
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

De erfenis van Fortuyn. De Nederlandse democratie na de opstand van de
kiezers.

Wansink, H.

Publication date
2004

Link to publication

Citation for published version (APA):
Wansink, H. (2004). De erfenis van Fortuyn. De Nederlandse democratie na de opstand van
de kiezers. [, Universiteit van Amsterdam]. Meulenhoff.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:23 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/de-erfenis-van-fortuyn-de-nederlandse-democratie-na-de-opstand-van-de-kiezers(e42dfee9-10a1-43a9-b2b9-e3864b652ba4).html


vv Afkicken van Kok 

Watt waren de kansen voor het populisme in Nederland op landelijk niveau? 
Dee aankondiging van Pim Fortuyn, op 20 augustus 2001, mee te doen aan 
dee verkiezingen, deed de harten op het Binnenhof niet sneller kloppen. De 
PvdAA wilde niet eens reageren, de sociaal-democraten gaven er de voorkeur 
aann te wachten tot het congres van Leefbaar Nederland een lijsttrekker had 
gekozen.. Andere politici wezen in hun reactie op Fortuyns aankondiging 
meteenn op de verschillen tussen Leefbaar Nederland en Fortuyn met betrek-
kingg tot asielzoekers en migranten. Fortuyn maakte van meet af aan duide-
lij kk met CDA en W D te willen regeren, een opvatting die door het bestuur 
vann Leefbaar Nederland niet werd gedeeld. 

Nietss wees erop dat buitenstaanders in het parlementaire verkiezingsjaar 
2001-20022 een rol van betekenis zouden kunnen spelen. Van grote onvrede 
overr het beleid van het tweede paarse kabinet was niets te merken. De oppo-
sitiee was zwak en verdeeld. Premier Kok was bij de kiezers op grote afstand 
dee populairste politicus, de economie draaide op volle toeren en minister 
Zalmm van Financiën liet bij de laatste begroting van het kabinet de teugels 
vieren. . 

Hett nieuws van Fortuyn werd dan ook volledig naar de achtergrond 
gedrongenn door Wim Kok, die op 29 augustus - na vijftien jaar leider van de 
PvdAA te zijn geweest - bekend maakte niet meer beschikbaar te zijn voor 
hett lijsttrekkerschap en een volgend kabinet. Zijn vertrek uit de politiek 
hingg al anderhalf jaar als een donkere wolk boven het Binnenhof. Nu het 
dann eindelijk zover was, lag het politieke veld open. Wie zou na Kok de 
Nederlandsee politieke verhoudingen gaan domineren? 

Inn dit hoofdstuk over de herfst van 2001 komt allereerst aan de orde hoe 
dee 'ideologische onderkoeling' van de Nederlandse politiek139 na de heftige 
polarisatiee van de jaren zeventig onder Paars haar climax beleefde. De samen-
werkingg tussen sociaal-democraten en liberalen, die in de naoorlogse Neder-
landsee politiek nauwelijks voorstelbaar was geweest, verliep - mede door 
economischee rugwind en een zwakke oppositie - onverwacht voorspoedig. 
Achteraff  kunnen de paarse jaren (1994-2002) als een onnatuurlijke, abnor-
malee episode worden gezien, waarin de politieke strijd geheel vervangen leek 
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doorr beleid: het overleg over en het regelen van ieders stoffelijke zekerheden 
enn verworven rechten. De politieke stijl van Kok was de belichaming van de 
overgangg van de politiek van compromissen tussen rivaliserende partijen 
naarr wat de politicoloog Jos de Beus typeert als 'consensusbeheer'.140 

Hett afscheid van Kok opende de weg naar ontdooiing van de politieke 
verhoudingen,, maar Nederland was het bedrijven van politiek ontwend 
geraakt.. De schok van de aanslagen van n september 2001 verbrak de narco-
see waarin het politieke bedrijf verkeerde. De spanningen tussen gevestigde 
Nederlanderss en migranten kwamen in ongekende heftigheid aan de opper-
vlakte.. Op 25 november werd Pim Fortuyn, die politieke munt uit deze 
spanningenn zou slaan, gekozen tot lijsttrekker van Leefbaar Nederland. 
Dezee lancering van het Hollandse populisme op nationaal niveau onder-
vondd een vijandig onthaal in opiniemakend Nederland. 

VanVan compromissenpolitiek naar consensusbeheer 

Dee premier stond in 2001 op het hoogtepunt van zijn roem.141 Kok had zijn 
gezagg definitief gevestigd met de manier waarop hij de tijdbom onder de 
monarchie,, schoonvader Jorge Zorreguieta, onschadelijk had gemaakt. 
Nederlandd kreeg zijn sprookje - met Maxima als Roodkapje, maar zonder 
bozee wolf. 

Kokk was in zijn element in zijn rol van boven de partijen staande vader 
dess vaderlands. Hij accentueerde daarmee de toch al gedepolitiseerde poli-
tiekee verhoudingen van de jaren negentig. Hij had het vertrouwen van zijn 
erfvijanden,, de liberalen en de werkgevers, duurzaam weten te winnen. De 
prijss die het land daarvoor betaalde was dat de politieke discussie zo onge-
veerr tot stilstand was gekomen. De dominante Kok had namelijk een grote 
hekell  aan ruzie en debat, zowel binnen als buiten de PvdA. 

Dee Partij van de Arbeid had het prestige van Kok tot de laatste druppel 
uitgemolken.. De verkiezingscampagne van de PvdA in 1998 was helemaal 
rondd de persoon van Kok en zijn imago van integriteit opgebouwd. Deze 
personalistischee aanpak had de PvdA een premierbonus van acht zetels 
opgeleverd.. De schaduwzijde van deze 'Kies Kok'-strategie werd vooralsnog 
aann het oog onttrokken. Zijn persoonlijke gezag had, zeker na het 'afschud-
denn van zijn ideologische veren' in 1995, namelijk volledig het politieke pro-
fiell  van zijn partij verdrongen. Zou de PvdA het vertrek van Kok overleven? 
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Hett was een vraag die de sociaal-democraten zich liever niet stelden. In de 
Partijj  van de Arbeid durfde niemand het tegen hem op te nemen. Het gevolg 
wass dat Kok achter de schermen beslissende invloed uitoefende op de ver-
kiezingscampagnee van zijn opvolger.142 

Tegenspraakk en tegenwicht ontbraken niet alleen in de PvdA, maar in de 
binnenlandsee politieke arena als geheel. De regering had het na het verdwij-
nenn van de werkloosheid en het financieringstekort nogal goed met zichzelf 
getroffen.. De koopkracht onder de bevolking was bovendien onder Paars 
spectaculairr gestegen, waarbij de belastinghervorming van 2001 zelfs voor 
oververhittingg van de economie zorgde. Het maatschappelijk ongenoegen 
overr de kwaliteit van de publieke dienstverlening,143 over het falen van de 
socialee integratie van minderheden en arbeidsongeschikten, over het door-
geschotenn gedoogbeleid en het verkeersinfarct drong niet meer tot het hart 
vann de politiek door.144 

Naa zeven jaren samenwerking tussen de tegenpolen PvdA en VVD waren 
dee politieke tegenstellingen zodanig gepacificeerd, dat men vergeten was dat 
err nog ideologische strijdpunten bestonden. Het politieke bedrijf was als het 
waree onder narcose geraakt. 

Dezee ideologische onderkoeling van de politiek begon in 1982, het jaar 
waarinn het eerste kabinet-Lubbers aantrad. Het werd een jaar later gecon-
fronteerdd met een financieringstekort op de rijksbegroting van 8,9 procent. 
Hett saneren van de staatsfinanciën kreeg absolute prioriteit. Van de Econo-
mischee en Monetaire Unie, die op 1 januari 1999 zijn beslag kreeg en op 1 
januarii  2002 werd bekroond met de introductie van de euro, ging een enor-
mee disciplinerende en depolitiserende werking uit. In het Verdrag van Maas-
trichtt {december 1991) maakten de lidstaten harde afspraken over de conver-
gentiecriteriaa met betrekking tot de prijsstabiliteit {gemiddelde inflatie met 
maximalee afwijking van 1,5 procent), rentetarieven (niet meer dan 2 procent 
afwijkingg tarief langetermijnrente), begrotingstekort {niet meer dan 3 pro-
centt van het Bruto Nationaal Product) en muntstabiliteit (maximaal 2,5 pro-
centt afwijking van de centrale wisselkoers). Landen die zich wilden kwalifi-
cerenn voor automatische deelname aan de EMU moesten bovendien hun 
staatsschuldd terugbrengen tot maximaal 60 procent van het bruto nationaal 
inkomen. . 

Dee disciplinering door de euro was een beslissende factor in de transfor-
matiee van de compromis senpolitiek (gekenmerkt door groepsvorming op 
eigenn kracht en confrontatie tussen visies op de publieke zaak, waarna riva-
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liserendee partijen bij wijze van wapenstilstand een regeerakkoord sloten) 
naarr consensusbeheer: 'het tegengaan van verbrokkeling en algemene 
inconsistentiee door een institutionalisering en cultivering van consensus 
tussenn beraadslagende en onderhandelende elites in staat en samenleving'.145 

Inn plaats van kiezers te mobiliseren, werden onder Lubbers en Kok de poli-
tiekee verhoudingen bevroren door het vermijden van de politieke strijd over 
controversiëlee kwesties en het vooruitschuiven van conflictstof. Dat dit in 
20011 nog niet had geleid tot heftige negatieve politieke gevoelens zoals haat, 
extremisme,, vervreemding en cynisme, heeft volgens De Beus te maken met 
hett feit dat de Nederlandse kiezer altijd een tweede kans krijgt. Hij kan eerst 
proberenn de wil van de meerderheid te beïnvloeden door te protesteren en te 
lobbyen.. Vervolgens beschikt de kiezer over aanzienlijke hindermacht, 
waarmeee hij het nieuwe beleid zelf kan belemmeren of zelfs helemaal frus-
trerenn (bijvoorbeeld door in beroep te gaan, te procederen, actie te voeren of 
tee klagen). Als dat ook niet helpt, restten er vaak nog allerlei mogelijkheden 
omm zich te onttrekken aan het nieuwe regime. Dit heeft ondertussen niets te 
makenn met identificatie van de kiezers met de politieke afwegingen van de 
gekozenen.. Er is slechts sprake van een oppervlakkig en voorwaardelijk ver-
trouwen,, dat in wantrouwen omslaat zodra kiezers teleurgesteld of gefrus-
treerdd raken.146 

LubbersLubbers en Kok als politieke ondernemers 

Dee ideologische onderkoeling werd in hoge mate bevorderd door het optre-
denn van de premiers Lubbers (1982-1994) en Kok (1994-2002). De volkspar-
tijenn CDA en PvdA hadden hun traditionele achterban zien slinken. Op de 
kiezersmarktt moesten zij daarom bij elke verkiezing opnieuw zoveel moge-
lij kk ongebonden kiezers zien binnen te halen. Alleen dan konden volkspar-
tijenn hun integrerende rol, het samenbinden van verschillende groeperingen 
opp een politiek program, blijven spelen. Nog steeds konden volkspartijen als 
CDAA en PvdA, in principe ook de VVD, in de Nederlandse politieke verhou-
dingenn een derde van de stemmen halen. Maar het ging niet meer vanzelf, er 
moestt hard voor gewerkt worden, elke verkiezing opnieuw. 

Dee kern van het electoraat van het CDA bestond uit gezagsgetrouwe, 
ouderee burgers met een christelijke achtergrond. Deze groep werd elk jaar 
kleiner.. Het CDA had in de jaren tachtig goed in de gaten dat het proces van 
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dee ontzuiling twee kanten heeft. Enerzijds betekende geloven allang niet 
meerr automatisch confessioneel stemmen, anderzijds liepen niet-christelij-
kee kiezers een christen-democratische partij niet meer automatisch voorbij. 
Zoalss het christelijk onderwijs - niet door zijn leerstelligheid, maar juist 
doorr de verwatering daarvan - aantrekkelijk werd voor ongodsdienstige 
ouderss en leerlingen, zo sprak de zakelijke, gedepolitiseerde aanpak van 
Ruudd Lubbers veel traditionele stemmers van de VVD aan. Lijsttrekker Lub-
berss heeft zich nooit gepresenteerd als herder van het volk. Integendeel, 
voorr hem was geloof geen politieke zaak, maar een particuliere aangelegen-
heid.. Door zijn doortastend overkomende image als manager van de 'BV 
Nederland'' won hij in 1986 en 1989 de verkiezingen met maar liefst 54 zetels, 
hett hoogste aantal sinds de oprichting van het CDA. Daarmee was Lubbers 
dee eerste politieke ondernemer van het postideologische, ontzuilde tijdperk. 
Datt de door Lubbers behaalde resultaten geen enkele garantie vormden voor 
continueringg van het succes, bleek in 1994 toen zijn opvolger Brinkman 20 
zetelss verlies moest incasseren. 

Wimm Kok was als stemmentrekker minder succesvol dan Lubbers. De PvdA 
hadd in 1986 (Kok was toen 'lijstduwer' in dienst van lijsttrekker Joop den 
Uyl,, die het jaar daarop zou sterven) nog 52 zetels behaald. Kok verloor in 
19899 (49 zetels) en in 1994 (37 zetels), om pas in 1998 te winnen (45 zetels). 
Tochh was ook Kok op zijn manier een politieke ondernemer, die met zijn 
paternalistischee stijl vertrouwen wist te wekken bij de ondernemers. 

Dee politieke cultuur werd onder Kok nog bleker dan onder Lubbers. Kok 
wordtt tekortgedaan als hem verweten wordt dat hij geen visie had. Hij heeft 
ruimm twintig jaar lang consistent gehandeld, als vakbondsleider én als politi-
cus.. Kok was er al vroeg in zijn loopbaan van overtuigd geraakt dat de posi-
tiee van de zwakkeren in de samenleving het meest gebaat was bij econo-
mischh herstel. Daarom is hij ook bereid geweest verworven rechten aan te 
tastenn ter will e van het stimuleren van economische groei. 

Kokk had een grondige hekel aan filosoferen en scherpe debatten. Hij stel-
dee de te nemen maatregelen voor als onvermijdelijk. Hij haalde de kastanjes 
uitt het vuur, duwde de achterban de bittere pil door de strot en identificeer-
dee zich met het gesloten compromis. Vader Kok zorgde voor de werknemers 
enn de zwakkeren in de samenleving, daar moesten ze maar op vertrouwen, 
wantt ze werden niet bij de gang van zaken betrokken, laat staan gemobili-
seerd. . 
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Dee stijl van Kok deed sterk denken aan de pacificatiedemocratie ten tijde 
vann de verzuiling (de halve eeuw tussen 1917, het jaar van de onderwij spaci-
fïcatie,, en 1967, het jaar dat de oude volkspartijen KVP en PvdA spectaculair 
verlorenn ten gunste van de nieuwkomers D66 en de Boerenpartij). 

Inn de pacificatiedemocratie, die vanwege de gescheiden levensbeschou-
welijkee subculturen van nature onstabiel was, waarborgden de elites de sta-
biliteit.1477 Zij probeerden het pleit niet te winnen door te debatteren, conflic-
tenn uit te vechten of andersdenkenden te overtuigen, maar door te depoliti-
serenn en compromissen te sluiten. Daarvoor was het wel noodzakelijk dat 
dee toppen van de zuilen voldoende gezag hadden de besluiten die ze namen 
alss onvermijdelijke voldongen feiten te verkopen aan de achterban. 

Nadatt in de jaren zeventig de pacificatielogica het moest afleggen tegen 
dee polarisatiestrategie, beleefde zij in de jaren tachtig een opmerkelijke 
wedergeboorte.. Wim Kok was in 1982 als voorzitter van de vakcentrale FNV 
éénn van de architecten van het Akkoord van Wassenaar. Na negen jaren van 
loonmaatregelenn van de regering kon ingrijpen door de overheid in lonen 
enn prijzen eindelijk achterwege blijven. Kok bleek namelijk bereid de prijs-
compensatiee aan te wenden voor verkorting van de arbeidstijd. In de CAO'S 

deedd de 38-urige werkweek zijn intrede en kwam deeltijdwerk in zwang. 
Dezee loonmatiging kwam neer op een reële daling van het loon en opende 
dee weg naar bezuinigingen op uitkeringen en overheidssalarissen. Koks ach-
terbann was daarom niet enthousiast. Toch wist hij de naleving van het 
Akkoordd af te dwingen. 

Hett Akkoord van Wassenaar, gesloten in economisch barre tijden met 
massalee ontslagen, was het begin van de sanering van de overheidsuitgaven. 
Inn het derde kabinet-Lubbers trad Kok op als minister van Financiën. In het 
voorjaarr van 1991 had Kok al moeten slikken dat lonen en uitkeringen wer-
denn ontkoppeld. Vervolgens nam het kabinet in de zomer het besluit hard in 
tee grijpen in de WAO-uitkeringen. De manier waarop Kok de WAO-ingreep 
verdedigde,, deed denken aan zijn opstelling bij het Akkoord van Wassenaar. 
Dee achterban werd wederom niet voorbereid op wat komen ging, maar 
werdd onverhoeds geconfronteerd met een pijnlijke koerswijziging waartoe 
dee voormannen in hun wijsheid hadden besloten. 

Maarr het sociaal-democratische voetvolk bleek in 1991 allerminst volg-
zaam.. De luxe van een loyale, door een vaste levensovertuiging geschraag-
de,, verzuilde achterban, had Kok niet meer. Toch heeft hij een eigentijdse 
manierr gevonden zijn weerbarstige aanhang aan zich te binden. Dit was 
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geenn ideologische, maar een persoonlijke binding. 
Kokk heeft de hete WAO-zomer alleen overleefd doordat hij er op het 

haastigg in Nijmegen bijeengeroepen congres van de PvdA een persoonlijke 
vertrouwenskwestiee van maakte. Wie de WAO-ingreep niet wilde, wilde 
Wimm Kok niet. Deze personalistische aanpak had Kok als minister al eerder 
toegepastt op vakministers van zijn eigen PvdA. Als deze zich wilden verzet-
tenn tegen bezuinigingen, bracht Kok ze in een loyaliteitsconflict. Als ze hun 
partijleiderr zouden afvallen, zouden ze de partij schade berokkenen. 

Dee verkiezingscampagne van de PvdA in 1994 werd volledig aan de lijst-
trekkerr en zijn integere imago opgehangen: Kies Kok. Het was een tactiek 
diee twaalf zetels verlies opleverde. De kiezers rekenden in 1994 af met een 
regeringg die in hun ogen de problemen niet goed de baas was. Het feit dat 
Kokk had bewezen dat zijn verkiezingsbeloften niet al te veel waard waren 
(handhavenn koppeling, geen ingrepen WAO), stond evenwel zijn image als 
vertrouwenwekkendd staatsman niet in de weg. Wonder boven wonder werd 
dee PvdA toch de grootste partij in 1994; het CDA kreeg een nog groter pak 
slaag. . 

Alss premier is Kok meer en meer gaan leunen op zijn persoonlijke cha-
risma.. Na het afschudden van de ideologische veren, was dit ook het enige 
watt overbleef, want Kok investeerde - in tegenstelling tot zijn Britse kom-
paann Tony Blair - absoluut niet in zijn Partij van de Arbeid. 

Dee manier waarop hij de affaire-Zorreguieta oploste, was kenmerkend 
voorr zijn stijl. Hij gebruikte zijn persoonlijke gezag om de Tweede Kamer te 
verbiedenn over de zaak te debatteren, zolang de kwestie 'nog niet actueel' 
was.. En de kwestie werd pas actueel toen hij die achter de schermen eind 
maartt 2001 had opgelost. 

Ditt leunen op persoonlijk charisma was een moderne vorm van politie-
kee marketing. Kok kwam gemakkelijk weg met deze personalistische poli-
tiek,, omdat hij zichzelf met groot succes wist te positioneren als een gewo-
ne,, bescheiden man. 

Maarr het veelvuldig gebruiken van persoonlijk gezag om je wil door te 
drukken,, getuigde helemaal niet van bescheidenheid. Het succes van de 
PvdAA viel samen met dat van de leider, die daardoor steeds arroganter werd. 
Kritiekk uit eigen gelederen werd beschouwd als een aanval op zijn persoon 
enn dus als hoogverraad. In het ensceneren van zijn opvolging door de daar-
voorr niet geschikte Melkert, plus het uitstippelen van een totaal misplaatste, 
'presidentiële'' verkiezingscampagne rond de nieuwe lijsttrekker, speelde 
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Kokk achter de schermen een hoofdrol. Hij droeg dan ook een grote verant-
woordelijkheidd voor het debacle van zijn partij bij de verkiezingen van 15 
meii  2oo2.14S 

InIn de startblokken 

Hoewell  de congressen van de partijen pas aan het eind van het jaar hun lijst-
trekkerss aanwezen en hun verkiezingsprogramma's vaststelden (zie hoofd-
stukk vi), stond het parlementaire jaar geheel in het teken van de Tweede-
Kamerverkiezingenn van 15 mei 2002. 

Kokk had zijn beslissing zo lang uitgesteld dat er nog maar één opvolger 
wass overgebleven. Dat was de competente, maar communicatief minder 
begaafdee fractievoorzitter Ad Melkert. Stemmentrekkers Job Cohen en 
Johann Stekelenburg waren als burgemeesters van Amsterdam en Tilburg 
buitenstaanderss geworden, zodat de kandidatenlijst van de PvdA wat betreft 
electoralee aantrekkingskracht uitgesproken mager was. 

Dee nieuwe PvdA-leider Ad Melkert had in het voorjaar van 2001 een 
maandenlangee tournee langs de rafelranden van de Nederlandse verzor-
gingsstaatt gemaakt. De prestaties van de collectieve sector waren onder de 
maat,, constateerde Melkert in besloten kring. Kok had geen aandacht gehad 
voorr het slechte management, de bureaucratische procedures en het gebrek 
aann mogelijkheden voor de uitvoerders van de publieke diensten om tege-
moett te komen aan de hoge, maar gerechtvaardigde eisen van de klanten en 
gebruikers.. Melkert concludeerde dat de PvdA moest omschakelen naar de 
lij nn van Tony Blairs New Labour: extra investeringen in de publieke dienst-
verleningg moesten voortaan altijd vergezeld gaan van ontbureaucratisering, 
vraagsturingg en prestatiecontracten. De PvdA moest criminaliteitsbestrij-
dingg adopteren als progressief issue. In de PvdA zou een generatiewisseling 
moetenn plaatsvinden, temeer daar het oude kader van de PvdA naar zijn 
meningg tekortschoot, zowel als vertegenwoordigers van de achterban als in 
bestuurlijkk opzicht. Tot elke prijs wilde Melkert echter vermijden in het 
openbaarr boegbeeld Wim Kok af te vallen - dat zou electorale zelfmoord 
zijn.149 9 

Hett was de grote vraag of de PvdA haar voorsprong van zeven zetels op 
dee WD zou kunnen vasthouden. In de peilingen was de W D in oktober 
20011 de PvdA al gepasseerd.150 Naast fractievoorzitter Hans Dijkstal, de 
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goedlachsee steunpilaar van het paarse experiment, had de VVD stemmen-
trekkerss als Gerrit Zalm, Annemarie Jorritsma, Erica Terpstra, Henk Kamp 
enn Loek Hermans in huis. Programmatisch zat de VVD, met haar voorstel 
vijfduizendd extra agenten aan te stellen en haar voorkeur voor een strenger 
asielbeleid,, eveneens goed. Als het de VVD in 2002 niet zou lukken de groot-
stee partij van het land te worden, wanneer dan wel? 

Vann het CDA had de VVD aan het begin van het parlementaire verkie-
zingsjaarr weinig te duchten. De christen-democraten hadden net een bloed-
badd in eigen huis achter de rug. Fractievoorzitter en beoogd lijsttrekker Jaap 
dee Hoop Scheffer bleek in de zomer van 2001 zijn vertrouwen bij het kader 
vann het CDA te hebben verspeeld. Zijn oppositie tegen Paars was flets 
geweestt en als stemmentrekker had hij in 1998 een slechte naam opge-
bouwdd (het in 1994 met twintig zetels verlies al zwaar gehavende CDA ver-
loorr in 1998 nog eens vijf zetels: van 54 naar 29 in vier jaar). 

Dee Hoop Scheffers rivaal, de dynamische partijvoorzitter Marnix van 
Rij,, was zeer populair bij het actieve partij kader van het CDA. De actieve 
ledenn zijn in het CDA van oudsher progressiever dan de kiezers en de fractie 
inn de Tweede Kamer. Het dagelijks bestuur van het CDA zag in Van Rij de 
mann die de christen-democratie aantrekkelijk zou kunnen maken voor jon-
geregere kiezers en schoof hem naar voren als alternatief voor De Hoop 
Scheffer.. Van Rij bleek evenwel geen talent voor het politieke machtsspel te 
hebben,, zodat hij op het moment suprème door de partijtop opzijgeschoven 
werd.. De populaire Brabantse gedeputeerde Pieter van Geel werd twee keer 
doorr het bestuur gevraagd de leiding van de onthoofde partij op zich te 
nemen,, maar hij weigerde. Bleef over Jan Peter Balkenende, de onervaren 
vice-voorzitterr van de CDA-fractie. Hij werd op 1 oktober 2001 fractievoor-
zitterr van het CDA en enige kandidaat van het partijbestuur voor het lijst-
trekkerschap.151 1 

Balkenendee was in zijn partij een geziene spreker en schrijver. Als mede-
werkerr van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA had Balkenende de 
handd gehad in alle belangrijke partij documenten. Ook in zijn fractie lag Bal-
kenendee goed, maar als financieel woordvoerder had hij het tegenover 
ministerr Zalm zwaar te verduren gehad. Buiten zijn eigen kiezers had Bal-
kenendee geen enkel krediet. Het vasthouden van de eigen achterban zag Bal-
kenendee dan ook als zijn eerste opdracht. Pas na een uitgebreide tournee 
onderr het eigen kiezersvolk, zou het tijd worden voor een offensief. 

Inn het voorjaar van 2001 was er een korte vrijage tussen enkele promi-
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nentee wethouders van GroenLinks en het CDA geweest. Ze hadden elkaar 
lerenn kennen als gevolg van de samenwerking tussen groenen en christen-
democratenn in zes gemeentebesturen. De twaalf gemeentebestuurders had-
denn een gezamenlijke verklaring uitgebracht, waarin ze stelling namen 
tegenn het 'materialisme' van de paarse coalitie. Ze suggereerden dat hun 
partijenn zouden moeten overwegen hun plaatselijke voorbeeld te volgen. Bij 
dee actie waren medewerkers van de wetenschappelijke bureaus van beide 
partijenn betrokken. 

Dee actie was een vervolg op de programmatische heroriëntatie van het 
CDAA in progressieve richting. Met name op het gebied van milieubehoud 
haddenn de christen-democraten tijdens hun verblijf in de oppositie een 
inhaalslagg gemaakt. Tot verdriet van de VVD had de CDA-fractie met PvdA 
enn GroenLinks gemene zaak gemaakt om gasboringen in de Waddenzee te 
verijdelen.. Ook op het gebied van de emancipatie van de vrouw was het CDA 
modernn geworden. Homoseksuele fractieleden kwamen uit de kast. Het pro-
grammaa van de christen-democraten werd vastgesteld na uitgebreide dis-
cussiee met kiezers op internet. Het CDA, tot dan toe een gesloten bolwerk 
waarinn geen plaats was voor openbare disputen, gooide de luiken open. 

Verderee pogingen van kaderleden van het CDA tot politieke samenwer-
kingg met de groenen werden evenwel gesmoord door fractieleider De Hoop 
Scheffer,, van huis uit een conservatieve diplomaat. Zijn opvolger Balkenen-
dee was in ideologisch opzicht tegen liberalisme en kapitalisme, dus minder 
dann De Hoop Scheffer geneigd zijn heil bij de VVD te zoeken. In de politieke 
praktijkk stond Balkenende wél aan de rechterkant, wat bleek uit zijn opvat-
tingenn over de staatsfinanciën. Balkenende passeerde de VVD zelfs rechts 
mett zijn kritiek op het loslaten van de financiële discipline door minister 
Zalm.. Lonken naar GroenLinks, besefte de top van het CDA, zou de VVD een 
zeee van ruimte op rechts geven. In plaats daarvan nodigde Balkenende kan-
didaat-lijsttrekkerr Pim Fortuyn van Leefbaar Nederland in november 2001 
uitt voor een borrel, waarbij de heren afspraken elkaar tijdens de verkie-
zingscampagnee niet aan te vallen.152 

Tekenendd voor de bevroren politieke verhoudingen was dat GroenLinks, 
dee tweede oppositiepartij, ook al niet in staat was tot enig verzet tegen 
Paars.. Het tegendeel was waar: GroenLinks werd net als het CDA geplaagd 
doorr interne strubbelingen en onvast leiderschap. Partijleider Paul Rosen-
möllerr was de zomer van 2001 niet ongeschonden doorgekomen. Hij trad 
weifelendd op in een onverkwikkelijke affaire rond het Kamerlid Tara Singh 

103 3 



Varma,, die een dodelijke ziekte had voorgewend. Rosenmöller bleef een hel-
derr antwoord schuldig op de vraag of na de aanslagen van n september de 
Nederlandsee steun aan de militaire acties in Afghanistan goedgekeurd of 
afgekeurdd moest worden. Op speciale bijeenkomsten met het partijkader 
moestt de fractie van GroenLinks proberen de zeer verdeelde achterban dui-
delijkk te maken waar zij stond. 

Dee ongecompliceerde SP van Jan Marijnissen was zonder reserve tegen 
dee oorlog in Afghanistan. De achterban van de SP vormde het meest linkse 
deell  van het electoraat, dat het op peil houden van de sociale zekerheid als 
eerstee prioriteit zag. Belastingen omhoog, vooral voor de rijken, meer geld 
voorr onderwijs en zorg — dat was de 'eerste weg links' {zoals de titel van het 
programmaa van de SP luidde) die de socialisten voor ogen stond. De media-
geniekee Jan Marijnissen werd in staat geacht tot 'inbreken' bij zowel Groen-
Linkss als de PvdA. 

D666 had een verkiezingsprogramma dat recht deed aan haar ontstaans-
geschiedeniss als partij van de staatsrechtelijke hervormingen. De partij was 
evenwell  na zeven jaar Paars een 'B-merk' geworden: een goedkoop en inwis-
selbaarr product. Vice-premier en minister van Volksgezondheid Els Borst 
werdd verantwoordelijk gehouden voor de wachtlijsten in de zorg. Van de 
'kroonjuwelen'' van D66, de gekozen burgemeester en het referendum, was 
weinigg terechtgekomen. Slechts een derde van de kiezers die in 1998 op D66 
haddenn gestemd, was van plan de partij trouw te blijven. De vertrekkers sto-
venn alle kanten op: naar VVD, naar PvdA, maar ook naar GroenLinks. De 
enigee hoop voor D66 bestond in het feit dat een kwart van haar aanhang uit 
19988 nog twijfelde.153 

DeDe ontnuchtering na 11 september 

Dee aanslagen op het World Trade Centre in New York en het Pentagon in 
Washingtonn zetten de verhouding tussen de autochtone Nederlanders en de 
islamitischee migrantengroepen op scherp. De eerste vijf weken na de aansla-
genn van 11 september signaleerde het Dutch Monitoring Centre on Racism 
andd Xenophobia (DUMC) zestig incidenten, variërend van beledigingen en 
bedreigingenn tot geweldpleging, vandalisme en brandstichting. Doelwit van 
vernielingg en brandstichting waren moskeeën, islamitische scholen, een 
asielzoekerscentrum,, een reisbureau en een Syrisch-orthodoxe kerk. Vol-
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genss het DUMC, dat deel uitmaakt van het Europees netwerk van monitoren 
EUMC,, dat in Wenen is gevestigd, viel Nederland daarmee in de Europese 
Uniee in ongunstige zin op. Marokkanen deden in september in groten getale 
aangiftee van discriminatie.154 

Premierr Kok maakte een tournee langs moskeeën en 'zwarte' wijken in 
grotee steden. Hij wilde daarmee niet alleen blijk geven van zijn zorg over de e 
gespannenn verhoudingen, maar ook zelf 'inburgeren' in de multiculturele 
samenleving.. Kok had een hekel aan improviseren en wilde goed geïnfor-
meerdd zijn. Hij zette zijn medewerkers aan het werk. De Volkskrant onthulde 
datdat de Rijksvoorlichtingsdienst sinds de aanslagen van 11 september 
opdrachtt had gegeven tot opinieonderzoek naar de reacties op 'de gebeurte-
nissenn in de USA'. Minstens twee keer per week werden driehonderd Neder-
landers,, plus een aparte groep van honderd niet nader gespecificeerde 
'allochtonen'' ondervraagd. Elke week kregen de ministers onder de titel 
'Monitorr vs' een presentatie van de uitkomsten. 

Uitt dit onderzoek kwam allereerst naar voren dat de openheid van de 
Nederlandsee regering inzake de Nederlandse bijdrage aan het terrorisme ver 
tee zoeken was. Het was volstrekt onduidelijk welke maatregelen het kabinet 
hadd genomen ter bescherming van de bevolking en ter bestrijding van het 
moslimextremismee dat aan de terroristische aanslagen ten grondslag lag. 
Uitt Monitor vs bleek overduidelijk dat de Nederlandse bevolking zeer ver-
deeldd was over Nederlandse deelname aan krijgshandelingen ter ondersteu-
ningg van de Amerikaanse strijd tegen terrorisme in Afghanistan. De steun 
aann het sturen van militair personeel en materieel was tussen begin oktober 
enn half november gedaald van 60 tot 47 procent. Bij de allochtonen in ons 
landd ontbrak elk draagvlak voor militaire acties. Slechts 13 procent van de 
migrantenn was akkoord met meevechten door Nederlanders in Afghanistan. 
Hett beleid van de regering - veel aandacht voor humanitaire hulp, geen 
deelnamee aan de strijd - kwam dus aardig overeen met de gepeilde stem-
mingg onder het volk. 

Verontrustendd was dat tweederde van de Nederlanders en maar liefst 
tachtigg procent van de allochtonen oordeelde dat de spanningen tussen ver-
schillendee bevolkingsgroepen na 11 september waren toegenomen. Vlak na 
dee aanslagen voelde niet minder dan 63 procent van de migranten zich 
bedreigd.. In november was dat nog altijd 45 procent, tegen 17 procent van 
dee bevolking als geheel. Het wantrouwen van allochtonen jegens de Neder-
landsee regering was zeer groot, bleek uit Monitor vs. Slechts 30 procent van 
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henn vond dat de overheid voldoende en betrouwbare informatie had ver-
strekt.. Tweederde van de allochtonen meende dat de overheid tekort was 
geschotenn in het voorkomen van spanningen tussen hen en de autochtone 
bevolking.155 5 

'Watt er kan gebeuren,' stelde de schrijver Abdelkader Benali op 20 sep-
tember,, 'is dat we als kippen in een kippenhok die voelen dat de tempera-
tuurr iets te hoog gestegen is om zich er nog lekker onder te voelen, onge-
makkelijkk aan het fladderen slaan en naar elkaar beginnen te pikken. Neder-
landerss kunnen hun geduld en gevoel voor nuance verliezen voor hun 
andersdenkende,, andere geloven en rituelen belijdende medeburgers en hun 
sentimentenn de vrije loop laten. In het ergste geval wordt sentiment met sen-
timentt beantwoord en is al snel het einde zoek. Moslims raken meer op hun 
hoedee en vermijden misschien liever het contact met Nederlanders, om las-
tigee vragen of blikken te voorkomen. Een keuze voor isolement - al jaren de 
gemakkelijke,, bekende optie - neemt dan de plaats in van integratie.'156 

Dee uit Iran gevluchte jurist Afshin Ellian vereenzelvigde zich met zijn 
nieuwee vaderland: Nederland is ook van ons! Hij hekelde de vaagheid van de 
autoriteitenn met betrekking tot de eisen die zij aan immigranten stelden. 'Ik 
vindd dat in Europa en zeker in Nederland lange tijd al een soort lafheid 
bestaat,, waardoor de eigen constitutie en het burgerschap niet serieus wor-
denn genomen. Er komen nu mensen van buiten binnen met een heilig boek 
onderr de arm. Het is onze taak hun duidelijk te maken dat ze hun heilige 
boekk thuis moeten houden en dat hier de Grondwet geldt.'157 

Nederlandd maakte na 11 september een onzachte landing in de grimmige 
werkelijkheid.. Het was een pijnlijke ontnuchtering. Met een schok was het 
publiekee debat over een verzwegen sociale kwestie, de mislukte integratie 
vann een hele generatie migranten, op gang gebracht. 

Ookk de migranten moesten kleur bekennen. Hun zaakwaarnemers kon-
denn niet langer falen in eigen kring pareren met klachten over racisme, dis-
criminatiee en neokoloniale bevoogding. De imams en de belangenbeharti-
gerss kregen concurrentie van een jonge generatie zelfbewuste intellectuelen. 
Afshinn Ellian, de gevluchte Somalische politica Ayaan Hirsi Ali en de van 
originee Marokkaanse schrijver Hafïd Bouazza ontpopten zich als pleitbe-
zorgerss van assimilatie en critici van de islam. 
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Nepprofessor Nepprofessor 

Pimm Fortuyn werd op 25 november 2001 met 89 procent van de stemmen 
doorr het congres van Leefbaar Nederland gekozen tot lijsttrekker. 'Het is mij 
zwaarr te moede. De opgave zal buitengewoon zwaar zijn. Wij willen een 
nieuwee politiek, we willen het land teruggeven aan de mensen in het land,' 
begonn hij zijn toespraak tot de uitzinnige congresgangers. 'Ik begin met een 
college.. U heeft per slot van rekening een nepprofessor gekozen.' Zijn 
betoogg kwam erop neer dat 'de politiek' in deze revolutionaire tijd van inter-
nationaliseringg en internet de boot volledig had gemist. Paars was niet in 
staatt gebleken ervoor te zorgen dat de onderwijzer onderwijst, de politie de 
burgerr beschermt en de dokter de patiënten geneest. In plaats van dat de 
leraar,, de verpleegster en de agent zelf bepalen hoe ze hun werk moeten 
inrichten,, was er een dikke laag van duurbetaalde beleidsmakers die de 
mensenn van de werkvloer verstikten en gevangen hielden. Een kwart van de 
ambtenarenn moest onmiddellijk worden weggesneden. Het subsidiesocialis-
mee heeft miljoenen mensen veroordeeld tot aan de kant staan. Die arbeids-
ongeschiktenn en werklozen weten niet meer hoe plezierig het is zelf iets te 
ondernemen.. Fortuyn riep hen toe: 'Weg bij dat loket! Want daar krijg je 
well  je geld, maar moet je ook je ziel inleveren!' 

Fortuynn hield zijn kiezers een spiegel voor: 'Vraag niet wat uw land voor 
uu kan doen, maar wat u voor uw land kunt doen', citeerde hij de Ameri-
kaansee president Kennedy (zonder bronvermelding). Over zichzelf zei For-
tuynn dat hij niet de keiharde meneer is over wie de kranten schrijven. Dat hij 
misschienn wel te gevoelig is voor zijn nieuwe positie. Dat hij zegt wat hij 
denkt,, doet wat hij zegt en dat iedereen daarvan op aankan.158 

Volgenss het klassieke populistische recept construeerde Fortuyn een 
samenzweringg van het hardwerkende, gewone volk tegen de profiteurs, die 
dee klandizie vormden van de 'subsidiesocialisten'. De PvdA, GroenLinks en 
dee SP werden door Fortuyn weggezet als verspillers van belastinggeld dat 
verdiendd was door ondernemende zelfstandigen en werkers in de marktsec-
tor.. Over de echte problemen, de calculerende migrant en de falende ge-
doogpolitiek,, mocht niet gepraat worden. De linkse elite werd door de aan-
voerderr van Leefbaar Nederland niet alleen politiek, maar ook moreel in 
gebrekee gesteld. 

Dee WD en het CDA hadden zich laten inpakken, zodat alleen een nieuwe 
bewegingg de politiek terug kon geven aan de burger. Die beweging mocht 
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geenn traditionele politieke partij zijn, met ledenvergaderingen, congressen 
enn veel papier. Fortuyn wilde een leider zijn die een gevoelsmatige vertrou-
wensbandd met zijn volgelingen had. Dat vertrouwen bestond in essentie uit 
eenn samenzwering: wij , de buitengesloten belastingbetalers, tegen zij, de 
gevestigdee partijen met hun 'oude politiek'. 

Dee Nederlandse spraakmakende gemeente reageerde verstoord op de 
nieuwkomerr in de landelijke politiek. Het dagblad Trouw kwalificeerde in 
zijnn hoofdredactioneel commentaar de nieuwe lijsttrekker van Leefbaar 
Nederlandd als een 'kip zonder kop'. We hebben hier van doen 'met een stel 
opportunistenn die op gewiekste wijze op zoek zijn naar macht. Fortuyn en 
dee zijnen hebben gelijk dat de gevestigde partijen te veel naar binnen 
gericht,, te oligarchisch en te weinig democratisch zijn. Maar het is de vraag 
off  Fortuyn en zijn kornuiten zelf voldoende open, consistent en politiek 
betrouwbaarr zijn om de rol van uitdager geloofwaardig te kunnen spelen 
(...)) Leefbaar Nederland en Fortuyn scheppen met behulp van trucs van de 
oudee politiek en bluf de illusie van een nieuwe politiek. De gevestigde partij-
enn doen er evenwel goed aan de waarschuwing die ervan uitgaat serieus te 
nemen,, want zelfs een kip zonder kop fladdert nog verrassend lang door.'159 

Dezee opvatting werd door het establishment in de media, inclusief poli-
tiekk commentator Kees Lunshof van De Telegraaf, gedeeld. Fortuyn is een 
gevaarlijkee gek, maar de oude partijen vormen een gesloten elite die nodig 
eenss uitgedaagd moet worden. NRC Handelsblad zat ook op deze lijn. Wel-
sprekendd bracht columnist Bas Heijne het dédain van het Rotterdamse 
avondbladd onder woorden: 'Wanneer een volk het geloof in zijn politici ver-
liest,, mogen de amateurs een gokje wagen: amusante schertsfiguren met uit-
zinnigee meningen of bizar gedrag dringen zich de politieke arena binnen en 
wordenn min of meer tot hun eigen verbazing nog serieus genomen ook. De 
mediaa houden van hen, ze zijn niet van het scherm af te slaan en ze worden 
gekoesterdd door ontevreden kiezers.' 

Heijnee doelde op types als de Italiaanse pornopoes Cicciolina, de baardi-
gee Belg Jean-Pierre van Rossem en 'het jammerlijke verschijnsel Janmaat'. 
Ookk Fortuyn was in die jaren 'een soort Joop Braakhekke van de politiek, te 
ijdel,, te cynisch, te nichterig ook, om toegelaten te worden in de kringen van 
dee politieke haute cuisine.' 

Maar,, waarschuwde Heijne, het wordt nu menens. 'Die politieke paljas-
senn bleken stuk voor stuk wegbereiders voor een veel grotere onvrede, die 

108 8 



vann extreem-rechts. De ongerichte onlustgevoelens vonden plotseling ver-
tolkerss in nieuwe politici die politiek wisten te bedrijven vanuit een wijdver-
breidee afkeer van diezelfde politiek. Het Front National, Berlusconi, Filip 
Dewinter,, je kan ze beschouwen als de rechtmatige erfgenamen van al die 
ongeleidee projectielen uit de jaren tachtig.' 

Pimm Fortuyn, constateerde de columnist, 'heeft zich eigenhandig ge-
transformeerdd van komische figurant tot een politieke scherpschutter van 
Haideriaansee allure'. Fortuyn had volgens Heijne geen herkenbare achter-
ban,, slechts 'een losse verzameling benepen burgers' had zich rond Leefbaar 
Nederlandd verzameld. Maar die afwezigheid van maatschappelijke en cultu-
relee wortels vergrootte juist zijn aantrekkingskracht. 

Fortuynn had 'het aura van de ongebondenheid verworven, iemand die 
onafhankelijkk van partijbelangen kan zeggen wat hij meent'. Conclusie van 
Heijne:: het is niet afdoende Fortuyn weg te zetten als een politieke potsen-
maker.. 'Na acht jaar Paars wordt langzaam maar zeker duidelijk dat schrik-
barendd veel bestuurlijke en openbare instellingen aan wanorde ten onder 
dreigenn te gaan. Dan kan je het volk moeilijk kwalijk nemen dat het met een 
demagoogg komt aanzetten.'160 

KiezersKiezers schuiven op naar rechts 

Onderr de Nederlandse kiezers tekende zich intussen een hergroepering af, zo 
bleekk uit verkiezingsonderzoek dat de Volkskrant in oktober 2001 had laten 
doen.. De scheiding tussen links en recht liep niet langer tussen CDA-stem-
merss en PvdA-stemmers, maar tussen WD, CDA, D66 en PvdA enerzijds en 
GroenLinkss en de SP anderzijds. 

Dee verschillen in opvatting, over criminaliteit, asielzoekers en militair 
ingrijpenn door de vs in Afghanistan ter vergelding van de terroristische aan-
slagenn tussen enerzijds VVD, CDA, D66 en PvdA en anderzijds GroenLinks 
enn SP waren in de ogen van de kiezers nauwelijks te overbruggen. 

Nummerr één op de lijst van prioriteiten stond bij de bevolking het 
bestrijdenn van criminaliteit en onveiligheid. Bij mannen en vrouwen, bij 
jongerenn en ouderen, was dat met grote afstand de topprioriteit. Het was 
eenn thema dat traditioneel 'eigendom' was van rechts, maar dat ook kiezers 
linkss van het midden enorm bleek bezig te houden. Daarna kwamen achter-
eenvolgens:: kwaliteit gezondheidszorg verhogen, toelating asielzoekers 
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remmen,, normen en waarden herstellen, terrorisme bestrijden en kwaliteit 
onderwijss verhogen. 

Dee achterban van de drie grote, gevestigde partijen was al even eensge-
zindd over de maatregelen die getroffen zouden moeten worden bij de 
ophandenn zijnde verslechtering van de economische vooruitzichten. Las-
tenverlichtingg en aflossing van de staatsschuld konden dan in de ijskast. 
Ookk de aanleg van wegen kon wachten, maar de politie, het onderwijs en de 
gezondheidszorgg moesten extra geld krijgen. Het beeld van private rijkdom 
tegenn publieke armoede werd bevestigd door opvallende wanprestaties van 
dee spoorwegen, incidenten met openbare geweldpleging en overlast van 
drugscriminelen,, wachtlijsten en een snel oplopend aantal leerlingen dat 
wegenss lesuitval naar huis werd gestuurd. 

Uitt dit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en het NIPO was 
tenn slotte duidelijk geworden dat Leefbaar Nederland met kandidaat-lijst-
trekkerr Fortuyn zich ontwikkelde tot een electorale concurrent van de W D . 
Voorr de zomer had slechts 23 procent van de potentiële kiezers van LN zich 
rechtss van het midden geplaatst, drie maanden later was dat al 45 procent. 
Vann de kiezers die overwogen op LN te stemmen, had een kwart in 1998 VVD 
gestemd.. Het paarse kabinet kreeg in oktober 2001 van de kiezers nog een 
voldoende,, maar dat zou snel anders worden.161 
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