
Boekrecensie 'Een doodgewoon kabinet' van Klaartje Peters en de biografie van Maarten van

Koningin Beatrixdeed'een opvallende zet in
. . het formatieproces, nadat in de zomer van 1994

de eerste poging om een paars kabinet tot stand
te brengen was mislul<t. Ze benoemde PvdA{ei-
der Wim Kok tot informateur. Hij moest onder-
zoeken welke coalitie op een vruchtbare
samenweirking met het parlementkon rekenen.
Daarmee had hijin feite de vrije hand.

Koks voorkeur ging uit naar een kabinet van
zijn partil' met het CDA en D66 - hij had als mi

^-- nister van financiEn ruim vier jaar goed samen-

. gewerkt met dechristen-democraten; D66 was
nodig voor een meerderheid in de Tweede Ka-
mer. Maar door de opstelling van CDA-leider
Elco Brinkman kwam dat kabinet er niet.. Die
eiste zware bezuinigingen op de sociale zel<er-

heid, in dewetenschap dat dat voor de PvdA on-
aanvaardbaar was; Brinkman wilde het liefst in
zee met de WD. Bij de sociaal-democraten
overheerste de opvatting dat het CDA bezig
was met PvdA pesten. Kok besloot tot zijn
tweede optie: een coalitie van PvdA, WD en
D66. Dat paarse kabinet kwam er dus toch.

In haar lezenswaardige boek'Een doodge-
woon kabinet - Acht jaar Paars t994-zooz'
noemt de politicologe en bestuurskundige
Klaartje Peters de opstelling van de CDA-leider
'doorslaggevend'. Ze heeft het over 'een strui-
kelende Elco Brinkman die zichzelf en zijn
CDA alsnog de das omdoet'. De partij verdween
voor acht jaar in de oppositie waar ze amper

.- potten konbreken.
Een tweede factor was D56-leider Hans van

Mierlo die al jaren van een paarse eoalitie
-.- droornde en wiens partij door de verkiezings-

uitslag intg94 een sleutelpositie innam - zon-
der D66 was er in feite geen meerderheidskabi
net mogelijk. En Van Mierlo wilde noch cen-
trum-links noch centrum-rechts, hij wilde
slechts Paars en kreeg het ook.

Peters geeft een prima inkijk in
acht jaar Paars; Vdn Bennekom
sch reef m ees I e pe n de b r og ra f i e

van Maarten van Traa

Peters beschrijft de acht jaar Paars met kennis
van zaken, goed politiek inzicht, eigen ervarin-
gen (ze was jarenlang secretaris van de D66-
fractie) en op grond van gesprekl(en met vrij-
wel alle hoofdrolspelers, inclusief Wim Kok;
helaas heeft ze niet de in zoro overleden Hans
van Mierlo kunnen spreken. Spectaculaire ont-
hullingen zijn er niet, maar de auteur geeft wel
een prima inkijk in het reilen en zeilen van de
twee kabinetten, en het treurige einde met de
opkomst van en de moord op Pim Fortuyn.

De titel van haar boek ontleent ze aan een
opmerking van Kok die van mening was dat
zijn kabinetten niet zo uitzonderli;'k waren.
Het was natuurlijk wel historisch dat er na
tachtig jaar een regering zonder christen-de-
mocraten kwam, maar van triomfalisme wilde
de minister-president niets weten.

Van paarse invloeden was de eerste vier jaar

ook niet zoveel te merken, de coalitie leekwel
een voortzetting van het vorige habinet-Lub-
bers van CDA en PvdA. Pas in de tweede perio-
de, van 1998 tot 2oo2, kwamen er maatregelen
die in een kabinet met de christen-democraten
onmogelijk waren geweest, zoals openstelling
van het burgerlijk huwelijk voor homols; en
een wettelijke regeling voor euthanasie, met
de beruchte opmerking van minister Els Borst:
"Het is volbracht." Het opmerkelijke was dat
het veelal onderwerpen waren die D66 na aan
het hart Iagen t\wijl deze partij rekenkundig

Maarten van Traa ha{
graag in Wirn I{oks p;

Historisch Paars
Hoe het CDA voor het eerst in tachtig jaar niet meeregeerde,

dankzij een struikelende voorman

CO WELGRAVEN

kabinet gewild
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Koningin Beatrix met Wim Kok (rechts) bij de onthulling van het Slavernijmonument in Amsterdam
(2002). Dat zij Kok in 1994 benoemde tot informateur was opmerkelijk, ior.r r\\r.'

riet meer nodig was voor een meerderheid in
ret parlement. Maar zowel PvdA als de WD
i ilde de Democraten erbij houden om te voor-
lomen dat ze in de oppositie alleen maar zou-
len groeien in de kiezersgunst.

Peters heeft niet alleen oog voor de zware be-
eidsonderwerpen. Uitgebreid gaat ze in op de

feer in de coalitie die vooral de eerste vier jaar
ruitengewoon goed was. Dat lag niet in de laat-
te plaats aan mensen als Hans Dijkstal en
{ans Wijers, innemende persoonlijkheden die
net een grap ofgoedgeplaatste opmerking de

lachers op hun hand kregen dan wel een uitweg
wisten te vinden in een moeilijke discussie.
Ook Gerrit Zalm kon ontwapenend zijn.

Het boek kent wat onevenwichtigheden. Pe-

ters besteedt wel heel veel aandacht aan de for-
matie van het eerste paarse kabinet, de lezer
wordt geen detail bespaard - dat belemmert
soms het zicht op de grote lijn. Minpunt is ook
het gebruik van citaten van de vele betrokke-
nen die Peters heeft gesproken. Dat ze aan het
rvoord homen is natuurlijk prima, dat is juist
een van de verdiensten van het boek, het

maakt het levendig. Maar de auteur weet niet
altijd maat te houden, sommige citaten beslaar
hele alinea's. Dat laat allemaal onverlet dat dit
een waardevol boek is voor de politieke ge

schiedschrijving.

Het PvdA-Kamerlid Maarten van Traa wat
in het eerste kabinet-I(oh graag minister ge

weest, en bij voorkeur van buitenlandse zaken
Maar ja, die post was voor zijn vriendVan Mier'
1o, dat begreep hij ook wel. Na een paar jaar

vroeg hij belet bij de premier met de vraag of i
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er misschien plaats was in een volgend kabinet.
Hij kwam sip thuis, herinnert zijn vrouw An-
dr6e van Es zich. Kol< had niks kunnen beloven.
Buitenlandse Zakenzater sowieso niet in, mis-
schien fustitie, maar dan moest alles wel mee-
zitten.

Het verhaal staat in de buitengemeen boei-
ende biografle van Van Traa, geschreven door
de jurist Willem van Bennekom. Van een mi-
nisterschap is het nooit gekomen: Van Traa ver-
ongelukte op een herfstavond in 1997 op de

ring van Amsterdam, vlakbij zijn woning, op
\,veg naar een spreelcbeurt.

Zijn plotselinge dood bracht een schok te-
weeg, niet alleen bij zijn familie, vrienden, en
collega's, maar in heel Nederland. Van Traa was
een zeer gewaardeerd politicus, en een beken-
de Nederlander geworden door het voorzitter-
schap van de IRT-enqu6te: weken achtereen
was hij op de buis te zien terwijl hij doordrin-
gend, maar ook met humor, juristen, Kamerle-
den, ministers en rechercheurs ondervroeg.

Of een gewoon famerlid wel zo'n vuistdik-
ke biografie (bijna zeshonderd bladzijden)
waard is, dat kun je je afuragen. Het antwoord
is volmondig ja, zeker gezien de aanpak en
schrijfwijze van de auteur. Van Bennekom
weet het leven en werk van Van Traa perfect in
hun context te plaats, zowel toen hij in de jaren
zeventig journalist was (hij liep volgens colle-
ga's niet over van talent), als in zijn hoedanig-
heid van internationaal secretaris van de PvdA,
en als Kamerlid.

Het boek beschrijft dan ook niet alleen het
leven van een politicus, maar ook de geschiede-
nis van de PvdA en die van de sociaal-democra-
tie in het algemeen. Alle denkbare onderwer-
pen komen aan bod, van de plaatsing van kruis-
raketten (Van Traa speelde een sleutelrol bij

Van een'moord op afstand'
was absoluut geen sprake,

Van Tfaa s dood was
een ongeluk

het nee van zijn partij) tot de opvang en rech-
ten van asielzoekers en de vraag ofde PvdA in
zee moest gaan met de WD - het Kamerlid
was daar geen enthousiast voorstander van.

.Van Traa moest inzijn politieke bestaan di-
verse malen een nederlaag incasseren - als je de
portefeuille buitenlandse zaken hebt, ben je
nogal mald<elijk de pispaal, want iedereen
heeft daar een mening over. En de PvdA staat er
sowieso om berucht dat er voortdurend aan ve-
le stoelpoten wordt gezaagd. Maar hij bleef
overeind. Van Traa was een vertrouweling van

foop den Uyl die op buitenlands gebied bijna
blind op hem voer.

De Pvdder, opgegroeid in een Leids profes-
soreflmilieu, had voor een biograaf ooh een in-
teressant en niet alledaags priv6leven. Hij was
de veertig al gepasseerd toen hij hoorde datzijn
vader niet zijn biologische vader was - hij was
verwekt door een vriend van het gezin met wie
zijn moeder een langdurige relatie had. Maar-

Maarten van Traa o o AND

ten had tot diens dood een uitstekend con
met hem. Van Bennekom beschril'ft het ger

lig en geserreerd. Dat doet hij ook als hi;' dt
latie beschrijft met Andr6e van Es, Kame
van Groenlinks, en de grote liefde van
Traa.

Het boek is meeslepend geschreven,
kost moeite om het weg te leggen, Van Ber
kom heeft een mooie pen. Maar af en toe s

zijn fantasie op hol, bijvoorbeeld als hij, ir

laatste alinea van het boek, zich probeert i
denl<en aan welke politieke tegenstandel
vrienden Van Traa in de laatste seconde
zijn leven heeft gedacht, pal voor het morr
dat zijn Citrodn BX zich in de file v66r t
boorde.

Overigens schrijft de auteur stellig da
geen enkele aanleiding is te veronderste
dat er met de auto geknoeid was. Direct na
ongeluk doken er wel complottheoriedn
Van Traa zou door de uitkomst van de IRT
qu6te in criminele kringen de gebeten h
zijn.

Van Bennekom onthult wel dat Van Trar

de dag van zijn dood een verslag uitwerkte
'een hoogst verontrustend gesprek'dat hij
met een hoge magistraat over losse eindje
de IRT-affaire. Die magistraat zou hem heb
gesterkt in zijn vermoeden dat zijn commi
slechts het topje van de ijsberg had gez

Maar Van Traa's auto was technisch in go

staat, zo bleek uit onderzoek. Van'een mc
op afstand'was absoluut geen sprake. m
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