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Het probleem 
met paars 

'Een doodgewoon kabi
net', zo omschreef premier 
Kok ruim een half jaar gele
den de 'paarse' ministers
ploeg waaraan hij Ieiding 
ging geven. Die uitspraak 
werd toen vooral uitgelegd 

PAUL KALMA in handen die haar voorlo
pig nog wei aan het kabinet 
bindt. De PvdA van haar 
kant hoopt met het pre
mierschap van Kok elector
ale winst te boeken en be-

Directeur van de Wiardi Beckman Stichtina; 

redacteur van s &.P. Dit artikel werd aeschreven 

v66r de Staten-verkiezinaen van 8 maart jl. 

als een poging om eventu-
ele overspannen verwachtingen bij voorbaat, en 
overeenkomstig het karakter van de kersverse 
minister-president, te temperen; respectievelijk als 
een pesterijtje tegenover o 66, dat 'paars' steeds als 
een aardverschuiving in de Nederlandse politieke 
verhoudingen had voorgesteld.. 

Bij aile aandacht voor de betekenis van Kok's 
uitspraak (wat beoogt hij ermee; wat zegt ze over 
hemzelf?) verdween een vraag naar de achtergrond: 
namelijk ofhij gelijk had. Welnu, die vraag kan, nu 
het kabinet er zijn eerste zes maanden op heeft zit
ten, voorlopig bevestigend worden beantwoord. 
Het kabinet van vv o, D 66 en PvdA is misschien wei 
een bijzonder kabinet, maar dan vooral op de 
marrier waarop de ouders van Dik Trom hun oer
Hollandse, doodnormale oogappel plachten aan te 
duiden ('Een bizonder kind - en dat is-ie'). 

Zeker, het regeerakkoord was voor Neder
landse begrippen, met een record-bedrag aan las
tenverlichting, nogal ongewoon (in dit geval: onge
woon liberaal) van toonzetting - waarop coalitie
partners dan ook al snel, en met enig succes, begon
nen af te din gen. Ook werkten de nieuwe kleur en 
personele samenstelling van het kabinet aanvanke
lijk verfrissend op de verhoudingen in en rond het 
Binnenhof. Maar alles bijeen genomen overheerst 
toch de contimiiteit met het beleid van vorige kabi
netten - zoals ook de bestuursstijl van 'paars', als 
h t erop aankomt, nauwelijks van het gangbare 

ederlandse patroon afwijkt. 
Het kabinet-Kok, zo kunnen we zijn naamgever 

dus nazeggen, is een doodgewoon kabinet. En het 
ziet er naar uit dat de betrokken partijen met dat 
kabinet nog wei even 'gewoon' door willen gaan. 
De vvo heeft met het regeerakkoord een troefkaart 

schouwt de gunstige econo
mische vooruitzichten als 

een kans om het beleid een socialer aanzien te 
geven. 

o 66 tenslotte heeft, na aile verwachtigingen die 
het van 'paars' had, nog het rninst red en voor tevre
denheid. Maar de vrijzinnig-democraten hebben 
het kabinet bij wijze van spreken zelf bedacht, en 
zullen dus voorlopig nog wei volhouden dat het 
'gewoon het verkiezingsprogramma van o 66 uit
voert' (Hans van Mierlo aan de vooravond van de 
Staten-verkiezingen). lntussen speculeert Wim 
Kok, desgevraagd, openlijk over voortzetting van 
zijn prernierschap tot in het jaar 2ooo. 

Bij deze, zowel voor paars als voor de PvdA, 
nogal zonnige zienswijze plaats ik in het navolgende 
enkele kritische kanttekeningen. 

In de eerste plaats moet de stabiliteit van de 
paarse coalitie niet overschat worden. De politieke 
context waarin het kabinet opereert, maakt het niet 
onwaarschijnlijk dat het tussentijds struikelt; dan 
wei dat het in 1998 door een coalitie van andere 
samenstelling wordt opgevolgd. De PvdA zou met 
die mogelijkheid in ieder geval terdege rekening 
moeten houden . 

In de tweede plaats zeggen de overlevingskansen 
van het kabinet, of die nu groot of klein zijn, nog 
niets over de kwaliteit van het beleid. Welnu, het 
huidige kabinet lijkt er onvoldoende in te slagen om 
de grote maatschappelijke problemen van dit 
moment (rond het arbeidsbestel en rond de relatie 
economie/ milieu) adequaat aan te pakken - of zelfs 
maar scherp in beeld te krijgen. Bovendien laat het, 
met zijn verwaarlozing van de door o 66 en PvdA 
bepleite democratische hervormingen, een kans 
liggen op modernisering van de publieke besluit
vorming in ons land. 
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De continu1teit met het beleid van vorige kabinet
ten is, wat dat betreft, eerder een probleem dan een 
geruststelling. Een 'doodgewoon kabinet': mis
schien kunnen we ons dat wel helemaal niet veroor
loven. 

Nieuwe coalitie, oude teaenstellinaen 
Voor het ontstaan van de paarse coalitie zijn achter
aftal van verklaringen aangedragen: de ideologische 
toenadering tussen liberalen en sociaal-democraten 
in het afgelopen decennium; de afbrokkeling van de 
traditionele ideologieen in het algemeen; de specta
culaire nederlaag van het c DA. 

Bij al die pogingen om de loop der gebeurtenis
sen t~ beredeneren (ofte rechtvaardigen) raakt men 
al snel het zicht kwijt op de tegenstrijdigheid die het 
kabinet-Kok van het begin af aan kenmerkte. Die 
tegenstrijdigheid zit 'm in het feit dat de verkie
zingsuitslag vvo en PvdA min of meer tot samen
werking dwong, net op het moment dat de pro
grammatische verschillen tussen beide partijen juist 
weer groter werden. 

Het komt in Nederland niet vaak voor dat de 
kiezers de samenstelling van het kabinet bepalen. 
Maar op 3 mei 1994 was het, zonder dat ze het zelf 
wisten, zover. De ongekende nederlaag van het 
CDA, en de verwarring waarin deze partij v66r en 
na de verkiezingen verkeerde, maakten haar onge
schikt voor regeringsdeelname. Verder kwam D 66, 
sinds jaar en dag voorstander van een 'paarse' coali
tie, als grote 6verwinnaar uit de bus. 

vvo en PvdA waren dus min of min ofmeer tot 
elkaar veroordeeld - en o66, onmisbaar als rege
ringspartij, liet tijdens de formatie niets na om dat 
te benadrukken. Daar had iets moois uit kunnen 
komen, ware het niet dat de omstandigheden daar
voor juist betrekkelijk ongunstig waren. Zeker, de 
traditionele tegenstellingen tussen liberalen en 
sociaal-democraten zijn in de jaren tachtig- toen de 
liberale ideologie haar opmars begon - vermin
derd. vvo en PvdA sloten regeringssamenwerking 
dan ook al jaren niet meer uit. 1 

Aan het eind van de kabinetsperiode-Lubbers/ 
Kok bewogen beide partijen zich echter in verschil
lende richting. De vvo had begin 1994 (wie herin
nert het zich nog?) een nogal radikaal verkiezings
programma gepresenteerd, waarin een bedrag van 

2o miljard aan bezuinigingen was opgenomen. 
Daarmee zetten de liberalen zich, zo was de alge
mene indruk, buitenspel; een kabinet van CDA, 

PvdA en o66 lag programmatisch gezien voor de 
hand. Bolkestein c.s. hielden hun 'harde lijn' echter 
aan en boekten een aanzienlijke verkiezingswinst. 

De PvdA van haar kant was juist bezig om, na de 
w A a-crisis in eigen gelederen en de nasleep daar
van, weer wat overeind te krabbelen. In haar ver
kiezingsprogramma liet ze nadrukkelijk haar sociale 
gezicht zien; de campagne, waarin Wim Kok de 
hoofdrol vervulde, sloot daar nauw bij aan ('voor 
een rechtvaardige samenleving'). Het relatieve her
stel op 3 mei (' slechts' twaalf zetels verlies in plaats 
van de verwachte 2o a 25) werd door vriend en vij
and aan deze terugkeer op vertrouwd 'sociaal' ter
rein toegeschreven. 

Het verbaast dan ook niet dat de paarse coalitie
onderhandelingen aanvankelijk mislukten; en dat, 
toen het noodgedwongen toch tot een paars kabinet 
kwam, het regeerakkoord in niets leek op het 
gedurfde en toch afgewogen 'sociaal-liberale com
promis' waarvan sommige voorstanders van 'paars' 
altijd hadden gedroomd. 

Het akkoord was weinig meer dan een stroeve 
vertaling van de verkiezingsuitslag. De PvdA zag, 
omdat ze op 3 mei onverwacht de grootste partij 
was geworden, haar verkiezingsnederlaag beloond 
met het premierschap, en moest daarvoor aan de 
vvo programmatisch een hoge prijs betalen. En 
o 6 6 was al zo ingenomen met de kleur van het kabi
net, dat het aan de inhoudelijke vormgeving van het 
beleid eigenlijk niet toekwam. 

Het resultaat was een akkoord met een zwaar 
accent op lastenverlichting als middel om de werk
loosheid te verdrijven; met een ingrijpend bezuini
gingsprogramma dat moeilijk bleek in te vullen - en 
dat naderhand ook tal van onbruikbare kunstgrepen 
(zie het hoger onderwijs; zie de A ow) bleek te 
bevatten . Hot issues als de toekomstige inrichting 
van de sociale zekerheid schoof het kabinet voor 
zich uit. 

Dit duw-en-trek-werk, zonder vee] inhoudelijke 
consistentie, kreeg in de eerste maanden van het 
kabinet een voorspelbaar vervolg. Zo deed de PvdA 

1. Vgl. F.Becker, 'Paars Iicht. 
De verhouding tussen v v o en PvdA 
1982-1994', in: Liberaal Reveil, nr.3 
1994· 
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nadrukkelijk pogingen om haar 'sociale gezicht' op 
te poetsen (pleidooien voor verhoging van de uitke
ringen, kritiek op de onvoorwaardelijkheid van de 
lastenverlichting voor het bedrijfsleven), en lijkt 
vvn-fractieleider Bolkestein zijn steun aan een 
coalitie met twee progressieve partijen blijvend te 
willen combineren met een 'rechts' electoraal pro
fie! - waarvoor in eerste instantie de ontwikkelings
hulp en de asylzoekersproblematiek worden ge
bruikt. 

Een en ander maakt de vooruitzichten op een 
stabiele 'paarse' coalitie niet gunstig. De economi
sche groei zorgt weliswaar voor de nodige speel
ruimte, maar biedt weinig soelaas als het gaat om 
principiele kwesties als de inrichting van het stelsel 
van sociale zekerheid en de inkomensverhoudingen 
in ons land. Daar komt bij dat, mocht zich een elec
toraal herstel voor het CDA gaan aftekenen en 
mocht de vvn blijven winnen, de noodzaak van een 
paarse coalitie langzamerhand begint te verminde
ren. Ook dat zal z'n invloed op de coalitieverhou
dingen hebben. 

Deze opstelling van de v v D (en de PvdA) is ove
rigens in die zin rationeel dat er ook onder de kie
zcrs geen vergaande erosie van de traditionele poli
tieke tegenstellingen valt waar te nemen. Het 
opvallende van het paarse kabinet is juist dat het 
door de respectievelijk electorale achterban geac
cepteerd wordt, zonder dat het tot een inhoudelijke 
toenadering komt. In het algemeen laat attitude
onderzoek onder kiezers een grote mate van conti
nulteit zien, die verhalen over de irrelevantie van 
tradionele ideologieen en van de gangbare links/ 
rechts-tegenstelling danig relativeert. 2 

Er vond dus vorig jaar een kleine electorale 
r volutie plaats - maar de inhoudelijke orientatie 
van partijen en kiezers bleef dezelfde. 

Nieuwe vraaen, oude antwoorden 
Daar valt een tweede stelling aan toe te voegen: de 
maat chappij verandert Sterk, maar de politick be
wcegt niet mee. 

Op een aantal terreinen doen zich ontwikkelin
gen voor die de traditionele politieke tegenstellin
g n te hoven gaan of doorkruisen; waarop niet 
aileen deze of gene partij, of een kabinet van een 
bepaalde samenstelling - maar de politick als geheel 

voorlopig het antwoord schuldig blijft. 
Het huidige kabinet valt absoluut niet te verwij

ten dat het geen pasklare oplossing voor die proble
men aandraagt; wei dat het, zoals eerder kabinetten 
van andere politieke samenstelling, aan die proble
men voorbijgaat en oude, platgetreden paden blijft 
bewandelen. 

Bedoelde problemen hebben vooral betrekking 
op: 

a. het arbeidsbestel 
Het traditionele arbeidsbestel kraakt in zijn voe

gen. De economisch-technologisch ontwikkeling 
enerzijds, de situatie aan de aanbodzijde van de 
arbeidsmarkt anderzijds (een groot aantal inactie
ven, een groeiende arbeidsparticipatie van vrou
wen, voortgaande immigratie) maken de vraag on
ontkoombaar, in hoeverre het ideaal van 'volledige 
werkgelegenheid' in de naaste toekomst nog te 
realiseren valt. 

Daarnaast is, op initiatief van werkgevers, een 
flexibilisering van arbeidstijden en arbeidsverhou
dingen gaande, die bijvoorbeeld 'arbeidsonzeker
heid' tot een wijdverbreid verschijnsel gaat maken; 
en groeit, aan werknemerszijde; de behoefte aan 
keuzevrijheid met betrekking tot de tijd die en de 
tijden waarop men werkt. En tenslotte komt (on
der invloed van een groeiende klooftussen de vraag 
naar en het aanbod van zorg, van grenzen aan de 
collectieve lastendruk en van een veranderend ar
beidsethos) een debat op gang over de verhouding 
tussen betaalde arbeid en vrijwilligerswerk. 

De vraag is, hoe het arbeidsbestel op die ontwik
kelingen kan worden afgestemd. Hoe te voorko
men dat met het einde van de 'volledige werkgele
genheid' de sociale ongelijkheid sterk toeneemt? 
Hoe een evenwicht te creeren tussen de flexibili
seringsbehoeften van werkgevers en werknemers? 
Hoe het stelsel van sociale zekerheid af te stemmen 
op de arbeidsonzekerheid van grote groepen werk
nemers respectievelijk op bewust gekozen flexi
bele, wisselende arbeidspatronen? 

Het gangbare beleid gaat grotendeels langs deze 
vragen heen. Het is sterk kwantitatief gericht 
('werk, werk en nog eens werk') en legt sterke 
nadruk op de (arbeids)kostenproblematiek. Evenzo 
wordt de toekomst van de sociale zekerheid tot een 

2. Vgl. P.Dekker, 'Civil society als 
partij -ideologie?', in: Socialisme &.. 
Democratie, jaargang 52 nr. 2, februari 
'995· 
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kostenvraagstuk versmald respectievelijk tot een 
kwestie van (financiele) verantwoordelijkheidsver
deling tussen individuele burger en overheid. Zo 
raakt de kern van de problematiek uit het zicht. 

b. ecoloaische moderniserinB 

De milieuproblematiek dwingt tot een grondige 
wijziging in de houding tegenover economische 
groei. Ze vraagt om een ander produktie- en con
sumptiewijze- is het niet om de vernietiging van de 
natuurlijke omgeving rechtstreeks af te remmen, 
dan wel om de (milieugebruiks)ruimte te creeren 
waarbinnen andere delen van de wereld hun wel
vaart kunnen vergroten. 

Een dergelijke ecologische modernisering hoeft 
niet tot een drastische verlaging van het eigen wel
vaartspeil te leiden. Maar dan moet wei aanzienlijke 
voortgang worden geboekt bij: 

- de verwerking van de milieukosten in produk
ten; stimulering van duurzame alternatieven; 
- een verschuiving in het consumptiepatroon in 
milieuvriendelijke richting; extra-investeringen 
in de culturele infrastructuur, die zo 'n verschui
ving bevorderderen; 
- de opbouw van een economische infrastruc
tuur, waarbij technologische inn ova tie en duur
zaamheid zoveel mogelijk gecombineerd wor
den. 
Het laatste vraagt ook om veranderingen in de 

mening- en besluitvorming over grote infrastructu
rele werken, waarbij aan de ontwikkeling van alter
natieven voor gangbare projecten ruim baan wordt 
gegeven. 

Het beleid van de opeenvolgende kabinetten 
doet nauwelijks recht aan deze problematiek. 
Tegenover enige voortgang op sommige terreinen 
( een partiele energieheffing bijvoorbeeld) staan 
teleurstellende besluiten over Schiphol (dat, mits 
het maar voldoende dependances bouwt, ongelimi
teerd mag doorgroeien) en de Betuwe-lijn (die 
voortdurend als kostenvraagstuk wordt opgevoerd 
in plaats van als investering in een milieu-technolo
gisch experiment). 

Het huidige kabinet beveelt in het regeerak
koord, in hoogdravende bewoordingen, het eigen 
milieubeleid aan. Maar intussen krijgt, waar het 
echt telt, het gangbare groeidenken ('werk', 
'infrastructuur', 'de schop in de grond') de over
hand. 

De ongevoeligheid waarvan de gevestigde politiek 

op beide terreinen blijk geeft, staat niet los van de 
technocratische bestuursstijl die de kabinetten van de 
afgelopen jaren kenmerkt. Een bestuurstijl waarbij 
financieel-economische randvoorwaarden volstrekt 
de overhand hebben gekregen op poHtiek-inhoude
lijke zaken; waarbij 'coalitie-deals' steeds weer 
belangrijker blijken dat een overtuigende openbare 
verdediging van het voorgestelde beleid; en waarbij 
de kloof tussen beleidswerkelijkheid en maatschap
pijke werkelijkheid vaak ernstige properties aan
neemt. 

Het huidige kabinet vormt hierop geen uitzon
dering. Het weet dan ook geen enkele uitwerking 
te geven aan de plechtige belofte in het regeerak
koord dat de 'directe invloed van de burgers op de 
machtsuitoefening op verschillende manieren zal 
worden versterkt '. Zoals ook de toezegging van het 
kabinet dat het zich een open bestuursstijl zou aan
meten ('De dialoog met de samenleving is een 
investering in het vertrouwen van mensen') de af
gelopen maanden allerminst is waargemaakt. 

En wat nog veel erger is: dat niemand dat meer 
opvalt. De verwachtingen waarmee de komst van 
'paars' vergezeld ging; de hoop, ook buiten de 
kring van o 66, dat ruimte zou ontstaan voor inhou
delijke politieke vernieuwing en voor een open, 
inventieve bestuurscultuur - ze zijn in nog geen half 
jaar gesmoord in de Haagse politieke routine. 

'Premier-partij' 

Moet nu uit bovenstaande worden afgeleid dat het 
huidige kabinet het eigenlijke probleem is?. Oat een 
coalitie van o66 en PvdA met het CDA, vroeg of 
laat, verre te prefereren valt? 

Oat is allerminst het geval. Het huidige beleid 
kent weldegelijk pluspunten (om een voorbeeld op 
sociaal-economisch gebied te noemen: de experi
menten met het inzetten van uitkeringsgelden bij 
de bestrijding van de werkloosheid). Bovendien zou 
een kabinet met de christen-democraten op dezelf
de problemen stuiten als hierboven werden ge
noemd. Het gaat er veeleer om, de onvruchtbare 
strijd pro en contra 'paars' te Iaten voor wat hij is, 
en een benadering te kiezen waarbij: 

- de instabiliteit van de huidige coalitie wordt 
onderkend; 
- de tekorten van het huidige kabinet niet op 
zijn partijpolitieke samenstelling worden terug
gevoerd, maar als het onvermogen van het hui
dige politieke systeem als geheel worden her
kend. 
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Voor de PvdA zijn daaruit twee lessen te trekken. 
In de eerste plaats zal ze er zich, gegeven de pro
grammatisch wankele basis van het kabinet, voor 
moeten hoed en om al te vee! in een interne coalitie
logica verstrikt te raken. Zonder het bestaan van 
het kabinet onnodig op het spel te zetten (en zonder 
kansen op bijstelling van het regeerakkoord te Iaten 
!open), zal de PvdA haar uitgangpunten op sociaal 
gebied nadrukkelijk moeten blijven verdedigen. 

Daaraan heeft het de afgelopen maanden wei 
ontbroken. Pogingen om de vvo het politieke ini
tiatief te ontfutselen, liepen te vaak uit op halfslach
tige, voor de buitenwereld moeilijk te duiden 
'amendementen' op het regeerakkoord (bijvoor
beeld: de voorwaarden die plotseling aan de lasten
verlichting voor bedrijven werden gesteld). Of ze 
gingen ten koste van een belangrijk principe als de 
gelijke behandeling van uitkeringsgerechtigden (bij 
een poging om de A ow weer aan de loonstijging te 
koppelen). 

In de tweede plaats zou de PvdA zich de ruimte 
moeten verschaffen om maatschappelijke proble
men als hierboven genoemd hoog op de politieke 
agenda te zetten; het de bat hierover, ook met ande
re partijen, te organiseren; en de uitkomsten daar
van te toetsen aan het door het kabinet gevoerde 
beleid . 

Dit nu stuit op aanzienlijke problemen. Het ver
onderstelt bij de betrokken partijen (o 66 en PvdA 
in het bijzonder) een vermogen tot politieke re
flexie en programmatische vernieuwing - en dat in 

een tijd waarin politieke partijen organisatorisch 
aan kracht verliezen en hun afhankelijkheid van het 
Haagse politieke bedrijf (mediageleide personalise
ring van de politick; reductic van politick tot be
leid) groeit. 

In de sociaal-democratie komt die ontwikkeling 
pregnant tot uitdrukking. De PvdA begint, zoals al 
vaker is opgemerkt, de trekken te krijgen van een 
'premier-partij', een 'lijst-Kok' .3 De orienterende 
functie van het verkiezingsprogramma neemt af; de 
debat-functie van de partij, zoals bijvoorbeeld ver
dedigd door voorzitter Rottenberg, komt steeds 
meer los te staan van het feitelijk gevoerde beleid. 
Aile aandacht richt zich op de electorale 'bonus' die 
de minister-president in de wacht kan gaan slepen. 

Die ontwikkeling verdient actieve bestrijding. 
Het zou dwaas zijn om de electorale en politieke 
afhankelijkheid van de PvdA van haar lijsttrekker te 
ontkennen. Maar het is even onverstandig om zich 
als partij geheel en al te identificeren met degene 
die de komende tijd eerst en vooral premier van aile 
Nederlanders wil zijn (en pas in de laatste plaats 
PvdA-politicus) en bij wie het politick beheer on
miskenbaar voorrang heeft op de politieke vernieu
wing. Zijn uiteindelijke succes zou, zoals Jos de 
Be us heeft opgemerkt 4, heel goed sam en kunnen 
gaan met het verdwijnen van de sociaal-democra
tie. 

Een 'doodgewoon kabinet' heeft, met andere 
woorden, al nadelen genoeg. Laten weer geen pro
gramma van maken. 

3· H .Wansink, 'De lijst-Kok', in: 
lntermediair, 30 december 1994. 
4· V gl. de Volkskrant van 2 2 februari 
'995-
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