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Voor Milou, Willemien en Mark

Kon ik wat woede is

maar in zijn deugd begrijpen

en er natuur van maken 

als boom van wortel blad.

Chr. J. van Geel
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voorwoord

De tijdgeest is een spook dat pas beschreven kan worden als de ge-

schiedenis zich erover heeft ontfermd. Maar daar kan ik niet op wach-

ten. Dit boek probeert het spook te beschrijven terwijl het nog rond-

doolt. 

 Mij is iets overkomen wat ik nooit voor mogelijk had gehouden. In 

de dertien jaar dat ik beroepspoliticus ben geweest, heb ik geleerd dat 

de context van feiten en omstandigheden bepalend is voor de beteke-

nis ervan. Toen ik halverwege de jaren tachtig de politiek verliet en 

ging werken in de wereld van de media, dacht ik zeer wel in staat te 

zijn politieke ontwikkelingen te duiden en te waarderen. Dat was ook 

zo, voor zover het de snapshots betreft die tot de media doordringen. 

Achteraf moet ik constateren dat het me in die tijd nooit is gelukt de 

opnamen aaneen te rijgen tot een film. Daardoor heb ik de dramati-

sche ontwikkelingen die zich in onze samenleving hebben voltrokken 

gewoonweg gemist. 

 Soms spannen natuurkrachten samen om de mensheid te verrassen 

met vreselijke verwoestingen. In 1953 koos bij IJsland een depressie 

van ongekende omvang positie en stuwde met zeldzame windsnel-

heden over een ongebruikelijk grote oppervlakte het water van de 

Noordzee in zuidoostelijke richting, de trechter in die Groot-Brittan-

nië en Nederland in de Noordzee vormen. Door de grillen van het 

lot bundelden zon en maan ook nog eens hun krachten, waardoor in 

hetzelfde gebied springtij optrad. Vooral Zeeland heeft het geweten.

 Analoog daaraan spannen soms maatschappelijke krachten sa-

men om de mensheid te verrassen met ontwikkelingen die niemand 

heeft voorzien of gewild. Maar anders dan in de natuur voltrekken 
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deze rampen zich vaak bijna ongemerkt. Ik zag de fundamentele 

ontwikkelingen in de politiek van de laatste tientallen jaren pas toen 

ik me vanuit twee geheel verschillende invalshoeken ging bezighou-

den met de meest recente geschiedenis.

  Omdat mijn vader op mijn aandringen een boekje over zijn leven 

had geschreven voor zijn kinderen en kleinkinderen, wilde ik dat ook 

doen. In dezelfde periode hoopte de onvrede over het functioneren 

van de politiek en vooral van de partij waaraan ik mijn carrière had 

te danken zich op. Ik wilde mijn partijlidmaatschap opzeggen, maar 

mijn vrouw en dochter vonden dat ik dat niet zomaar kon doen: ik 

zou toch duidelijk moeten kunnen maken wat zo’n dramatische stap 

rechtvaardigde. Ik begon aan een onderzoek naar wat er de laatste 

dertig jaar met de sociaaldemocratie was gebeurd. Het schrijven van 

het boekje voor mijn kinderen en kleinkinderen en het onderzoek 

naar de teloorgang van de sociaaldemocratie raakten verstrengeld en 

leverden dit boek op. Het opzeggen van mijn lidmaatschap werd een 

bagatel: van een ‘lege’ vereniging neem je makkelijk afscheid. Er was 

iets gebeurd dat het in de schaduw stelde. 

 Omdat ik chronologisch wil beschrijven hoe mijn ontdekkingstocht 

verliep, heeft het boek een asynchrone structuur. Het begint midden 

in mijn leven op een breuklijn van mijn bestaan, als ik de politiek 

verruil voor een baan in de mediawereld. Ik beschrijf in de hoofd-

stukken 1 tot en met 3 hoe een politiek geschoolde, geïnteresseerde 

burger, werkend op een kruispunt van informatie, toch blind kan zijn 

voor een paradigmawisseling in de politiek. Ik ontdekte dat de sa-

menleving een richting in was geslagen, die wegvoerde van het huma-

niseringstraject dat met een zekere consensus ongeveer een eeuw was 

gevolgd. Hoe kon zoiets wezenlijks zo ongemerkt gebeuren? Hoe was 

het mogelijk dat we in een samenleving waren terechtgekomen die als 

vanzelf een steeds groter deel van de bevolking buitenspel zette? Ik 

was er toch zelf bij geweest toen de consensus over de gemeenschap-

pelijke zorg voor iedereen in de samenleving zelfs zijn beslag kreeg in 
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een nieuwe grondwet? Wat was er misgegaan? Het antwoord op deze 

vragen vormt het thema van dit boek.

 In de hoofdstukken 4 en 5 beschrijf ik wat er aan de trendbreuk 

vooraf is gegaan, de periode van politieke euforie waarin mijn loop-

baan zich afspeelde. Lag daar ergens de oorzaak? Is er toen iets opge-

bouwd wat op drijfzand rustte? 

 In hoofdstuk 6 en 7 ga ik na hoe de opvatting dat we met zijn al-

len verantwoordelijk zijn voor het welzijn van iedereen, werd verruild 

voor het neoliberale uitgangspunt dat iedereen verantwoordelijk is 

voor eigen welzijn. In hoofdstuk 8 komt de vraag aan de orde of men-

sen die verantwoordelijkheid aankunnen. Hoofdstuk 9 laat zien dat 

dit bij steeds grotere groepen niet het geval is en wat daarvan de gevol-

gen zijn. In hoofdstuk 10 ten slotte betoog ik dat ons de laatste dertig 

jaar geen natuurramp is overkomen, maar dat door mensenhand iets 

is gewrocht wat we met eigen handen ook weer ongedaan kunnen 

maken.

 Dit boek bevat geen memoires, hoewel het er soms op lijkt. In me-

moires staat beschreven hoe het een mens is vergaan. In dit boek staat 

beschreven hoe het een ideaal is vergaan. Ik heb gebeurtenissen, soms 

zelfs anekdotes, geselecteerd die in meer of mindere mate relevant zijn 

voor wat ik wilde betogen.

 Ik heb niet geforceerd willen onderdrukken dat ik de jaren zestig 

en zeventig heb beleefd als een feest, hoewel ik niet blind ben voor de 

negatieve kanten ervan, ook al zijn die later uitvergroot en misbruikt 

om de vooruitgang los te koppelen van de beschaving, ten koste van 

de menselijke waardigheid. 

 

Dit boek zou niet geschreven zijn als de vara niet was ingegaan op 

mijn voorstel een documentaire film te maken over de ‘onrendabelen’, 

de mensen die naar de rand van de samenleving worden gedrongen 

omdat ze niet productief genoeg zijn. Bij de research voor die film 

vergaarde ik zoveel feiten en kennis dat het zonde zou zijn die niet te 
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verwerken in dit boek. Ik ben de vara daar zeer dankbaar voor, en 

dan vooral Vera Keur, die bij het lange traject als klankbord fungeerde 

en voor inspiratie zorgde. Zij las ook het manuscript.

 Dat werd verder gelezen door professor Paul de Beer, die ook een 

aantal grafieken bewerkte. De hoogleraren Corine de Ruiter en Dick 

Schwaab gaven commentaar op hoofdstuk 8.

 Stijn Kuitenbrouwer, Henk Mali, Ries Moonen, Theo van Stegeren 

en Jan Tromp lazen het manuscript ook: oude vrienden, van wie ik 

zeker was dat ze het boek zouden bespreken en niet de schrijver. 

 Ik dank allen zeer. Hen treft geen blaam. 

 Ik sprak met tientallen wetenschappers, politici, bestuurders en 

professionals uit het maatschappelijke middenveld. Het zijn er te veel 

om ze hier bij name te noemen.

 Wil Hansen, redacteur van De Bezige Bij, las vanaf de eerste dag 

mee. Hij behoedde me voor te veel eigen darlings en hield me enthou-

siast aan het schrijven. 

 De meeste dank ben ik verschuldigd aan Milou. Om vele redenen, 

maar ook omdat ze enkele jaren heeft gedoogd dat ons huis tot in alle 

uithoeken was bezaaid met boeken, tijdschriften, artikelen, knipsels 

en half volgeschreven velletjes.

Marcel van Dam

Augustus 2009
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Deel een

Een binnenplaats, meesmuilt ge, sintels, schillen, 

en schimmel die een blinde muur aanrandt
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schrijfhetallemaalmaareensop

‘Marcel, met Joop hier. Ik moet je dringend spreken.’

 ‘Wanneer en waarover?’ 

 ‘Als je nu komt, vertel ik het je direct.’

 ‘Ik kom naar je toe.’

 Ik was net bezig de bijna dagelijkse portie Koninklijke Besluiten 

die van het kabinet der Koningin kwamen van mijn handtekening te 

voorzien. Het waren meestal besluiten over onteigening van grond die 

van mensen of instellingen werd afgepakt om er voor de gemeenschap 

mooie dingen mee te kunnen doen. Terwijl ik naar mijn auto liep, 

bedacht ik dat de mensen die hun grond kwijtraakten het niet erg 

zouden vinden als ik me eerst met iets anders ging bezighouden.

 Het gebeurde niet vaak dat Joop den Uyl je belde of het initiatief nam 

voor een gesprek. Eén keer eerder was het voorgekomen dat het net als 

nu wat paniekerig had geklonken. Ik vermoedde dat het over de aan-

staande val van het kabinet zou gaan. We leefden in de nadagen van 

het kabinet-Van Agt/Den Uyl, waarin ik minister van Volkshuisvesting 

was. Dat kabinet was er in 1981 gekomen omdat de interpretatie van 

de verkiezingsuitslag door de koningin geen andere keus liet. Tot groot 

verdriet van Dries van Agt, die veel liever de voorafgaande coalitie met 

de vvd had uitgebreid met de steun van D66 of klein rechts. 

 De verhoudingen tussen Van Agt en de PvdA van Den Uyl waren zo 

verziekt dat het kabinet al viel nog voordat het de regeringsverklaring 

kon afleggen. Er moesten weer nieuwe formateurs komen om alsnog 

aan de wens van het staatshoofd te voldoen. 
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 Vanaf de eerste dag was al duidelijk dat het niets kon worden. Van 

Agt zag ons in de eerste plaats als politieke vijanden. Bovendien wilde 

hij het falen van het voorafgaande kabinet-Van Agt/Wiegel bij het sa-

neren van de overheidsfinanciën in deze kabinetsperiode goedmaken. 

Maar daarmee was hij nu juist bij Den Uyl aan het verkeerde adres. Bij 

gebrek aan overeenstemming over bijna alles gebeurde er in de negen 

maanden dat het kabinet bestond bijna niets. Toen Den Uyl me belde, 

restte nog de formaliteit om aan het gemartel een eind te maken.

 Zijn kamer op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen-

heid, zoals hij wilde dat het zou gaan heten, maakte een even shabby 

indruk als hijzelf. Zijn kostuums hadden de kleur van sigarenas. 

 Hij viel met de deur in huis. ‘Iemand heeft me gewaarschuwd dat jij 

niet meedoet als de PvdA-ministers ontslag nemen.’

 Ik was stupéfait. Dat was nooit in me opgekomen. In politiek op-

zicht stond ik mijlenver van het cda. Een paar weken eerder had ik in 

de ministerraad cda-minister van Financiën Fons van der Stee nog 

verweten dat hij met een vork schreef. Elke week kwam hij met nieuwe 

bezuinigingen, de ene week omdat de koers van de dollar was gestegen 

en de week daarop omdat de koers was gedaald. Hij was zo woedend 

geworden dat hij om ‘politiek beraad’ had gevraagd, wat in het jargon 

betekent dat er stront aan de knikker is. Wanneer ik als enige PvdA-

minister zou blijven zitten, zou dat politieke zelfmoord zijn en ner-

gens toe kunnen leiden. Ik zou de risee van Nederland zijn.

 ‘Wie heeft je die onzin aan de hand gedaan?’

 ‘Dat doet er niet toe,’ zei Den Uyl opgelucht.

 ‘Heb je er echt aan getwijfeld?’

 ‘Niet echt, maar ik moet natuurlijk zekerheid hebben.’

 ‘Wanneer maken we er een eind aan?’ 

 ‘Morgen.’

 ‘Blij toe, elke dag dat we er langer zitten is een aanfluiting.’

 ‘Ja, het kan niet langer zo,’ zei Den Uyl. ‘Van Agt en Terlouw laten 

ons geen enkele ruimte.’
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 ‘Dat is zo. Maar dat is ook jouw schuld.’

 ‘O, denk je er zó over?’

 ‘Ja, zo denk ik erover. En ik wil nu de tijd hebben om je uit te leggen 

waarom ik er zo over denk.’ 

 ‘Ik hoor graag waarom ik heb gefaald,’ loog hij verongelijkt.

 In het gesprek dat volgde, het was meer een monoloog, slaagde ik er 

redelijk in om de frustratie die zich in de voorgaande jaren en vooral 

in de laatste negen maanden had opgehoopt om te zetten in een cohe-

rent politiek betoog.

 Den Uyl was een keynesiaan in hart en nieren. Als de conjunctuur 

in een dal verkeerde, moest de overheid vooroplopen bij het stimu-

leren van de investeringen en de particuliere bestedingen. Een groot 

financieringstekort moesten we voor lief nemen, want dat kon mak-

kelijk worden aangezuiverd als de economie was hersteld. Vandaar de 

noodzaak van het miljarden vergend banenplan dat hij had gemaakt, 

en vandaar zijn onwil om te korten op de uitkeringen.

 Helaas was de theorie van Keynes niet toegesneden op de erbar-

melijke toestand waarin de economie en de staatskas verkeerden. De 

werkloosheid liep op met zo’n tien- à vijftienduizend per maand. 

Vooral voor jongeren die net van school kwamen, was de toestand 

rampzalig. Eén op de drie had na een jaar nog geen werk. 

 De inflatie was hoog, het financieringstekort (in de definitie van 

toen) en de werkloosheid lagen rond de 10 procent. De winsten in het 

bedrijfsleven waren zo goed als verdampt. Het was veel lucratiever ge-

worden te beleggen in staatsobligaties dan in aandelen van bedrijven. 

Geïnvesteerd werd er dus nauwelijks meer. ‘Stagflatie’ werd de toe-

stand genoemd, een samentrekking van inflatie en stagnatie. Keynes’ 

reactie op het verwijt dat een lang volgehouden stimuleringsbeleid op 

lange termijn tot het faillissement van de staat zou leiden, was: ‘Op de 

lange termijn zijn we allemaal dood.’ In financieel-economisch op-

zicht waren we in Nederland in het begin van de jaren tachtig al bijna 

zover. Een financieringstekort van 10 procent en het aanwenden van 
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aardgasinkomsten voor particuliere consumptie was op zichzelf al een 

enorm, nooit eerder vertoond stimuleringsprogramma à la Keynes, 

maar Den Uyl zou toch moeten zien dat het ons niettemin steeds ver-

der van huis bracht.

 De oorzaken van de stagflatie waren een wereldwijde economische 

inzinking door de tweede oliecrisis, het instorten van de huizenmarkt 

en vooral het desastreuze beleid van het kabinet-Van Agt/Wiegel. Dat 

kabinet markeerde in veel opzichten de overgang van hoop en ver-

trouwen in de jaren zestig en zeventig naar de onzekerheid en het ge-

brek aan vertrouwen erna. Het wilde de overheidsfinanciën wel sane-

ren, maar kon het niet. Het wilde wel afscheid nemen van de culturele 

revolutie van de jaren zestig en zeventig, maar durfde het niet. Als ge-

vangene van het vaste voornemen vier jaar te blijven zitten, ondanks 

een minieme meerderheid in de Tweede Kamer, paste het verkrampt 

op een winkel die aanzienlijk meer kostte dan opbracht. De minister 

van Financiën, Frans Andriessen, kon het niet langer aanzien en trad 

af. Hans Wiegel, voorman van de partij die de socialisten altijd ver-

weet te veel geld uit te geven, liet Andriessen vallen als een baksteen. 

 Wiegel heeft later niet zonder succes het beeld proberen te vestigen 

dat het kabinet-Den Uyl eigenlijk de boosdoener was van de sterk uit 

de hand gelopen overheidsfinanciën. Maar al was Wiegels leugen nog 

zo snel, Andriessen achterhaalde hem wel, in het boek Hans Wiegel 

en het spel om de macht van Jan Hoedeman: ‘Het verhaal van Wiegel 

achteraf, dat het kabinet-Van Agt/Wiegel zo geweldig zijn best heeft 

gedaan de rotzooi van het kabinet-Den Uyl op te ruimen, is apert 

onjuist. Het kabinet-Den Uyl heeft zeker alle reserves aangesproken 

(…) Maar het financieringstekort is niet opgejaagd door Den Uyl. Het 

kwam boven de 10 procent door het beleid van het kabinet-Van Agt/

Wiegel.’1

 Wie dat tekort ook veroorzaakt had, het moest wel worden weg-

gewerkt. De diepe economische crisis aan het begin van de jaren 

tachtig en de uit de hand gelopen overheidsfinanciën maakten het 
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onvermijdelijk ook te bezuinigen op de sociale zekerheid. De eis van 

de voorzitter van de PvdA, Max van den Berg, dat daarbij de minima 

gespaard moesten blijven, was onuitvoerbaar, gezien de relatie tussen 

het niveau van het minimumloon en de cao-lonen. Tijdens een van 

de wekelijkse ruzievergaderingen van de PvdA-bewindslieden had 

Den Uyl gezegd dat hij op de sociale zekerheid niet méér kon bezui-

nigen dan 160 miljoen gulden. Een lachertje als je naar de totale uit-

gaven voor de sociale zekerheid keek. Omdat wij niet wilden bezui-

nigen op de sociale zekerheid, zouden na de val van ons kabinet die 

bezuinigingengerealiseerd gaan worden door cda en vvdop basis 

van hún uitgangspunten. En dat zou ten koste gaan van de mensen 

voor wie wij wilden opkomen.

 Den Uyl dacht dat we in een conjuncturele crisis zaten. Ik was er-

van overtuigd dat we ook een ingrijpende culturele verandering door-

maakten. De verzorgingsstaat zou daarop moeten worden afgestemd. 

Dat zouden de politieke tegenstanders nu gaan doen. Op hun manier. 

 ‘Schrijf het allemaal maar eens op,’ zei Den Uyl. Het was een van 

zijn manieren om te zeggen dat hij het eigenlijk onzin vond. En van 

dat opschrijven zou toch niets komen. 

 

In dat gesprek met Joop den Uyl aan de vooravond van de val van 

het kabinet-Van Agt/Den Uyl had ik ook, en niet zonder reden, kun-

nen uitweiden over zijn onvermogen om met Van Agt en de andere 

vicepremier, Jan Terlouw van D66, tot een werkbare relatie te komen. 

Maar dat onvermogen zag ik als een gevolg van zijn verkeerde inschat-

ting van de situatie waarin wij verkeerden, niet als de oorzaak. Ik had 

al eerder geprobeerd Den Uyl te interesseren voor de maatschappelij-

ke gevolgen van de individualisering. Maar Den Uyl zag dat als rechtse 

praat, die meer bij de vvd paste. Hij vond het een moreel vraagstuk, 

ik zag het als een sociologisch gegeven. Dat was de belangrijkste reden 

dat ik vond dat Den Uyl weg moest als leider van de PvdA: hij had 

geen visie op de inrichting van een geïndividualiseerde samenleving.
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 Zijn leiderschap werd het hoofdonderwerp op een bijeenkomst 

van alle PvdA-ministers in mijn kamer op het ministerie van Volks-

huisvesting, kort na de val van het kabinet. Alle ministers waren diep 

gefrustreerd over de mislukking van het kabinet en vooral over de ma-

nier waarop. Met de manier waarop bedoelde iedereen de rol van Den 

Uyl als voorman van de PvdA. Verschillende keren hadden we met 

kromme tenen geluisterd naar zijn ellenlange betogen over de stand 

van de economie en de maatregelen die volgens hem moesten worden 

genomen. 

 We waren allemaal erg verknocht aan Joop den Uyl. De meesten 

van ons hadden zijn finest hour als premier van het naar hem ge-

noemde kabinet meegemaakt. Hij was een bezielde stimulator. Het 

zoeken naar oplossingen voor ingewikkelde problemen had hij tot 

kunst verheven. Zijn leiderschap was vanzelfsprekend. Hij daagde je 

uit om hem te weerspreken teneinde je vervolgens met je eigen argu-

menten om de oren te kunnen slaan. Het was niet makkelijk met hem 

bevriend te raken, maar iedereen in zijn omgeving snakte ernaar. Als 

je iets doms had gedaan kon je altijd op hem rekenen. Hij was trouw. 

Ik durf gerust te zeggen dat we van hem hielden.

 Nu, na de val van het kabinet, waren we allemaal tot de conclusie 

gekomen dat zijn tijd erop zat. Dat hebben we hem die nacht ver-

teld. Het was een emotionele gebeurtenis. Ik wilde hem ook behoe-

den voor een langdurige en pijnlijke politieke doodsstrijd. Als hij toch 

weer lijsttrekker wilde worden, zouden we hem steunen. Maar het zou 

beter zijn de fakkel over te geven aan André van der Louw, was ons 

unanieme advies. Den Uyl zou erover nadenken. 

 Toen ik de collega’s uitliet, was het alweer licht. Ik liep met mijn 

vriend André van der Louw naar zijn auto, die tussen de barakken 

van het ministerie van Volkshuisvesting stond geparkeerd. De barak-

ken waren kort na de oorlog gebouwd in het park Clingendael als 

geschenk van de Zweedse regering. De barakken waren sjofel, maar 

het park eromheen was prachtig. Rondom de barakken liepen ver-
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wilderde kippen, die door de ambtenaren werden gevoerd. Net toen 

ik André ervan probeerde te overtuigen dat we geen verraad hadden 

gepleegd maar onze plicht hadden gedaan, kraaide er een haan.

 Kort daarop liet Joop den Uyl weten dat hij niet zou terugtreden. 

Hij voelde zich nog fit genoeg om door te gaan. Hij had nog lang niet 

de leeftijd van Adenauer of De Gaulle. Bovendien was er geen op-

volger die door de hele partij aanvaard zou worden. Van der Louw 

had zich gediskwalificeerd door zijn pleidooi jongeren zonder werk 

te activeren in het kader van een ‘gemeenschapstakenplan’. En Wim 

Kok, die toen al in het vizier was als lijsttrekker, had zich onmogelijk 

gemaakt door de fnv te mobiliseren tegen een wijziging van de ziek-

tewet. 

 Het waren gelegenheidsargumenten. 

 Ik voorzag voor de PvdA een lange periode van onvruchtbare op-

positie. De komende bezuinigingen zouden het zo verleidelijk maken 

het verzet daartegen politiek uit te buiten dat er geen ruimte zou zijn 

voor een fundamentele bezinning op de consequenties voor het beleid 

van een geïndividualiseerde samenleving. In de PvdA zaten ook heel 

weinig mensen te wachten op zo’n bezinning. Den Uyl stond zeker 

niet alleen in de opvatting dat individualisering rechts was, en een 

aanpassing van de arrangementen van de verzorgingsstaat daaraan 

dus ook. Het was een tamelijk fundamenteel verschil van inzicht. Voor 

het eerst kwam het in mijn hoofd op om te kappen met de politiek en 

iets anders te gaan doen. Ik was midden veertig, het kon nog net. 
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geenonzin,doorpakken

Een van de wonderlijkste metamorfoses die ik in de politiek heb mee-

gemaakt, was die van Ruud Lubbers. Als fractievoorzitter van het cda

tijdens het kabinet-Van Agt/Wiegel was hij de voornaamste hinder-

macht voor het saneren van de overheidsfinanciën. Die liepen dan 

ook gierend uit de klauw. Eenmaal geroepen zelf minister-president te 

worden ontpopte hij zich tot een man die zonder enige schroom aan 

het hak- en breekwerk in de collectieve uitgaven begon. Lubbers en ik 

hadden een katholieke opvoeding en een katholieke onderwijscarrière 

gemeen. Bij hem was goed te merken dat hij door de jezuïeten was 

opgeleid: voor iedere stelling is een plausibele redenering te bedenken.

 Het saneringsprogramma dat zijn kabinet presenteerde loog er niet 

om. Er werd keihard ingegrepen: de uitkeringen en inkomens van 

ambtenaren en zogenaamde trendvolgers moesten met 3,5 procent 

worden verlaagd. De korting op de uitkeringen betekende een breuk 

met het verleden, waarin het vanzelfsprekend was dat de zwaarste las-

ten op de sterkste schouders terechtkwamen. 

 Bij de bezuinigingen op de overheidsuitgaven werd de invloed van 

de vvd weer merkbaar. Ook toen al was de hypotheekrenteaftrek 

onbespreekbaar. En de welzijnsvoorzieningen die door het verfoeide 

kabinet-Den Uyl waren opgetuigd, werden zo goed als helemaal afge-

tuigd. 

 Omdat de maatschappelijke betrokkenheid nog erg groot was (het 

verzet tegen de plaatsing van kruisraketten bracht honderdduizenden 

mensen op de been), leidden de aangekondigde maatregelen tot mas-
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sale sociale onrust. Er werd gestaakt bij de politie, het openbaar ver-

voer, de vuilnisophaaldiensten enzovoort. 

 Het kabinet week niet. Daarvoor was de nood te groot en de wens af 

te rekenen met het beleid van het kabinet-Den Uyl te sterk. De totale 

omvang van de kortingen en bezuinigingen was ongehoord, maar er 

moest veel gebeuren. Het had wel een stuk eerlijker gekund. Met de 

vvd in het kabinet was dat niet te verwachten. 

 Het debat over de regeringsverklaring ging natuurlijk over het soci-

aaleconomische beleid. Ik vroeg Den Uyl of hij er bezwaar tegen zou 

hebben dat ik ook een interruptie zou plegen als ik dacht daarmee 

succes te hebben. Dat was niet gebruikelijk, alleen fractievoorzitters 

stonden bij de algemene beschouwingen aan de interruptiemicro-

foon. Den Uyl ging akkoord. Hij wist dat ik daar goed in was.

 Op een gegeven moment verdedigde Lubbers de korting op de uit-

keringen als een noodzakelijke maatregel om de bezuinigingsdoelstel-

ling te halen. Hij deed het voorkomen alsof het hem ook aan het hart 

ging, maar dat het nu eenmaal niet anders kon. Een minder politiek 

geschoold toehoorder zou eruit kunnen afleiden dat Lubbers de kor-

ting zo snel mogelijk ongedaan zou maken als er betere tijden zou-

den aanbreken. Dat leek me een goed punt om via een interruptie te 

ontmaskeren. Ik herinnerde Lubbers aan een debat dat ik tijdens de 

verkiezingsstrijd met hem had gehad en waarin hij had gezegd dat het 

redelijk was dat hogere inkomens meer zouden moeten inleveren dan 

lagere. Toen ik hem vroeg of hij dat nog steeds vond, antwoordde hij 

bevestigend, maar hij voegde eraan toe dat dit onmogelijk was om-

dat er geen instrumenten voor beschikbaar waren, suggererend dat 

het om technische redenen niet kon. Op het moment dat ik de vraag 

stelde, begon Gijs van Aardenne, minister van Economische Zaken en 

vicepremier namens de vvd, heftig nee te schudden. De interruptie 

eindigde ermee dat Lubbers moest erkennen dat het beleidsmatige 

overwegingen waren om de hogere inkomens niet méér te laten inle-

veren.
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