moet geregeerd worden, en de congresresolutie sluit
de mogelijkheid niet uit. Ik kan er evenwel begrip voor hebben dat de fractie toch
besluit niét deel te nemen. Het beste is dan om aan Scholten en aan de pers de echte
reden te geven. De partij kan het niet aan, we hebben enorm verloren, het povere
restant zou nog het gevaar lopen te splijten. Als LJ, die niet houdt van een nederige
rol, dit niet kan opbrengen, dan zijn er andere wegen om van de formatie af te komen.
We zouden bijv. twee ministers en twee staatssecretarissen kunnen eisen, op grond
van het argument dat er met één minister slecht valt te werken. (Overigens ben ik er
niet eens 100% zeker van dat we die niet zouden krijgen, want zowel CDA als VVD
willen er ons graag bij hebben.) Het best is natuurlijk om wel aan de programmatische
onderhandelingen te beginnen en af te haken als we het niet eens kunnen worden. Ik
ben er overigens evenmin zeker van dat zich een breekpunt zou voordoen.
Vanmiddag, op het departement, belde LJ me opnieuw. ‘Het is kapot,’ zei hij met
een grafstem. ‘Scholten heeft de streek uitgehaald om me te vragen of ik bereid was
tot positief, constructief overleg. Ik wenste eerst een aantal procedurele punten door
te nemen, maar dat weigerde hij.’
Ik zei: ‘Je hebt zijn vraag met nee beantwoord?’
LJ: ‘Wat kon ik anders? Hij zette me voor het blok. Ik heb eerst met de fractie
overlegd en we waren het erover eens dat Scholten zo'n vraag niet had mogen stellen.’
‘De fractie is dus niet bereid tot constructief en positief overleg?’
‘De fractie laat zich niet voor het blok zetten.’
Deze ontwikkeling was aanleiding voor me om te verzinken in weemoedig gepeins.
D'66 is opgericht uit weerzin tegen partijpolitiek gekonkel. De partij stelt zich ten
doel zich te richten op feiten, op problemen en hun oplossingen. In de harde praktijk
zijn dit soort uitgangspunten niet zuiver te houden. Optiek speelt een rol, of je het
wilt of niet. Een foto in de krant van Lubbers, Nijpels en
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Brinkhorst is op zichzelf niet van belang, maar het effect ervan kun je niet uitpoetsen.
Ook D'66'ers zijn daar niet immuun voor. Bij programmatische onderhandelingen
hadden we misschien op het punt van individualisering van de VVD onze zin gekregen,
en op het punt van het sociaal-economisch beleid van het CDA. Programmatisch zijn
we ook bij de formatie van '81 ongeveer bij het D'66-programma uitgekomen. En
wat heeft ons dat uiteindelijk gebracht? Programma's zijn belangrijk, theoretisch
zelfs het belangrijkst. In werkelijkheid spelen zoveel andere factoren een rol. Men
noemt dat de politieke factoren. Ze kunnen ertoe leiden dat een fractie niet kan
toezeggen constructief en positief overleg te zullen voeren. Ik begrijp de beslissing
van de fractie, maar het komt wel even aan bij me.
Ik sprak er later met Elida over. Het bleek dat LJ mijn opvattingen niet aan de
fractie had gemeld. Oké, dat is de consequentie als je afziet van het lidmaatschap
van de fractie. Evenmin had LJ gemeld dat Ruud Lubbers hem het concept van een
open brief heeft voorgelegd. Op verzoek van LJ is die brief nooit verstuurd. D'66
vreest ervoor om door het CDA geprezen te worden. De afstand tot de PvdA wordt
er immers des te groter door. Uit de brief blijkt hoe graag het CDA wil dat we meedoen
aan de CDA/VVD-combinatie. Een terecht verlangen. Want zonder ons zal het CDA
weer naar links gaan hangen, net als in het kabinet Van Agt/Wiegel, en de
noodzakelijke impopulaire maatregelen lopen gevaar niet genomen te worden. Voor
de PvdA is bezuinigen een tegennatuurlijke bezigheid, voor D'66 hoort het dat niet
te zijn. CDA en VVD zouden ons gebruiken als een schild naar links, zeker. Maar is
niet belangrijker dat er gebeurt wat nodig is in deze tijd van depressie?
Dit had Ruud Lubbers willen schrijven:

Concept
Drs. R.F.M. Lubbers
Den Haag, 4 oktober 1982
Aan de fractievoorzitter van D'66
In het thans demissionaire kabinet doen bewindslieden van uw en mijn
politieke groepering dat wat in het belang van het land
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nodig is. Die situatie heeft een ruime voorgeschiedenis te beginnen bij
onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het kabinet CDA-PvdA-D'66
en voortgezet in het zomerkabinet CDA-D'66.
De verkiezingen van 8 september hebben met name voor uw beweging
een groot verlies opgeleverd. Begrip heb ik er dan ook voor, dat dit zich
thans vertaalt in een behoedzame opstelling. Toch wil ik u middels deze
brief wijzen op de rol die uw partij ook nu nog kan spelen. Ondanks uw
thans getalsmatig bescheiden positie heeft u het nodige ingebracht en in
te brengen.
Een en ander blijkt andermaal uit uw genuanceerde reactie op de
voorstellen van de heer Van Kemenade. Op sociaal-economisch terrein
blijft u weliswaar afstand nemen van teveel korte-termijn politiek en rozige
visies maar tegelijk neemt u stelling tegen het thesauristisch denken. Met
uw pleidooien voor een realistisch opkomen voor de zwakkeren qua
inkomen én werk, werkt u door aan uw inbreng ten behoeve van de
kwaliteit van de samenleving, waar u ook buiten de economie het nodige
aan gedaan heeft en kunt doen.
Markant is ook uw bijdrage op het terrein van vrede en veiligheid, waar
uw en mijn groepering een tot nu toe vrij eenzame strijd voeren om reëel
en creatief werkzaam te zijn, met name op het gebied van de
wapenbeheersing. Dit is belangrijk want ook hier beleven wij een crisis.
Er was veel te doen; er is veel te doen. Indien u zoudt besluiten niet echt
mee te doen aan de informatie Scholten zal ik zulks natuurlijk respecteren.
Er mag echter geen twijfel over bestaan dat ik het wel in hoge mate zou
betreuren.
De polarisatie dreigt weer de kop op te steken. Het is niet goed dan toe te
zien. Reden voor mij dit schrijven aan u te richten. Voor u hopelijk reden
uw licht niet onder de korenmaat te zetten, maar - waar mogelijk - te
vertalen in deelneming aan de coalitievorming.
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Woensdag 6 october
De hoeveelheid werk wordt steeds minder. Dat komt maar zeer gedeeltelijk door
onze demissionaire status. De reden is veeleer dat ik over de meeste problemen die
ik vorig jaar aantrof beslissingen heb genomen. RSV blijft nog een lastige zaak. Op
1 oct. had ik een rapport zullen krijgen met een sterkte/zwakte analyse. Het is nog
niet klaar. Regeringswaarnemer Jozef Molkenboer heeft zijn handen vol met RSV.
Het is niet eenvoudig om te weten te komen hoe de vork nu precies aan de steel
steekt. Kretzers, de nieuwe president-commissaris, heeft me plechtig beloofd dat de
raad van commissarissen zijn verantwoordelijkheid niet zal schuwen, en ook
bestuurlijk orde op zaken zal stellen. Ik hoop dat we ontvlechting van het bedrijf,
met een aanzienlijk verlies aan arbeidsplaatsen, kunnen vermijden. Veel hangt af
van het kolengraafproject in de VS. Veel hangt ook af van doeltreffende leiding. Een
faillissement volgend jaar is nog steeds niet uitgesloten, tenzij mijn ambtsopvolger
het onjuiste besluit zou nemen om tegen de klippen op te blijven steunen met
overheidsgeld.
Vanmiddag een lunchtoespraak voor de Amerikaanse Kamer van Koophandel
(Amcham), daarna een gesprek met het bestuur van de SEAN (Stichting Energie
Apparaten Nederland). We beginnen het aardig eens te worden. Ik ben er een
tegenstander van dat de SEAN een soort Nehem wordt voor de energie-apparatuur.
Ik voel er veel meer voor dat SEAN projecten localiseert, erover adviseert, kortom
meer op de lijn gaat zitten van het jongste industriebeleid en minder op die van het
sectorbeleid. Ik geloof in het stimuleren van projecten, en van bepaalde bedrijven
en bedrijfstakken die kansrijk zijn, meer dan in breed opgezette
herstructureringsprogramma's. Met het SEAN-bestuur heb ik afgesproken dat ze best
een inventarisatie mogen maken van het gebied, als ze dat wenselijk achten voor hun
oriëntatie. Maar ik wil daar geen beleidsconclusies aan verbinden.
Vanavond heb ik lang zitten praten met Hein Deysselbloem, mijn
belastingconsulent. Hij is D'66'er van het eerste uur, en hij is altijd voorstander
geweest van samenwerking met de PvdA. Intussen constateert ook hij dat de kloof
tussen samenleving en politiek erg groot is geworden. Iemand die in 1981 een inkomen
had van ƒ49 000 en in '82 ƒ8000 méér verdiende, betaalt van die 8000 een bedrag
van ƒ2400 aan extra premies. Daar komt dan nog een fiks bedrag aan extra
inkomstenbelasting bij. Volgens Hein is de bereid-
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heid om dit op te brengen bij de mensen zó klein geworden, dat ook eertijds
deugdzame lieden alle mogelijkheden aangrijpen om te ontduiken.
De politiek schijnt van dit soort dingen weinig te begrijpen. Huiseigenaren weigeren
kamers te verhuren, ondanks de enorme kamer-nood, omdat ze zo'n huurder misschien
nooit meer kwijtraken. Hij is té goed beschermd. Werkgevers kijken wel drie keer
uit voor ze een nieuwe arbeidsplaats scheppen. Ze doen het liever met een
uitzendkracht, want die gaat weer weg als het nodig is. De bescherming die de
economisch zwakkeren genieten keert zich tegen hen. Ik denk ook vaak dat de manier
waarop we met drugverslaafden omgaan in het nadeel van die verslaafden is. Zachte
geneesmeesters... The permissive society is een luxe waar we nog niet aan toe zijn,
die we niet kunnen hanteren. ‘Gewone’ mensen weten dat allang, de laatsten die er
achter komen zijn wij politici. Ria, die ons op AZ van koffie voorziet, zei een halfjaar
geleden tegen Joop den Uyl: ‘Meneer Den Uyl, vroeger stemde ik altijd op u, maar
u begrijpt niets meer van wat er in de oude wijken wordt gedacht.’ Joop schrok ervan;
we mogen het ons trouwens allemaal aantrekken. De zetel voor de Centrum Partij
bewijst hoe nodig het is dat we ons iets van Ria's woorden aantrekken.
Het stemt een beetje treurig om vast te moeten stellen dat de realiteit je dwingt
om van lieverlee wat te verrechtsen. Je kunt alleen links zijn op gebieden waar je
geen verstand van hebt. Idealisme maakt gelukkiger dan realisme. ‘Teleurgestelde
idealisten worden cynici,’ zei LJ. ‘Teleurgestelde pragmatici worden flegmatici,’
vulde ik hem aan.

Donderdag 7 october
Vanmorgen moest ik in Amsterdam een conferentie openen over biotechnologie,
georganiseerd door een van de beste weekbladen ter wereld, The Economist. Na mijn
toespraakje bleef ik nog even zitten om het begin te horen van de lezing van prof.
Rabin van het University College in Londen. Ik ben het volle uur gebleven, hoewel
mijn agenda brandde in mijn binnenzak. Het is fascinerend om te horen wat er de
laatste vijftien jaar is gebeurd op het gebied van de biotechnologie. De ontwikkelingen
daar zijn vergelijkbaar met wat er voor de Tweede Wereldoorlog plaatsvond in de
atoomfysica. Glucose en fructose bevatten precies dezelfde hoeveelheid en
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soort van atomen, alleen de rangschikking verschilt. Fructose is 1,5 maal zo zoet als
glucose. Met enzymtechnologie kan de ene stof in de andere worden omgezet. De
mogelijkheden moeten ongelooflijk groot zijn. Filosofisch interessant is dat het
genetische materiaal in alle organismen hetzelfde is. Juffrouw Laps vond het hoogst
beledigend te horen dat ze een zoogdier was. Wat zou ze ervan hebben gevonden als
ze had gehoord dat ook een slak, een spin, en een brandnetel vanuit hetzelfde
genetische materiaal zijn voortgebracht als zij? Interessant voor theologen: alle leven
op aarde komt van dezelfde stam. Het zou ongemeen boeiend zijn als we te weten
konden komen of er op de planeten van andere zonnestelsels leven voorkomt en zo
ja, of de genetische structuur dezelfde is. De kans dat we dat ooit zullen weten is
klein, dunkt me. In het heelal zitten schaalgrenzen ingebouwd met een absoluut
karakter. Misschien is dat ook maar beter. Nobelprijswinnaar Hannes Alfvén zei
eens spottend: ‘Van alle planeten kennen we nauwkeurig de chemische samenstelling,
op één na, nl. de planeet aarde.’

Vrijdag 8 october
Omdat we dit jaar de Bicentennial vieren zijn er duizend Amerikanen uitgenodigd
om een week in Nederland door te brengen. Vandaag was de laatste dag, met een
receptie in het Rijksmuseum aangeboden door de Koningin en een feestavond in de
Rai. Het was allemaal prima georganiseerd. De Amerikanen waren sprakeloos van
enthousiasme. Het is niet niks om een koningin de hand te mogen geven op twee
meter afstand van de Nachtwacht. In de Rai was o.a. Paul van Vliet met zijn Engelse
show en het was vakwerk. Ook de catering was goed. Kortom, ik was trots op ons
departement, met name op Wim Dik en de EVD, voor hun aandeel in het in één week
opleiden van 1000 ambassadeurs voor Nederland in de Verenigde Staten.

Woensdag 13 october
We zijn bezig met het laatste bedrijf van het drama. De schrijver houdt grote
schoonmaak onder zijn acteurs. Vanmorgen belde Dries: ‘Ik haak af voor alles en
voor altijd.’ Hij blijft verrassend tot zijn laatste politieke minuut. Ik heb hem altijd
gemogen, in ieder geval in het persoonlijke vlak. Het laatste jaar hebben we ook poli-
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tiek in grote harmonie gewerkt. Hij is geen zeurpiet, hij houdt van opschieten, hij is
in zijn formuleringen nauwkeurig en origineel. Hij haat ruwe omgangsvormen, een
onwellevend woord heb ik nooit van hem gehoord. Hij heeft geleden onder grove
bejegening, natuurlijk ook omdat het zijn ijdelheid kwetste (welke politicus is niet
ijdel?), maar meer nog omdat zijn culturele en religieuze zenuwstelsel er pijnlijk
door werd geraakt. Op partijpolitiek gebied heb ik me vaak kwaad op hem gemaakt.
Ik moet eens nalezen wat ik daarover heb geschreven tijdens de formatie van de
zomer van '81. Dries is secundair. Tegenover verbale overdaad van gespreksgenoten
hult hij zich in stilzwijgen. Uit dat zwijgen komt dan de volgende dag een beslissing
die de tegenstanders overdondert en ergert. Hij houdt ook van acteren. Maar acteren
en improviseren is niet helemaal ongevaarlijk voor iemand met een secundaire aard.
Daarom zijn er op persconferenties soms dingen misgegaan. Dat heeft de politiek er
tijdens het tijdperk Van Agt moeilijker op gemaakt en kleurrijker.
Nu komt Ruud Lubbers. Het is hem gegund. Hij heeft het al jaren gewild en hij
heeft er de talenten, de kennis en de inzet voor. Hij zal virtuoos conflicten oplossen,
met minstens vijf oplossingen per probleem. Het gevaar voor hem is gebrek aan
consistentie. Spreuk voor op zijn bureau: het betere is de vijand van het goede. Iedere
dag een nieuw idee jaagt een heldere beleidslijn op de vlucht.

Vrijdag 15 october
Vanavond hebben we een afscheidsdiner gehad in het Rozenrestaurant in Voorburg
voor Willem Tieleman, tot voor kort DG E. De top van het departement met hun
dames. Het was gezellig en onthullend. Ik noem de ambtenaren met wie ik veel heb
te maken natuurlijk bij hun voornaam en zij (na enige aarzeling) mij. Aan het diner,
ook tijdens een toespraakje, had ik het dus ook over Willem en Frans en Harry en
wat heb je. Daardoor ontstond kennelijk enige onrust en bedremmelde vrolijkheid.
Van lieverlee werd duidelijk dat de heren elkáar hoogstens bij de achternaam
aanspreken (zonder meneer erbij) en dat ze niet eens alle voornamen kenden. Elkaars
vrouwen zagen ze voor de eerste of tweede keer. Ik had het over ‘vrienden’, zij over
‘dames en heren’. In 1982, het is niet te geloven. Harry Leliveld, DG I, is deze stijfheid
al lang een doorn in het oog. Maar de doorbraak is er. SG Frans Rutten grapte over
een
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commissie die de kennis van voornamen zal bevorderen. Volgens mij vond iedereen
de ontspannen en informele sfeer prettig. Harry bezwoer me dat ik bij mijn afscheid
weer zo'n dineetje moest geven, om het onderlinge contact van de top van het
departement te verbeteren. Misschien doe ik dat wel. Dan neem ik een paar kinderen
mee. De onconventionele opmerkingen van Sanne kunnen heel nuttig zijn voor de
toekomstige omgangsvormen in de staf. Alexandra heeft er ook een handje van om
deftige heren te laten blozen. Ondanks die deftigheid zijn het waardevolle mensen.
Toen ik ze als ‘vrienden’ aansprak was dat geen loze betiteling.

Dinsdag 19 october
Petroland heeft jarenlang exploratievergunningen gehad om te zoeken naar gas in
de Waddenzee. De firma heeft een voorkomen van ca 20 miljard m3 gevonden bij
Zuidwal, tussen Harlingen en Terschelling. Het kabinet Van Agt-I heeft echter geen
vergunning gegeven om het gas uit de bodem te halen, om de Waddenzee te
beschermen. Dat is een typisch politieke beslissing geweest, een compromis: de
winning bij Ameland mocht wel, Zuidwal niet. Petroland is in beroep gegaan en
heeft van de zomer gelijk gekregen van de Raad van State. De regering hoeft zo'n
uitslag niet te volgen, maar kan ‘contrair’ gaan. Ik voel me verplicht om dat in dit
geval te doen. Ameland kon ik om juridische redenen niet meer tegenhouden, Zuidwal
wel, al is het niet fraai om tegen een rechtscollege als de Raad van State in te gaan.
Petroland redeneert natuurlijk dat wie mag zoeken ook mag winnen, tenzij er zeer
onvoorziene overwegingen tegen pleiten. In mijn ogen is het gegroeide besef dat de
Waddenzee een onvervangbaar natuurgebied is zo'n overweging. Ik had de directeur
van Petroland (de heer Hillen) en een jurist van het bedrijf op bezoek. Ze waren zeer
verontwaardigd. Dat een kabinet zo gek is konden ze zich met maximale inschakeling
van hun verbeeldingskracht nog voorstellen, maar een minister van Economische
Zaken moest beter weten. Die kon toch een investering van een miljard niet laten
lopen.
Het is voor een min. van EZ inderdaad niet eenvoudig om zo'n ogenschijnlijk
anti-economische daad te stellen. Maar een minister is er niet alleen om de belangen
van zijn departement te verdedigen. Hij is er niet alleen voor optimaliseren van zijn
deel van het beleid. Hij is niet alleen hoofd van zijn departement. Hij is ook politicus.
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Hij moet bredere belangen afwegen. De concessie Petroland is op zichzelf niet zo'n
hemelschreiende aantasting van de Waddenzee; het is de cumulatie van dit soort
activiteiten die gevaarlijk is. Eéns moet je nee durven zeggen. Maar het blijft
eigenaardig dat je 's maandags krachtig pleit bij vice-president Checket van Mobil
Oil dat hij meer in Nederland moet investeren en dinsdags bij directeur Hillen van
Petroland een investering van een miljard gulden tegenhoudt.

Woensdag 20 october
Eén voor één verlaten de spelers het toneel. Vanmiddag vertelde Fons me dat hij
hoogstwaarschijnlijk niet terugkomt in het volgende kabinet. Vanavond deelde LJ
mee dat hij ambassadeur van de Europese Commissie wordt in Tokio. Het verbaasde
me niet. Hij was er de laatste tijd niet meer echt bij met zijn hoofd. Innerlijk had hij
al afscheid genomen. Tokio is een eind weg. Marius blijft in Groningen, Laurentien
aarzelt nog of ze mee zal gaan. Het diplomatendilemma: hoe regelen we het met het
gezin? Hoe dan ook, de EG heeft er een goede ambassadeur bij.
Vanavond heeft de fractie zich ook gebogen over het ontwerpregeerakkoord van
Scholten. Geheel volgens verwachting wilde de fractie er niets van weten. Ik heb me
van commentaar onthouden, alleen heb ik de fractie geadviseerd zich niet te fel op
te stellen. Er moet nu al worden gedacht vanuit de manier waarop straks oppositie
kan worden gevoerd. Als de fractie zich te ver verwijdert van het kabinet is zij straks
irrelevant. Een kabinet besteedt alleen aandacht aan wie misschien kan worden
overtuigd. Ik merk dat zelf dagelijks. In de commissie voor Economische Zaken zit
o.a. de PSP'er Willems. Die jongen vertelt op zichzelf best consistente verhalen, maar
tussen onze opvattingen gaapt een grote kloof. Dat maakt hem voor mij irrelevant
en ik luister daardoor minder aandachtig naar wat hij te berde brengt.
D'66 ziet dus definitief af van deelname aan het kabinet. Hans van Mierlo pleitte
ervoor geen afstand te nemen van de kernwapenparagraaf in het regeerakkoord. Die
is namelijk juist, volgens hem. Er staan natuurlijk talloze juiste constateringen in het
stuk. Er zal echter nog heel wat water door de Rijn moeten stromen voor de bedoelde
ombuigingen echt zijn uitgevoerd. Het CDA heeft het er nu al weer moeilijk mee.
Niet voor niets stelt Ruud zoveel prijs op on-
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ze deelname. Hij heeft de fractie-voorzitter maandag j.l. benaderd met de vraag of
een extra-parlementaire variant niet tot de mogelijkheden hoorde. Dat zou inhouden
dat de fractie zich niet zou verzetten als individuele D'66'ers toetraden tot het kabinet.
Ik kan de fractieleden niet kwalijk nemen dat ze daar niet voor voelen. We zijn
tenslotte niet nodig voor een meerderheid.

Vrijdag 22 october
De formatie loopt niet zo vlot als menigeen had gedacht. Vooral de CDA-fractie wil
veranderingen. Mijn vertrek is daardoor weer een weekje opgeschoven. Vreemd,
voorbij dat vertrek is leegte, van de ene dag op de andere. Ik ben niet in staat er over
te denken. Misschien komt dat omdat ik op het ogenblik, na een paar weken van
betrekkelijke rust, weer bedolven zit onder werk. ADM is opnieuw een probleem
geworden, RSV is een continuing story, het staalconflict met de VS kost me niet zoveel
tijd maar gooit steeds m'n agenda in de war, enzovoort. Onzin natuurlijk, dat is niet
de echte reden dat ik niet voorbij de streep kan denken. Na 12 jaar politiek opeens
er uit, dat is alsof je een circusartiest plotsklaps op een onbewoond eiland zet.

Maandag 25 october
Het Algemeen Dagblad brengt over zes kolommen dat Harry van de Bergh, kamerlid
voor de PvdA, het kabinet een brandbrief zal schrijven over de bouw van Portugese
fregatten. Nederland biedt niet genoeg compensatie-orders, Nederland geeft niet
genoeg á fond perdu, Nederland deugt niet, weg met ons. Hoe publiciteitsgek kan
een Nederlands kamerlid worden voor je hem opsluit? Wij zijn met Portugal in
langdurige en zorgvuldige onderhandelingen om één of meer fregatten voor dat land
bij RSV te laten bouwen. Vooral Wim Dik en Hans van Mierlo hebben er een hoop
tijd in zitten. Ons bod is op het ogenblik dat we bij de bouw van één zo'n schip 38
miljoen dollar bijdragen, plus een zachte lening van 150 miljoen gulden. Als Van de
Bergh vindt dat we meer moeten bieden, dan had hij natuurlijk eens langs kunnen
komen. Dat had trouwens onze ambassade in Portugal hem ook sterk geadviseerd.
Maar nee, de heer Van de Bergh moet een dagje in de krant, ook al kost dat het land
dat hij als kamerlid dient tientallen miljoenen. En
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dan te bedenken dat zijn fractievoorzitter, Joop den Uyl, in het voorjaar met de
grootste moeite door mij over de streep gehaald moest worden om in te stemmen
met welke financiële ondersteuning van deze order dan ook.
De Nederlandse media zijn sterk gefixeerd op de binnenlandse politiek. Het
buitenland bestaat alleen voor zover wij een bestraffend vingertje kunnen opsteken
omdat men het zo verkeerd doet. Aan het Nederlandse belang wordt weinig aandacht
besteed. Dat moge heel nobel zijn, een beetje bespottelijk is het ook.
Tijdens een informele bijeenkomst met de fractie vanavond hebben we gesproken
over de vraag of en wanneer ik zal meedelen dat ik de politiek verlaat. En als ik
wegga, wie de nieuwe politieke leider wordt. Dat wordt Maarten. Ineke heeft zich
teruggetrokken. Ze heeft de indruk gekregen dat de partijtop Maarten liever heeft en
ze wil geen verdeeldheid. Voor mij werd de avond sterk overheerst door wat ik van
haar hoorde over de ernstige ziekte van haar man Kees. Ook zonder dat was het een
vreemde bijeenkomst, vol afscheidssluiers en macabere grappen.
Ik heb nog geen zin om naar bed te gaan.

Donderdag 28 october
Het nieuwe kabinet is nu heel dichtbij gekomen. De programmatische geschilpunten
zijn opgelost, informateur Scholten buigt zich alleen nog met Lubbers en Nijpels
over de zetelverdeling. Over een dag of zes, schat ik, ben ik werkloos. Dat is haast
niet te geloven als je ziet hoe vol mijn dagen nu nog zijn. De ochtend was bestemd
voor ADM, gesprekken met ondernemingsraad, vakbeweging en kamercommissie.
Ik heb 6,4 miljoen overbrugging voor drie weken toegezegd. In die tijd kunnen
alternatieve beleidsopties worden overgelegd, waarna het nieuwe kabinet kan
beslissen. Die beslissing lijkt te zullen zijn dat ADM in dezelfde omvang doorgaat,
want Gijs van Aardenne heeft zich nu al in het openbaar praktisch gecommitteerd.
Dat gaat het Rijk de komende jaren nog minstens 50 miljoen kosten, schat ik.
Overigens ben ook ik van mening dat een groot deel van ADM moet blijven. Het
Noordzeekanaalgebied kan niet zonder een scheepsreparatiewerf.
De middag was voor Almere, waar ik het ondernemerscentrum Markant mocht
openen. Het centrum ziet er goed uit, dit soort initiatieven zijn uit m'n hart gegrepen.

Jan Terlouw, Naar zeventien zetels en terug

263
Om halfzes heb ik in een fractievergadering officieel meegedeeld dat ik de politiek
verlaat. De fractie heeft Maarten formeel als voorzitter gekozen. Vervolgens zijn we
naar de pers gegaan. Ik heb een verklaring afgelegd, die erop neerkwam dat ik om
politieke redenen wegga: ik wens de consequenties te trekken uit de grote
verkiezingsnederlaag. Het had vollediger gekund. Ik ga ook weg omdat ik bij de
koers die de partij vaart niet meer kan voorop gaan. Impliciet zit dat in de verklaring
voor mijn vertrek. Als ik het expliciet had gemaakt zou ik D'66 onnodig schade
hebben berokkend. De vertegenwoordigers van de media weten het trouwens wel.
Ze vragen me immers steeds of ik niet vind dat we aan het nieuwe kabinet hadden
moeten deelnemen.
Van kiezersbedrog is geen sprake, vind ik. Ik heb meer kiezers verloren dan
overgehouden. Is het dan niet logisch om op te stappen? Ik had de indruk dat de
dames en heren instemden met de gedachtenlijn. Helaas werd de sfeer een beetje
lacherig doordat het hoofdbestuur met een veel te lange, overbodige verklaring kwam.
Onze voorlichting blijft amateuristisch. Jammer dat Carla zich er niet mee heeft
kunnen bemoeien. Ze heeft een voortreffelijke feeling en ze is een van de beste
politieke talenten die ik ken.
Mijn relatie met de pers is slecht geworden omdat ik in een vicieuze cirkel terecht
ben gekomen. Dat is ongeveer als volgt gegaan. Een aantal bladen begon slechte
stukken over me te schrijven. Waarom is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk
omdat er werd rondgefluisterd dat ik niet deugde en journalisten het relevant kunnen
vinden om zoiets te melden. Argumenten vind je nauwelijks in die stukken, het gaat
vooral om ‘hear say’. Vervolgens wil men weten hoe ik op die kritiek reageer en
men vraagt om interviews. Ik antwoord dat ik alleen over mijn beleid wil praten.
Oké, over het beleid. Maar JCT kan toch wel begrijpen dat er een páár vragen bij
moeten over al die kritiek. Ik wijs die kritiek van de hand. Dat wordt dan toch, alle
goede bedoelingen ten spijt, het aandachttrekkende gedeelte van het interview; het
komt in de kop, het komt in het onderschrift van de foto. Dat zijn van die dingen
waar je de journalist niet op kunt aanspreken, want ‘dat doet de redactie’.
Door de aldus opgeblazen aandacht voor je reactie wordt de kritiek vervolgens
dat je niet tegen kritiek kunt. Van arren moede besluit je de pers dan maar niet meer
te woord te staan, anders wordt het steeds erger. Het gevolg is dat men nu zegt dat
je de pers overal de schuld van geeft. Je zit gevangen in een cirkel. Het enige wat je
nog
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kunt doen is je beleid voeren zonder je iets van welke berichtgeving dan ook aan te
trekken. In de hoop dat het weer over gaat. Het is ‘vanzelf’ begonnen, het zal ook
vanzelf wel weer over gaan. Als je tijd van leven hebt.
Natuurlijk neem ik de pers wel het een en ander kwalijk, maar minder en anders
dan men denkt. Er zijn heus niet veel journalisten die hun vak doelbewust misbruiken
om er iemand mee te nekken. Er is wel een schreeuwend gebrek aan kwaliteit.
Het doel van een journalist hoort te zijn om de waarheid boven tafel te krijgen.
Daarom vind ik het nooit erg als hij zit te ‘trekken’. Dat ligt veel meer aan de politicus
dan aan de journalist. Als de politicus de heldere zin uitspreekt: ‘dat zeg ik u niet’,
dan is het gauw uit met het getrek, anders staat de journalist namelijk voor gek, en
daar houdt hij niet van. Gelukkig zijn heel wat media-mensen bezig met het aan het
licht brengen van de waarheid. Mannen als Kees Gravendaal van de NOS en Hans
Prakke van de AVRO, om er maar eens twee te noemen, doen dat in mijn ogen
voorbeeldig.
Er zijn drie punten waarover de Nederlandse journalistiek naar mijn mening eens
bij zichzelf te raden zou moeten gaan. 1) Lompheid 2) Gebrek aan sportiviteit 3)
Gebrek aan kwaliteit.
Ik ken geen land waar politici zo onhoffelijk worden ondervraagd als in ons land.
Dat heeft niets te maken met doorvragen tot de waarheid boven tafel is. Dat kan
namelijk ook op een beleefde manier. Lompheid is bij sommigen een gewoonte
geworden, een handelsmerk. Ik zie er twee oorzaken voor. De eerste komt voort uit
de politici, die - uit zucht om in de publiciteit te komen - de relatie met de pers zeer
hebben gepopulariseerd. Natuurlijk is er niets tegen om vriendschappelijk met elkaar
om te gaan, maar helder moet blijven dat iedere groep zijn eigen verantwoordelijkheid
heeft. De tweede oorzaak zit 'm alweer in kwaliteit, of het gebrek daaraan. Een man
als Jaap van Meekren heeft geen onheuse benadering nodig om overtuigend te zijn;
die weet altijd nauwkeurig waar hij het over heeft.
Wat ik de onsportiviteit van de pers noem is niet typisch Nederlands. Die vind je
overal. Ik bedoel ermee dat de pers zo zelden ongelijk erkent, en als het gebeurt is
het op een miezerige manier, is het zo weinig ruiterlijk. Het is in de praktijk zeer
moeilijk om de media verantwoordelijk te stellen voor wat ze zeggen en schrijven,
terwijl de invloed daarvan niet gering is. Politici zijn vrijwel geheel op de media
aangewezen om het publiek bekend te maken met hun
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doen en laten. Welnu, journalisten maken fouten. Ze zitten er soms naast. Dat is
begrijpelijk en vergeeflijk, gezien de druk waaronder vaak moet worden gewerkt.
Rectificaties zijn dan ook geenszins oneervol. De praktijk is dat een foutief feit wel
eens wordt rechtgezet, in een klein hoekje van de krant. Een foutieve mening wordt
vrijwel nooit gecorrigeerd. Dat vind ik onverantwoord. Dat het kwaad zichzelf wel
straft, via kijkcijfers of abonnee-bestand, is natuurlijk puur theorie.
Door gebrek aan kwaliteit wordt de voorlichting aan het publiek onvolledig of
onjuist. Dat is vervelend, maar er is nog een ander gevaar. Gebrek aan kwaliteit leidt
tot groepsconcensus. Men doet aan de mode mee, men volgt de trend. Het is namelijk
veilig om te zeggen en te schrijven wat velen zeggen en schrijven. Daar val je je
nooit een buil aan. Hoe kundiger de journalist des te onafhankelijker. Om je een
eigen oordeel te kunnen veroorloven moet je je zeker voelen. Kennis geeft zekerheid.
Inzicht geeft overtuigingskracht.
Terwijl ik dit opschrijf besef ik hoe enorm de verschillen in kwaliteit zijn bij de
Haagse parlementaire journalisten. Het is onmogelijk om een oordeel te hebben over
‘de pers’. Ik voelde me vanavond dan ook niet in staat om, op mijn laatste
persconferentie een speciaal afscheidswoordje tegen de pers te zeggen. Daarvoor is
de spreiding in mijn waardering veel te groot.
Kritiseren is makkelijk, het zelf goed doen is heel wat lastiger. Een dagboek is
een dagelijkse momentopname. Je staat achter je daden van die dag, je kunt ze nog
niet objectief zien. Ik moet een dezer dagen proberen eens op te schrijven waarvan
ik nu, achteraf, vind dat ik het anders had moeten doen.
Na een heel stel televisie- en radiorubrieken te woord te hebben gestaan moest ik
nog een diner geven in de Wittenburg, aan onze Duitse consuls en hun vrouwen. Ik
heb daar wat onwerkelijk gezeten. Je praat over koetjes en kalfjes, terwijl je gedachten
mijlen ver weg zijn, in het verleden en in het ‘als het nu allemaal eens anders was
gelopen...’

Vrijdag 29 october
De laatste vergadering van de ministerraad. Dries eindigt met een toespraakje waarin
hij het interimkabinet, in de rij van kabinetten die hij heeft meegemaakt, kenschetst
als ‘een hele goeie’. Zijn slot-
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zin is heel waarderend en hartelijk over mij. Ik word er blij door verrast. Ik zeg een
paar aardige dingen terug. De hamer valt, als een guillotine.

Zaterdag 30 october
Als tegen een berg zag ik op tegen ons partijcongres, dat vandaag in de Flint is
gehouden. Ik was bang geprezen te worden voor de verkeerde dingen, ik was bang
onpasselijk te worden van applaus, ik was bang het congres te zullen verlaten met
een definitieve vervreemding van de partij. Maar de mens lijdt dikwijls 't meest door
't lijden dat hij vreest. Ik heb in de wandelgangen veel echte hartelijkheid ontmoet.
In de zaal heeft Maarten me geprezen voor het enige waarvoor ik geprezen wil
worden, namelijk voor mijn beleid als minister van Economische Zaken. Er is veel
op me aan te merken geweest, vanuit de partij, als partijpoliticus. Er is heel wat te
zeggen over het gebrek aan goede communicatie. Maar mijn beleid was goed. Ik ben
Maarten dankbaar voor zijn fijngevoeligheid. En het applaus van de zaal, nog één
keer, deed me toch wat. Ik geloof dat het echt was. Zoals de tranen aan het graf van
iemand die negentig geworden is, echt kunnen zijn.

Maandag 1 november
Er is ruimte voor een interview met Elseviers Weekblad. Van Grieken en Van den
Bossche hebben in de gaten dat ik een krachtiger economisch herstelbeleid heb
gevoerd dan algemeen wordt gesuggereerd. Ze zijn geen meelopers. Dat praat prettig.
Vanavond een afscheidsdiner in het Catshuis, met een gemêleerd gezelschap, door
Dries om uiteenlopende redenen uitgenodigd. Fons was er, en Hans van den Broek,
maar ook Hedde Rijpstra, Bart le Blanc, Mevr. Ypenburg, de secretaresse van Dries,
commodore Den Haan (chef van de mariniers die de gijzelaars bij de Punt hebben
ontzet), en vele anderen. Dries zei tegen iedereen een persoonlijk woord, hij is daar
goed in. Helaas moesten wij om protocollaire reden het eerst weg, ik had nog uren
willen doorzakken.

Woensdag 3 november
Wat ik nog kan afmaken, maak ik af. Gijs zal een schoon bureau
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aantreffen. Alle handelingen staan nu in het teken van het afscheid. Gisteravond
afscheidsdiner met de ministerraad. Vreemde sfeer. Hoe zou een sausje smaken
waarin je zowel zout als suiker, stroop als azijn, paprika's als vijgen doet? Jan de
Koning gaat naar Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Louw wordt weer
staatssecretaris. Job de Ruiter gaat naar Defensie. Wim Deetman is de enige minister
die blijft zitten waar hij zit. Piet van Zeil moet misschien fractievoorzitter worden,
al is de kans niet groot. Het zal bij het CDA waarschijnlijk gaan tussen Gerrit Gerritse
en Bert de Vries. Hans van Mierlo vindt het vreselijk dat hij zijn departement moet
verlaten. Het departement van Til en Ineke verdwijnt, Volksgezondheid gaat naar
CRM, Milieuhygiëne naar VRO. De PSP heeft er smakeloze vragen over gesteld, die
Til en Ineke morgen nog moeten beantwoorden in de Kamer. We zouden geen
toespraken houden, maar het gemoed van Fons stroomde over en hij getuigde van
zijn vriendschap voor Dries. Een interimkabinetje verdwijnt. Er zullen in de
geschiedenisboeken niet meer dan enkele alinea's aan worden gewijd. Toch zal blijken
dat dit kabinet heel wat tot stand heeft gebracht. ‘Nogal een kunst,’ zegt Hans. ‘We
konden niet meer vallen. Balanceren op een balk die op de grond ligt.’ Maar intussen
hadden we wel verkiezingen op komst, en we hebben het geweten.
De geschiedenis zal leren dat het beleid deze veertien maanden op EZ goed is
geweest, daarover ben ik in mijn gemoed ten volle verzekerd, om het in CDA-termen
te zeggen. Op een aantal andere punten, die liggen buiten het inhoudelijke beleid,
zou ik het anders hebben gedaan als ik alles van tevoren had geweten.
Ik had in ieder geval nooit mogen instemmen met Joop den Uyl op Sociale Zaken.
Ik voelde in mijn botten dat er een hoop narigheid uit zou voortkomen, en toch heb
ik uiteindelijk ingestemd. Natuurlijk, als ik nee was blijven zeggen waren er grote
problemen ontstaan. We zouden er de schuld van hebben gekregen dat de formatie
stagneerde. We hadden alternatieven moeten aandragen, maar daar hadden we onszelf
al in uitgeput. Maar toch... de grootste fout van mijn politieke loopbaan. Het gaat
me aan het hart dat ik met Joop in zo'n politiek antagonisme heb moeten leven;
ondanks alles ben ik veel waardering blijven houden voor zijn inzet en zijn
persoonlijkheid. Politiek is een publieke zaak. Ik kan en wil niet verborgen houden
hoezeer ik in de formatie met Dries en later in het kabinet met Joop van mening heb
verschild. Dat neemt niet weg dat ik het als een voorrecht beschouw met beide mannen
zulke
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nauwe contacten te hebben gehad.
Ik had ook meer tijd moeten nemen voor de nieuwe, zeventien persoon sterke
fractie. Die tijd had ik in het begin niet, en dus had ik er werk op EZ voor moeten
laten liggen. Dat is in strijd met mijn aard, die houdt van een schoon bureau. Het had
toch gemoeten. Er was weinig politieke ervaring in de fractie aanwezig, en wij allen
hadden weinig ervaring in het vinden van de goede verhouding tussen bewindslieden
en parlement. De weinige keren dat ik in de fractie verscheen, die eerste maanden,
bleek het altijd gemakkelijk de rimpels glad te strijken. De mensen waren van goede
wil en bereid om mee te denken.
Nieuwspoort heb ik ook verwaarloosd. Ook hier gold het tijdgebrek, maar daarnaast
heb ik teveel gedacht: let maar op m'n daden; ik zal jullie wel eens laten zien dat ik,
al ben ik geen econoom van professie, deze baan kan klaren. Ik had kunnen weten
dat ruimte hoogstens wordt gegund aan een nieuweling in de politiek, nooit aan
iemand die net negen zetels heeft gewonnen. En dus had ik, uit de lengte of uit de
breedte, tijd moeten vrijmaken voor contacten met journalisten. Daar kwam nog bij
dat de afdeling externe betrekkingen van EZ niet sterk is voor wat betreft de
partijpolitieke invalshoek. Ik heb geprobeerd die te verbeteren, maar zoiets kost tijd
en die werd ons, door de kabinetscrisis, niet gegund.
Geen spijt heb ik van wat ik heb gedaan in de ministerraad. Het was mijn eerste
verantwoordelijkheid de economie en de economische structuur in ons land te
versterken, en dat heb ik gedaan. Een brugfunctie tussen CDA en PvdA had ik kunnen
vervullen als premier, niet als minister van Economische Zaken. Ik mocht niet
toegeven aan wat Joop wilde, en het kón ook niet, dat is gebleken uit het
verkiezingsprogramma dat de PvdA na de crisis heeft geschreven.
Al met al had ik deze veertien maanden voor geen geld willen missen. Succes is
in zekere zin saai, vernederingen zijn leerzaam. Ik ben in dit jaar meer te weten
gekomen over mezelf en over de politiek dan in de negen ervóór bij elkaar.
Vanavond ben ik gaan eten met Piet en zijn secretaresse, met mijn Hanny Flint en
de vrienden Miech en Frits van AEP. De sfeer is op EZ nooit zo informeel en
ontspannen geweest als dit jaar, zeggen ze. Ik merk deze dagen dat velen het jammer
vinden dat Wim en ik weggaan. Dat doet me goed.
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Donderdag 4 november
De studentenvereniging Leeghwater houdt vandaag een seminarium over off shore,
in de grote zaal van de aula van de TH Delft. Aan mij de eer de dag met een toespraak
te openen. Jan, m'n zoon, moet ook in de zaal hebben gezeten, maar ik heb hem niet
ontdekt. Mijn laatste publieke toespraak als politicus. Ik vond het prettig dat het ging
over de samenwerking tussen technologie en industrie, in een veelbelovende sector.
Naar die samenwerking gaat mijn belangstelling uit, daar zie ik toekomst in.
Nog enkele uren doe ik stukken af, zet ik parafen, plaats ik handtekeningen. Wat
ik deze weken in principe heb beslist moet nog de deur uit. Het kan maanden duren
voor de nieuwe bewindsman er toe komt er naar te kijken. De laatste boeken gaan
in een kartonnen doos. De heer Bunk, hoofd van het wagenpark van EZ, zal wel
zorgen dat ze in Amersfoort komen.
Om halfdrie is het defilé, de medewerkers met wie we het meest te maken hebben
gehad komen een hand geven. Veel persoonlijke woorden, woorden van waardering
en vriendschap. Daarna drink ik nog een slok met Wim en Piet. Ondertussen dicteer
ik Hanny een afscheidswoord voor het personeelsblad. Om vier uur komt Gijs. Een
borrel wil hij niet, liever jus d'orange, hij moet morgen tijdig beginnen, zegt hij. We
tekenen de vereiste documenten. Ik licht hem even in over SEAN, ADM, RSV en andere
boeiende lettercombinaties. Het duurt niet meer dan een halfuur. Afscheid van mijn
trouwe kamerbewaarder van Heck. Nog snel achter de rug van Gijs een handtekening
op een brief die ik al eerder had geparafeerd. In staatsrechtelijke zin iets afgrijselijks,
maar in dit soort dingen is mijn moraal weinig waard.
Ik ga weg zonder tas met stukken, wat een vreemd gevoel is. De portiers geven
me een hand als ik in de deuropening sta om het gebouw te verlaten. Voor het eerst
bedenk ik dat het niet helemaal is uitgesloten dat ik hier nog eens als minister
terugkeer. Zó stokoud ben ik nog niet en het is altijd denkbaar dat D'66 zich herstelt.
Roel is voortijdig uit het ziekenhuis teruggekomen om me de laatste dag te kunnen
rijden. ‘Ik heb een koud borreltje voor u bij me, meneer,’ zegt hij. ‘Daar zult u wel
trek in hebben.’ Hij zet de auto in beweging, richting Amersfoort. Het is voorbij.
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