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Het is zeer de vraag of men het huidige kabinet als een paarse co

alitie in ideologische zin kan beschouwen. Meningsverschillen 

over levensbeschouwelijke kwesties tellen namelijk niet echt. Een 

heel ander thema staat centraal: Nederland als een staat die door 

stroperige besluitvorming, door een algemeen corporatisme, 

wordt gekenmerkt. 

V
JnJI hct cind vJn de jJJ'Cn 

zcvcntig komt n1cn in hc

'>chouwinocn over Ncdcr

!Jnd<,c po~itick nict zclden 

de uitdrukking tcgcn clJt in dit land de 

conk<,<,ionelen net zo lang 

JJn de macht zip1 Jis de 

boi'>JCWickcn in de Sovjct

llnie. Na I 'J'JO kwam ccn 

variant in o1nloor: 111 

NcdcriJnd zijn de conks-

~ionclcn nog !anger aan de 

rnJcht dan de hol'>JCwie

kcn die in Rus!Jnd hehhen 

uctgcoclcnd ,\len zou de

zc ohscrvatics kunncn he-

jui<,tc plJJl'> hen. WJnnccr mc11 hct 

over 'p<Jars rcgcrcn' hcctr, dan gaat hct 

in de cer'>le p!JJts om de vcrwJchtin

gen die men dJarovcr koc'>lcn. c11 hct 

hccld van de 1\:cdnland<,c politick 

waarin die vcrwachtingcn 

J1i1"'cn. lk rneen dat cr in 

dit orzicht dric vJn zulkc 

bccldcn Ieven. met clJarJan 

gckoppcld '>peciliekc vcr

wachtingcn over wat ccn 

puar;., kabinct zou gaon 

vcrrichtcn. 

Confessionelen uit 
de macht 

schouwc11 Jls de grond- 0 Hct cn'>tc heclcl is nog hct 

toon voor hct paarsc lc- Prof drs B.A. G 1\1. '>irnpclst, e11 hct ligt hcslo-

venslied. en i1Jngcz1cn ik Trolll{l ten in de stclling dar de 

de <111Lior irrlclicclurcli, van die zimncdc conlc<,<,ionclc pJrliten, en lJtcr het 

hen. en met ccn zekcrc tcvredcnhcicl 

VJ'>l hch kunncn <,tcl\cn dJt dczc ce11 

'>lJJndc uitdn1kking wnd, - cen Jtoris

mc waarvu.n de auteur anonicn1 i.:.., gc

wordcn. zoJl<, het h11 cchte sprcek

woordcn hool'l, - komt het rniJ voor cbt 

ik voor clczc lczing de jui<,tc tnJI1 op de 

1. Tcbi """ ccrr /czrr1rj •Jrhou,/crr of' .lc \lll.lic

,/,1/j '/'.cdr\ /JrZirrr. /lei />iliii'IC /.:<1hirrcl 1'<1111111 

/ci'CII\/JC\c/JOIIIJ'c/1)/.: {ICI>{ll'c /l(f. <jCOI'<j<llll

\CCr.J./oor ,/c Tho ill <I',\ lore 1\c<!.lcrllic err hci 

\'crlhirr.l "'"' K<~iholickc ,\Lidhth<l/'l>c!IJkr 
( lu}ilrris<llin, 1 s rroi'CIIihcr 1 ()IJ >. L/ircc/,1 



CDA al vanal de pacificat1e van 1917 in 

hct centrum van de macht vnkercn, 

wat tot I 'J67 gcba<.eerd wa'> op hct kit 

dat mccr dan de heltt van her clcctoraat 

zich tot confe'>'>ionelc parti)en hekcnde, 

ICt'i wat zich onder mecr vcrtaaldc in 

hun pcrmancnte en mec<,tal domineren

dc aanwczighcid in opeenvolgende IT

gcnngen. De clectoralc tcrugval vanaf 

de prcn ze'itig hccft aan dit laat'itc tot 

I 'J'J-1 nict'> vcranclcrd. uitgczondcrd dan 

de pcriode van her kahlllet-Dcn Llyl 

lk 1nmiclclck tot CDA gdu<,ecrdc par

tl)en ,Jaagden cr nu in clezclfde politie

ke macht uit te odcncn op ha'>i'> van 

zo'n 10'){, van cle <,tcmmen. in plaah va11 

op de meer dan 50% in het ti1dperk der 

Verzuillllg. 

Ovengen'> ligt de werkelijkheicl genu

anceerder De drie gmte confc.,.,ionelc 

partqcn tmkken lang 11iet alti1d <,amen 

op. en hoewel de kathol1ekc parti1. ol 

het nu de RKSI' wa'>, of de K VI' icen 

t1jdlang mimi'> de KNI'J, altijd in de re

gcring zat. hehhen CHU en ARI' vcr

'>Lhillcnde hTen deel uitgemaakt van 

de oppmitie len twccde. en heLmgriJ

kcr rclat1vering i'> dat de LOiltc'i'iionclc 

portijen weli'iwaor mee<,te11ti)d' aan de 

rcgcring \VZIJTll, lllJar tdlccn hij uitzon

dering - eigenlijk ollcen in het derclc 

kah1net Ruy'> de Becrcnhrouck. I '!2'!-

1 'J.B - zonder dat daarvan ook andcrcn 

decl uitmaakten. 7clt, de C:oal1t1e van 

de iarcn dcrtig telde ook mini<,ter' van 

hijvoorhccld Vri JZi nnig -I )cmocrati'iche 

hu1zc En na de Twcedc Wcreldoorlog 

\VJrcn de rcgcnngcn ..;teed.., lkahincttcn 

vZin gcmcngdc -.anlcn'-ltclling' zotd.., 

I )reT'> ze noemde tcr ondcr,chciding 

van cle C:oal1t1c van C:olipl. JUI'>t om 

duidcll)k te makcn dat hier partijen met 

een geheel vcr,chillcndc 1deolog1'>Lhe 

en progranlnlati-.chc achtcrgrond .. a

menwcrktcn. Drce<, had achtcral nog 
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verdcr kunnen gaan met dezc om'>chrq

ving van de naoorlog'>e kahinettcn de 

'gcmcngdc ~Jnlcn-,rclling' ..,iJJt ook op 

het kit dat de conic'i'>lonelcn zowel 

partiupcerden in kJhinctten met de 

l'vciA al<, partner, al'i 111 clie met de 

VVD. Zulke relat1veringcn nen1en niet 

wcg dat de gmmlgcdachtc hii clit hecld 

van de Ncdcrland'>c pol1t1ck. al, gerc

gccrd door ccn va..,tc rcgcring-.pZlrtiJ, 

toch ecn jui<,tc 1'>. Vanuit denwuati'>ch 

oogpunt i-, hct nict gczond a]..., CCn por

tiJ. ol c'cn conglomnaat van part11en. 

altijd moM weer deel Ulllllookt von de 

rcgcnng. l)at 11., nict gocd voor hct po

litlekc 'itel'>cl al·. zodanig, maar het I'> 

ook nict gocd voor de hctrcllcmk par

tij. Llit dczc ovcrwcg1ngcn V()lgt L'l'll 

cnig~..,zin'-1 forn1ccl argu1ncnt voor cen 

paar'-lc coalitic, \VJZlr dczc 111 de 

Ncdcrland'ic 'iltuatic de cn1gc comhina

tle van pol1tickc pJI"liJ<:n 1'>. van rclc

vantc' pol1t1ckc partiJCll. 0111 de klc1nc 

partiJ<:ll illlk'> en rccht'i n1et mec tc hoc

ven tcllcn. d1c ecn 'itJh1clc rcgnlllg'>

mecrdcrhcid oplcvcrt 

f)czc argumcnttttic voor ccn pttar~..,e co

alitJc i~.., in wczcn ncgatiel. HILT gJJt hct 

cr nict om wat zo'n u>al1tic inhoudcliJk 

wil en piT'>tCcTt. hicr gaat hct crom hct 

Cl);\ cu" hu1tcn hct Cat'ihlll'> tc hou

dcn !\lager mJg d1t lll()ttcl :~cll()C11ld 

worden. OllZillllig nict In 1'!71 wnd 

voor hct ccr'>t 111 cc11 gr<>te 'tad 111 hct 

Zuidcn ccn hurgenlcT'ilcr van l'vd.-\

huizc hcnocmd. met cTn genlcTillcraad 

\VZlJr de conlc'-l'-llOnclcn t()Cil Jl()g ~.,teed..., 

over ccn ah'iolute mccrdcrhcid hc,chlk

tcn. Tocn 1k hem later vr<>cg hoc h11 

ZIJil pmitic '>Lhzlltc. gal h11 hct ant

woord dat aileen al hct loutcrc kit dot 

ccn politick<: hu1tcn'ilaamlcr het hurgc

mce<,tcr'iamht Ultockndc crtoc hod _c:c

lcid dat alkrlcl 1nlormclc kong"' 

opgchrokcn warcn en hct opcnhaar hc

'-Jtuur zi jn nJam zo meLT WZlZlr lllZlZlktc 
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Zein eftcct zou een paars kabinet 

ideal iter ook uitgelokt moetcn hcbhen. 

Zo zou men mogen verwachten dat de 

bcnocn1ing van een n1ini~tcr van 

Landbouw die niet van CDA-huize is, 

verlris<;cnd wcrkt op de vcrqrengcling 

van ministerie en het Croene Front, dat 

zijn naam nict aileen aan zijn agrarische 

achtergrond, maar ook aan zijn onuit

gesprokcn partijvoorkeur tc danken 

heeft Of zulke eHecten inderdaad zip1 

opgetreden is echter een kwestie van 

noest onderzoek, dat nog nict verricht 

is. Kijkt men niettemin naar henoemin

gen voor de hoogste ambtelijke tunc

ties op de ministerics, dan krijgt men 

wei degeli1k de indruk dat de lange ti)d 

vanzelfsprekende dominantie van hct 

CDA aan het verdwiJnen is. Dit is. voor 

aile duidclijkheid, niet mccr dan ecn in

druk. 

De moderne Antithese 
Fen twecde heeld van de Nederlandse 

politiek met daaraan gekoppelde ver

wachtingen aangaande een paars kahi

net, is identiek met hct eerste, maar 

geeft daarnaast ook een positieve argu

mcntatie voor zo'n kabinet. Hicr is hct 

eerstc beeld namelijk op een bepaalde 

manier idcologisch gekleurd In het 

driestromenland van de Nedcrlandse 

politiek meanderen die stromingen vol

gcns deze visie or ccn onlogischc ma

nier door elkaar; zo onlogisch dat de 

mctafoor van strorningen niet vol valt 

te houden, want rivieren en stroompjes 

kunnen wei in elkaar uitlopen, maar 

nict over elkaar heen. In aile simpelheid 

komt hct echtcr hicr op necrc PvdA, 

VVD en D66 vertegenwoordigen in 

kwestics van lcvcnsbcschouwelijke aard 

en maatschappelijke cthiek een brede 

consensus. Deze kan zich echter poli

tiek nict manifcstercn, omdat zij tege

lijkertijd verdeeld worden door vee! 

zwaardcr wegendc vcrschillcn or de 

terreinen van sociaal-economi<,che poli

tick. Dat vcrtaalt zich dan weer in kahi

nctten van gcmengde samcmtelling 

met hct CDA die JUist dankzij de diepc 

meningwerschillen op dit laatste ter

rein zip1 chr·i-,tell)k-con<,ervatieve op

vattingen kan doorzetten, al wa-, hct 

aiken maar omdat dcze stcunen op de 

kracht van het bestaandc. Een paars ka
binet kan, bevrijd van dezc drukkendc 

last, als her eenmaal tot stand is gcko

men - want dat is aileen maar mogclqk 

als de sociaal-cconomische meningwer

schillen overbrugd zip1, gepacilicecrd 

of in de koelkast gezet- nu juist zijn or

gani<;che eenheid op het terrein van de 

nict-matcriclc kwesties demon<,treren 

lk geloof te mogcn stellen dat dit zcker 

in de jaren zcventig en tachtig het stan

daard-plcidooi was, zoals dat vernomen 

werd uit de kringen van het /)cs Indcs

beraad, maar ook in de media die zich 

op gezette tijden bij gebrek aan bcter 

aan dit onderwerp waagden Dit waren 

vanzelfsprekcnd ook de jaren dat zulkc 

kwesties- met name de wettelijkc rege

lingen rond abortus en euthanasic 

hoog op de agenda van de polrtiek 

stonden. 

1\lerkwaardig is dat deze visie niet ai

leen een eigentijdse variant van de 

Antithese is, ditmaal bedacht aan de 

andere kant van de Kamer dan die van 

Kuyper, maar met name bij de vorming 

van het kahinet Lubbers-Kok ook met 

kracht verdcdigd door het CDA dan 

ec.hter vooral om D66 buiten het kahi

net te houdcn, als 'tc libertair' juist op 

de terreinen van maatschappeliJke 

ethiek. I\ len moet echter aannemen dat 

het hier gelcgenheidsargumentcn be

trot, waar hct programma van de PvdA 

dczelfde of overcenkomstige punten 

bevatte als dat van \)66 

Als dit beeld van de Ncderlandse roli-



t1ck kloptc, dan zou men mogcn vcr

wachtcn dat, nu cr inderdaad ccn paar

sc coalitic tot qand is gekomcn, dczc 

1ndcrdaad op het tnrcin van hctwtstc 

lcvcnshcschouwcl ijkc vraagqukken 

haa,- amhitics ntct aileen zou toncn, 

maar ook waar zou makcn. Van hct cen 

noch van hct andcr is cchtcr sprakc. 

Hct rcgccrakkoord dat aan dit kahinct 

ten grond-.lag ligt hcvat cigcnlijk gccn 

puntcn van helang op dit tcrrein, en in 

hct atgclopen jaar zip1 zc ook nict aan 

de ordc gekomen en atgchandeld ovcr

ecnkomstig dcze verwachtingen over 

wat paars voor verschil uit zou mak<:n 

in de Nederlandse rolitiek 

lk gcel dezc vcrklaring voor wat zc "· 

ccn vcrnwcden dat wcliswaar piau" he\ 

i~, n1aar toch nog vcrdcr gctoct-.t zou 

moctcn worden alvorcm haar tc acccp

tcrcn. 

1\\aar cen twccdc vcrklaring, d1e oven

gem cvcnecns een spcculaticl karaktcr 

nict kan worden ontzcgd, 1..., voor llliJil 

gcvoel vee\ ovcrtuigendcr Hicr111 

wordt het hecld van die moclcrnc anti

these vcrgrutzcld, als ccn mythc waar

aan aile parti)cn zich om uitecnlopcndc 

redencn hechtcn, cen 

mythc waarin vcrlichte, scculterc panij

cn "itaan tcgcnovcr ccn con-..crvaticvc 

en chri'>lelijkc len aalltal ja1-cn gclc-

den, notahcnc hiJ de v1c-

Hoc valt dit vcrklaren: 

Waarom beantwoordt 

paars, althans tot nog toe, 

in dit opzicht in het ge

hccl niet aan de vcrwach-

De gedachte dat 
nng van hct vqlcn

twintlg)ang hc...,taan von 

!)(,(J, is dezc vcrgruizeling 

uttgcvoercl in ccn redc d1c 

Bram de Swaan htJ dezc 

gelcgcnheid hick!. lk hch 

die reclc wei gehoord, 

n1aar nooit gclczcn en vcr

trouw op n1ijn gchcugcn 

als ik zijn hetoog op dit 

punt hi cr re lcveer De 

Swaan hevcstigc\e daar de 

algcn1ccn aanvaardc waar

helcl clat de conlc"ionelcn 

zich sinds I 'J 17 in het 

centrum van de macht 

PvdA, 066 en VVD 

het op 

tingcn die daarovcr fundamenteel 
bestonden I en misschien 

nog wei hestaan)' lk zie 

twee mogelijke verklarin

gen, ccn hinnen hct boven 

geschetste becld, en cen 

die juist clat beeld zc\1 he

treft In de eerste plaats 

zou de geclachte dat PvdA, 

D66 en VVD het op ee11 

tundamenteel niveau eens 

niveau eens zijn 

over een aantal 

levensbeschouwelijke 

kwesties zou wei 

eens niet kunnen 

kloppen. 

zijn over een aantal lcvensbeschouwe

lijkc kwesties wei eens niet kunncn 

kloppen. Zo vreemcl zou dat niet zijn, 

niet aileen als nog eens in herinnering 

wordt gernepen hoe de initiatief-wet 

inzake abortus indertijcl in de Eer<,te 

Kamer schiphreuk Iced op een klip van 

dissidente VVD-scnatoren die onder 

water was gcblcven, maar ook als men 

in a<mmerking neemt de onmiskenhaar 

cultureel conservatieve inslag die de 

VV\) paart aan hct heplciten van ecn 

onbekommcrd economisch lihcralisme. 
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hehben weten op tc houdcn, en tot zo

vcr school cr niets opm<.Tkell)ks in ZtJn 

verhaal. /\bar daar was, zo stelde htJ, 

wei een prijs voor hctaald door op al

lcrlci terreinen compromi"en te sluttctl 

met hun coalitiepartncrs, met name ook 

op die lcvcnsheschouweliJke puntc11 die 

ccrder hct schcrpst henadrukt warcn 

lk zou zijn these met ccn voorhccld lilt 

eigcn crvaring willcn illustrcrcn In 

I '077 trad ik tiJtlcns de vcrktcztngscam

pagne voor de Twcedc Kamer 111 

Lindhovcn in debar met ccn plaatseliJkl' 
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CDA-coryfee en het aspirant-Twecde 

Kamcrlid Ed Nijrcls, (die er hier verdcr 

niet toe doctl. Het gehoor he<;tond uit 

leerlingen van een Lagerc Technische 

School, van wie ik mij vooral de klassen 

met automonteur-; huinner· als een nict 

gcmakkelijk tevrcden te stcllcn gehoor 

Toch lukte het mij or tenmimte ccn 

runt duidelijk als overwinnaar te voor

schi)tl te komen. Dat was toen mijn 

CDA-gesrrek-;partner gcdragen het 

woord had gcvocrd over de polrtieke 

a-;pecten van hct ahortuwraagstuk en 

hct stand runt van zijn rartij in deze, en 

ik, toen ik aan de bcurt kwam, volstond 

met de conclusre: Nou jongens, jullie 

hebben het gchoord Volgens het CDA 

i<. abortus moord tenziJ je vijt dagcn 

vantcvoren de dokter om bedcnktijd 

hcbt gevraagd' 

Het twecde beeld van de Nedcrlandse 

politick klopt dus niet, ol althans niet 

in hooldzaak. De centrumrmitie van 

de conle<;<;ionelen bestaat, maar zrJ hch-

hen die te dankcn aan cen ingenieuzc 

opstelling, waarhij ziJ steeds eigen be

ginselen hebhen ingcrui\d voor hct he

houd van de macht. De gclukkige 

conscquentic or omstrcden lcvensbe

schouwelijke kwe;tie-; is dat dit hcclt 

geleid tot politicke compromisscn, als 

ten aanzicn van abortus en euthanasic, 

die niet aileen in de rraktijk heel gocd 

hlijken te wcrken, bcter waar;chijnlijk 

dan wanneer ccn van de daarhij betrok

ken parti)en aileen haar zin had gekrc

gcn, maar dat die orlossing ook door 

de overgrote meerdcrheid van de be

volking geaccertecrd is, en hct <;trijd

punt zc\1 daardoor van zijn politickc 

scherrte i; vnlost. Als dczc slot>om 

JUist i;, dan is daarin nict aileen eer1 be

vc.:;tiging en waardering tc lczcn van de 

traditionele, zo typisch vadcrlandsc 

(want a\ tcruggaand op cen rolitiekc 

cultuur die vee\ ouder i> dan de vor

ming van hct Koninkrijk der Ncdcr

landcnl politick van her \chikkcn en 

plooicn', maar- dan vcrklaart dit ook 

De I wee uoonwmnste hclcidstrekkC11 um1 pours, de do111inmtlic 1'!111 het ]i1It711Cii:'lc helcid 
ouer a/ hct andere, e11 de Pcronderstcldc uersterki11!j uan eco11011Iische 11111rkllPer-kuu; door 
qrootsclmpse m}ulcrinq, zijn i11 hct gchcclnict exclusief pcims. Lfoto /)iJk,lr<~ flVi 



waarom het aantrcden van het paar<;e 

kahinet nu jui'it niet tot allerlci vnornc

mcm hedt gelcid op deze terreinen de 

bakcm ingrij~wnd te verzetten, en de 

ontwikkcling van een heleidspraktijk 

van nu cen )Jar die daarmee congruent 

['). 

Politiek verstard stelsel 
doorbroken? 
Fen volgcnd beeld van de Nederland<,c 

politick i'> een vanant op het voorgaan

de, maar het be<,taat heden ten dage 

nog maar bij ecn partij D66 Dit 1'> bet 

heeld van een politiek vcr<,tard <;tcl.,el, 

dat de <,taat<,hurger grntendecls buiten

<,pel zet, ot bet nu gaat om 

in deze '>ker iet-, tot <,tand zou worden 

gebracht Fn het voorncmc11 daartoc is 

inderdaad va<,tgclcgd 111 hct regccr

akkoord, al i'> hct duideliik dat in 1edcr 

geval de VVD met lange tanden hcelt 

getekend 

Fnkclc weken gclcden heclt hct paar'>e 

kahinet eindclijk een notitic over dit 

thema naar de Tweede Kamer ge<,tuurd, 

waarvan de voornaam<.,tc ccn \VtJziging 

van het kie<,<,telsel en ecn voor<,te[ tot 

tnvocnng van ccn vorm Vdll rclcrcn

dum hetreltcn. Crote gc-c<,tdrtlt zit cr 

nict achter. Fr i'> <,prakc van ce11 'voorlo

rigc kcuzc', en van 'ccn mogclijkc rndc-

ling' van nicuwc be'->-

rcgering~vorn1ing dan vvel 

om de per<,onele samen

<,telling van de volkwerte

gcnwoordiging ot de 

hezetting van het burge

mce<,tersamht. Aangez1en 

de 'oude partiJcn', en in 

het hiJzonder hct C:DA 
het sterkst gccommitteerd 

Het regeerakkoord 
di'>lricten Fcht gekozcn 

hcdt het kahinet kennc

lijk niet Dat is vreemd. 

want dat zou men wei mo

gcn verwachten nu het 111 

deze not1tic ecn keu'> 

hcclt gemaakt uit dc dric 

modellcn tot hervorming 

van het kabinet-Kok 

vormt een 

democratisch 

deficit. 

worden gcacht te zijn aan dit <;te[<,cl, 

wa<, 111 ieder geval hij [)()()de verwach-

ting aangaande 'paaro;' deze: dat nu ein

delijk, na de achtereenvolgende 

mi'ilukkingen uit het heg1n van de jarcn 

zcventig (de liquidatie van de voor<,tel

lcn van de <;taat<;commissie C:als

Donnerl, hct begin van de jaren tachtig 

(de pogingen van kort<;tondig minister 

Van Thijn deze zaken opnieuw op de 

polit1ckc agenda te plaaben) en het he

gin van de ]Jren negentig (de a[, tromt

priJS voor het uitsluiten van [)(J(J a[<, 

rcgenng<,partner gevoerdc di'>CLI'iSie'> 

over '>laatsrcchtcli)ke vernieuwingen in 

dc Kamer, waarvan men cigcnliJk n1et 

ccns kan zeggen dat deze berg commi'>

sies zclt<, maar een levensvatharc en tot 

vnnrtplanting capabcle mui<, heelt ge

haard'r. dat na dit aile, nu wei dcgclijk 
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van het kic<;<,telsel d1c wa

ren uitgcwerkt door de met minlstct·s 

en o..,taat<.;-;ccrctano.,o..,cn volgcptlktc zogc

naamdc '/'dini-,tcni'lc commi.,.,ic '>taat

kundigc vcrnicuwing' Twcc van dtc 

modellen ZIJ!l al ecrdcr in de Neder

lamhe politick aan de orde gewee<,t 

Het gemat1gde di<,triuen'>telscl wcrd 

ruim vijkntwintig )Jar gclcden zondcr 

<,ucce'> voorge'>leld door de '>laJtscom

mi<,<,le Cals-Donner, en het 'l)uil'>e lll<J

dcl' werd nog in I <J<Ji vcrworpcn 111 het 

kader van de toen gevocrdc d1scussre' 

over <,taahrechtclqkc hcrvorm1ng 

Volgcns ecn oud he'>luurlqk gchn11k 

\Vordt ccn voor'-ltc! at~nvaardhaar gc

maakt door het '>amen 111 tc dicncn mel 

twec andcre d1e cclatante nadclcn lwh

hen. I )at i-, hiLT ook gchcurd. Nadat de 

ledcn het gematigd di'>lrictcllStclscl en 

hct I )uit<;c '>lei-,el haddc11 herbuwd 
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vond dc 'J'dinisteril'le commi-,-,ic qaat

kundigc vcrnicuwing' dat in heidc 'itel

sel'i de nadclcn de voordclen 

overtreHcn. Vervolgens is een derde 

model ontwikkcld dat tusscn de twee 

ancien: inzit. Fr komt een di<,trictcnstcl

scl, maar met zulke grotc di'itrictcn dat 

de hezwaren van ccn echt di-,trictcn

stelsel zich niet voordocn, en net als in 

Duitsland krijgt de burger twee stem

men, een om op de landelijkc lijst van 

ccn partij tc stemmen, en ccn om regio

naal te kiezen 

dachte kiesdi'itrict Cron111gcn/h-ies

land/Drenthe/OvcriJssel nu wcrkeli1k 

ccn ~pcciale hand gatln koe:-,tcrcn voor 

de dcrtien regionalc Kamerlcden die in 

dit district zouden worden gekozcn~ 

Als dat zo zou zijn, waarom hcrhaalt de 

klacht over 'de hand tu">cn kiezcr en 

gckozcnc' z1ch dan prccic<.., op gcmecn

tclijk ntveau, hocwcl zclrs de grootste 

gemeentc in Nederland vcel minder 

dan de hcllt van het aantal kiczers in 

een van de nu hedachte landclijke kics-

districtcn tclt~ 

Wat is nu hct doel van dit 

alles' Dat is dat door dezc 

hcrvorrning de hand tu'i

sen kiezer en gekozene 

versterkt zal worden, en 

dat de Kamer niet gevuld 

wordt met volksvcrtegen

woordigers die 'achter de 

brcde rug van de lijsttrek

ker' zoals de D66-uit-

Men vindt dat er .1\laar het voorstel van het 

kabi net vuert ncrgens ook 

maar ccn '>chiJn van empi

risch hcwijs aan voor het 

werkelijkheidsgchaltc van 

zijn vcnvachtingcn over 

de werking van hct nieuwc 

stelscl Over de nadelcn 

politiek iets niet in 

orde is, slaagt er 

niet in daarvan een 

scherpe diagnose te 

stellen en bedenkt ervan verncernt men niet 

veel, hoewcl hct gcvaar 

toch groot is dat hct twec 

soorten kamerlcden 

crccert: landelijkc en re

gionalc Volgcns het kabi

Ilctsvoorstcl rnoeten onder 

drukking luidt in de 
dan maar een of 

bankjcs zip1 geschoven. 

De 'hand tuS'icn kiezcr en 

gekozenc' blijh in deze gc

dachtengang echtcr vcr

'>chrikkelijk dun. Het gaat 

andere verandering 

in de 

staa tsinrichting. 

er aileen maar om dat kiezers cnig idee 

hchhen van de persoon die ze naar de 

Kamer willen afvaardigcn Dat is allcs. 

J'vker kan ook nict bij districten die 

miliocnen kiczers en tu'>Sen de twaalf 

en achttien Kamerzekls omvattcn 

Het lauw gchrachte voorstcl is vri)wel 

overal n1ct ~ccp'-;i~ ontvangen, en overed 

weerklinkt de vraag: voor wclk pro

bleem i-, dezc hnvorming van hct kic<,

stcl-,el cen oplossing~ Daarop i-, gcen 

overtuigcnd ant\voord vcrnon1cn, want 

voorzovn 'de band tussen kiezer en ge

kozenc' al ecn prohleem vorrnt, valt 

niet in tc zicn hoc cleze vcrandcring 

van hct kiesstclsel daar iets aan verhc

tcrt. Zoudcn de hewoncrs van hct be-

de laabten 'gcneralisten' 

naar voren komcn, de 'evcnzecr nood

zakeli)kc tractie-,pccialistcn' zullcn 

hlijkbaar op de landeliJke lijst prijkcn 

Dergelijke zotte ideccn maken duide

lijk waar het aan schort met dezc len 

andere I voot·stellcn tot staatkundige 

vcrandering 11\kn vindt hlijkhaar dat cr 

politick iets niet in ordc i'i, slaagt n 

ntet in daarvan ccn scherpe diagnose tc 

stcllcn, en hcdenkt dan maar een ol an

dere verandcring in de staatsimichting 

11\laar die is in dit gcval hclcmaal niet 

nodig Het staat elke politickc partij 

immers vri) om in de hestaande ncgen

ticn kic-,kringcn I vecrticn mecr dan het 

aantal districten dat het bhinct wil i al

zondcrliJke, rcgionale kandidatcn te 



<,[ellen Srcrker nog: ccn Nederl;md<,e 

politieke pMlij heelt bipla 25 Jaar op 

die man1er haar Tweede Kamerh,act!c 

<,Jmenge<,reld. Lhr wa<, de PvdA. Van 

de vcrwachte ver<,terking van de hand 

tu'-l~cn kiczcr en gckozcnc a]..., gcvolg 

daarvan i'> nooit ict'> gehlcken. ook al 

verplichtte de partlj de bndidatcn do

micilie te houden in het di-,trict waarin 

zij waren gekozen. Dat zou het bhinet 

ook wei wilkn. maar hct <,tclt hct loch 

maar nict voor. omdat het een wijzi

ging van de gronchvct vct-ctst. 

Her Nederland-,c politieke <,tcl-,cl, ol 

hct nu op ecn evenredJghcJd-,.,y<,teem 

<,toclt, ol op cen di<;rrictemtcl-,el. zoal., 

v(H'>r I') 17, hcdt alti1d regcringen van 

gcmcngdc <..,JI11cn<..,Lclling opgclcvcrd. 

Van geen enkelc partiJ bn hct vcrkic

zing-.;progran1n1a daaron1 worden uitgc

voerd. Nadat hct program ccr'>l zijn 

tunctic om kiczcrs voor de p;nrij tc 

wcrven hedt vervuld. i'> her daarna uit

gang<,punt hij de onckrhanclclingcn met 

andere partiju1 over de vorming van 

ccn rcgcring. Hct daoruit volgcndc tT

genng<,programma. het inhoudclijk 

dec] van hct rcgccrakkoord. i-, noodza

kelijkcrWIJZC ccn compromi'> lll'>'>cn de 

opvattingcn van de dcelnemcndc partij-

en 

Smd'> Jaar en dag wordt clczc praktijk in 

Nederland aangcklaagd a], ccn zwakkc 

pick in de democratic ])(,(, ontlccnr 

haM hc'>laamgroncl aan cleze klacht: de 

k1czcr WOJ"dt in kite huilCJl<;pel gezet. 

hij kan wei op ee11 part11 <,tcmmen, 

maar dan wccl hij noch ol dezc in de 

rcgning tCITLhtkomt. noch wat het 

progran1n1a van die rcgcrrng zlll zijn 

,\bar hct voorgc'>tclcle <,lcl-,el hiedt 

hiervoor gccn cnkcle remedie 

Zo'n rcmcdic i'> wei dcnkbaar. maar vn" 

c~<,l helcmaal gccn '>taat'>rcchtciJjkc 

n1aatregclcn Nodig i-, dat pol1tickc par

tijcn z1ch vcrantwoordclqk e11 demo-

( I)\' I :2 ('"' 

crat~<,ch gedragcn. ])at hetekcnt cbt ZIJ 

'->cricuzc vcrkiczing...,pn>grJtnma'..., (>p

'>tellcn, 1n de vnkiezlllg'>'>lriJd de <,lr1Jd

puntcn von dot progrZlllllllJ ccntriJzd 

<,te]lcn. en hiJ de onderhamklingen 

over hct rcgcnng-.,progrJmma op grond 

van hun progranlmJ'<.., tot compromi..,-.cn 

komcn. Op d1c manicr kan de k1czcr 

nagaan in lwcvcrre de parlJJ hct con" 

tract dat deze met hem i..., aangegaan 

i'a]., giJ op llliJ '>lcnll, dan zal 1k trach" 

ten het volgende program te vcrwezen

lijken'l nJJI vcrnHlf.!Cil heclt uitge

vo•_Td 

In d1t opz1cht vc,rmt hct rcgccrakkoord 

van hct kahlllet,Kok ccn dcnwcratl'ch 

dchcit. I )at door 1 in !lormatcur Kok de 

vcrkiczing...,progrJmmJ''-1 Jln1cteen '-lterk 

gerclativeerd werden met hct argument 

dat cr '>ind' hun va'>l'>tclllllg al zn 

maanden waren vcrlopcn. en de wcreld 

nict '>til wa'> hl1jvcn <,laan. i'> tot daaraan 

toe. al kan men zich vcrvolgen'> alvJ"a, 

gcn ot dit vcroudcring<,prohlccnl n1ct 111 

dczclldc mate oplrccdt hlJ hct rcgc" 

ring.;,;progran1n1a. Vanurt democrati'-lch 

gczicht'>punl " hct cchtcr zomlcr mccr 

duhicu<.., J]<.., 111 hct rcgcnng'-lprogrommo 

van de nJcuwc reger1ng allcrlcJ hclcJd,, 

voorncnlell'-1 '-ltJJil, die 111 geen von de 

verkiczrng<..,progronlmo\ te vrrH.kn ZIJll 

en die in de verklezrng'-lLJillpognc gccn 

enkelc rol hchhcn gc'>Jweld I let duJdc" 

IIJk'>le voorheeld ZIJll h1cT de hczuJili" 

glllgen op hct wetcn'>chappciiJk en 

hoger ondcrwiJ'>. gckoppcld aan cen a], 

gcmcnc inkrimprng van de unrvlT'-lltZllJT 

<,tudieduur Zo cr rcdcJlCll he'>laan ()ill 

hicnoc tc hc.,]uJtcn hc,tc>llden d1e al 

vecl ccrdcr precrc<.., zo, ll1JJr 111 gecn \'Jll 

de dric verkrczJllg'-lprogrommJ'-1 Zllll :::::c 

tc vlllden. en gcen cnkclc pailiJ hcelt 

zc in de vcrklczrng.,LJillpognc gchntlkt 

0111 <..,ll'lllllll'll tl' \\'11l11L'I1 

I )c dcnHJLrJtrc wordt crn<..,ttg oongctJ'-lt 
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als ccn regccrakkoord niel een duidelij

ke relatie vcrtoont rnet de verkiezings

prograrnma\ van de dcclnerncnde 

partijen, lenzij rnen democratic opvat 

als een blanco mandaat aan politieke 

!ciders orn naar cigendunk tc regcrcn. 

Hct gaat hier orn een heel wat groter 

en reeler democratisch tekort dan de 

grotendecls vermccnde waarovcr in de 

afgclopcn jarcn zo uitbundig is gcde

battccrd in het kadcr van de C:ommissic 

Deerman In dit opzicht vorrnt het re

gccrakkoord van hct paarsc kabinet 

zondcr mccr zijn vitiu111 oriqi111s. 

Een consensusdemocratie 
Er is, tenslotte, ccn vicrde bceld van de 

Nederlandsc politick, sterker van de 

Nedcrlandsc samcnleving, waaraan dui

dclijke vcrwachtingcn zip1 gekoppeld 

over de noodzaak en prestaties van ccn 

paars kabinet, en dit is de laatstc jaren 

naar miJn indruk hct ovcrheersende. 

Dit is het bccld van Nederland als ccn 

consen<,usdemocratie waar nooit duide

lijk wordt gekozen, Nederland als een 

samcnleving, waarin zowel 'hct primaat 

van de politick' als 'het primaat van de 

vrijc markt' wordt aangetast, en nict lot 

zijn recht komt door kartels, corpora

tisrne en de algemcne \troperigheid' 

van war wordt genoernd 'hct rnaat

schappelijk middenvcld' Waar dit laat

stc vooral wordt geassocieerd met het 

CDA, ligt de oplossing voor de hand 

de vorming van ccn paarse coalitie, die 

doortastend optrecdt en politick zowcl 

als economi'>ch nurnte schept. In de 

meestc commcntarcn over paars is hct 

deze verwachting die duidclijk de over

hand hceft over andere. En hicr gaat 

hct ook voorzcker om vcrwachtingen 

die in de regering zclf, en de haar steu

nende partijlcidingcn, gedefinicerd zijn 

als ambities. 

Naar mijn inzicht is dit bceld van 

Nederland ecn karikatuur, is hcl gro

tendccls gcbasccrd op een louticve 

diagnose zowcl van de Nedcrlandsc sa

mcnleving als van de Nedcrlandse poli

tick, en gaat hct tevecluit van duhieuzc 

econom1sche opvattingen, die meer ccn 

idcologisch karakter dragcn dan dat zij 

door de empiric gesteund worden - ook 

al zip1 het opvattingcn die de laatste Ja

ren in de Wesrerse wcreld dominant 

zijn Want dit i'> natuurliJk paradoxaal 

dat cr encrzijds gcsproken wordt over 

een cindc van 'grote verhalen' en de uit

putting van politickc idcologiccn, maar 

dat wij anderzi)ds en in feitc in ccn ui

terst ideologisch lijdpcrk Ieven, waarin 

de onbelemmerdc expansie van her ka

pitalismc gevicrd wordt nicl aileen als 

onontkoomhaar, maar ook als hoogste 

wijsheid Wat in icder gcval nict ont

kcnd kan worden is dat deze ideologic 

in veel opzichten hct onderliggendc 

programma van paar<, vormt. zoals dat 

in het regecrakkoord en in de regecr

praktijk gestaltc hceft gekrcgen, a! gaat 

hct hicr ntct om een monolict. 

Daarvoor vormt in iedcr gcval de mi

nister van Socialc Zakcn tezcer ecn 

dwar~liggcr, die onlangs \Vaar~chu\vdc 

tegcn ecn beeld van paar<, als een 'coali

tic van twecverdicncndc carricrckonij

nen en blinkende glasarchitectuur', en 

ik citecr verder llc:xihilisercn' De-

rcguleren~ Aanpal.,scn ot wcgwczcn~: 

het rcfrein van vcle paarse mometllcn' 1 

Fen karakteristick voorbecld van dezc 

door .~1elkcrt gekritisecrde gestalte van 

paar<, vom1t de voorgcnomcn vcrrui

ming van de winkeltijden Dit ondcr

wcrp dat zich op het ccr<,te gcztcht 

!cent tot een praktischc discussie over 

de relatieve voor- en nadelen, hecft ec:n 

sterk ideologischc lading gekrcgen, en 

wei in een mate dat ccn twcetal waag

halzen uit de l'vdA-fractie in de 

Tweede Kamer deze verruiming hi1 her-
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als een regeerakkoord ni et ee n duidelij 

ke re la ti e vertoo nt met de verki ez ings

program ma's va n de dee lnemende 

partij e n, tenzij me n democratie opvat 

a ls ee n blan co mandaat aan po liti eke 

le ide rs o m naa r eige ndunk te regere n. 

H e t gaat hier o m een heel wa t g roter 

e n reë ler democratisch tekort dan de 

grote ndee ls vermeende waarover in de 

afgelopen jaren zo uitbundig is gede

batteerd in het kader va n de Com miss ie 

Deetman . In dit opzicht vormt het re

geerakkoord van het paarse kabinet 

zo nde r meer z ijn vitiun1 onginis. 

Nederland ee n karikatuur, is het gro

tendeels gebasee rd op een fo utieve 

diagnose zowel va n de Nederlandse sa

me nlev ing als va n de Nederl andse po li 

tiek , en gaat het tevee l uit van dubi euze 

eco no mi sc he opvatt ingen, die meer een 

ideo logisch karakter dragen dan dat z ij 

door de empirie ges teund wo rde n - ook 

al z ijn het opvattinge n die de laatste ja

ren in de Westerse wereld dominant 

z ijn . Want dit is natuurlijk paradoxaal: 

dat er enerzijds gesproken wordt over 

ee n e inde va n 'grote ve rhalen ' en de ui t

putting va n po li t ieke ideologieë n, maar 

dat wij ande rzijds e n in feite in een ui 

terst ideo logisch tijdperk leven , waarin 

de o nbele mm erde ex pansie va n het ka 

pitalisme gevierd word t ni et alleen als 

onontkoombaar, maar ook als hoogste 

wijsheid . Wat in ieder geva l n iet ont

kend kan worden is dat deze ideologie 

in vee l opzichten het o nde rligge nde 

programma va n paars vo rmt, zoals dat 

in het regeerakkoord e n in de regeer

praktijk gesta lte heeft gekregen, al gaat 

het hi er niet o m ee n mon o liet. 

D aarvoor vormt in ieder geva l de mi 

ni ster va n Socia le Zake n tezeer een 

dwarsligger, die o nlangs waa rschuwde 

tegen een beeld van paars als een 'coa li 

tie van tweeverdie nende carrièreko nij

nen e n blinkende g lasarchitectuur', e n 

Een consensusdemocratie 
Er is , tenslotte, een vie rde beeld va n de 

Nederlandse politiek, sterke r va n de 

Nederlandse samen levi ng, waaraan dui

delijke ve rwachtingen z ijn gekop peld 

over de noodzaak en prestaties van een 

paars kabinet, en dit is de laatste jaren 

naar mijn in druk het ove rh ee rse nde . 

D it is het beeld va n Nede rl and als een 

consensusdemocratie waar nooit duide

lijk wordt gekozen , Nederland a ls een 

sa me nleving , waarin zowe l 'het primaat 

va n de po li tiek' a ls 'het primaat va n de 

vrij e markt' wordt aangetast, en niet tot 

z ijn recht komt door kartels, corpora

tisme en de algemene 'stroperigheid' 

van wat wordt genoemd 'het maat

schappelijk middenve ld '. Waar dit laa t

ste voora l wordt geassocieerd met he t 

CDA, ligt de op loss ing voor de hand : 

de vo rmin g va n ee n paarse coa li tie , die 

doortastend optreedt e n politiek zowe l 

als economisch ruimte schept. In de 

meeste commentare n ove r paars is het 

deze verwachting die duidelijk de over

hand heeft over andere . En h ier gaat 

het ook voorzeker om verwach tingen 

die in de regering ze lf, e n de haar steu

nende partijleidingen , gedefinieerd z ijn 
als ambities. 

Naa r mijn in z ich t is dit bee ld va n 

ik c iteer verde r: 'Flexibi li se ren ! De

reguleren ! Aa npasse n of wegweze n!: 

he t refre in va n ve le paarse momente n'. 1 

Een karakterist iek voo rbee ld van deze 

door Me lkert gekritiseerde gestalte va n 

paars vormt de voorgenomen verru i

ming van de wi nke ltijden. Dit onder

werp dat zich op het eerste gez icht 

leent tot een praktische discussie over 

de relatieve voor- en nade le n, heeft een 

ste rk ideologische lad ing gekrege n, e n 

we l in een mate dat ee n tweeta l waag

hal ze n uit de PvdA-fractie in de 

Tweede Kamer deze ve rruiming bij her-

CDV 12/95 

ha ling heeft geproclameerd tot 'lak

moesproef voor het sociaa l-libera le 

(lees paarse) ge halte va n het kab in et

Kok'. Deze lakmoesproef vloeit voort 

u it de vo lgende parmantige passage in 

het regeerakkoord: "Om mode rne ar

beids- en leefpatronen ni et in de weg te 

staan worden de restricties in de 

Winkels lui tingswet sterk verm in derd. 

Met betrekking tot instellingen in de 

pub li eke sector wordt eenze lfde ge 

dragslijn gekozen." 

Over dat laatste is si ndsdie n ni ets meer 

verno me n, hoewel het voor de burger 

a l ee n e no rm e vooruitga ng zou z ijn a ls 

gemeentehui zen e n andere 'in ste llingen 

in de publieke sector' 55 uur per week 

geopend zouden zijn , de maximurnope

n ingstijd voor w inke ls vo lgens de nu 

ge ldende W inkels lui t in gswet. Waarom 

het kabinet ni et in staat is 

hebben . Bij 'vrije' slui tingstijden leggen 

die voorspe lbaar het loodje, waarna de 

co nsum ent in de auto moet stappen om 

bij de supe rmark t zijn g rote e n b ij de 

benzinepomp z ijn kle ine boodschap

pen te doen. En dat terwijl Neder la nd 

tot nu toe in de Europese Unie na 

België de meeste w inke ls per 1000 in

woners heeft, nergens in de Un ie de fij 

nmazigheid va n het winke ldi st ributi e

net zo groot is, en nergens de fe itelijke 

(dus niet de toegesta ne ) open ingst ijden 

zo lang. Men mag de Konink lijke She ll 

e n de Kon in klij ke Aho ld we lli cht ge

lu kwensen me t het succes va n hun ve r

gaande inspanningen o m verru iming 

van de win ke ltijden door het paarse ka

binet te doen overnemen , maar van het 

kab inet en zij n aa nh angers in de Kamer 

zou men toch een bredere, meer door 

empirisc he waarschijn lijk
de e ige n overhe id tot een 

dienstbaarheid te brengen 

di e het we l aan de mid-

D66 die het heden dan door abstracte 

denstand op wil legge n, 

heeft in de pol itiek tot nu 

toe geen e nke le vraag uit

ge lokt . Tot het 'moderne 

arbe ids- e n leefpatroo n' 

behoren voorts kennelijk 

ni et de diepv ri ezer, de 

magnetron e n werktijden 

di e vèr voor zes uur z ijn 

afge lope n. Langere ope

ningstijde n va n win ke ls 

vergroten niet de afzet, 

maa r we l de kosten. Die 

kosten kunne n op twee 

ma ni eren worden afge

wente ld : op de consum ent, 

die hogere p rijzen gaat be-

ta len (en nu niet all een in 

pragmatisme als 

ideologie 

introduceerde, 

hamert op de 

ideologische 

identeit van paars. 

WD en PvdA 

zeggen dat ze deze 

vooral zien als een 

zakenkabinet. Een 

merkwaardige 

paradox. 

economische redenerin 

ge n ges teunde afwegin g 

he bben verwach t. 

Spreekt ui t dit voorbee ld 

de mate waarin een nogal 

primi tief vrije marktden

ken de ideologische 

gro ndtoon va n paars aan

geeft, dan wi l ik daarmee 

echter a ll ermin st ste ll e n 

dat hi ermee de paarse 

identiteit ge noegzaa m is 

vas tge legd. 

De twee voornaamste be 

leidstrekken va n paars , de 

dominantie va n het finan

cië le bele id over al het an 

dere; en de veronderste lde 

verste rkin g van economi -

de avondw in ke l), of op de winke lbe

drijven als zij die kosten niet kunn e n 

verhale n. Dat zull e n voora l kleine buur

tw inke ls z ijn , die toch al hogere kosten 

sche marktwerking door 

grootscheepse regulering, a lsmede de 

pseudo-privat isering va n grote de le n 

va n het pub li eke dome in - z ij n imm e rs 

in het geheel ni et exc lusief paars. 
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lntegcnclecl, hct gaat hier om cen poiJ

tiek die inderti)d met verve door het 

kahinet-Lubher<,-Kok i' gclnitiecrd De 

huidige mini<;ter-pre,ident "vooral ex

lllilllqer van FinJncicn, en mini,tcr 

WiJCT'> plukt de vruchtcn van het he kid 

clot zijn voorgang'>ter ills <,lJilh'>ecretJ

,-i.,, of mi'5chicn moet ik zcggcn: hct 

ministerie vJn lconomi,che Zokcn, ai

IJng had ingczct 

Hct i'> daarom zcer de vrilag of men hct 

huidigc bbinct a], cen paar<;c coalitic 

in de iclcologi'>chc zin bn hcschouwcn 

In de Cl'J'<,lc pbi!ts orndJt, zoal-, ik heh 

pogcn aJn te toncn, mcningwer,chillcn 

over lcven'>hc,chouwel i 1kc kwestics 

niet ccht tcllen. Ecn heel ancler themJ 

staJt centJ-aJI: Nederland al-, ccn <;taat 

die door de '<,tropcrighcid' Viln de hc

sluitvorming, door ecn algemeen cor

poratisrne wordt gckenrnerkt. WaJrmce 

nict aileen de regulering dcr arbcidwcr

houdingcn via min ot mccr vcrplicht 

overlcg tu'>Sen -;uciale partners wordt 

bedocld, maar talloze andere vormcn 

van uitbc,tcding van publiekc taken 

aan '>cmi-puhlicke organen, die nu gc

privatiscerd mocten worden. 

Sterkt:r nog, tcnvijl D6h en haar Ieider 

Van -"lierlo door hun hlokbde vJn elkc 

andere <,crieuze mogelijkhcicl de paar<,e 

coalitie onvermijdclijk maakten. en dc

ze met vuur in ideologi'>che zin dcfi

nicerdcn, hchbcn de lciders van de 

twec andere coaliticpartner<; jLmt bcna

drukt clat cr gcen hijzondcrc inhoudc

lijke hctekenis aan dezc comhinatie van 

partijcn moct worden gchecht. Zowcl 

l:lolkc<;tcin a], Kok <,prcken emver in 

termen van 'zakcliJk' en 'p,·agmati,ch' 

Fn mcrkwaarcligc paradox: de politiekc 

partij die hct pragmati-,mc a], icleologJc 

in de Ncderland,c politick intruduccer

dc, hamcrt op de icleologi'>che iclenti

tcit van de nicuwc coalitic, terwijl de 

t\A.'ec oudc rartijcn daarcntcgen zeggcn 

dat ze dczc votnal zien als ccn zaken

kabinet, 'cen heel gewoon kabinet' zo

a], premier Kok hct h1j ZIJn aantredcn 

noemdc. Dat pi!st in ecn tcchnocrati

sche '>lijl, waarin ext1·ecn1 idcologi,chc 

<,tandpunten worden voorgcqeld a]<; 

tcchni<,chc en politick ncutralc oplm-

':.lllgen. 
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