
We zitten aandehete
bliksemalswe
horendatWimKok
is overleden.Het

valt even stil.
‘Ach’, zegtmijn vader,met

iets vanongeloof enmedelijden.
Dewoordendiewe vervolgens
gebruiken, zijn indeurenerna
veelvuldig te lezenen tehoren.
Statig, vaderlijk, pragmatisch.
Mijnmoeder zegt dat ze vaak
hoordedatmijn vader ophem
leek: ongeveer evenoud, dezelfde
grijzendegolvendeharen, dezelf-
de afhangendeoogleden.

Het is raar vertrouwdomhet
overKok tehebbenmetmijn
ouders. Zijnpremierschap valt

samenmetde tijddat iknog
elkedagbij henaan tafel zat.
(Misschienbesprakenweooit de
euthanasiewet ook zo, bij dehete
bliksemdienogprecieshetzelf-
de smaakt.Het is evenalsof tijd
niet bestaat, ook al ismijn vaders
haar inmiddelswit.)Niet dat het
zo vaakover politiek ging,maar
inons gereformeerdenestwas
het paarse kabinet eenprecair
onderwerp.

Ik vertelmijnouders dat een
meester opmijnbasisschool na
de formatie vanPaars 1 zei dat
deduivel nu vrij spel had inons
land.Hetmaaktemedoodsbang.
Zo’nbeweringwasook voor vrij-
gemaaktebegrippen vrij extreem,
bevestigenmijnoudersnu.

Ze zeggendat zedestijdswel
bangwarendat er eenonbalans
zouontstaan zonder confessio-

Eenmeester op
school zei na de
formatie van Paars 1
dat de duivel nu
vrij spel had

neel tegengeluid inde regering.
Kokgaf hunechter vanaf het be-
gin af aanniet de indruk tewillen
sarrenopethischeonderwerpen.
Mijn vader, geborenaanhet be-
gin vandeoorlog,was gechar-
meerd van zijn soberefinanciële
aanpak.KokwasmeerDrees
danDenUyl, calvinistischer dan
Lubbers.

Op zoeknaarKokskomaf vind
ik een verhaal uit hetNederlands
Dagblad, de lijfkrant vanhet ge-
reformeerde volksdeel, uit het be-
gin van zijn regeerperiode.Geen
paniekover Paars,wel eengede-
genportret van eenkerkelijke ar-
beidersjongenuit Bergambacht.
TijdensdeHongerwintermoest
zijnmoederhaar bedlinnenbij
de rijke christelijkeboeren in
deomgeving vanBergambacht
omruilen voorwatmelk.

Kokhekeldedehypocrisie van
deboeren, schrijft hetND,maar
droeghet zeniet na. ToenDen
Uyl inde campagne van1986 los-
gingophet christelijkewijzende
vingertje, kaatsteKokdebal te-
rug: ‘Dat aanmatigendekom je in
alle kringen tegen.’Mijnouders
en ikkunnenhemdatnazeggen,
ook al zijn zij nogkerks en ikniet
meer.

Kokwierp zijn ideologische
verenaf voorhet succes vaneen
onwaarschijnlijke coalitie. Pre-
mier zijn vooralleNederlanders is
bijnaperdefinitie tehooggegre-
pen,helemaal geziendeonvrede
die volgdenaacht jaarPaars—
maarKokkwameenheel eind.
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