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Ik herinner me een fractievergadering vlak na-
dat de formatie in 1998 was afgesloten. Plechtig
maakten we met elkaar de afspraak om zoveel
mogelijk te spreken over het tweede kabinet-
Kok in plaats van over Paars 2. Ik geloof niet dat
de afspraak langer dan een etmaal stand hield.
Was het toeval dat deze poging om dit kabinet
iets meer ‘van ons’ te maken jammerlijk faalde? 

Je kunt natuurlijk van alles met zo’n anek-
dote, maar misschien vertelt hij iets over het on-
gemak dat de PvdA met Paars heeft en had, alsof
het niet genoeg ‘van ons’ is; en vertelt hij ook iets
over de kracht van Paars, als concept, als beeld
voor zowel diegenen die er van hielden als voor
hen die het haatten.

Die beeldvorming rond paars, als een begrip
dat kennelijk op een herkenbare en onwrikbare
wijze ergens voor stond is opmerkelijk in het
licht van de analyses die we terugvinden in het
Tweeëntwintigste jaarboek voor het democra-
tisch socialisme Zeven jaar paars. Van alle auteurs
is eigenlijk alleen Jan Peter Balkenende van
mening dat er zoiets bestaat als een paarse iden-

titeit, maar hij zou natuurlijk ook een waardelo-
ze oppositieleider zijn als hij zou beweren dat
het paarse beleid ook best door het cda zou kun-
nen zijn uitgevoerd.

Toch ligt de belangrijkste waarde van het
Jaarboek in de ontmythologiserende werking
die de diverse bijdragen in dit verband hebben.
Zoals de redactie in haar inleiding concluderend
vast stelt, zijn de paarse kabinetten meer een
voortzetting van het met het kabinet-Lubbers 1
begonnen beleid dan een breuk daarmee. En
misschien is de redactie daarmee nog te beschei-
den omdat eigenlijk de hele na-oorlogse Neder-
landse politiek een beeld laat zien dat zich beter
laat beschrijven in termen van continuïteit dan
in termen van breuken met het verleden. Paars
is dus vooral heel Nederlands.

Zelfs Hans van Mierlo, zowel in een interview
aan het eind van het Jaarboek als in een rede bij
de inontvangstneming van het boek, geeft toe
dat de voornaamste betekenis van paars wellicht
niet beleidsinhoudelijk te duiden valt, maar ge-
legen is in de herordening van de politieke
machtsverhoudingen. Het automatisme dat het
cda altijd in een coalitie is vertegenwoordigd
bestaat niet meer, het midden is van iedereen en
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moet dus steeds weer veroverd worden. Een on-
ontkoombaar gevolg van demografische, socio-
logische en dus ook electorale lange termijn
ontwikkelingen die door diverse auteurs in het
Jaarboek aangestipt worden. En die vervolgens
in 1994 bijna noodzakelijkerwijs, voor sommi-
gen tegen heug en meug, culmineren in de paar-
se coalitie, omdat de verkiezingsuitslag en de
onverzettelijkheid van sommige politici, met
name Van Mierlo, weinig alternatieven open lie-
ten.

�
De belofte van paars

Ook grote projecten die, soms door fans, soms
door critici graag als ‘typisch paars’ worden ge-
zien, sneuvelen in het licht van deze analyse. Zo
laat Trappenburg in het Jaarboek zien hoe juist
het cda in het verleden vaak mede-verantwoor-
delijk was voor grensverleggende wetgeving 
op immaterieel gebied en veel paarse prestaties
op dit gebied te zien zijn als sluitstuk van maat-
schappelijke ontwikkelingen, waar ook het cda

in de regering zich niet van had kunnen afwen-
den. Ook het beeld dat Van Ewijk schetst van het
financieel-economisch beleid van paars geeft
aanleiding te veronderstellen dat de vrijheids-
graden voor een andere coalitie om ander beleid
te voeren wel eens heel beperkt zouden kunnen
zijn geweest en dat, sterker nog, paars in een he-
leboel opzichten juist voortborduurde op het
werk van eerdere kabinetten. De Kam laat met
zijn verhaal over de belastinghervorming ten-
slotte zien hoe er natuurlijk politieke overwe-
gingen ten grondslag lagen aan de stelselherzie-
ning ¬ overwegingen ook waar men het naar
believen eens of oneens mee kon zijn ¬ maar
ook dat het minstens zo belangrijk was, zo niet
belangrijker, dat er dwingende internationale
redenen waren om ons stelsel op te schonen en
er veel geld in de vorm van lastenverlichting be-
schikbaar was om dat te doen; het is ook hier de
vraag of een andere coalitie op hoofdlijnen een
wezenlijk andere richting zou hebben gekozen.

Ook andere zoektochten in het Jaarboek naar
De Paarse Identiteit lopen op vergelijkbare wijze

vast. Zo analyseert In ’t Veld in hoeverre paars
staat voor een eigen sturingsconceptie (ant-
woord: neen) en Van der Veen in hoeverre paars
erin geslaagd is een eigen stempel te zetten 
op de herziening van de verzorgingsstaat (ant-
woord: neen).

Er is echter één beschrijving van Typisch
Paars die in het Jaarboek niet onder de loep
wordt genomen, maar in het forumdebat naar
aanleiding van de presentatie van het Jaarboek
wel aan de orde kwam. Frank De Grave roemde
daar de daadkracht van paars en verwees niet
alleen naar de goede sfeer in de coalitie en een
‘afspraak is afspraak’-houding onder de betrok-
ken bewindspersonen, maar ook naar het feit
dat onder paars de compromissen die in elke
coalitie onvermijdelijk moeten worden gesloten
een minder waterig karakter hadden dan onder
coalities met het cda. Michiel Zonneveld be-
schreef dit in Vrij Nederland van 22 december
2001 onder de kop ‘Ruilen als paarse succesfor-
mule’ als volgt: ‘Nog belangrijker voor de cohesie
van Paars was natuurlijk de ongekende econo-
mische groei. Daardoor was het mogelijk de
politieke verschillen af te kopen (…) Paars koos
in plaats van het compromis voor de ruil (…) Zo
werd elke partij zijn overwinning gegund.’ 

Het lijkt mij een valide analyse, zij het dat de
situatie van ongekende economische groei en de
daarmee ontstane mogelijkheid om ruil te ‘sme-
ren’ met lastenverlichting en uitgaven-intensi-
vering natuurlijk op zijn minst ten dele een exo-
geen (en dus niet met specifiek Paars verband
houdend) karakter heeft; in die zin had elke coa-
litie daarvan kunnen profiteren.

Overigens staan De Grave en Zonneveld niet
alleen in hun analyse. Ook Adri Duivesteijn
heeft, ondermeer in s& d, aangegeven de politie-
ke ruil te zien als typisch paars fenomeen. Maar
waar De Grave en Zonneveld waarderend spre-
ken over deze manier van besluitvorming meent
Duivesteijn juist dat het de dood in de pot is, om-
dat elk zicht op een gemeenschappelijke concep-
tie, op identiteit, verdwijnt. Die conclusie heb 
ik altijd merkwaardig gevonden al is het maar
omdat ik het een overschatting vond van de ge-
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meenschappelijkheid die met andere partners
(Duivesteijn noemt in het algemeen cda en gl)
gevonden zou kunnen worden.

Het is jammer dat aan dit fenomeen geen
aparte analyse is gewijd. Want het raakt mijns
inziens wel degelijk de kern van de zaak. Na-
tuurlijk had Wim Kok gelijk toen hij zei dat zijn
kabinet een ‘gewoon kabinet’ was. En de analyses
in het Jaarboek onderstrepen dat nog eens door
te laten zien dat meer dan het product van een
gemeenschappelijke beleidsoriëntatie, paars de
resultante was van een verkiezingsuitslag die
weinig andere mogelijkheden open liet, een lo-
gisch voortvloeisel van demografische, sociolo-
gische en electorale ontwikkelingen die zich al
veel langer voor deden en een eerste manifesta-
tie van de slag om het midden die een constante
zal zijn in de politiek van de komende decennia.
Alle Nederlandse kabinetten zijn in die zin al
snel ‘gewone kabinetten’.

De keerzijde van deze analyse is echter dat zij
in hoge mate theoretisch is. De analyse brengt
immers met zich mee, en het Jaarboek bevestigt
dat voor de afgelopen 8 jaar, dat bij bijna elke
coalitie geconstateerd kan worden dat de oppo-
sitie, indien opgenomen in een coalitie, het be-
leid ook had kunnen voeren. Maar zouden ze 
dat ook echt gedaan hebben? 

Een voorbeeld. vvd, d66 en PvdA vonden
elkaar op de noodzaak tot het saneren van de
overheidsfinanciën gekoppeld aan een goed
sociaal beleid van werkgelegenheidsbevorde-
ring, armoedebestrijding, inkomensbeleid.
Hadden vvd en cda dat ook gekund? Ik vraag
het me af. De verleiding zou voor de PvdA in de
oppositie immers heel groot zijn geweest om
afstand te nemen van de harde kanten van dit
beleid en het is de vraag of het cda het zich dan
in de coalitie electoraal zou hebben kunnen
veroorloven de poot stijf te houden; de praktijk
van cda-vvd-kabinetten wijst daar in ieder ge-
val niet op.

Maar omgekeerd geldt hetzelfde, want het is
ook de vraag of een PvdA-cda-coalitie dit beleid
had kunnen voeren. Dan zou immers de neiging
voor het cda om naar rechts te hangen en elec-

toraal met de oppositionele vvd te concurreren
zeer groot zijn geweest.

Het voorbeeld laat mijns inziens het gelijk
van Van Mierlo nog eens zien, en in het Jaarboek
beschrijft Rosenthal het in andere bewoordin-
gen ook. De waarde, de vernieuwing, van paars
zat hem in het doorbreken van de traditionele
machtsverhoudingen. Die doorbraak schiep
nieuwe mogelijkheden. De uitsluiting van het
cda bracht met zich mee dat er ruimte ontstond
voor radicale keuzen (en acht jaar geleden was
sanering van de overheidsfinanciën in combina-
tie met werk, werk, werk een radicale keuze!).
Een coalitie met het cda zou nooit tot dat type
keuzes in staat zijn geweest, omdat zij als traditi-
onele middenpartij zich altijd verleid zou voelen
door een grote oppositionele partij ter linker- of
rechterzijde.  Die grote oppositionele partij ter
linker- of rechterzijde ontbrak voor PvdA en vvd

tijdens de paarse kabinetten, en het cda wist
daar geen nieuw, de coalitie destabiliserend, pro-
fiel tegenover te zetten.

PvdA, vvd en in mindere mate d66 creëerden
hiermee hun ruimte voor radicale oplossingen;
de ruil waar De Grave, Zonneveld en Duivesteijn
op doelen creëerde de potentie van een groot
draagvlak. Deze mogelijkheid tot radicaliteit in
combinatie met een groot draagvlak, ontstaan
door de overbrugging van traditionele links-
rechts-scheidslijnen, blijft wat mij betreft de
grote belofte van paars. Een belofte ook die he-
laas op een heleboel punten niet is ingelost. 

Kan het nog? Is paars klaar of zit er nog wat in
het vat? Daarover bevat Leven na Paars?, een bun-
del artikelen onder redactie van Jet Bussemaker
en Rick van Der Ploeg, een aantal interessante
bijdragen.

�
De Derde Weg

‘Leven na Paars?’ wordt door Bussemaker en Van
der Ploeg zelf omschreven als een ‘verkenning
van de relatie tussen sociaal-democratie, paars
en de derde weg’. Hun inleiding over dat thema
heeft als kop meegekregen Rood in Paars: visie op
een links-radicale politiek (een verkorte voorpubli-
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catie in Vrij Nederland kreeg overigens als kop
mee Kan het een tikkeltje roder?). Het essay leest als
een geloofsbelijdenis waarin beide auteurs snel
en helder neerzetten hoe het wel degelijk moge-
lijk is oog te hebben voor processen van liberali-
sering en individualisering, deze ook te waarde-
ren, maar dat het daarmee gepaard gaande
mens- en maatschappijbeeld incompleet blijft
indien deze niet vergezeld gaan van concepties
als afhankelijkheid en sociale gebondenheid.
Waarna zij zich de vraag stellen of de Derde Weg
de politieke filosofie biedt die deze samenhang
onderkent om vervolgens al vroeg in het betoog
te concluderen dat the Third Way in het gepolari-
seerde Britse politieke spectrum vernieuwend
was, maar Nederlanders via poldermodel en
paars eigenlijk al jaren gewend zijn aan de derde
weg, het zoeken naar nieuwe wegen tussen tra-
ditioneel links en rechts door.

En net zoals paars niet rood is, wijzen de au-
teurs een gelijkstelling van de derde weg met so-
ciaal-democratische politiek af. Daar is de derde
weg veelal ook te Angelsaksisch en op onderde-
len te conservatief voor ingekleurd. Waarna de
grote boodschap voorbij komt: ‘De PvdA moet
juist het radicale midden durven uitvinden: het
midden van een herkenbare links-realistische
agenda. Het gaat om een “radicale” politiek, om-
dat bestaand overheidsbeleid en gevestigd socia-
listisch denken ter discussie worden gesteld. De
hamvraag is hoe traditionele sociaal-democrati-
sche doelstellingen kunnen worden gerealiseerd
in een tijdperk van toenemende globalisering,
infocratisering en individualisering en in een
samenleving met mondige burgers en organi-
saties.’ Ik heb deze zin nu minstens tien keer
gelezen en begrijp hem nog steeds niet. Al de
goede buzz-words natuurlijk, maar wat er nou
radicaal en midden is aan die hamvraag begrijp
ik nog steeds niet.

�
Een links-radicale agenda

Gelukkig maken Bussemaker en Van der Ploeg
zelf een begin met het uitwerken van al die
mooie woorden. Zij doen dat aan de hand van zes

hoofdpunten in een agenda van links-radicale
politiek waar met enige moeite alle bijdragen in
de bundel onder zijn te scharen: 1. Mobiliseer
krachten in de samenleving en ga allianties aan;
2. geef solidariteit opnieuw vorm, nationaal,
mondiaal en tussen generaties; 3. zorg dat men-
sen toegerust zijn voor het hele leven; 4. moder-
nisering van de publieke sector: doelmatiger en
doeltreffender; 5. spijkerharde garanties voor
een sterke en rechtvaardige economie; 6. hand-
haaf regels en verbeter de bescherming van bur-
gers.

Een pracht agenda, een pracht program. En 
in de bundel staat een aantal inspirerende bij-
dragen van bekende en minder bekende auteurs,
van PvdA’ers en niet-PvdA’ers, met zowel beken-
de stokpaardjes als nieuwe gedachten. Zeer nut-
tige en interessante literatuur voor beleidsma-
kers, wetenschappers, regeerakkoord-onderhan-
delaars, journalisten en iedereen met een beetje
politieke interesse. Een interessante bundeling
ook omdat niet alle auteurs zich zo makkelijk in
het malletje van Bussemaker en Van der Ploeg
laten persen. Zo pleiten Van Kersbergen en Not-
telman voor een onvoorwaardelijke bekering
van sociaal-democraten tot de derde weg, waar
Bussemaker en Van der Ploeg juist trachten een
onderscheid aan te brengen tussen de derde weg
en de sociaal-democratie. En dat Van Waarden
de veiling van umts- en radiofrequenties, in een
verhaal dat eerder conservatief dan radicaal is,
beschrijft als ‘een geniepige en ondoorzichtige
vorm van belastingheffing’ zal redacteur Van der
Ploeg ook niet helemaal koud hebben gelaten. En
het betoog van De Beer die weer eens de ruimte
krijgt om te vertellen dat betaalde arbeid ook
niet alles is en dat het weer tijd wordt voor tradi-
tionele inkomenspolitiek, levert ook de nodige
spanningen op met een aantal hoofdpunten van
de links-realistische agenda zoals die in andere
bijdragen wordt uitgewerkt. En dan heb ik het
nog niet gehad over In ’t Veld’s eigenzinnige
pleidooi voor eigen bijdragen en andere onder-
wijshervormingen (beginzin: ‘de verstikkende
walm van de paarse zelfbewieroking zal ooit op-
trekken.’). Kortom: never a dull moment.
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Overigens zijn Van Kersbergen en Nottelman
de enigen die expliciet paars en de derde weg tot
onderwerp van hun beschouwing kiezen. De
andere bijdragen zijn los van coalitie- en strate-
gievragen te zien als geïsoleerde beschouwingen
over relevante en complexe beleidsvraagstuk-
ken. Verbindend element daarbij is wel dat ei-
genlijk alle auteurs proberen, net zoals dat bin-
nen paars en de derde weg wordt geprobeerd
maar dan radicaler, een brug te slaan tussen link-
se doelen en rechtse instrumenten, oude waar-
den en nieuwe ontwikkelingen. En dus gaat het
vaak over nieuwe evenwichten tussen markt en
overheid, individu en gemeenschap, rechten en
plichten, vrijheid en verantwoordelijkheid.

De interessantste bijdragen (In ’t Veld, Herf-
kens en Van Ojik, Plasterk) worden gevormd
door die verhalen die zichtbaar en helder ver-
trekken vanuit waarden waar de sociaal-demo-
cratische beweging van doortrokken is, maar te-
gelijk op heel andere beleidsmatige keuzen uit
komen dan diezelfde beweging gewend is. Daar-
in schuilt ook de radicaliteit van de ideeën. En
daar komt ook het debat mee binnen omdat
vreemd genoeg politieke partijen (kijk naar
congressen en verkiezingsprogramma’s) een
enorme fixatie hebben op middelen en instru-
menten, meer dan op doelen. De lakmoesproef
voor de ware sociaal-democraat wordt zelden
opgehangen aan zijn goede bedoelingen maar
altijd aan het middel dat hij daartoe inzet; laat
dus heel weinig ruimte voor nieuwe en oncon-
ventionele middelen en is dus eigenlijk heel
conservatief.

Ik heb me vaak afgevraagd waar dat mee te
maken heeft en ik vermoed dat het verenigings-
karakter van politieke partijen en de daaruit re-
sulterende behoefte van leden om zo concreet
mogelijk invloed uit te oefenen de belangrijkste
reden is. Een kader dat haar politieke leiders
slechts doelen mee geeft en verder vooral veel
vertrouwen om zelf de middelen te kiezen, is be-
trekkelijk zeldzaam. Als deze gedachte juist is
dan zou dat dus ook kunnen betekenen dat er
een aanzienlijke spanning bestaat tussen het
traditionele verenigingskarakter van een leden-

partij en het vermogen van diezelfde partij radi-
caal en vernieuwend te zijn.

Bussemaker en Van der Ploeg geven in hun
inleiding aan veel te zien in het ‘radicale mid-
den’ als nieuwe richting voor het sociaal-demo-
cratisch denken. Dat ben ik met ze eens en het is
een verdienste van de redacteuren en auteurs
dat met name het begrip ‘radicaal’ in de bundel
op een heldere en aansprekende wijze wordt
neergezet: radicaal in ambitie, in analyse en in
het vermogen nieuwe antwoorden te verbinden
aan oude waarden. Wat er nou precies met ‘mid-
den’ wordt bedoeld blijft evenwel nogal ondui-
delijk. Dat deed Ad Melkert gelukkig beter bij de
rede die hij uitsprak bij de inontvangstneming
van het boek, op een manier die overigens ge-
heel consistent was met hoe hij daar al eens eer-
der over had geschreven, bv. enkele jaren terug
in s& d. Bij het radicale midden ‘gaat het om de
bereidheid tot ingrijpende maatschappelijke
vernieuwing in combinatie met het verwerven
van een breed draagvlak voor verandering’. En
voor dat brede draagvlak kan tegenwoordig geen
politieke partij meer om het midden heen.

Het begrip ‘radicaal midden’ vormt daarmee
een belangrijk concept om de Nederlandse poli-
tiek te ordenen. In het sociologische midden
zijn immers alle grote partijen noodzakelijker-
wijze geïnteresseerd. Maar waar het cda tradi-
tioneel op het sociologische én het politieke
midden is gefixeerd, hebben zowel PvdA als vvd

potentieel altijd de bagage gehad om het socio-
logische midden aan te spreken met politiek
radicale ideeën.

Het is dat vermogen om radicaliteit met een
groot draagvlak te combineren waardoor paars
nog steeds beloften met zich mee draagt, juist
ook voor een Partij van de Arbeid die in een zelf-
de richting haar vernieuwing zoekt. Maar belof-
ten verschralen als ze niet worden ingelost; radi-
caliteit wordt leeg en draagvlak verkruimelt;
daar laat het Jaarboek genoeg voorbeelden van
zien. Een vertwijfeling die kennelijk ook voor de
redacteuren van Leven na Paars? op de loer lag.
Het verhaal wil dat de laatste redactionele toe-
voeging het vraagteken achter de titel betrof. 

64

s & d 1  |  20 0 2  

boeken Wouter Bos bespreekt Zeven jaar paars en Leven na Paars?

S&D_Nummer_1_2002  16-09-2002  12:54  Pagina 64


