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ixx Herstel en vernieuwing

Dee dramatische verkiezingen van 15 mei 2002 dwongen de volksvertegenwoordigerss en een nieuw aan te treden regering zich rekenschap te geven
vann de agenda die de kiezers hun hadden gepresenteerd. Van onderop was
duidelijkk gemaakt dat - in de ogen van de kiezers - de regering in gebreke
wass gebleven. Eerst was op 6 maart de golf van Leefbaren over de gemeenteradenn gespoeld. Tien weken later was het Pim Fortuyn die postuum de
boodschapp had overgebracht. Hoe buitenissig het politieke eenmansorkest
Fortuynn ook was geweest, de verkiezingen van mei 2002 konden niet anders
wordenn uitgelegd dan als een afrekening van mondige kiezers met een bestel
datt naar hun opvatting onvoldoende oog had voor de zorgen die in de
samenlevingg leefden. Zelfs boegbeeld Wim Kok kon niets meer uitrichten
tegenn de beeldvorming over 'de puinhopen van acht jaar Paars'. Alles wat
aann Paars deed denken, was plotseling besmet geraakt. Een nieuw begin was
onvermijdelijk. .
Volkstribuunn Fortuyn was erin geslaagd de typisch populistische tegenstellingg tussen de politieke elite en het 'gewone' volk tot belangrijkste inzet
vann de verkiezingen te maken. In een gedepolitiseerd klimaat had Fortuyn
dee verkiezingen een nieuwe urgentie weten mee te geven. Het was populistischee oppositie tegen een uitgeregeerd kabinet-Kok geweest, maar ook het
politiserenn van een genegeerde 'agenda van onderop'. Het bestaan van deze
agendaa wordt in dit hoofdstuk gedocumenteerd met onderzoek van het
Sociaall en Cultureel Planbureau.
Inn 1998 hadden de kiezers niet de mogelijkheid gehad te stemmen op een
partijj die de strijd aanbond tegen de islam, die een migrantenstop wilde
invoerenn en die bestrijding van criminaliteit als nummer één op de politieke
agendaa wilde plaatsen. Nu werd in deze leemte voorzien door de Lijst Pim
Fortuyn.. De vraag was welke lessen de verliezende politieke partijen zouden
trekkenn uit de doorbraak van de LPF.
Inn de jaren zestig en zeventig had de politieke elite zich snel aangepast
aann het toen opkomende verlangen van de kiezers zich te bevrijden uit de
verzuildee gezagsverhoudingen. Zij miste de innerlijke overtuiging om de
confrontatiee met 'nieuwe vormen en gedachten' aan te gaan. Door de oppo-
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santenn tegemoet te komen en hen uit te nodigen tot deelname aan het
bestuur,, probeerde de elite de revolte van de jongeren, vrouwen en andere
activistenn te absorberen en haar positie veilig te stellen.257
Dezee tactiek van accommodatie werd al eerder effectief toegepast, namelijkk na de bevrijding in 1945. Onder het motto 'herstel en vernieuwing' werdenn de tot dan toe gemarginaliseerde sociaal-democraten door de elite tot
hett centrum van de macht toegelaten. Hiermee werd de maatschappelijke
oppositiee effectief de wind uit de zeilen genomen en medeverantwoordelijk
gemaaktt voor de pijnlijke maatregelen die in het kader van de wederopbouww moesten worden genomen.258
Dee WD en het CDA volgden dezelfde werkwijze van accommodatie bij
dee kabinetsformatie. Zij namen daarbij bewust het grote risico dat de verweesdee populisten van de LPF niet in staat zouden blijken de voor het dragenn van regeringsverantwoordelijkheid benodigde discipline op te brengen.
Informateurr Piet Hein Donner nam in gematigde vorm belangrijke elementenn van Fortuyns programma in zijn strategisch akkoord over. Op 22 juli
20022 trad het kabinet onder aanvoering van Jan Peter Balkenende aan. Op
166 oktober 2002 viel dit kabinet, na een zomer van gooi- en smijtwerk in de
LPF-gelederen.. De LPF vormde, zo wordt in dit hoofdstuk geanalyseerd, een
illustratiee van structurele zwakten die in alle Europese populistische bewegingenn zijn waar te nemen.
Dee gehalveerde Partij van de Arbeid zag zich gedwongen bij zichzelf te
radee te gaan. De partij werd enigszins geholpen door het besef van economischee teruggang dat gedurende de zomer van 2002 onontkoombaar tot de
kiezerss begon door te dringen.259 Klassieke materiële thema's als koopkracht
enn bestaanszekerheid kwamen terug op de politieke agenda, hetgeen voor
linkss nieuwe kansen bood. Dat die kansen ook werden benut, was voor een
groott deel de verdienste van de nieuwe leider van de PvdA: Wouter Bos.
Dee verkiezingen van 22 januari 2003 noopten alle politieke partijen tot
eenn hernieuwde plaatsbepaling. Het vertrouwen van de kiezers in politieke
partijen,, die zowel wat betreft hun programma als wat betreft hun leiders en
politiekk personeel in de rui waren, kon moeilijk anders dan voorwaardelijk
enn tijdelijk zijn. Na een spectaculaire verkiezingsstrijd leverde de stembusuitslagg een herstel van herkenbare politieke verhoudingen op. Tussen de LPF
enerzijdss en de gevestigde partijen anderzijds trad een convergentie in
standpuntenn op. Terwijl de fortuynisten zich matigden, namen de andere
partijenn de agenda van Fortuyn gedeeltelijk over. CDA en W D gaven vóór de
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verkiezingenn aan met elkaar te willen doorgaan. Ze kregen daarvoor op 22
januarii 2003 geen meerderheid. Toch kwam Jan Peter Balkenende tijdens de
onderhandelingenn met de PvdA over een te vormen kabinet uiteindelijk tot
dee conclusie dat hij de PvdA niet nodig had. Door het adopteren van de door
Fortuynn opnieuw geagendeerde staatsrechtelijke vernieuwing, weekten Balkenendee en Zalm D 6 6 los uit het progressieve kamp, zodat de gedecimeerde
LPFF en de kleine confessionele partijen buiten de regering konden worden
gehouden. .

DeDe agenda van de kiezers
Hett Sociaal en Cultureel Planbureau werpt met zijn voortschrijdende onderzoekk licht op de politieke wensen van de kiezers. Gevraagd naar de prioriteitenn van beleid, gaven de ondervraagden de in tabel IX.I weergegeven antwoorden.. Nederland werd aan het eind van de jaren negentig iets conservatiever.. Duidelijk is dat de prioriteit die de kiezers geven aan orde en veiligheidd duurzaam is. Het milieu daalde daarentegen op de prioriteitenlijst.
Naarr de mening van de ondervraagden deed de overheid in 2002 vooral te

Tabell IX.I Rangorde van beleidsprioriteiten (in procenten)

Dee misdaad bestrijden
Dee orde handhaven
Socialee zekerheid op peil houden
Dee stabiliteit van de economie handhaven
Vrijheidd van meningsuiting beschermen
Samenlevingg minder onpersoonlijk maken
Werkloosheidd bestrijden
Milieuverontreinigingg bestrijden

19922

2000

2002

56 6

63 3

56 6

45 5
46 6

58 8

58 8

55 5

54 4

52 2

50 0

54 4

42 2

43 3

47 7

31 1

44 4

43 3

52 2

25 5

30 0

53 3

33 3

24 4

Bron:: SCP (Culturele Veranderingen 1992-2002; percentages hebben betrekking op
eerstee 5 plaatsingen uit een rangorde van 1 tot en met 16)
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weinigg aan zorg (79 procent), aan het handhaven van de orde (79 procent),
aann de kosten van levensonderhoud (67 procent) en aan de leefbaarheid in
grotee steden (56 procent).260 De opvattingen over buitenlanders waren in
20022 wat afwijzender dan in de jaren negentig, zoals blijkt uit tabel ix.2.
Dee Nationale Kiezersonderzoeken van 1994, 1998 en 2002 bevestigen het
beeldd van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De politieke voorkeur van de
kiezerss is stabiel: 25 tot 20 procent ziet zichzelf als links, een zelfde groep
beschouwtt zich als rechts en 30 tot 45 procent dicht zichzelf een middenpositiesitie toe. De opvattingen over vraagstukken als euthanasie, de inkomensverdeling,, kernenergie of criminaliteit blijken opmerkelijk constant. Alleen
blijktt ook uit de NKO'S een verrechtsing met betrekking tot asielzoekers en
integratiee van minderheden. In 1998 meende 42 procent van de ondervraagdenn dat zoveel mogelijk asielzoekers moesten worden teruggestuurd, in
20022 was dat percentage gestegen naar 49. In 1998 meende 55 procent van

Tabell ix.2 Opvattingen over buitenlanders {in procenten)
1991 1
Err zijn te veel buitenlanders

46

1995 5

44 4

2000 0

2002 2

53 3

49 9

17 17

23 3

25 5

49 9

56 6

57 7

Zee moeten minder vasthouden
aann eigen cultuur:
zeerr mee eens
Inburgering: :
zall nog lang duren
Mensenn van ander ras als naaste buren:
geenn bezwaar

54

56 6

47 7

39 9

hangtt ervan af

22

21 1

33 3

45 5

minderr prettig

21

21 1

19 9

15 5

3

22

22

22

zouu zich verzetten

Bron:: Sociaal en Cultureel Planbureau (Culturele Veranderingen 1992-2002)
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dee kiezers dat migranten zich min of meer volledig moesten aanpassen aan
dee Nederlandse cultuur, in 2002 was dat 68 procent.
Hett cynisme van de kiezers, blijkend uit bevestigende antwoorden op
vragenn als 'politici denken vooral aan hun eigenbelang' en 'politici beloven
tegenn beter weten in meer dan ze kunnen waarmaken', schommelde tussen
19944 (49 procent), via 1998 (45 procent) naar 54 procent in 2002. Overigens
warenn de cynische kiezers bij de LPF sterk oververtegenwoordigd.
NKO-onderzoekerss Irwin en Van Holsteyn signaleren dat de opvattingen
vann de kiezers tamelijk consistent zijn, maar dat het stemgedrag heel
beweeglijkk is. In 1971 stemde 71 procent van de kiezers altijd op dezelfde partij.. In 1981 was dat percentage gezakt tot 49, in 1994 tot 38, in 1998 tot 34 en
inn 2002 tot 29. Afhankelijk van het politieke aanbod wordt bij elke verkiezingg opnieuw een afweging gemaakt. Religie, kerkbezoek, sociale klasse en
ideologischee oriëntatie spelen bij het kiesgedrag een ondergeschikte rol.
Dee kiezers bepalen steeds later hun definitieve keuze. In 2002 had 39
procentt van de kiezers zijn keuze enkele maanden voor de verkiezingen al
bepaald,, 29 procent bepaalde pas een paar dagen voor of op 15 mei zelf zijn
keuze.. De opstelling van partijen en het optreden van politieke ondernemerss tijdens de campagne zijn dus in de ogen van de kiezers van doorslaggevendee betekenis.261

HetHet strategisch akkoord
Opp 3 juli 2002 presenteerde informateur Piet Hein Donner zijn eindverslag
vann de programmatische onderhandelingen tussen CDA, LPF en VVD aan de
koninginn en de Tweede Kamer. Hij had het strategisch akkoord tussen de
driee partners in het kabinet-Balkenende als motto 'hersteld vertrouwen' willenn geven, maar dat vonden de onderhandelaars prematuur. Het werd uiteindelijk:: 'Werken aan vertrouwen: een kwestie van aanpakken'.262
Dee missie van Donner, die een sterk christen-democratisch stempel op
dee tekst had weten te drukken, luidde: 'Nederland moet veiliger, zorg en
onderwijss beter, en de integratie in de samenleving sterker. Dat vraagt om
eenn overheid die handhaaft, handelt en hoedt, maar die tegelijk beseft dat
diee samenleving meer is dan een markt en een overheid.' Deze analyse stond
duidelijkk haaks op het gedachtegoed van Paars. Donner verklaarde zich
nader:: 'Ons dagelijks leven en het maatschappelijk verkeer worden niet
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primairr bepaald door wetten of transacties, maar door samenwerking,
gemeenschappelijkee belangen, zorg voor elkaar en algemene opvattingen
overr hoe het hoort. (...) Dit vergt een maatschappelijke infrastructuur voor
opvoeding,, scholing, stedelijke cultuur en wijkvoorzieningen, alsmede geestelijkee en morele vorming. De overheid kan deze infrastructuur slechts
bevorderenn en trachten te voorkomen dat zij erodeert.'263
Dee overheid zou alleen het vertrouwen van de burgers terugkrijgen,
wanneerr ondubbelzinnig vaststond waarop de overheid aanspreekbaar was.
Daaromm wilde het nieuwe kabinet veel minder regels. Want regelzucht en
hett streven naar uniformiteit hadden volgens Donner averechts gewerkt.
Hett gevolg was: 'Ongelijke behandeling, scheefgroei in voorzieningen, het
gedogenn van overtredingen, verkwisting van publieke middelen en een
groeiendee ergernis bij burgers die zich ingesnoerd voelen.'
Vandaarr dat regelzucht en bureaucratie zouden worden teruggedrongen,
vervolgdee Donner. Burgers, maar ook maatschappelijke organisaties als
scholen,, zorginstellingen en lokale overheden moesten veel meer vrijheid
krijgen.. Het beleid zou gericht zijn 'op het activeren van het oplossend vermogenn in de samenleving: mensen, instellingen en organisaties aanspreken
enn stimuleren om initiatief en eigen verantwoordelijkheid te nemen'.264 Fortuynss kruistocht tegen de bureaucratie werd door de informateur in gematigdee vorm overgenomen.
Donnerss politiek van het loslaten was evenwel selectief. Terwijl de meerderheidd van de bevolking meer keuzevrijheid tegemoet kon zien, toonde de
overheidd zich van haar bemoeizuchtige kant als het om marginalen,
migrantenn en wetsovertreders ging. Hier golden de bezwaren van regelzucht
enn bureaucratie veel minder. De politie moest bijvoorbeeld worden afgerekendd op de resultaten van haar veiligheidsbeleid. Dit impliceerde een gigantischee administratie. Veiligheid was de absolute prioriteit, ruim achthonderd
miljoenn euro extra maakte het nieuwe kabinet ervoor vrij.
Dee verkiezingsuitslag werd verder geconcretiseerd in voornemens met
betrekkingg tot uitbreiding van opsporingsbevoegdheden, hogere straffen
voorr veelplegers, gedwongen afkicken, meer gevangenen op een cel, het kortenn van uitkeringen van mensen die onvoldoende Nederlands spraken of
zichh niet beschikbaar hielden voor de arbeidsmarkt. Gezinsvorming met
partnerss en kinderen uit het land van herkomst werd bemoeilijkt.
Dee geest die het akkoord ademde was die van dienstbetoon aan een
ontevredenn meerderheid, die haar geduld met marginalen en haar inlevings-
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vermogenn met de beperkingen en problemen van zwakkeren had verloren.
Veell werd verwacht van verplichte cursussen voor inburgering waarvoor
vooraff betaald moest worden. Maar er waren geen plannen ter verbetering
vann het bij migranten veel uitval veroorzakende voorbereidend beroepsonderwijs.265 5
Opp 22 juli 2002 stond het nieuwe kabinet naast koningin Beatrix op de
trappenn van Huis ten Bosch. Naast premier Balkenende traden Eduard Bomhofff (LPF) en Johan Remkes (VVD) als vice-premiers aan. Informateur Donnerr (CDA) nam zelf Justitie voor zijn rekening.

PopulistenPopulisten in de regering
Datt de LPF in aanmerking kwam voor deelname in een centrumrechtse
regering,, was voor iedereen duidelijk. Populistische partijen die zich opmakenn voor deelname aan een regering, hebben in principe een aantal voordelenn boven traditionele partijen. Ze missen de ballast van gevestigde belangengroepenn en bevriende organisaties die het fundament van de traditionele
partijenn vormen. Vakbonden, de boerenlobby, bedrijven, ambtenaren en
anderee deelbelangen spelen in de nieuwe bewegingen een kleinere rol bij het
bepalenn van de agenda. Populistische partijen kunnen zich dan ook profilerenn als beeldenstormers die een eind maken aan de privileges van gevestigde
belangengroepen. .
Dee programmatische souplesse van populistische bewegingen maakt het
mogelijkk flexibel in te spelen op de mogelijkheden en beperkingen in de
politiekee arena. De charismatische leider heeft volop de ruimte van standpuntt te veranderen, omdat hij veel minder last heeft van oppositie door
internee partijorganen dan de leiders van gevestigde partijen.
Dee populistische aanvoerder beschikt over een groot arsenaal aan mogelijkhedenn tot profilering. Hij zal politieke problemen emotioneel en confronterendd simplificeren: 'wij' tegen 'zij', 'oud' tegen 'nieuw', 'de grote
schoonmaakk is begonnen'. Hij zal politieke tegenstellingen vertalen in persoonlijkee aanvallen op tegenstanders. Kortom: zijn theatrale politieke presentatiee vormt zijn belangrijkste kapitaal. De charismatische leider zal dan
ookk zorgen permanent in de publiciteit aanwezig te blijven.
Tegenoverr deze voordelen staan belangrijke nadelen. De populisten, die
allenn hun succes te danken hebben aan het image van 'tegenpartij', worden

173 3

inn de regering onmiddellijk geconfronteerd met de pijnlijke bestuurlijke
werkelijkheid.. Aanpassing aan de beperkingen van het regeren veroorzaakt
verdeeldheidd in eigen kring en vervreemding van de achterban.
Inn coalitieregeringen blijkt het radicale, onpraktische programma weinig
waardd en veroorzaakt de populistische stijl al gauw wrijving met de coalitiepartners.. Het stellen van realistische prioriteiten en het verkopen van compromissenn gaat populisten in het algemeen slecht af.
Hett gebrek aan ervaring in het maken van beleid en de natuurlijke onwil
vann populisten zich neer te leggen bij de gebruiken van de gevestigde politiek,, zet hen in een coalitieregering op achterstand. De fixatie op de charismatischee leider, het gebrek aan institutionele verankering en aan gekwalificeerdd politiek personeel vormen in de oppositie geen probleem, maar keren
zichh bij deelname aan een regering tegen de politieke nieuwkomer. Wanneer
dee populistische beweging zich wél weet aan te passen, dreigt altijd een
identiteitscrisis.. De aanhang ziet al gauw weinig verschil tussen de eigen
bewegingg en de rechtse coalitiepartners.
Dee leider die buiten de regering blijft, krijgt concurrentie van kundige
bewindslieden,, wat onvermijdelijk tot een machtsstrijd leidt. Dit was het
gevall in de FPÖ van Haider, die verwikkeld raakte in een bittere strijd met
zijnn rivalen vice-kanselier Susanne Riess-Passer en minister Mattias Reichhold.. Het schone image van partij die gekant is tegen corruptie en achterkamertjespolitiekk dat veel populistische partijen hebben, loopt een grote
kanss gecorrumpeerd te raken wanneer de macht populisten verleidt tot het
verstrekkenn van gunsten aan zichzelf en aan trouwe volgelingen. Berlusconii is hiervan het schoolvoorbeeld. De nieuwelingen zullen ten slotte met
argusogenn worden gevolgd door een kritische, vaak vijandige parlementairee pers die gespitst is op misstappen, gebroken beloften en interne conflicten.266 6
Inhoudelijkk zullen de rechtse populisten zich profileren op het weren
vann immigranten, verzet tegen overheveling van soevereiniteit richting
Europesee Unie, tucht & orde, en nationaal of regionaal patriottisme. Vakbondenn en andere georganiseerde belangengroepen kunnen rekenen op een
vijandigee bejegening. In tegenstelling tot hun bestuurlijke effectiviteit, was
dee invloed van de rechts-populistische partijen op hun directe concurrenten
opp de kiezersmarkt groot. Veel van het populistische programma werd in
gematigdee vorm overgenomen. De Oostenrijkse christen-democraten van
dee ÖVP en het Nederlandse CDA gebruikten respectievelijk de FPÖ en de LPF
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alss opstapje om af te rekenen met links en zich vervolgens te nestelen in het
centrumm van de macht. Zo profiteerde 'gevestigd rechts' overal in Europa
vann de opkomst van de nieuwe populistische bewegingen.267
Dee LPF vormde een illustratie van bovenvermelde structurele zwakten die in
allee Europese rechts-populistische bewegingen zijn waar te nemen. De partijj had in Pim Fortuyn haar voornaamste kapitaal én bindmiddel verloren.
Jann Nagel voorspelde al op 24 mei 2002 dat een coalitie van CDA, LPF en W D
hett 'geen halfjaar' zou 'uithouden' en dat de fortuynisten een duikvlucht in
dee peilingen zouden maken. De kwaliteit van de Kamerleden van de LPF was
bedroevend,, wist Nagel uit zijn ervaring als voorzitter van Leefbaar Nederland.. Velen, inclusief de nieuwe leider Mat Herben, waren namelijk bij Leefbaarr Nederland afgewezen voor een plaats bij de eerste dertig op de kandidatenlijst.268 8

DeDe afgang van de fortuynisten
Beginn juli had commentator Kees Lunshof in De Telegraaf al gewezen op de
risico'ss die CDA en VVD namen door met de onthoofde Lijst Pim Fortuyn in
zeee te gaan. Het was 'vragen om moeilijkheden'. Lunshof somde op: de LPF
hadd geen inspirerende voorman, geen partij organisatie, geen gemeenschappelijkee geschiedenis en ideologie als bindmiddel, 'ze zit vol met goedbedoelendee lieden, maar ook met veel hele en halve gekken en ongerichte projectielen,, uit op het eigenbelang'. De partij had tenslotte geen verkiezingsprogrammaa waarop de politieke top was af te rekenen. Voordat de ministersploegg rond was, rolden bestuur en fractie al vechtend over straat.269
Mett uitzondering van Eduard Bomhoff was Pim Fortuyn zijn inderhaast
bijj elkaar geraapte partijgenoten geestelijk veruit de baas. Tegenover tegenstanderss als Melkert en Dijkstal bleef hij gemakkelijk overeind, niet alleen
doorr zijn charisma, ook vanwege zijn dossierkennis. Fortuyn had graag
gewildd dat kundige buitenstaanders als Vermeend en Zalm in een zakenkabinett bij hem waren aangeschoven. Hij had er begrip voor dat toptalent geen
zinn had in de Kamerbankjes, maar wel beschikbaar was voor het ministersambt.. Na het politiseren in de campagne en het mandaat van kiezers op de
verkiezingsdag,, zou het bestuur van het land moeten worden toevertrouwd
aann onafhankelijk opererende staatslieden, wetenschappers en ondernemers
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-- was de gedachte van Fortuyn. De LPF was dus een kiesbeweging, geen
politiekee partij waarvan ook tussen verkiezingen werd verwacht dat de band
mett de kiezers en de leden werd onderhouden. De ministers van de LPF,
Bomhoff,, Hilbrand Nawijn, Herman Heinsbroek en Roelf de Boer, werden
naarr voren geschoven omdat ze geacht werden op hun terrein experts te
zijn,, niet als vooruitgeschoven posten van de partij.
Opp 16 oktober was het al afgelopen met het kabinet van Balkenende. Onder
dee top van de Lijst Pim Fortuyn bleek er niemand te zijn met voldoende
gezagg om de permanent ruziënde partijgenoten in het gareel te houden. De
Kamerfractiee scheurde uiteen, en in het kabinet bleek vice-premier Bomhoff
zijnn ambitieuze, publiciteitsbeluste minister Heinsbroek van Economische
Zakenn niet in toom te kunnen houden. Op het moment dat de LPF voor de
zoveelstee keer beloofde orde op zaken te stellen - door het wegsturen van de
nieuwee fractievoorzitter Wijnschenk, en de ministers Bomhoff en Heinsbroek-- zagen fractievoorzitters Verhagen (CDA) en Zalm (VVD) geen mogelijkhedenn meer de samenwerking voort te zetten. Nieuwe verkiezingen
warenn onvermijdelijk geworden.270
Dee LPF was eigenlijk geen politieke partij, zoals al bleek uit Lunshofs
observatie.. Het hoogtepunt was de verkiezingsuitslag van 15 mei. Daar had
Fortuynn knap naar toe gewerkt. Volgens zijn belangrijkste steunpilaar
Albertt de Booij twijfelde Fortuyn sterk of hij na die dreun aan het establishmentt door zou moeten gaan. Zeker was dat Fortuyn geen vertrouwen had
inn de meeste kandidaten op zijn lijst, die inderhaast door voorzitter Langendamm van de LPF in elkaar gezet was.271 Volgens vriendin Mieke Bello was Fortuynn erg benauwd voor het mislukken van zijn beweging na 15 mei. Het
beangstigdee hem dat hij 'niet meer terug kon' na de verpletterende overwinningg van 6 maart in Rotterdam. Zij verklaarde dat Fortuyn een mislukt premierschapp nooit zou hebben kunnen verwerken.272
Inn elk geval paste de afgang van de LPF in de logica van populistische
bewegingen.. Doordat het kader bestond uit onervaren aanhangers van de
vermoordee leider, die niet konden terugvallen op bestuurlijke tradities, voeldenn de LPF-mensen zich als katten in een vreemd pakhuis. De degeneratie
vann de LPF trad daardoor in een veel sneller tempo op dan bij traditionele
politiekee partijen.273
Tussenn mei en oktober 2002 zakte de LPF van 26 naar 5 zetels in de peilingg van het NIPO.
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Vann de afgang van de LPF profiteerde het CDA. Premier Balkenende kreeg na
hett vallen van het kabinet in de ogen van de kiezers het voordeel van de
twijfel.. Maar liefst 58 procent van de kiezers had rond 1 november veel tot
zeerr veel vertrouwen in hem als minister-president. Gerrit Zalm, de leider
vann de VVD, kreeg door de LPF het verwijt voor de voeten geworpen dat hij
eenn spelletje had gespeeld. Zalm zou tegenover de LPF hebben gesuggereerd
datdat het kabinet gered zou kunnen worden door het vertrek van Heinsbroek
enn Bomhoff. Hij zou vervolgens met het oog op politiek gewin toch 'de stekkerr eruit hebben getrokken'. Zalm slaagde er onvoldoende in deze kwade
schijnn tegen zich weg te werken, slechts 36 procent van de kiezers had begin
novemberr vertrouwen in hem.274 Hierdoor wist de VVD nauwelijks te profiterenn van het wegvallen van de LPF.
Dee grote verandering na Fortuyn zat in de uitvoering van het overheidsbeleid.. Onder Paars en onder de PvdA in de grote steden werden uitvoerders
vaakk afgeremd door 'politiek correcte' wethouders en topambtenaren, die
geenn vuile handen wensten te maken aan uitkeringsfraudeurs of jeugdbendes.. Nu die dekking na de twee verkiezingen van 2002 was weggevallen,
werdenn ambtenaren opeens 'afgerekend' op hun prestaties. Plots pakte niet
alleenn Rotterdam de onveiligheid aan, maar ook het linkse bolwerk Nijmegen.. Den Haag en Amsterdam ondernamen een grootscheepse actie tegen
illegalee Bulgaarse en Roemeense pooiers en hoeren. Burgemeester Stekelenburgg (PvdA) van Tilburg stelde imam Ahmad Salam onder curatele. Een
paarr jaar tevoren zou niemand ook maar hebben geweten dat deze voorgangerr moslimmannen het recht gaf hun vrouwen te slaan. Korpschef Pier Eringaa in Flevoland was de eerste politiebaas met een salaris dat afhankelijk was
vann de prestaties van zijn dienders.275

KansenKansen voor links
Materiëlee zorgen begonnen als gevolg van de dalende economische conjunctuurr voor kiezers weer van politiek belang te worden. De index van de
Amsterdamsee effectenbeurs (AEX) sprak duidelijke taal. De gestage daling
maaktee in juni 2002 plaats voor een vrije val, die van grote invloed was op
dee stemming onder de kiezers. Bestaanszekerheid en behoud van koopkracht
kwamenn terug op de politieke agenda, wat voor linkse partijen nieuwe kansenn op politieke profilering bood.
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Tabell ix.3 De AEX-index tussen januari 2001 en februari 2003
22 januari 2001
11 augustus 2001
111 september 2001
22 januari 2002
33 juni 2002
11 juli 2002
11 augustus 2002
11 oktober 2002
22 januari 2003
33 februari 2003

640,76
551.83
449,68
497,86
478,05
438, 93
342,04
305,05
337, 26
298, 99

Bron:: Euronext, 2003

Dee SP steeg rond half november tot een maximum van 22 zetels in de peilingen.. Met Jan Marijnissen beschikten de socialisten over een aansprekende
voorman,, die de taal van de gewone mensen sprak. De partij werd veel minderr dan de PvdA en GroenLinks in verband gebracht met een zoetsappige
welzijnsbenaderingg ten opzichte van migranten. Spreiding van minderhedenn over wijken en scholen had de SP al vijftien jaar lang in haar programma
staan.. Bovendien trok de SP als rode tegenpartij stemmen van cynische kiezers. .
Dee SP was in de wijken en buurten zichtbaar aanwezig als partij die bleef
opkomenn voor leefbaarheid en betrokkenheid. De socialisten identificeerdenn zich met gewone mensen, niet met het bestuur van stad of land. Kunstenaarss en intellectuelen omarmden de SP vanwege de cultuurkritiek op consumentismee en globalisering. Wat betreft de buitenlandse politiek liet de SP
eenn duidelijk geluid tegen Amerika en de NAVO horen. De SP ontpopte zich
zoo tot een geduchte concurrent voor de aangeslagen Partij van de Arbeid.
Tezelfdertijdd kozen de leden van de PvdA rechtstreeks Wouter Bos als hun
nieuwee politiek leider. Bos haalde een verrassend grote overwinning op de
populairee Jeltje van Nieuwenhoven. Hij was de eerste politiek leider die zijn
mandaatt had moeten veroveren door drie concurrenten ten overstaan van
dee leden te verslaan. Bos wist als geen ander in de PvdA dat zijn partij nog
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eenn lange weg te gaan had. Hij was de eerste geweest die onomwonden had
toegegevenn dat Pim Fortuyn een veel betere verkiezingscampagne had
gevoerdd dan de PvdA. Hij had zijn partij gekarakteriseerd als een afstandelijkee bestuurderspartij, die het verwoorden van onrust, het stellen van vragen
overr zaken die mensen raken, had veronachtzaamd. De PvdA had zich te
veell in haar eigen schulp teruggetrokken, luisteren naar mensen van buiten
wass er niet bij geweest. De PvdA was een bange partij geworden, die geen
duidelijkee antwoorden durfde te geven. Bos: 'Het is mijn stellige overtuiging
datt mensen het feilloos doorhebben wanneer problemen niet worden
benoemd,, als schijnoplossingen niet worden doorgeprikt, als de zuivere
analysee sneuvelt uit angst, als belangenbehartigers naar de mond wordt
gepraatt en als bepaalde discussies worden vermeden. En al helemaal als dat
gebeurtt uit angst om ergens een stem te verspelen.'276
Dee publieke dienstverlening en de sociale samenhang waren onder Paars
niett voelbaar verbeterd, en 'dat treft sociaal-democraten in het hart'. Bos
somdee op: 'Te veel oude vormen en gedachten, te veel spanning tussen
woordenn en daden en grote moeite met burgers die zich niet meer 1-2-3
latenn overtuigen door een politicus die weet wat goed voor ze is. We zien
datdat burgers mondiger worden, maar we vinden het moeilijk te luisteren. We
wetenn dat onze oude achterban nieuwe problemen heeft en merken dat we
hett moeilijk vinden om daarmee om te gaan. (...) Te vaak zijn we halverwegee blijven hangen. Soms omdat we de debatten niet voerden, soms omdat
wee de keuzen niet durfden te maken. Maar in beide gevallen ontstond het
beeldd van een partij die de aansluiting was kwijtgeraakt bij wat grote groepenn in de samenleving beroerde.'277
Wouterr Bos, 39 jaar, Kamerlid sinds 1998, afkomstig van Shell en geliefd
bijj zijn leeftijdgenoten van de voormalige Niet Nix-beweging van PvdA-jongeren,, introduceerde een nieuwe benadering. Hij wilde niet beter dan de
mensenn zelf weten wat goed voor hen was. Hij wilde tussen de mensen
staan,, wat hem betreft konden de discussie en de kritiek loskomen. Hij was
zichh sterk bewust van de spanning tussen het beeld dat de PvdA bij de mensenn opriep en datgene wat de partij in het verkiezingsprogramma presenteerde.. Bos: 'Daarin schrijven we dat we ouders en leraren meer invloed willenn geven op het onderwijs, maar tegelijkertijd zijn we er als PvdA twaalf
jaarr verantwoordelijk geweest voor allerlei dingen die nooit gebeurd zouden
zijn,, als we de ouders en de leraren meer invloed hadden gegeven. Hetzelfde
geldtt voor dee bestuurlijke schaalvergroting. We proberen onszelf neer te zet-
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tenn als een partij die het bestuur dichter bij de burger wil brengen, maar er is
geenn partij die zo wordt vereenzelvigd met gemeentelijke herindeling en
grootschaligheidd als de PvdA. Als ik de partijleiding van de afgelopen jaren,
ookk Kok en Melkert dus, iets verwijt, is dat de keuze voor Paars een Haagse
keuzee was. Het was niet de keuze van het kader en de leden. Er was een
enormm tegen-wil-en-dank-gevoel. De partijtop heeft te weinig geïnvesteerd
inn het interne debat. De partij heeft de keuze die we gemaakt hebben, zich
daaromm nooit eigengemaakt. Veel PvdA'ers hebben het gevoel dat Paars
nooitt echt van hen is geweest.'278
Inn het manifest ten behoeve van de verkiezingen van 22 januari 2003
onderstreeptee de PvdA dat nieuwkomers én migranten die al in Nederland
wonenn allemaal Nederlands zouden moeten leren, de scheiding van kerk en
staatt moesten respecteren en de gelijkwaardigheid van man en vrouw en
vann hetero en homo moesten accepteren. De orde moest strikter worden
gehandhaafd,, het toezicht op straat en in het openbaar vervoer diende
merkbaarr toe te nemen. Veelplegers moesten strenger worden gestraft en
slachtofferss kregen meer rechten. Mensen die illegaal in Nederland verbleven,, moesten worden uitgezet, voor 5000 ingeburgerde asielzoekers zou
eenn eenmalig, specifiek pardon moeten gelden.279
Wouterr Bos presenteerde zich in de verkiezingscampagne als een man
diee zich ongedwongen {en zonder das) tussen de mensen bewoog en met
belangstellingg luisterde naar hun problemen. Op de kandidatenlijst verschenenn nieuwe namen, vooral van mensen die plaatselijk bekendheid
genotenn als herkenbare volksvertegenwoordigers. Alles wat herinneringen
aann Paars, Kok of Melkert zou kunnen oproepen, werd vakkundig uit het
zichtt gehouden. Bos liet meteen weten niet in een nieuw kabinet te gaan
zitten,, maar als fractievoorzitter vanuit de Tweede Kamer te willen werken
aann een nieuw profiel voor zijn partij. Wat betreft migratie en veiligheid
sloott hij direct aan bij CDA en VVD. Sociale onderwerpen als werk, betere
voorzieningenn en bescherming van de koopkracht voor mensen met lagere
inkomenss ('weg met verdubbeling van de ziekenfondspremie') gebruikte
Boss om zich af te zetten tegen de partijen van rechts. VVD en CDA formuleerdenn voortzetting van hun samenwerking als inzet van de verkiezingen,
zodatt de tegenstelling tussen links en rechts de verkiezingscampagne een
conventioneell karakter gaf.
GroenLinks-leiderr Paul Rosenmöller kondigde op 15 november zijn terug-
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tredenn als politiek leider aan. Femke Halsema volgde hem op. Door de verrechtsingg van het politieke klimaat als gevolg van de opkomst van Fortuyn
wass GroenLinks in het defensief geraakt. Rosenmöller was een veel fellere
bestrijderr van Fortuyn geweest dan zijn sp-collega Marijnissen. Hij moest
datt bekopen met een slopende haatcampagne tegen hemzelf en zijn gezin.
Hett moet voor Rosenmöller frustrerend zijn geweest dat GroenLinks, in
tegenstellingg tot de SP, niet had weten te profiteren van het verval van de
grotee concurrent, de PvdA. GroenLinks bleef een partij voor linkse intellectuelenn die de sprong naar een bredere kiezersgroep niet kon maken. Zij bleef
trouww aan het progressieve leerstuk van het multiculturalisme en leek het
themaa veiligheid pas heel laat serieus te nemen. Van zijn opvolgster Halsemaa waren, twee maanden voor de verkiezingen, geen koerswijzigingen te
verwachten. .

DeDe verkiezingen van 22 januari 2003
Uitt onderzoek van het NI PO rond 1 december 2002 bleken tekenen van herstell naar herkenbare politieke verhoudingen. Wat betreft de beleidsprioriteitenn stond het thema 'criminaliteit & onveiligheid' nog steeds bovenaan,
maarr het werd minder urgent gevonden. Dat gold ook voor het asielbeleid.
'Herstell van normen en waarden', 'opkomen voor sociaal zwakkeren' en 'stimulerenn van economische groei' werden daarentegen belangrijker gevonden.2800 Een kwart van de kiezers zei behoefte te hebben aan een partij die
zich,, na de afgang van de LPF, over 'het gedachtegoed van Pim' zou ontfermen.. De kiezers van de LPF vlogen in de NIPO-enquête alle kanten op: 17
procentt zei VVD te zullen stemmen, 14 procent LPF, 12 procent SP, II procent
CDAA en 8 procent PvdA. Veertig procent van de ondervraagden zou het toejuichenn als de PvdA zou terugkeren in een regering. Opmerkelijk was verder
datdat 63 procent van de respondenten de stelling onderschreef dat het vertrouwenn in de persoon van een lijsttrekker minstens zo belangrijk was als de
ideeënn waarvoor hij stond. Balkenende werd het meest sympathiek gevondenn (63 procent), gevolgd door Marijnissen (58 procent) en Bos (56 procent).. Zalm bleef ver achter met 40 procent sympathie onder de kiezers. Hij
moestt Thom de Graaf (49 procent) en Femke Halsema (43 procent) voor
zichh dulden.281
Zess weken later, van 9 tot 12 januari 2003, vond een vervolgonderzoek
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plaats.. De sympathie voor Bos was gestegen tot 68 procent, die van Balkenendee gedaald tot 52 procent en van Zalm tot 32 procent. Eind november had
nogg 43 procent van de kiezers het idee dat de PvdA niets had geleerd van de
dreunn van 15 mei, dat percentage was inmiddels gedaald tot 30 procent. Het
percentagee kiezers dat zou toejuichen dat de PvdA zou gaan regeren was
gestegenn tot 51 procent. De opmars van Bos ging ten koste van de SP (die
nogg wel op winst stond) en GroenLinks. Dat Balkenende een tweede kans
moestt krijgen, vond 55 procent van de kiezers.282
Nadatt hij op 4 januari 2003 werd bestempeld tot winnaar van het eerste
verkiezingsdebatt van RTL4, steeg Wouter Bos als een komeet in de peilingen.
Rondd de televisiegenieke Bos ontstond een mediahype, die ten koste ging
vann de SP van Jan Marijnissen. Naarmate de datum van de stembus dichterbijj kwam, werd de 'paardenkoers' tussen CDA en PvdA - wie wordt de
grootste?? - steeds spannender. Op 19 januari presenteerde Bos de Amsterdamsee burgemeester Job Cohen als kandidaat voor het premierschap als de
PvdAA de grootste partij zou worden. Dat bleek er niet in te zitten, maar
spectaculairr was het herstel van de sociaal-democraten zeker.
Mett 80 procent was de opkomst bij de verkiezingen van 22 januari nog een
procentt hoger dan die van 15 mei. 283 Het CDA behaalde 44 zetels (+1), de LPF
88 (-18) en de VVD 28 (+4). Daarmee behield rechts een meerderheid in de
Kamer.. De PvdA behaalde 42 zetels (+19), de SP bleef staan op 9, GroenLinks
kreegg 8 zetels {-2), D 6 6 6 {-1), Christenunie 3 (-1) en SGP 2. Leefbaar Nederlandd verdween uit de Kamer.
Uitt het Nationaal Kiezersonderzoek 2003 blijkt dat de kiezers die in mei
20022 op de LPF hebben gestemd, zich in januari verspreidden over LPF (38
procent),, V V D (26,4 procent), CDA (20,2 procent), PvdA (7,8 procent), D 6 6
(2,33 procent) en SP (1,6 procent). De kiezers van de PvdA in 2003 kwamen
voorr 58,4 procent van de PvdA, 11,9 procent van GroenLinks, 9,5 procent
vann het CDA, 8,3 procent van D 6 6 , 5,5 procent van de SP, 3,1 procent van de
LPFF en 2,1 procent van de W D . 2 8 4 De PvdA scoorde ook goed onder de thuisblijverss van mei 2002.
Uitt deze verschuivingen bleek dat de dimensie tussen links en rechts
voorr de kiezers nog steeds een belangrijk uitgangspunt van politieke oriëntatiee vertegenwoordigde. De partijen concurreerden vooral met hun ideologischee buren. Het CDA concurreerde, als echte middenpartij, met zowel de
PvdAA als de VVD en de LPF. In 2003 hield het CDA zijn eigen aanhang goed
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vast,, verloor enigszins aan de PvdA, maar won 5 procent van zijn kiezers
vann de VVD en 7,7 procent van de LPF.285

Dee politieke verhoudingen deden - na de ontregeling door Pim Fortuyn weerr enigszins vertrouwd aan. Rechts had de meerderheid in het parlement,
dee Partij van de Arbeid was terug als politieke factor van betekenis. De uitslag
weess in de richting van een kabinet van CDA en PvdA, hoewel CDA-leider Balkenendee daar eigenlijk niet voor voelde. Na tien weken moeizaam onderhandelenn brak Balkenende de besprekingen met Bos af. CDA, VVD en D66 zetten
dee onderhandelingen met succes voort; de PvdA stond buitenspel.
Hett mislukken van de onderhandelingen was een gevoelige tegenslag
voorr Wouter Bos. Hij vreesde een herhaling van de jaren tachtig, toen de
PvdAA door langdurige oppositie het contact met de politieke werkelijkheid
wass kwijtgeraakt. Daarom wilde hij liever regeren dan oppositie voeren.
Maarr hij slaagde er niet in het CDA tot toenadering of concessies te bewegen.
Velenn in de partij meenden dat de mislukte formatie voor de PvdA juist een
zegenn was. In de oppositie kon de PvdA zich veel beter profileren. Zij kon de
winstt consolideren zonder bang te hoeven zijn voor SP en GroenLinks en
tegelijkertijdd de partijvernieuwing, die tot dan toe vooral een persoonlijke
aangelegenheidd van Wouter Bos was geweest, ter hand nemen.
Alss afspiegeling van het naar rechts overhellende politieke klimaat was
voortzettingg van de samenwerking tussen VVD en CDA - gecompleteerd
doorr D66, dat aanschoof bij Balkenende 11 - geen onlogisch antwoord op de
stemmingg onder de kiezers. De binding van de kiezers aan degenen die zoalss Fortuyn, Balkenende of Bos - een effectieve verkiezingscampagne
haddenn gevoerd, was intussen niet te vergelijken met de trouw van het kiezersvolkk aan de leidslieden in de hoogtijdagen van de verzuiling. Het was
eenn voorwaardelijk, vluchtig mandaat, dat even snel kon worden ingetrokkenn als het was verleend. Tekenend voor de nieuwe verhouding tussen de
kiezerss en de gekozenen was dat de helft van de kiezers na de revolte van
meii 2002 in januari 2003 geloofde dat 'de politiek weer heeft leren luisteren
naarr de kiezers'.286
Wouterr Bos voelde dit klimaat uitstekend aan door zich voortdurend
onderr de mensen te begeven, te luisteren en hun opvattingen te verwerken
inn zijn campagneboodschappen. Hij rekende af met de PvdA als kille regentenpartij,, liet ferme taal horen over immigratie en veiligheid en zorgde
ervoorr dat de PvdA in wijken met veel allochtonen weer de grootste partij
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werd.. Zoals in de jaren zestig en zeventig de conservatieve elite zich
gedwongenn zag zich te verstaan met de opkomende progressieve beweging,
haddenn de politieke partijen hun programma na mei 2002 in fortuynistischee zin bijgesteld. Dat gold niet alleen voor veiligheid en criminaliteit,
islamm en migranten, maar ook voor andere populistische thema's als directe
democratiee en euroscepsis.
Dee populistische golf heeft in het Nederlandse politieke landschap zijn
sporenn nagelaten. Dat gold in de eerste plaats voor de agenda van Fortuyn.
Maarr ook het populistische leerstuk van de 'grote schoonmaak' werd in
praktijkk gebracht. Op de SP (Marijnissen) en de SGP (Van der Vlies) na wisseldenn alle partijen in het 'lange jaar 2002' van politiek leider. Ook onder de
'gewone'' Kamerleden was de doorstroming enorm. De betrokkenheid bij
hett politieke bedrijf nam toe, zoals bleek uit de hogere opkomstpercentages
enn de (lichte) stijging van het ledental van politieke partijen. De politieke
agendaa werd niet langer gedomineerd door de spraakmakende gemeente
vann politici, intellectuelen en journalisten. Deze elite was volledig verrast
doorr de chaotische opeenvolging van de gebeurtenissen tussen augustus
20011 en januari 2003.
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