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De man van Wassenaar
Chris van Veen 1922-2009

Wim Kok

Het aantreden van Chris van Veen als voorzitter van het Verbond van Nederlandse 
Ondernemingen (vno) in 1974 mag gerust een dubbele trendbreuk worden genoemd. In de 
eerste plaats voor hemzelf, want hij had geen verleden dat logischerwijze in de richting van 
het voorzitterschap van onze grootste werkgeversorganisatie wees. 

Chris van Veen, geboren in Barneveld en opgegroeid op de Zuid-Hollandse eilanden, was 
een selfmade man. Na de mulo ging hij als administratief medewerker aan de slag als gemeen-
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teambtenaar, waarna hij zich via zelfstudie verder opwerkte: hij haalde het diploma hbs, werd 
meester in de rechten en uiteindelijk gemeentesecretaris in de stad Groningen. Daarna volgde 
een kortstondig verblijf in de landelijke politiek als staatssecretaris van Binnenlandse Zaken 
in het kabinet-De Jong (1967-1971), lid van de Tweede Kamer voor de chu en minister van 
Onderwijs en Wetenschappen in de kabinetten-Biesheuvel i en ii (1971-1973). 

Zijn overstap naar het Verbond van Nederlandse Ondernemingen (vno) vrij kort na zijn aftre-
den als bewindsman kwam voor velen als een grote verrassing, ook voor mijzelf. Ik was 
een jaar daarvoor gekozen tot voorzitter van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen 
(nvv), en het was mij bekend dat het vno naarstig op zoek was naar een fulltime voorzit-
ter. Dat was de tweede trendbreuk: tot dan toe was deze werkgeversorganisatie steeds geleid 
geweest door een voorzitter die daarnaast ook veel tijd kwijt was aan de onderneming waarin 
hij werkzaam was. Dat kwam de professionaliteit niet steeds ten goede, hetgeen merkwaardig 
genoeg niet alleen schadelijk was voor de belangenbehartiging van de werkgevers, maar ook 
door ons in de vakbeweging als suboptimaal werd gezien. De zoektocht naar een nieuwe 
professionele voorzitter was ons dus bekend, de keuze voor en van Chris van Veen kwam 
geheel onverwacht. 

Het waren roerige jaren, zowel politiek als maatschappelijk. De politieke verhoudingen 
werden gekenmerkt door een scherpe polarisatie tussen links en rechts. In de vakbeweging 
voltrok zich al sinds eind jaren zestig een proces van radicalisering, waardoor niet alleen de 
arbeidsverhoudingen maar ook de interne cohesie binnen mijn eigen vakcentrale onder zware 
druk kwamen te staan. Het plotselinge aftreden van Harry ter Heide in 1972 als voorzitter van 
het nvv was daarvan het directe gevolg. In de jaren erna werd de basis gelegd voor de vorming 
van de latere Federatie Nederlandse Vakbeweging (fnv).

Chris van Veen heeft met zijn beschouwende en soms ook wat afstandelijke persoonlijk-
heid in die periode – onbedoeld wellicht – een dempende invloed gehad op het wat verhitte 
klimaat in de arbeidsverhoudingen. Hij was diplomatiek, behendig en – heel belangrijk! – hij 
leverde je geen streken. Onze persoonlijke verhoudingen waren ook in die jaren al goed: zake-
lijk en respectvol. We tutoyeerden elkaar, maar noemden elkaar niet bij de voornaam, hadden 
frequent telefonisch contact, maar kwamen niet bij elkaar thuis. Dat zou zo blijven tot eind 
1982, maar daarover straks meer. 

Een bijzondere karakteristiek van het Nederlandse overlegmodel is dat partijen in goede 
en in slechte tijden doorgaans met elkaar in gesprek blijven. Instituties als de ser en de 
Stichting van de Arbeid zijn symbolen van wat in binnen- en buitenland het ‘poldermodel’ 
is gaan heten. Die bijna aangeboren neiging om elkaar op te zoeken, naar elkaar te luisteren 
en de dialoog aan te gaan, heeft ons land en onze economie in de loop van de afgelopen 
decennia bepaald geen windeieren gelegd. Onderlinge verschillen worden erdoor verkleind 
en begrip voor de argumenten van de ander wordt erdoor bevorderd. Zelfs in de gespannen 
verhoudingen van de jaren zeventig heeft het sociaaleconomisch overleg in ons land redelijk 
goed gefunctioneerd. Het aantal arbeidsconflicten en stakingsdagen is ook in die jaren relatief 
beperkt gebleven.

De twee oliecrises in de jaren zeventig hebben een zwaar stempel gedrukt op onze eco-
nomie. Aanvankelijk leken de aardgasbaten voldoende om de ergste klappen op te vangen, 
maar geleidelijk aan werd alsmaar duidelijker dat Nederland boven zijn stand leefde. Het 
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haasje-over van lonen en prijzen voedde de inflatie. In 1977 werden nog met succes nationale 
stakingsacties gehouden voor behoud van het systeem van automatische prijscompensatie, 
maar zeker toen de tweede oliecrisis losbarstte, werd alsmaar duidelijker dat dit verworven 
recht een bovenevenredige prijs ging vragen in termen van werkgelegenheid. De wereldeco-
nomie raakte in een krimp, het financieringstekort van de overheid was tot een recordhoogte 
opgelopen en de collectieve uitgaven barstten steeds meer uit hun voegen. 

Ook binnen de fnv raakten we er hoe langer hoe meer van overtuigd dat er wat moest 
gebeuren. Eind 1979 werd er binnen de Stichting van de Arbeid intensief onderhandeld over 
een gezamenlijk antwoord van sociale partners op de ontstane situatie. Dat het resultaat 
de annalen is ingegaan onder de naam ‘bijna-akkoord’ wordt verklaard door het feit dat de 
bereikte overeenstemming niet op voldoende steun van de Federatieraad van de fnv kon reke-
nen. Kort daarna besloot het kabinet-Van Agt tot een wettelijke ingreep in de lonen. Massale 
stakingen en betogingen waren het gevolg, maar de fnv moest bakzeil halen: het kabinet werd 
door een meerderheid in het parlement gesteund.

De vakbeweging – de fnv voorop – zat met een enorme kater. De verloren acties had-
den ledenverlies en een verdere radicalisering onder een deel van de achterban tot gevolg. En 
de sociaaleconomische situatie verslechterde zienderogen: de werkloosheid nam jaarlijks met 
150 tot 200 duizend personen toe, de jeugdwerkloosheid begon spookachtige vormen aan te 
nemen. Het besef groeide dat het zo niet langer verder kon gaan.

En toen kwam, na de Tweede Kamerverkiezingen van september 1982, het eerste kabinet-
Lubbers in de steigers te staan. In voorbereiding was een nieuwe wettelijke ingreep in de lonen, 
voorafgegaan door een adempauze. Dit vooruitzicht was voor mij onverdraaglijk; er zou een 
nieuwe stakingsgolf dreigen met opnieuw een bittere nederlaag en een nog grotere kater. En 
de werkloosheid zou nog dramatischer hoogten bereiken. 

Ik heb in die beslissende periode Chris van Veen, met wie ik steeds een goede verstand-
houding had gehouden, op zijn best leren kennen: hij was net zo bezorgd als ik over de eco-
nomische omstandigheden en de sociale vooruitzichten, maar had te maken met een niet 
onbelangrijke stroming in zijn bestuur die het allemaal wel goed vond zo. Zo van: laat de 
regering de kooltjes maar voor ons uit het vuur halen, dan wassen wij, werkgevers, onze han-
den in onschuld. Van Veen vond dat onverantwoord. Op die manier zouden de loonvorming 
en het arbeidsvoorwaardenoverleg tot in lengte van jaren tot het domein van de overheid 
gaan behoren, terwijl in zijn wijze van zien werkgevers en werknemers in de bedrijfstakken en 
ondernemingen daar zelf hun verantwoordelijkheid voor zouden moeten nemen. 

Ik wist dat en was dat met hem eens. Dat gaf mij op een cruciaal moment de overtui-
ging dat er maar één mogelijkheid was om de aangekondigde loonmaatregel af te wenden, 
namelijk door zelf om tafel te gaan zitten over een vrijwillig akkoord. Het is een hardnekkig 
misverstand dat ook het kabinet-Lubbers deel had aan dat akkoord. Niets is minder waar. Het 
akkoord heet het Akkoord van Wassenaar omdat Chris van Veen in Wassenaar woonde en we 
voor het rondmaken van deze afspraak voor twee keer vlak na elkaar hebben gebroken met de 
ongeschreven regel niet bij elkaar thuis op bezoek te gaan.

Frans Drabbe en Ad Dortland vergezelden ons in die twee gesprekken en de regering nam 
daaraan niet deel. Later hebben ook de andere vakcentrales en werkgeversorganisaties de 
afspraken goedgekeurd, die overwegend neerkwamen op vrijwillige loonmatiging gedurende 
een reeks van jaren in ruil voor rendementsherstel, werkgelegenheid en arbeidstijdverkorting.

Carla van Baalen e.a. (red.) 
Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2010, pp. 141-144 www.ru.nl/cpg



Bloemen heb ik er van mijn eigen leden niet voor gehad, want het Akkoord van Wassenaar 
was, zeker aanvankelijk, niet populair. Het heeft, naar later is gebleken, er in belangrijke mate 
toe bijgedragen dat ons land er in de loop van de jaren erna weer bovenop is gekomen. En het 
heeft geholpen de gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers voor 
belangrijke keuzes op decentraal niveau te verankeren in onze arbeidsverhoudingen.

Succes heeft altijd vele vaders, maar ik prijs mij gelukkig dat Chris van Veen de strategische 
betekenis hiervan bijtijds heeft ingezien. Nederland kan hem er dankbaar voor zijn. 
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