
De koers van Kok I was een voortzetting van
Lubbers III, dus sterk neo-liberaal gekleurd. Het
kabinet wilde anders zijn door het herstel van
het primaat van de politiek en van het dualisme
tussen volksvertegenwoordiging en regering.
Deze ambities zijn snel verlaten. Het poldermo-
del en het Torentjesoverleg beleefden alras gou-
den tijden. Op Robin Linschoten na voelde geen
bewindspersoon zich geroepen om af te treden.
De eerder geprezen Carrington-doctrine ging
geleidelijk over op de ‘Sorrydemocratie’.

Het succes van Kok I vond zijn basis in een
dubbel zo grote economische groei als onder
Lubbers III, gecombineerd met een trendmatig
begrotingsbeleid, dat op een lagere groeiraming
gebaseerd was (de Zalmnorm).Bovendien werd
het zuur (bezuinigingen op sociale zekerheid en
ontkoppeling) al direct in het begin geserveerd,
terwijl de volle omvang van de Melkertbanen pas
bij het nagerecht op tafel kwam. Daardoor kon
ook de overlegeconomie weer op gang komen en
als Dutch Miracle geëxporteerd worden naar alle
landen, die de Derde Weg wilden volgen.

�  
Departementale vriesvakken

De goede verhoudingen in het kabinet bleven
gewaarborgd door al te controversiële onder-
werpen, zoals de kroonjuwelen van d66, in de-

De komst van het eerste paarse kabinet was een
doorbraak in de Nederlandse parlementaire ge-
schiedenis.Van Mierlo gebruikte de onmisbaar-
heid van d66 in elk denkbare coalitie om de
christendemocraten voor het eerst sinds men-
senheugenis uit de regering te houden. Met
meer (Kok) of minder (Bolkestein) tegenzin leg-
den PvdA en vvd zich uiteindelijk daarbij neer.
Kok sprak van een gewoon kabinet in een onge-
wone samenstelling. Bij een voortijdige terug-
blik op de paarse periode, georganiseerd door de
wbs bij het verschijnen van de publikatie Zeven
jaar paars, betoonde zich Hans van Mierlo nog
steeds een trotse vader: ‘En toch is het een bij-
zonder kind.’ De eerste vier jaar van dat kind zijn
door Jouke de Vries aan een klinisch onderzoek
onderworpen. De komst van Paars I, de politieke
koers, de omgang met het maatschappelijk
middenveld en met een aantal beleidscrises en
de consolidatie van paars worden helder, wel-
haast koel, beschreven en geanalyseerd. Dat ge-
beurt tegen de achtergrond van een theoretisch
model, de managementstaat. In die staat krijgt
bedrijfsmatig denken en handelen een groot ge-
wicht, maar blijft de logica van de verzorgings-
staat regelmatig opduiken.
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ten in de besluitvorming, maar aan loyale uit-
voerders, die liefst op grote afstand van de poli-
tiek gezet worden. Het afleggen van politieke
verantwoording past niet bij dit moderne pater-
nalisme. Staatsrechtelijke regels belemmeren de
daadkracht.

Het kraakheldere vertoog van de bestuurs-
kundige Jouke de Vries laat zich gemakkelijk le-
zen en is wars van enige gewichtigdoenerij.
Conform de titel beperkt het zich tot Kok I. Het
schetst wel de aanloop naar Paars II, maar je mist
op dit moment een terugblik met de kennis, die
we nu hebben over de afloop van het vervolg.
In hoeverre werd in Paars I al de kiem gelegd
voor de desastreuse afgang van Paars II? Je zou
dus graag iets meer willen weten over de econo-
mische ontwikkeling en over de sociaal-cultu-
rele veranderingen (‘exhibitionistische zelfver-
rijking’), over de toestand van zorg en onderwijs,
winst en verlies van privatisering en verzelf-
standiging en over de politieke verschuivingen.
Mag je de uitslag van 1998 wel lezen als een con-
solidatie van Paars, terwijl d66 tien zetels ver-
loor en het parlement voor het eerst een linkse
meerderheid kende? Was dat niet meer een
symptoom van de behoefte aan polarisatie dan
aan voortgaande depolitisering?

Maar enfin, we moeten de beperking, die de
auteur zichzelf heeft opgelegd, accepteren.
Binnen die beperking toont hij zijn meester-
schap.

partementale vriesvakken te deponeren. In het
algemeen vermeed men optredende tegenstel-
lingen tot partijpolitieke tegenstellingen op te
blazen (Melkert bleef achter Linschoten staan,
Kok steunde milieuminister De Boer niet in
haar verzet tegen grootse inftastructuurplan-
nen). En dan waren er nog altijd de bevrijdende
kwinkslagen van vice-premier Dijkstal. De bo-
vengeschetste hoofdlijnen verbrokkelen weer,
als je in de casuïstiek duikt. Het landbouwbeleid
van Van Aartsen tegenover het cda-gedomi-
neerde Groene Front was een voorbeeld van het
primaat van de politiek, het jarenlange gesteggel
tussen Duyvestein en staatssecretaris Tommel
een voorbeeld van dualisme en de verhouding
tussen Melkert en Zalm een voorbeeld van inter-
ministeriële disharmonie.

�  
Modern paternalisme

Overeind blijft de hoofdlijn, die van een
managerial aanpak, verpersoonlijkt door minis-
ter Wijers met zijn marktwerking en deregule-
ringsoperatie. Daarin wordt politiek al gauw po-
litiek met een kleine p. Partijpolitiek is hinder-
lijk. Het was dus voor het kabinet een geluk, dat
Kok al vrij vroeg zijn ideologische veren had af-
geworpen. Maar ook onder de ondernemende
leuze van ‘niet zeuren’ kan veel zware, ideologi-
sche politiek schuil gaan. Dat leidt tot het pri-
maat van gedepolitiseerde politiek. Dat is een
politiek, die geen behoefte heeft aan participan-
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