
Paars 1 was een nationaal kabinet. 
Zijn belangrijkste politieke presta
tie was het bewijs van de overbo
digheid van middenpartijen als het 
CD A en D 6 6 . Oat is de ultieme 
paradox van Van Mierlo's gelijk. 
Van Mierlo, daarin volop 
gesteund door Elco Brinkman, 
dwong Kok tot de paarse keuze in 
1994. Het onvermijdelijke van 
1994 werd in 1998 het wenselij
ke en de kiezers maakten het 
wenselijke onvermijdelijk. Met 
dien verstande, dat deelname van 
D66 aan Paars II bepaald niet 
geschraagd werd door electoraal 
enthousiasme. Maar soms telt 
een bord linzensoep zwaarder 
dan het eerstgeborenrecht op de 
versterking van de invloed van de 
kiezers. D 6 6 nestelt zich in het 
bestel. 

Intussen ontstaat een nieuw 
bestel. Het CDA is te klein om 
aileen met een van de andere par
tijen een meerderheid te vormen 
en de andere oppositiepartijen 
zijn te 'extreem' om in een coali
tie op te nemen. Is er in de 2 1 e 
eeuw nog wei een alternatief 
voor Paars? Of, anders gezegd, 
wordt paars het CDA van de 
komende eeuw? (Het CDA ont
stond immers ook als noodver
band van drie partijen) . 

In elk gevalleidt voorzichtige 
extrapolatie van de verkiezings
uitslag tot deze vragen. Als op
positiepartij wordt Groen-Links 
ongetwijfeld niet minder 
'extreem' en de kans op een 
onverwacht charismatisch leider
schap vanuit de huidige c D A

fractie mag je niet a! te hoog 
inschatten. Dus is enige extrapo
latie wei verantwoord. De 
belangrijkste bedoeling van deze 
doortrekking van de lijn is even
wei van didactische aard. Zij stelt 
de PvdA voor een strategische 
keuze. Zijn wij op weg naar Paars 
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111 of moeten wij Iaten zien dat de 
voorraad aan gemeenschappelijk
heid met de v v D (en desnoods 
D 6 6) opraakt? Oat is de kern
vraag voor Ad Melkert en de 
nieuwe partijvoorzitter. 

lk noem hier bewust niet 
Wim Kok. Hij mag niet, zoals 
Lubbers, verdacht worden van 
enig dubbelspoor. Hij zal er 
ongetwijfeld alles aan doen om de 
doem op de tweede editie van 
hetzelfde coalitiekabinet onder 
onveranderde Ieiding te doorbre
ken. Maar Melkert weet, dat juist 
Wim Kok als geen ander voldon
gen feiten tot het beoogde doe! 
weet te verheffen. 

Terug naar de kernvraag: 
wordt de PvdA lid van de Paarse 
politieke beweging - een soort 
permanent paars stembusaccoord 
- of grijpt de PvdA een geschikte 
kans om haar eigen identiteit 
zichtbaar te maken? Het einde 
van de Koude Oorlog confron
teert ons met dezelfde dilemma's 
als de SDAP na de Tweede 
Wereldoorlog. Toen zochten de 
sociaal-democraten naar vernieu
wing door samenwerking met 
christenen en vrijzinnig-demo
craten, inclusief de latere voor
man van de VVD Oud. Oat resul
teerde in de oprichting van een 
nieuwe partij, de Partij van de 
Arbeid, een soort New Labour 
avant Ia lettre. Maar, hoezeer de 
ethische inspiratie van dominee 
Banning de vergelijking met Blair 
opdringt, de partijleider avant Ia 

lettre Drees hechtte aan de conti
nui:teit van de band met het histo
risch en internationaal socialisme. 
Omgekeerd besloot de meerder
heid van de Katholieken de room
se emancipatie te voltooien door 
de oprichting van de Katholieke 
Yolks Partij met een vooruitstre
vend sociaal program. Toen Oud 
zich later afscheidde, was de 
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opzet van de nieuwe partijvorming - een 
'Doorbraak' - grotendeels mislukt. 

Partijpolitieke hergroepering? 

Na de Koude Oorlog is de situatie grondig gewij
zigd . Ik ontmoet in de PvdA geen mensen die zich 
even onbevangen als Drees nog 'socialist' noemen. 
En ik ontmoet a! helemaal geen mensen meer, die 
nog wakker liggen van de roomse emancipatie . 

Voeg daaraan toe , dat de nazaten van Oud in hun 
programma de ononderhandelbare punten van de 
PvdA hebben overgenomen (handhaving van het 
minimumloon, hoogte en duur van uitkering en de 
koppeling) en niets staat een nieuwe Nederlandse 
Volksbeweging m eer in de weg. Hier ligt een kans 
voor D 6 6 - toch a! een soort ideologisch daklozen
beraad - om als initiatiefnemer een paarse Phoenix 
te Iaten verrijzen uit de ontploffing van het partij en
stelsel. 

Partijpolitieke hergroepering hangt in de Iucht. 
In de Den Uyl-lezing zinspeelde Wim Kok daarop . 
De Hoop Scheffer ontwierp in het 
Vakbondsmuseum een nieuw partijenlandschap . De 
keuze van de plaatsen voor beider redevoeringen 
demonstreerde treffend de renversement des alliances, 

die herbezinning op het klassieke partijenstelsel 
noodzaakt'. Terwijl de c D A -Ieider ons toesprak van
uit een bastion van de arbeider.sbeweging, preekte 
Kok in een voormalige kerk. Het merkwaardige van 
beide toespraken was de onthechtheid van de twee 
partijleiders tegenover de geschetste toekomst. Het 
was, alsof zij zelf geen rol hadden op weg naar 
nieuwe partijpolitieke verhoudingen . Eindelijk eens 
teksten, waarbij de biografische context aileen maar 
voor hinderlijke verwarring zorgt. Maar misschien 
voltrekt de partijpolitieke vernieuwing zich ook wei 
zonder hen. 

Partijen kunnen niet met kiezers schuiven als 
waren het aandelenpakketten . Zeker in ons volledig 
evenredig kiesstelsel is het sarnengaan van partijen 
uiterst riskant. Maar even riskant is het om uit ang
stig zelfbehoud tegenstellingen te koester en, die 
door kiezers niet meer van belang worden geacht. 
Uiterlijk bij Paars I I I geldt het gescheiden optrekken 
van PvdA, VV D enD 6 6 als een vorm van institutio
nele traagheid ter bescherming van de positie van de 
partijprofessionals . Maar inhoudelijk is het niet 
meer te verdedigen . Zeker als je weet, dat VVD
bewindslieden de lnternationale beter kennen dan 
hun PvdA-collega 's, is het slot van een partijcongres 
zonder hun inbreng ondenkbaar. 

Paarse common sense 

Onmiskenbaar ontwikkelt zich nu a! geleidelijk een 
gemeenschappelijke paarse ideologie. Uiteraard 
mag die niet de naam ' ideologie ' hebben. Het is 
meer een common sense, waarover Peper, Van 
Boxtel , Jorritsma, Herfkens, Borst en De Grave 
nooit diepgaande ruzie zullen krijgen . Hoe luidt 
deze paarse consensus , die overigens de weerspie
geling van het vaderlandse gezonde verstand is? 
De basisstelling is : de wereld is groot en is nu een
maal zoals zij is; wij zijn klein. Deze basisstelling 
heeft twee verregaande gevolgen. Onze internatio
nale politieke onmacht maakt in onze ogen onze 
daden minder belangrijk dan onze goede bedoelin
gen. En onze economische kleinheid dwingt ons de 
snelste aanpasser te zijn aan de eisen van de wereld
markt. Een kleine en open economie moet fl exibel 
zijn . Oat is een gewenste noodzaak: wereldvrijhan
del is altijd goed voor ons . Stom, dat de rest van 
continentaal Europa dat niet begrijpt! 

Op binnenlands gebied is de basisstelling: wie 
niet meekomt, vertoont een gebr.ek aan zelfred
zaamheid . Armoede en langdurige werkloosheid 
zijn individuele problemen, die aileen door indivi
duele trajecten ter versterking van zelfredzaamheid 
worden opgelost. Als je het ver geschopt hebt, mag 
je wijzen op je geringe komaf, maar als je arm geble
ven bent, moet je niet met deze flauwe smoes 
komen aanzetten . 

De zekerste manier om m ensen ertoe te brengen 
om zich op de gewenste wijze te gedragen wordt 
ontleend aan een prirnitief behaviorisme. Mensen 
gaan aileen aan het werk, als ze er duidelijk in inko· 
men op vooruit gaan (- dus de meeste mensen, die 
tot nu toe werkten hadden een afwijking - ) of als 
de plichten, die een uitkering met zich meebrengt, 
te zwaar gaan wegen. Dit calculerend mensbeeld 
beperkt zich gelukkig niet tot de bijstands
gerechtigden . Het geldt ook voor topambtenaren 
('wij geloven pas in jouw inzet, als jeer iets extra 's 
voor krijgt') en voor de organisaties, die de sociale 
zekerheid moeten uitvoeren . 

In het algemeen is de diagnose, dat er nog teveel 
collectieve arrangementen zijn en te weinig markt
werking. De anonieme solidariteit moet plaats 
maken voor meer eigen verantwoordelijkheid. 
Uiteindelijk blijft als voornaamste sociale over
heidstaak over het leggen van een fatsoenlijke inko
mensbasis onder het geheel. lnkomensbeleid is 
vooral minimum-beleid . 

T och wil Paars niet terug naar de nachtwakers-
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staat. Een actieve overheid is nodig om de nationale 
zelfredzaamheid op de wereldmarkt te verhogen. 
Kapitaal en top-arbeid zijn internationaal mobiel. 
Wat niet mobiel is (Jigging, opleiding, beroepsbe
volking, fiscaal klimaat), moeten wij tot een aan
trekkelijke vestingsplaats maken. En dus moeten 
wij investeren in infrastructuur (Nederland main
port), computers op school (Nederland brainport), 
en lagere tarieven voor de belastingen op hoge inko
mens en grote vermogens (Nederland taxhaven). 

De internationale fiscale concurrentie maakt de 
inkomens- en vermogensongelijkheid tot een non
thema voor de wetgever. Exhibitionistische verrij
king is eerder een moreel discussie-object. De 
belastingheffing laat zich niet meer sturen door 
beginselen van verdelende rechtvaardigheid, maar 
de inbaarheid van de heffingen staat voorop. Het 
gevolg daarvan is dat de middengroepen vooral de 
last van collectieve uitgaven en van de resterende 
herverdeling gaan dragen. Zolang de inkomensgroei 
voldoende is voor iedereen blijft deze lastenver
schuiving onopgemerkt. Als het weer eens minder 
gaat zal deze verschuiving de solidariteit van de rnid
dengroepen onder grote spanning zetten. 

AI met a! biedt het beeld van een actieve over
heid, die investeert in openbare werken, onderwijs 
en zorg, duidelijke herkenningspunten voor de soci
aal-democratie . Voeg daarbij de bekommernis om 
een fatsoenlijk sociaal minimum en het wordt moei
lijk om de verleiding te weerstaan in Paars de 
moderne variant van wat eens Rood was te zien. 
Niet voor niets wijzen Schroder en Blair regelmatig 
naar Wim Kok als sociaal-democratische vernieu
wer. Oat ook Kohl Kok prijst doet daaraan niets af. 
Het bewijst hoogstens dat er voor de aanpak van 
Kok geen christen-democratisch alternatief bestaat. 

Wat is er eigenlijk op tegen om deze brede con
sensus door te Iaten werken in Paarse partijvor
ming? Toch niet nostalgische nestgeur of de angst 
van de apparatsjiks voor hun eigen hachje? Nee, 
natuurlijk niet, zal me tegengeworpen worden. 
Maar je mag een regeeraccoord niet verwarren met 
een fundamentele overeenstemming van denken 
tussen coalitiepartners. 

Mijn stelling is echter, dater juist op fundamen
teel vlak meer overeenstemming tussen de paarse 
aanhangers in PvdA, VVD enD 6 6 bestaat dan uit de 
toch a! marginaal verschillende verkiezingspro
gramma's blijkt. Paars zelf is de uitdrukking van 
post-moderniteit en het einde van ideologieen. Er is 
geen plaats meer voor grote verhalen . Anything goes 

en the big idea is that there is no big idea. Scepsis en iro
nie zijn de antwoorden op de grote dwalingen van 
de aflopende eeuw. Wij moeten de wereld nemen 
zoals zij is. Politieke pretenties berusten op een 
allang ontmaskerde hybris. Gelukkig hetland, waar 
de politiek saai is. Daarom zijn de voortdurend 
dalende opkomstcijfers geen bron van echte veront
rusting. Integendeel. 

Wij sturen spin-doctors naar Amerika om te leren 
hoe wij de opkomst nog verder kunnen verlagen. 
Wij berusten in de politieke onmacht. De een 
omdat hij gelooft dat politieke interventies aileen 
maar ellende en verstoringen opleveren en de ande
re, omdat hij vreest anders de economische mach
ten tegen zich in het harnas te jagen. Geloof en vrees 
leiden tot dezelfde uitkomst. Zij worden gesteund 
door allerlei economische theorieen, die de ver
geefsheid van politiek activisme wetenschappelijk 
hebben bewezen . Een paars beginselprogramma is 
gauw geschreven. Het blijft een leeg vel. Rondom 
de leegte kunnen Niet-Nixers een toelichting schrij
ven. Waar de Verenigde Staten toch ons voorland 
zijn en enige filosofische onderbouwing nooit weg 
is, beveel ik aan om Richard Rorty - ironicus en 
relativist - tot geestelijk leidsman te nemen. 

De politieke kracht van het Paarse programma is 
het ontbreken van een serieus alternatief. Ook 
internationaal onttrekt het beleid zich aan de klas
sieke links-recht-tegenstelling. In de vs regeert een 
Democratische President met een Republikeinse 
meerderheid, in Duitsland regeert de Bonds
kanselier met een SPD-meerderheid in de Bundes
rat, in Frankrijk cohabiteert President Chirac met 
een Socialistische regering. Blair heeft van deze 
nood een deugd gemaakt. En dat is wat Paars ook 
kandoen. 

Het meest Angelsaksische land van Europa 

In elk geval lijkt rnij de overeenstemming in de 
basis-filosofie van Paars belangrijker dan de prak
tische verschillen van inzicht over het tempo van de 
verdere reductie van het financieringstekort of de 
precieze hoogte van het toptarief in de inkomsten
belasting. De argumenten om Paars als post-moder
ne voortzetting te zien van het progressieve project 
zijn zeker niet zonder zin. En het zou rnij niet verba
zen als prominente PvdA-ers die argumenten 
onderschrijven. 

Maar intusseri is de politieke filosofie niet stil 
blijven staan. Ironie, scepsis, relativering van maat
schappelijke tegenstellingen en de oplossing van de 
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links- rechts- dichotomie in een zogenaarnde Derde 
W eg worden geleidelijk ervaren als alibi's voor 
dienstbaarheid aan de nu onomstreden dominantie 
van het Wereldkapitalisme. Oat is niet de conclusie 
van verstokte Marxisten. Het is uitgerekend de con
clusie van iemand als Richard Rorty. In zijn meest 
recente hoek Achievina our country - Liftist thouaht in 

twentieth centu!J' America vraagt hij zijn linkse vrien
den even de blik af te wenden van hun geschriften 
over differentie, pluraliteit, gender, identiteit enzo
voort en voor de afwisseling de Amerikaanse wer
kelijkheid in ogenschouw te nemen. Een samenle
ving, waarin de afstand tussen arm en rijk astrono
misch geworden is, waarin het familieleven en de 
sociale samenhang verloren gaan en waarin het ver
trouwen in de politiek en in sociale rechtvaardig
heid praktisch volledig verdwenen is. Calculerend 
gedrag is het meest bindende element. 

Natuurlijk is Nederland geen Amerika. Maar 
ongetwijfeld zijn wij het meest Angelsaksische land 
op het Europees continent. Wat bij ons mogelijk is 
in de sfeer van losse arbeidsrelaties, privatisering 
van de uitvoering van overheidstaken en privatise
ring van sociale risico's (Ziektewet) is in de omrin
gende Ianden nog toekomstkakofonie. 

De top van het bedrijfsleven heeft de 
Angelsaksische beloningsvormen overgenomen, 
maar verzet zich met hand en tand tegen 
Angelsaksische openbaarheid en aandeelhouder
smacht. En verzet zich even sterk tegen de 
Angelsaksische vermogenswinstbelasting. Als het 
om arbeidsverhoudingen, sociale zekerheid en in de 
toekomst wellicht pensioenen gaat zijn wij het brug
genhoofd van het Anglo-Amerikanisme naar 
Europa. En Paars- gesteund door de modellen van 
het Centraal Plan Bureau - gaat daarmee krachtig 
door. De modellen geloven niet in een 
Poldermodel. Zij geloven aileen in vraag en aanbod. 
De kunst is het verborgen arbeidsaanbod te mobili
seren. Daarom moet de afstand tussen uitkering en 
het door werken verdiende inkomen grater wor
den. 

Het toegenomen arbeidsaanbod drukt vervol
gens de loonstijging. En dat is dan de veelgeroemde 
loonmatiging. 

Paars gaat ook door met privatisering. Na de 
Tweede Wereldoorlog vonden overheden dat over
heidsbedrijven private monopolievorming moesten 
voorkomen en in de markt zoiets als maatschappelij
ke verantwoordelijkheid moesten introduceren. Nu 
is de situatie omgekeerd. De overheid moet leren 

van de markt. Het begrip 'maatschappelijke verant
woordelijkheid' moet vervangen worden door 
shareholdersvalue. In die omgekeerde situatie mag je 
niet meer trots zijn op onze gezondheidszorg, maar 
moet je vooral de zogenaamde onbeheersbaarheid 
van de kosten betreuren. En mag je niet meer con
stateren dat ziekenfondsen, collectieve pensioen
fondsen, de Sociale Verzekeringsbank,.de bedrijfs
v~renigingen enz. goedkopere uitvoeringsorganisa
ties zijn dan welke particuliere verzekeraars ook. 
Het wachten is op de concurrerende Belastingdienst 
en concurrerende rechtspraak. Hans van den Doe! 
heeft al jaren geleden gesuggereerd om departe
menten te vervangen door concurrerende adviesbu
reaus. 

Horifdvraaa: wie is het aoedkoopst? 
Soms laat een nog niet gekochte instelling, zoals de 
Algemene Rekenkamer, zien, dat goedkoop maat
schappelijk duurkoop is. Zo kunnen nu al de voor
bereidingen getroffen worden voor een parlemen
taire enquete naar de nieuwe uitvoering van de 
Sociale Verzekeringen. De herinnering aan de RSV

enquete zal daarbij verbleken. 
De R S v -enquete was de ultieme waarschuwing 

tegen al te gedetailleerde overheidsbemoeienis met 
het bedrijfsleven. De nieuwe enquete zal hopelijk 
de definitieve waarschuwing zijn tegen de bemoei
enis van particuliere bedrijven met wat in wezen 
een overheidstaak is. De RSV -enquete bracht de 
erkenning, dat de overheid haar grenzen moest ken
nen. De nieuwe enquete zal aantonen, dat er ook 
grenzen moeten zijn voor de invloed van het 
bedrijfsleven. 

Een andere Amerikaanse sociaal-democraat, 
Michael Walzer, heeft erop gewezen dat de domei
nen van de economie, het sociale, het politieke, het 
culturele of het juridische, een zekere autonomie 
hebben. 

Als de politiek de economie overheerst ontstaan 
er tekorten of overschotten en zwarte markten. Als 
de politiek het sociale overheerst ontstaat een 
ondergrondse civiele samenleving. Als de politiek 
de kunst domineert ontstaat er samizdat. Als de poli
tiek het recht overheerst verliest het recht zijn band 
met rechtvaardigheid. 

W at voor politieke dominantie geldt, is ook 
waar voor economische dominantie. En die domi
nantie is nu actueel. De economie beheerst de poli
tiek, vervormt menselijke betrekkingen tot ruilrela
ties, zorgt voor commercialisering van de inforrna-
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tie, reduceert kunst tot een elitaire markt voor insi
ders en verkoopt het recht bij opbod. Sinds bekend 
is dat het meest succesvolle advies aan een 
Amerikaanse President luidde: 'It's the economy, 

stupid!' is de aanvaarding van de economische donli
nantie ook Paars gemeengoed geworden . Gelukkig 
heeft Kok nog geen knieval hoeven te maken, zoals 
Craxi voor Berlusconi of Blair voor Murdoch. Maar 
wie de wereld aanvaardt, zoals die nu eenmaal is, 
staat permanent voor de keuze: if you cannot beat 
them, join them. 

Op een onbedoelde manier bevestigt dat de 
marxistische these, dat de overheid niets anders is 
dan het uitvoerend comite van de bezittende klasse. 
En tegen die these is al honderd jaar aile sociaal
democratische activiteit gericht. Het gaat juist om 
de bevrijding van de economische dwangmatigheid. 
Want die dwangmatigheid is niet door Onze Lieve 
Heer verordonneerd, maar een historische toeval
ligheid. En als politiek iets voorstelt dan is het wei 
niet te berusten in het historisch toeval. 

Oat is de reden, waarom er geen Paarse politieke 
partij mag komen. En dat veroorzaakt tegelijkertijd 
de grootste teleurstelling over het regeeraccoord 
van Paars II. Het is aanpassingsbeleid en daarin 
zeker niet onverdienstelijk. Wij halen ons wit voet
je bij de mondiale financiele beslissers en bij de 
wereldhandelaars . Sociale onrust wordt ruimhartig 
afgekocht. Maar in eigen land creeren wij een calcu
lerende samenleving, expanderen wij het domein 
van de economie en de marktwerking. Onze flexibi
liteit maakt ons land hoe Ianger hoe meer tot een 
micro-kosmos van de globalisering. 

De teleurstelling is tweeerlei. De eerste is de 
onvoorwaardelijke omhelzing van vrijhandel en glo
balisering. Zonder een regulerende wereldoverheid 
of vergelijkbare instituties, zonder herverdeling en 
ecologische en sociale minimumvoorwaarden is de 
wereldmarkt een darwinistische jungle. Natuurlijk 
ontbreekt het Nederland aan eigen mogelijkheden 
om de wereldmarkt te reguleren. Maar des te meer 
had men moeten hameren op de Europese macht 
om de 'terms of trade' van de mondiale handel te 
dicteren. En des te meer had een positieve houding 
tegenover de Europese Unie kunnen bijdragen tot 
het vertrouwen, dat Nederland zich inzet om de 
economische betekenis van de E u aan te wenden 
voor de verdediging van die typisch Europese uit
vinding: de verzorgingsstaat. 

In het regeeraccoord blijft van Europa niet vee! 
meer over dan een gemeenschappelijke markt, die 

wei enige coordinatie vergt, maar vooral niets mag 
kosten. Dus geen Europees Werkgelegenheids
beleid, geen Europees Sociaal beleid en geen mini
mumtarieven tegen de interne fiscale concurrentie. 
Europa is kennelijk geen kans, maar een financieel 
probleem. Als dit kortzichtig provincialisme school 
maakt in Duitsland en Frankrijk, gaan wij een pax 
Americana tegemoet en zullen wij ons moeten 
instellen op de verdwijning van de Europese econo
nlische orde- exit, de sociale markteconomie. 

N a het wereldbeeld van Paars I I veroorzaakt het 
mensbeeld de tweede teleurstelling. De historische 
verdiensten van de sociaal-democratie bestond in de 
constructie van sociale klassen . Tegenstanders van 
de sociaal-democratie hebben die constructie 
bestreden, omdat zij uitmondde in de onvermijde
lijke klassenstrijd. Maar diezelfde constructie legde 
de grondslag voor solidariteit tussen mensen, die 
zonder de legitimatie van de klassengemeenschap 
elkaars concurrenten gebleven waren. Wellicht was 
de sociale werkelijkheid in de vorige eeuw even 
gedifferentieerd als nu. Moderne sociologen zouden 
eerder de verschillen tussen de bomen opmerken 
dan tot de ontdeklcing komen, dater een bos staat. 
Paars I I ziet een verzameling van individuele 
bomen. Hier en daar is een gieter nodig. De sterke 
boom lacht de afstervende boom uit. Hij weet nog 
niet, dat hij het volgende slachtoffer is van de zure 
regen. Pas als hij beseft, dat de zure regen alle 
bomen bedreigt, voelt de gezonde boom zich dee! 
van het bos . Het neo-kapitalisme is de zure regen. 
Maar Paars zet in op de zelfredzaanilieid van de 
individuele boom. 

Paars staat voor de individualisering van maat
schappelijk succes of faien. Persoonlijke verant
woordelijkheid vervangt de lotsverbondenheid. 
Misluklcing is miscalculatie. Geluk is eigen verdien
ste. Als deze individualisering a! niet tot het 
uitlachen van misluklcingen leidt dan op zijn best tot 
onverschilligheid. 

De calculerende burger kijkt weg bij het ongeluk 
van anderen. Bemoeienis kan hem duur komen te 
staan, de ogen sluiten is in elk geval goedkoper. Wij 
ontmoeten deze burger in Srebrenica en in het uit
gaansleven van Leeuwarden. 

Daarmee stuiten wij op grootste inconsistentie 
van Paars. De burger wordt gestimuleerd om zijn 
eigen voordeel na te streven. Dat geldt voor de 
bijstandsgerechtigde en voor de bijstandsuitvoer
der . Het geldt voor de topambtenaar en voor de 
sociale verzekeraar. Dat is de mentaliteit, waaruit 
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Nederland zijn economische kracht put. 
Daartegenover staat de behoefte aan sociale cohesie. 
Die behoefte doet juist een beroep op het vermogen 
van mensen om zich hoven het eigen belang te stel
len . Kracht en cohesie staan op gespannen voet. In 
die spanning Iciest een sociaal-democraat blindelings 
voor de cohesie , de lotsverbondenheid . Maar mis
schien zou je nag verder mogen gaan. Niet kracht 
gaat voor sociale cohesie , maar sociale cohesie is de 
voorwaarde voor kracht. In het paarse accoord staat 
de kracht voorop. De paradoxale strekking is : als 
het om het geld gaat moeten wij de solidariteit ver 
minderen, maar als er niets te verdienen valt reke
nen wij wei op solidariteit. 

Wat wij missen is een nieuwe sociologische 
visie. Daarin zijn minima en middengroepen ver
bonden in hun afhankelijkheid van een hyperbour
geoisie , die zich onttrekt aan nationale spelregels . In 
die visie hebben minima en middengroepen er aile 
belang bij om de wereld te veranderen en de hyper
bourgeoisie tot herverdeling te dwingen. Er is dan 
weer aile reden voor klassenstrijd , maar vooral voor 
klassensolidariteit. 

In die visie is de Paarse post-moderniteit tijde
lijk. Die visie verwerpt iedere gedachte aan Paarse 
partijvorming. En zij gaat op zoek naar andere 
bondgenoten om de wereld beter en de mensen 
gelukkiger te maken. 


