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VII  De instorting van Paars 

Terwijll  Fortuyn aan een opmars in de opiniepeilingen begon, raakten de 
regeringspartijenn vanaf november 2001 in een vrije val. Leefbaar Nederland 
steegg tussen eind november en begin februari van 7 naar 15 zetels in de pei-
lingenn van het NIPO, het CDA van 25 naar 30. De PvdA en de W D zakten bei-
dee van 40 naar 30 zetels, D66 van 10 naar 5. De opkomst van Fortuyn was 
spectaculair,, maar de instorting van Paars was nog veel dramatischer. Poli-
tiekee strubbelingen aan het Binnenhof bevorderden de afbladdering van 
Paarss in hoge mate. De PvdA kreeg te maken met de affaire-Van Gijzel en de 
WDD werd te kijk gezet door het nerveuze opereren van minister Korthals 
vann Justitie ten aanzien van de 'bolletjesslikkers', de drugssmokkelaars die 
mett cocaïne in hun maag vanuit Midden-Amerika en de Antillen naar 
Schipholl  vlogen. Publicitair gezien waren het rampzalige incidenten, die het 
zelfvertrouwenn van de paarse partijen ondermijnden. De stemming sloeg 
om;; de Nederlandse kiezers trokken hun handen van Paars af. 

Dee eerste tekenen van toenadering tot Fortuyn en zijn beweging werden 
rondd de jaarwisseling zichtbaar. Ook begon duidelijk te worden wie de 
medestanderss van Fortuyn waren en hoe zijn achterban was samengesteld. 

Dee kritiek op de prestaties van het tweede kabinet-Kok nam toe, ook in 
eigenn kring. De dienstverlening door de overheid schoot in de ogen van de 
gebruikers,, die vanwege de hoogconjunctuur in de marktsector uitstekend 
aann hun trekken waren gekomen, tekort. Met de versmalling van de politie-
kee agenda tot consensusbeheer namen de kiezers niet langer genoegen. Dit 
ongenoegenn vond echter geen uitweg in de verkiezingsprogramma's die 
eindd 2001 door de partijen werden vastgesteld. Van de grote politieke partij-
enn drong de verandering van het politieke klimaat het sterkst door tot het 
CDA.. De PvdA en de VVD distantieerden zich enigszins van hun paarse erfe-
nis,, maar bleken niet in staat over hun eigen schaduw heen te springen. 

Eindd november 2001 ontstond in de Tweede-Kamerfractie van de PvdA 
onenigheidd over de afhandeling van het debat over fraude bij de bouw van 
dee spoortunnel bij Schiphol. Kamerlid Rob van Gijzel, namens de PvdA 
indienerr van een door alle partijen minus de VVD aangenomen motie waar-
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inn het kabinet werd opgeroepen tegen een gerechtelijke schikking met de 
frauderendee aannemers in beroep te gaan, was opzijgeschoven als woord-
voerderr van de fractie. Fractievoorzitter Ad Melkert had hoogstpersoonlijk 
hett woordvoerderschap overgenomen. Het kabinet had op advies van minis-
terr Korthals besloten de motie van Van Gijzel en Leers (CDA) niet uit te voe-
ren.. Van Gijzel wilde zich daar niet bij neerleggen. Wat hem betrof kon 
Korthalss zijn biezen pakken. 

Dee sterk op het vermijden van trammelant gerichte Melkert en de nogal 
solistischh opererende volksvertegenwoordiger Van Gijzel leefden al jaren 
mett elkaar in onmin. Van Gijzel was één van de weinige Kamerleden die 
tegenn de dominante Melkert durfden in te gaan. In de media cultiveerde Van 
Gijzell  zorgvuldig het beeld van de onverschrokken parlementariër die zich 
niett monddood liet maken door zijn politieke bazen. Hij had sympathie 
geoogstt door zich te identificeren met de slachtoffers van de Bijlmerramp. 
Dee bouwfraudezaak leende zich in zijn ogen uitstekend voor een robbertje 
vechtenn om het primaat van de democratie. 

InIn september had Van Gijzel Melkert en partijgenoot minister Netelen-
boss van Verkeer in de publiciteit voor het blok gezet door zich 'namens de 
fractie'' te verzetten tegen privatisering van Schiphol. Een woedende Melkert 
wildee Van Gijzel toen al het woordvoerderschap over Schiphol ontnemen, 
maarr zag ervan af vanwege Van Gij zeis populariteit. Bovendien stond Van 
Gijzell  met nummer 43 op een moeilijk verkiesbare plaats op de kandidaten-
lijstt van de PvdA. 

Maarr nu was voor Melkert de maat vol. Van Gijzel moest terug in z'n 
hok.. Minister Korthals moest met rust gelaten worden, want het kabinet 
stondd achter hem. Ook voor Van Gijzel was de maat vol. Hij liet zich door 
niemand,, ook door Wim Kok niet, overtuigen van het feit dat het partijbe-
langg vereiste dat het conflict werd bijgelegd. Van Gijzel trad af als Tweede-
Kamerlidd en won glansrijk de oorlog in de media tegen Melkert.162 Het toch 
all  ongunstige imago van de lijsttrekker als kill e machtspoliticus werd 
opnieuww bevestigd. Melkert leverde na de affaire-Van Gijzel in één klap vier 
zetelss in; de PvdA zakte eind december in de peilingen van 42 naar 38 zetels, 
omm in januari verder te dalen naar 34. De PvdA had niet alleen de 'premier-
bonus'' van Kok verspeeld, maar had er als extra domper een Melkert-malus 
bovenopp gekregen. 

Alss verstrengeld in een dodelijke omhelzing met de coalitiepartners zakte 
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dee WD rond de jaarwisseling van 2001 en 2002 met de PvdA en met D66163 

mee.. De VVD plukte de wrange vruchten van de affaire rond de bolletjesslik-
kerss waarin haar minister van Justitie Korthals verzeild was geraakt. In het 
jaarr 2000 werden op Schiphol achthonderd drugskoeriers aangehouden. 
Eenn kwart van hen waren zogenaamde bolletjesslikkers, die vaak meer dan 
eenn halve kilo cocaïne in hun maag meesmokkelden. De meeste van hen 
warenn Antillianen die in Nederland woonden. Door intensivering van de 
actiess tegen de smokkelaars groeide het cellentekort van 150 naar 250. Koe-
rierss met de Nederlandse nationaliteit die werden aangehouden met minder 
dann een kilo coke, werden met een dagvaarding heengezonden, dus niet in 
hechteniss genomen. 

Dezee nieuwe variant van het gedoogbeleid werd door RTL Nieuws op 
55 januari 2002 onthuld. Op het smokkelen van een kilo cocaïne stond 
anderhalff  jaar cel. De medewerkers van het Schipholteam (douane, mare-
chausseee en politie) bleken de opdracht te hebben gekregen 'terughoudend 
omm te gaan met de aanhouding van koeriers' - hetgeen zij zeer frustrerend 
vonden. . 

Dee Haarlemse hoofdofficier H. Wooldrik, onder wiens parket Schiphol 
viel,, had de top van het Openbaar Ministerie voorgesteld niet alleen Neder-
landers,, maar ook buitenlanders die met minder dan een kilo coke werden 
gesnapt,, heen te zenden. De brief van Wooldrik was minister Korthals op 
77 december 2001 onder ogen gekomen, maar deze had geen actie onderno-
menn om een eind te maken aan het laten lopen van drugssmokkelaars op 
Schiphol.. Op 10 december had Korthals bovendien verzuimd in een brief 
aann de Tweede Kamer over het cellentekort melding te maken van de proble-
menn op Schiphol. De Kamer reageerde geschokt, zeker toen bekend werd 
datdat zelfs een vrouw met veertien kilo coke was vrijgelaten. Douaniers op 
Schipholl  onthulden dat smokkelaars met grote partijen drugs vaak zonder 
dagvaarding,, met alleen een bewijs van inbeslagname van de contrabande, 
opp vrije voeten werden gesteld.164 

Driee weken lang was Korthals in Nederland de gebeten hond. Op 23 ja-
nuarii  2002 diende fractievoorzitter van het CDA Balkenende een motie van 
afkeuringg tegen Korthals in. Balkenende betoogde dat de rechtsstaat een for-
see deuk had opgelopen en dat Nederland met het heenzenden van drugskoe-
rierss internationaal een slecht figuur sloeg. Die motie haalde het niet, maar 
alleenn zijn eigen VVD vond dat Korthals zijn leven voldoende gebeterd had 
doorr met noodmaatregelen te komen. Veel van die maatregelen, zoals de 
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inzett van het leger, groepsdetentie en het toekennen van ruimere bevoegd-
hedenn aan de politierechter, had Korthals eerder afgewezen.165 

Volgenss de wet van de communicerende vaten greep de onmacht van 
justitiee om zich heen. Door de toevloed van rechtszaken van op Schiphol 
betraptee bolletjesslikkers zouden misdrijven in Haarlem en de Zaanstreek 
niett vervolgd kunnen worden, waarschuwden burgemeesters in hun functie 
vann korpsbeheerder. De achterstand van de Haarlemse rechtbank was 7200 
zaken,, oftewel één jaar werk. Door het strengere optreden op Schiphol zou-
denn er volgens korpsbeheerders J. Pop van Haarlem en R. Vreeman van 
Zaanstadd nog eens enkele duizenden rechtszaken bijkomen. 'Het is niet uit 
tee leggen aan onze burgers dat we inbrekers naar huis moeten sturen, 
omdatt de bolletjeszaken met voorrang binnenkomen', aldus burgemeester 
Pop.. 'Het wordt onveiliger in de stad. Effectief optreden tegen criminaliteit, 
waaronderr geweldsmisdrijven, komt zo in gevaar. Mensen die worden opge-
pakt,, zoals personen die voor het eerst een misdrijf plegen, krijgen de 
indrukk dat misdaad loont. Op de politiemensen werkt dit heenzenden ook 
niett echt motiverend.'166 

WiegelWiegel en Bomhoff steunen Fortuyn 

Hett paarse kabinet in het algemeen en de VVD van minister Korthals in het 
bijzonderr stonden te kijk als de gevestigde orde die zijn verantwoordelijk-
heidd voor de meest primaire taak van de overheid, het handhaven van de 
rechtsorde,, had verzaakt. Paars had bij het volk afgedaan, lijsttrekker Dijk-
stall  van de VVD kwam in eigen gelederen onder vuur te liggen en Leefbaar 
Nederlandd steeg naar 15 zetels in de peilingen. 

Hanss Wiegel, het erelid van de W D dat meende te weten wat er onder 
hett volk leefde, sloeg alarm. Als geen ander wist Wiegel bovendien hoe hij 
zijnn bevindingen via het bespelen van de publiciteit in de praktijk moest 
brengen.. Hij was een onafhankelijk man, die sinds zijn afscheid als politiek 
leiderr van de liberalen in 1982 zijn opvolgers voor de voeten liep met onge-
vraagdee adviezen, afwijkende standpunten en dissident stemgedrag. Als 
senatorr veroorzaakte Wiegel in 1999 zelfs een breuk in het tweede paarse 
kabinet.. Hij bracht de beslissende stem uit tegen een grondwetswijziging die 
hett referendum mogelijk moest maken. 

Wiegell  - 'ik heb een zwak voor Pim' - brak in Vrij  Nederland van 12 janu-
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arii  2002 een lans voor een kabinet van VVD, CDA en Leefbaar Nederland. 
Dezee variant bestond tot dan toe alleen in het hoofd van Pim Fortuyn, kan-
didaat-premierr van Leefbaar Nederland. Fortuyn verklaarde zich meteen 
bereidbereid Wiegel als premier van dit droomkabinet te dulden. 

Wiegell  kende voor één keer zijn plaats en hield de boot beleefd af. Maar 
hijj  had wel slecht nieuws voor Hans Dijkstal, de aanvoerder van de VVD die 
zichzelff  als de nieuwe minister-president van Nederland zag. Wiegel vond 
Gerritt Zalm een betere opvolger van Kok. De minister van Financiën sym-
boliseerdee immers als solide schatkistbewaarder bij uitstek het succes van 
Paars.. Waar de PvdA zijn Kok-bonus had ingeruild voor een Melkert-malus, 
beschiktee de VVD over een Zalm-bonus. Maar die bonus moest de VVD dan 
well  inzetten, meende Wiegel niet zonder reden, ook al doorkruiste dat de 
ambitiess van Dijkstal. De VVD, hield Wiegel zijn partijgenoten voor, moest 
alless op alles zetten om de grootste partij van het land te worden.167 

Dee invloedrijke columnist van NRC Handelsblad Eduard Bomhoff, eco-
noomm en directeur van onderzoeksbureau Nyfer, wreef eveneens zout in de 
wondenn van Paars. Anders dan Wiegel had Bomhoff weinig bewondering 
voorr minister Zalm. Dat gold in nog ernstiger mate voor de rekenmeesters 
vann het Centraal Planbureau, waarvan Zalm directeur was geweest. Het 
PvdA-lidd Bomhoff was in 1994 niet ingegaan op de uitnodiging van Frits 
Bolkesteinn om voor de WD minister van Financiën te worden (Zalm was 
duss niet de eerste keus geweest). Bomhoff was in het voorjaar van 2001 tot 
tweee keer toe door Jan Nagel benaderd voor het lijsttrekkerschap van Leef-
baarr Nederland.168 De econoom ging ook daar niet op in, maar het zette 
hemm wel aan het denken. Bomhoff kende Fortuyn uit zijn vlegeljaren als stu-
dentenleiderr en had hem later in het lezingencircuit regelmatig ontmoet. Hij 
vroegg zich af of hij het voorbeeld van Fortuyn moest volgen en de weten-
schapp inruilen voor de publieke zaak. (Bomhoff zou de eerste zijn die werd 
benaderdd om minister te worden voor dee LPF. Hij is dat 87 dagen geweest.)169 

Bomhofff  stond op het standpunt dat aflossing van de staatsschuld wel 
watt langzamer kon dan minister Zalm in het voetspoor van het Centraal 
Planbureauu had uitgestippeld. Zij rekenden voor dat in de periode 2002-
20066 niet meer dan 1,83 procent aan groei voor personeel en materieel 
beschikbaarr zou zijn. In Paars 1 waren de uitgaven met 3 procent verhoogd 
enn in Paars 11 met 3,2 procent. De overige partijen sloten zich, in de ogen van 
Bomhoff,, als makke schapen aan bij het uitgavenkader van Zalm en het CPB. 
Diee hielden geen rekening met een volgens Bomhoff noodzakelijke inhaal-
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slagg om de bestaande wachtlijsten in de zorg weg te werken. Politieke partij-
enn die dit zouden accepteren, moesten in de ogen van Bomhoff wel heel 
radicalee ideeën hebben om 'artsen, verpleegsters en thuiszorgmedewerkers 
directt na de verkiezingen harder, efficiënter én dus goedkoper te laten wer-
ken,, want anders blijven de wachtlijsten nog zeker vier jaar bestaan'. In 
plaatss daarvan stelde Bomhoff voor in het regeerakkoord prestaties in de 
zorgg te definiëren en daarna per jaar variabele budgetten beschikbaar te stel-
lenn die nodigg zouden zijn voor die prestaties.170 

Dee columnist legde uit dat het aantal leerlingen, met name in het voort-
gezett onderwijs waar al veel lessen uitvielen door personeelsgebrek, flink 
zouu groeien in de volgende kabinetsperiode. En, merkte hij snedig op, 'er 
zoudenn nog meer leerlingen komen wanneer scholen, ouders en kinderen 
mett succes konden optreden tegen voortijdige schooluitval'. Bovendien was 
err zijns inziens extra personeel nodig in klassen met veel leerlingen die 
thuiss geen Nederlands spraken. 

Nietteminn rekenden de ambtenaren van het CPB met een groei van het 
overheidspersoneell  die de helft was van de groei van het aantal ambtenaren 
tenn tijde van Paars il . Bomhoffs conclusie: 'Tenzij de Nederlanders besluiten 
omm Marijnissen of Fortuyn aan de macht te helpen, kunnen we nu al voor-
spellenn dat de wachtlijsten in de zorg erger worden, en dat er niet genoeg 
lerarenn wiskunde, natuurkunde, scheikunde en economie zijn voor onze 
kinderen.'171 1 

Dee directeur van bureau Nyfer, een directe concurrent van het CPB, had 
tenn slotte ook nog een creatieve oplossing voor het aanpakken van de crimi-
naliteit:: de gekozen burgemeester. Waarom waren de Amsterdamse metro-
stationss zoveel smeriger en gevaarlijker dan in het tien keer grotere New 
York?? Antwoord: omdat de burgemeester van een Amerikaanse stad door 
dee inwoners wordt gekozen. De Republikein Giuliani had zijn verkiezings-
beloftenn waargemaakt door elke twee weken iedere districtschef aan de 
korpsleidingg in een grote vergadering verantwoording te laten afleggen over 
dee meest actuele criminaliteitscijfers in zijn wijk. Een benoemde burge-
meesterr als die van Amsterdam daarentegen, 'is niet machtig genoeg om 
Gemeentewerkenn enig bedrijfskundig benul bij te brengen; een gekozen 
burgemeesterr zal wel moeten.' Dat Amsterdam smeriger zal blijven dan 
Neww York, was volgens de columnist de schuld van de 'zelfgenoegzame VVD 
diee nog eens vier jaar de gekozen burgemeester blokkeert'.172 

Eduardd Bomhoff, een monetaire econoom met ruime internationale 
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ervaring,, was met zijn campagne tegen de gevestigde politieke partijen een 
nagell  aan de doodskisten van Zalm en Kok. Als hoogleraar aan de zaken-
universiteitt Nijenrode gaf Bomhoff enig cachet aan de ideeën van de nieuw-
komerss Leefbaar Nederland en Pim Fortuyn. 

DeDe mensen achter Fortuyn 

Leefbaarr Nederland schoot in de peilingen omhoog sinds Fortuyn zijn 
opwachtingg had gemaakt als kandidaat-lijsttrekker. In vier weken tijd sprong 
LNN van 3 naar 7 zetels. Na het congres schoot LN naar 15 zetels in januari 
2002.. De verkettering van Fortuyn maakte hem in de ogen van televisie-
makerss en hun publiek des te aantrekkelijker. Perschef Kay van der Linde van 
Leefbaarr Nederland meed bewust de serieuze pers en ging evenmin in op een 
verzoekk van D66-leider Thom de Graaf om met Fortuyn te duelleren. 

Eenn domper op de feestvreugde was de kandidatenlijst die de partij op 
166 januari 2002 presenteerde. Zanger Henk Wijngaard, voetbalverslaggever 
Hanss Kraay en Tjerk Westerterp, minister van Verkeer in het kabinet-Den 
Uyl,, hadden zich bereid verklaard voor Leefbaar Nederland in de Kamer te 
gaann zitten. Zangeres Corry Brokken, Télegraof-columnist Bob Smalhout, 
presentatricee Catherine Keyl en judoka Anton Geesink lieten het afweten. 
Fortuynn was onaangenaam verrast over het feit dat zijn vrienden hem in de 
steekk hadden gelaten. Over het niveau van degenen die wél beschikbaar 
warenn was hij ontevreden. Bovendien vond Fortuyn mensen capabel die 
doorr Leefbaar-bestuurders Nagel en Schnetz gescreend en ongeschikt 
warenn bevonden voor de kandidatenlijst van LN. Sommige van die afge-
keurdee kandidaten kwamen later op de kandidatenlijst van de Lijst Pim 
Fortuyn,, een enkele keer nadat ze - volgens insiders - een bedrag in de ver-
kiezingskass van de LPF hadden gestort.173 

Tegelijkertijdd bleek wel dat Leefbaar Nederland zijn kader rekruteerde 
uitt in de Tweede Kamer sterk ondervertegenwoordigde sociale groepen. 
Onderr de kandidaten op de groslijst stonden opvallend veel zelfstandige 
beroepsbeoefenarenn en (kleine) ondernemers. Kennelijk voelde bedrijvig 
Nederlandd zich niet gehoord in de Tweede Kamer. Dat gold ook voor de boe-
ren,, die in varkenshouder en actieleider Van den Brink hun eigen kandidaat 
kregen.. (De 26 Kamerleden van de LPF bleken enkele maanden later voor het 
merendeell  over dezelfde achtergrond te beschikken: zelfstandigen in vrije 
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beroepenn als consultants en medisch specialisten, kleine ondernemers en 
mensenn van het platteland.) De politieke spreiding van de kandidaten van 
Leefbaarr Nederland was groot. De kandidaten met een politieke geschiede-
niss kwamen van VVD tot en met Groenen en SP. In dit opzicht deed Leefbaar 
Nederlandd sterk denken aan de lokale Leefbaren, die de verkiezingen van 
66 maart met overmacht zouden winnen.174 

Uitt onderzoek van het NI PO bleek dat de aanhang van LN wat betreft 
inkomensgroepenn overeen kwam met een doorsnee van de bevolking. Dit is 
eenn opvallend contrast met de oververtegenwoordiging van zelfstandigen 
bijj  het kader. Vrouwen, ouderen en hoger opgeleiden waren licht onderver-
tegenwoordigd.. Rond de jaarwisseling schommelde het percentage vrouwen 
datt overwoog LN te kiezen rond de 40 (op 15 mei was 45 procent van de LPF-
kiezerss vrouwelijk). 

Dertigg procent van de aanhang van Fortuyn was onder de 35 jaar (van 
allee deelnemers aan het onderzoek was 22 procent 34 of jonger). Van de 
respondentenn had een kwart minimaal hbo. Dat kwam overeen met de aan-
hangg van LN in de herfst van 2001. (Van de latere kiezers op de LPF bij de 
Kamerverkiezingenn van 15 mei was 16 procent hoger opgeleid.) De categorie 
mavoo en lager (de helft van de respondenten) was bij LN ondervertegen-
woordigd.. (Bij de LPF-kiezers was een zeer lichte oververtegenwoordiging 
vann lager opgeleiden te constateren.) 

Opp basis van het onderzoek bestaat geen grond voor de stelling dat For-
tuynn herkenbare sociale groepen mobiliseerde. Het ging niet om een onder-
klasse,, of om een groep die haar mogelijkheden tot opwaartse mobiliteit 
gefrustreerdd zag (deze groep vinden we wel terug in het kader van LN en 
LPF).. Ook waren er geen aanwijzingen dat Fortuyn speciaal gesteund werd 
doorr ontevreden kiezers uit de middenklasse.175 

Subjectievee kenmerken waren er wel. De aanhang van Leefbaar Neder-
landd was ontevredener over Paars dan de rest van de bevolking (de latere 
LPF-stemmerss zelfs zeer ontevreden). 

Dee cynische ('politici denken alleen maar aan zichzelf') achterban van 
dee LPF heeft zich primair laten leiden door de standpunten van Fortuyn over 
dee multiculturele samenleving. 

Niet-materiëlee motieven (migratie, criminaliteit, de politieke cultuur) 
overheerstenn bij de LPF-kiezers; de overheidsfinanciën, de koopkrachtplaat-
jess en andere sociaal-economische aangelegenheden speelden geen rol. 
Ongenoegenn over de kwaliteit van de publieke sector (de 'puinhopen van 
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Paars')) vormde niet de voornaamste drijfveer om LPF te stemmen. 
Dee aanhang van Leefbaar Nederland zweefde in het najaar van 2001 nog 

rondd het politieke midden. De kiezers van de LPF plaatsten zichzelf op 
155 mei 2002 rechts van de VVD op het politieke spectrum. Zij waren dus 
geenn proteststemmers, maar kozen bewust voor de etnocentrische proposi-
tiee van de Lijst Pim Fortuyn. Omdat Leefbaar Nederland na het vertrek van 
Fortuynn geen 'unique selling point' op de politieke markt meer had, zakte 
dezee buitenstaander terug tot het niveau van twee Kamerzetels.176 De gema-
tigd-progressievee variant van het Hollandse populisme beleefde zijn hoogte-
puntt bij de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart. Daarna werd de Leef-
baar-bewegingg rechts ingehaald door de Lijst Pim Fortuyn. 

KritiekKritiek op Paars n 

Inn 1998 oogstte het eerste paarse kabinet bij de verkiezingen de waardering 
vann de kiezers voor de bereikte resultaten. De PvdA won 8 zetels, de VVD 7 
(D666 verloor er overigens 10). De open economie van Nederland profiteerde 
volopp van de opgaande conjunctuur, de begrotingsdiscipline en de gematig-
dee loonkosten. De werkgelegenheid (enigszins geflatteerd door het grote 
aandeell  parttimebanen) groeide spectaculair. De tevredenheid van de bevol-
kingg met de overheid was tussen 1990 en 2000 toegenomen {zie bijlage 4 
voorr een uitgebreider overzicht van de prestaties van Paars). Door de lasten-
verlichtingg (als gevolg van de belastinghervorming) van 2001 steeg de koop-
krachtt spectaculair. 

Err was ook minder goed nieuws. Sinds 1994 vonden er geen wijzigingen 
inn het stelsel van sociale zekerheid plaats, dat gericht bleef op 'verdeling van 
dee werkloosheid', in plaats van op activering van uitkeringstrekkers.177 Het 
kabinett slaagde er niet in vorderingen te maken in het terugdringen van het 
aantall  arbeidsongeschikten. Het percentage WAO'ers, 16 procent van de 
beroepsbevolking,, was in Nederland het dubbele van dat in de omringende 
landen.. Ook het aantal bijstandsuitkeringen was hoog, terwijl oneigenlijk 
gebruikk onbestraft bleef. Het gevolg was dat de krapte op de arbeidsmarkt 
niett werd benut voor het begeleiden van mensen met uitkeringen naar de 
arbeidsmarkt. . 

Doordatt Nederland veel meer dan andere Europese landen spendeerde 
aann uitkeringen, bleef er minder over voor het financieren van collectieve 

119 9 



voorzieningenn als onderwijs, gezondheidszorg, openbaar vervoer en politie. 
Nederlandd behoorde rond 2000 in Europa tot de hekkensluiters wat betreft 
hett aantal leerkrachten, artsen en agenten per 10.000 inwoners. 

Dee productiviteit van deze voorzieningen bleef in de tweede helft van de 
jarenn negentig ver achter bij de marktsector. Terwijl de overheidsuitgaven 
(lees:: de lonen) stegen, stagneerde de publieke dienstverlening. Stilstaande 
treinen,, groeiende wachtlijsten en uitvallende klassen waren aan de orde 
vann de dag. De vergrijzing in de collectieve sector werd onvoldoende 
gecompenseerdd door toetreding van jonge generaties politiemensen, leraren 
enn huisartsen. 

Hett grote probleem van de collectieve sector was het slechte arbeidskli-
maat.. Bij de politie, in de zorg en in het onderwijs was het ziekteverzuim (8 
aa 9 procent) twee keer zo hoog als het gemiddelde van de marktsector. 

Mett andere woorden: de overheid bleek een slechte werkgever, die er niet 
inn slaagde een stimulerend arbeidsklimaat in de collectieve sector tot stand 
tee brengen. Het paarse kabinet bleek niet in staat tot het ontwikkelen van 
nieuwee besturingsconcepties. De benadering van de verzorgingsstaat was 
eenn voortzetting van het beleid van de kabinetten-Lubbers, zo stelden de 
hooglerarenn Hans Daudt, Romke van der Veen en Roel in 't Veld eind 2001 
vastt in een zeer kritische evaluatie van zeven jaar Paars onder auspiciën van 
dee Wiardi Beekman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA. 
Kokk heeft het karwei van Lubbers, sanering van de overheidsfinanciën, afge-
maakt,, zonder een nieuwe marsroute uit te zetten die rekening hield met 
veranderdee maatschappelijke omstandigheden als de noodzaak te investe-
renn in de kenniseconomie en de toenemende behoefte aan maatwerk en 
diversiteitt bij de gebruikers van de publieke dienstverlening. Bovendien ging 
eenn technocratische stijl domineren, waarbij politieke standpunten werden 
gepresenteerdd als technische oplossingen. Van vernieuwing van de demo-
cratie,, de missie van D66, was door tegenwerking van de W D en gebrek aan 
steunn van de PvdA, niets terechtgekomen.178 

Dee kritiek van de sociaal-democratische denkers was een illustratie van 
dee diagnose uit het vorige hoofdstuk dat Paars de politiek had versmald tot 
consensusbeheer.. Het tweede paarse kabinet had geen aansprekende missie 
gehad.. Daardoor was er geen binding tussen de paarse regering en de partij-
enn die de coalitie in het zadel hielden. Tijdens Paars 1 hield de leider van de 
WD,, Frits Bolkestein, vanuit de Tweede Kamer het politieke vuur brandend. 
Hijj  markeerde zijn positie ten opzichte van zijn tegenspeler premier Kok, 
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politiseerdee onbekommerd vraagstukken als de mislukte integratie van 
migrantenn en de uitbreiding van de NAVO en stimuleerde onophoudelijk het 
publiekee debat met mondelinge en schriftelijke interventies. Door zijn acti-
viteitenn als politiek ondernemer bond Bolkestein voor- en tegenstanders aan 
hett reilen en zeilen van de publieke zaak. 

Naa het vertrek van Bolkestein naar Brussel in 1998 trad een politieke 
windstiltee in, die de betrokkenheid van de kiezers bij het politieke bedrijf uit-
holde.. Dit sloeg terug op de regeringspartijen W D , PvdA en D66. Hun eigen 
politiekee profiel was verloren gegaan in het beheren van de consensus en het 
buitensluitenn van controversiële politieke thema's. Na het aangekondigde 
vertrekk van de zeer gerespecteerde minister-president Kok was Paars van nie-
mandd meer - het was aan het vrije spel van electorale krachten overgeleverd. 

PolitiekPolitiek kluitjesvoetbal 

Volgenss het republikeinse ideaal van de actief bij de publieke zaak betrokken 
burgerr zouden verkiezingsprogramma's een hoogtepunt in het partijpolitie-
kee leven moeten zijn. Ze zouden de identiteit van elke partij scherp moeten 
omlijnen.. Ze zouden de burgerij moeten inspireren en mobiliseren. De kie-
zerss zouden een antwoord moeten vinden op urgente maatschappelijke 
problemen.. Ze zouden aan het denken moeten worden gezet over dilem-
ma'ss en niet te ontwijken politieke keuzen. 

Dee programma's die de politieke partijen eind 2001 presenteerden, stel-
denn wat dit betreft teleur. De partijen schreven liever geen zaken op waar-
aann ze hun vingers zouden kunnen branden. De kwesties waar ze het wél 
overr eens waren {meer geld voor zorg, veiligheid, onderwijs en kinderop-
vang;; duurzame landbouw; aflossen staatsschuld) werden breed uitgeme-
ten.. Maar die waren niet onderscheidend, dus niet relevant als criterium om 
inn het stemlokaal een keuze te bepalen. Niet politieke profilering werd 
belangrijkk gevonden, maar maximalisatie van de kansen op regeringsdeel-
namee was het belangrijkste doel van bijna alle partijen. 

Inn het Nederlandse politieke systeem vormen verkiezingscampagnes niet 
hett hoogtepunt. Het echte politieke spel begint pas na de verkiezingsuitslag. 
Dee grootste partij krijgt weliswaar het initiatief bij de kabinetsformatie, 
maarr de samenstelling van het uiteindelijke kabinet en het regeerakkoord 
hebbenn over het algemeen geen duidelijke relatie met de verkiezingsstrijd en 
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dee stembusuitslag. Informateurs polsen de bereidheid van partijen om te 
onderhandelenn en samen te werken. Na een ondoorzichtig proces tovert een 
formateurr dan na een paar maanden een nieuw kabinet en een nieuw 
regeerakkoordd uit zijn hoge hoed. Om aan dat spel mee te kunnen doen, is 
hett vermijden van het risico buitenspel te staan de werkelijke inzet van de 
verkiezingsprogramma's.. De reacties op het verschijnen van een nieuw pro-
gramm hebben dan ook veel weg van voorronden van onderhandelingen over 
hett volgende kabinet. De fractieleider onderstreept de haalbaarheid en de 
betaalbaarheidd van het werkstuk, dat in zijn ogen de perfecte basis van het 
regeerakkoordd vertegenwoordigt. De politieke concurrentie reageert gere-
serveerdd en wijst met gefronste wenkbrauwen op vermeende frivoliteiten. 
Hett speelveld wordt klein gehouden, de buitenspelval staat permanent open. 

InIn het kluitjesvoetbal van de Nederlandse politiek speelt het Centraal 
Planbureauu voor scheidsrechter. Sinds begin jaren negentig rekent het CPB 
allee programma's door op financiële houdbaarheid, op effecten op de staats-
schuldd en op de werkgelegenheid. Alle partijen legden zich voor de periode 
2002-20066 neer bij een 'uitgavenkader' dat voor de hele regeerperiode zou 
wordenn vastgesteld. Het CPB voorspelde rond 1 november 2001 de economi-
schee groei voor de periode 2002-2006 op 2,75 procent, hetgeen ruim 3 mil-
jardd euro aan extra begrotingsruimte zou opleveren.179 GroenLinks baseerde 
haarr programma op dat gemiddelde van 2,75 procent, waarbij dus de kans 
opp tegenvallers net zo groot was als op meevallers. De andere partijen 
namenn braaf het 'behoedzame' scenario van 2,25 procent groei van het CPB 
overr (dus in theorie meer kans op meevallers dan op tegenvallers). 

Dee verkiezingsstrijd had zo in Nederland een schizofreen karakter. Ener-
zijdss probeerden (bijna) alle partijen binnen het financieel beperkte speelveld 
vann de komende kabinetsformatie te blijven. Anderzijds moesten de verschil-
lenn in de verkiezingstijd worden opgeklopt, zodat de kiezer kon worden wijs-
gemaaktt dat er wat te kiezen viel. Ten tijde van de verzuiling, toen Nederland 
eenn land was van rivaliserende levensbeschouwelijke minderheden, was de 
vormingg van een regeringscoalitie per definitie een delicate aangelegenheid, 
waarr pottenkijkers niet bij gebruikt konden worden. Daar stond tegenover 
datt in die jaren (1918-1972)180 de relatie tussen het kabinet en de regeringsfrac-
tiess veel losser was. De fractievoorzitters van de politieke partijen behielden 
zichh het recht op een eigen oordeel over de kabinetsplannen voor. Het latere 
Torentjesoverlegg tussen premier en fractievoorzitters van regeringspartijen 
maaktee een einde aan het dualisme tussen regering en Kamer. 
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Dee inzet van 2002, zoals die de twee grootste partijen zelf voor ogen stond, 
wass een wedstrijd: wordt de PvdA van Melkert de grootste, of de VVD van 
Dijkstal?? Als de heren, die het uitstekend met elkaar konden vinden, elkaar 
voorr de camera's een beetje in de haren zouden vliegen, zou het een aardig 
duell  kunnen worden. De aandacht zou bovendien van de andere partijen 
wordenn afgeleid. Sterker, van de paardenkoers tussen Melkert en Dijkstal, 
zou,, net als in 1998 toen beide partijen wonnen, een aanzuigende werking 
uitgaan.. Om de andere partij niet te laten winnen zouden rechtse kiezers de 
VV DD de grootste willen maken en linkse kiezers de PvdA. Het probleem met 
dezee tactiek was natuurlijk wel dat het afleggen van verantwoording voor het 
gezamenlijkk gevoerde beleid in twee paarse kabinetten in de verdrukking 
kwam.. De VVD noch de PvdA sprak zich uit over de wenselijkheid van hetzij 
beëindiging,, hetzij voortzetting van de paarse samenwerking. Ze zouden wel 
zien.. Als het aan Melkert en Dijkstal zou hebben gelegen, zou de verkiezings-
strijdd van 2002 een spiegelgevecht van twee heren zijn geworden. 

Maarr de apolitieke, presidentiële aanpak van de campagne, waarin zowel 
Dijkstall  als Melkert bleven volharden, was rond de jaarwisseling al door de 
ontwikkelingenn - de instorting van Paars en de opmars van Fortuyn - ach-
terhaald.. De rechts-populistische uitdager was succesvol ingebroken bij de 
WD-aanhang.. De vraag welke partij de grootste zou worden, de PvdA of de 
WD,, speelde onder de kiezers in het geheel niet meer. 

DeDe WD tussen vrijheid en fatsoen 

Inn de jaren negentig lanceerden partijleider Bolkestein en de ideologen van 
dee VVD, in reactie op het zorgeloze Veronica-liberalisme ('Gewoon jezelf 
zijn')) van de jaren tachtig, een nieuw, enigszins bezorgd burgermanslibera-
lisme.. Het liberale tekort werd in 1995 door het wetenschappelijk bureau 
vann de VVD, de Teldersstichting, onderkend: 'Het liberalisme biedt wellicht 
geenn "bezielend verband", geen collectieve zingeving, geen uitzicht op een 
harmonieuzee samenleving. Wat het wel biedt, is een complex van normen 
enn waarden dat als voedingsbodem kan dienen voor de bloei van een demo-
cratischee markteconomie en een kader vormt voor een modus vivendi voor 
mensenn met uiteenlopende levenswijzen en overtuigingen.'181 

Hett losser worden van maatschappelijke banden, de consequentie van de 
individualisering,, werd door de bezorgde liberale denkers gekwalificeerd als 
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schadelijk:: 'Sociale misfits, zoals verslaafden en criminelen, zijn doorgaans 
niett afkomstig uit hechte sociale groeperingen. De zegswijze "doe wat je 
wilt ,, de mensen kletsen toch", het motto van het naar volledige onafhanke-
lijkheidd strevende individu, kan geen adagium zijn voor een beschaafde 
samenleving.. Een maatschappij kan niet zonder een zekere mate van sociale 
controle."822 Maar, vervolgden de WD-ideologen van de Teldersstichting, 'de 
afnemendee sociale controle, in combinatie met de groei van een postmo-
dern,, relativistisch geestelijk klimaat {"het moet kunnen") heeft een toena-
mee van overtreding van rechtsregels in de hand gewerkt.'183 

Eenn ethisch reveil was dus noodzakelijk om de asociale effecten van de 
individualiseringg 'tot een minimum te beperken door te werken aan de tot-
standkomingg van een tot verantwoordelijk gedrag motiverende publieke 
moraall  en maatschappijvorm. Dat moest volgens de WD-ideologen 'het 
doell  van de liberale politiek in de komende decennia' zijn.184 

Hett verkiezingsprogramma van de VVD repte dan ook van 'een nieuw 
evenwicht'' tussen 'vrijheid en verantwoordelijkheid, flexibiliteit en zeker-
heid,, keuzevrijheid en gemeenschapszin en rechten en plichten'.185 De sterke 
staatt die de nieuwe publieke moraal moest afdwingen, was wel een kleinere 
staat.. Want het moraliseren mocht niet ten koste gaan van verdere lasten-
verlichting.. De zeshonderdduizend Nederlanders die het hoogste tarief van 
dee inkomstenbelasting betaalden, onder wie volgens de VVD 'vooral onder-
nemerss in het midden- en kleinbedrijf en agrariërs', moesten gemotiveerd 
blijvenn tot een extra inspanning die niet langer voor meer dan de helft 
mochtt worden wegbelast. 'Om de economie optimaal competitief te maken 
wordtt daarom het pakket lastenverlichting uitgebouwd door verlaging van 
dezee vierde schijf naar 49 procent.'186 

Dee VVD kampte, aan de vooravond van haar verkiezingscongres, met vier 
strategischee problemen.187 In de eerste plaats was daar de verdediging van 
hett kabinetsbeleid. Probleem daarbij was dat het succesvolle financiële 
beleidd van Zalm door de kiezers voor kennisgeving werd aangenomen. De 
achterbann van de VVD wilde ook een goed functionerende overheid: goed 
onderwijs,, geen wachtlijsten, zo min mogelijk asielzoekers en veiligheid op 
straat.. Fortuyn beloofde dat dit, zonder dat het een cent extra zou kosten, 
gerealiseerdd zou kunnen worden. De VVD had zich niet duidelijk op deze 
puntenn geprofileerd en was bovendien door minister Korthals in verlegen-
heidd gebracht. 
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Inn de tweede plaats was er het probleem van de lijsttrekker: Hans Dijk-
stal.. Hij was een beminnelijke steunpilaar van Paars, maar had een volstrekt 
apolitiek,apolitiek, flets profiel. Opvallende uitspraken of wapenfeiten waren van 
Dijkstall  niet te melden. De plotselinge concurrentie van Fortuyn maakte het 
Dijkstall  niet langer mogelijk te volharden in zijn favoriete, stoïcijnse pose 
alss kandidaat-premier. In de VVD was bovendien een zenuwenoorlog losge-
barsten,, niet in de laatste plaats door toedoen van de weinig stressbestendi-
gee partijvoorzitter Bas Eenhoorn, die Korthals en Dijkstal de wacht had aan-
gezegd. . 

Tenn derde konden Dijkstal en de VVD niet langer volharden in het nege-
renn van Leefbaar Nederland. Zij moesten het inhoudelijk debat met de uit-
dagerr aan. Dijkstal voelde aan dat hij op televisie weinig kans zou maken 
tegenn de straatvechter Fortuyn. Maar welke wo'ers zouden voor hem het 
vuilee werk kunnen opknappen? Het amateurisme van de VVD inzake het 
voerenn van campagnes en het gebrek aan coaching (en coachbaarheid) van 
dee lijsttrekker kwamen pijnlij k aan de oppervlakte. 

Dee vierde en belangrijkste vraag was de strategische. Wiegel had gepleit 
voorr een kabinet met het CDA en Fortuyn. Uiteraard hield dat een veroorde-
lingg van het paarse beleid in. Het gevaarlijke was dat Wiegel daarmee de uit-
tochtt van WD-kiezers richting Fortuyn legitimeerde. Hij suggereerde 
immerss dat een stem op Fortuyn de kans op regeringsdeelname van de VVD 
niett zou verkleinen. 

Tijdenss de Algemene Vergadering van de VVD op 26 januari 2002 op 
sportcentrumm Papendal bij Arnhem bleek dat Dijkstal niet was opgewassen 
tegenn deze strategische uitdagingen. Dijkstal weigerde zich, om staatsrech-
telijkee redenen, te profileren als kandidaat-premier. Hij negeerde Leefbaar 
Nederlandd en Fortuyn, tot groot verdriet van de verzamelde partijgenoten. 
Inn plaats van een vlammend betoog, in elkaar gezet door professionele tekst-
schrijvers,, improviseerde de lijsttrekker op basis van een paar punten op 
papier.. Met een lauw verhaal over integriteit en fatsoenlijkheid, respect en 
individuelee vrijheid, viel Dijkstal vier maanden voor de verkiezingen al door 
dee mand. 

Jacquess Monasch, lid van het PvdA-campagneteam, rekende zich, met 
veell  andere PvdA-kopstukken, alvast rijk. Hij maakte zich vrolijk over het 
amateurismee van de collega's van de VVD en verklaarde Dijkstal na Papen-
dall  'politiek-klinisch dood'. 'Het was voor elke campaigner verbijsterend om 
tee zien hoe Dijkstal zich de kaas van het brood liet eten. De VVD had in ok-
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toberr 2001 schaterlachend haar "Dreamteam" aangekondigd, had daarna de 
boell  de boel gelaten, men was op vakantie gegaan en toen een gebruinde 
Dijkstall  terugkwam van een te lang verblijf in Maleisië keerde hij zonder het 
tee beseffen terug in een ander land.'188 

DeDe bindingsangst van de PvdA 

Hett programma van de PvdA heette Samen voor de toekomst. De hoofdvraag 
diee werd gesteld was: 'blijven we het samen doen of wordt het ieder voor 
zich?'1899 'Samen doen' betekende zoveel als: de sociaal-democraten aan de 
macht.. 'Ieder voor zich' moest bij de lezers van het program associaties 
oproepenn met egoïsme en de strijd van allen tegen allen, kortom het lot dat 
dee natie boven het hoofd hing wanneer de VVD de dienst uit zou maken. In 
werkelijkheidd stond er in het programma van de postsocialistische PvdA190 

geenn enkel punt waaraan een liberaal aanstoot zou kunnen nemen. Want de 
belangrijkstee zinsnede had betrekking op de les die Kok de sociaal-democra-
tenn had geleerd: 'het besef dat onze maatschappelijke ambities altijd in even-
wichtt moeten zijn met gezonde overheidsfinanciën'.191 Het woord 'ambities' 
klonkk even vriendelijk als weinig verplichtend. 

Onderr invloed van de nieuwe lijsttrekker Melkert was in het programma 
dee notie opgenomen dat de overheid 'anders gaat werken en van ons alle-
maall  wordt'.192 Hij bedoelde het invoeren van 'vraagsturing'. Scholen en 
buurtcomitéss kregen van de PvdA een zakcentje om naar eigen inzicht te 
besteden.. Schoolkinderen mochten zelfs met een 'probeerbon' een gratis 
muziekless volgen. In plaats van het rigoureus wegwerken van de uitval in 
hett beroepsonderwijs kwam de PvdA aanzetten met een 'diplomabonus' 
voorr leerlingen die voor hun eindexamen zouden slagen. 

Niemandd kon zich een buil vallen aan het programma van de PvdA, 
maarr er ging geen enkele urgentie van uit. Het programma was op het lij f 
vann lijsttrekker Melkert geschreven: het verplichtte tot niets in het bijzon-
der,, maar het sloot financiële extravaganties bij voorbaat uit. Melkert 
beschouwdee het als zijn belangrijkste opgave om conflicten met de nog 
immerr alomtegenwoordige Kok te vermijden. De ruzie tussen Lubbers en 
Brinkman,, die het CDA in 1994 twintig zetels had gekost, was voor Melkert 
eenn nachtmerrie die tot elke prijs moest worden vermeden. Voor dissidente 
frivoliteitenn was binnen de PvdA geen enkele ruimte, zoals bleek uit de 
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kwestiee van de hypotheekrenteaftrek. Een voorstel van de programcommis-
siee om beperkingen aan die aftrek te stellen, werd op het laatste moment 
doorr tussenkomst van Kok en Melkert verijdeld. 

Kokk en Melkert zorgden er angstvallig voor dat de Kamerfractie en de 
belangrijkstee regeringspartij elkaar niet voor de voeten liepen. Maar waar-
omm identificeerden de sociaal-democraten zich zo weinig met het paarse 
kabinet,, waarin ze de dienst uitmaakten? Waarom weigerden ze het tweede 
kabinet-Kokk tot inzet van de verkiezingen te maken? Waarom poseerden de 
Nederlandsee sociaal-democraten als critici van de Derde Weg, terwijl partij-
genotenn als Tony Blair (Labour) en Gerhard Schroder (SPD) Wim Kok als hét 
voorbeeldd van deze middenweg tussen oud links en nieuw rechts 
beschouwden? ? 

Eenn psychologische verklaring kan zijn dat de PvdA leed aan bindings-
angst,, dat wil zeggen het onvermogen duurzame relaties aan te gaan en 
kleurr te bekennen. Dee sociaal-democraten wilden tegelijkertijd overal bijho-
renn en zich op niets vastleggen en aan niemand binden. Een knap staaltje 
vann deze sociaal-democratische pathologie was de bundel Leven na Paars? 
Dezee werd samengesteld door Kamerlid Jet Bussemaker en staatssecretaris 
Rickk van der Ploeg. Zij begonnen met zich te distantiëren van de jaren 
negentig,, het tijdperk waarin de Europese Unie werd gedomineerd door de 
overall  regerende sociaal-democraten. 'In het hedendaagse kapitalisme lijk t 
dee vraag "Wie heeft mij nodig?" niet aan de orde.'193 

Volgenss Bussemaker en Van der Ploeg was Nederland onder Paars ten 
prooii  gevallen aan consumentisme, hedonisme en de 'ik-cultuur' - alsof 
Wimm Kok nooit bestaan had. De auteurs verwierpen de liberale politiek, 
omdatt die uit zou gaan van 'een egoïstische mens zonder morele eigen-
schappen.'194 4 

Ditt alles leidde er evenwel niet toe dat de fractie van de Partij van de 
Arbeidd brak met de VVD. Evenmin opteerde de PvdA voor een coalitie waar-
inn GroenLinks mocht meedoen. Adri Duivesteijn, tweede man van de frac-
tiee van de PvdA, had sinds 1994 gestreden tegen Paars en voor nauwe 
samenwerkingg met D66 en GroenLinks. Hij kreeg evenwel bij de partijtop 
geenn gehoor. 

Intussenn was er in het campagneteam van de PvdA geen overeenstem-
mingg over de te volgen strategie. Melkert stond, wat betreft vertrouwen van 
dee kiezers in zijn persoon, in januari nog steeds op flinke achterstand ten 
opzichtee van zijn concurrenten. De Partij van de Arbeid vocht tegen het 
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beeldd van de gesloten regentenpartij die niet wilde luisteren naar nieuwe 
geluidenn van nieuwe kandidaten. 

Eenn presidentiële campagne met platitudes als 'we vechten voor sociale 
samenhang',, voldeed niet aan de verwachtingen van de kiezers. De besluite-
loosheidd van Melkert, de bemoeizucht van Kok en de betrokkenheid van 
anderee kopstukken van de PvdA bij de campagne leidden tot een sur place: 
tott het uitstellen van keuzen. Terwijl campagnemensen wilden aansluiten 
bijj  de bezorgdheid van de kiezers omtrent criminaliteit, verloedering en vei-
ligheid,, die door Fortuyn werd gekapitaliseerd, wilde Kok juist dat Fortuyn 
doorr Melkert keihard zou worden aangepakt. In februari noemde Kok Leef-
baarr Nederland 'een wildemansbende' en verweet de premier Fortuyn dat 
hijj  'haat zaait'. Tot overmaat van ramp zag de premier zich enige dagen later 
gedwongenn Fortuyn excuses aan te bieden.195 Het moraliseren en uitsluiten 
vann Fortuyn kwam als een boemerang bij de PvdA terug. 

Nett als de WD, had de PvdA geen echte boodschap of propositie aan de 
kiezer.. Men kon het zelfs niet eens worden over de leus op het verkiezingsaf-
fiche.. Uiteindelijk kwam de PvdA met een poster waarop niets anders te 
zienn is dan een portret van de lijsttrekker. 

HetHet CDA tegen staat én commercie 

Jann Peter Balkenende was een partijleider die het ideologische werk van 
groott belang vond. Hij meende dat de agenda van Paars en de agenda van de 
samenlevingg steeds meer uit elkaar gingen lopen. Verzakelijking, 'anonimi-
sering'' en 'economisering' hadden de plaats ingenomen van solidariteit, 
gemeenschapszinn en betrokkenheid. Balkenende pleitte voor 'maatschappe-
lij kk ondernemerschap' van organisaties als scholen, ziekenhuizen en buurt-
verenigingenn die niet op de markt opereerden. Deze organisaties waren vol-
genss Balkenende te zeer afhankelijk geworden van de overheid, en daardoor 
vervreemdd van de mensen. Door vraagsturing, bijvoorbeeld het persoonsge-
bondenn budget in de zorg, konden deze instituties beter inspelen op de wen-
senn van de gebruikers.196 

Dezee constatering was een uitwerking van de analyse die het CDA in 1983 
vann de maatschappij had gemaakt. Onder het motto 'van verzorgingsstaat 
naarr verzorgingsmaatschappij' stelde het CDA dat de overheid was verwor-
denn tot 'een afvalbak van datgene waaraan individuen geen boodschap heb-
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ben'.. De burgers moesten zich verantwoordelijk gaan opstellen en mochten 
pijnlijk ee keuzen niet langer afwentelen op de staat. Ze moesten daartoe 
minderr afhankelijk worden van die staat, maar daarvan ook de financiële 
consequentiess dragen. 

Dee missie van het CDA was een antwoord op wat het noemde 'de toe-
geeflijkee samenleving' én een antwoord op de vastgelopen verzorgingsstaat. 
Subsidiee en uitkering maakten zwak, afhankelijk en onverantwoordelijk; de 
staatt maakte de problemen alleen maar erger, in plaats van ze te verlich-
ten.1977 De christen-democratische revolutie bleef echter uit omdat Ruud Lub-
bers,, premier en leider van het CDA tussen 1982 en 1994, niets van het con-
ceptt van de verantwoordelijke samenleving moest hebben. Volgens Lubbers 
moestt het CDA mikken op randkerkelijke en onkerkelijke kiezers die op een 
sociaall  verantwoorde manier orde op zaken wilden stellen. Dit recept 
garandeerdee mooie verkiezingsuitslagen in de jaren tachtig, maar was in 
19944 uitgewerkt. 

Eenn probleem was dat het ontzuilde 'maatschappelijk middenveld', dat 
bestondd uit een bonte verzameling vakorganisaties, scholen, verzorgingsin-
stellingen,, omroepen, culturele verenigingen en wetenschappelijke instellin-
genn geen trek meer had in bevoogding door de christen-democratische 
voorlieden.. De van oorsprong christelijke instellingen zagen het CDA als 
doorgeefluikk van hun belangen en aanspraken op subsidie, de partij was er 
voorr de centen, niet voor de moraal. Kleur bekennen en verantwoordelijk-
heidd dragen - dat waren precies de zwakke punten van het maatschappelijk 
middenveld,, dat op kosten van de staat soeverein wilde zijn, maar steeds 
sterkerr werd dichtgeregeld.198 

Balkenendee koos op papier, onder het motto 'de wederopbouw na Paars', 
voorr de gebruikers van voorzieningen, niet langer voor de verstrekkers.199 

Scholen,, ziekenhuizen en andere instellingen zouden in het vervolg gefinan-
cierdd moeten worden door de klanten, niet door de overheid. Vandaar de 
notiee 'maatschappelijke ondernemingen', die hun aanbod moeten afstem-
menn op de vraag naar (niet-commerciële) dienstverlening. Balkenende zag 
alss groot voordeel van deze verzelfstandiging dat de scholen, verpleeghui-
zenn of kinderdagverblijven gedwongen zouden zijn kleur te bekennen, zich 
tee profileren op basis van een eigen identiteit.200 

Tijdenss een bijeenkomst van dertigers in zijn partij op 24 januari 2002 
betoogdee Balkenende dat integratie van allochtonen alleen mogelijk was als 
nieuwkomerss niet alleen de uitgangspunten van de Nederlandse rechtsstaat 
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zoudenn aanvaarden, maar zich bovendien zouden aanpassen aan de Neder-
landsee cultuur. 'Waar het geïndividualiseerde vrijheidsdenken wordt gecom-
bineerdd met Nederland als een optelsom van naast elkaar bestaande cultu-
ren,, liggen de conflicten en problemen bij voorbaat op de loer,' aldus Bal-
kenende.. 'Voor mij is de multiculturele samenleving dus niet iets om naar te 
streven.' ' 

Hett was daarom noodzakelijk dat trajecten van inburgering voor nieuw-
komerss niet meer vrijblijvend zouden zijn. 'Inburgering moet een resul-
taatsverplichtingg zijn, een voorwaarde voor een verblijfsvergunning,' ver-
klaardee Balkenende. De bestaande cursussen voor migranten waren volgens 
hemm te veel gericht op het leren van de 'foefjes' van de verzorgingsstaat, 
zoalss het verkrijgen van huursubsidie.201 

Hett afkeuren van de multiculturele samenleving en de opdracht aan 
migrantenn zich te 'vereenzelvigen' met de Nederlandse cultuur en tradities, 
dedenn veel stof opwaaien. Het was immers een breuk met het leerstuk van 
dee soevereiniteit in eigen kring. De draai naar rechts van Balkenende legde 
hett CDA geen windeieren. NRC Handelsblad meldde op de voorpagina van 
99 februari dat de christen-democraten de VVD in de peilingen waren gepas-
seerd:: 29 tegen 28 zetels. Het bericht ging verloren in de deining die het 
intervieww met Pim Fortuyn in de Volkskrant van diezelfde dag teweeg zou 
brengen. . 

Ruimm drie maanden voor de verkiezingen was Paars, dat in oktober nog een 
zesjee scoorde bij de kiezers, volledig ingestort. Het zwaarst getroffen was de 
WD,, die weerloos bleek tegen de rechtse profilering van Leefbaar Nederland 
doorr lijsttrekker Fortuyn. Het scenario dat Dijkstal en Melkert voor ogen 
stond,, een duel om het premierschap, lag aan scherven voordat de eigenlijke 
verkiezingscampagnee was begonnen. De kiezer stelde nieuwe vragen aan de 
politiekee gezagsdragers, die het antwoord echter schuldig bleven. De nieuw-
komerss Fortuyn en Balkenende begrepen veel beter wat er onder het electo-
raatt leefde. Dijkstal en Melkert zagen niet in dat hun strategie van 'alle 
optiess (inclusief Paars m) openhouden' door de snel veranderde stemming 
onderr de kiezers was achterhaald. Hun enige kans zou vermoedelijk zijn 
geweestt wanneer zij Paars hadden begraven en elkaar bij voorbaat hadden 
uitgeslotenn van een nieuwe samenwerking. Achteraf gezien had Dijkstal wat 
ditt betreft de raad van VVD-veteraan Wiegel moeten opvolgen. 
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