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In 2001 vroeg de redactie van dit jaarboek aan tien au-
teurs de balans op te maken van zeven jaar Paars. Een
van de auteurs was Jan Peter Balkenende, die ‘Groen
over paars. Over de heroriëntatie van het cda’ schreef.1

Hij toonde zich even optimistisch over de vernieuwing
van het christen-democratisch gedachtegoed als kri-
tisch over filosofie, beleid en bestuursstijl van Paars. De
agenda van Paars en die van de samenleving zijn meer
en meer uiteen gaan lopen, aldus Balkenende. Paars
wordt gekenmerkt door een eenzijdig staat-marktden-
ken, de paarse bestuursstijl vergroot de afstand tussen
politiek en bevolking, in de samenleving is irritatie ont-
staan over de stand van zaken in zorg en onderwijs, er
heerst bezorgdheid over afnemende sociale binding en
door toenemende tijdstress staat het privé-leven onder
druk. Er is twijfel ontstaan aan de financiële bestaans-
voorwaarden van bepaalde groepen uitkeringsgerech-
tigden. De paarse beleidsoriëntaties kunnen niet een-
voudig worden voortgezet, meende Balkenende. Hij
zou het, zo meldde hij een jaar later in de aanloop naar
de verkiezingen van 2002, ‘anders en beter’gaan doen.2

Nu, inmiddels vijf jaar verder, presenteren wij in dit
jaarboek een balans van vier jaar Balkenende. Niet om

een gemakzuchtig oppositieboek te presenteren vol
Schadenfreude, maar om een serieuze analyse te maken
van de achtergronden van de kabinetten-Balkenende,
het gevoerde beleid, de gevolgen daarvan en de oppo-
sitie ertegen. Een dergelijke analyse is te meer gewenst,
omdat de deelnemende partijen aan de kabinetten-
Balkenende bij de verkiezingen van 2006 geen grote
drang hebben getoond zelf verantwoording af te leg-
gen over de gevoerde politiek, maar liever direct voor-
uitblikken naar de volgende regeerperiode.3 Dat laatste
gebeurt hier onvermijdelijk ook, maar de nadruk ligt
daar duidelijk niet. 

Wij hebben de auteurs van dit jaarboek en onszelf
geen gemakkelijke opgave gesteld. Een analyse en be-
oordeling van vier jaar Balkenende zijn alleen al lastig
omdat we er in tijd zo dicht op zitten, te dicht om een
plaatsbepaling ervan te geven in een historisch per-
spectief. Misschien zal later blijken dat de drie kabi-
netten-Balkenende niet meer dan een korte periode
van instabiliteit in de Nederlandse politiek vertegen-
woordigen, veroorzaakt door de enorme steen die Pim
Fortuyn in de Hofvijver heeft gegooid, en dat vanaf
2006 de politiek van gematigdheid en stabiliteit terug
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is gekeerd. Maar het kan ook zijn dat de afgelopen ja-
ren nog maar het begin waren van een veel langer tijd-
perk van politieke instabiliteit, populistische grond-
tonen, sterk wisselend kiezersgedrag, laag vertrouwen
in publieke en politieke instituties en onrustige partij-
vorming. Hoe politieke elites nu reageren, is mede be-
palend voor de uitkomst.4

Balkenende trad aan in een turbulent tijdsgewricht.
Hij moest niet alleen positie kiezen in de internationa-
le War on Terror en de Amerikaanse interventieoorlog
in Irak, maar ook al eerder dicht bij huis in de coalitie-
vorming, toen de veenbrand in de multiculturele be-
trekkingen aan de oppervlakte was gekomen. In het
grimmige politieke klimaat vlak na de moord op For-
tuyn werd een kabinet met de onstabiele lpf gevormd,
een avontuur dat uitliep op een kleine politieke cata-
strofe. Met de moord op Theo van Gogh in november
2004 kregen de interculturele betrekkingen het karak-
ter van een uitslaande brand – uitlopend op een hefti-
ge confrontatie over integratie, fundamentalisme en
vrijheid. De ongeremdheid in de samenleving nam
toe, het vertrouwen in de politieke en publieke institu-
ties verbrokkelde. 

De opstand der burgers was in 2002 niet ten einde
maar net op gang gekomen, zo bleek bij het referen-
dum over de zogenaamde Europese grondwet medio
2005. De Nederlandse burgers stemden in onverwacht
grote meerderheid tegen. Ze gaven daarmee niet alleen
te kennen dat de reikwijdte van het Europese integra-

tieproces hun spankracht inmiddels te boven was ge-
gaan. Ze gaven ook uiting aan irritatie, wantrouwen
en onzekerheid: irritatie over het als plompverloren er-
varen hervormingsbeleid van het kabinet, wantrouwen
ten opzichte van de politieke elite en onzekerheid over
de toekomst van Nederland en Europa in een mondia-
liserende economie met krachtige nieuwe concurren-
ten. 

Elke politieke formatie zou in de afgelopen jaren
met deze lastige omstandigheden te maken hebben ge-
kregen. Dat relativeert makkelijke kritiek. Maar hoe
hebben de kabinetten-Balkenende op deze omstandig-
heden gereageerd? In hoeverre is men erin geslaagd de
agenda van de regering op die van de samenleving af te
stemmen? Hoe succesvol waren de hervormingen van
de verzorgingsstaat, het normen-en-waardenoffensief,
het stevige integratie- en immigratiebeleid, de innova-
tie van economie en onderwijs? Is het Balkenende ge-
lukt met zijn regeringsploeg de belofte die school in
zijn kritiek op Paars in te lossen, en een andere, aan de
christen-democratische waarden beantwoordende po-
litiek te voeren?

Een christen-democratisch offensief
Tussen 2002 en 2006 leidde Balkenende drie opeen-
volgende kabinetten. Het eerste, een coalitie van cda,
vvd en lpf, trad op 22 juli 2002 aan en viel op 16 okto-
ber van dat jaar. Het was een waagstuk geweest om de
van zijn lijsttrekker beroofde lpf regeringsverantwoor-
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delijkheid te geven. De prille populistische partij be-
zweek onder de last. 

Een demissionair kabinet van cda en vvd schreef
verkiezingen uit voor 22 januari 2003. Op basis van de
uitslag behoorde een kabinet van cda en pvda tot de
mogelijkheden, maar de onderhandelingen over een
dergelijke combinatie liepen stuk. Mogelijk was het
voor beide partijen wat vroeg weer samen te gaan rege-
ren, maar vaststaat dat het cda beslist met de vvd
doorwilde. Op 23 mei trad het tweede kabinet-Balken-
ende aan, mede mogelijk gemaakt door d66. Deze
partij offerde zich op voor het landsbelang, met voor
zichzelf bijkans fatale afloop. Dit tweede kabinet viel
op 29 juni 2006. Na een korte demissionaire periode
zonder d66-ministers trad op 7 juli 2006 het minder-
heidskabinet Balkenende iii aan. Dit zag onderweg
naar vervroegde verkiezingen op 22 november nog
twee ministers aftreden.

In dit jaarboek concentreren we ons hoofdzakelijk
op het christen-democratische program dat aan de ka-
binetten-Balkenende ten grondslag lag. Het cda is de
partij die de macht overnam, ideologisch voorbereid
en met een gedrevenheid die niet zonder gevolgen kon
blijven. In toonzetting en toonhoogte zijn de christen-
democratische ambities goed te herkennen in de rege-
ringsverklaringen van Balkenende i en ii.5 Het cda
heeft zijn best gedaan een stempel op deze kabinetten
te drukken. Wat de kleinere partijen betreft: voor de
lpf was de regeerperiode te kort om substantiële in-

vloed op de richting van het regeringsbeleid uit te oe-
fenen. d66 heeft het thema van ‘bestuurlijke ver-
nieuwing’ het tweede kabinet-Balkenende ingedragen
en heeft de Europapolitiek van extra gewicht voorzien.
Het waren op zijn best accentverschillen en niet van
wezenlijke invloed op de uitkomsten van het kabinets-
beleid. 

De vaste juniorpartner in Nederlandse kabinetten is
sinds 1977 de vvd. Alleen van 1981 tot 1982 en van 1989
tot 1994 maakte de liberale partijformatie geen deel uit
van de regering. Ondanks deze langdurige regerings-
deelname weten de liberalen steeds de indruk te wek-
ken dat het aan anderen ligt dat Nederland er nog niet
helemaal goed voorstaat. Ze vertegenwoordigen met
hun sociaal-economische denkbeelden al een kwart
eeuw een harde internationaal-politieke onderstroom
van marktwerking, deregulering en liberalisering. On-
der Lubbers, Kok én Balkenende was het regerings-
beleid doortrokken van deze liberale tijdgeest. Balken-
ende signaleerde in 2001: ‘In de pvda heeft tijdens de
paarse periode een neoliberaal ordeningsdenken het
feitelijk gewonnen van de sociaal-democratische tradi-
tie.’6 Heeft het cda onder vier jaar Balkenende niet
met dezelfde besmettingsfactor te maken gehad?

Ondertussen profiteerde de vvd van haar congruen-
tie met de tijdgeest in machtspolitiek opzicht tot nu
toe maar matig – een merkwaardige paradox.7 Na de
periode waarin Frits Bolkestein politiek aanvoerder
van de liberalen was, raakte de vvd steeds meer ver-
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deeld over vraagstukken die buiten het traditionele fi-
nancieel-economische kader vielen, zoals de integratie
van migranten of hervormingen op staatsrechtelijk ter-
rein. Zeker, de liberalen lieten zich nog steeds leiden
door de wijsheid van de markt en richtten zich als van-
ouds op de politieke en bestuurlijke orde van de dag.
Maar persoonsgebonden accenten en de aard van het
leiderschap bepaalden in sterke mate het politieke pro-
fiel van de vvd. In de post-paarse periode zijn die ac-
centen nogal divers en is het leiderschap tamelijk
wisselend geweest. Anders gezegd, de vvd is een vat
vol tegenstrijdigheden geworden. Tegenover Hans
Dijkstal stond Rita Verdonk, tegenover Ayaan Hirsi
Ali stond Hans Wiegel. Gerrit Zalm stapte moeiteloos
over van Paars naar Balkenende. Hij nam even makke-
lijk afstand van zijn recente politieke verleden en de fi-
nanciële erfenis van het tweede kabinet-Kok als een
bekeerling van zijn vroegere geloof. Naast de harde in-
tegratiepolitiek van de vvd van Verdonk vertegen-
woordigt hij de financieel-politieke kern en bestuur-
lijke souplesse van de liberalen. Een ander boek is,
kortom, te schrijven over de vvd in de Nederlandse
politiek aan het begin van deze eeuw. 

De heroriëntatie van het CDA

In de portretten die van Balkenende als premier zijn
verschenen, wordt steeds de nadruk gelegd op de cen-
trale rol die hij heeft gespeeld bij de herformulering
van het christen-democratische gedachtegoed voor een

eigentijdse politiek.8 Het is kennelijk een wonder dat
een politicus een boek leest en in meer fundamentele
termen nadenkt over zijn politieke missie. Zelf stelt
Balkenende dat drie perspectieven centraal hebben ge-
staan bij de heroriëntatie van het cda in de jaren ne-
gentig: het gemeenschapsdenken, de vitalisering van
het verantwoordelijkheidsdenken en het benadrukken
van de morele dimensie van tal van maatschappelijke
vraagstukken. 

Het gemeenschapsdenken steunt rechtstreeks op de
communitaristische stroming in de filosofie, waarvan
de Amerikaanse socioloog Amitai Etzioni een van de
meest prominente vertegenwoordigers is. Etzioni was
een belangrijke inspirator en gesprekspartner voor Bal-
kenende. Het gemeenschapsdenken benadrukt de be-
tekenis van bindende waarden en de eigen kracht van
de samenleving tegenover de anonieme staat. De
samenleving, ‘dat zijn de mensen die in verscheiden-
heid, en met verschillende belangen, gezamenlijk
vorm geven aan de waarden waarnaar zij leven: in ge-
zinnen, in verbanden, bedrijven en organisaties, en in
het verkeer daartussen. [...] Bij alle verandering die no-
dig is, zijn mensen en hun samenleving zowel voor-
waarde, ijkpunt als doel.’9 In het gemeenschapsdenken
van het cda is participatie van individuen essentieel,
maar gaat het niet alleen om betaalde beroepsarbeid,
maar ook om vrijwilligerswerk en zorg voor gezin en
familie. Het gezins- en familiebeleid neemt er een
vooraanstaande plaats in.

10
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Het tweede centrale element in de hernieuwde cda-
ideologie heeft betrekking op de verdeling van verant-
woordelijkheid in de samenleving. Het gaat om een re-
vitalisering van klassieke begrippen als soevereiniteit in
eigen kring en subsidiariteit. Mensen zijn meer dan
consumenten: zij zijn verantwoordelijke personen die
in samenwerking met anderen vorm en inhoud geven
aan de samenleving. De verantwoordelijke samen-
leving wordt niet primair vanuit de instituties maar
vanuit mensen zelf gezien. Balkenende noemt naast
vraagsturing en herstelde verantwoordelijkheid de
maatschappelijke onderneming als een van de tref-
woorden van deze benadering. Deze laatste zou als
vorm van maatschappelijke zelforganisatie de dichoto-
mie van staat en markt kunnen doorbreken en wordt
gezien als een instrument om de samenleving haar vrij-
heid en verantwoordelijkheid terug te geven. 

Het derde element betreft een herwaardering van de
betekenis van de morele dimensie voor de aanpak van
maatschappelijke vraagstukken. Het gaat daarbij niet al-
leen om de bekende vraagstukken op het gebied van de
medische ethiek, maar ook om bijvoorbeeld veiligheid.
‘Veiligheidsontwikkeling omvat het aanleren en bijbren-
gen van waarden en normen via opvoeding en onderwijs,
mentaliteitsverandering en verantwoordelijkheidsbevor-
dering. [...] Zonder moreel besef zou criminaliteitsbestrij-
ding wel eens dweilen met de kraan open kunnen zijn.’10

Het is illustratief om nog eens een aantal hoofdpun-
ten van kritiek op Paars naar voren te halen, die Balken-

ende op basis van deze uitgangspunten heeft geformu-
leerd.
• Over marktwerking en privatisering: de wetten van

vraag en aanbod en bevordering van concurrentie
blijken niet op alle terreinen toepasbaar; de twijfels
hebben toegeslagen ten aanzien van de privatisering
van nutsvoorzieningen. 

• Over de collectieve sector: er is onevenwichtigheid
ontstaan tussen de marktsector en de collectieve sec-
tor. Het vaste uitgavenkader heeft er toe geleid dat
de collectieve sector op achterstand is gekomen. Ge-
brek aan personeel in het onderwijs, de zorg, de po-
litiek, het openbaar bestuur kan de dienstverlening
in gevaar brengen. ‘Wachten is ook het resultaat bij
het openbaar vervoer en op de wegen. De metafoor
kan worden doorgetrokken naar de wachtende
asielzoeker en rechtzoekende. Ook de dienstverle-
ners staan onder druk.’11

• Over de verdeling van de welvaart: er zijn toene-
mende twijfels over een aantal financiële bestaans-
voorwaarden (bijvoorbeeld toenemende relatieve
achterstand van bepaalde groepen uitkeringsgerech-
tigden en de negatieve koopkrachtgevolgen van het
nieuwe belastingstelsel voor groepen als ouderen en
middengroepen). 

• Over de bestuursstijl: er is sprake van geslotenheid
en dichtgeregelde regeerakkoorden, terwijl een fe-
nomeen als de sorry-democratie twijfels oproept
over een gezond dualisme in de verhouding tussen
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regering en parlement. Zeven jaar Paars zijn in be-
stuurlijk opzicht jaren geweest van uitstellen, af-
kopen en doordrukken. 

• Over bestuurlijke vernieuwing: het gaat niet om
echte overtuiging, maar om het werken aan een po-
litiek compromis om d66 binnenboord te houden.

Het programma van Balkenende nader beschouwd
Er is recent wel wat enthousiasme waarneembaar voor
de ideologische positie die Balkenende heeft ingeno-
men: eindelijk weer eens politiek met overtuiging. Dat
is te begrijpen in een tijdperk waarin technocratisch
pragmatisme in de politiek sterk overheerst. Het cda
sneed bovendien voor velen herkenbare thema’s aan.
Maar die geestdrift beneemt algauw het zicht op enke-
le schaduwzijden van Balkenendes project van de afge-
lopen jaren. Die schaduwzijden zijn in het publieke
debat sterk onderbelicht gebleven. 

Allereerst moeten we niet alleen kijken waarop het
cda-programma zich wél richt, namelijk de individu-
ele verantwoordelijkheid van de individuele burger,
maar vooral ook waarop het nieuwe programma zich
níet richt. Welke klassieke thema’s uit het christen-
democratisch gedachtegoed zijn op de achtergrond ge-
raakt? Het gaat dan bijvoorbeeld om de solidariteit
met de verdrukte, behoeftige mens (‘gerechtigheid’) en
om de zorgvuldige omgang met de aan de mens toe-
vertrouwde omgeving (‘rentmeesterschap’). De klas-
sieke sociaal-conservatieve kritiek op de toenemende

commercialisering van het maatschappelijk leven, die
zowel ter linker- als ter rechterzijde aanhang had en
heeft, is in het nieuwe christen-democratische beleids-
paradigma evenmin meer terug te vinden.12 De her-
oriëntatie van het cda komt in de praktijk neer op een
versmalling van de ideologische blik waarbij klassieke
sociaal-culturele thema’s uit het zicht raken.

In de tweede plaats krijgen belangrijke centrale be-
grippen in het christen-democratische beleidsparadig-
ma een wel heel beperkte invulling. Dit geldt bijvoor-
beeld voor het begrip ‘gemeenschap’, dat weliswaar
een prominente plaats in het cda-denken is toebe-
deeld, maar er verder bekaaid afkomt. Juist in een tijd
van gespannen diversiteit en druk op de verzorgings-
staat is een heldere fundering van ons samenlevings-
model in (deels nieuwe) sociale verbanden van groot
belang. Gemeenschappen, of collectiviteiten, zijn im-
mers de afgelopen decennia aan erosie onderhevig ge-
raakt. In een kleine studie over de grondslagen van de
verzorgingsstaat heeft Romke van der Veen laten zien
dat collectiviteiten of gemeenschappen essentieel zijn
voor het behoud van solidariteit en de verzorgings-
staat, maar dat deze tegelijkertijd door processen van
individualisering en internationalisering worden
ondermijnd. Het is daarom nodig nieuwe collectieve
identiteiten of gemeenschappen te vormen. Van der
Veen kiest daarbij voor verschillende wegen. Naast ver-
groting van het saamhorigheidsgevoel op nationaal ni-
veau is ook herstel van gemeenschapsvorming op een
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lager (lokaal dan wel via maatschappelijke organisa-
ties) en op een hoger (bijvoorbeeld Europees) niveau
mogelijk en nodig.13 Vergelijkbare inzichten over ge-
meenschapsvorming zijn te ontlenen aan de analyse
van ‘lichte’ en ‘zware’ gemeenschappen van Duyven-
dak en Hurenkamp.14 Het christen-democratische ge-
meenschapsbegrip laat ons hier in de steek. Het richt
zich in dit verband vooral op het gezin. Niet onbelang-
rijk, maar volstrekt onvoldoende om opnieuw vorm te
geven aan gemeenschappen waarop onze verzorgings-
staat kan worden gegrondvest.

Niet alleen voor de fundering van de verzorgings-
staat, ook als oriëntatiekader voor integratie is een na-
dere afbakening van het gemeenschapsbegrip noodza-
kelijk. Waar liggen de grenzen van de soevereiniteit in
eigen kring? Hoe definiëren we het subsidiariteitsbe-
ginsel opnieuw temidden van sterk uiteenlopende reli-
gieuze en culturele tradities? Is artikel 23 van onze
grondwet nog steeds een zegenrijke basis voor religieus
geïnspireerd onderwijs? Het gemeenschapsdenken van
Etzioni en het cda biedt ons ook hier onvoldoende
houvast. Betekent integratie assimilatie, dat wil zeggen
aanpassing aan een culturele Nederlandse identiteit
die is geworteld in eeuwenoude tradities die het funda-
ment vormen van onze samenleving?15 Of betekent in-
tegratie een proces van nieuwe identiteitsvorming,
waarin nieuwe combinaties tot stand worden ge-
bracht? Vormt onze rechtsstaat de grondslag voor inte-
gratie, of is er sprake van een meer uitgebreide culture-

le identiteit waaraan nieuwkomers zich horen aan te
passen? Lastige vragen, waarop men overal in Europa
enigszins zenuwachtig antwoorden zoekt. Een beroep
op de smalle protestants-christelijke traditie, waartoe
het cda onder Balkenende geneigd is (‘Ik heb niet
voor het homohuwelijk gestemd’), komt hier al snel
in strijd met de meer libertaire Nederlandse traditie
op het gebied van euthanasie, abortus en homoseksu-
aliteit waaraan liberalen en (sociaal-)democraten
hechten.

Ook als het om de begrippen verantwoordelijkheid
en maatschappelijke onderneming gaat, zien we een
versmalling in betekenis en eenzijdige kleuring optre-
den. Vanouds heeft de christen-democratie – in ver-
schillende varianten – de verantwoordelijkheidsver-
houding tussen overheid, maatschappelijke instituties
en sferen en de individuele burger als kernthema van
haar politiek-sociale leer beschouwd. Als men iets van
een Nederlandse traditie op dit terrein zou willen
onderscheiden, dan dat in ons land de staat betrekke-
lijk zwak, de maatschappij met haar instituties en ver-
banden betrekkelijk sterk is geweest. In het nieuwe
cda-denken wint de markt het van de maatschappe-
lijke instituties. Het begrip verantwoordelijkheid
strekt zich niet langer uit tot verantwoordelijkheden in
de verschillende lagen en sferen van de maatschappij –
zoals de publieke moraal in overheidsorganisaties of de
verantwoordelijkheid van professionals voor goede
dienstverlening – maar is gericht geraakt op de indivi-
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JaarBoekWBS_06_Binnen_Def  19-10-2006  15:03  Pagina 13



duele verantwoordelijkheid van de individuele burger.
In economische zin worden burgers consumenten van
publieke diensten, die via vraagsturing hun voorkeu-
ren kenbaar maken. In het onderwijs bijvoorbeeld
leidt dit tot een voortgezette ‘vermarkting’, waarbij de
betekenis en de organisatie van de aanbodzijde uit het
zicht raken. In sociale zin worden burgers vooral aan-
gesproken als slachtoffers van hun eigen gedrag. Dan
ontstaat het risico dat individuele verantwoordelijk-
heid omslaat in individuele kwetsbaarheid.

Voor de grote groep instellingen en organisaties die
geen overheidsdienst zijn, maatschappelijke doelstel-
lingen nastreven en die niet voor winst produceren,
heeft het cda in zijn nieuwe missie het begrip maat-
schappelijke onderneming gemunt. Het is een interes-
sante benadering om in publieke en maatschappelijke
dienstverlening een middenweg te kiezen tussen over-
heid en markt,16 maar in de praktijk wordt de maat-
schappelijke onderneming vooral een gewoon bedrijf.
In plaats van als alternatief voor de markt te functione-
ren, wordt de maatschappelijke onderneming aldus
een bruggehoofd voor de markt in het maatschappe-
lijk middenveld – met onaangename gevolgen.17

Het interessante proces van ‘herbronning’ waarmee
de christen-democratie na de verkiezingsnederlaag van
1994 is begonnen, is uiteindelijk versmald tot een be-
leidsparadigma waarin betrekkelijk fantasieloos de
huidige tijdgeest van markt en natie wordt gevolgd. In
de praktijk van het regeringsbeleid is het cda aldus een

gewone liberale partij geworden, met een accent op
privatisering, marktwerking en vraagsturing.

De hervormingsagenda van Balkenende
Met behulp van de ideologische herprofilering van het
cda hebben de kabinetten-Balkenende zich echter wel
geafficheerd als uitgesproken hervormingskabinetten.
Het zou een geweldige breuk met Paars hebben gefor-
ceerd. Dat hervormingsdiscours van Balkenende heeft
in een vierjarige cyclus enkele herkenbare stadia door-
lopen. Het begon met een apocalyptisch beeld van de
situatie waarin Paars Nederland had achtergelaten,
waarbij vergeleken de afbeelding van de Apocalyps op
de tapijten van Angers een vrolijk schooluitje is. Nu
ging eindelijk een kabinet de boel eens opruimen. Ver-
volgens werd het argument tina (‘there is no alternati-
ve’)18 in stelling gebracht: slechts door harde hervor-
mingen zou Nederland er weer bovenop kunnen ko-
men. Aan het eind van de cyclus is Nederland opeens
weer geheel gezond. Nu doet de bouwmetafoor zijn
intrede: het huis staat weer, er moet alleen nog wat aan
de inrichting gedaan worden. 

Maar hoe geloofwaardig is deze zienswijze? De ver-
bouwing van de verzorgingsstaat is al bijna dertig jaar
aan de gang. De opbouw van de verzorgingsstaat heeft
nu even lang geduurd als de verbouw en aanpassing.
Na dertig vette jaren volgden dertig magere. De 1 pro-
cent-operatie van Duisenberg kan als het begin wor-
den gezien van een hervormingspolitiek die vanaf 1982
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onder minister-president Ruud Lubbers momentum
kreeg. Sindsdien is er steeds aan de verzorgingsstaat ge-
sleuteld, werd er gesloopt, vertimmerd en gerenoveerd.
Eerst ging het vooral om financiële inperking, zoals
hoogte en duur van uitkeringen en bezuinigingen op
de publieke sector, en beperking van de toegankelijk-
heid van sociale voorzieningen. Later kwamen daar in-
stitutionele veranderingen bij. De verhoudingen tus-
sen sociale partners, overheid en markt verschoven; er
kwam een actievere arbeidsmarktpolitiek, waartoe het
sociale-zekerheidsstelsel moest bijdragen; uitvoerings-
organisaties veranderden van karakter. De activerende
verzorgingsstaat deed zijn intrede al aan het begin van
de jaren negentig.19

In dat licht doet de retoriek van de kabinetten-Bal-
kenende ongeloofwaardig aan. Niet het nieuwe van de
koers valt op, maar juist de continuïteit. Die is, gezien
de langdurige presentie van de vvd in de regering, ook
niet verwonderlijk. Als het om de hervorming van de
verzorgingsstaat gaat, hebben we vooral een voortzet-
ting van een tamelijk technocratisch type politiek ge-
zien. Dat beleid van activering, versobering en aanpas-
sing aan de internationale economische verhoudingen
beheerst Nederland al sinds 1982. Afwijkend is het har-
de accent op een ander type integratie- en immigratie-
politiek, al is deze laatste zelfs een directe voortzetting
van wetgeving onder Paars ii.

De continuïteit van de hervormingspolitiek is zelfs
uitzonderlijk groot bij de herziening van het zorgstel-

sel. De wetgeving op dit terrein onder Balkenende is –
zij het met wat andere accenten – een rechtstreekse
voortzetting van wat staatssecretaris Hans Simons tij-
dens Lubbers iii en minister Els Borst onder Paars in
gang hebben gezet. Ook de aanpak van de wao bouwt
voort op eerdere initiatieven, waaronder die van het
kabinet Lubbers iii en Paars ii (de zogenaamde wet
Poortwachter). De nieuwe wia, geafficheerd als de de-
finitieve oplossing van het wao-vraagstuk, kan eerder
worden gezien als een bewijs van bestuurlijk ongeduld
en een veel te snelle aanscherping van de Poortwach-
terswet dan als een politieke trouvaille.

Dat de hervormingsarbeid van de kabinetten-
Balkenende eerder een voortzetting van Paars dan een
breuk is, is geen aanbeveling. In meerdere opzichten
lijdt Balkenende iii aan dezelfde kwalen als Paars ii.
Ook toen dacht men de hervormingsarbeid zo’n beetje
voltooid te hebben; ook toen was men optimistisch
over het financieel-economische kader; ook toen ont-
nam beleidsblindheid het zicht op de maatschappe-
lijke realiteit. De kritiek die Balkenende in 2001 op
Paars formuleerde is met enige nuancering ook op zijn
eigen regeerperiode toepasbaar. Ook toen waren som-
mige hervormingen succesvol. Maar ook toen al leed
het hervormingsbeleid gericht op de publieke sector
aan een aantal structurele tekortkomingen. Daarin is
geen verandering opgetreden.

In de eerste plaats staan aanzienlijke delen van het
publieke domein al lange tijd onder grote financiële
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druk. Het onderwijs is daarvan een tamelijk schrij-
nend voorbeeld. Al meer dan twintig jaar lijdt deze
sector aan vormen van desinvestering. Sommige daar-
van komen pas op langere termijn aan het licht, zoals
het verdwijnen van hooggekwalificeerde docenten in
het voortgezet onderwijs. Acht jaar geleden stelden wij
in dit verband de vraag ‘of bij alle politieke retoriek
over het belang van kennis voor de economie, daaruit
ook voldoende consequenties worden getrokken voor
de omvang en richting van publieke investeringen. [...]
Als wij menen dat onderwijsinstellingen de belangrijk-
ste centra voor onze kenniseconomie zijn, dan zullen
zij meer op tempels dan op kippenhokken moeten lij-
ken.’20 Deze opmerkingen zijn nog steeds actueel.

De hervormingsarbeid in de publieke sector wordt
bovendien gekenmerkt door een totaal verkeerde be-
leidscyclus. De sturingspretenties van de overheid zijn
nog steeds groot. Het zwaartepunt van de beleidscy-
clus ligt bij het ontwerpen van beleid en formuleren
van wijzigingen en nadere regels. Die voortdurende
stapeling leidt tot overlast in grote delen van de publie-
ke sector, zoals de Algemene Rekenkamer in een bui-
tengewoon indringend rapport nog eens heeft laten
zien.21 Uitvoeringsorganisaties raken daardoor in een
spiraal van permanente aanpassing aan nog meer nieu-
we regels. 

Aan de uitvoering van het beleid wordt nog steeds
onvoldoende aandacht besteed. Kan het wel wat men
wil? Bij nieuw beleid wordt de uitvoeringspraktijk niet

standaard als belangrijk toetsingscriterium gehanteerd.
De Eerste Kamer heeft naar aanleiding van het rapport
van de Algemene Rekenkamer daarop weliswaar aan-
gedrongen bij het kabinet-Balkenende, maar nul op
het rekest gekregen. Zelden zijn vragen of problemen
van de werkvloer van de publieke sector leidend bij het
formuleren van beleid. Daardoor blijft de kloof tussen
beleidswerkelijkheid en maatschappelijke realiteit in
stand. Veel beleid komt nooit van het papier af; in be-
leidscircuits wordt veel heen en weer geschoven; aan
de onderliggende maatschappelijke vraagstukken ge-
beurt dan ondertussen weinig. De jeugdzorg is daar-
van inmiddels een berucht voorbeeld.

Op het gebied van sturing en verantwoording in de
publieke sector heerst al langere tijd een conceptuele
armoede. Het Weberiaanse model van de ambtelijke
organisatie voldoet niet meer, zeker niet waar de over-
heid allerlei uitvoerende en dienstverlenende taken zelf
uitvoert of daarvoor verantwoordelijkheid op afstand
heeft. Nieuwe vormen van sturing en verantwoording
zijn sinds het begin van de jaren negentig ontleend aan
de private sector. ‘Reinventing government’ werd de
leus, ‘new public management’ de praktijk. Het resul-
terende model voor de publieke sector voorziet in meer
management, uitgebreide verantwoordingsprocedures
en meer of minder uitgebreide vormen van marktwer-
king. Voor de rol van de professionals is in dit model
veel minder aandacht, evenmin als voor publieke of
professionele moraal als leidraad voor handelen.22
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Het resultaat van dit alles is een ‘verrommeling’ van
het publiek domein. Het leidt niet tot meer vertrou-
wen in de publieke en politieke instituties. De profes-
sionals worden er niet vrolijker van en ook bij een
groot publiek is sprake van veranderingsmoeheid. De
kloof tussen de tevredenheid over het eigen leven staat
in schril contrast tot de afkeer van de politiek. Om
John K. Galbraith’ vroegere uitspraak over private wel-
vaart en publieke armoede te parafraseren: tegenover
privaat geluk staat publiek wantrouwen. 

Het publieke domein stond – ook al onder Paars –
sterk onder druk. Het gaat niet alleen om de dienstver-
lening, ook om de kwaliteit van wet- en regelgeving,
het vertrouwen in politieke instituties en politici, en
de overtuigingskracht van het politieke discours. Hoe-
zeer de kabinetten-Balkenende de Fortuyn-agenda
ook hebben trachten over te nemen, op al deze punten
is daar niet veel van terechtgekomen. Het bestuurlijke
gestuntel ten aanzien van inburgering, de instabiliteit
van de regeringsformaties, het onhandige optreden
van vooraanstaande bewindslieden bij het referendum
over de Europese grondwet: de bestuursstijl van de
kabinetten-Balkenende heeft niet bijgedragen aan de
versterking van gezag en legitimiteit van de politiek. 

Urgenties voor de komende kabinetsperiode
Eén thema stond bij de verkiezingen van 2002 cen-
traal: de interculturele betrekkingen in Nederland en
het vraagstuk van de integratie. Het zou een illusie zijn

te denken dat in een kabinetsperiode van vier jaar dit
vraagstuk kan worden opgelost. Het is buitengewoon
urgent gebleven.23 De ontwikkelingen in onze buur-
landen laten zien dat Europa nog maar aan het begin
staat van het ontwerpen van een samenlevingsmodel
met grote diversiteit aan opvattingen en achtergron-
den. Nederland biedt ten opzichte van de grote buren
misschien een ideale schaal om als Europees laborato-
rium voor integratie te fungeren, maar wordt tegelij-
kertijd met een uitzonderlijke situatie geconfronteerd.
Han Entzinger: ‘Er is geen land in Europa waar ver-
houdingsgewijs zoveel Turken en Marokkanen uit zul-
ke achtergebleven regio’s binnenkwamen. Die hebben
grote gezinnen en dat heeft geleid tot zulke buiten-
sporig grote aantallen volgmigranten. Dat is uniek in
Europa.’ Maar, zo voegt deze socioloog daaraan toe:
dat zal tijdelijk zijn.24

Het gaat niet alleen om het behoud van een vreed-
zaam samenlevingsmodel en het voorkomen van verre-
gaande radicalisering, ook een populisme van het
midden kent risico’s en minder aangename kanten.
Vooral in de grote en middelgrote steden zal een delta-
plan moeten worden uitgevoerd: om achterstanden
weg te werken en om een nieuw gemeenschappelijk
samenlevingskader te ontwikkelen.

Om de middelpuntvliedende krachten te beteuge-
len is er alle reden een robuuste coalitie te smeden,
die de aanpak van het integratievraagstuk ter hand
neemt en de samenlevingsspanningen in de grote ste-
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den vermindert. Zoals de Nederlandse politiek uit-
eindelijk het grote sociale vraagstuk van arbeid en
ongelijkheid in de twintigste eeuw van zijn scherpe
kanten heeft ontdaan en een Europees model van het
kapitalisme heeft helpen vormgeven, zo zou een ste-
vige politieke coalitie de grote sociale kwestie van dit
moment, de integratie, moeten aanpakken. Een der-
gelijke coalitie zou sociale en culturele binding moe-
ten herstellen – vooral in de grote steden – maar
daarnaast ook een antwoord moeten bieden op de
uitdagingen van de internationale economie en zorg
moeten dragen voor een grondige verbetering van de
publieke sector. De hands on-benadering van Rotter-
dam en de-boel-bij-elkaar-houden van Amsterdam in
één formule.

Vier jaar Balkenende
In het WBS jaarboek 2006 worden drie verschillende
invalshoeken gekozen. Allereerst wordt aandacht be-
steed aan de context waarin Balkenende en zijn rege-
ringsploegen hebben geopereerd. In de tweede plaats
richt dit jaarboek zich op het beleid van de kabinetten-
Balkenende. Het gaat daarbij om terreinen waaraan ze
prioriteit hebben gegeven als belangrijke pijlers onder
het gevoerde beleid zoals de integratie, de innovatie
van de economie, normen en waarden, Europa. Ten
slotte zal aandacht worden besteed aan de oppositie en
aan de mogelijke en wenselijke alternatieven na vier
jaar Balkenende. 

Jouke de Vries opent de beschouwingen met een be-
toog over continuïteit en verandering in de Neder-
landse politiek sinds 2002. Politicologen en historici
zijn geneigd de doorgaande lijnen van gematigdheid
en consensusvorming in de Nederlandse politieke cul-
tuur te benadrukken. Maar vertegenwoordigt Balken-
ende niet een door Fortuyn geforceerde breuk in deze
consensus – en daarmee werkelijk nieuwe politieke
verhoudingen? De Vries meent dat met de verkiezin-
gen van 2006 een cruciaal moment is bereikt en voor-
ziet een herstel van de continuïteit, met alle regels van
dien, waaronder die van de uiterste noodzaak in coali-
tievorming met de pvda.

Kees van Kersbergen en André Krouwel onderzoe-
ken de ideologische achtergronden van de heroriënta-
tie van de christen-democratie sinds 1994. Het cda, zo
luidt hun stelling, heeft bij zijn herbronning twee ver-
schillende wegen ingeslagen. Enerzijds zijn de
christen-democraten in hun opvattingen over het pu-
blieke domein en de economie steeds dichter bij de li-
beralen komen te staan, anderzijds hebben zij op het
moreel-ethische terrein gekozen voor een christelijk-
conservatieve opvatting. De calvinistische jongens van
de zondagsschool hebben de macht in het cda overge-
nomen en dat is slecht nieuws voor de pvda. Want de
verschuiving van het cda-gedachtegoed in een mono-
culturele, nationalistische en conservatieve richting
betekent dat niet alleen de katholieke jongens en meis-
jes van het parochiehuis, maar ook de sociaal-demo-
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craten die hopen op een nieuwe rooms-rode coalitie,
een moeilijke tijd tegemoet gaan.

In zijn bijdrage over de linkse oppositie brengt Jaap
Jansen de verschillen en overeenkomsten tussen de
pvda, GroenLinks en de Socialistische Partij in kaart.
Hij beschrijft de posities die Wouter Bos, Femke Hal-
sema en Jan Marijnissen hebben betrokken tijdens vier
jaar Balkenende. Zijn conclusie: de megademonstratie
op het Museumplein van november 2004 verenigde
weliswaar de oppositie, maar een gemeenschappelijke
basis voor een gezamenlijk progressief optreden, bij-
voorbeeld in een nieuw kabinet, ontbreekt. Zelfs al
mochten de electorale resultaten veelbelovend zijn,
dan nog ligt een linkse coalitie niet voor de hand.

Frans Leijnse bericht over het onderzoek naar de
mogelijkheden van een cda-pvda-kabinet in 2003
waar hij als informateur direct bij betrokken was. Naar
zijn opvatting zijn de pvda en het cda in de paarse ja-
ren sterk van elkaar vervreemd geraakt in sociologische
achtergrond en politieke en bestuurlijke oriëntatie;
daardoor en als gevolg van de uitgesproken voorkeur
van het cda om de coalitie met de vvd voort te zetten
mislukte de informatie in 2003, niet als gevolg van in-
houdelijke meningsverschillen. Hij meent dat het po-
pulisme in de Nederlandse politiek zich heeft genes-
teld in een deel van de oude partijen in het centrum
van de macht en een gevaar vormt voor de stabiliteit
van de samenleving. De pvda en het cda zouden een
coalitie moeten aangaan om het populisme de pas af te

snijden en een programma uit te voeren gericht op
maatschappelijke integratie en samenhang.

Het merkwaardige van Balkenendes rol in de me-
dia is dat hij het resultaat van een totaal verkeerde
casting lijkt te zijn als minister-president. Denk aan
het beeld van een Nederlandse Harry Potter in de bui-
tenlandse pers. Tegelijkertijd echter weet hij met zijn
publieke optreden vertrouwen te scheppen. Liesbet
van Zoonen analyseert deze paradox en komt tot de
conclusie dat niet alleen zijn eigen authenticiteit maar
ook zijn tegenspelers, onder wie ook Wouter Bos,
hem het reliëf geven waaraan hij zijn populariteit kan
ontlenen.

De beeldvorming van Balkenende in de fotojourna-
listiek komt aan bod in het afsluitende essay van
Simon Kool en de door hem gekozen foto’s van de drie
kabinetten-Balkenende. Hij geeft een kort historisch
overzicht van de relatie tussen de parlementaire foto-
grafie en de politiek en plaatst daarin de beeldvorming
van de vier voorgangers van Balkenende: Joop den
Uyl, Dries van Agt, Ruud Lubbers en Wim Kok. Het
fotojournalistieke beeld sinds 2002 laat de verruwing
van de politieke omgangsvormen zien, zo betoogt
Kool. De politieke fotografen hebben een beeld opge-
roepen van een premier die zich weliswaar ongemak-
kelijk in het Haagse circuit bewoog, maar buitenge-
woon op zijn gemak was daarbuiten, in Veenendaal
bijvoorbeeld. Geen premier, zo laat Kool zien, was
overigens zozeer het slachtoffer van lookalikes.
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Andere stukken in dit jaarboek hebben betrekking op
verschillende deelterreinen van het kabinetsbeleid.
Menno Hurenkamp en Monique Kremer analyseren
de wijze waarop de hervorming van de verzorgings-
staat is ingezet. Zij menen dat daarbij de verkeerde ac-
centen zijn gelegd. Met behulp van de begrippen ‘lich-
te’ en ‘zware’ gemeenschappen betogen zij dat zowel
een gezinspolitiek nodig is die de gezinsleden ontlast
van een overlast aan taken, als ook een integratie-
politiek die veel actiever verbanden tussen autochtone
Nederlanders en migranten organiseert. De overheid
kan in hun ogen een belangrijke rol spelen bij het tot
stand brengen van nieuwe sociale verbanden die als
basis kunnen dienen voor een moderne verzorgings-
staat.

Het normen-en-waardendebat was een van de
paradepaardjes van de kabinetten-Balkenende. Hans
Boutellier probeert te achterhalen waarom het nor-
men-en-waardenoffensief, mede gebaseerd op de com-
munitaristische opvattingen van Etzioni, niet gelukt
is. Hij doet dit aan de hand van enkele cruciale inter-
venties in het debat: het rapport van de Wetenschap-
pelijke Raad voor het Regeringsbeleid en een onderlig-
gende voorstudie van Gabriël van den Brink. Zijn
conclusie: de overheid heeft in de huidige omstandig-
heden wel degelijk een grond om een morele positie te
kiezen om de continuïteit van de sociale orde te garan-
deren, maar de richting die Balkenende en zijn advi-
seurs hebben gekozen, bleek niet vertaalbaar in con-

crete actie. Boutellier meent dat de overheid vooral
een rol kan spelen in het formuleren van een norma-
tieve taak van instituties en organisaties – van de
school tot en met het zwembad.

Op 1 juni 2005 stemden degenen die aan het referen-
dum over de Europese grondwet deelnamen in onver-
wachte mate tegen. Het Nederlandse nee dreunde niet
alleen na in Europa maar vooral in Nederland zelf. Het
werd verstaan als een uiting van diep wantrouwen te-
gen de politieke elite. Die had met contraproductieve
actie geprobeerd het electoraat tot een ja te dwingen.
Jan Rood neemt het referendum als vertrekpunt voor
een beschouwing over de Europapolitiek van de kabi-
netten-Balkenende en hun voorgangers. Het referen-
dum was niet alleen onderdeel van een vertrouwens-
breuk tussen electoraat en politieke elite maar ook een
signaal van bezorgdheid over tempo en diepgang van
de Europese integratie. De politieke elite heeft, zo
meent Rood, bovendien het nee over zichzelf afgeroe-
pen door haar buitengewoon kritische opstelling ten
opzichte van de Europese Unie in de afgelopen perio-
de. De door het kabinet gevoerde campagne was geen
grote hulp. Het heeft echter weinig zin de kop in het
zand te steken: de Europese integratie is een – tamelijk
zegenrijk – feit. Dat zal de basis moeten zijn voor een
broodnodige standpuntbepaling van de politieke elite
over de Nederlandse houding na het referendum. 

Paul Rusman buigt zich over een ander heikel
onderwerp uit de buitenlandse politiek: het zenden
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van Nederlandse troepen naar Irak en Afghanistan.
Hij plaatst de interventiemissies niet alleen in het ka-
der van de internationale oorlog tegen terreur, maar
ook van de binnenlandse politieke verhoudingen. Hij
maakt een nauwkeurige reconstructie van de besluit-
vorming en laat zien hoe en waarom het kabinet-Bal-
kenende uiteindelijk koos voor de interventiemissies.

Wie terugblikt op vier jaar Balkenende, heeft zonder
twijfel Ayaan Hirsi Ali en Rita Verdonk op het netvlies.
Integratie, inburgering, de verhouding tussen moslims
en niet-islamitische Nederlanders, het lot van uitgepro-
cedeerde asielzoekers, de moord op Theo van Gogh: zij
beheersten het nieuws, de media en de opiniepagina’s
van de kranten, zo niet de gesprekken aan tafel en de
hoofden van de burgers. Een krachtig symbool van de
benadering van het integratievraagstuk ten tijde van de
kabinetten-Balkenende is Naar Nederland. Deze film
dient als studiemateriaal voor het inburgeringsexamen
dat nieuwkomers tegenwoordig moeten afleggen. Sher-
vin Nekuee en Bart Top keken ernaar en doen verslag.
Ze zien dat een achterhaald beeld van Nederland wordt
neergezet en een misplaatst beeld van de immigrant
wordt gegeven. Het is tijd voor een nieuwe film.

Heleen Mees analyseert een van de centrale thema’s
van het cda-programma: het gezinsbeleid. De kabi-
netten-Balkenende mogen dan wel het gezin in hun
ideologie centraal hebben gesteld, in het beleid is daar-
van niet zo vreselijk veel te merken. In de huidige ge-
zinnen doen zich twee fundamentele problemen voor.

Het ene is dat gezinsrelaties tamelijk instabiel zijn en
dat als gevolg veel eenoudergezinnen voorkomen,
waarbij voor ouder meestal moeder gelezen moet wor-
den. Het tweede is dat vrouwen in gezinssituaties er
nog steeds in economisch opzicht aanzienlijk slechter
voorstaan dan mannen. Mees meent daarom dat de
economische positie van vrouwen aanzienlijk versterkt
moet worden – en dus de arrangementen om ouder-
schap en carrière te combineren.

Het Innovatieplatform is het visitekaartje van de ka-
binetten-Balkenende geweest op het gebied van econo-
mische innovatie. Innovatie en ondernemerschap wa-
ren belangrijke prioriteiten in het beleid. Wat is daar-
van terechtgekomen? Bart Nooteboom plaatst kritische
kanttekeningen bij de werkwijze van het Innovatieplat-
form en de voorgestelde maatregelen op het terrein van
innovatie. Een eerste voorwaarde, zo meent hij, om in-
novatiebeleid in een kenniseconomie te ontwerpen, is
om kennis te nemen van eerdere initiatieven op dit ter-
rein en een helder beeld te hebben van innovatieproces-
sen. Op grond van zijn eigen onderzoek en ervaringen
doet hij een aantal aanbevelingen voor een innovatiebe-
leid, beter dan dat van Balkenende.

De redactie van het jaarboek van de wbs verricht haar
werkzaamheden in onafhankelijkheid. Het curatori-
um van de stichting benoemt de redacteuren. Dit jaar
werd de redactie uitgebreid met Menno Hurenkamp. 
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Oud-premier Joop den Uyl wist het als geen ander: de
marges van de democratische politiek zijn smal. Ruim
voor zijn premierschap formuleerde hij het in 1970 als
volgt:

Voor velen heeft dit stellig de smaak van de politiek
van compromissen en van de haalbare kaart, die de
politiek een slechte reputatie bezorgt. Zij smalen op
schroefjesverdraaiers en marginale veranderingen.
Maar zij miskennen de aard en de mogelijkheden van
de politiek. Zeker in een hoogontwikkelde industrië-
le samenleving zijn abrupte beleidsveranderingen
niet mogelijk. Men kan niet van het ene jaar op het
andere de belastingdruk met 3 % van het nationale
inkomen opvoeren. Men kan evenmin van de ene
dag op de andere bestuursstructuren grondig omvor-
men. Maar daarom zijn de kleine veranderingen niet
onbelangrijk. De verlegging van het beleid met tien
graden kan uiteindelijk het verschil zijn tussen oor-
log en vrede.’ 1

De stelling dat de marges van de democratische poli-
tiek smal zijn is eerder geponeerd door de Amerikaan-

se politiek-econoom Charles Lindblom. Hij werd be-
kend door zijn studies van de Amerikaanse pluralisti-
sche democratie en zijn zogeheten incrementele
besluitvormingsmodel.2 In de politicologische en
bestuurskundige literatuur is dit ook wel het model
van de kleine stapjes genoemd. Het gaat terug op de
trial and error-inzichten van de wetenschapsfilosoof
Karl Popper en de biologische evolutieleer van Charles
Darwin: maatschappelijke ontwikkelingen gaan gelei-
delijk en niet schoksgewijs. Lindblom stelt op basis
van empirisch onderzoek naar het functioneren van de
Amerikaanse democratie dat politieke beslissingen de
status-quo slechts marginaal beïnvloeden. Dat komt
onder andere doordat beslissers zo hun cognitieve be-
perkingen hebben en er in de politiek allerlei barrières
bestaan die de agenda vertekenen, zoals stemprocedu-
res, de bureaucratie, belangengroepen en de media.
Daarom komen wij in de politiek nooit tot het beste
besluit en blijven vele maatschappelijke vraagstukken
lange tijd, onopgelost, op de politieke agenda staan. 

De complexiteit van politiek en bestuur is sinds
Den Uyl over de smalle marges van de democratische
politiek schreef, onmiskenbaar toegenomen. De be-
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langrijkste verklaringen daarvoor zijn de globalisering
van de economie, de vervlakking van de ideologieën,
het verdwijnen van het middenveld, de individualise-
ring, de gevolgen van de ict-revolutie en de grote in-
vloed van publieke en commerciële media op de beeld-
vorming rond politiek en bestuur. De hoog geïndustri-
aliseerde maatschappij van Den Uyl is geëvolueerd in
de richting van een buitengewoon complexe diensten-
economie waarbinnen politiek en bestuur steeds ver-
der fragmenteren. Daardoor ontstaat er ook veel be-
stuurlijke drukte waar zo langzamerhand geen door-
komen meer aan is. 

De logische gevolgtrekking uit dit alles zou moeten
zijn dat politieke besluitvorming vandaag de dag nog
problematischer is dan in het verleden. De marges van
de democratische politiek lijken voor Jan Peter Balken-
ende nog smaller dan indertijd voor Den Uyl. Regeren
is alleen maar moeilijker geworden.

Twijfel aan de smalle marges
Op basis van deze inzichten zouden wij snel klaar zijn
met de analyse van de door Balkenende geleide kabi-
netten. Vanwege de complexiteit van de maatschappij
zou geen enkele minister-president meer in staat zijn
ook maar iets voor elkaar te krijgen. Dat zou nog ster-
ker moeten gelden voor Balkenende, omdat hij min of
meer toevallig minister-president werd en niet kon bo-
gen op veel leidinggevende ervaring. Hoewel hij in
kleine kring en zonder camera als zeer humoristisch en

joviaal bekendstaat, vinden velen hem niet geschikt
voor zijn vak omdat hij ouderwets en stijfburgerlijk
overkomt en gebukt zou gaan onder zijn Harry Potter-
imago.

Deze boodschap was in de beginfase zo sterk dat
Balkenende er zelf bijna in leek te gaan geloven. De
populaire beeldvorming over de jeune premier decre-
teert verder dat hij zich op belangrijke momenten niet
laat zien, of te lang wacht voordat hij leiding geeft.
Voorbeelden zijn de kabinetscrisis op de avond van de
begrafenis van prins Claus, de Margarita-affaire, het
huwelijk tussen Mabel Wisse Smit en prins Friso, de
commotie na de moord op Theo van Gogh, de gang
van zaken rond het referendum over de Europese
grondwet en diverse andere kabinetscrises. 

Maar klopt dit beeld wel? Of worden wij hier te ge-
makkelijk beïnvloed door het populaire Balkenende-
bashing? Balkenende kwam tijdens het hoogtepunt
van de revolte van Fortuyn aan de macht en moest de
naweeën van dramatische gebeurtenissen het hoofd
bieden. Natuurlijk, zijn kabinetten hebben bij lange
na niet alle problemen opgelost en modderden op di-
verse terreinen ook maar wat voort. Maar aan de ande-
re kant zijn bepaalde hardnekkige dossiers, zoals de
wao en de hervorming van de gezondheidszorg, tot
een oplossing gebracht. Daarvoor waren grote, ingrij-
pende besluiten nodig. 

De twijfel slaat nog meer toe als tijdens Balkenende
iii, het rompkabinet, duidelijk wordt dat de Neder-
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landse economie na een jarenlange recessie weer begint
te groeien. Dat is deels een gevolg van de aantrekkende
internationale economische conjunctuur, maar heeft
toch ook te maken met beleidsveranderingen die de
kabinetten-Balkenende hebben doorgevoerd. 

Naar aanleiding hiervan stel ik dat het beleid van
deze kabinetten eigenlijk niet adequaat kan worden
beschreven en geanalyseerd aan de hand van het incre-
mentele besluitvormingsmodel. We kunnen moeilijk
volhouden dat Balkenende niets voor elkaar heeft ge-
kregen en dat de marges van de besluitvorming in alle
voorkomende gevallen nog smaller zijn dan Den Uyl
al vermoedde. Omdat de traditionele besluitvor-
mingstheorie een paar grote prestaties van ‘Balkenen-
de’ niet kan verklaren, ben ik op zoek gegaan naar een
alternatief verklaringsmodel.

Het model van het onderbroken evenwicht
In eerste instantie kwam ik uit bij een theoretische no-
tie over politieke paradigmawisselingen.3 Dit idee is
geënt op het werk van de wetenschapsfilosoof Thomas
Kuhn.4 Hij onderscheidt in de wetenschap perioden
van ‘normale’ wetenschappelijke activiteit en perioden
van wetenschappelijke revolutie. In een ‘normale’ peri-
ode is er sprake van een dominant paradigma, bestaan-
de uit een verzameling concepten en theorieën waar-
mee de werkelijkheid wordt geobserveerd en geanaly-
seerd. Dit dominante paradigma wordt geaccepteerd
tot het moment dat nieuwe verschijnselen er niet meer

mee kunnen worden verklaard. Dergelijke anomalieën
leiden dan bij steeds meer wetenschappers tot twijfel
en ze worden aangespoord om nieuwe theorieën te
construeren. Langzamerhand gaat men ook geloven in
de nieuwe theorie(ën). Dan draaien de verhoudingen
en wordt de opkomende theorie algemeen geaccep-
teerd. 

In zijn boek over wetenschappelijke paradigmawis-
selingen verwijst Kuhn zelf al naar de analogie met po-
litieke revoluties en revoltes. Het lijkt namelijk alsof
dergelijke paradigmawisselingen zich ook in de poli-
tiek voordoen. Kuhn stelt echter dat het oude weten-
schappelijke paradigma nooit in zijn geheel wordt ver-
vangen maar zich altijd – na een bepaalde periode –
deels herstelt. Hetzelfde zien we in de politiek. De
oude, eens dominante, politieke agenda wordt soms
schijnbaar totaal verdrongen door een nieuwe. Maar
verschillende elementen van de oude agenda blijken
zich, als de politieke stofwolken zijn neergedaald, te
hebben gehandhaafd naast of binnen de nieuwe domi-
nante agenda. Ook een politieke paradigmawisseling
gaat altijd gepaard met concurrentie tussen het oude
en het nieuwe paradigma. 

Dit model van de politieke paradigmawisseling is
interessant, maar schiet nog tekort om de politieke
turbulentie die wij vanaf 2002 meemaken te verklaren.
De revolte van Fortuyn was meer dan een politieke
paradigmawisseling, want er was ook sprake van de
vervanging van politieke leiders, het opruimen van
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oude politieke symbolen (‘nieuwe politiek’, ‘de puin-
hopen van Paars’) en de opkomst van nieuwe politieke
partijen. 

Ik ben in dit verband gecharmeerd geraakt van het
aan het politieke paradigmamodel gerelateerde punc-
tuated-equilibrium-model.5 Dit model van het onder-
broken evenwicht poogt een verklaring te bieden voor
de plotselinge onderbreking van een stabiele evolutio-
naire ontwikkeling door een politieke revolte of zelfs
revolutie. In een dergelijke periode lijkt niets uitgeslo-
ten. Oude machthebbers en symbolen worden vervan-
gen, de bestaande politieke agenda wordt radicaal be-
kritiseerd, nieuwe scheidslijnen krijgen aandacht en de
politisering viert hoogtij. In een dergelijke situatie is er
wel ruimte voor grote ingrijpende beleidsbeslissingen
en lijken de marges fors te worden opgerekt. Een
onderbroken evenwicht is dus eigenlijk een turbo-
variant van een politieke paradigmawisseling met alle
accessoires van het standaardmodel. Als we bijvoor-
beeld de revolte van Fortuyn vergelijken met het aan-
treden van het eerste kabinet-Lubbers in de herfst van
1982, dan zien we dat er in beide gevallen een nieuwe
politieke agenda tot stand kwam. De politieke turbu-
lentie, zo kenmerkend voor 2002, was echter in 1982
nagenoeg afwezig. 

De politieke paradigmastrijd van 2002
De verkiezingen van 15 mei 2002 kunnen worden ge-
duid in termen van een politieke paradigmawisseling

met een onderbroken evenwicht. De revolte van For-
tuyn leidde ertoe dat er een nieuwe agenda tot stand
kwam, die de tekortkomingen van Paars wilde repare-
ren. Deze nieuwe agenda was qua inhoud niet zozeer
economisch, maar veel meer cultureel. Fortuyn maak-
te politiek van zaken die door de paarse kabinetten
niet konden worden aangepakt omdat de links-
rechtstegenstelling binnen Paars tijdelijk werd gepaci-
ficeerd. Hij politiseerde de zwakke punten van de
paarse agenda, zoals de problemen van de multicultu-
rele samenleving en de grootschaligheid in het onder-
wijs en de zorg.

De politieke strijd ging in 2002 naar mijn mening
tussen twee paradigma’s. Paars werkte met een progres-
sief liberale agenda. Deze agenda was door de tegenpo-
len uit de Nederlandse politiek – de vvd en de pvda –
in grote lijnen geaccepteerd. Belangrijke punten van
dit beleidskader zijn de internationale solidariteit, die
zich uit in een hoge bijdrage voor ontwikkelingssa-
menwerking, een sterk cultureel relativisme waardoor
een verscheidenheid aan identiteiten wordt geaccep-
teerd, een ruimhartig vreemdelingen- en asielbeleid,
en een acceptatie van gedogen en het ontkennen van
een verband tussen etniciteit en criminaliteit. Daar-
naast werd de schaalgrootte in ziekenhuizen en scho-
len geaccepteerd. Pim Fortuyn noemde dit alles raille-
rend de agenda van de linkse kerk. Grotendeels vanwe-
ge het zogeheten politiek correcte denken bleef deze
agenda lange tijd intact.
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Het paradigma van Fortuyn stond haaks op dit pro-
gressief liberale paradigma. Fortuyn richtte zich op de
Nederlandse natie. Hij stond een zeer restrictief
vreemdelingen- en asielbeleid voor, doorbrak het cul-
tuurrelativisme en maakte daardoor progressieve di-
lemma’s zichtbaar. Hij was een tegenstander van groot-
schaligheid en fulmineerde tegen de teloorgang van de
publieke sector. Zijn antwoord: verhoog de kwaliteit
van scholen en ziekenhuizen en zorg voor een echt vei-
lige leefomgeving. Fortuyn koos radicaal partij voor de
‘werkvloer’: voor politieagenten, onderwijzend en ver-
plegend personeel. 

De verkiezingscampagne van 2002 stond geheel in
het teken van deze paradigmastrijd en was buitenge-
woon hard, met als historisch dieptepunt de moord op
Pim Fortuyn op 6 mei van dat jaar. De verkiezingsuit-
slag liet ongekende verschuivingen en veranderingen
in het politieke landschap zien. Veel burgers gaven
massaal uiting aan hun onvrede, onbehagen en ge-
schokt vertrouwen met een stem op de Lijst Pim For-
tuyn (lpf).

Na de politieke aardverschuiving als gevolg van het
onderbroken evenwicht trad uiteindelijk het eerste ka-
binet-Balkenende aan. Balkenende kwam aan de
macht omdat hij tijdens de beginfase van het onder-
broken evenwicht in 2002 het hoofd koel hield. Zijn
analyse van Paars kwam inhoudelijk in de buurt van
die van Fortuyn, met wie hij, politiek heel handig, een
non-agressiepact sloot. Balkenende i nam de agenda

van uitdager Fortuyn voor een groot deel over, maar
wel met een rechtse interpretatie. 

Het jaar 2002 kan daarmee, in tegenstelling tot
1982, worden geduid als kantelmoment in de Neder-
landse geschiedenis. Mijn stelling luidt dat het eerste
kabinet dat na een politieke paradigmawisseling – met
of zonder onderbroken evenwicht – aan de macht
komt (1982: Lubbers i, 2002: Balkenende i) zich met
de nieuwe dominante agenda profileert en dat achter-
eenvolgende kabinetten zich alleen maar aanpassen
aan deze agenda. Zo zagen we veel beleidscontinuïteit
tussen Lubbers i, ii en iii en Paars i en ii.6 Ook bij de
verschillende kabinetten-Balkenende is er sprake van
een dergelijke beleidscontinuïteit.

Een interpretatie van de kabinetten-Balkenende

Het eerste kabinet-Balkenende 
Het eerste kabinet-Balkenende heeft slechts 87 dagen
geregeerd. Dit had met verschillende factoren te ma-
ken, die voor een groot deel samenhangen met het
onderbroken evenwicht. In de eerste plaats was er na
de moord op Fortuyn een hectische politieke situatie
ontstaan. De instabiliteit van de Lijst Pim Fortuyn
kwam onmiddellijk aan het licht. De partij raakte in-
houdelijk zwaar verdeeld en kreeg te maken met een
interne machts- en interpretatiestrijd over de te volgen
koers. Iedereen in de lpf had uiteindelijk wel een lijn-
tje met Pim en wist wat de grote leider zou hebben ge-
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daan. Doordat het gezag van de vermoorde inspirator
niet neerdaalde in een goed georganiseerde politieke
partij, ontstonden er in de lpf allerlei interne proble-
men, ondanks het feit dat er geen sprake was van een
beleidsmatige verwatering van de lpf-agenda. 

Integendeel, het Strategisch Akkoord tussen cda, lpf
en vvd van 3 juli 2002 benoemde vier belangrijke
kwesties die door Balkenende i zouden worden aange-
pakt: veiligheid, zorg, onderwijs en integratie. Voorts
moest de sociale en economische structuur van Neder-
land worden verbeterd. Dit gold ook voor de werking
van het openbaar bestuur en de kwaliteit van de leefom-
geving. Dan stond er ook nog een ingrijpende wijziging
in de gezondheidszorg op stapel. Dit alles moest gebeu-
ren op een moment dat na jaren van economische groei
de staat weer ingrijpend diende te bezuinigen. 

In de regeringsverklaring van Balkenende i stelde de
premier dat zijn kabinet een logische uitkomst was van
de verkiezingen van 15 mei 2002. Hij maakte duidelijk
dat hij wilde werken aan het herstel van vertrouwen:
niet met mooie woorden maar met herkenbare daden.
Twee mooie woorden leken desalniettemin de kern
van het regeringsbeleid weer te geven: duidelijkheid en
daadkracht. 

Er kwam in eerste instantie echter weinig van te-
recht. Binnen het kabinet kregen twee lpf-bewinds-
lieden, Eduard Bomhoff en Herman Heinsbroek, het
met elkaar aan de stok. Dit leidde tot een onhoudbare
situatie die, gekoppeld aan de chaos in de lpf-fractie,

het onvermijdelijke einde van het kabinet inluidde.
Mat Herben, die in het begin algemeen werd gezien als
de politieke executeur-testamentair van Fortuyn, raak-
te al na een paar maanden oververmoeid en trad terug
als fractievoorzitter van de lpf. Toen zijn opvolger,
Harry Wijnschenk, op een gegeven moment met ge-
wapende bewakers voor overleg op de kamer van cda-
fractievoorzitter Maxime Verhagen verscheen, was dat
de laatste druppel. Verhagen stopte onmiddellijk de
samenwerking met de lpf en Balkenende koos op de
eerstvolgende donderdagavondvergadering met zijn
partijgenoten uit het kabinet dezelfde lijn. Het cda
liet overigens vvd-fractievoorzitter Gerrit Zalm, als
kamerlid zeer onervaren, het vuile politieke werk op-
knappen. Zalm liep daarbij politieke averij op. Hij
claimde in de media de stekker uit het kabinet te heb-
ben getrokken en stookte hiermee onnodig een poli-
tiek vuurtje op. Zijn solide reputatie kreeg daardoor
een knauw.

Het tweede kabinet Balkenende
Op 22 januari 2003 vonden er opnieuw verkiezingen
plaats. De pvda beleefde onder de nieuwe leider Wou-
ter Bos electoraal een terugkeer. Bos was staatssecreta-
ris in het tweede paarse kabinet geweest, maar het
paarse beeld wist hij af te schudden. Hij won de inter-
ne strijd om het lijsttrekkerschap van de pvda met een
mandaat van 60 procent van de leden. Deze leden-
raadpleging was ook een gevolg van het onderbroken
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evenwicht en dit middel zou door andere partijen
(vvd en d66) later eveneens worden ingezet. Tijdens
de landelijke verkiezingen in januari 2003 haalde Bos
19 van de 22 verloren zetels terug naar de pvda. Hij
‘verloor’ echter de formatie met het cda, hoewel hij
het rechtse financieel-economische beleid van deze
partij voor een groot deel accepteerde. Balkenende was
echter van meet af aan alleen maar geïnteresseerd in
een kabinet met de vvd. Het is een principiële koers
van de premier, die rechtser blijkt dan zijn weten-
schappelijke geschriften doen vermoeden. 

Nadat de onderhandelingen met de pvda waren
mislukt, was het uiteindelijk d66 onder leiding van
Boris Dittrich dat in het landsbelang de afweging
maakte deel te nemen aan het tweede kabinet-Balken-
ende en daarmee cda en vvd aan een meerderheid
hielp. d66 nam de plaats in van de lpf, maar de in-
houd van de beleidsagenda veranderde nauwelijks. De
lpf, vanaf dat moment oppositiepartij, zag wat dat be-
treft tevreden toe. Veel leden van het progressieve d66
hadden echter grote moeite met de deelname van hun
partij aan het tweede kabinet-Balkenende. d66 voegde
wel een aantal progressieve elementen aan de agenda
toe, vooral op het gebied van het onderwijs en de ken-
niseconomie, maar ze verzuimde daar belangrijke mi-
nisteries bij te claimen. 

Het Strategisch Akkoord van Balkenende i bleef
ook voor het tweede kabinet-Balkenende leidend. Dit
was duidelijk te zien in het Hoofdlijnenakkoord dat

door het kabinet Balkenende ii in mei 2003 aan de Ka-
mer werd aangeboden. De belangrijkste zin van de
hierop gebaseerde regeringsverklaring van 11 juni 2003
was: ‘Meedoen, meer werk en minder regels.’ Dit was
de lijn waarlangs het kabinet zijn antwoord op de eisen
van de tijd formuleerde. Economisch bezien was er
volgens het kabinet sprake van zwaar weer. Matiging
van de lonen, hervormingen van de gezondheidszorg
en de aanpak van de vergrijzingsproblematiek kregen
veel aandacht. Ondanks de krappe overheidsfinanciën
was er wel extra geld voor kennis, onderwijs en onder-
zoek. Het kabinet wilde minder regels om zo meer
ruimte te geven aan burgers en organisaties en ook de
administratieve lastendruk moest worden terugge-
drongen. Een belangrijk uitgangspunt was verder dat
de samenleving haar kracht moest ontlenen aan funda-
mentele waarden en normen. Ook moest het voor mi-
granten duidelijk worden dat het leven in Nederland
niet vrijblijvend is. 

Een nadere beschouwing aan de hand van zes cruci-
ale punten uit het Strategisch Akkoord, het Hoofdlij-
nenakkoord  en de twee regeringsverklaringen kan hel-
pen bij het beantwoorden van de vraag of en in hoe-
verre de agenda van Fortuyn ook tijdens de
kabinetten-Balkenende dominant is gebleven. Die zes
punten zijn veiligheid, zorg, onderwijs, integratie,
overheidsfinanciën en openbaar bestuur.

Op het gebied van maatschappelijke veiligheid is
wel het een en ander veranderd. Met name het gevoel
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van veiligheid is iets verbeterd, hoewel uitgaansgeweld,
huiselijk geweld, zinloos geweld en de voortdurende
dreiging van terreuraanslagen het veiligheidsgevoel
blijvend onder druk zetten. 

Wat betreft de zorg is er veel van het regeerakkoord
gerealiseerd. Het voorstel tot wijziging van het ziekte-
kostenstelsel is door minister Hans Hoogervorst poli-
tiek knap door de Kamers geloodst. Hoewel de oppo-
sitie een volksopstand voorspelt, blijft deze vooralsnog
uit. Langzamerhand wordt echter duidelijk dat de ver-
zekeraars in de onderlinge concurrentiestrijd hun re-
serves hebben verspeeld, waardoor de premies de ko-
mende jaren ongetwijfeld zullen stijgen. 

In het onderwijsdomein is er nog weinig bereikt.
Volgens vroege waarschuwers als de filosoof Ad Ver-
brugge, de econoom Arnold Heertje en columnist Bob
Smalhout voltrekt zich een nationale ramp. Ook Pim
Fortuyn zou waarschijnlijk hebben gepleit voor een
Onderwijsdeltaplan. Een trendbreuk, deels geïnspi-
reerd door de Fortuyn-agenda, lijkt op termijn onont-
koombaar en zal bij geen van de politieke partijen op
fundamenteel verzet stuiten. 

Op het terrein van de integratie zijn er forse maatre-
gelen getroffen. Het restrictieve vreemdelingen- en
asielbeleid was al onder het tweede paarse kabinet –
door staatssecretaris Job Cohen – in gang gezet, maar
de pvda was niet in staat om met dit gevoelige punt in
politieke zin te scoren. Onder de ministers Hilbrand
Nawijn en Rita Verdonk werd het restrictieve beleid

luidruchtig verkondigd en had het deels effect. Het
aantal asielzoekers nam ook af omdat een grote toe-
stroom van vluchtelingen uitbleef. De problematiek is
echter nog steeds niet geheel opgelost. Veel Nederlan-
ders stemmen inmiddels met de voeten: zij vertrekken
uit de grote steden naar het platteland of emigreren
naar landen die als minder vol worden beschouwd. 

De kabinetten-Balkenende hebben de overheidsfi-
nanciën geleidelijk op orde gekregen onder regie van
de langst zittende minister van Financiën. Deze ruim-
de deels zijn eigen problemen op die hij tijdens het
tweede paarse kabinet had laten ontstaan door het be-
grotingsoverschot te verjubelen.

Hoewel de problemen rond het openbaar bestuur
zouden worden aangepakt, zijn er op dit gebied slechts
een paar dingen bereikt. Het programma Andere
Overheid sluit aan bij technologische vernieuwingen
binnen de bestuurlijke organisaties, maar van daad-
werkelijke veranderingen in het openbaar bestuur is
geen sprake. De relatie tussen het kabinet en het lokale
bestuur kwam fors onder druk te staan, mede vanwege
de afschaffing van de Onroerende Zaak Belasting
(ozb) en de invoering van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (wmo). Daarnaast was er een crisis
rond de invoering van de gekozen burgemeester, waar-
bij minister Thom de Graaf op 25 maart 2005 ten val
kwam in de Eerste Kamer. 

Het referendum over de Europese grondwet op 1
juni van dat jaar werd een enorme zeperd voor Balken-
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ende en zijn ploeg. Tijdens de aanloop naar het op ver-
zoek van de Tweede Kamer gehouden referendum
opereerde het kabinet amateuristisch. Het nee tegen
de grondwet maakte – geheel conform de sfeer van het
onderbroken evenwicht – een einde aan een lange
historische lijn van positieve menings- en besluitvor-
ming over Europese integratie.

Alle initiatieven en ontwikkelingen op bovenge-
noemde terreinen ademen de geest van de Fortuyn-
agenda zonder dat ze er letterlijk uit af te leiden zijn.
Dit heeft wederom te maken met het onderbroken
evenwicht dat het referentiekader van de beleidsma-
kers ingrijpend heeft beïnvloed. 

Balkenende, die heel graag de stabiliteit wilde herstel-
len, kreeg te maken met harde en veelvormige kritiek
op de inhoud van het kabinetsbeleid. Die probeerde
hij te pareren door na het zuur het zoet te beloven: de
bevolking zal eerst door de zure appel van de hervor-
mingen heen moeten bijten voordat de resultaten in
positieve zin zichtbaar zullen worden.

De zoektocht naar stabiliteit kreeg op 2 november
2004 al te maken met zwaar weer door de moord op
cineast Theo van Gogh door Mohammed B., een lid
van de uit geradicaliseerde moslims bestaande Hof-
stadgroep. Aanleiding voor de moord was de korte
film Submission die Van Gogh samen met het Tweede
Kamerlid Ayaan Hirsi Ali (vvd) had gemaakt en ver-
toond. Theo van Gogh was een uitgesproken suppor-

ter van Pim Fortuyn en ook Hirsi Ali handelde in de
geest van (een deel van) zijn agenda: vrijheid van (poli-
tiek incorrecte) meningsuiting en anti-islam.

Op 29 juni 2006 sneuvelde het tweede kabinet-Bal-
kenende volkomen onverwachts, maar geheel in de
geest van het onderbroken evenwicht. Er ontstond een
kabinetscrisis over een kwestie rond Ayaan Hirsi Ali.
Deze had ooit bij aankomst in Nederland niet de juiste
achternaam opgegeven. Dit feit was allang bekend,
maar kwam opnieuw in de publiciteit, waardoor mi-
nister Rita Verdonk gedwongen werd op deze zaak te
reageren. Zij was politiek verantwoordelijk voor het
feit dat Hirsi Ali, ondanks het leugentje over haar
achternaam, een Nederlands paspoort had gekregen.
Normaal gesproken zou dit incident nooit zijn uitge-
groeid tot een kabinetscrisis, maar Verdonk was op dat
moment in een harde strijd verwikkeld om het vvd -
partijleiderschap.

Verdonk, de duidelijkste belichaming van de For-
tuyn-agenda in het kabinet-Balkenende, werd – net als
overigens Fortuyn in zijn tijd bij Leefbaar Nederland –
geadviseerd door spindoctor Kay van der Linde: Ver-
donk is niet rechts en niet links, maar recht door zee.
Regels zijn regels luidt het populaire adagium. Zij kon
natuurlijk niet lauw reageren op het incident rond
haar partijgenote op straffe van beschuldiging van
vriendjespolitiek of erger. Hier paste daadkracht en op
basis van het snelste ambtelijke onderzoek in de ge-
schiedenis van het openbaar bestuur zette Verdonk in
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grote haast deze onbenullige kwestie op scherp door
het Nederlanderschap van Ayaan Hirsi Ali in te trek-
ken. Vervolgens kwam Verdonk daar weer op terug,
maar toen bleek de maat voor d66 vol en trok Louse-
wies van der Laan de stekker uit het kabinet-Balkenen-
de II door een motie van afkeuring tegen het beleid
van Verdonk te steunen. 

Het derde kabinet Balkenende
Reeds op de avond van de kabinetscrisis spraken Ver-
hagen en Piet Hein Donner hun voorkeur uit voor een
rompkabinet dat in ieder geval in staat zou worden ge-
steld de verkiezingsbegroting aan het parlement aan te
bieden. Uit deze gang van zaken valt bijna af te leiden
dat cda en vvd mentaal al veel eerder afscheid hadden
genomen van d66. Informateur Lubbers timmerde
binnen een week een nieuw kabinet in elkaar dat zich
bijvoorbeeld ook kon blijven inzetten voor het politiek
soepel verlopen van het uitzenden van Nederlandse
militairen naar de Afghaanse provincie Uruzgan.

Bovendien gunden cda en vvd het pvda-leider
Wouter Bos niet dat hij slapend rijk zou worden. De
positie van Bos werd lastig omdat hij zich vergalop-
peerde na de introductie van zijn voorstellen omtrent
de financiering van de aow. Hij was ervan uitgegaan
dat er tot de verkiezingen van mei 2007 voldoende tijd
zou zijn om zijn keuze toe te lichten. Zijn eerlijkheid
valt overigens wel te prijzen, want hij heeft vóór de
verkiezingen aangegeven dat hij bepaalde problemen

wil aanpakken en paste vervolgens op basis van de kri-
tiek zijn voorstellen weer aan. 

Evaluatie
In de Nederlandse politicologische literatuur bestaan
over de stabiliteitsvraag twee interessante hypothesen.
De eerste luidt dat de continuïteit in de Nederlandse
politiek altijd groter is dan de discontinuïteit. De
tweede hypothese luidt dat Nederland zal moeten
wennen aan de instabiliteit van de politiek.

Balkenende probeerde een nieuwe stabiliteit te be-
reiken. Dit was tijdens de eerste twee kabinetten nog
niet mogelijk. De problemen rond de lpf, de moord
op Van Gogh die de etnische scheidslijn zichtbaar
maakte en de uitslag van het referendum over Europa
hingen sterk samen met het onderbroken evenwicht.
Er zijn echter verschillende recente ontwikkelingen die
doen vermoeden dat er weer een nieuwe stabiliteit aan
het ontstaan is. 

Geleidelijk meer steun voor de agenda van Balkenende
Terwijl Balkenende aanvankelijk met scherpe kritiek
werd geconfronteerd, lijkt het vertrouwen in het be-
leid, maar ook in zijn persoon, vanaf de laatste fase van
zijn tweede kabinet toe te nemen. Dit geldt tevens, on-
der invloed van de aantrekkende internationale econo-
mische conjunctuur, voor het vertrouwen van produ-
centen en consumenten. Er wordt langzamerhand
meer geïnvesteerd en besteed. Balkenende krijgt ook
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vanuit verschillende hoeken beleidsinhoudelijke
steun. De Studiegroep Begrotingsruimte van het mi-
nisterie van Financiën en het Centraal Planbureau
hebben in maart 2006 aangegeven wat de ruimte is
voor het toekomstige beleid. Zij stellen dat er in de ko-
mende kabinetsperiode 15 miljard euro moet worden
bezuinigd om de financiële gevolgen van de vergrijzing
op te vangen. Dit geldt voor elk kabinet, ongeacht de
partijpolitieke samenstelling. Tijdens de formatie van
2003 werden de ambtelijke bezuinigingsadviezen ook
al voorzien van een dergelijke toevoeging. Daarnaast
hebben economen van het Internationaal Monetair
Fonds (imf) zich bijzonder positief uitgelaten over de
prestaties van de Nederlandse economie. 

Terug naar normale verhoudingen?
Het meest opmerkelijke na de drie kabinetten-Balken-
ende is het schijnbare herstel van de normale verhou-
dingen in de Nederlandse politiek. Het evenwicht,
onderbroken als gevolg van de revolte van Fortuyn,
lijkt zich enigszins te herstellen. Dit betekent niet dat
de instabiliteit geheel is verdwenen, omdat de winst-
en verliesmeter voor de verschillende politieke partijen
bij elke verkiezing sterk kan uitslaan. Het heeft er ech-
ter alle schijn van dat het onderbroken evenwicht evo-
lueert in de richting van de situatie na een ‘normale’
politieke paradigmawisseling. Hiervoor zijn enkele in-
dicaties te noemen:
• Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006

waren de Leefbaarheidspartijen, een soort voorbode
van Fortuyn, en de lpf de grote verliezers. 

• De opheffing van Leefbaar Nederland. Deze partij
was op landelijk niveau ontstaan naar aanleiding
van de succesvolle opkomst van de leefbaarheids-
partijen in de grote steden. Er waren echter slechts
drie betalende leden overgebleven. 

• De vermoedelijke verdwijning van de Lijst Pim For-
tuyn bij de Tweede Kamerverkiezingen op 22 no-
vember. De opiniepeilingen geven dit al heel lang
aan. Zelfs als de lpf, bij de entree in 2002 nog goed
voor 26 kamerleden, met enkele zetels in de Tweede
Kamer blijft, is de teloorgang overduidelijk.

• De versplintering van rechts Nederland. Geheel
conform de rechtse tijdgeest kan worden geconsta-
teerd dat als gevolg van de gepercipieerde politieke
ruimte op rechts steeds meer politici en partijen een
kansje wagen en daardoor hevig met elkaar moeten
concurreren.

• Na de moord op Fortuyn, aanjager van het onder-
broken evenwicht, is nu ook die andere atypische
Nederlandse politicus, Ayaan Hirsi Ali, uit de poli-
tiek verdwenen. Ik noem hen atypisch omdat zij de
politieke verhoudingen onder druk zetten door un-
verfroren te politiseren. Haar verhuizing was een
rechtstreeks gevolg van de moord op Theo van
Gogh die de Nederlandse politiek van een recalci-
trante side kick beroofde. Kortom, de regenten zijn
weer onder elkaar.
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• Bij aanvang van de verkiezingscampagne gaat het
debat vooral over de verzorgingsstaat, de vergrij-
zingsproblematiek en de aanpak van de aow.
Het integratievraagstuk krijgt van de grote drie
minder aandacht. In het vvd-verkiezingsprogram,
geschreven door de ceo van British Telecom Ben
Verwaayen, komt het woord niet eens voor. 

De conclusie dringt zich op dat de huidige situatie in
de Nederlandse politiek verdacht veel overeenkomsten
is gaan vertonen met de laatste fase van het tweede
paarse kabinet. Veel problemen, benoemd in de For-
tuyn-agenda, zijn nog lang niet opgelost, maar lijken
geen rol te gaan spelen in de verkiezingsstrijd. 

Balkenende streefde na de revolte van Fortuyn naar
stabiele verhoudingen in de Nederlandse politiek. Ge-
leidelijk lijkt er weer een nieuwe stabiliteit in de
Nederlandse politiek te ontstaan. De kabinetscrisis
van 2006 is misschien wel het demarcatiepunt en de
verkiezingen van 2006 kunnen het definitieve keer-
punt zijn. Dit zou dan het einde betekenen van het
onderbroken evenwicht, hetgeen de eerder genoemde
veronderstelling zou bevestigen dat de continuïteit in
de Nederlandse politiek, ondanks de hoge electorale
volatiliteit, groter is dan de discontinuïteit. 

Na drie kabinetten-Balkenende zijn de verkiezingen
van 22 november 2006 dus cruciaal voor de stabiliteit
van het land. De kans is groot dat de traditionele par-
tijen – cda, pvda en vvd – weer terug zijn als spelver-

delers in de Nederlandse politiek. De verkiezingen lij-
ken zich vooral toe te spitsen op het model van de ver-
zorgingsstaat, de aftrek van de hypotheekrente en de
vergrijzingsproblematiek. Wouter Bos wil, zoals eerder
gezegd, de aow fiscaliseren en de aftrek van de top-
hypotheken beperken. Het cda verdedigt het bestaan-
de beleid en wil niet tornen aan de wijze waarop de
aow gefinancierd wordt. De vvd sluit zich hierbij aan.
Zowel het cda als de vvd geeft aan dat een centrum-
rechts kabinet hun voorkeur heeft.

Wat betekent dit voor de PVDA van Bos?
Wat zou een herstel van de normale verhoudingen in
de Nederlandse politiek betekenen voor de pvda on-
der leiding van Wouter Bos? Als de traditionele partij-
en zich weer hebben hersteld, dan lijkt het logisch dat
ook ‘wetmatigheden’ uit het verleden opnieuw hun in-
trede zullen doen, zoals bijvoorbeeld de theorie van de
uiterste noodzaak. Deze theorie stelt dat samenwer-
king tussen het cda en de vvd eigenlijk meer voor de
hand ligt dan een coalitie tussen cda en pvda, omdat
de pvda alleen regeert als er zich daartoe kwalitatieve
of kwantitatieve redenen voordoen.7 Volgens deze the-
orie hebben de confessionele partijen en later het cda
altijd de spilpositie in de Nederlandse politiek ingeno-
men. De leiders van het cda bogen in het verleden
niet naar links en niet naar rechts. De keuze tussen
links en rechts was, in de termen van sommige
christen-democratische politici, lood om oud ijzer. 
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Het opmerkelijke van premier Balkenende is zijn ex-
pliciete keuze – sinds hij aan de macht is – voor rege-
ren met rechts. Hij sluit de pvda bij voorbaat uit om-
dat hij niet gelooft in samenwerking met de sociaal-
democraten. De premier, die in het verleden een
progressief imago had, blijkt een harde rechtse kern te
hebben. Balkenende is, in tegenstelling tot wat veelal
wordt beweerd, een sterk ideologisch gedreven mi-
nister-president. Mede daardoor werd hij niet, zoals
Lubbers en Wim Kok, de premier van alle Nederlan-
ders. Hij vormt nog liever een coalitie met de vvd,
aangevuld met populistisch rechts of de kleine christe-
lijke partijen, dan dat hij met de pvda in zee gaat.8 Als
dit met Marco Pastors, Joost Eerdmans of zelfs Geert
Wilders niet lukt, is de kans groot dat cda en vvd een
meerderheid met de ChristenUnie proberen te forme-
ren. Het zou mij niet verbazen als André Rouvoet de
sleutel van het komende kabinet in handen krijgt. 

Niets is natuurlijk uitgesloten. Laten wij bijvoor-
beeld eens aannemen dat de pvda de grootste partij
wordt en dat cda en vvd geen getalsmatige meerder-
heid hebben. Er zijn dan verschillende coalities moge-
lijk. Bos kan kiezen voor een linkse coalitie, hoewel de
samenwerking met GroenLinks en zeker met de Socia-
listische Partij niet eenvoudig zal zijn. sp-leider Marij-
nissen schudt inmiddels zelf wel diverse ideologische
veren af om deze samenwerking mogelijk te maken.

Zo worden onder andere de monarchie en de navo nu
door de sp geaccepteerd.

Als deze linkse coalitie niet lukt vanwege onvol-
doende zetelaantal of niet mag lukken, dan kan Bos
proberen een coalitie te vormen met de vvd of het
cda, eventueel aangevuld met de ChristenUnie.
Samenwerken met de vvd is niet waarschijnlijk, om-
dat de paarse combinatie nog steeds niet populair is.
Blijft over een coalitie met het cda. Een dergelijke co-
alitie tussen pvda en cda zal niet eenvoudig zijn, on-
der meer omdat er ook tussen Bos en Verhagen sprake
is van persoonlijke spanningen.

Afhankelijk van de getalsverhoudingen zijn er dus
verschillende coalities mogelijk. De kleur van de coali-
tie zal bepalen welk verschil het kabinet kan maken.
Geredeneerd vanuit het model van de politieke para-
digmawisseling zal Bos per coalitie wel andere prio-
riteiten kunnen aangeven, maar zal hij slechts margi-
naal kunnen afwijken van het pad dat de Nederlandse
politiek in 2002 is ingeslagen. Het onderbroken even-
wicht mag dan wellicht voorbij zijn, het paradigma
van 2002 is nog altijd dominant. Totdat er zich een
nieuwe politieke paradigmawisseling aandient, met of
zonder onderbroken evenwicht.

De auteur dankt Richard ’t Hart voor zijn inhoudelijk
en redactioneel commentaar.
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Het belangrijkste onderscheidende kenmerk van de
christen-democratie heeft altijd gelegen in haar prag-
matisme en haar – religieus geïnspireerde – zoektocht
naar het verzoenbare politieke ‘midden’. Grote politie-
ke veranderingen die hiermee onverenigbaar leken,
stuitten steevast op verzet. Er was voortdurend een
duidelijke voorkeur voor stapsgewijze hervormingen.
Kijkt men naar de welhaast ongebreidelde hervor-
mingsdrang van het kabinet-Balkenende ii, waarvan
de agenda toch onder christen-democratisch leider-
schap geformuleerd is, dan is het contrast met wat we
van het cda gewend waren, groot. Wat verklaart deze
recente hervormingsdrang van christen-democraten?
Is deze toe te rekenen aan de invloed van de liberalen
of is er iets diepgaands veranderd in het cda zelf? Hoe-
wel de vvd vanzelfsprekend haar invloed op het kabi-
netsbeleid heeft doen gelden, is onze stelling toch dat
we de verklaring voor de ongekende impuls tot her-
vormen moeten zoeken bij het cda zelf.

De christen-democratie lijkt onderhevig te zijn (ge-
weest) aan twee transformaties. De eerste is dat op het
economische vlak de afgelopen jaren de dominante
beleidsfilosofie steeds verder is opgeschoven in de rich-

ting van het neoliberale marktdenken, terwijl op het
moreel-ethische domein het zwaartepunt juist is ko-
men te liggen bij het conservatisme, of beter, het
christelijk-conservatieve denken. De tweede verande-
ring hangt hiermee direct samen: de machtsverhou-
dingen binnen het cda zijn de afgelopen jaren duide-
lijk opgeschoven in de richting van de strenge pro-
testantse richting ten koste van de katholieke, meer
sociaal-politieke vleugel. Om met de politicoloog Joop
Roebroek1 te spreken: de calvinistische jongens van de
zondagsschool hebben de macht overgenomen in het
cda. De tweede vraag is: hoe is het mogelijk dat deze
combinatie van christelijke leer en neoliberale econo-
mische posities electoraal succesvol blijkt te zijn in de
context van voortgaande secularisatie?

De volkspartij en de mislukte poging haar te behouden
Christen-democratische partijen hebben altijd baat
gehad bij de religieuze scheidslijn in de samenleving.
De aanwezigheid van religie als politieke factor matig-
de het politieke effect van de klassenscheidslijn, waar-
op de klassieke links-rechts tegenstelling gebaseerd is.
De christen-democratie zag het als haar opdracht – via
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overheidsbeleid en door samenwerking tussen onder-
nemers en werknemers te stimuleren – maatschappe-
lijke groepen met uiteenlopende belangen met elkaar
te verzoenen en te integreren in de samenleving. De
beweging heeft zich daardoor altijd flexibel en – on-
danks (of wellicht dankzij) de religieus geïnspireerde
politieke beginselen – sterk pragmatisch moeten op-
stellen om een oplossing van sociaal-economische en
religieuze tegenstellingen te bewerkstelligen.

Christen-democraten zagen zich dan ook genood-
zaakt hun aanpassingsvermogen continu te bewaken
en waar mogelijk te vergroten, opdat ook intern de in-
tegratie van tegengestelde belangen en – in het geval
van de aanwezigheid van meerdere kerkgenootschap-
pen in partij en electoraat zoals in Nederland – strij-
dende confessies blijvend kon plaatsvinden. De
christen-democratie wilde als beweging de belicha-
ming van de maatschappelijke harmonie zijn en deze
vervolgens als spiegel van het mogelijke de samenle-
ving als geheel voorhouden. Hierin paste geen radicaal
hervormingsstreven, maar eerder een opvatting van in-
crementele verandering: als de dingen moeten veran-
deren, dan stapvoets.

De christen-democratie werd hierdoor aantrekke-
lijk voor meerdere groepen kiezers, ook al was het
binnen de eigen gelederen samenbundelen van meer-
dere belangen natuurlijk geen garantie voor maat-
schappelijke harmonie en electoraal succes. Het vestig-
de wel de voor de christen-democratie gebruikelijke

manier van politiek bedrijven. Het vormen van maat-
schappelijke en politieke bondgenootschappen op ba-
sis van ruil, het bieden van sociale compensatie voor
de aanvaarding van pijnlijke compromissen, het
onderhouden van innige betrekkingen met maat-
schappelijke organisaties, het waren typische kenmer-
ken van de christen-democratische stijl. 

Zo ontwikkelde zich de ‘politiek der bemiddeling’,
dat wil zeggen de religieus geïnspireerde, ideologisch
vertaalde, institutioneel gewortelde en politiek in de
praktijk gebrachte overtuiging dat maatschappelijke
belangentegenstellingen via politieke middelen moe-
ten worden opgelost om de harmonie van de samenle-
ving te behouden of te herstellen. Van oudsher is de
christen-democratie dus een brede beweging: een
volkspartij, die een vergelijk zoekt in de klassenstrijd,
het bestaan hiervan zelfs soms ontkent, of althans op
het gevaar van maatschappelijke ontwrichting wijst als
deze strijd gestreden zou worden. Daarmee belandde
de christen-democratie op natuurlijke wijze in het
centrum van het politieke spectrum. Met de religieus
geïnspireerde ‘politiek der bemiddeling’ kreeg de soci-
ale en economische politiek van de christen-democra-
tie in de naoorlogse periode vorm en ging het vanzelf
spreken dat zij volop zou meedoen aan de op- en uit-
bouw van de verzorgingsstaat.

De voorzichtige sociale hervormingspolitiek richtte
zich doorgaans op het ondersteunen van de zwakken
en het herstel van de eigen verantwoordelijkheid en de
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zelfredzaamheid van maatschappelijke instituties zoals
het gezin. Het verzekeringsprincipe, de band met de
arbeidsmarkt, de bescherming van het traditionele ge-
zin en subsidiariteit (in het bijzonder de spreiding van
verantwoordelijkheden over verschillende organisaties
in het maatschappelijk middenveld) werden de centra-
le kenmerken van het sociale model van de christen-
democratie. Bovendien werd de staat geaccepteerd,
met name in het katholieke sociale denken, als instru-
ment bij het subsidiair tot stand brengen van sociale
rust en harmonie en zelfs als gezaghebbend in morele
kwesties.2 Met dit model zijn de christen-democrati-
sche partijen in Nederland (vooral de kvp tot aan de
vorming van het cda) succesvol geweest in electorale
zin, maar nog meer in termen van regeringsdeelname.

Met de welvaart, de ontzuiling en de secularisatie
(ontkerkelijking) kwamen er echter al snel verkiezings-
nederlagen voor de confessionele partijen en alleen de
vorming van één christen-democratische partij, het cda,
leek verder verval te kunnen tegengaan. Onder Lubbers’
leiderschap koos de christen-democratie in de jaren
tachtig (nog) niet voor een aanpassingsbeleid gebaseerd
op de neoliberale vrijemarktideologie en trouwens even-
min voor een meer sociaal-democratisch getint beleid
gericht op het behoud van volledige werkgelegenheid. In
plaats daarvan probeerde het cda zoveel mogelijk vast te
houden aan de bekende (vooral sociaal-katholieke)
koers, ook al diende de verzorgingsstaat gehandhaafd te
worden op een wat minder genereus niveau. 

De grenzen van dit beleid kwamen echter in zicht in
het begin van de jaren negentig, toen de christen-
democratische beleidsvoorkeuren onder grote druk
kwamen te staan en botsten op de sociaal-economi-
sche realiteit. De positie van de partij werd steeds
hachelijker. De afnemende politieke betekenis van de
godsdienst ondermijnde al het potentiële electoraat en
veroorzaakte tevens het verval van de religieus geïnspi-
reerde, maar pragmatische ‘politiek der bemiddeling’,
waarmee ook de niet-religieuze aanhang ooit gepaaid
kon worden. De financiële en institutionele middelen
waarmee de politiek van uitruil en coalitievorming
‘bekostigd’ werd (bijvoorbeeld de compenserende bij-
zondere uitgaven of het ontzien van specifieke groepen
in ruil voor politieke steun), waren niet meer voorhan-
den. Dit was het gevolg van de toenemende interna-
tionale economische en Europees politieke dwang
enerzijds en binnenlandse sociale en politieke ontwik-
kelingen anderzijds; bij deze laatste valt te denken aan
vergrijzing, ontgroening, individualisering en verzach-
ting van traditionele tegenstellingen. De verzorgings-
staat en andere publieke goederen leenden zich niet
meer goed voor de gebruikelijke en electoraal zegenrij-
ke vormen van politieke uitruil.

De erosie van de christen-democratische macht,
uitmondend in het achtjarige paarse experiment
(1994-2002), had veel te maken met de uitholling van
het naoorlogse christen-democratische model van so-
ciale politiek. In de jaren negentig brachten ook niet-
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economische gebeurtenissen het geprefereerde sociale
model in de problemen. Vergrijzing en ontgroening,
de snel veranderende gezinssamenstelling, de indivi-
dualisering, de zich wijzigende levenscyclus maakten
de politiek voordelige vormen van uitruil (bijvoor-
beeld die tussen de generaties) steeds lastiger. Natuur-
lijk noopten deze processen en veranderingen tot aan-
passing bij alle partijen, maar voor de christen-demo-
cratie waren dit nog vitalere kwesties, juist omdat de
genoemde veranderingen de ideologische, sociaal-poli-
tieke kern van de beweging raakten. Daarbij kwam dat
de secularisatie de religieuze onderbouwing van de
‘politiek der bemiddeling’ voor een groeiende groep
kiezers onaanvaardbaar of tenminste betekenisloos
had gemaakt.

Niettemin trachtte het cda in de jaren negentig, ze-
ker toen de partij in de oppositie belandde, in eerste
instantie het oude vertrouwde gedachtegoed nieuw le-
ven in te blazen. Kijkt men naar de belangrijkste ideo-
logische producten uit die periode, Nieuwe wegen,
vaste waarden en Samenleven doe je niet alleen3, dan
herkent men hierin nog steeds het orthodoxe christen-
democratisch sociale denken. De hernieuwde nadruk
op het sociale denken kwam voort uit de zelfkritische
analyse van de politieke strategie, het beleid sinds 1989
en de verkiezingsnederlaag van 1994. De leiders van de
partij waren er destijds van overtuigd dat het cda een
al te neoliberale koers was gaan varen en veel te weinig
het sociale gezicht had weten te tonen. Ofschoon de

verkiezingen van 1998 lieten zien dat een simpel herstel
van het sociale gezicht zich niet meteen vertaalde in
klinkende verkiezingsmunt, hield het cda aan de tra-
ditionele koers vast. 

Partijleider Balkenende leek zich indertijd in hoge
mate te identificeren met de sociale lijn. Het verkie-
zingsprogramma voor de periode 2002-2006, Betrok-
ken samenleving, betrouwbare overheid, bevatte nog im-
mer de bekende politieke filosofie en de sociale doctri-
ne van de christen-democratie en was een betrekkelijk
consequente en concrete vertaling van de kernbegrip-
pen en uitgangspunten van de ideologie (gespreide
verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid, solida-
riteit en rentmeesterschap).

Tegelijkertijd kon er echter al een andere beweging
worden waargenomen, namelijk onder de voorstan-
ders van juist een veel conservatievere koers. Binnen
het christen-democratische denken ontstond een
nieuw elan als gevolg van een opbloeiende, assertieve
en conservatieve moraliteit in veel westerse landen,
met name de Verenigde Staten. Deels is dat te verkla-
ren uit het ineenstorten van collectivistische denkbeel-
den door het failliet van het communisme en de
ondergang van de Sovjet-Unie. Het is bekend dat ‘con-
servatief ’ in Nederland nog steeds een pejoratief
woord is, ook al heeft de Burke Stichting daar verande-
ring in proberen te brengen. Interessant is echter dat
binnen het cda vooral de katholieken goed met het
predikaat uit de voeten zouden kunnen. Zo hield oud-
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premier Dries van Agt in een interview4 een pleidooi
voor het cda als een werkelijk conservatieve partij. De
‘jongens van de zondagsschool’ waren op zoek naar
iets vergelijkbaars. Het antwoord dat zij vonden, was
neoliberaal voor de publieke sfeer en conservatief voor
de private omgeving.

Liberaal voor de publieke sfeer
De christen-democratische opvattingen over de pu-
blieke sfeer zijn duidelijk in liberale richting opgescho-
ven. Zo kwam de voor christen-democraten toch op-
vallende neiging op om het eens zo gewaardeerde
maatschappelijk middenveld te privatiseren en te ‘ver-
markten’.5 Christen-democraten hebben zich krachtig
ingezet om organisaties die de arbeidsmarkt reguleren,
te privatiseren en woningbouwverenigingen en ge-
zondheidszorginstellingen naar de markt te brengen.
Indicatief voor deze ontwikkeling was de bijna on-
middellijke ontmanteling van het actieve arbeids-
marktbeleid door het eerste kabinet-Balkenende (het
cda lijkt daar in het nieuwe programma overigens op
terug te komen). De staat moest zich niet met arbeids-
marktbeleid bemoeien, heette het plotseling, terwijl in
1977 de cda -partijen nog opriepen tot een actief ar-
beidsmarkt beleid.6

Deze liberale kentering was al ingezet in de jaren
tachtig, toen het cda actieve macro-economische
staatsinterventie niet langer ondersteunde, maar juist
tot deregulering van de arbeidsmarkt opriep.7 Na de

eerste voorzichtige kritiek op het passieve karakter van
de verzorgingsstaat, die mede onder verantwoordelijk-
heid van christen-democraten was opgebouwd, koos
men steeds meer voor maatregelen om de vraag naar
arbeid te verbeteren, niet om het aanbod te wijzigen.
Aan de aanbodkant kwam de nadruk in het beleid te
liggen op het korten op sociale voorzieningen en het
stringenter maken van de criteria om voor deze voor-
zieningen in aanmerking te komen.8 In het economi-
sche denken van de christen-democraten is het traditi-
onele onderscheid tussen sociale-zekerheidspolitiek en
arbeidsmarktpolitiek bijna volledig verdwenen. Een
ander, recent voorbeeld van de liberale heroriëntatie is
de instemming van het cda met de privatisering van
Schiphol.

Het verwerpen van het traditionele gedachtegoed
werd scherp zichtbaar in de veranderende houding ten
opzichte van het maatschappelijk middenveld. Hoe-
wel in partijprogramma’s nog wel lippendienst werd
bewezen aan het belang van de civil society, heeft er in
de christen-democratische ideologie toch een duide-
lijke heroverweging plaatsgevonden van de rol van het
maatschappelijk middenveld en is er in het bijzonder
een nieuwe inschatting gemaakt van het idee van cor-
poratisme. Niet langer wordt een centrale, sturende rol
voor de staat benadrukt. Van belang is voorts dat het
cda steeds meer afstand van de vakbonden heeft geno-
men. Alle vakbonden, inclusief de christelijke, zijn
mede daardoor in een steeds oppositioneler verhou-
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ding ten opzichte van het cda komen te staan. De gro-
te vakbondsacties tegen het kabinet-Balkenende ii in
2004 zijn hier een duidelijk bewijs van. 

In het christen-democratisch denken over economi-
sche verhoudingen en maatschappelijke ordening is
het anti-statelijke sentiment toegenomen en is de anti-
pathie voor het maatschappelijk middenveld sterker
geworden. In zijn boek Anders en beter9 herdefinieert
Balkenende christelijke begrippen als ‘soevereiniteit in
eigen kring’. Balkenende wil ‘terug’ naar het ‘primaat
van de samenleving’, waarbij de overheid moet ver-
trouwen op het probleemoplossend vermogen van
maatschappelijke organisaties, zoals kerken, woning-
corporaties, scholen en zorginstellingen. Om aan deze
vrijheid en verantwoordelijkheid opnieuw ruimte te
geven moet de greep van de overheid op de samenle-
ving, door subsidiëring en regels, verminderen. 

In het denken over het maatschappelijk middenveld
worden de begrippen ‘verantwoordelijkheid’ en ‘ge-
meenschapsdenken’ uit elkaar getrokken.10 De nadruk
is verschoven van maatschappelijke instellingen naar
individuen en maatschappelijke ondernemingen. De
notie van het maatschappelijk middenveld lijkt gere-
duceerd te zijn tot het bedrijfsleven. Veel andere orga-
nisaties worden slechts gezien als obstakels voor de ver-
nieuwingsdrang van de kabinetten-Balkenende. De
premier en zijn ministers reageerden steeds zeer vijan-
dig op kritische geluiden uit de samenleving, waarbij
men moet denken aan de reflex van ministers in geval

van demonstraties tegen de sociaal-economische poli-
tiek, de reacties op kritische geluiden van organisaties
voor vluchtelingen en asielzoekers en het protest tegen
de Europese grondwet. De respons van ministers
toonde doorgaans weinig respect en waardering voor
kritische geluiden uit het eerder zo gewaardeerde
maatschappelijk middenveld. 

Terwijl traditioneel de centrale economische doel-
stelling van het cda kon worden samengevat als de
promotie van economische stabiliteit, sociale integra-
tie en cohesie, zien we nu een heel andere koers. Niet
langer benadrukken de christen-democraten de nood-
zakelijkheid van de sociale regulering van het kapita-
lisme (natuurlijk zonder herverdeling van inkomen en
welvaart). Als symbolische actie spartelde cda-mi-
nister Joop Wijn (Economische Zaken) nog wel even
tegen toen investeerders met flitskapitaal Nederlandse
bedrijven probeerden op te kopen, maar onder druk
van de liberale coalitiepartners en Balkenende smoor-
de zijn protest al snel. Op sociaal-economisch terrein
onderscheidt het cda zich steeds minder van liberalen.

Het onderscheid tussen het cda en de liberale par-
tijen was al eerder aan erosie onderhevig.11 De oor-
spronkelijke nadruk op collectivistische begrippen als
sociale cohesie, gemeenschapzin en de actieve rol van
de staat is inmiddels vrijwel verdwenen uit de verkie-
zingsprogramma’s. In de transformatie van de verzor-
gingsstaat accepteerden christen-democraten de steeds
verdere afkalving van het kostwinnersbeginsel en ruil-
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de men dit in voor een meer individualistische bena-
dering van verantwoordelijkheden. Alhoewel de com-
binatie van algemene voorzieningen, inkomensafhan-
kelijke voorzieningen en private voorzieningen niet
geheel is losgelaten, zijn marktwerking en verminde-
ring van algemene voorzieningen een steeds promin-
entere plek gaan innemen in het christen-democrati-
sche gedachtegoed.12 Ook de doelstellingen van be-
houd van sociale zekerheid en het voorkomen van
armoede zijn langzaam maar zeker vervangen door een
meer procesmatige interventie, waarbij het creëren van
gelijke kansen centraler is komen te staan.13 Dit alles
heeft geleid tot een fundamentele wijziging van de
christen-democratische visie op de verzorgingsstaat en
een duidelijke verschuiving in liberale richting.

De verzorgingsstaat, het product van een compro-
mis van christen-democraten en sociaal-democraten,
lijkt door Balkenende welhaast als een historische ver-
gissing benaderd te worden.14 Omdat de verzorgings-
staat economische en maatschappelijke voorspoed in
de weg zou staan, dient hij te worden afgebroken. De
nieuwe hervormingsdrift degradeert vroegere christen-
democratische kernbegrippen, in het bijzonder solida-
riteit, tot bijna holle frasen. 

In Balkenendes denken ontwaart men een merito-
cratische mensvisie: je hebt je positie aan jezelf te dan-
ken en bij falen hoef je niet te rekenen op de solida-
riteit van medeburgers en al helemaal niet van de staat.
De overheid hoort volgens deze nieuwe cda-kijk niet

langer primair verantwoordelijk te zijn voor de solida-
riteit in de samenleving. Deze ideologie is in het
achterliggende decennium ontwikkeld, heeft het soli-
daire denken op een zijspoor gerangeerd en is in de af-
gelopen jaren door Balkenende in de praktijk ge-
bracht.

Ook in de beloningssfeer zien we een liberale ten-
dens, zelfs op terreinen waar christen-democraten
voorheen sterk de nadruk zouden hebben gelegd op de
maatschappelijke verantwoordelijkheid van onderne-
mers en leidinggevenden. Een goed voorbeeld hiervan
is de weigering van de kabinetten-Balkenende om in
te grijpen bij extravagant hoge salarissen en gouden
handdrukken in de semi-collectieve sector. In plaats
van wetgeving of andere ministeriële maatregelen laat
men het liever aankomen op zelfregulering (de eigen
verantwoordelijkheid) door het opstellen van codes of
convenanten door beroepsgroepen zelf.

Conservatief voor de private omgeving
In onze ogen heeft het cda een conservatief antwoord
gegeven op de teloorgang van de voor de christen-de-
mocratie electoraal ooit zo gunstige religieus-seculiere
dimensie in de politiek en de opkomst van een meer
algemene ethisch-culturele dimensie. De nieuwe di-
mensie heeft zich in Nederland recentelijk sterk gema-
nifesteerd in het conflict tussen mensen met een pri-
mair nationale, monoculturele en conservatief-autori-
taire oriëntatie en mensen met een meer
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kosmopolitische, multiculturele en progressief-liber-
taire houding.15 De conflicten op het gebied van de
multiculturele samenleving zijn met sociaal-economi-
sche problemen verbonden, maar dat zij een explosief
karakter hebben aangenomen, is zeker ook te wijten
aan hun koppeling aan de ethisch-culturele dimensie.

Om te overleven moeten politieke partijen zich wel
aan deze verschuiving in de scheidslijnenstructuur
aanpassen. Deze aanpassing is steeds belangrijker ge-
worden, nu op basis van analyses van issues en partij-
programma’s duidelijk wordt dat de polarisatie onder
kiezers op de culturele dimensie veel sterker is dan op
de sociaal-economische.16

Het cda heeft zich in conservatieve richting aange-
past. Het conservatisme heeft als centrale overtuiging
dat de mens fundamentele beperkingen heeft. De erf-
genamen van de Verlichting, liberalen en socialisten,
ontkennen die beperkingen juist. De progressieve ide-
ologieën van de Verlichting bieden volgens het conser-
vatisme dan ook politieke projecten van de ‘goede
samenleving’ die gedoemd zijn te mislukken, omdat ze
geen rekening houden met de menselijke tekortko-
mingen en de spanningen die daaruit voortkomen.
Zulke ideologieën zijn niet realistisch, maar utopisch
en kunnen rampen veroorzaken. Het is hoogmoedig
de menselijke tekortkomingen ongedaan te willen ma-
ken. Dat was bijvoorbeeld de conservatieve kritiek op
de Franse Revolutie, die precies die instituties had pro-
beren te vernietigen (de Kerk, het absolutisme) die in-

gesteld waren om de maatschappij te ordenen. Histo-
risch hadden deze instituties bewezen dat zij in staat
waren de aan het menszijn inherente spanningen te
matigen en te kanaliseren. 

Conservatieve denkers als Balkenende zoeken naar
‘principieel realisme’ door altijd rekening te houden
met spanningen tussen geest en materie, tussen mens
en natuur, tussen individu en samenleving, tussen lei-
ders en onderdanen, tussen vrij ondernemerschap en
staatsregulering, tussen verschillende groepen in de
samenleving en tussen man en vrouw.17 De imperfecte
menselijke conditie is dat we gewoonweg met zulke
spanningen en beperkingen moeten leren leven en niet
moeten proberen deze op te heffen. Het is deze over-
tuiging die conservatieven ertoe brengt het progressie-
ve emancipatiestreven af te wijzen, omdat het geen
recht doet aan de menselijke natuur en haar tekortko-
mingen. Evenzeer verklaart het waarom conservatie-
ven een sterke samenleving stellen boven de sterke
staat, omdat de staatsmacht ingezet kan worden om de
samenleving utopische projecten op te dringen.

Maar het is niet alleen een kwestie van aanpassing
van christen-democraten geweest aan een nieuwe poli-
tieke dimensie. De ethisch-culturele scheidslijn is ook
versterkt door de gekozen strategie van het cda zelf,
waarbij partij-ideoloog Balkenende een belangrijker
rol heeft gespeeld dan hem doorgaans wordt toege-
schreven. Hij heeft de partij van een katholieke
middenpartij onder Lubbers getransformeerd naar een
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conservatieve partij onder gereformeerd leiderschap
om daarmee de kiezers te benaderen die op de zojuist
beschreven nieuwe scheidslijn te mobiliseren zijn. 

Dit is in het bijzonder naar voren gekomen in de
strategische reactie van het cda op de populistische
uitdaging van Fortuyn en de politieke mobilisatie van
de latente xenofobie in Nederland. Natuurlijk pro-
beerde de partij opportunistisch mee te liften op het
succes van de lpf, ook al ontkent Balkenende dat hij
een niet-aanvalsverdrag met Fortuyn had gesloten.18

Maar er was meer aan de hand, want ondertussen zag
het cda kans een nieuwe koers te introduceren op de
ethisch-culturele dimensie door zijn standpunt over de
multiculturele samenleving scherp te wijzigen. In zijn
lezing De wederopbouw van Nederland zei de premier
het volgende: ‘Een samenleving kan niet goed functio-
neren als er groepen zijn die de basiswaarden van die
samenleving en cultuur onvoldoende kennen en eigen
gemaakt hebben.’ 19 Hij hield een betoog tegen de
multiculturele samenleving. Dat was opvallend aange-
zien voorheen christen-democraten pluriformiteit zo
niet waardeerden dan toch accepteerden.

Hoe bracht Balkenende als partij-ideoloog deze
monoculturele en conservatieve opvattingen in over-
eenstemming met het aloude christen-democratische
sociale denken? Balkenende heeft afstand gedaan van
de traditionele lijn en de leemte die hierdoor is ont-
staan opgevuld met een conservatieve variant van het
communitarisme. Hierin vond hij de theoretische in-

spiratie om zijn kritiek op postmoderne individualisti-
sche waarden als zelfontplooiing vorm te geven. Zo
kon hij het gemeenschapsdenken nieuw leven inbla-
zen zonder direct te hoeven leunen op de christelijke
traditie. Het communitarisme, met name in de versie
van Amitai Etzioni, paste precies in de ambitie het
anti-individualisme en het gemeenschapsdenken te
agenderen en te politiseren. 

Zoals bekend is Etzioni’s De nieuwe gulden regel Bal-
kenendes favoriete boek; hij schreef het voorwoord bij
de Nederlandse vertaling. Het boek bekritiseert de
overheersende nadruk die is komen te liggen op indi-
viduele rechten in de moderne samenleving. In de ide-
ale samenleving zouden hechte sociale verbanden en
gemeenschappelijke waarden veel belangrijker zijn.
Omdat de betekenis van de oude scheidslijnen van
klasse en religie is afgenomen, of beter, getransfor-
meerd in de economische links-rechts dimensie en de
moreel-ethische dimensie, bood het communitarisme
de mogelijkheid om de hiervoor gevoelige kiezers zo-
wel van verschillende religies als zonder religieuze
achtergrond aan te spreken.

Als een gemeenschaps-georiënteerde partij kon het
cda zich onderscheiden van het liberale individua-
lisme van de vvd en het libertaire denken van d66.
Het zette zich bovendien af tegen de liberale koers van
de sociaal-democraten van de derde weg tijdens Paars.
Het communitaristische cda kon aldus ook ter linker-
zijde kiezers aanspreken die zich zorgen maken over
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het milieu, grote moeite hebben met het (hedonisti-
sche) individualisme en ook een broertje dood hebben
aan het consumentisme.

Nieuwe samenleving
Het cda verkondigde de noodzaak kleine gemeen-
schappen te beschermen, zoals het gezin, de scholen,
de buurtorganisaties en de zorginstellingen, die door
allerlei onpersoonlijke krachten bedreigd worden. Het
verkiezingsprogramma voor de periode 2002-2006 be-
schreef al welke type samenleving christen-democra-
ten wensten, namelijk een ‘samenleving, waarin men-
sen zelf of in hun verbanden en organisaties, hun ver-
antwoordelijkheid kunnen nemen. Het is niet
overwegend de staat of de markt die de dienst uit-
maakt, maar vooral de samenleving zelf die centraal
staat. Een betrokken samenleving waarin respect, fat-
soen, integriteit, verantwoordelijkheid en zorg voor el-
kaar de boventoon voeren.’20

Het verkiezingsprogramma voor 2006-2011, Ver-
trouwen in Nederland, vertrouwen in elkaar, beschrijft
dit streven nu als volgt: 

Het cda wil de samenleving de ruimte geven en van
daaruit werken aan gemeenschapszin en onderling
vertrouwen [...]. Het cda wil eraan bijdragen dat
generaties zich verbonden weten met elkaar, dat cul-
turen en religies met elkaar samenleven en niet
tegenover elkaar komen te staan. Het wil een ar-

beidsmarkt waarbij ook de minder geschoolden een
goede plek vinden. Het cda wil de gemeenschaps-
zin versterken, juist nu mensen zich afvragen of zij
zich thuis zullen blijven voelen in een multiculture-
le samenleving en in een grotere Europese Unie.
Het cda ziet de toenemende internationale verwe-
venheid van landen en volken niet als een bedrei-
ging, maar wil er juist aan bijdragen dat er een geza-
menlijke inzet komt voor vrede, veiligheid, wel-
vaart, duurzaamheid, gebaseerd op vaste waarden
die verschillende landen, culturen en religies met el-
kaar delen.21

Sinds de millenniumwisseling probeerde het cda aan-
sluiting te vinden bij dat deel van het electoraat dat be-
zorgd is over de erosie van maatschappelijke institu-
ties, in het bijzonder het gezin, over de verloedering
van de publieke ruimte en diensten, de destructieve ef-
fecten van productie en consumptie, de genetische
manipulatie van het leven, de toenemende armoede
hier en elders en de voortdurende vloed van vluchte-
lingen en migranten naar het Westen. Deze groep kie-
zers, die moeilijk te classificeren is in termen van tradi-
tioneel links of rechts, was duidelijk groter dan wat er
nog over was van de traditionele achterban. Vertrou-
wen in Nederland, vertrouwen in elkaar wil deze grote
uitdagingen nu tegemoet treden door vertrouwen te
stellen in gezinnen en in ‘mensen’. Gezinnen staan
centraal, want hier leren kinderen en volwassenen wat
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liefde, geborgenheid, zelfvertrouwen en respect is.
Hier leert men de waarden en normen van onze
samenleving en hoe die in de praktijk te brengen.
‘Mensen’ in hun gemeenschappen staan centraal, om-
dat de sociale samenhang dreigt te verdwijnen door
multiculturaliteit, europeanisering en vluchtiger werk-
verbanden. Het cda doet een beroep op de gemeen-
schappelijke waarden als cement van de samenleving.
De overheid heeft slechts een beperkte taak voor de
(bewaking van de) kernwaarden van de rechtsstaat.

Terwijl we ten aanzien van de publieke sfeer een
ideologische tendens zien in liberale richting, nemen
we in de private sfeer juist een beweging waar naar
meer ethisch conservatisme. Naarmate het cda dichter
tegen de vvd aankroop op sociaal-economisch terrein,
verschoof het zwaartepunt van de electorale competi-
tie naar het immateriële vlak. Hier claimden christe-
nen een zekere voorsprong en meer geloofwaardigheid
dan andere partijen. Maar er waren ook meer structu-
rele ontwikkelingen die de positie van de christen-
democratie versterkten. Door een verregaand proces
van secularisatie leek een religieus en zedelijk vacuüm
te zijn ontstaan, waarin groepen mensen met een dui-
delijke en coherente set van morele ideeën indruk kon-
den maken en vertrouwen konden wekken.

Er was, vooral in het religieuze vacuüm, een grote
behoefte ontstaan aan spiritualiteit en zingeving van
het leven. Dat was wellicht juist een bijproduct van de
enorm toegenomen welvaart en de secularisatie: men-

sen gingen hun eigen levensovertuiging ‘bij elkaar ver-
zamelen’ en daar pasten bepaalde christelijke waarden
goed in. Het morele vacuüm betekende wel het einde
van de permissieve en libertaire benadering van life-
style-politiek. Er vond een herwaardering van traditio-
naliteit, huwelijk en nationale en regionale cultuur-
producten plaats, tegen een achtergrond van mondia-
lisering. Het cda van Balkenende kwam tot de
conclusie dat de toenemende seculariteit niet door
herkerstening tegen te gaan was of beantwoord moet
worden door een nieuwe getuigenispartij, maar dat het
inbrengen van een morele agenda in het regeringsbe-
leid nieuwe kansen bood. Denk hierbij aan de conti-
nue suggestie dat ‘we eigenlijk allemaal christenen
zijn’, Europa eigenlijk een ‘christelijke gemeenschap’ is
etcetera.

In de Abraham Kuyperlezing aan Princeton Univer-
sity in maart 2004 sloot Balkenende nauw aan bij
Kuypers visie die ‘impliceerde dat ook zonder kerk-
gang het calvinisme geworteld zou zijn in de funda-
menten, in de architectuur van de samenleving’.22

Maar terwijl Balkenende het belang van constitutio-
neel verankerde vrijheden benadrukte, verwierp hij
net als Kuyper de volkssoevereiniteit, een van de ver-
worvenheden van de Franse Revolutie en het belang-
rijkste grondprincipe van de moderne democratie. De
christelijke beginselen staan voor hem (en in navol-
ging van Kuyper) boven alles. Dat is ook de reden dat
Balkenende zich niets gelegen laat liggen aan kritiek en
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zich niet ziet als een puur pragmatisch politicus die uit
is op het best haalbare resultaat gegeven de omstandig-
heden. Voor Balkenende gelden in alle omstandighe-
den dezelfde waarden en normen, waarmee niet te
marchanderen valt. Dat betekende een scherpe breuk
met de houding van eerdere premiers van christen-
democratischen huize.

De koerswijziging van het cda stuitte binnen de
partij overigens wel op verzet en scherpe kritiek. Bert
de Vries, voormalig fractievoorzitter en minister van
Sociale Zaken, verwierp de conservatieve koers van
Balkenende en zijn theocratische houding. In zijn
boek Overmoed en onbehagen23 zet De Vries Balkenen-
de neer als een neoconservatief die niet langer respect
heeft voor, en poogt om tot een vergelijk te komen
met, andere politieke stromingen, met name liberalen
en sociaal-democraten, maar alleen gelooft in het ei-
gen gelijk. Balkenende denkt dat hij zijn tijd ver voor-
uit is en dat mensen vanzelf wel zullen inzien dat hij
gelijk heeft en hem zullen volgen, aldus De Vries.
Daarom wordt ook geen poging meer gedaan een bre-
de maatschappelijke coalitie te vormen en anderen te
overtuigen van het eigen gelijk. Balkenende neemt,
volgens De Vries, afscheid van de kernbegrippen die
het cda ruim 25 jaar geleden bij zijn oprichting formu-
leerde: gerechtigheid, solidariteit, rentmeesterschap en
gespreide verantwoordelijkheid. Bert de Vries laat in
zijn geschrift geen misverstand bestaan over het nieu-
we karakter van zijn partij: een in moreel opzicht neo-

conservatieve partij met een neoliberaal sociaal-econo-
misch programma.

Het centrale begrip in het denken van Balkenende,
communitarisme, is feitelijk sociaal-conservatisme en
het rapport Nieuwe wegen, vaste waarden kan worden
gezien als een sociaal-conservatief pamflet.24 Deze
trend naar sociaal-conservatisme heeft zich doorgezet
in het cda.25 Zowel communitarisme als sociaal-con-
servatisme vertrekt vanuit een visie van de samenle-
ving als een organisme waarvan het weefsel de vrijwil-
lige organisaties van het maatschappelijk middenveld
zijn en de traditionele gemeenschappen en samenle-
vingsverbanden als cruciaal worden gezien. In zijn
werk heeft Balkenende sterk de nadruk gelegd op
communitarisme als tegengif voor het doorgeschoten
individuele liberalisme en op het belang van de gedeel-
de waarden en de sociale homogeniteit in plaats van
culturele diversiteit.

Het christen-democratisch gedachtegoed wordt
steeds conservatiever. 26 Van de oorspronkelijk multi-
culturele houding is in toenemende mate afgeweken in
de politieke praktijk. De traditionele opvatting over
pluriformiteit als waarde op zichzelf voor een samenle-
ving is verlaten. Vanouds gunde de christen-democra-
tie culturele, etnische en religieuze minderheden de
vrijheid om het leven naar eigen inzicht in te richten
en zich met gelijkgezinden te organiseren, bijvoor-
beeld in het bijzonder onderwijs. De staat moest
terughoudend zijn in het ingrijpen in het private leven
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van burgers en in de maatschappelijke organisaties.
Dat culturele pluriformiteit een kernwaarde op zich-
zelf is, is minder centraal komen te staan. Het cda is
opgeschoven naar een conservatieve en monoculturele
beleidspositie. Denk hierbij ook aan de invoering van
een ceremonie bij het verkrijgen van het staatsburger-
schap: het cda heeft ervoor gepleit en gezorgd dat
nieuwe Nederlanders een ‘pledge of allegiance’ moeten
afleggen.

De conservatievere koers van het cda onder Balkenen-
de is ook zichtbaar geworden in het denken over het
gezin. Traditioneel was er binnen het cda altijd al veel
aandacht voor het belang van huwelijk en gezin.27

Sinds de jaren tachtig heeft er een langzame verbre-
ding plaatsgevonden van het begrip huwelijk naar
‘duurzame samenlevingsvormen’ en naar verzorging
buiten het traditionele gezin.28 Ook werd arbeids-
marktparticipatie gezien als een voorwaarde voor vol-
ledige emancipatie van de vrouw.29 Recentelijk zien we
echter een poging om gezinsbeleid centraal te stellen
en klinkt de roep om een minister voor familiezaken.30

Een specifiek soort gezinsverband (kerngezin) van
man en vrouw wordt centraal gesteld. Ook al defini-
eert het verkiezingsprogramma Vertrouwen in Neder-
land, vertrouwen in elkaar het gezin als een samenle-
vingsverband waarbinnen één of meer volwassenen de
verantwoordelijkheid dragen voor de verzorging en
opvoeding van één of meer kinderen, er is niettemin

duidelijke oppositie tegen bijvoorbeeld de uitbreiding
van het huwelijk naar gelijkgeslachtelijke partners. Zo
laat Balkenende graag aan iedereen weten dat hij tegen
het homohuwelijk heeft gestemd. Ook blijft er een ne-
gatieve houding ten opzichte van alleenstaande moe-
ders bestaan. Het gezinsdenken leidt ertoe dat ver-
schillende economische issues ingebed en besproken
worden binnen het kader van gezinsdenken: het verzet
van het cda tegen verruiming van winkelsluitingstij-
den was gebaseerd op het argument dat kleine zelfstan-
digen en winkelpersoneel hierbij gehinderd worden in
hun gezinsleven. Dat er in weerwil van de eigen defini-
tie van het gezin toch eigenlijk gedacht wordt in ter-
men van man en vrouw, of althans twee partners,
blijkt uit het verkiezingsprogramma voor 2006-2011
dat uitlegt dat de door het cda bedachte en uitgevoer-
de levensloopregeling uit nood is geboren, aangezien
het gezin in de knoei is gekomen omdat het gebruike-
lijk is dat de ouders allebei (!) blijven werken.

Conclusie
De verschuiving van het cda -gedachtegoed in een
monoculturele, nationalistische en conservatieve rich-
ting, onder de bezielende leiding van partij-ideoloog
Balkenende,  manifesteert zich in het denken over zo-
wel de publieke als de private sfeer. Deze verschuiving
sluit aan bij de zich ontwikkelende moreel-ethische of
ethisch-culturele dimensie in de Nederlandse politiek
die gepolitiseerd kan worden en die het cda (nieuwe)
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kiezers kan opleveren. De centrale begrippen van de
christen-democratie worden door Balkenende grondig
geherformuleerd. Voor de publieke sfeer en het soci-
aal-economisch leven heeft het begrip (eigen) verant-
woordelijkheid een centrale plaats in de beleidsfiloso-
fie van de christen-democraten veroverd. 

Volgens Balkenende is het begrip verantwoordelijk-
heid veel te veel gecollectiviseerd en heeft de staat een
te grote taak gekregen in het overnemen van verant-
woordelijkheden van burgers. Hierdoor is het begrip
te ver af komen te staan van de oorspronkelijke beteke-
nis van eigen verantwoordelijkheid. Het cda wil het
idee van verantwoordelijkheid weer individualiseren
en centraal stellen, terwijl de meer collectieve en op de
maatschappelijke samenhang georiënteerde begrippen
als publieke rechtvaardigheid en solidariteit een lagere
status krijgen in het christen-democratisch denken.

Ook het begrip vrijheid krijgt een plek met een an-
dere lading. De hergedefinieerde begrippen vrijheid en
gemeenschap vormen voor het cda de basis voor een
nieuwe, conservatieve beleidsfilosofie voor de private
sfeer. De visie op vrijheid van het cda van Balkenende
sluit nauw aan bij die van zijn grote voorbeeld Abra-
ham Kuyper, vooral waar het gaat om de verwerping
van (sommige van) de ideeën van de Franse Revolutie.
De vrijheid is veel te veel geïndividualiseerd en Balken-
ende legt in zijn kritische analyses dan ook sterk de na-
druk op de keerzijden van de te ver doorgeschoten in-
dividuele vrijheid en zelfverwezenlijking, namelijk

egocentrisme en een gebrek aan oog voor de vrijheden
van anderen. Balkenende wil deze trend keren door
een duidelijker definitie van de gedeelde waarden in de
samenleving. Het is mede om die reden dat hij voort-
durend waarschuwt voor de botsing tussen culturen en
gedragspatronen in een te pluriforme en multiculture-
le samenleving. Hiermee in verband staat zijn pleidooi
voor een herwaardering van de collectieve organisaties
van de civiele samenleving.

Door deze verschuivingen is echter wel een dieplig-
gende discrepantie ontstaan in de christen-democrati-
sche ideologie en dus ook in de beleidsfilosofie die on-
der de kabinetten-Balkenende ligt. Enerzijds heeft het
cda een sterk accent gelegd op eigen, individuele ver-
antwoordelijkheid, anderzijds heeft het juist het be-
lang van gedeelde waarden en gemeenschapsvorming
benadrukt. Deze verschillende accenten leiden tot
interne spanningen en tegenstellingen, niet alleen in
de ideologie, maar ook in het regeringsbeleid. Hoe kan
immers de eigen verantwoordelijkheid van burgers
vertaald worden in een actief overheidsingrijpen, waar
dat nodig is om sociale misstanden te voorkomen? 

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk, maar in het
cda van de afgelopen jaren heeft deze discrepantie in
de christen-democratische ideologie vooral geleid tot
een tamelijk ondubbelzinnige hang naar liberale op-
lossingen in de publieke (economische en materiële)
sfeer en een evenzeer geprononceerde conservatieve
opstelling ten opzichte van de private (immateriële)
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Vrij snel na de vorming van het kabinet-Balkenende ii
taande de populariteit van de drie regeringspartijen
cda, vvd en d66. Ze zakten weg in de peilingen en
werden op papier een minderheid. De pvda, bij de
verkiezingen van 2003 ondanks 19 zetels winst net niet
de grootste geworden, groeide door. De magische 53
zetels die de pvda in 1977 onder lijsttrekker Joop den
Uyl scoorde, werden ruimschoots gepasseerd. Onder
de nieuwe leider Wouter Bos zou de pvda op 17 maart
2006 zelfs goed zijn geweest voor 61 Tweede Kamerze-
tels. Ook de sp van Jan Marijnissen groeide door. Die-
zelfde week noteerde de Politieke Barometer1 voor de
socialisten 18 zetels. Alleen Femke Halsema’s Groen-
Links moest zetels inleveren en kwam op zes.2

Terwijl cda, vvd en d66 gewoon doorregeerden,
haalden de linkse drie virtueel een meerderheid. In de
peilingen lagen de verhoudingen vast: de regeringspar-
tijen stevig in de min, de linkse drie gezamenlijk zwaar
in de plus. Wekenlang, maandenlang, jarenlang. Op
enkele kleine uitschieters na leek de grafiek van de opi-
niepeilingen het cardiogram van een dode. Om het
toch nog een beetje spannend te maken, bedachten de
peilers ‘het linkse blok’. Een linkse meerderheid was

onder handbereik en kon na nieuwe verkiezingen het
centrumrechtse kabinet vervangen. Elke vrijdagavond
mochten de NOVA-kijkers vaststellen hoe groot het
linkse blok nu weer was. Soms applaudisseerde het pu-
bliek in de studio zelfs, als in de beste tijden van vara’s
politieke radioprogramma In de Rooie Haan. Een links
kabinet, tjonge, dat zou wat zijn!

De kranten namen het idee zonder aarzeling over.
Merkwaardig, want een puur links kabinet was in
Nederland nog nooit vertoond. Waarom zou dat nu
opeens een logisch alternatief zijn? ‘Paars is er toch óók
gekomen’, hoorde je dan. ‘En dat terwijl bijna nie-
mand een kabinet zonder het cda denkbaar achtte.’
Maar ideologisch was Paars geen novum. Voordat de
christen-democraten in 1918 voor 76 jaar de macht
naar zich toe trokken, had Nederland enkele links-li-
berale kabinetten; het laatste onder Pieter Cort van der
Linden (1913-1918). Paars avant la lettre. Onversneden
links is een kabinet nooit geweest.

Dromen van een links alternatief is niet nieuw. In
1972 schreven pvda, ppr3 en d’66 geschiedenis met
Keerpunt 1972. Een gemeenschappelijk verkiezingspro-
gramma voor een ‘progressief ’ kabinet, een etiket dat
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net een nuance anders proeft dan een ‘links’ kabinet.
De progressieve drie haalden het niet. kvp en arp4 wa-
ren nodig om het kabinet-Den Uyl compleet te ma-
ken. De geschiedenis leert dus dat een links alternatief
getalsmatig – bij de enig echte opiniepeiling, de ver-
kiezingen – niet voor de hand ligt. 

Linkse samenwerking
Zijn er wellicht inhoudelijk doorslaggevende redenen
om, net als in 1972, samen een verkiezingsprogramma
te presenteren, in de hoop dat het kiezersvolk 34 jaar
na Keerpunt 1972 wél in is voor een tournure? Kan
linkse samenwerking de vrucht zijn van vier jaar oppo-
sitie tegen de kabinetten-Balkenende? Het moet ge-
zegd: onder Bos behandelt de pvda-fractie in de Twee-
de Kamer de kameraden van de sp niet langer alsof zij
melaats zijn. Zonder morren worden moties van de sp
en GroenLinks gesteund. Van fractievoorzitter Ad
Melkert mocht dat nooit. Je kunt altijd nog een vrijwel
gelijkluidende motie indienen zonder ‘klein links’, was
de lijn. pvda-premier Wim Kok serveerde GroenLinks
halverwege paars af als ‘extreem-links’.5 Tijdens de ka-
binetten-Balkenende praatten de leiders van pvda, sp
en GroenLinks gewoon met elkaar. ‘Investeren in een
goede verstandhouding’ noemde sp’er Jan Marijnissen
dat. Maar of er dan werkelijk iets ontstond? Nee, dat
niet, gaf hij toe in Trouw.6

Tijdens de kabinetten-Balkenende werd vanuit de
sp en GroenLinks en in mindere mate vanuit de pvda

aangedrongen op intensievere samenwerking. Begin
2005 riepen acht Eerste- en Tweede Kamerleden van
sp, GroenLinks en pvda onder de noemer ‘Een Ander
Nederland’ op tot een alternatief voor ‘het conservatie-
ve denken’. ‘Wij bepleiten niet een progressieve partij.
Of één lijst bij de komende Tweede Kamerverkiezin-
gen. pvda, sp en GroenLinks hebben een eigen ge-
schiedenis, profiel, werkwijze en partijcultuur die ver-
schillende groepen kiezers aanspreken. Vaak zijn zij
concurrenten en zelfs opponenten. [...] Maar ondanks
deze verschillen hebben zij meer met elkaar gemeen
dan met cda en vvd. Dat geldt zeker ook voor hun
kiezers, die desgevraagd de meeste verwantschap blij-
ken te hebben met andere linkse partijen. Dat biedt
een goede basis te werken aan een links alternatief.’7

De acht constateerden dat de partijen elkaar al gevon-
den hadden in het platform ‘Keer het tij’ en in de bewe-
ging ‘Tegen de Nieuwe Oorlog’. Marijnissen en Halse-
ma pleitten – net als vroeger de cpn – om de haverklap
voor linkse samenwerking, in de rug gesteund door de
voormannen van hun wetenschappelijke bureaus, Ro-
nald van Raak en Bart Snels. pvda-leider Bos hulde zich
vooral in stilzwijgen. ‘Hij laat het open,’ klaagde Marij-
nissen. ‘Terwijl we nu de kans hebben om een alternatief
neer te zetten. Daar zien de mensen naar uit!’8

Bos’ ideale model: een tweepartijenkabinet
De tragiek van de sp en GroenLinks is dat zij van de
pvda afhankelijk zijn, willen ze regeren. Het lijkt erop
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dat de sp en GroenLinks in de kabinetsformatie
achteraan mogen aansluiten. Want wat zei Bos eind
2002, toen hij net tot pvda-leider was gekozen? ‘Als
Jan Marijnissen zo’n links meerderheidskabinet wil,
kan dat alleen maar met een pvda die zo rechts moge-
lijk is. Ik geloof overigens dat in de Nederlandse ver-
houdingen een puur links kabinet onmogelijk is. Een
zo progressief mogelijk kabinet met het cda lijkt me
het maximaal haalbare.’9

Voor de pvda zijn allerlei combinaties denkbaar. ‘Ik
heb nog geen ideale coalitie, maar in het ideale model
vormen twee partijen een kabinet,’ zei Bos eind
2005.10 In een interview met de – gezien het verloop
van het wereldkampioenschap voetbal 2006 in retro-
spectief weinig gelukkige – kop ‘Van Basten mijn gro-
te voorbeeld’11 noemde Bos de sp en GroenLinks ‘niet
bepaald vriendelijk voor het bedrijfsleven, voor kleine
ondernemers. Ze gooien de belastingen veel te makke-
lijk omhoog en gaan te ontspannen om met veiligheid
en terrorisme. Ook denkt GroenLinks veel te roos-
kleurig over migratie en integratie.’ Bovendien streef-
de hij naar zoveel mogelijk steun in het parlement en
in de samenleving. ‘Samenwerking met grote partijen
heeft dat voordeel boven samenwerking met kleine.’
Dat wees eerder naar een kabinet met cda of vvd. 

Na dit  interview in De Telegraaf waarin Bos zeer kri-
tisch was over de sp en GroenLinks en de hoop uitsprak
dat het cda zich niet ‘opnieuw uitlevert aan de vvd’,
verscheen een kabinet van pvda en cda op het netvlies.

Daarom gaf Bos twee dagen later voor de zekerheid een
interview aan de Volkskrant. Hierin benadrukte hij dat
het cda met de ideologie van ‘eigen verantwoordelijk-
heid’ de ‘onzekerheid van mensen’ versterkt. ‘Er moet
heel wat met het cda gebeuren, voordat wij met die
partij kunnen regeren.’12 Eén ding stond voor Bos
vast:’Ik kies voor geen enkele partij. Dat is nergens voor
nodig. De kiezers begrijpen best dat coalitievorming
pas na de verkiezingen aan de orde is.’ 

Jammer, maar helaas voor sp en GroenLinks, liet
Bos kort voor het zomerreces van 2006 al hun hoop
vervliegen. Wie een ander Nederland wil, moet pvda
stemmen, was de boodschap van Bos in een televisie-
debat met cda-fractievoorzitter Maxime Verhagen:
‘Wij zullen geen voorkeur uitspreken voor welke coali-
tie dan ook. Wij spreken wel een voorkeur uit voor een
heel ander beleid. Veel meer eerlijk delen. Veel meer
urgentie voor het bij elkaar houden en het bij elkaar
brengen van mensen in dit land en het overbruggen
van tegenstellingen. Het roer moet om en iedereen die
daaraan mee wil werken, is zeer welkom.’13

De PVDA van Wouter Bos
Na vijf jaar Lubbers iii, gevolgd door acht jaar Paars,
was de pvda wel erg gouvernementeel geworden,
klaagden pvda-aanhangers na het verkiezingsdebacle
van 2002 (van 45 naar 23 kamerzetels). De pvda had
een kamer gehuurd in het liberale huis van Zalm, stel-
de Marijnissen smalend vast.14 Onder Bos kon de par-
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tij zichzelf hervinden. De oude achterban die onder
Paars het spoor bijster was geraakt en voor Fortuyn
had gekozen, kon wellicht de aansluiting weer vinden
als de pvda op twee cruciale punten de steven wend-
de. Waar de achtereenvolgende staatssecretarissen van
Justitie Aad Kosto en Job Cohen het voorwerk al ge-
daan hadden, koos de pvda onder Bos definitief voor
een harde lijn: inzake migratie ging de deur op een
kier. ‘Selectieve migratie’ noemde Bos dat. Hij beaam-
de dat het absorptievermogen van de Nederlandse
samenleving beperkt was; de grote werkloosheid on-
der allochtonen kostte de samenleving handenvol
geld. 

Zodra de middengroepen het idee krijgen ‘dat ze
vooral premies en belastingen betalen voor anderen,
gaat het onherroepelijk een keertje mis’, zei hij in
2004.15 De migranten die nog wel worden binnengela-
ten, kregen van de nieuwe pvda niet meteen alle rech-
ten op sociale zekerheid en sociale voorzieningen,
maar pas na een aantal jaren of zelfs pas nadat ze
Nederlander zijn geworden.16 Frits Bolkestein, die als
vvd-fractievoorzitter met dit soort noties in de jaren
negentig volgens zijn toenmalige pvda-collega Jacques
Wallage ‘in troebel water viste’,17 kreeg na tien jaar als-
nog gelijk van de pvda. ‘Angst is een slechte raadgever,’
zei Bos over pvda’ers die deze problemen liever onbe-
noemd lieten ‘omdat ze misschien bang waren voor ra-
cist te worden versleten’.18 Als het vooral Marokkaanse
jongens zijn die zorgen voor criminaliteit en overlast,

zou de pvda daar wat Bos betreft niet meer omheen-
draaien. ‘Law and order’ was niet langer taboe.

Het andere terrein waarop Bos de koers meteen na
zijn verkiezing verlegde, was de inkomenspolitiek. Hij
keerde terug naar de pvda-traditie waarin de sterkste
schouders de zwaarste lasten dragen. De gevolgen van
veranderingen in belastingheffing hoeven niet langer
inkomensneutraal te zijn, zoals onder Kok, die gevoe-
lig was voor het verwijt dat pvda’ers altijd wilden ni-
velleren. Sterker, de belastingdruk mocht van Bos best
wat oplopen. 

Uit huiver voor weer een nieuwe privatiseringsope-
ratie stemde de pvda tegen de basisverzekering in de
zorg. Het belangrijkste bezwaar was vooral praktisch:
de ‘onrechtvaardige no-claimregeling’ en de hoge no-
minale premie voor iedereen, waarvan de gevolgen
voor lagere inkomensgroepen door het kabinet op een
omslachtige wijze gerepareerd zouden worden.

Het klassieke gelijkheidsideaal
Toch moest Bos niets hebben van het traditionele ge-
lijkheidsdenken. ‘Het klassieke gelijkheidsideaal waar-
bij wij ons te vaak hebben laten verleiden dat te willen
zien als gelijke uitkomsten in plaats van als gelijk-
waardigheid’, omschreef Bos dit in een speech.19 Hij
wilde kleine ongelijkheden accepteren ‘om grotere on-
gelijkheden en een totale tweedeling te vermijden’.
Het streven was niet langer ‘iedereen hetzelfde’ te laten
krijgen, maar ‘of iedereen naar eigen mogelijkheden
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mee kan draaien in werk, bestuur en buurt’. Gelijk-
heid moest een stap terug doen ten gunste van ‘partici-
patie’ als nieuwe centrale notie voor de sociaal-demo-
cratie.

Niet iedereen in de pvda slikte dit voor zoete koek.
Paul Kalma, directeur van de Wiardi Beckman Stich-
ting, het wetenschappelijk bureau van de pvda, vond
dat Bos onvoldoende aandacht had voor de toegeno-
men inkomens- en vooral vermogensverdeling in de
westerse wereld in de jaren tachtig en negentig. Gelijk-
heid van kansen tegenover de heerschappij van het
geld moest volgens Kalma nog altijd leidmotief zijn
voor de pvda, juist ook om culturele en maatschappe-
lijke verscheidenheid te bevorderen. ‘De sociaal-de-
mocratie wordt geconfronteerd met een ontketend ka-
pitalisme en met een marktideologie die tot diep in ei-
gen kring is doorgedrongen,’ stelde Kalma bedroefd
vast.20 Veel medestanders trof hij niet. Bos kon zijn
gang gaan met zijn ‘procyclisch’ politiek gedrag à la
Tony Blair. In het nieuwe Beginselmanifest van 2005
kwam het woord gelijkheid niet meer voor. Het doel
was voortaan ‘een fatsoenlijke samenleving [...] waar
vrijheid, solidariteit en verantwoordelijkheid elkaar de
hand reiken’, vanuit de ‘onwrikbare overtuiging dat
alle mensen gelijkwaardig zijn’.21

In de inkomenspolitiek trok Bos de pvda niet ideo-
logisch, maar wel praktisch naar links. Inzake migratie
en justitie trok Bos zijn partij juist naar rechts. Op
onderwijsterrein nam hij afscheid van het ministerie

van Onderwijs als circulairemachine. Op deze drie be-
langrijke punten kwam de pvda dichter bij de sp te
staan, de partij die een kwarteeuw geleden al vraagte-
kens stelde bij een grote instroom van ‘buitenlan-
ders’.22 Toch maakte dit de pvda onder Bos niet ouder-
wetser. Zo nam Bos – net als zijn Britse voorbeeld
Tony Blair – enige afstand van de vakbeweging, van
oudsher een steunpilaar van de sociaal-democratie. De
pvda-leider koketteerde ermee dat hij niet eens lid was
van een bond en keek belangstellend naar het avv (Al-
ternatief Voor Vakbond) waarin jongeren de gevestig-
de bonden verweten voornamelijk voor insiders op te
komen, en minder voor moderne flexwerkers. 

Door vast te houden aan verworven rechten van ou-
deren ten nadele van jongeren, zetten de vakbonden de
solidariteit op het spel, zei Bos begin 2005 in Londen in
een toespraak voor het Policy Network. De oude wel-
vaartsstaat met al zijn collectieve regelingen bevoor-
deelde volgens Bos de babyboomgeneratie boven jon-
geren, die ook nog eens opdraaiden voor een groot deel
van de kosten.23 Toen de vakbeweging op 2 oktober
2004 een grote demonstratie organiseerde tegen het be-
leid van het kabinet-Balkenende ii, moest Bos – anders
dan de sp en GroenLinks – eerst even nadenken of de
pvda er wel aan mee zou doen. Later rechtvaardigde hij
zijn deelname door het massaprotest te kenschetsen als
‘een brede demonstratie tegen de mentaliteit waarmee
dit kabinet reageert op maatschappelijke weerstand’.24

Zonder direct naar Bos te wijzen noemde fnv-voorzit-
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ter Agnes Jongerius het ‘vanuit democratisch oogpunt
een bedenkelijke ontwikkeling’ dat politici steeds vaker
de positie van de Nederlandse vakbeweging ter discus-
sie stellen. ‘Ook mensen die zich afficheren als leden
van de pvda doen dat.’25

Bij Bos moesten ook andere voormalige kameraden
van links het ontgelden. Nadat NRC Handelsblad-re-
dacteur Elsbeth Etty, oud-adjunct-hoofdredacteur van
het communistische dagblad De Waarheid, Bos ver-
weet geen heldere standpunten te hebben, zette de
pvda-leider zonder aarzelen de aanval in op ‘oud-
links’. Wie op een oud-linkse wijze naar solidariteit
kijkt, helpt uiteindelijk de solidariteit om zeep, was
zijn stelling.26 In Londen herhaalde hij zijn woorden
tegenover Europese geestverwanten. Bos hekelde de
Franse socialisten en de Duitse sociaal-democraten die
weinig moesten hebben van noodzakelijke hervormin-
gen. ‘Het zou dwaas zijn dit in wezen als een conserva-
tieve agenda te beschouwen,’ zei hij. Wel verweet Bos
liberaal-conservatieven dat zij het belang van sociale
samenhang ontkennen. De pvda-agenda moest wat
hem betreft ‘populistischer’ zijn ‘in die zin dat het de
alledaagse zorgen van mensen tot uitgangspunt moet
nemen’. 

Welbegrepen eigenbelang
In zijn Amerikaans aandoende campagneboek Dit
land kan zoveel beter werkte Bos verder aan zijn eerdere
constatering ‘dat de betalers van solidariteit in toene-

mende mate onevenredig autochtoon zijn en de ont-
vangers in toenemende mate onevenredig
allochtoon’.27 De saamhorigheid en lotsverbonden-
heid waarop de Nederlandse verzorgingsstaat en
rechtsstaat gebouwd zijn, komt daardoor onder druk
te staan, waarschuwde Bos.28 Het is te gemakkelijk om
solidariteit in de eerste plaats te zien als een kwestie
van moraal. Maatschappelijk draagvlak voor gezamen-
lijk gedragen sociale zekerheid komt vooral voort uit
het ‘welbegrepen eigenbelang’ dat leden van de welva-
rende middenklasse dat vangnet misschien ooit zelf
ook nodig hebben. Je kunt je ogen niet sluiten voor de
ontwikkeling dat ‘de belastingbetalende middenklasse
steeds kritischer wordt ten opzichte van gedwongen
afdrachten van belastingen en premies’. Bos wees op
de groeiende culturele kloof tussen de middenklasse en
de maatschappelijke onderklasse waarvan het idee ont-
staat dat ze haar maatschappelijke achterstandspositie
vooral aan zichzelf te danken heeft. Een achterstand
die bovendien nauwelijks meer lijkt in te halen. ‘Dan
zal het steeds moeilijker blijken om de middengroepen
te motiveren hun bijdrage te blijven geven aan de in-
standhouding van die solidariteit.’29

De Verenigde Staten zag Bos als een schrikwekkend
voorbeeld hoe het niet moet. ‘In het Europese model
zijn publieke voorzieningen niet slechts voor de aller-
armsten bedoeld, maar voor zo goed als iedereen. De
betekenis die dat voor de samenhang en gemeenschap-
pelijkheid in een samenleving heeft, kan niet genoeg
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onderstreept worden. Een overheid waar iedereen aan
meebetaalt en waar iedereen ook iets van terugkrijgt,
werkt bindend.’30 Daarom wilde hij de aow31 onver-
kort handhaven: ‘Zouden we de aow inkomensafhan-
kelijk maken, dan verschaffen we degenen die er niet
meer van profiteren, een argument om er niet aan mee
te betalen.’

Stapsgewijze verandering
De boel bij elkaar houden, het oude adagium van Joop
den Uyl, bij zijn aantreden als burgemeester van Am-
sterdam opnieuw gepatenteerd door Job Cohen, was
ook het leidmotief van Wouter Bos, die ‘bindend lei-
derschap’ wilde tonen. De brede middenklasse moet
belang hebben bij een stevige overheid. Bos wilde on-
der geen beding dat de pvda gezien werd als ‘partij van
de armoedzaaiers’. In zijn land dat zoveel beter kan, is
een belangrijke rol weggelegd voor het bedrijfsleven.
In mei 2006 nodigde hij vno-ncw-voorzitter Bernard
Wientjes en andere werkgevers uit voor een discussie
over ‘links en het bedrijfsleven’. Niet zonder ironie in
Nijmegen, waar premier Den Uyl in 1974 een anti-
ondernemerstoespraak hield. Bos noemde een flore-
rend bedrijfsleven onmisbaar en kon instemmen met
versoepeling van het ontslagrecht in ruil voor meer op-
leidingen voor werknemers. Ook de ondernemer moet
waar voor zijn belastinggeld krijgen, zei Bos.32 Hij her-
innerde er fijntjes aan dat hij het toch maar was die als
staatssecretaris van Financiën in het tweede paarse ka-

binet de vennootschapsbelasting had verlaagd.33

Het moet jonge pvda’ers als André Postema, vice-
voorzitter van het College van Bestuur van de Univer-
siteit Maastricht en voormalig pvda-fractievoorzitter
in de gemeenteraad van Maastricht, als muziek in de
oren hebben geklonken. Zij ergerden zich aan het Bal-
kenende-bashen door links. ‘Het is lovenswaardig dat
het [kabinet] op een aantal vraagstukken – vergrijzing,
pensioenen, arbeidsongeschiktheid – bezig is antwoor-
den te bedenken. De knuppel die dit kabinet in het
hoenderhok heeft durven gooien ten aanzien van de
prepensioenen vind ik moedig. De babyboomers ple-
gen roofbouw op ons financiële stelsel ten koste van de
generatie die straks de arbeidsmarkt betreedt. De pvda
en de vakbonden zouden daar veel meer oog voor
moeten hebben,’ zei Postema.34 Lof voor Balkenende
was te veel gevraagd voor Bos, maar hij gaf toe dat een
kabinet onder zijn leiding de meeste hervormingen
niet terug zou draaien. ‘Als je alles weer overhoop
gooit, krijg je drie jaar chaos en onzekerheid.’35 Van
Bos hoefde Nederland geen grote structuurverande-
ringen te verwachten. De kosten van stelselwijzigingen
zijn volgens hem vaak groter dan de baten. Bovendien
gaan er jaren overheen voor ze zijn doorgevoerd en dan
vragen problemen vaak weer andere oplossingen.

In de Algemene Politieke Beschouwingen van sep-
tember 2005 verweet Bos het kabinet gedrag van
‘ouderwetse socialisten’: ‘een heilig geloof in de eigen
politieke correctheid en er even heilig van overtuigd
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dat als je in Den Haag aan een paar knoppen draait, de
samenleving vanzelf mee verandert’.36 Bos wil ‘eer-
herstel voor de strategie van de stapsgewijze verande-
ring’. Het deed denken aan de mammoettanker waar-
mee Jos van Kemenade als pvda-minister van Onder-
wijs het onderwijsbeleid vergeleek: ‘Je kunt geen
reuzezwaai maken, maar slechts kleine tikjes geven.
Op korte termijn is dat niet opzienbarend, maar op
lange termijn zal blijken dat de koers toch ingrijpend
is gewijzigd.’37

Het is lastig Bos politiek te plaatsen. ‘Ik ken Wouter
als een flexibel mens. Hij past zich aan aan de tempera-
tuur van het water,’ aldus Femke Halsema. ‘Er zijn
momenten waarop ik denk: het is toch echt een paarse
jongen.’38 Bij de strijd om het lijsttrekkerschap van de
pvda in 2002 noemde hij Den Uyl zijn grote voor-
beeld. Den Uyl is vaak verweten dat hij de confronta-
tie met de eigen partij niet aan durfde te gaan (Nieuw
Links, kernwapens). Bos houdt evenmin van vechten.
Toch lijkt hij meer op Tony Blair: ‘radicaal in het cen-
trum’, dicht bij ‘de mensen’ willen staan, niet vies van
marktwerking en bereid internationaal verantwoorde-
lijkheid te nemen. Zijn opvattingen van democratie
staan dicht bij d66 (gekozen premier, tweepartijenstel-
sel) en minder in de pvda-traditie. Bij de door Bos ge-
wenste, rechtstreeks door de bevolking gekozen burge-
meester kreeg hij twee keer zijn eigen partij tegen zich:
in 2004 bij een door hem uitgelokt partijreferendum,
vervolgens in de Eerste Kamer, waar de pvda-fractie

zelfs blokkeerde dat de benoemde burgemeester uit de
grondwet werd geschrapt. 

Van WAO naar AOW

Van het wao-debacle van Wim Kok had Wouter Bos
geleerd dat je burgers beter niet onverhoeds kunt con-
fronteren met grote beleidswijzigingen. Kok steunde
als vice-premier en minister van Financiën in het kabi-
net-Lubbers iii het plan voor een grote structuurwijzi-
ging in de Wet op de Arbeidsongeschiktheid. Een plan
dat op een achternamiddag uit het kabinet kwam,
voor de pvda-achterban volstrekt onverwacht. Het
leidde tot een crisis waarin Kok als pvda-leider bijna
vertrok. ‘Er komen geen abrupte stelselwijzigingen die
zonder een groot politiek en maatschappelijk draag-
vlak worden doorgevoerd,’ schreef de pvda-project-
groep Verzorgingsstaat eind 2005 dan ook in het rap-
port De Wet van Wederkerigheid.39 Kern van het rap-
port: tegenover het recht op een fatsoenlijk bestaan
heeft de burger de plicht een bijdrage te leveren aan de
samenleving. Kort voordat het pvda-rapport ver-
scheen, pleitte GroenLinks al voor zo’n ‘participatie-
plicht’.

Een jaar voor de verkiezingen, die toen nog gepland
stonden voor mei 2007, kwam Bos met zijn visie op de
vergrijzing en de toekomst van de algemene ouder-
domswet, de aow.40 Het Centraal Planbureau en de
Studiegroep Begrotingsruimte hadden berekend dat er
15 miljard euro moest worden omgebogen41 en Bos
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had een oplossing. Opmerkelijk was dat hij af wilde
van het ‘misbruik’ van de levensloopregeling om eer-
der te stoppen met werken. Dit was nu juist een van de
zaken die de grote vakbondsdemonstratie in 2004 met
steun van de pvda wilde handhaven. Het kabinet
kwam de sociale partners vervolgens op dit punt tege-
moet. Premier Balkenende merkte fijntjes op dat Bos’
mening met de snelheid van het licht veranderd was.42

Voortbordurend op een optie uit het verkiezingspro-
gramma van 2003, pleitte Bos voor verdere fiscalise-
ring van de aow -premie. Dit betekent dat ‘rijke oude-
ren’ die naast hun aow pensioenrechten hebben opge-
bouwd, vanaf een bepaald inkomensniveau ook
daarover belasting gaan betalen. 65-plussers betaalden
tot dan toe geen aow -premie. Een inkomensnivelle-
rend idee, dat volgens Bos de ‘perverse inkomensover-
drachten’ van arm naar rijk zou verminderen.

Probleem was dat Bos en zijn financiële adjudant,
het Tweede Kamerlid Ferd Crone, de details nog niet
hadden uitgewerkt, laat staan dat er een doorbereke-
ning was gemaakt door het Centraal Planbureau. Van-
af welk inkomen hoorde je bij de ‘rijke ouderen’, en
hoeveel belasting moest je (extra) gaan betalen? Voor-
malig pvda-politicus Marcel van Dam begon in zijn
door pvda’ers veelgelezen Volkskrant-column een we-
kelijks terugkerende campagne tegen zijn oude partij.
‘Wouter Bos pakt de ouderen’, kopte zijn eerste co-
lumn, ‘Knoeiwerk’ zijn tweede.43 Een medialawine
volgde en de pvda zakte van 61 zetels in de peilingen

naar de 42 die ze in de Tweede Kamer al had. Weg op-
positiewinst.

In de weken daarop volgden nuanceringen. Ouderen
hoefden pas mee te betalen na een overgangsperiode
van vijftien jaar. Bovendien zouden mensen met een
aanvullend pensioen tot 10000 euro niets van het
pvda-plan merken. Ook jongeren moesten meer gaan
bijdragen aan de aow.44 Maar het kwaad was al ge-
schied. pvda-econoom Flip de Kam, die overigens be-
grip had voor de ideeën van Bos, sprak van ‘een electo-
rale bosbrand die de fractieleider zelf heeft aangesto-
ken’.45 De pvda-fractievoorzitter in de Eerste Kamer,
Han Noten, was een van de architecten van het plan.
‘We hebben niet goed genoeg over de boodschap nage-
dacht,’ gaf hij twee maanden na Bos’ toespraak toe.
‘Mensen balen dat ze het niet aan hun buurman kun-
nen uitleggen.’46

Bos had waarschijnlijk minder paniek veroorzaakt
als hij – evenals vvd -minister Zalm, d66, gewezen
cda-minister Bert de Vries, cda-econoom Lans Bo-
venberg, voormalig pvda-minister Willem Vermeend
en pvda-econoom Bas Jacobs – had gepleit voor een
geleidelijke verhoging van de aow -leeftijd richting 67
jaar (elk jaar met een maand omhoog). Ook de Britse
New Labour-premier Blair wilde de pensioenleeftijd
verhogen. Overigens luidde niet iedereen halverwege
2006 de noodklok. sp, fnv en op rechts cda en Tele-
graaf-commentator Kees Lunshof zagen geen reden
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voor haastige maatregelen ‘als het lukt om veel meer
mensen onder de 65 te laten werken’.47 Het cda herin-
nerde zich nog goed de forse verkiezingsnederlaag na-
dat het partij in 1994 suggereerde de aow tijdelijk te
bevriezen.48

Afscheid van staatspaternalisme
In november 2002 volgde voormalig wbs-medewerker
Femke Halsema Paul Rosenmöller op als fractievoor-
zitter van GroenLinks. In de campagne voor de ver-
vroegde Tweede Kamerverkiezingen van 2003 en bij
het aantreden van het kabinet-Balkenende II zette zij
de traditionele lijn van Rosenmöller voort. In het de-
bat over de regeringsverklaring bepleitte zij versterking
van de verzorgingsstaat als ‘brede, alle klassen en
achtergronden omspannende collectieve bescherming
tegen armoede, vernedering, ziekte’.49 Bij de Algeme-
ne Politieke Beschouwingen over de kabinetsvoorne-
mens voor 2004 hekelde ze de ingrepen in ww, bij-
stand, wao en vut. Het kabinet zou de verzorgings-
staat willen vervangen door een ‘conservatieve
nachtwakersstaat’.

In de loop van 2004 begon zich een koerswijziging
af te tekenen. Links moet ervoor waken ‘als pavlovre-
actie alle bestaande instituties van de verzorgingsstaat
te verdedigen’,  schreef Halsema in De Helling, het
blad van het wetenschappelijk bureau van Groen-
Links.50 De sociale zekerheid maakt mensen tot gevan-
genen van financiële regelingen; het zoeken naar werk

en deelname aan de samenleving wordt door het
‘verstatelijkte’ systeem ontmoedigd. Om individuele
vrijheid en emancipatie te bevorderen moeten collec-
tieve regelingen plaats maken voor maatwerk, betoog-
de Halsema. 

In het najaar van 2005 werd Halsema concreter. Ze
verweet haar eigen partij te lang te hebben vastgehou-
den aan ‘staatspaternalisme’ – samen met de sp en het
linkerdeel van de pvda. Terwijl de sociaal-democraten
van de pvda in de paarse kabinetten ‘vooral de indivi-
duele welvaart leken te willen bevorderen’, speelde
GroenLinks volgens haar nog steeds ‘leentjebuur’ bij
de oude pvda. ‘De aantrekkelijkheid van vrijzinnig
links is niet gelegen in restauratie van de verzorgings-
staat of enkel in de bescherming van “de verworven
(pensioen)rechten’’ van oudere werknemers. De huidi-
ge verzorgingsstaat kweekt afhankelijkheid en inacti-
viteit door de traditionele nadruk op inkomenssteun,’
schreef Halsema in een bundel met de veelzeggende
titel Vrijheid als ideaal.51

Onterecht worden in de bestaande regelingen oude-
ren bevoorrecht boven jongeren, want pensioenvoor-
zieningen, aow en ww zijn allemaal gericht op ar-
beidsduur en leeftijd, meende ze. ‘In een moderne en
geïndividualiseerde samenleving moeten juist voor
jonge en kwetsbare mensen de arbeidsmarkt en de
werktijden verregaand worden geflexibiliseerd, de ver-
houding tussen arbeid en zorg grondig worden herzien
en ondersteunende faciliteiten als persoonsgebonden
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budgetten voor bijvoorbeeld de kinderopvang worden
uitgebreid. Voor ouderen worden de mogelijkheden
voor langere arbeidsparticipatie vergroot door bijvoor-
beeld een flexibele aow-leeftijd te introduceren.’ Met
afschuw constateerde Halsema dat linkse politici de
verzorgingsstaat blijven omhelzen, maar tegelijkertijd
– onder het mom van terrorismebestrijding – meewer-
ken aan het sluipenderwijs opofferen van de democra-
tische rechtsstaat.

De meest concrete en alomvattende invulling van
het nieuwe denken van de Tweede Kamerfractie van
GroenLinks zag het licht in Vrijheid eerlijk delen –
vrijzinnige voorstellen voor sociale politiek.52 Net als
Wouter Bos kozen Halsema en fractiegenote Ineke van
Gent voor het Scandinavische model als ‘veel aantrek-
kelijker’ dan het Rijnlandse en het Angelsaksische so-
ciaal-economisch stelsel.53 Ook de vakbeweging kreeg
er nu van langs. ‘De sociale partners in het poldermo-
del zijn mede verantwoordelijk. De polder werkt goed
voor loonkostenbeheersing en sociale rust, maar laat
outsiders in de kou staan.’ In cao’s en in de Sociaal-
Economische Raad ‘staan de belangen van werkne-
mers voorop’. 

Opmerkelijk is dat de auteurs de laagste lonen te
hoog vonden: ‘Voor mensen zonder baan is het schan-
delijk dat de laagste loonschalen ruim boven het mini-
mumloon liggen.’ Dat vermindert de kans op werk.
Terwijl geestverwanten van GroenLinks tegen globali-
sering demonstreerden, zag de fractie vooral positieve

gevolgen. ‘Uitwisseling van goederen, diensten, ideeën
en mensen heeft voordelen voor rijke én arme landen.’
Natuurlijk, er zijn negatieve effecten, zoals voor het
milieu, maar die kun je beïnvloeden.

Om meer mensen kansen te geven wilde Groen-
Links het ontslagrecht voor werknemers in vaste dienst
en voor ambtenaren versoepelen. In ruil daarvoor
dient de werkgever zich in te spannen voor de per-
soonlijke ontwikkeling van zijn mensen. Werkenden
krijgen een gedeeltelijk basisinkomen om de mini-
mumloonkosten voor werkgevers fors te verlagen. De
ww wordt hoger, maar korter van duur. Na een jaar
werkloosheid krijgt iedereen werk of scholing via een
‘participatieloon ter hoogte van het minimumloon’.
Cao’s worden onderworpen aan een internetreferen-
dum onder alle werknemers in een sector. Het staats-
socialistisch paternalisme van de cpn – een van de par-
tijen die in GroenLinks is opgegaan – was dood en be-
graven.

Enkele traditioneel linkse oplossingen verdwenen
niet bij het vernieuwde GroenLinks. Net als Bos pro-
pageerden Halsema en Van Gent een terugkeer naar
inkomensnivellering. ‘Er komt een nieuw, hoog tarief
vanaf 100000 euro.’ In de Tegenbegroting 2005-2006
bepleitte GroenLinks vanaf een ton inkomen een ta-
rief van 70 procent. Ook moet vermogen zwaarder
worden belast. Hypotheekrente- en pensioenaftrek
gaan op de schop, evenals de veel te bureaucratische le-
vensloopregeling. Na 40 jaar werken krijg je recht op
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aow in plaats van op je 65ste. Rijke bejaarden gaan er-
aan meebetalen. GroenLinks wilde dit overigens al
sinds de oprichting in 1989.

Haat-liefdeverhouding met de vakbeweging
Net als de pvda van Bos kreeg GroenLinks onder
Halsema een steeds moeizamer verhouding met de
vakbeweging. In april 2004 steunde GroenLinks nog
één geïntegreerd stelsel voor levensloop en prepensi-
oen. Dat gebeurde in een monsterverbond met fnv,
pvda, sp en de rechts-populistische lpf. Afschaffen
van vut en prepensioen was volgens GroenLinks een
aanslag op de solidariteit. Nadrukkelijker dan de
pvda nam GroenLinks deel aan de grote demonstratie
op het Museumplein. Hand-in-hand met de sp fulmi-
neerde Halsema tegen het kabinetsbeleid en voor het
handhaven van wat ze later zou bestempelen als dure
regelingen die de solidariteit tussen jong en oud
ondergraven.

Volgens Henk van der Kolk, voorzitter van fnv-
Bondgenoten en lid van GroenLinks, trapten de au-
teurs van Vrijheid eerlijk delen in ‘valkuilen die de neo-
klassieke ideologen hebben gegraven’. ‘Het ontgaat
hen dat hun pleidooi voor meer flexibiliteit via een
versoepeling van het ontslagrecht regelrecht voort-
vloeit uit de veranderde politieke en economische ver-
houdingen. Het bevestigt de verzwakte positie van de
werknemer op de arbeidsmarkt, in plaats van dat het
die verbetert,’ schreef Van der Kolk in De Helling.54

Van der Kolk betreurde de anti-vakbondsstemming
die ook GroenLinks in de greep leek te krijgen. ‘De re-
latie van Halsema en Van Gent met de vakbeweging is
in het beste geval te typeren als een haat-liefdeverhou-
ding. Zo’n beetje alles wat er mis gaat wordt op het
bordje van de vakbeweging geschoven.’ Fijntjes wees
hij erop dat in het door pvda en GroenLinks geprezen
Scandinavische model de vakbeweging een grote rol
speelt: ‘Een model van meebesturen dat veel verder
gaat dan in Nederland.’ Het poldermodel is in Groen-
Links niet populair meer, merkte ook Marco Wilke,
lid van de Sociaal-Economische Raad – de kroon op
het poldermodel – en bestuurder van het wetenschap-
pelijk bureau van GroenLinks. De ser beschermt vol-
gens Halsema en Van Gent immers evenzeer de in-
siders die het al goed hebben. Vilein schreef Wilke dat
een groot deel van het ww-geld naar uitkeringen voor
oude mannen gaat. Daarmee zou in de redenering van
Halsema en Van Gent zijn aangetoond dat het ww-
stelsel oude mannen onevenredig bevoordeelt.55

Terugblikkend kan het Museumplein symbool
staan voor de laatste opflakkering van een brede linkse
oppositie. Sindsdien gaan de drie partijen en de vak-
centrales fnv en cnv ieder hun eigen weg. ‘We hebben
met alle partijen gesproken ter voorbereiding van de
verkiezingsprogramma’s, maar bij de pvda duurde het
wat langer om binnen te komen’, aldus een beteuterde
fnv-voorzitter Agnes Jongerius in de zomer van
2006.56

65

JaarBoekWBS_06_Binnen_Def  19-10-2006  15:03  Pagina 65



De SP als tegenpartij
‘In het verleden waren ppr, psp en cpn heel veel tégen
van alles. Met dat nee, nee, nee hoor je heel gauw je ei-
gen echo’, zei toenmalig GroenLinks-fractieleider Ria
Beckers in 1992.57 ‘Het kan zijn dat je ergens te veel op
gefixeerd raakt, zó sterk dat de ontwikkeling de andere
kant uit je ontgaat. Dat mag GroenLinks niet overko-
men,’ voegde ze eraan toe. GroenLinks moest meer
dan ‘klein links’ een rol spelen in het politieke ver-
nieuwingsproces. Halverwege het kabinet-Balkenende
II brak GroenLinks met veel oude vormen en gedach-
ten. De partij poogde, in sommige opzichten eerder
dan de pvda, aansluiting te vinden bij de sociaal-indi-
vidualistische behoeften van burgers.

De Socialistische Partij bleef nog het dichtst bij de
tegenpartijrol die Beckers verafschuwde. Wie achter
het vrolijke charisma van sp-leider Jan Marijnissen
keek, zag vooral onvrede en populistisch ressentiment.
‘Bestaande verworvenheden’ zijn in het sp-denken
vrijwel altijd beter dan nieuwe ideeën. Net als Wouter
Bos bracht ook Marijnissen in 2005 een visiedocument
uit: een 159 bladzijden lang interview in boekvorm.
Met weemoed keek Marijnissen terug naar de ‘sociaal-
democratische consensus’ vanaf het einde van de
Tweede Wereldoorlog tot eind jaren zeventig, ‘die ge-
baseerd was op de opbouw van sociale zekerheid en
collectieve voorzieningen’. Begin jaren tachtig begon
het in zijn visie mis te gaan met Nederland. Toen start-
te ‘de afbraak’.58 Zijn oplossing bestaat voor een deel

uit terugdraaien van beleid van de afgelopen kwart-
eeuw. Zo wil hij voor inkomens ‘boven de twee ton’
een belastingtarief van 60 procent in plaats van het
huidige maximum van 52 procent. Als belangrijke din-
gen geld kosten, dan moet dat maar. Het oplopen van
de staatsschuld is minder erg dan het ontstaan van ‘een
maatschappelijke schuld’.59

Anders dan in de eigen beginjaren, toen de sp zich
laafde aan het marxisme-leninisme, ‘verrijkt met het
denken van Mao’ en bereid tot een gewelddadige om-
verwerping van het kapitalisme,60erkent de sp in-
middels de vrije, ondernemingsgewijze productie als
maatschappelijk fundament. Van ‘alle productiemid-
delen in handen van het volk’ is de partij geëvolueerd
naar een partij die zegt: ‘Marktwerking en kapitalisme
[...] kunnen de vooruitgang dienen.’61 Maar het mag
niet het enige fundament zijn. ‘Juist om te voorkomen
dat bedrijven alleen hun eigenbelang nastreven [...]
heb je een overheid nodig die ingrijpt en die de voor-
waarden bepaalt waarbinnen het eigenbelang zijn gang
mag gaan.’62

Terug naar de jaren zeventig
Marijnissen beschuldigt Balkenende ervan dat hij de
economische situatie van Nederland systematisch slech-
ter voorstelt dan de werkelijkheid rechtvaardigt. ‘Zo
probeert hij de geesten rijp te maken voor harde maatre-
gelen in de sociale zekerheid.’ Terwijl Marijnissen in
veel maatschappelijke kwesties waarschuwde tegen
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‘wegkijken’, had hij er op het terrein van de sociaal-eco-
nomie zelf een handje van. ‘Nederland kreeg onlangs
van het toonaangevende blad The Economist een 8,62
voor het investeringsklimaat! Nou, zulke cijfers scoorde
ik niet op de middelbare school,’ schamperde hij.63 Ma-
rijnissen vertelde er niet bij dat Nederland enkele jaren
eerder nog op 10 stond en vervolgens op 9,1.64

Zoals de verslechterende economische positie van
Nederland geen probleem was, vielen ook de gevolgen
van de vergrijzing volgens Marijnissen mee. Die wer-
den ‘schromelijk overdreven’. Want ‘als mensen tien
jaar langer leven, leven ze over het algemeen ook lan-
ger gezond’,65 redeneerde hij. Relatief meer oudere
mensen is geen ramp maar een zegen: ‘Laten we het
liever over de zilveren golf dan over de grijze golf heb-
ben.’ Net als pvda en GroenLinks wilde hij de aow-
premie via het belastingstelsel verrekenen.

In zijn interviewboek gaf de sp-voorman conse-
quent ‘de regering’ of ‘de werkgevers’ de schuld van
dingen die soms ook bepleit worden door pvda en
GroenLinks. ‘Deze regering is willens en wetens bezig
om de jongeren op te hitsen tegen de ouderen en de
eeuwenoude, vanzelfsprekende solidariteit tussen de
generaties te ondergraven’, zei Marijnissen bijvoor-
beeld. Dat je die solidariteit houdbaarder kunt maken
door afscheid te nemen van oude arrangementen, wil-
de er bij hem niet in.

De demonstratie op het Museumplein werd vooral
een succes door groeiende onvrede bij georganiseerde

werknemers, die de sp volgens Marijnissen al veel lan-
ger in de peiling had dan de leiders van fnv en cnv.
‘De irritatie onder de vakbondsleden, die al heel groot
was bij het najaarsakkoord van 2003, is daarna door
toedoen van het kabinet verder gegroeid en op 2 okto-
ber zag je de kwalitatieve omslag. Toen heeft de top
van het fnv én van het cnv ingezien dat als ze nog eni-
ge geloofwaardigheid wilden behouden onder hun le-
den, ze de stormbal moesten hijsen.’66 Marijnissen
verweet de bonden dat ze te veel meedachten met
werkgevers en kabinet. De vakbeweging was zich vanaf
de kabinetten-Lubbers ‘gaan aanpassen, aanpassen en
nog eens aanpassen’. ‘Er is een beweging gaande van
mensen die zeggen: “Ja maar wacht even, de vakbewe-
ging is niet meer van ons, terwijl zij dat wel hoort te
zijn.”’67 Terwijl pvda en GroenLinks in het beleid dat
ze na 2 oktober 2004 ontwikkelden, op sommige
onderdelen alweer afstand nemen van de vakbewe-
ging, vindt de sp dat de vakbeweging nog lang niet ra-
dicaal genoeg is. 

Opmerkelijk genoeg werd een van de stokpaardjes
van Marijnissen – ‘dat de armen armer en de rijken rij-
ker worden’ – onderuitgeschoffeld door Ewout
Irrgang, die in 2005 voor de sp Tweede Kamerlid werd.
In zijn oude functie als medewerker van De Neder-
landsche Bank schreef hij dat tussen 1990 en 2003 de
inkomensongelijkheid niet is toegenomen.68 Na een
bericht daarover in de Volkskrant69 haastte Irrgang zich
te verklaren dat het kabinet-Balkenende ii buiten de
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onderzochte periode valt.70 Maar Tweede Kamerlid
Stef Blok (vvd) wees er terecht op dat Marijnissen ook
in die eerdere periode al schreef over vermeende ver-
groting van inkomensongelijkheid.71

Niet in alles wilde Marijnissen terug naar de sociaal-
democratische jaren zeventig. De erfenis van onder-
wijsminister Van Kemenade en andere pvda’ers is hem
een gruwel: ‘De basisvorming in het voortgezet onder-
wijs is een van de uitvloeisels van het doorgeslagen
egalitaire denken uit de jaren zestig. Daar wordt van
kinderen die met hun handen wilden gaan werken en
zó leren, gevraagd om eerst twee jaar lang vijftien theo-
retische vakken te doen. Het gevolg is frustratie,
schoolverzuim en uiteindelijk veel drop-outs.’72

Wouter Bos was inmiddels ook zover. Hij merkte
dat de pvda in onderwijsland vaak gehaat werd: gekge-
draaid waren ze daar door de over elkaar buitelende
hervormingen. Bos bepleitte meer keuzevrijheid voor
studenten, maar ook selectie aan de poort.73

Omgekeerd volgde de sp de pvda in groeiende aan-
dacht voor het midden- en kleinbedrijf.74 In het mi-
lieubeleid stond de sp ver af van GroenLinks, al had
scepsis over het broeikaseffect bij Marijnissen plaatsge-
maakt voor ‘ernstige zorg’. Maar het autogebruik –
ook zo’n verworvenheid uit de jaren zeventig – hoefde
niet te worden teruggedrongen. Auto’s worden immers
steeds schoner. Over ontwikkelingssamenwerking zal
de sp het niet snel eens worden met andere partijen.
Voor het bestaande Nederlandse beleid had Marijnis-

sen een simpel alternatief: ‘We besluiten om gewoon
één land te adopteren en daar al ons geld en onze ener-
gie in te steken. Dat we bijvoorbeeld zeggen: “Neder-
land adopteert Sierra Leone.”’ 

Nationalistische campagne tegen Europa
Eén groot succes tijdens Balkenende ii kan de sp op
haar conto schrijven: het ‘nee’ tegen het Grondwette-
lijk Verdrag – populair de ‘Europese grondwet’ ge-
noemd – bij het raadgevend referendum dat werd ge-
houden op initiatief van Tweede Kamerleden van
pvda, d66 en GroenLinks. De nee-pleiters werden
hierbij geholpen door de stuntelige manier waarop het
kabinet campagne voerde. Toen Balkenende in het Al-
gemeen Dagblad75 zei dat hij bij een ‘nee’ in Brussel
voor gek staat, was dat voor veel twijfelaars waarschijn-
lijk een laatste duwtje om het kabinet te dwarsbomen.
Op een sp-bijeenkomst hield Tweede Kamerlid Harry
van Bommel de krant triomfantelijk omhoog.76

Onderzoek van Hans Anker leert dat Europa het slag-
veld werd van een brede vertrouwenscrisis tussen ‘de
politiek’ en de bevolking.77

Europese samenwerking was sinds jaar en dag de
hoeksteen van het Nederlandse regeringsbeleid. De
sp, trouw aan haar tegenpartijstijl, liep voorop in het
pleidooi voor een ‘nee’ tegen de bekroning daarvan in
de vorm van een nieuw verdrag. De sp zag meer in een
lossere samenwerking tussen staten. ‘In de weten-
schap dat er nu eenmaal geen Europees volk bestaat,
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denk ik dat de enige oplossing is om geen federatief
Europa te maken. Dat zou, denk ik, een grote mis-
kleun zijn met misschien levensgevaarlijke gevolgen’,
zei Marijnissen. Hij vreesde zelfs dat landen in-
middels dermate afhankelijk waren geworden van Eu-
ropa dat ruzie over de koers grote, ‘zelfs militaire’ ge-
volgen kon hebben,78 precies omgekeerd aan het ar-
gument van de founding fathers: nooit meer oorlog
tussen de landen van Europa.

‘Het grote centrale net begint zich te sluiten om alle
landen en dat begint overal pijn te doen’ was het
spookbeeld waarmee sp’ers de boer op gingen. Behalve
wat extra economische groei heeft ‘Europa ons niet zo-
veel gebracht, alleen maar ellende’.79 Afremmen, was
het adagium. Uittreden was ‘in dit stadium niet rea-
listisch’.80 Angst dat het Nederlandse sociale beleid via
Europa wordt uitgekleed, speelde in het sp-discours
een hoofdrol. ‘De neoliberale agenda van de vvd sluit
naadloos aan bij de economische agenda van de eu,’
stelde kamerlid van Bommel in een toespraak op de
Universiteit Leiden. ‘Dat sociaal-democraten in ver-
schillende landen van de eu steun geven aan die agen-
da zegt weinig over de eu als project, maar des te meer
over de hedendaagse Europese sociaal-democratie.
Traditioneel klinkt er uit die hoek bescheiden tegenge-
sputter als onder druk van de eu flexibilisering van de
arbeidsmarkt, langer doorwerken en minder sociale
zekerheid wordt bepleit. Maar er werkelijk vóór gaan
liggen is nooit aan de orde.’ Hij noemde het ‘een slim-

me zet’ om oud-premier Wim Kok aan het hoofd te
zetten van een werkgroep die adviseerde over de doel-
stelling de eu de meest concurrerende economie ter
wereld te maken. ‘De vaderlandse politieke geschiede-
nis heeft geleerd dat de grootste veranderingen op so-
ciaal gebied, ook verslechteringen, alleen met steun
van de sociaal-democraten kunnen worden doorge-
voerd. Die Nederlandse les wordt nu ook Europees ten
uitvoer gebracht.’81

Met haar nationalistische anticampagne bevond de
sp zich in het gezelschap van de lpf, de kleine christe-
lijke partijen en de afgesplitste vvd’er Geert Wilders.
Alle andere partijen, inclusief pvda en GroenLinks,
pleitten voor het verdrag. Volgens de sp ‘vernachelde’
de pvda de burger. Een folder waarop de sp een Euro-
pese kaart toonde met een Nederland dat in zee ver-
dwijnt, wekte de woede van GroenLinks-fractievoor-
zitter Halsema. Martin Mevius constateerde in De
Groene Amsterdammer op weg naar het referendum
‘een linkse burgeroorlog’ in plaats van linkse samen-
werking.82

Tijdens de referendumcampagne kreeg pvda -leider
Bos het verwijt dat hij zich te veel op de achtergrond
hield. Hij was voor de grondwet, maar wilde als oppo-
sitieleider niet in het regeringskamp getrokken wor-
den. Bovendien bleek uit peilingen dat een groot deel
van zijn achterban gevoelig was voor de sp-sentimen-
ten. ‘Zoals Marijnissen ermee omgaat, is een politiek
leider niet waardig,’ meende Bos. ‘In een spotje zegt
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hij: als je die grondwet te moeilijk vindt, kun je maar
beter tegen stemmen. Ruim 400 pagina’s is best moei-
lijk, maar het vervangt verdragen van 2800 pagina’s.
Als politiek leider heb je de verantwoordelijkheid inge-
wikkelde dingen uit te leggen. Je neemt de kiezer se-
rieus als je zegt: dit is moeilijk, maar wel belangrijk.
Marijnissen vergroot de kloof tussen burger en poli-
tiek.’ Bos wees erop dat de vakbeweging de grondwet
eveneens wilde. ‘Jan Marijnissen zou zich goed in de
oren moeten knopen dat Nederlandse vakbonden via
Europa dingen hebben binnengehaald die ze er in
Nederland niet doorkregen. Zoals het recht op gelijke
beloning en pensioenen voor mannen en vrouwen.
Dat is in Brussel geregeld, Nederland moest zijn wet-
ten aanpassen.’83

Nadat op 1 juni 2005 ruim 62 procent van de kiezers
de grondwet had afgewezen, verzette de pvda de ba-
kens, net als overigens regeringspartij cda. Er sloop
een licht eurosceptische toon in haar bijdrage aan het
debat. Een pvda -werkgroep nam afstand van het stre-
ven naar steeds verdere eenwording. De pvda wilde nu
‘een flexibel samenwerkingsverband van nationale sta-
ten die op die terreinen samenwerken waar dat duide-
lijk een meerwaarde heeft boven ieder voor zich. De
vorm van die samenwerking kan verschillen per be-
leidsterrein en vaak ook binnen beleidsterreinen per
specifiek thema’.84 GroenLinks bleef enthousiaster
over het aloude streven naar hechtere samenwerking,
evenals d66. 

Ook op defensieterrein sloegen de linkse oppositiepar-
tijen verschillende paden in. sp en GroenLinks wilden
absoluut niet weten van Nederlandse militaire bijdra-
gen in Irak en Afghanistan. In de pvda verliep de dis-
cussie genuanceerder. De oorlog in Irak werd door de
pvda niet gesteund, de stabilisatiemacht – met Neder-
landse militairen in al-Muthanna, wel. Deelname aan
operatie Enduring Freedom met Nederlandse mariniers
en commando’s in Afghanistan werd door de pvda af-
gewezen. Het zenden van provinciale reconstructie-
teams naar het noorden van het land en de wederop-
bouwmissie in Uruzgan kregen steun, al kon die laat-
ste missie volgens sp, GroenLinks én regeringspartij
d66 aan wederopbouw nauwelijks toekomen omdat
de Taliban en Al-Qaeda er nog volop actief waren. 

Verschillen in oppositie vaak klein
Tweede Kamerlid Diederik Samsom (pvda) heeft op
basis van het stemgedrag tijdens de kabinetten-Balken-
ende een kwantitatieve analyse gemaakt van de ver-
houdingen tussen de verschillende partijen in de Ka-
mer.85 Bij wetten en amendementen bleek dat de ver-
schillen tussen de pvda, sp en GroenLinks redelijk
klein waren.86 Een vergelijking met de stemverhou-
dingen in het ‘paarse’ jaar 2000, toen de pvda onder
Wim Kok regeerde met vvd en d66 en de christen-
democraten de oppositie aanvoerden, leert dat de
pvda in het politieke landschap toen een centrumposi-
tie innam, terwijl zij onder Balkenende duidelijk naar
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links is opgeschoven. De grootste overeenkomsten tus-
sen de linkse drie deden zich voor op het terrein van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (begrotingen, Wet
Werk en Bijstand, Wet Kinderopvang, levensloop,
Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen en Al-
gemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen). Ner-
gens was de afstand tussen pvda en cda groter dan
hier. d66 zat heel dicht op cda en vvd, terwijl de
ChristenUnie naar links neigde. De Wet Werk en Bij-
stand zorgde voor verschillen binnen links.

In de zorg trokken pvda, sp en GroenLinks vrijwel
één lijn bij de Zorgverzekeringswet. Bij de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning (wmo) week de sp in een
klein aantal gevallen af van pvda en GroenLinks. Gro-
tere verschillen waren te zien bij de Wet Toelating
Zorg, de Wet Medisch Onderzoek en de jeugdzorg. Bij
Economische Zaken (gaswet, telecom, elektriciteits-
wetten, Schiphol, mededinging) stonden de drie dicht
bij elkaar. Op belastingterrein was de linkse oppositie
minder hecht dan gemiddeld: GroenLinks en sp ston-
den hier wat verder van elkaar af. Onderwijs zorgde
ook voor verschillen binnen links. De sp verkeerde op
relatief grote afstand van pvda en GroenLinks. Overi-
gens waren hier ook grote tegenstellingen tussen cda,
vvd en d66.

Op Justitie (terrorismewetgeving, strafmaxima etc.)
was links zeer eensgezind. Bij cameratoezicht en afge-
schermde getuigen was er wel sprake van afwijkend
stemgedrag. Regeringspartij d66 stond hier dicht bij de

oppositie. Dat gold ook voor milieu, natuur en land-
bouw. Grote verschillen waren zichtbaar bij Verkeer en
Waterstaat. Hier nam de pvda (evenals de Christen-
Unie) een centrumpositie in en kwam ze dichter bij
cda en vvd. De bestuurlijke inrichting van Nederland
(herindeling, veranderingen in het reglement van orde
van de Tweede Kamer, referendumwetgeving, partij-
subsidies etc.) toonde de allergrootste verschillen tus-
sen de linkse drie. Bij herindelingen stemde de sp altijd
anders dan pvda en GroenLinks. De pvda stond op dit
terrein heel dicht bij cda en vvd.

Samsom concludeert dat voor de pvda samenwer-
king met het cda moeilijker is dan met GroenLinks en
sp. Als de verkiezingsuitslag van 22 november 2006
een werkbare meerderheid geeft aan pvda, sp en
Groenlinks, moet de pvda volgens hem zo’n coalitie
verkiezen boven een combinatie met het cda. Dat
Samsom als een van de weinige pvda-kamerleden al ja-
ren openlijk pleit voor een linkse coalitie, zal daar niet
vreemd aan zijn. Gek genoeg laat hij de vvd en d66 –
waarmee de pvda tussen 1994 en 2002 langdurig suc-
cesvol samenwerkte – buiten beschouwing. Vooral op
de ‘harde’ sociaal-economische thema’s zijn de ver-
schillen met het cda groot, blijkt uit zijn eigen cijfers.
Het verschil met de vvd is nauwelijks groter.

Gunstige uitgangspositie voor een nieuw kabinet
Een nieuw kabinet heeft een gunstige uitgangspositie
voor nieuw beleid, mede dankzij de structuurhervor-
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mingen van de kabinetten-Balkenende en de sinds
2006 oplevende economie, geholpen door de gematig-
de looneisen van de vakbeweging in deze periode. In-
tellectueel staat Wouter Bos op voorsprong waar het
gaat om de belangrijkste hervorming die de komende
jaren in gang moet worden gezet: het opvangen van de
gevolgen van de vergrijzing. cda en vvd vertonen hier
duikgedrag terwijl maatregelen volgens deskundigen
als cda -econoom Lans Bovenberg onafwendbaar
zijn.87 Voor het door Bos gewenste tweepartijenkabi-
net maakt het inhoudelijk niet veel uit of de pvda te-
rechtkomt bij de vvd of het cda. De strengheid die
Bos propageert tegen ‘jongeren die er op scholen een
zootje van maken’ en ‘Marokkanen die niets met onze
samenleving hebben’en het bouwen van ‘veel meer
duurdere woningen’ in de steden88 kan met allebei.
Grote hervormingen uit de afgelopen periode zal Bos
niet terugdraaien.89 Over het afschaffen van de no-
claimkorting in de zorg valt met vvd en cda waar-
schijnlijk wel te praten.90 Evenals over de levensloop-
regeling en het verbeteren van de positie van alleen-
staanden. Het stoppen met herkeuringen van oude
wao-gevallen ligt ingewikkelder, evenals de toekomst
van de Joint Strike Fighter (jsf).

Een zeer lastig onderdeel in de kabinetsformatie
wordt de linkse wens – die in verschillende vormen
terugkomt in de plannen van pvda, sp (60 procent bo-
ven 200000 euro) en vooral GroenLinks (70 procent
vanaf 100000 euro) – om belastingtarieven te verho-

gen. De vvd wil een forse belastingverlaging. Bos is
zich bewust van de steeds kritischer houding van de
middenklasse ten opzichte van gedwongen afdrachten
van belastingen en premies,91 maar trekt niet de con-
clusie dat lastenverzwaringen altijd gecompenseerd
moeten worden. 

GroenLinks als derde coalitiepartner
Sinds 1994 was er meestal een derde partij nodig voor
een werkbare meerderheid. Twee partijen bleven in het
bestek van dit hoofdstuk buiten beschouwing: d66 en
de ChristenUnie.
Als het links-liberale d66 weer opkrabbelt uit de elec-
torale malaise, is het in de toekomst zeker een logische
derde partij in kabinetten met de pvda. In 2006 spelen
de Democraten geen rol van betekenis. Na twaalf jaar
vrijwel onafgebroken regeringsdeelname zijn zij hard
toe aan herbezinning.92 Als de ChristenUnie in het
parlement wat groter wordt dan de drie zetels tijdens
de afgelopen periode, is zij zeker geschikt als derde
partner. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 7
maart 2006 telde de ChristenUnie een recordaantal
van 71 wethouders.93 De ChristenUnie – links op ma-
teriële kernthema’s van de pvda, rechts op immateriële
kernpunten van het cda – past waarschijnlijk beter bij
een kabinet met het cda dan het steeds liberalere
GroenLinks.

Als Wouter Bos moet kiezen tussen de sp en Groen-
Links, wijst alles erop dat hij de sp links laat liggen ten
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gunste van GroenLinks. In de nieuwe colleges die in
2006 zijn gevormd, kreeg GroenLinks drie keer zoveel
wethouders als de sp. ‘De socialisten worden meer als
actiepartij dan als compromissensluiter gezien – ook
door hun eigen kiezers,’ concludeerde de Volkskrant in
een commentaar. Deze krant stelde tevreden vast dat
de pvda gekozen had voor brede samenwerking boven
‘smalle linkse programcolleges’.94 Alleen Groningen en
Nijmegen kregen een links driepartijencollege, in Am-
sterdam deden pvda en GroenLinks het zonder de sp.

Bos waarschuwt dat GroenLinks en de sp in de re-
gering ‘grotere offers moeten brengen dan de pvda’.95

Zelfs de linkervleugel- pvda’ers Samsom en Adri Dui-
vesteijn noemen als voordeel van een linkse samenwer-
king dat uit ‘het hele spectrum van linkse standpun-
ten’, ‘van pragmatisch tot dogmatisch’ een ‘redelijke’
progressieve ‘middenweg’ kan worden geformuleerd.96

De sp moet dus haar dogmatiek inleveren, maar wat ze
kan bijdragen, is voor Bart Snels onduidelijk. sp’ers
voeren volgens de directeur van het wetenschappelijk
bureau van GroenLinks vooral actie tegen ongewenst
beleid. ‘Tegen een Europese superstaat, tegen markt-
werking in de zorg, tegen de afbraak van de verzor-
gingsstaat. Maar ik weet nooit precies wat de sp dan
wél wil.’97 Han Noten, pvda -fractievoorzitter in de
Eerste Kamer en hoofdauteur van het pvda -rapport
De Wet van Wederkerigheid, voegt hieraan toe: ‘Het
beeld dat dit kabinet alleen maar met afbraak bezig is,
is me te populistisch en intellectueel lui.’98

De linkse historici Sjaak van der Velden en Dennis Bos
vrezen dat de sp ‘opgeslokt wordt’, ‘de kastanjes uit het
vuur mag halen en de schuld krijgt van alles’. ‘Dan
blijkt men bijvoorbeeld toch niet onder de jsf’s uit te
kunnen en dan gaat de liberalisering gewoon door.’99

Een heel andere grondhouding dan waarvan de Am-
sterdamse GroenLinks-lijsttrekker Maarten van Poel-
geest blijk gaf bij de installatie van het nieuwe college
van pvda en GroenLinks. Hij noemde het ‘bestuur-
lijke onbetrouwbaarheid als je allerlei contracten zou
opzeggen – al zou je het willen’.100

Wouter Bos speelt op een handige manier sp en
GroenLinks tegen elkaar uit. ‘Het echte probleem
voor een linkse samenwerking ligt niet bij de pvda,
maar zit bij de kloof tussen GroenLinks en de sp. Ze-
ker nu GroenLinks de vrijheid heeft omarmd is er een
groot verschil tussen die twee. Wij zitten daar precies
tussenin.’101 Volgens GroenLinkser Marco Wilke kun-
nen de nieuwe sociaal-economische opvattingen van
pvda en GroenLinks ‘uitstekend samengevoegd wor-
den tot één hoofdstuk van een regeerakkoord’.102

Misschien moet de sp wel blij zijn dat zij niet snel
gevraagd zal worden voor regeringsdeelname. De sp
overleeft alleen als zij zichzelf blijft, haar populistische
karakter handhaaft en vanuit een ‘moreel socialisme’103

het bestaande kan verdedigen tegen ingrijpende her-
vormingen in een hang naar een oude, besloten
samenleving. Uit de Werdegang van de lpf is gebleken
dat dit niet te combineren is met regeringsdeelname.
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Fors electoraal verlies ligt dan op de loer. De lpf ging
er volledig aan onderdoor. Groot verschil is overigens
wel de strakke discipline bij de socialisten. Het belang-
rijkste kenmerk van de lpf was chaos.

Toen Marijnissen in juli 2006 de optie van een kabi-
net van pvda, cda en sp opperde,104 werd zijn weblog
overspoeld met verontruste reacties. ‘Als tegenstem-
men niet meer mogelijk is, blijven we toch lekker

thuis’, klonk het.105 De rol van stevige oppositiepartij –
tegen de ‘sociaal liberale politiek’ die de sp ziet opdoe-
men bij Bos en Halsema106 – lijkt het hoogste wat de
sp kan bereiken. De linkse eenheid op 2 oktober 2004
op het Museumplein was schijn: een gelegenheids-
combinatie voor het protest. Het linkse blok bestaat
niet.
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‘Bij de laatste twee parlementsverkiezingen heeft de
kiezer [...] het signaal afgegeven dat politiek en bestuur
hun uitgangspunt sterker zullen moeten kiezen in het-
geen burgers in hun leefomgeving als problemen en
mogelijkheden ervaren. Mensen willen zich weer kun-
nen herkennen in de school van hun kinderen, het be-
jaardentehuis van hun ouders, en het toezicht in hun
buurt. De verkiezingsuitslag van januari [2003] kan
worden gezien als een roep om een daadkrachtige rege-
ring met een breed draagvlak, die samen met burgers
en hun organisaties wil regeren ter oplossing van de
problemen zoals mensen die zelf ervaren. Het kabinet
beschouwt dit als zijn belangrijkste opdracht. Het wil
door een solide, daadkrachtige en duidelijke opstelling
het vertrouwen bij burgers herstellen en samen met de
samenleving vorm geven aan meer sociale samenhang.’

Dit schreven de onderhandelaars op 11 april 2003 in
het laatste concept van het nooit vastgestelde regeerak-
koord van het nooit beëdigde kabinet van cda en

pvda. Uit deze inleidende tekst spreekt de gezamen-
lijke wens om het bestuur weer dichter bij de burger te
brengen, uit te gaan van de problemen zoals mensen
die zelf ervaren en ruimte te geven voor de eigen ver-
antwoordelijkheid met het doel de sociale samenhang
te versterken. Een voor de hand liggende combinatie
van wat christen-democraten en sociaal-democraten
drijft, en dus niet voor niets de opmaat tot een kleine
veertig pagina’s gemeenschappelijke maatregelen,
waarover op dat moment voor negentig procent over-
eenstemming bestond. De afgeronde tekst zou de
daaropvolgende week aan de Tweede Kamer worden
gezonden zodat, wanneer daar steun van een meerder-
heid was gebleken, in de week na Pasen de informa-
teurs hun eindverslag aan het staatshoofd konden uit-
brengen.

Dat is er niet van gekomen. Zoals bekend heeft de
Majesteit enkele weken later een kabinet  beëdigd dat
aanzienlijk minder in overeenstemming met de verkie-
zingsuitslag was en dan ook op aanzienlijk minder
steun in de Staten-Generaal kon bogen. De vraag is:
waarom? Hoe heeft het kunnen gebeuren dat een
combinatie van de twee grote winnaars van de ver-

78

Naar een definitieve uitschakeling van de linkse kerk?

Over de formatie van 2003 en die van na 22 november 2006

Frans Leijnse*

* Met Piet Hein Donner informateur tijdens de mislukte forma-
tiepoging cda- pvda in 2003.

JaarBoekWBS_06_Binnen_Def  19-10-2006  15:03  Pagina 78



vroegde  kamerverkiezingen van 22 januari 2003, die
bovendien ideologisch minder ver uiteenlagen dan in
het verleden vaak het geval was, niet tot stand kwam?  

Spinsels
De informateurs Piet Hein Donner en Frans Leijnse
zijn bijna tien weken aan het werk geweest, hetgeen in
de parlementaire geschiedenis niet als bijster lang kan
worden gekwalificeerd. Niettemin overheerste bij ve-
len in die tijd het gevoel dat het allemaal erg lang
duurde en dat bitter weinig voortgang werd geboekt.
De belangrijkste bron van deze beeldvorming ligt in
de actieve bewerking van de media (spinning) door
voorlichters en politiek adviseurs uit beide partijen.
Journalisten kregen uit de entourage van de onderhan-
delaars relatief veel informatie die tot de conclusie
moest leiden dat de onderhandelingen moeizaam ver-
liepen en partijen slechts tot minieme concessies be-
reid waren. Dit beeld heeft mede aanleiding gegeven
tot speculaties over het waarom van het afbreken van
de onderhandelingen.1

Zo zou pvda-onderhandelaar Bos verzuimd hebben
vertrouwen te scheppen in de kabinetsdeelname van
zijn partij door zijn uitgesproken wens als partijleider
in de Tweede Kamer te blijven; zo zou hij de onder-
handelingen niet handig aangepakt hebben door zich
steeds te laten vergezellen door een overdaad aan frac-
tiespecialisten, hetgeen bij het cda een onprofessione-
le indruk zou hebben gemaakt; zo zou het streven van

de pvda naar een lang en gedetailleerd regeerakkoord
het vertrouwen bij het cda hebben weggenomen.
Deze beeldvorming was grotendeels in strijd met de
feiten en kennelijk het resultaat van spinning. 

Dat zij niettemin zo gretig aftrek vond in Haagse
kringen, zegt iets over het gebrek aan kritisch-profes-
sionele instelling bij een deel van de parlementaire
pers. Na bijna negen jaar afwezigheid op het Binnen-
hof viel mij bovendien op hoe dubbel de verhouding
van veel politici tot de multimediale beeldvorming is
geworden. Aan weerszijden van de onderhandelings-
tafel liet men de stemming in hoge mate bepalen door
wat de media van ’s morgens tot ’s avonds aan beelden
(en niet aan feiten) de wereld inzonden. Naar mijn
smaak veel, te veel onderhandelingssessies begonnen
met een bespreking van de krantenkoppen of de laat-
ste uitzending van NOVA, alsof hiermee werkelijkheden
werden gecreëerd die voor de informatie van belang
waren. Al te vaak moest er iets ‘rechtgezet’ worden al-
vorens een zakelijker gesprek mogelijk was. 

Die negatieve grondtoon kan een onderhandelings-
instrument zijn, een uitnodiging aan de andere partij
concessies te doen en daarmee vertrouwen te kopen.
Maar het kan ook een bewuste poging zijn geen ver-
trouwen te laten ontstaan. In mijn waarneming hebben
binnen het cda-onderhandelingsteam deze uiteenlo-
pende overwegingen om de voorrang gestreden bij de
keuze om de onderhandelingen in 2003 met duidelijke,
en ook naar buiten uitgedragen tegenzin te voeren. Ver-
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schillende pogingen om in een vroeg stadium van de
informatie vertrouwen te laten groeien door informele
contacten tussen de onderhandelaars en de fracties wer-
den dan ook van cda-zijde afgewezen.

Aanleiding en oorzaak
Toch heeft de belangrijkste oorzaak van het stranden
van de informatiepoging cda-pvda niet in sfeer, toon-
zetting en al of niet bewuste beeldvorming gelegen. In
hun rapport aan het staatshoofd van 12 april 2003 ge-
ven de informateurs een precieze beschrijving van de
omstandigheden waarin de onderhandelingen een dag
eerder zijn afgebroken.2 Zij stellen dat overeenstem-
ming over het geheel van voorstellen ‘binnen handbe-
reik’ lag en dat de pvda zich bereid toonde door te
onderhandelen over de resterende geschilpunten. Ook
geven de informateurs aan dat de cda-onderhande-
laars niet bereid waren door te gaan op basis van de tot
dan bereikte overeenstemming, maar daarentegen een
geheel nieuw voorstel deden voor een budgettair ka-
der. Dit voorstel bood naar het oordeel van de infor-
mateurs geen uitzicht op vruchtbare onderhandelin-
gen gericht op de ‘spoedige totstandkoming’ van een
cda-pvda-kabinet, zoals hun opdracht luidde. 

Enkele dagen na de rapportage aan de koningin is
ook het laatstgenoemde cda-voorstel openbaar gewor-
den, op verzoek van de Tweede Kamer. Daarbij bleek
dat het niet zozeer ging om een afgerond voorstel, als
wel om een waslijst van mogelijke bezuinigingsvoor-

stellen. Iets preciezer omvatte deze lijst voorstellen
waarvan al door het Centraal Planbureau (cpb) was
aangegeven dat zij niet realistisch waren, waarvan al
eerder was gebleken dat de bezuinigingsbedragen niet
klopten, die eerder in de onderhandelingen waren ver-
worpen of in een gewijzigde vorm waren overgeno-
men. Op basis van hetgeen in eerdere onderhande-
lingsronden al aan feiten was vastgesteld, konden de
informateurs niet om twee conclusies heen. Ten eerste
zou deze lijst bij doorrekening door het cpb geen enkel
uitzicht bieden op een budgettair kader dat dichter bij
de doelstellingen van zowel cda als pvda zou liggen
dan het voorstel waartoe men in de onderhandelingen
inmiddels was geraakt. En ten tweede kon van de pvda
in redelijkheid niet gevraagd worden na tien weken
onderhandelen op alle punten wederom bij nul te be-
ginnen. De inzet van het cda kon moeilijk anders be-
schouwd worden dan als een opzegging van het ver-
trouwen in het lopende onderhandelingsproces, de an-
dere daarbij betrokken partij en de informateurs.
Daarmee verviel voor de informateurs de mogelijkheid
aan hun opdracht te voldoen.

Diepere gronden: de erfenis van Paars
Dat het cda de onderhandelingen bewust had afge-
broken omdat er bij deze partij geen vertrouwen be-
stond in het beoogde kabinet en zijn beleid, werd in
het Tweede Kamerdebat door de eerste cda-onderhan-
delaar, Jan Peter Balkenende, ruiterlijk toegegeven.3 In
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alle eerlijkheid stelde hij vast dat de opstelling van het
cda in die eerste weken van april 2003 voor alles inge-
geven werd door een fundamenteel gebrek aan ver-
trouwen in de samenwerking met de pvda. Dit gebrek
aan vertrouwen heeft de informatie vanaf het begin
achtervolgd. Sommige waarnemers stelden dan ook
achteraf vast dat men deze afloop had kunnen voor-
zien. Maar informateurs zijn er nu eenmaal niet om
wat achteraf vanzelfsprekend is reeds vooraf vast te
stellen. Zij hebben de opdracht om iets te onderzoe-
ken dat met een zekere vanzelfsprekendheid voort-
vloeit uit de verkiezingsuitslag en daarbij secundaire
bedenkingen bij de betrokken partijen te overwinnen.
Men kan de informateurs verwijten dat zij, wat het
cda betreft, in dat laatste niet geslaagd zijn. Interes-
santer is echter de vraag wat de oorzaken zijn van dit
wantrouwen bij het cda en of deze in de achter ons
liggende jaren mogelijk minder werkzaam zijn gewor-
den. Die vragen zijn ook met het oog op de formatie
van na 22 november 2006 van groot belang.

Een eerste wezenlijke oorzaak van de vertrouwens-
breuk tussen cda en pvda ligt in de ontwikkeling van
beide partijen gedurende de periode van Paars (1994-
2002). Het cda heeft in die jaren een diepgaande cri-
sis doorgemaakt, maar ook een diepgaande herbezin-
ning op zijn politieke programma, de ‘herbronning’.
Het wisselend electoraal resultaat van het cda heeft
ervoor gezorgd dat een belangrijk deel van de oude
politieke elite uit de machtsposities is verwijderd en

vanaf 2002 een geheel nieuwe groep jonge cda-politi-
ci de partij draagt. Zij staan voor een programma dat
in intensief contact met de leden en het kader van de
partij in de afdelingen tot stand is gekomen en dat
(dus) veel voor gewone mensen herkenbare thema’s
bevat, zoals de problemen van jonge gezinnen, sociale
veiligheid in de buurt, behoud van gemeenschappe-
lijke normen en waarden, angst voor de gebrekkige
integratie van minderheden, zorgen over de jongere
generatie en beschikbaarheid van woningen in kleine-
re gemeenten. Het cda van Balkenende in 2002 lijkt
in niets meer op de met machtspolitiek gepreoccu-
peerde bestuurderspartij van Lubbers en Elco Brink-
man. Het is veeleer een herboren volkspartij die zich
con amore tot de spreekbuis van de niet geheel ge-
ruste (klein)burger heeft gemaakt en daardoor bij het
groeiende oudere electoraat een solide herkenbaar-
heid heeft verworven.

De pvda heeft in de jaren negentig een bijna diame-
traal tegenovergestelde ontwikkeling doorgemaakt. De
sociaal-democraten hebben zich vanaf 1991 bewust los-
gemaakt van hun actieve achterban door de ledende-
mocratie goeddeels af te schaffen.4 Het contact met de
‘gewone man in de partij’ is daarmee geleidelijk verlo-
ren gegaan; het contact met de gewone man in de
straat moest wel volgen. Met de centralisatie van de
kandidaatstelling, de toenemende ‘regie’ vanuit de top
op alle partijactiviteiten en de concentratie op voort-
gezette regeringsdeelname is na 1994 een typische be-
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stuurderspartij ontstaan die alle contact met andere
dan Haagse werkelijkheden verloor.5 In plaats van te
‘herbronnen’ en de sociaal-democratische beginselen
te herijken met het oog op de vragen van een nieuw
tijdperk, koos de partijleiding voor het ‘afschudden
van de ideologische veren’. Vaak is de retorische vraag
gesteld wat hiervoor in de plaats is gekomen. Het ant-
woord is inmiddels duidelijk: het grote morele en in-
tellectuele niets van de macht. De aanwijzing van Ad
Melkert (en niet van Gesinnungspolitiker als Johan Ste-
kelenburg of Job Cohen) als partijleider in 2002 is
veeleer een gevolg dan een oorzaak van deze ontwikke-
ling. De pvda wilde geen volkspartij meer zijn.

Deze sterk uiteenlopende evaringen maakten van
cda en pvda in 2002-2003 partijen die met onbegrip
en achterdocht naar elkaar keken. In het cda had men
moeite te geloven dat met de crisis van 2002 en de
komst van Bos de pvda zijn overwegend etatistische
benadering van het landsbestuur achter zich gelaten
had. De herinnering aan het overheidsgecentreerde
beleidsdenken van Paars i en ii was nog te vers en hier-
voor werd, wellicht met onderschatting van de inbreng
van de vvd, vooral de pvda verantwoordelijk gehou-
den. De heroriëntatie van de pvda onder Bos, die in de
zomer van 2002 was begonnen, had nog te weinig har-
de resultaten laten zien om deze twijfel weg te nemen.
Bij het cda heeft Bos van begin af aan moeten vechten
tegen beelden die vooral door zijn voorgangers waren
gevestigd.

Daar komt ook een zeker ressentiment bij. De machts-
politici van Paars hadden sinds 1994 weinig gelegenhe-
den voorbij laten gaan om het cda te laten voelen dat
deze partij niet alleen effectief uit de macht verwijderd
was (in 1994 nog een belangrijke drijfveer voor de
paarse samenwerking), maar ook blijvend tot politieke
onbelangrijkheid gereduceerd zou worden. De electo-
rale neergang van de christen-democraten leek dit per-
spectief te bevestigen en de regelmatige wisselingen in
het leiderschap voorspelden niet veel beter. Niet meer
bijgestuurd door veel links-sociale ideologische bagage
miste de pvda in 1998 de politieke behendigheid om te
bedenken dat doorgaan met de vvd misschien minder
wenselijk was en een ommezwaai naar het cda meer
voor de hand lag. Integendeel, het cda werd verder in
de hoek gezet, vaker gepasseerd bij belangrijke benoe-
mingen en in de Tweede Kamer waar mogelijk geklei-
neerd. Die bittere ervaring was men in het cda begin
2003 nog niet vergeten.

Diepere gronden: Nolens revisited
Als echte volksbeweging is de katholieke zuil altijd zeer
gepreoccupeerd geweest met de vraag wie de geestelij-
ke leiding van het proletariaat mocht opeisen: zij of de
sociaal-democratie. De concurrentie tussen de katho-
lieke volkspartij en de grote sociaal-democratische par-
tijen is dan ook altijd hard geweest. Men gunde elkaar
niet graag een electoraal succes en de toegang tot de
macht werd wederzijds zoveel mogelijk geblokkeerd.
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Reeds in 1926 formuleerde bisschop Nolens voor de
Roomsch-Katholieke Staatspartij deze eenvoudige
doctrine: katholieken regeren niet met socialisten, dan
in uiterste noodzaak. De naoorlogse geschiedenis laat
zien dat deze doctrine weinig van haar gelding verlo-
ren heeft.6

Weliswaar zijn de arbeiders de arbeiders niet meer,
en zijn de katholieken opgegaan in een christen-demo-
cratisch geheel waarin zij niet altijd de hoofdrol ver-
vullen, maar dat neemt niet weg dat er bij de christen-
democratie nog altijd een sterke electorale rivaliteit
met de pvda overheerst, die het buitengewoon moei-
lijk maakt om vervolgens met deze partij te gaan rege-
ren. Steeds wanneer de verkiezingsstrijd uitloopt op
een nek-aan-nek-race van pvda en cda, is het in de
volgende formatie buitengewoon moeilijk deze partij-
en gezamenlijk in het kabinet te krijgen, ook al geeft
de uitspraak van de kiezer daar alle aanleiding toe. Al-
leen al op puur machtspolitieke gronden is het voor
het cda aantrekkelijker om met de vvd en een kleine
aanvullende partner te regeren dan met de pvda. De
christen-democraten hebben dan een grotere meerder-
heid binnen de coalitie, meer sleutelposities in het ka-
binet, vanzelfsprekend de premier, en kunnen in het
beleid goed de middenpositie houden omdat rechts
door de vvd wordt bediend. Dit is voor het cda hoe
dan ook aantrekkelijker, ook in electoraal opzicht, dan
de rechterflank te moeten vormen van een coalitie met
een linksere pvda.

De Nolens-doctrine, de spanningen tussen Drees en
Romme, de Nacht van Schmelzer, en de extreme in-
compatibilité des humeurs van Van Agt en Den Uyl heb-
ben bij sociaal-democraten het misverstand doen post-
vatten dat de afkeer van de pvda uitsluitend van katho-
lieke snit is. Met de hervormden en zeker met de
gereformeerden zou beter samen te werken zijn, ook al
omdat die er meer sociale opvattingen op na zouden
houden. Deze opvatting vindt weinig steun in de ge-
schiedenis van de naoorlogse periode tot de vorming
van het cda in 1975. Daarin blijkt de pvda zeker zoveel
moeite te hebben gehad met arp en chu als met de kvp.

Na de vorming van de Anti-Revolutionaire Partij
door Abraham Kuyper koos deze er in 1892 bij de door
de liberalen voorgestelde uitbreiding van het kiesrecht
bewust voor een volkspartij te willen zijn, een partij
van de ‘kleine luyden’ uit gereformeerde kring, die het
gehele christelijke volk wilde vertegenwoordigen.7 De
meer elitair ingestelde anti-revolutionairen splitsten
zich daarop onder De Savornin Lohman af in een par-
tij die allengs tot de Christelijk -Historische Unie zou
worden. De arp was daarmee definitief een volkspartij
geworden die zich evenals de katholieke politieke for-
matie in directe concurrentie met de socialisten begaf.
Een zekere socialistenhaat is daardoor ook in calvi-
nistische kring niet onbekend, het bestaan van ‘rode
dominees’ ten spijt. De politieke elites van het pro-
testantse volksdeel stonden niet minder dan die van
het katholieke voor de opgave hun proletariaat weg te

83

JaarBoekWBS_06_Binnen_Def  19-10-2006  15:03  Pagina 83



houden bij de socialistische verleidingen en de ‘klas-
senvrede’ te bewaren. 

De gedachte dat, nu de gereformeerden leidende
posities in het cda hebben ingenomen, een opening
naar de socialisten zal worden gemaakt, is dan ook een
dwaling. Balkenende en zijn medestanders komen in
meerderheid uit gereformeerde plattelandsmilieus
waar de ‘vreze des Heren’ zich van oudsher heel wel
heeft verbonden met de vrees voor de socialisten, iets
wat in calvinistische grotestadsmilieus veel minder het
geval is. In die zin is de huidige ontwikkeling binnen
het cda ook te zien als een verschuiving van de macht
naar het platteland, door een steeds Amsterdamser
wordende pvda smalend afgedaan als ‘de provincie’. 

Opkomend populisme
Men zou deze machtspolitieke en culturele tegenstel-
lingen tussen cda en pvda als uitstervende verschijnse-
len kunnen beschouwen, als een vage reminiscentie
aan vooroorlogse verhoudingen. Dit oordeel gaat ech-
ter voorbij aan de brede herleving van de socialisten-
haat die op de golf van het nieuwe populisme sinds en-
kele jaren in ons land is opgetreden. R.O. Paxton be-
schrijft in zijn interessante analytische studie dat
nieuwe populistische bewegingen in hun ontwikkeling
een aantal kenmerken gemeen hebben met de voor-
oorlogse fascistische stromingen.8 Daarbij noemt hij
het gebruik van de scheldpartij als politiek drukmiddel
evenzeer als straatgeweld, de exploitatie van reële on-

vrede bij groepen achtergestelde burgers, de verbin-
ding met bepaalde commerciële en kapitaalbelangen
(vastgoed), als ook de algemene afkeer van de parle-
mentaire democratie en de vraag om een daadkrachtig
bestuur, onvermijdelijk culminerend in de roep om
een sterke leider. Dit is allemaal bekend, en voor wie
de tekenen wil zien, is het inmiddels ook maar al te
herkenbaar. 

Relevanter voor ons betoog is dat Paxton ook de so-
cialistisch-politieke wortels van het populisme en
(proto)fascisme noemt. Deze bewegingen verwijzen
op een of andere wijze naar een soort oersocialisme,
een gelijkheidsbeginsel waarin de verarmde en verpau-
perde werkers worden geëmancipeerd tot volwaardige
volksgenoten.9 Populistische bewegingen komen op
voor het door politieke en economische macht ge-
knechte gewone volk en pretenderen dan ook een zui-
vere uitdrukking te zijn van de wil van het volk.Bij die
pretentie horen twee andere claims. In de eerste plaats
moet ‘het volk’ als een homogene categorie worden be-
schouwd waarin de tegenstellingen zijn overwonnen,
om namens het volk te kunnen spreken. De volkswil
moet, kortom, niet te gedifferentieerd zijn. Dit wordt
doorgaans bereikt door een onderscheid te maken tus-
sen het volk (‘echte Nederlanders’) en meer of minder
vreemde elementen die zich voor kortere of langere
tijd op óns grondgebied bevinden maar niet tot het
volk behoren. Multiculturaliteit is in die opvatting een
vloek, want zij negeert het bestaan van de homogene
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volksgemeenschap en tast daarmee de legitimatie van
het populisme in de kern aan.

Een tweede claim van het populisme is de stelling
dat het volk gered moet worden van een socialisti-
sche samenzwering. Vrijwel alle populistische bewe-
gingen hebben hun wortels in het socialisme en zet-
ten zich daar zeer scherp tegen af. Zij bestrijden
vooral de pretentie van de grote sociaal-democrati-
sche partijen op te komen voor de belangen van het
volk, meer in het bijzonder de armen en ontrechten.
Het populisme ontleent zijn bestaansrecht aan de
claim dat de sociaal-democraten deze pretentie niet
waarmaken en er dus behoefte is aan een ware poli-
tieke stem van het volk. Deze concurrentie wordt
verscherpt door de beschuldiging dat de sociaal-de-
mocraten moedwillig de belangen van het volk ver-
waarlozen uit machtsbelustheid, geldelijk of politiek
gewin: de socialistische samenzwering.10 De bestrij-
ding van de grote sociaal-democratische volkspartij-
en is een kernelement in het optreden van alle grote
voor- en naoorlogse populistische en (proto)fascisti-
sche bewegingen. Het leerstuk van de socialistische
samenzwering kent daarbij vele varianten, maar is
vast onderdeel van het repertoire van dergelijke be-
wegingen, ook in onze tijd.

De politieke beweging die wijlen Pim Fortuyn in
2001 en 2002 heeft opgebouwd, wordt door Paxton
tweemaal genoemd als een voorbeeld van nieuwe po-
pulistische stromingen in Europa.11 Over het karakter

van deze beweging en de historische parallellen daar-
in kan worden getwist, maar Fortuyn komt onmis-
kenbaar de eer toe een nieuwe en moderne vorm van
socialistenhaat te hebben geïntroduceerd. In zijn vele
polemieken is hij zich steeds nadrukkelijker gaan af-
zetten tegen de ‘linkse kerk’ in het algemeen, en de
Partij van de Arbeid in het bijzonder. Deze strijd, die
allengs meer trekken van een kruistocht begon aan te
nemen, is wel psychologisch ‘verklaard’ door For-
tuyns eigen ongelukkige marxistische verleden (waar-
van ik een klein deel van zeer nabij heb mogen mee-
maken) én door de weigering van de pvda een nuttig
gebruik te maken van zijn grote politieke talenten. 

Deze al te eenvoudige verklaring gaat echter voorbij
aan het feit dat alle populistische bewegingen de soci-
aal-democratie als hun grootste concurrent te vuur en
te zwaard hebben bestreden. Wilde Fortuyn een wer-
kelijk brede volksbeweging op gang kunnen brengen,
en dat wilde hij, dan moest hij de ‘socialistische
samenzwering tegen het volk’ vroeg of laat een promi-
nente plaats op zijn agenda geven. Dat de pvda in die
tijd aan de macht was en zich meer en meer als een cy-
nische bestuurderspartij ontpopte, heeft Fortuyn bij-
zonder geholpen om zijn bestrijding van ‘Den Haag’,
de overheidsbureaucratie en het parlementaire gedoe
naadloos te verbinden met een aanval op de al-
machtige politieke correctheid van links, het multicul-
turalisme en, kortweg, de geestelijke dictatuur van de
‘linkse kerk’. 
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Deze voor Nederland betrekkelijk nieuwe vorm van so-
cialistenhaat is niet met Pim Fortuyn gestorven. De be-
strijding van de ‘linkse kerk’, wat dat ook moge zijn, is
een zelfstandig onderdeel van de neoconservatieve re-
volutie geworden. Electoraal heeft dit de pvda van
Wouter Bos niet te zeer gedeerd en het neoconserva-
tisme lijkt maatschappelijk ook alweer enigszins op zijn
retour. Zonder een politiek intellect van het kaliber
Fortuyn gaat deze mode vanzelf weer over. In de Haag-
se politieke verhoudingen heeft zij echter een meer blij-
vende invloed. Treffend is dat de politieke commenta-
toren zonder veel verbazing kennisnemen van het feit
dat Marco Pastors’ fortuynistische beweging in Rotter-
dam uiteindelijk slechts één programmapunt blijkt te
hebben: de pvda buiten het stadsbestuur houden, an-
ders gebeurt er een ramp met Rotterdam.

Men kan dit nog als extremisme afdoen, interessan-
ter is dat binnen de vvd het bestrijden van de pvda nu
tot een zelfstandig programmapunt is verheven. Men
moet niet te gemakkelijk in historische parallellen ver-
vallen, maar ook dit is klassiek. De rechterkant van het
politieke spectrum heeft altijd actief opengestaan voor
coalities met populistische bewegingen omdat die in
potentie de brede volkssteun hebben die conservatief-
rechts zelf niet kan bereiken. Bovendien droegen deze
bewegingen de belofte in zich links in het algemeen en
de sociaal-democraten in het bijzonder grote electorale
schade toe te brengen. Voor de vvd ligt het dus voor
de hand één lijn te trekken met de populisten en zich

vooral tegen de pvda af te zetten: om een deel van haar
electoraat concurreert zij met de sociaal-democraten.

Het CDA en het populisme
Het cda van Balkenende is een volkspartij, maar ver-
re van een populistische beweging. Toch was het juist
Balkenende die zich in 2001 herkende in de politieke
kritiek van Fortuyn op Paars en de pvda en hem een
politiek bondgenootschap aanbood na de verkiezin-
gen. De wijze waarop het cda onder Paars door met
name de pvda is behandeld, verklaart deze toenade-
ring ten dele. Daar komt bij dat er programmatische
en ideologische overeenkomsten zijn tussen Balken-
ende en Fortuyn die men desgewenst als groot kan
beschouwen, zoals de nadruk op vroegere normen en
waarden, de culturele homogeniteit van het volk, de
idealisering van het simpele gemeenschapsleven op
het platteland en de verbinding van gevoelens van
onveiligheid aan de waarneembaar grotere raciale en
culturele diversiteit van de Nederlanders. De enorme
verschillen die er daarnaast zijn tussen een parlemen-
tair-democratische partij als het cda en een popu-
listische politieke beweging als het Fortuynisme, kan
men desgewenst om politieke redenen ook bagatelli-
seren.

Minstens even belangrijk in de toenadering van 
Balkenendes cda tot Fortuyn was de potentie van deze
laatste om Paars en de pvda in het bijzonder te ver-
slaan. De toenmalige cda -leiding heeft haarscherp ge-
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zien dat Fortuyn een voortreffelijk breekijzer in de
zelfgenoegzame machtspositie van de pvda zou kun-
nen zijn en dat hij meer dan zijzelf in staat zou zijn het
cda weer aan de macht te helpen. Die politieke taxatie
is volkomen juist gebleken. Dat Balkenende uiteinde-
lijk bij de verkiezingen zelf ruim meer zetels haalde
dan de inmiddels van zijn leider beroofde lpf doet
hieraan niet af. Achteraf blijken het vooral linkse kie-
zers van pvda en GroenLinks te zijn geweest die om
tactische redenen op Balkenende hebben gestemd
toen duidelijk werd dat Melkert niet in staat zou zijn
het populisme te stoppen.

Voor populistische bewegingen kan de entree tot de
macht die hun door conservatieve partijen wordt ver-
schaft, het begin van een verdere doorgroei zijn. Het
zou in de toenmalige Nederlandse verhoudingen niet
onwaarschijnlijk zijn geweest dat Fortuyn als premier
of vice-premier zich had kunnen omringen met een
aantal kwalitatief zeer behoorlijke specialisten uit ver-
schillende partijen (niet in de laatste plaats de pvda).
Dan had de lpf kunnen uitgroeien tot een sterke po-
pulistische partij van de macht, waar het cda zijn han-
den vol aan gehad zou hebben. Zonder Fortuyn heeft
de zaak echter een geheel andere wending genomen en
is zijn beweging in tien maanden gereduceerd tot een
factor van geen enkel politiek belang. Het cda heeft
hieraan een kater overgehouden. Het had graag met de
lpf en een inmiddels wonderbaarlijk snel ‘ontpaarste’
vvd vier jaar doorgeregeerd. 

De teleurstelling van het cda heeft bij andere partijen
wel het idee doen postvatten dat de christen-democra-
ten nooit meer met de populisten willen regeren. Dit
idee berust op het misverstand dat de mislukking van
de coalitie met de lpf het cda de ogen geopend zou
hebben voor de gevaren van het populisme. Het feit
dat de christen-democraten er steeds voor hebben ge-
kozen de onversneden en zelfbenoemde populist Rita
Verdonk in hun kabinet te handhaven, duidt er al op
dat dit niet het geval is. Dat zij bovendien in juni 2006
liever het kabinet lieten vallen, daarmee hun kans om
maximaal electoraal te oogsten in het voorjaar van
2007 in de waagschaal stellend, dan deze minister weg
te zenden versterkt het gevoel dat het cda zich niet de-
finitief van het populisme heeft afgekeerd. Veel waar-
schijnlijker is het dat men het optreden van politieke
‘hadjememaars’ als Heinsbroek, Nawijn en Bomhoff
nog steeds als een ongelukkig incident beschouwt.
Zouden zich nieuwe, sterke populistische politieke
krachten melden, dan zijn deze als coalitiepartner voor
het cda niet op voorhand uitgesloten.

Voor alles: de missie van het CDA

Deze pragmatische opstelling tegenover het populisme
vloeit in de eerste plaats voort uit het missionaire ka-
rakter van het huidige cda. De komst van Balkenende
als partijleider is niet de zoveelste machtswisseling in
het cda, zij markeert ook het einde van de herbron-
ning en het begin van de realisatie van een groot ideo-
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logisch project. Dat de macht in 2002 zo onverwacht
weer bij het cda kwam te liggen, is geen toeval maar
een opdracht en vingerwijzing. Jan Peter Balkenende
en zijn Gideonsbende werden geroepen de samenle-
ving naar hun project te hervormen. Coalitievorming
is tegen deze achtergrond een noodzakelijk kwaad:
men laat die partijen aanschuiven die door hun opstel-
ling het project zo min mogelijk verstoren en weert
partijen die er een eigen invulling aan willen geven.

Balkenende is door zijn politieke tegenstanders in
en buiten het cda veel te lang beschouwd als een non-
politicus, aan wie het politiek leiderschap najaar 2001
min of meer bij toeval te beurt is gevallen. Wie echter
nauwkeuriger kijkt naar het optreden van de cda -lei-
der, ziet interessante historische parallellen. Allereerst
natuurlijk met Van Agt die van zijn ongemak met de
politieke mores en het politieke jargon een electoraal
winstpunt maakte. Poseren als de non-politicus die je
karakterologisch bent, kan in een tijd waarin de af-
keer van ‘Den Haag’ een electoraal motief van for-
maat is, buitengewoon lucratief zijn. Balkenendes
spreekwoordelijke onhandigheid in politieke zaken is
geen nadeel. 

In de relatie met de pvda is echter een andere histo-
rische parallel interessanter: die met Abraham Kuyper.
Balkenende is rechtstreeks afkomstig uit de groep or-
thodox-protestantse ‘kleine luyden’ waaruit Kuyper
het kader van zijn Anti-Revolutionaire Partij rekru-
teerde. Hij heeft het Kuyperiaanse gedachtegoed van

huis uit meegekregen. Centraal daarin staat de op-
dracht tot evangelisatie, tot ‘herkerstening’ van het
oorspronkelijk gereformeerde Nederlandse volk dat
onder invloed van de Franse Revolutie, het daaruit
voortgekomen liberalisme en socialisme en de zwakte
van de Hervormde Kerk is afgedwaald. In politicis is
de arp geen belangenbehartiger van het gereformeerde
volksdeel maar de vertegenwoordigster van een breder
volksbelang, dat van terugkeer naar het ware Neder-
landse geloof van direct na de Reformatie.12 In het stre-
ven naar ‘herkerstening’ groeide de figuur van Kuyper
tot een volkse leider van formaat die in eigen kring al-
lengs meer als profeet in bijbelse zin vereerd werd.

Bij Balkenende zien wij eveneens profetische ten-
densen. Dat de vice-voorzitter van de cda -fractie in
de Tweede Kamer de premier zonder een spoor van
ironie vergelijkt met ‘Mozes, die het verdoolde volk uit
het diensthuis leidt naar het beloofde land’, is al een
teken. Eveneens valt op dat de minister van Sociale
Zaken niet in de Tweede Kamer zitting wil nemen om-
dat ‘hij een hervormer is’; dat is dus geen politicus,
maar iemand met een missie. En zo kan ook de nadruk
die de premier na de val van zijn tweede kabinet op 29
juni 2006 legde op de noodzaak van een ‘missionair’
minderheidskabinet, terwijl dit feitelijk niet veel meer
kan doen dan een demissionair kabinet, niet anders
worden gezien dan als een oprecht geloof in de eigen
missie en de legitimiteit daarvan, zelfs als geen parle-
mentaire meerderheid meer voorhanden is. 
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Balkenende wordt eerst en vooral gedreven door de
missie die hij in de samenleving meent te hebben. Een
herstel van ‘normen en waarden’ is het kernstuk van
deze missie, dat zich in onze pluriforme samenleving
niet eenvoudig als ‘herkerstening’ laat omschrijven
maar wel als een terugkeer naar de ‘joods-christelijke
traditie’. De groep rond Balkenende is ervan overtuigd
dat het Nederlandse volk verdwaald is als gevolg van
jarenlange links-liberale veronachtzaming van elemen-
taire (christelijke) waarden en dat het cda in 2002 ge-
roepen is om het de weg terug te wijzen. Bij het ge-
wicht van deze opdracht vallen tijdelijke tegenslagen
als kabinetscrises in het niet.

Kostenconfrontatie
In dit licht is bijvoorbeeld de betekenis van de doel-
stelling ‘begrotingsevenwicht in 2007’ in  het cda -
programma van 2003 meer dan financieel. Dit doel is
een metafoor voor zuinigheid, soberheid en ascese, de
opoffering die van de verwende overheids- en subsi-
dieverslaafde burgers gevraagd wordt om de nieuwe
samenleving op basis van eigen verantwoordelijkheid
te kunnen verwezenlijken. Het stimuleren van de ei-
gen verantwoordelijkheid door confrontatie met de
werkelijke kosten van allerlei collectieve diensten is in
meer algemene zin een centraal onderdeel van de nieu-
we cda -missie. In de oppositieperiode is een minu-
tieus systeem ontworpen om de kosten van de zorg
voor kinderen, ziekte en gezondheid, alsook van het

wonen niet langer door subsidies te drukken maar
rechtstreeks aan de burgers in rekening te brengen om
achteraf naar rato van inkomen een tegemoetkoming
te verstrekken. Dit systeem van kostenconfrontatie en
compenserende toeslagen moet de burger bewust ma-
ken van zijn eigen verantwoordelijkheid voor het ge-
bruik van collectieve diensten. Het vormt een kern-
stuk van de opvatting dat ‘eigen verantwoordelijkheid’
moet worden teruggebracht in de samenleving. Die
‘eigen verantwoordelijkheid’ is een moderne metafoor
voor de in rechtzinnig-protestantse kring principiële
‘vrijheid’ van de individuele gelovige tegenover kerk en
(vooral ook) staat.

Ook op andere punten heeft de herbronning een
nieuwe cda -missie opgeleverd. Zo is in de jaren ne-
gentig een nieuwe gezinspolitiek ontworpen waarin de
problemen van gezinnen met jonge kinderen, zoals het
‘spitsuur van het leven’ en het ‘gezinsdal in het inko-
men’, op de politieke agenda werden geplaatst. De le-
vensloopregeling, die een ingrijpende vernieuwing is
van de overheidsrol ten aanzien van de verhouding van
betaalde en onbetaalde arbeid, is hieruit voortgeko-
men en wordt door het cda beschouwd als een speer-
punt in zijn hervormingsproject. Wat betreft het
onderwijs, is de partij in de oppositiejaren losgekomen
van zijn al te symbiotische verhouding met de grote
confessionele schoolbesturen. Daarvoor in de plaats is
een meer directe, minder institutioneel gekleurde
interpretatie van de vrijheid van onderwijs gekomen,
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waarin de school vooral eigendom van de ouders is en
identiteit en profilering worden aangemoedigd. 

Ten aanzien van de culturele samenhang is de nieu-
we cda-ideologie met de tijdgeest meegegaan en meer
reactionair geworden. De culturele dominantie van de
‘joods-christelijke traditie’ wordt benadrukt en de in-
tegratie van culturele minderheden krijgt trekken van
gedwongen assimilatie. Reminiscenties aan de veilig-
heid van het niet-gemengde plattelandsmilieu van de
voorbije jaren en een diffuse afkeer van het onveilige
multiculturele grotestadsmilieu van nu kleuren deze
ideologie. Zonder openlijk xenofoob te worden appel-
leert het cda aan de behoefte aan eigenheid en gebor-
genheid van de onzekere burger.

De CDA-missie als politiek feit
Bij de beoordeling van de politieke ontwikkelingen in
2002 en 2003 is van belang dat het hier niet om zo-
maar een nieuw partijprogramma gaat. Partijen die
primair op macht en personen gericht zijn, zoals het
cda in de jaren zeventig en tachtig en de pvda in de ja-
ren negentig – en zoals de vvd van nature – permitte-
ren zich een losse omgang met hun partijprogramma’s
en uitgangspunten. Voor het cda van Balkenende gaat
dit echter niet op. Hoewel aan de macht, blijft de lei-
ding van het cda toch in de eerste plaats een groep Ge-
sinnungspolitiker die een ‘boodschap in de wereld’
heeft en meent geroepen te zijn dit project tot heil van
het volk te voltooien. 

Het kabinet-Balkenende i is in dit licht een eerste stap
naar de volbrenging van deze missionaire taak. Dat
men bij zo’n eerste stap enkele fouten maakt, spreekt
vanzelf; dat illustreert slechts hoe zwaar en belangrijk
de taak is. Na de verwijdering van de lpf wilde de
groep rond Balkenende dan ook zo snel mogelijk door
met het eigenlijke werk: laten zien dat de troebelen
van 2002 onbelangrijke randverschijnselen waren en
dat onverdroten wordt doorgewerkt aan het project.
Voortzetting van de coalitie met de vvd was daarvoor
de aangewezen weg. De pvda van Wouter Bos werd
door het cda nog niet beschouwd als een serieuze poli-
tieke kracht. De sociaal-democraten waren na de ont-
maskering door Fortuyn zo volledig uit de volksgunst
geraakt dat hun hetzelfde lot wachtte als het cda in
1994: lange jaren in de diaspora van de macht.

Tegen deze achtergrond ervoer men de verkiezings-
overwinning van Bos in januari 2003 vooral als een
hinderlijk intermezzo. De kiezer had hiermee iets
goedgemaakt aan de pvda, wellicht om de jonge Bos
een schouderklopje te geven, maar de uitslag kon na-
tuurlijk niet worden beschouwd als een serieuze kant-
tekening bij het project van Balkenende c.s..

Die conclusie werd geschraagd door het feit dat het
cda een lichte winst had geboekt en de grootste partij
in de Kamer was gebleven. De kiezer had daarmee de
uitspraak van mei 2002 wat betreft het cda bevestigd.
Niemand kon nu meer zeggen dat Balkenendes winst
vooral van tactische stop-Fortuynstemmers afkomstig
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was. Het werd bovendien als een positief punt be-
schouwd dat cda en vvd in de Tweede Kamer maar
vier zetels van een meerderheid verwijderd bleven, zo-
dat de toevoeging van één partij voldoende zou zijn
voor de coalitievorming. De statenverkiezingen van
zes weken later waren vooral interessant omdat zij een
zelfstandige meerderheid van cda en vvd in de Eerste
Kamer opleverden. 

De CDA-missie en de breuk in de formatie
Het cda heeft zich onder Balkenende bijzonder snel
weer genesteld in zijn oude positie: in het centrum van
de macht. Ook in andere opzichten zien wij geleidelijk
de terugkeer van de oude machtspartij: het plaatsen van
cda’ers in zoveel mogelijk openbare functies, de onder-
geschiktheid van moreel-politieke overwegingen aan
het continueren van de macht (vgl. de affaire-
Verdonk), en de ver doorgevoerde fractiediscipline in
Tweede en Eerste Kamer. Maar wat wij niet zien is de
terugkeer van de oude politieke behendigheid om dan
weer naar links, dan weer naar rechts te buigen (Rom-
me, Van Agt, Lubbers). Balkenende heeft tot nu toe ie-
dere gelegenheid laten passeren om zich enigszins van
de vvd los te maken en een opening naar de pvda te
maken. Dit lijkt politiek een onhandigheid die grenst
aan zelfmoord, en misschien is het dat ook wel. De ver-
kiezingen van 22 november 2006 zullen het uitwijzen.

Meer dan gebrek aan politieke behendigheid is ech-
ter fixatie op het missionaire project de oorzaak van

deze gevaarlijke intransigentie. De groep rond Balken-
ende is volledig gericht op de volvoering van de zelf
ontworpen missie, en daarin is de vvd weliswaar geen
grote steun, maar de pvda toch vooral een mogelijk
lastige hinderpaal. De weerzin die de opstelling van de
cda-onderhandelaars tijdens de informatie van 2003
heeft gekenmerkt, is het beste hieruit te verklaren. Men
was aanvankelijk vooral geïrriteerd door het onver-
wachte succes van Bos en de groeiende communis opi-
nio dat de kiezers een cda-pvda-combinatie hadden
gewild. Vervolgens begon men zich ernstige zorgen te
maken over de mogelijkheden het project ongeschon-
den door te zetten, respectievelijk het voldoende zicht-
baar een cda-project te laten zijn. De pvda mocht dan
in 2002 door de kiezers ver zijn teruggeworpen, naar
haar aard zou die partij onvermijdelijk met allerlei in-
houdelijke wensen komen. Het Project zou daardoor
aanzienlijk verwaterd worden, of in ieder geval zou het
geestelijk eigendom ervan betwist worden. 

Het onaffe concept-regeerakkoord van cda en pvda
dat de informateurs medio april 2003 onder handen
hadden, moet de cda-onderhandelaars ten dele be-
vestigd hebben in deze vrees. Niet het verschil van op-
vatting over het budgettair kader in 2007, dat betrek-
king had op een kleine 1,5 miljard euro, gaf hier de
doorslag, noch de verwachting van een klein feitelijk be-
grotingstekort in het eindjaar van het nieuwe kabinet.
Tijdens de informatie onder leiding van Hoekstra en
Korthals Altes is dit gat blijven bestaan en bleek het
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geen belemmering te vormen voor de formatie van het
cda /vvd /d66-kabinet.13 Doorslaggevend voor de cda-
onderhandelaars is geweest dat zij in de voorliggende
tekst te weinig de hegemonie van de cda-missie over het
regeringsprogramma konden terugvinden. Of nauw-
keuriger: dat de tekst te veel kon worden gelezen als óók
een bevredigende vertaling van het pvda-programma.

Het is zeker niet zo dat de onderhandelingen in het
voorjaar van 2003 zijn uitgelopen op een grote ‘over-
winning’ voor Wouter Bos. Evenmin kan men spreken
van een tekst waarin het cda op majeure punten grote
veren heeft gelaten. De pvda was onder Bos in een
proces gekomen waarin geharnaste posities langzamer-
hand werden verlaten en ruimte ontstond voor een
meer flexibele opstelling. De figuur van de partijleider
en de wezenlijke verjonging van de Tweede Kamerfrac-
tie maakten het mogelijk dat de pvda met bijzonder
weinig ‘ononderhandelbare punten’ de formatiebe-
sprekingen inging. Ook gaande het proces is scherp-
slijperij nauwelijks aan de orde geweest, althans van
pvda-zijde. Dat er niettemin bevredigende compro-
missen op tafel zijn gekomen, is enerzijds terug te voe-
ren op de ruimte die het pvda-programma in veel op-
zichten bood, anderzijds aan de dossierkennis en poli-
tieke behendigheid van de eerste sociaal-democratische
onderhandelaar. 

Naarmate de onderhandelingen vorderden, richtte
de onvrede in cda-kring zich niet zozeer op de bereik-
te onderhandelingsresultaten. De opvattingen van bei-

de partijen lagen materieel voldoende dicht bij elkaar
om zinnige compromissen mogelijk te maken. Die
zijn er dan ook uit gekomen. Voor de cda-onderhan-
delaars was dit echter niet voldoende: er moest een
tekst komen die de morele en intellectuele superio-
riteit van de cda-missie politiek bevestigde en die de
continuïteit van het Project buiten twijfel stelde. De
betrekkelijke tevredenheid van Bos en de pvda-fractie
met de voorliggende tekst was op zich al een vinger-
wijzing dat dit beeld zich niet voetstoots zou laten
vestigen. Het cda had het gevoel hiermee een hellend
vlak op te gaan dat wegvoerde van de belangrijke mis-
sie die men in 2002 op zich had genomen. In de lichte
paniek die dit gevoel teweegbracht, meende men een
breuk in de formatie te moeten forceren. 

Het gevoel overheerste dat met deze pvda weliswaar
op papier zaken te doen waren, maar dat zij het cda-
project niet werkelijk serieus nam. De badinerende
manier waarop in de pvda over het normen-en-
waardendebat werd gesproken, de herhaalde verwij-
zing naar Balkenendes provinciale herkomst, de profi-
lering van de nieuwe pvda-top als vlotte jonge profes-
sionals uit urbane milieus, het waren voor de herboren
cda’ers even zovele signalen dat hun morele opdracht
met de sociaal-democraten nog op vele problemen zou
stuiten. Men vreesde achter Bos vooral geconfronteerd
te worden met dezelfde grootsteedse yuppencultuur
die men verantwoordelijk achtte voor veel van wat er
in onze traditionele samenleving is misgegaan. 
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Dit grote culturele verschil is er met de vvd evenzeer,
maar de vvd afficheert zich in toenemende mate als
een professioneel-politieke partij zonder maatschappe-
lijke ideologie, hetgeen past bij een partij die in de
laatste drie decennia verreweg het langst heeft meege-
regeerd. Van de bijna dertig jaar die verlopen zijn tus-
sen medio 1977 en juni 2006, heeft de vvd ruim 24
jaar regeringsverantwoordelijkheid gedragen, het cda
22 jaar, de pvda 13,5 jaar en d66 13 jaar. Tegen deze
achtergrond is het van een opmerkelijke brutaliteit dat
juist de vvd altijd de mond vol heeft van de troep die
voorgaande kabinetten hebben aangericht en dat zij
nu weer moet ‘puinruimen’. De conservatieve belan-
gen- en bestuurderspartij die de vvd langzamerhand
geworden is, kan het zich veroorloven de cda-missie af
te doen als ‘tegeltjeswijsheden’ (Zalm). De vvd staat
betrekkelijk indifferent tegenover de voor de pro-
testantse voorlieden zo wezenlijke opdracht. Anders
dan de pvda zal de vvd bij het volvoeren van Balken-
endes missie het cda niet in de weg zitten.

De pvda moet zich de vraag stellen of zij niet al te
gemakkelijk het profiel van een moderne yuppenpartij
heeft aangenomen, althans wat haar kader betreft. De
partijvernieuwing van de jaren negentig en de jaren
van regeren met vvd en d66 hebben, evenals het ‘af-
schudden van de ideologische veren’, aanleiding gege-
ven tot dit beeld. De bejegening van het cda lijkt bo-
vendien te bevestigen dat de pvda de noodzaak van
een moreel reveil in de samenleving niet alleen niet

onderschrijft, maar dat van het cda ook actief zal be-
strijden. In plaats van te erkennen dat onze samenle-
ving in cultureel, bestuurlijk en sociaal-economisch
opzicht crisisverschijnselen vertoont en nieuwe lijnen
nodig heeft, spreekt de pvda liever badinerend over de
ouderwetse, paternalistische en provinciale zending
van het cda. In plaats van zelf met een ideologisch ge-
ïnspireerd sociaal program te komen waarin de eigen
normen en waarden scherp zijn geformuleerd, komt
de pvda te vaak met links-liberale modernismen, met
name op cultureel terrein. De oude sociaal-democra-
ten waren als regel in sociaal-economisch opzicht pro-
gressief, maar in cultureel opzicht conservatief, een
combinatie waarmee Balkenende c.s. beter uit de voe-
ten zouden hebben gekund.

Balkenende II en III: hoe verder met het CDA?
De regeerperiode van de kabinetten-Balkenende ii en
iii is te beschouwen als een poging tot realisatie van de
cda-missie onder relatief ongunstige omstandigheden.
Daarbij is het een en ander tot stand gekomen dat wel-
licht niet gerealiseerd zou zijn zonder de sterke ideolo-
gische overtuiging van de cda-leiding. Te denken valt
aan de zeer forse afslanking van de arbeidsongeschikt-
heidsverzekering, de abrupte afschaffing van het
vroegpensioen, de invoering van een robuuste levens-
loopregeling en de invoering van een basisverzekering
tegen ziektekosten met het toeslagensysteem. Het is
waar dat al deze belangrijke ingrepen reeds onder Paars
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i en ii zijn voorbereid (behoudens die betreffende de
levensloop) en de kabinetten-Balkenende ze voorna-
melijk hebben afgerond en door het parlement ge-
loodst. Maar dat is reeds een prestatie van formaat.

Tegenover de relatieve successen van deze regeerperi-
ode staan echter ook relatieve mislukkingen. Zo zijn we
op het punt van de integratie van minderheden gevaar-
lijk afgegleden: niet alleen is de intolerantie van de blan-
ke meerderheid belangrijk toegenomen, het isolement
van de verschillende etnische minderheden is gegroeid
en dat levert gevaarlijke brandstof voor desintegratie en
onveiligheid. Op het punt van scholings- en arbeids-
marktachterstanden zijn de verschillen de afgelopen ja-
ren schrijnender geworden en is het ontstaan van een
stabiele onderklasse naar Amerikaans model dichterbij
gekomen. De kabinetten-Balkenende hebben gefaald
de hoofdlijnen te formuleren van een modernisering
van het onderwijs zodat minder talent wordt vermorst.
Jeugd- en jongerenbeleid is onvoldoende aangepast aan
de eigen identiteit van nieuwe generaties. Op het punt
van de kinderopvang en voorschoolse opvang, een kern-
stuk van het gezinsbeleid, is een onwerkbare regeling tot
stand gekomen die onze achterstand op het buitenland
heeft vergroot. Op de komende kosten van de vergrij-
zing is nog geen houdbaar antwoord geformuleerd. Het
Project is dus verre van klaar, of het nadert de grenzen
van wat het effectief vermag.

In de politieke retoriek rond de crisis van Balkenen-
de ii en de formatie van Balkenende iii (juli 2006) heeft

het denken in termen van zending en opdracht zijn
voorlopig hoogtepunt bereikt. cda en vvd hebben gro-
te voortgang geboekt bij het hervormen van de samen-
leving en zij moeten nu doorgaan om dit project af te
ronden. Pas als zij de kans krijgen hun werk af te ron-
den zal een samenleving ontstaan waarin mensen meer
eigen verantwoordelijkheid nemen en die daardoor op
een hoger moreel plan staat. De minister-president is
een meester in het openen van dergelijke morele verge-
zichten, omdat hij er zelf oprecht in gelooft.

Het cda komt door deze vorm van politiek messia-
nisme echter in een steeds lastiger parket. Ik ben een
groot voorstander van ideologische profilering, maar
grote partijen moeten wel politiek bedrijven, wil de
parlementaire democratie overleven. Ideologische in-
spiratie is belangrijk om politieke koersvastheid te ont-
wikkelen, bevlogenheid te laten ontstaan en de kiezer
vertrouwen in politiek en bestuur te geven. De parle-
mentaire democratie kan echter alleen functioneren
wanneer partijen in staat zijn hun ideologie te vertalen
in onderhandelbare programmapunten, de ideologie
van anderen kunnen begrijpen en respecteren en het
compromis niet uit de weg gaan. Deze faculteiten zijn
minder ontwikkeld naarmate een partijleiding zich
vooral beschouwt als uitvoerder van de ideologie, wan-
neer de eerste opdracht niet is het land te besturen en
leefbaar te houden (rentmeesterschap) maar de ideolo-
gie te realiseren en daarmee het volk gelukkiger te ma-
ken (messianisme).
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Wat zich in de periode-Balkenende steeds nadrukkelij-
ker aftekent, is een groeiend gebrek aan politiek relati-
veringsvermogen. Er is een zekere verblinding opgetre-
den door het Project. Men is de gezwollen retoriek van
de grote maatschappelijke hervorming steeds serieuzer
gaan nemen. In dit denkkader is de politieke meerder-
heidsvorming en daarmee de creatie van parlementair
en maatschappelijk draagvlak, steeds meer een hinder-
lijk randverschijnsel geworden. Partijen die niet te veel
inhoud meebrengen, mogen aanschuiven om voor de
onontbeerlijke meerderheden te zorgen. Dit veroor-
deelt het cda tot langjarig regeren met d66, de vvd en
de diverse volgelingen van Fortuyn.

Het ongemak van het CDA: blijvende afhankelijkheid van
het populisme
De verkiezingen van november 2006 zullen een ant-
woord geven op de vraag of een centrum-rechtse meer-
derheid te vormen is voor een voortzetting van de
cda-missie. Strikt rekenkundig lijkt dit geen nijpend
probleem te zullen worden. Christen-democraten en
conservatieven hebben de laatste jaren een deels over-
lappend electoraat dat in het algemeen goed is voor
rond 70 zetels in de Tweede Kamer. Het aanschuiven
van één kleinere partij is dan voldoende voor rege-
ringsvorming. 

Nu d66 geen factor van electoraal belang meer lijkt
te zijn, heeft de ChristenUnie zich bij de presentatie
van haar programma voor deze rol gemeld. Het blijft

echter de vraag of deze partij groot genoeg is om de
noodzakelijke kamermeerderheid te laten ontstaan én
of haar achterban een samengaan met de goddeloze
conservatieven van de vvd zal accepteren. De kans is
daarom groot dat een cda-vvd-rompkabinet helemaal
niet of slechts door populistisch-rechts aan een werk-
bare parlementaire meerderheid kan worden gehol-
pen. Bovendien gaan de bewegingen van de vvd in de
richting van meer populisme en plat conservatisme. Er
bestaat een redelijke kans dat de heersende christen-
democratische opinie zich in dit scenario zeer onge-
makkelijk zal voelen. Het is niet goed mogelijk de po-
sitieve morele lading van de cda-missie (samen leven
in eigen verantwoordelijkheid) geloofwaardig overeind
te houden in coalities met politieke stromingen die het
samen leven ten principale ter discussie stellen. De
kern van de cda-missie is op den duur niet bestand te-
gen het blijvend samengaan met politieke boodschap-
pen die doelbewust op maatschappelijke verdeeldheid
en uitsluiting van minderheden gericht zijn. Vroeg of
laat moet het cda hardhandig afstand nemen van der-
gelijke boodschappen wil het zijn eigen gedachtegoed
zuiver houden. 

Zal het cda gaan inzien dat de tijd gekomen is om
een politieke dam op te werpen tegen populisme en
maatschappelijke desintegratie? Jan Peter Balkenende
vertrouwt in dit opzicht op Kuyperiaanse wijze op zijn
eigen standvastigheid: als hij de cda-boodschap maar
onversneden blijft uitdragen zullen conservatieven en
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populisten als eersten bekeerd worden, waarna de soci-
alisten wel zullen volgen. Maar waar dit messianistisch
scenario voor politici als Verdonk, Wilders en Pastors
al twijfelachtig is, zullen anderen in het cda meer poli-
tieke nuchterheid tonen. Dit land is inmiddels zo ver-
deeld, zo intolerant en zo agressief geworden dat poli-
tiek en bestuur vooral een pacificerende en integreren-
de rol moeten willen spelen. De komende jaren zal de
economie ruimte bieden voor investeringen in ver-
nieuwing en versterking van de maatschappelijke
samenhang. Op het gebied van onderwijs, jeugdbe-
leid, gezinsbeleid en arbeidsmarktbeleid liggen gewel-
dige kansen om de samenleving te versterken en de ei-
gen verantwoordelijkheid tot ontwikkeling te laten
komen. Daarvoor is een beleid nodig dat draagvlak
creëert en consensus vormt en benut. Daarvoor is ook
een politiek signaal nodig dat extremisten geen toe-
gang tot de macht hebben in Nederland, dat wie zijn
aanhang ontleent aan het zaaien van verdeeldheid en
exploiteren van onvrede, geen aanspraak kan maken
op beslissende politieke invloed.

In de Nederlandse politieke verhoudingen zijn cda
en pvda de twee grote volkspartijen, die tezamen de
rechter- en linkerkant van het politieke midden bezet-
ten. Omdat zij programmatisch dicht bij elkaar staan
en electoraal vrijwel even groot zijn, is dit samenleven
in het midden voor beide partijen ongemakkelijk;
men zit elkaar snel in de weg – vandaar het ‘niet [...]
dan in uiterste noodzaak’. Er kunnen echter maat-

schappelijke omstandigheden zijn waarin deze onge-
makkelijkheden naar de achtergrond moeten verschui-
ven. Dat is wanneer middelpuntvliedende krachten in
de samenleving in kracht toenemen en hun greep op
de politiek versterken. Dan moet het midden zich als
Midden manifesteren en de krachten van de consensus
mobiliseren om legitimatie te verschaffen aan nieuwe
processen van maatschappelijke integratie en samen-
hang. Dan is een brede coalitie in het midden nodig
om het land ‘een beetje bij elkaar te houden’.

Die tijd was in 2002 met de opkomst van het for-
tuynisme eigenlijk al gekomen, en in het voorjaar van
2003 zeker. Het cda heeft, begrijpelijk en verklaarbaar
na de lange periode van oppositie tegen Paars, deze
analyse toen echter niet willen maken en weigerde het
politieke midden te mobiliseren. Sindsdien is het po-
pulisme in kracht aanzienlijk toegenomen en strekt
het zich uit van halverwege de vvd tot voorbij
Wilders. Wie aan deze beweging verdere legitimatie
verschaft, speelt met vuur. Het wordt tijd voor bezin-
ning. 

Naar een krachtig alternatief van het redelijk midden
Over verkiezingsuitslagen moet men niet speculeren,
en nog minder over de uitkomst van de formatie daar-
na. Maar het laat zich aanzien dat de verkiezingen van
november 2006 opnieuw een resultaat zullen geven
waarin pvda en cda in de Tweede Kamer ongeveer
even groot zullen zijn en samen tussen de 85 en 90 ze-
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tels zullen bezetten. Voor de gang van het formatiepro-
ces is het van belang welke partij in de Tweede Kamer
grootste is, voor de uitkomst van de formatie is dit
echter minder doorslaggevend. 

De formatie zal, als ik het goed zie, allereerst wor-
den bepaald door de vraag of het cda de gewenste zelf-
standige parlementaire meerderheid met de vvd heeft
gerealiseerd. De partij van Balkenende heeft direct na
de crisis van zijn tweede kabinet ondubbelzinnig geko-
zen voor doorregeren met de vvd, en wel met de vvd
alleen. Men acht, na de ervaringen van de laatste jaren
driepartijencoalities in het algemeen te instabiel en wil
liever een eenvoudig centrum-rechts tweepartijenkabi-
net zonder tijdrovende en complicerende bijwagens.
Electoraal is het landschap echter zodanig verschoven
dat deze optie niet erg realistisch lijkt. Al sinds 1989
hebben vvd en cda geen meerderheid meer in de
Tweede Kamer en ook nu wijzen de peilingen niet in
deze richting. Een gezamenlijke score van om en nabij
de 70 zetels lijkt het best haalbare.

Dit zou betekenen dat vervolgens toch weer naar
driepartijencombinaties ter rechterzijde moet worden
gezocht. Het cda zal hier met tegenzin aan beginnen,
maar onder het motto ‘alles liever dan de pvda’ zal het
deze mogelijkheid zeker niet op voorhand verwerpen.
Theoretisch staat hier een aantal opties open, maar in
werkelijkheid zouden de opties voor een centrum-
rechts driepartijenkabinet heel wel beperkt kunnen
blijven tot een cda-vvd-lpf (of vergelijkbare) combi-

natie, indien deze meer dan 75 zetels heeft.
De keuze van de huidige cda-leiding voor doorregeren
met de vvd levert dus naar alle waarschijnlijkheid een
verbinding met het rechts-populisme op, deels  binnen
de vvd, deels in de vorm van een herboren Fortuyn-
partij. Binnen het cda is er een groeiende groep die dit
geen wenkend perspectief vindt. Deze groep is geneigd
op inhoudelijke en politiek-morele gronden afstand te
nemen van een mogelijke coalitie met het populisme.
Er zijn voor christen-democraten vele redenen om dit
te doen, waarvan de belangrijkste wel is dat verdere
verdeeldheid en desintegratie van onze samenleving
moeten worden voorkomen. Daarnaast wordt ook het
regeren met kleine meerderheden, waarbij men afhan-
kelijk is van instabiele kleine partijen als weinig
krachtig gezien. En ten slotte voelt dit deel van het
cda zich ongemakkelijk bij de gedachte dat men op-
nieuw een duidelijk vertrouwensvotum van de kiezer
aan Bos en zijn vernieuwde pvda naast zich neer zou
leggen.

Krijgt deze stroming de overhand, dan kan men
concluderen dat cda en pvda, meer nog dan in
2003, door de kiezers tot regeren met elkaar veroor-
deeld zijn. Men kan het ook positief formuleren:
meer nog dan in 2003 zal de kiezer ondubbelzinnig
duidelijk maken dat hij een cda-pvda-combinatie
voor dit land nodig acht. Daarmee opent zich ook
de mogelijkheid van een constructief regeringspro-
gramma. 
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Bouwstenen voor een coalitie van PVDA en CDA

Om te illustreren hoe dicht pvda en cda elkaar pro-
grammatisch genaderd zijn wil ik tot slot puntsgewijs
enkele bouwstenen noemen voor zo’n gemeenschap-
pelijk cda- pvda-programma. 

De hervorming van de verzorgingsstaat zal niet alleen
financieel maar ook institutioneel en cultureel worden
aangepakt. De publieke en collectieve dienstverlening
aan de burger wordt over de gehele linie gedecentrali-
seerd en meer in handen gegeven van de professionals.
Kwaliteit en toegankelijkheid van de dienstverlening
wordt meer gecontroleerd door horizontale verant-
woording aan de burgers die haar afnemen, en minder
door de centrale overheid. Een stevige afslanking van
zowel het wetgevingsprogramma als de betreffende de-
partementen moet deze verschuiving markeren.

Er komt een omvattend jeugdbeleid gericht op alle
jongeren in de leeftijd van nul tot achtien jaar. Een be-
leid voor jongeren dat vertrekt vanuit de jeugdcultuur
en van daaruit sociale samenhang en solidariteit op-
bouwt, vraagt een aparte beleidsinzet die jongeren-
werk, jeugdzorg, cultuur en belangrijke delen van het
onderwijs omvat.

De generatie in het spitsuur van het leven – dat zijn
de dertigers en veertigers met jonge gezinnen en veel-
eisende banen – vraagt een grotere aandacht van het
beleid. Het gezins- en zorgpatroon van deze generatie
is voor de demografische ontwikkeling van doorslag-

gevend belang, terwijl hun arbeidspatroon het draag-
vlak onder ouderenzorg en sociale zekerheid zal bepa-
len. De levensloopregeling moet daarom verder ont-
wikkeld worden tot een algemene inkomensdervings-
regeling voor arbeidsmarkttransities. Kinderopvang
vraagt nog steeds om een adequate regeling.

Een effectieve investering in de kenniseconomie
vereist dat het gat aan de ‘onderkant’ van het onder-
wijsgebouw wordt gedicht. Veel aandacht en geld zal
beschikbaar moeten komen voor structurele verbetering
van het VMBO en de eerste niveaus van het MBO. Dit bete-
kent meer, beter geschoolde en beter betaalde docen-
ten, andere lesmethoden, meer praktijkgericht onder-
wijs in overleg met bedrijven en instellingen. Alleen op
deze wijze is voortijdige schooluitval en geringe door-
stroming te bestrijden. 

De integratie van etnische minderheden wordt met
kracht gestimuleerd. Daarvoor is vooral een sociaal-
economische benadering nodig: verbetering van de
werkgelegenheid onder allochtonen is de enige manier
om duurzame integratie te bereiken. Arbeidsmarkt- en
scholingsbeleid zullen daarom nadrukkelijker gericht
worden op het inhalen van achterstanden van bepaal-
de groepen allochtonen. 

Het draagvlak voor het ouderen- en vergrijzingsbe-
leid wordt versterkt door de overgang van (voltijd)
werken naar (voltijd) pensioen te spreiden over de le-
vensfase van 60 tot 70 jaar. De levensloopregeling
wordt ingezet om demotie en deeltijdpensionering
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mogelijk te maken voor alle werknemers. In dat kader
worden de aow- en pensioenleeftijd geflexibiliseerd.
Verdere geleidelijke fiscalisering van de aow is daarbij
nodig om het draagvlak te verstevigen en de welvaarts-
vastheid van aow en pensioen op de langere termijn te
kunnen waarborgen. De solidariteit tussen de genera-
ties wordt meer veelzijdig ingevuld.

In de gezondheidszorg wordt meer ruimte geboden
aan zelfzorg, mantelzorg en familiezorg, waarbij de
cliënt zelf de regie over zijn situatie in handen houdt.
In plaats van een slecht functionerende markt wordt in
de zorg gemikt op regionale en lokale netwerken waar-
in professionele zorgaanbieders direct op de behoeften
van cliënten kunnen inspelen, in afstemming met de
sociale omgeving.

De nieuwe coalitie maakt van de Nederlandse bij-
drage in Europa weer een vooruitstrevend project. De
nadruk wordt verlegd van onze ‘netto betalingspositie’
naar de kunst van het veelkleurig samenleven, het le-
ren van andere culturen en het gezamenlijk benutten
van Europa’s traditionele kracht in economisch en so-
ciaal opzicht. 

Maar voordat dit programma uitloopt in detaille-
ring en verfijning kunnen pvda en cda, eenmaal lang-
durig tot elkaar veroordeeld, ook een weg van groeiend

vertrouwen kiezen. Deze kan erin bestaan dat het re-
geerakkoord zeer summier wordt gehouden. De meer-
derheid in de Tweede Kamer is groot en een coalitie
van cda en pvda kan zich in de beleidsontwikkeling
dus marges permitteren. Vervolgens zou wat meer tijd
dan gebruikelijk besteed kunnen worden aan het in
onderling overleg evenwichtig samenstellen van de mi-
nistersploeg. Nu is het te zeer gebruikelijk dat aan het
eind van de formatie de betrokken partijen hun eigen
kandidaten aanwijzen voor de verworven posten, zon-
der veel onderling overleg. Dit leidt tot weinig onder-
linge betrokkenheid en veel solisme, alsook tot een
zwakke positie van de minister-president.

Zouden Bos en Balkenende besluiten het accent
meer op de personele kwaliteit en samenhang van het
kabinet te leggen, dan vervalt de noodzaak veel details
in het regeerakkoord vast te leggen. De nieuwe mi-
nistersploeg zou dan in de eerste drie maanden op ba-
sis van een summier eerste akkoord een regeringspro-
gramma kunnen uitwerken dat aan de Staten-Gene-
raal wordt voorgelegd. In dit proces kan het
vertrouwen tussen de coalitiepartners geleidelijk groei-
en. Die geleidelijkheid is noodzakelijk gezien de wijze
waarop het cda zich de afgelopen jaren van de pvda en
haar partijleider verwijderd heeft.
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Het is oktober 2001. De Twin Towers zijn net gesneu-
veld, maar van Volkert van der G. en Mohammed B.
heeft nog niemand gehoord. Ik heb het Journaal aan-
staan dat vertelt dat het cda een nieuwe lijsttrekker
aangewezen heeft: ik zie een brave man in pak met mi-
crofoons voor zijn neus, en volgens het Journaal heet-
ie Jan Peter Balkenende. Wie is dat nou weer? En wat
ziet die man eruit! Waarom praat-ie zo raar? Begrijpen
ze bij het cda helemaal niet dat zo iemand een televi-
sieramp is? Nou gelukkig maar, daar hebben we bij de
komende verkiezingen niets van te vrezen. Met een te-
vreden zucht schakel ik over naar EastEnders. 

Ruim een halfjaar later. Nog steeds heeft niemand
van Volkert van der G. en Mohammed B. gehoord,
maar Pim Fortuyn raast als een tornado door het land.
Voor het eerst van mijn leven heb ik geen idee wat ik
moet stemmen. Melkert is verschrompeld, Rösenmoller
opgewonden, sp en vvd zitten nooit in mijn horizon en
klein rechts al helemaal niet. Ik overweeg Balkenende:
nette man, nuchter en beheerst in het aangezicht van
Fortuyn, en zo beroerd is het cda toch niet? Pas als ik
m’n voorouders in hun graf hoor schuren en me afvraag
hoe ik het de kinderen uit moet leggen, bedenk ik me. 

Wat is het toch met Balkenende? Hoe kan het dat ie-
mand wiens beleid en persoon zoveel ergernis en kritiek
oproepen, iemand die zulke dieptepunten in publiek
vertrouwen meemaakt, die geen bijzondere persoon-
lijke uitstraling of communicatieve vermogens heeft,
iemand die aantoonbare politieke blunders begaat, hoe
kan het dat zo iemand drie opeenvolgende kabinetten
leidt (al is het binnen vier jaar) en ook nog eens gerede
kansen maakt de komende verkiezingen te winnen. Jan
Peter Balkenende doet iets goed, maar wat? 

Het antwoord op deze vraag werk ik uit aan de hand
van de volgende drie stellingen:
• Balkenende past beter bij de tijd dan iedereen denkt
• Zijn integriteit doet niet ter zake
• Zijn onhandigheid is zijn grootste kracht.

JPB en de tijdgeest
In hun boek Op zoek naar leiderschap stellen Paul ’t
Hart en Marcel ten Hooven, respectievelijk politico-
loog en parlementair journalist, dat politiek leider-
schap moet passen bij de tijdgeest. Opeenvolgende na-
oorlogse politieke leiders waren zakelijk, depolitise-
rend, pragmatisch, bestuurlijk, beheersend, nuchter
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en respectabel. De huidige tijd, zo betogen de auteurs,
vraagt om een andere stijl van leiderschap – het succes
van Pim Fortuyn was daar het bewijs van. Leiders van
het zakelijke consensustype zoals Gerrit Zalm en
Balkenende zullen dan ook bestuurlijk succes, noch
politieke populariteit verwerven.1

’t Hart en Ten Hooven hebben in alles gelijk, behal-
ve in hun duiding van Balkenende. Die is namelijk
geen zakelijke consensusleider en de typeringen uit het
naoorlogse rijtje zijn op hem slecht van toepassing.
Zijn kabinetsbeleid valt nauwelijks als depolitiserend
te bestempelen, bestuurlijk en beheersend heeft hij een
aantal opvallende fouten gemaakt (denk aan de gang
van zaken rond prinses Margarita of het paspoort van
Hirsi Ali). Het belangrijkste is echter dat hij misschien
wel nuchter oogt, maar een harde idealistische kern
bezit die hij niet spectaculair maar wel overtuigd en
consequent uitdraagt. 

Al in 1998 laat Balkenende, toen nog werkzaam bij
het Wetenschappelijk Instituut van het cda en kandi-
daat-Tweede Kamerlid, in een opiniestuk voor het Al-
gemeen Dagblad weten dat de paarse coalitie ‘weinig af-
finiteit aan de dag [legt] met “gemeenschapsdenken”
en de betekenis van een “verantwoordelijke samenle-
ving” [... ] In het overheidsbeleid moet recht worden
gedaan aan de essentiële betekenis van maatschappe-
lijke verbanden en aan overdracht van waarden en nor-
men.’2 Bijna een jaar later herhaalt hij deze stellingen
op de opiniepagina van de Volkskrant en schrijft hij dat

de christen-democratie ‘vanwege haar politiek-filosofi-
sche binding met het gemeenschapsdenken en met de
morele dimensie van maatschappelijke vraagstukken
goede kansen [maakt] impulsen te leveren voor de
kwaliteitsthema’s van de 21ste eeuw’.3

Dat het bij Balkenende niet zomaar om gemeen-
schapsdenken en moraal gaat, en zeker niet om een
postmoderne worsteling tussen relativisme en univer-
salisme, blijkt nog explicieter uit een verhandeling die
hij in 2001 voor de Christen Juristen Vereniging houdt
over de vrijheid van godsdienst in het Nederlandse ko-
ningshuis. Van Balkenende mag de koning staatsrech-
telijk gezien katholiek of protestant zijn, ‘het is wel be-
langrijk dat de koning bepaalde christelijke waarden
uitdraagt. Een moderne koning is immers een moreel
leider.’4 Wat een geluk voor Balkenende dat Willem-
Alexander slechts met een katholieke buitenlandse
aankwam en niet met een van de vele prinsessen uit
het Jordaanse koningshuis, dat naar men gelooft recht-
streekse afstamt van de profeet. 

Balkenendes waarden-en-normenverhalen konden
alleen als een verrassing komen als je niet opgelet had
en hem via het Journaal leerde kennen toen hij lijst-
trekker van het cda werd. Voor Balkenende en het
cda was het een klassiek thema, terug te vinden in tal-
loze rapporten. Balkenende greep zijn kans om die
agenda meteen al in zijn eerste kabinet op tafel te leg-
gen. Aan links-liberale zijde hoont men dat de nor-
men-en-waardenagenda de spruitjeslucht van de jaren
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vijftig terugbrengt en de christelijke suprematie pre-
dikt, in de rest van Nederland wordt ergens een snaar
geraakt en vertaalt iedereen de waarden-en-normen-
discussie naar zijn eigen frustraties. Een willekeurig
voorbeeld uit een scholierendiscussie:

Misschien dat ze eens ook naar de leeraren moeten
kijken, ze staan overspannen voor de klas te gillen
en ze gaan al uit hun dak als je gaat lachen, jongeren
worden hard aangepakt voor niets !!! Daar moeten
ze eens een keer wat aan doen, leerlingen die pesten
die moeten aangepakt worden. Normen en waarde
bijbrengen bij leeraren en bij pestkinderen zou eens
goed zijn
*
Mee eens.
Kinderen die pesten, of zich niet aanpassen en
slecht gedrag vertonen zouden harder aan gepakt
moeten worden. (http://fora.kennisnet.nl/viewth-
read.php?tid=4542)
*
Dat is waar, ik ben een paar jaar erg gepest, maar de le-
raren/leraressen pakten niemand van die ‘bende’ aan!
*
Idd. Er moet meer gedaan worden en meer maatre-
gelen worden genomen.
Dus dat ‘gezeik’ over normen en waarden van bal-
kenende ben ik aardig mee eens.
(sorry dat laatste moest er gewoon ff bij)

En zo, kun je je voorstellen, gaat dat onophoudelijk,
overal, elke dag, wel tienduizend keer. Botte taxichauf-
feurs – normen en waarden! Hangjongeren – normen
en waarden! Peuken op straat – normen en waarden!
Geluidsoverlast – normen en waarden! Van de sokken
gereden – normen en waarden! Hondenpoep – nor-
men en waarden! Totdat je murw gebeukt door de alle-
daagse hufterigheid denkt: Die Balkenende heeft ook
gelijk met zijn normen en waarden! Het heel specifiek
christelijke waarden-en-normenverhaal van Balkenen-
de is in de dagelijkse receptie langzamerhand omge-
vormd tot een catch-all normen-en-waardenpopulisme
dat algemene weerklank heeft gevonden. 

Als de spindoctors van het cda het zo bedacht heb-
ben, is het een briljant staaltje politieke marketing ge-
weest, maar zo sluw zijn ze daar nu ook weer niet. Wat
Balkenende wel goed gezien heeft, is dat morele
kwesties een zware rol in de politiek van onze eeuw
spelen. Dit bleek bijvoorbeeld overduidelijk bij de pre-
sidentsverkiezingen in de Verenigde Staten van 2004.
Hoewel de verkiezingsonderzoekers er nog over
twisten, zijn de spindoctors van de Democraten het er-
over eens dat morele kwesties als het homohuwelijk de
conservatieven naar de stemhokjes hebben gedreven.
Dientengevolge gaan er nu stemmen in het Democra-
tische kamp op om het minimumloon en andere eco-
nomische issues niet langer in termen van rechten en
eisen te bespreken, maar als morele kwesties te framen,
als zaken van zorg, gemeenschappelijke verantwoorde-
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lijkheid en naastenliefde.5 De keuze van de pvda en
Wouter Bos om het doel van sociale rechtvaardigheid
te benoemen als een streven naar een ‘fatsoenlijk be-
staan’ waar de sterkeren de zwakken uit de wind hou-
den, is in dat licht niet zo opmerkelijk als de critici
destijds meenden. Het past in de algemene opmars
van de moraal en dwingt de sociaal-democratie mis-
schien niet tot andere keuzes maar wel tot andere
woorden en slogans: ‘Erst die Moral, dann das Fres-
sen’. Anders zal een verstandig plan om de aow te her-
ijken altijd een agressieve discussie onder gewone bur-
gers opleveren; al kent of begrijpt niemand de finan-
ciële details, de moraal van het verhaal is al snel dat 
die arme oudjes bestolen worden. 

Wie maar moeilijk kan geloven dat moraal in
Nederland zo’n zwaar belang heeft gekregen, moet nog
maar eens een weekje commerciële tv kijken. In een
grote kaskraker als Big Brother gaat het alleen maar om
de vraag of en hoe je netjes met elkaar omgaat als er 24
uur per dag camera’s op je gericht zijn en is morele ver-
ontwaardiging tot marketinginstrument gemaakt
(Mag Tanja in het Big Brother-huis bevallen?). In een
jongerenhit als Temptation Island betrekt de kans op
een rotstreek (gaat-ie vreemd of niet?) de kijkers bij
een moreel dilemma dat resoneert in hun eigen erva-
ringen. En verder heeft elke zender inmiddels ook zijn
eigen Opvoedpolitie, Schatjes, Eerste Hulp bij Opvoeden
of andersoortige zelfhulp om de kinderen normen en
waarden bij te brengen (laten we Dr. Phil overigens

ook niet vergeten). Balkenende heeft met zijn moraal-
project direct op de tijdgeest ingehaakt.

JPB’s eigen integriteit doet niet ter zake
De politieke moraal in Nederland zit vrij helder in el-
kaar: mensen moeten zich gedragen naar wat ze zeg-
gen. Dat was al zo voordat Fortuyn er een soundbite
van maakte (‘Ik zeg wat ik denk, en ik doe wat ik zeg’)
en dat heeft voor de perceptie van integriteit van indi-
viduele politici een simpele consequentie. Als je partij
voor gezinswaarden staat, kan je niet op overspel be-
trapt worden; als je partij voor een eerlijke verdeling
van gemeenschapsgelden staat, moet je je handen uit
de kas houden; als je partij het milieu belangrijk vindt,
kan je niet de hele nacht je lichten laten branden. Het
zijn allemaal voorbeelden van (vermeende) schandaal-
tjes die in de afgelopen dertig jaar de Nederlandse rod-
delpers gehaald hebben: een losse huwelijksmoraal of
verwaarlozing van het gezin wordt cda’ers soms
zwaarder aangerekend dan pvda’ers, financieel mis-
bruik telt bij pvda’ers weer zwaarder dan bij vvd’ers,
enzovoort.6 Omdat Balkenende het herstel van nor-
men en waarden verkondigt, moeten zijn eigen per-
soonlijke en professionele leven dus ook onberispelijk
zijn, anders wordt het hele project ongeloofwaardig. 

Wat betreft zijn persoonlijk leven is dat vast zo.
Sinds 1991 levert de roddelpers niet veel meer op dan
artikeltjes over zijn gezinsleven en hoe zelden Balken-
ende tijd met zijn vrouw en dochter doorbrengt.7 Dat
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brengt het ene blad wat anders dan het andere. Week-
end suggereert bijvoorbeeld dat zijn huwelijk aan een
zijden draadje hangt (‘Zo wil Bianca Balkenende haar
huwelijk redden’),8 terwijl Privé meldt dat er zorgen
zijn om het huwelijk van Balkenende omdat ze allebei
met hun werk getrouwd zijn in plaats van met elkaar.9

Over alle vooraanstaande politici zijn zulke verhalen
geschreven, maar ze zijn ook voor cda -politici geen
bewijs van gebrek aan persoonlijke integriteit, eerder
van het tegenovergestelde; kijk eens wat deze man alle-
maal opoffert voor het landsbelang.10

Dit soort verhalen schaadt de cda-leider niet. Nie-
mand neemt aanstoot aan het privé-leven van politici,
tenzij ze zich in een situatie met de proporties van de
affaire rond Rob Oudkerk begeven. Dat lijkt bij Bal-
kenende erg onwaarschijnlijk. Hij is in zijn persoonlijk
leven zelfs zo keurig dat hijzelf en de spindoctors van
het cda onafgebroken pogingen doen om te laten zien
dat hij heus wel een beetje spannend is: dus is bekend
uit De Telegraaf en de bladen dat hij dol is op autora-
cen, en zijn foto’s van Balkenende in een Zandvoortse
bolide niet ongebruikelijk.11 En dus lezen we tot verve-
lens toe in portretten en commentaren dat hij óók een
geweldig gevoel voor humor heeft en in zijn studen-
tenjaren een echte gangmaker was. Sinds hij minister-
president is, heeft hij daar publiekelijk niet veel meer
van laten zien, of het moet de enigszins mislukte zelf-
spot op een cda-bijeenkomst in het Limburgse Horn
zijn geweest. Balkenende liet – naar eigen zeggen iro-

nisch – weten dat hij eigenlijk ‘erg stijfburgerlijk’ en
‘misschien een beetje saai’ was.12 Diverse media namen
het graag als een serieuze uitspraak over, maar daar zag
Balkenende de humor toch níet van in. 

Zijn professionele integriteitsgraad is een stuk pro-
blematischer dan zijn persoonlijke. Onderdeel van
Balkenendes waarden-en-normenproject is zijn voort-
durende pleidooi voor integriteit dat zich over alle ni-
veaus van het openbaar bestuur uitstrekt. In 1998 gaat
het hem om integriteit van de rechtsorde en de kwa-
liteit van de rechtsstaat in het algemeen,13 in 1999 zijn
het de overheid en haar instituties,14 en een jaar later
gaat het om de integriteit van de ambtenaren, politici
en juristen.15 Ook bij het aantreden van het eerste ka-
binet-Balkenende was integriteit en vertrouwen in de
overheid een sleutelterm. Dat pleidooi heeft de tegen-
standers van het kabinet natuurlijk een eenvoudige
meetlat geleverd om de prestaties te beoordelen, en de
uitkomsten daarvan zijn niet mis. Het kabinetsbeleid,
de kabinetsleden zelf en hun vrienden uit het bedrijfs-
leven gaan naar men zegt voortdurend over de schreef,
en volgens Jan Marijnissen liegt het kabinet zelfs over
van alles en nog wat.16

Het is inderdaad nogal simpel om een lijstje te ma-
ken met beleidskwesties en affaires die de kabinetten
van Balkenende betreffen en die zelfs in eigen kring
niet onmiddellijk als een voorbeeld van grote inte-
griteit gelden. Hoe fatsoenlijk is de afbraak van de ver-
zorgingsstaat, zo vraagt de voormalig fractievoorzitter
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van het cda en minister van Sociale Zaken in het der-
de kabinet-Lubbers, Bert de Vries, zich af?17 Hoe fat-
soenlijk is Verdonks uitvoering van het vreemdelin-
gen- en integratiebeleid, en waarom wenst Balkenende
daar verantwoording voor te dragen, zo vraagt het hele
cda zich af. Hoe fatsoenlijk is het gegraai in de top van
het bedrijfsleven, zo vraagt Balkenende zich af om ver-
volgens tot de ontdekking te komen dat er onder zijn
topambtenaren en in de semi-publieke sector ook
flink geklauwd wordt?18

De lijst van de oppositie is vanzelfsprekend nog veel
langer: niet correct van minister Zalm om inwoners
van 62 gemeentes op te roepen om de ozb-belasting
niet te betalen; twijfelachtig van minister Veerman om
de banden met zijn bedrijven in Frankrijk en Neder-
land niet volledig te verbreken; niet zo handig van mi-
nister Peijs om Europees geld op haar privé-rekening
te laten storten en al helemaal niet prettig dat haar
echtgenoot in de jaren tachtig midden in de fraudu-
leuze bouwwereld verkeerde. Ronduit schandalig, ove-
rigens, die bouwfraude, en net zo min een bewijs van
integriteit als de Aholdaffaire en de inrichting van het
nieuwe gebouw van de uitkeringsinstantie uwv. En ga
zo maar door. Het zou van plat populisme getuigen
om de drie kabinetten-Balkenende te schetsen als on-
betrouwbaar tot op de botten van individuele mi-
nisters toe, maar de critici gedragen zich beschaafd en
spreken liever over een gebrek aan moreel leiderschap
en over de morele leegte van het kabinetsbeleid.19

Je zou denken dat zo’n berg kritiek niet zonder gevolgen
kan blijven. Inderdaad hebben de vertrouwenscijfers
voor Balkenende en zijn kabinet in de peilingen van de
afgelopen jaren alle laagterecords gebroken. De vraag is
echter wat het item ‘vertrouwen in het kabinet’ precies
meet. Het feit dat de percentages bijvoorbeeld gelijke
voet houden met het consumentenvertrouwen in de eco-
nomie,20 doet vermoeden dat het hier meer gaat om een
politiek-economische barometer dan om een morele, en
dat het geringe vertrouwen in Balkenende er niet toe
leidt dat hij als persoon als minder integer wordt gezien. 

De kritiek die in cda-kringen op het kabinet los-
barstte na de verloren gemeenteraadsverkiezingen van
maart 2006, richtte zich bijvoorbeeld niet op Balken-
ende zelf, maar op de grijze uitstraling van de partij-
top, op de te innige samenwerking met de vvd, en de
technocratische aanpak van problemen. Of zoals een
jpb-fan het in het Dagblad Tubantia/Twentsche Cou-
rant verwoordde: ‘Toch heeft ons land zelden een pre-
mier gehad die zo integer was en zoveel moed, karak-
ter, inzet, doorzettingsvermogen en idealistische zorg
voor onze toekomst toonde.’21 Onfatsoenlijk kabinets-
beleid, vaag gerommel bij ministers, een smoezelige
omgeving en toch houdt onze premier zijn imago van
integriteit. Met andere woorden, hij voert een waarde-
loos beleid, houdt zijn ministers niet in de greep,
treedt niet op tegen een onfrisse omgeving, maar des-
alniettemin heeft hij met die normen en waarden ge-
lijk, en de man zelf deugt ook wel. Rara hoe kan dat?
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JPB’s onhandigheid is zijn grootste kracht
De bbc opende in 2002 een bericht over Balkenende
met een verwijzing naar Harry Potter.22 Sinds 2003 le-
vert de zoekterm ‘raar kapsel’ in Google als eerste een
link naar de regeringssite van de minister-president op
(geintje van een weblogger).23 Het tros-tv-program-
ma Dit was het nieuws kon niet genoeg krijgen van een
filmpje waarin Balkenende op een skateboard stapt en
onderuitgaat, en zond het in 2006 regelmatig opnieuw
uit, onder het motto: ‘En dan ook nog dit!’. Ook in
andere satirische programma’s is Balkenende een wel-
kome bron van grappen. Te snel praten, platvoeten,
‘Bakellende’, de hoeveelheid spot en beledigingen die
Balkenende zich in de afgelopen jaren heeft moeten la-
ten weggevallen, is schier eindeloos. 

Gegeven de hoeveelheid gaat hij er nogal onver-
stoorbaar mee om, maar de grenzen liggen bij commer-
ciële exploitatie en – inderdaad – normen en waarden.
Dus kregen zorgverzekeraar Azivo en de Kijkshop een
waarschuwing dat de juristen klaarstonden toen ze
beelden van Balkenende in hun advertenties gebruik-
ten, en trok een Amsterdamse party-organiser om de-
zelfde reden zijn gefotoshopte pornoposter in. Het hele
kabinet werd overigens pissig toen de Belgische mi-
nister van Buitenlandse Zaken Karel de Gucht zich tus-
sen de grappenmakers mengde en Balkenende een stijf-
burgerlijke Harry Potterfiguur noemde.

Maar Balkenende moet die sukkelige uitstraling
koesteren, het is zijn grote kracht, draagt bij aan zijn

integere imago en maakt alle politieke blunders goed.
Ga maar na: in een wereld waarin elke pukkel, scheve
tand, kale plek of dikke bil liefst voor het oog van de
camera’s gladgestreken kan worden, kiest Balkenende
ervoor niets aan zijn uiterlijk te doen. Legers stylisten
staan te popelen om jpb eens flink onder handen te ne-
men. Maar waar Rita Verdonk, Agnes Kant, Medy van
der Laan, Khadija Arib en Karla Peijs zich graag voor
Beau Monde laten transformeren, houdt Balkenende
vast aan zijn bloempotkapsel.24 In een wereld waarin je
met epo en anabolen je sportieve prestaties eindeloos
kan opkrikken, weet Balkenende over een skateboard
te struikelen. In een wereld waarin de mediatrainers je
spreektempo en stemhoogte moeiteloos omlaag bren-
gen, stuitert hij onverdroten verder. Met andere woor-
den, waar iedereen permanent bezig is lichaam en
geest te manipuleren, blijft hij zijn eigen, oude zelf.
Juist dankzij zijn wereldvreemde stijl, lijkt hij volko-
men integer en authentiek en dat laatste is in al het
make-over- en spindoctor-geweld een politieke kern-
kwaliteit geworden. 

Met het begrip authentiek is overigens wel iets
vreemds aan de hand: je kunt het namelijk niet zomaar
zíjn, het kan alleen maar van je gezegd worden. Au-
thenticiteit is een toegeschreven kwaliteit, geen intrin-
sieke. Ad Melkert zat bijvoorbeeld in 2002 in het tv-
debat na de verloren gemeenteraadsverkiezingen ‘au-
thentiek’ van Fortuyn te balen, maar dat werd niet
gewaardeerd, integendeel. Het advies dat politici onaf-
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gebroken krijgen om ‘gewoon zichzelf te zijn’ of ‘dicht
bij zichzelf te blijven’, helpt ze nauwelijks. Niet voor
niets is een sleutelscène in de vpro-documentaire over
Wouter Bos een fragment waarin hij – licht geïntimi-
deerd door zijn eigen succes – verzucht: ‘Ik ga maar
weer gewoon mezelf zijn’, voordat hij een zaal met
honderden juichende pvda’ers tegemoet treedt.

Het is kennelijk niet makkelijk te weten welk zelf in
welke omstandigheden gepast is en hoe je het op de
beste manier kunt ‘performen’. Op het moment dat je
dat wel weet, is het per definitie niet ‘authentiek’ meer,
maar het resultaat van vertoningskunst. Sidney Blu-
menthal, jarenlang de naaste adviseur van Bill
Clinton, schrijft in zijn terugblik op Clinton: ‘He un-
derstood his effect on people while he was having it,
an unusual combination of instinct and self-aware-
ness. Being oneself is the hardest thing to achieve in
politics, and it demands an undetectable self-control.
“If an actor can become a president,” Clinton said, “a
president can be an actor”.’25

Is Balkenende een acteur die zijn eigen, licht
wereldvreemde klunzigheid zorgvuldig exploiteert?
Het zou zomaar kunnen, maar die indruk van Balken-
endes authenticiteit is vooral tot leven gekomen in de
weerkaatsing van het beeld van zijn twee grote antago-
nisten, Pim Fortuyn en Wouter Bos. In zijn biografie
van Fortuyn zegt Dick Pels over diens stijl: ‘Door pri-
vé-leven en openbaar leven naadloos in elkaar te laten
overlopen, en door beide levens op te vatten als een en

hetzelfde kunstwerk, slaagde een politieke dandy als
Fortuyn erin om een mediamiek sterrendom te beli-
chamen dat in die vorm in het nuchtere Nederland
nog niet eerder vertoond was.’26 De theatrale overdrij-
ving was een van Fortuyns opvallendste stijlkenmer-
ken, evenals zijn flamboyante homoseksualiteit, uitge-
dragen in zijn dress-code, zijn twee hondjes, auto met
chauffeur, huisknecht, Italiaanse palazzo en openlijk
beleden bezoek aan de darkrooms. 

Ook aan Fortuyn valt te zien wat een zinloos begrip
authenticiteit is, want terwijl zijn aanhangers weglie-
pen met zijn in hun ogen oprechte gedrevenheid, von-
den zijn tegenstanders hem maar een doortrapte po-
seur, en beide en nog diverse andere percepties zijn ge-
rechtvaardigd.27 In ieder geval hadden Fortuyns
persoonlijke en politieke stijl een accelererend effect
op Balkenendes uitstraling: hoe opvallend anders werd
hij door de aanwezigheid van Fortuyn, hoe geruststel-
lend calvinistisch, hoe kalmerend onhandig, hoe au-
thentiek voor iedereen die moeite had met de exalta-
ties van de ‘goddelijke kale’. 

Met het wegvallen van Fortuyn had Balkenendes
uitstraling een andere bron nodig om te gedijen, en ge-
lukkig diende zich daar al snel een kandidaat voor aan
in de persoon van Wouter Bos die in alles het tegen-
overgestelde van Balkende lijkt. Bos ziet er goed uit,
praat gemakkelijk, gedraagt zich informeel en beweegt
zich als vanzelfsprekend in de hedendaagse jongeren-
cultuur.28 Allemaal eigenschappen die Balkenende niet
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heeft en die er – naar men in de top van het cda ge-
looft – voor zorgen dat Bos het grootste deel van de ka-
binetsperiode mijlenver in de peilingen voor stond.
Aan het kabinetsbeleid of de alternatieven van de op-
positie ligt het niet, zo denkt men, alleen maar aan de
uitstraling van Bos.29

Maxime Verhagen is zelfs jaloers op Bos: ‘Hij is er
wel in geslaagd het gevoel van mensen te verwoorden,
hun het idee te geven dat hij begrijpt waarover ze het
hebben.’30 Ondertussen droogt hij Bos af wanneer hij
kan, en knapt hij samen met zijn Limburgse kompaan
Camiel Eurlings het vuile werk voor Balkenende op,
die als normen-en-waardenpremier niet zelf met mod-
der kan gaan smijten. De heren moeten alleen wel een
beetje oppassen, want zonder Bos kan Balkenende zijn
eigen imago van krukkige authenticiteit niet overeind
houden. Immers, de onvermijdelijke pendant van Bos’
mediagenieke politieke persona is het beeld van glad-
jakkerij, mooipraterij en oppervlakkigheid dat zijn
tegenstanders graag de wereld in helpen: men leze de
fora van De Telegraaf erop na om te geloven dat toch
algauw een kwart van de Nederlanders geen tweede-
hands auto van Bos zou kopen. 

Er is ook wetenschappelijk bewijs voor de gedachte
dat een al te prettig uiterlijk niet zonder meer aan je
geloofwaardigheid bijdraagt: de kalende, donkere of
grijzende man met kleine bril scoort in experimenten
beter op politieke geschiktheid dan de blonde jonge
god.31 In de weerkaatsing van Bos’ soepele en daardoor

al snel verdachte mediapersonage krijgt het stuntelige
onvermogen van Balkenende de glans van oprechte
politieke gedrevenheid, authenticiteit. 

De vraag hoe het kan dat omstreden beleid, gebrek
aan controle over zijn ministers en een twijfelachtige
omgeving nauwelijks op de perceptie van Balkenendes
integriteit lijken af te stralen, is zo beantwoord: dank-
zij de volstrekt andere personages van Fortuyn en Bos
wekt zijn onhandigheid de indruk van vanzelfspreken-
de integriteit. Zou Balkenende ooit moeten concurre-
ren met een top gun uit zijn eigen milieu, zoals Piet
Hein Donner (lijsttrekkerverkiezingen in het cda?),
dan kon in diens schaduw zijn onhandigheid niet in
een kwaliteit omslaan, maar bleef het wat het was: on-
handigheid. 

Een kanttekening om mee af te sluiten
In de aanloop naar de verkiezingen van november
2006 neemt het vertrouwen in Balkenende en zijn ka-
binetten snel toe, naar men zegt omdat diverse econo-
mische indicatoren er goed voor staan. Het beloofde
‘zoet’ na het ‘zuur’ – de stramme beeldspraak is typisch
Balkenends – lijkt er ook daadwerkelijk te komen. In
juli 2006 bleken de inkomens, werkgelegenheid en de
orderportefeuille van de industrie te groeien. Puur en
alleen op de stand van de conjunctuur kan Balkenende
de verkiezingen gaan winnen, en dan is dit hele betoog
tamelijk irrelevant. Er hoeft alleen niet veel te gebeu-
ren om integriteit en normen en waarden plotseling op
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de top van de agenda te hebben. Dat kan zowel gun-
stig als ongunstig voor Balkenende uitpakken. 

Afgelopen zomer diende zich heel even een horror-
scenario voor Balkenende aan: drie bejaarden waren in
hun tehuis overleden door de moordende hitte en dat
kwam volgens artsen door laksheid van de overheid
met koeltemaatregelen.32 Net voordat er Franse toe-
standen konden ontstaan, begon het af te koelen, tot
grote opluchting van iedereen, en in het bijzonder van
het kabinet. Andersom, echter, kunnen een paar op-
eenvolgende gevallen van zinloos geweld, zoals Ant-
werpen dit voorjaar doormaakte, ertoe leiden dat het
dankzij Balkenende gegroeide normen-en-waardenpo-

pulisme aan terrein wint, met voor de premier alle
voordelen van dien. 

Gemeenschapsdenken, normen en waarden, en zijn
eigen persoonlijkheid blijken op zichzelf niet sterk ge-
noeg om er zelfstandig iets goeds mee te laten ont-
staan. Die dingen hebben alleen reliëf gekregen door
de receptie van en interactie met anderen. Er dringt
zich eigenlijk maar één conclusie op: Balkenende is
een lege huls, wat in het jargon een ‘empty signifier’ en
in de volksmond kleurloos heet. Hij zelf doet niet zo-
veel bijzonders, maar dankt zijn groeiende kracht aan
de tijdgeest, de conjunctuur en vooral zijn tegenstre-
vers. 
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In 2001 schreef toenmalig Tweede Kamerlid Jan Peter
Balkenende vanuit de oppositiebanken een kritiek op
de paarse kabinetten. Met een achteraf gezien scherp
gevoel voor de tijdgeest constateerde hij dat de agenda
van deze liberale regeringen steeds meer uit de pas liep
met ‘de agenda van de samenleving’.1 Het vernieuwde
cda had een beter aansluitend verhaal, meende hij.
Hij beschreef de heroriëntatie van de christen-demo-
craten in drie kernpunten, te weten het gemeenschaps-
denken, het maatschappelijk initiatief en de morele di-
mensie van politiek. De nadruk in het nieuwe cda-
denken lag op ‘gespreide verantwoordelijkheid’. Een
jaar later was Paars voorbij en was Balkenende mi-
nister-president geworden. 

De nadruk op gespreide verantwoordelijkheid, het
samenspel van overheid, markt en gezin, werd in snel
tempo ingeruild voor het agenderen van eigen verant-
woordelijkheid. De rol van de overheid bleef voortaan
beperkt tot krimpen. Om de eerste troonrede van het
tweede kabinet-Balkenende (2003) aan te halen: ‘Met
het oog op de toekomst van ons allen acht de regering
nu scherpe keuzes noodzakelijk. De regering beoogt
daarmee eveneens een cultuuromslag tot stand te bren-

gen. De overheid dient ruimte te laten aan het initiatief
van burgers en bedrijven. Daadwerkelijke verbeteringen
zijn alleen mogelijk indien iedereen zijn verantwoorde-
lijkheid neemt en meedoet in onze maatschappij. De
overheid kan niet de oplossing voor alle vraagstukken
bieden en behoort dat ook niet te doen. Zij moet juist
de randvoorwaarden scheppen om problemen oplos-
baar te maken. Daartoe dient zij minder regels te stellen
en die regels beter te handhaven. Deze uitgangspunten
staan in het beleid van de regering centraal.’2

In wat vermoedelijk zijn meest visionaire toespraak
tot dusver is geweest, over de ‘participatiemaatschap-
pij’, preciseerde Balkenende deze opvatting over bur-
gers en hun organisaties die het samen moeten uitzoe-
ken. De verzorgingsstaat is te zeer gericht geweest op
het stimuleren van passiviteit en die maakt in een ‘net-
werksamenleving’ van werknemers zonder voldoende
kennis en vaardigheden een ‘kansloze groep’. ‘De net-
werksamenleving van nu – met geëmancipeerde bur-
gers en dynamische arbeidsrelaties – vraagt om meer
vrijheid en verantwoordelijkheid voor bedrijven en
werknemers. Solidariteit krijgt gestalte in kleinere col-
lectieve verbanden.’3
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In een paar jaar manifesteert zich zo een serieuze om-
slag in denken: Balkenende vervangt de verzorgings-
staat door de participatiemaatschappij en daarin is de
overheid zo goed als uitgeschakeld. cda-prominent
Bert de Vries stelt (in een zeer kritisch boek) dat hier
geen sprake is van herleving van de cda-gedachte van
soevereiniteit in eigen kring: ‘Een van de vier oude
kernbegrippen krijgt voortaan dus een vederlicht ge-
wicht. We blijven solidariteit met een hoofdletter
schrijven, maar als toetsingscriterium van overheidsbe-
leid ben je ermee aan het verkeerde adres. Dat is meer
dan een nuanceverschil met de opvatting van de mi-
nisters Klompé en Veldkamp, die bij de indiening van
de Algemene Bijstandswet in 1963 schreven: ‘Het reali-
seren van sociale zekerheid in sociale rechtvaardigheid
is gaan behoren tot de voornaamste overheidstaken en
vormt een der kenmerken van de welvaartsstaat.’4

Eigen verantwoordelijkheid in de praktijk
Wij constateren dat de ‘eigen verantwoordelijkheid’ als
kernachtig geformuleerde visie op de verzorgingsstaat
tot dusver alleen een negatieve invulling heeft gekregen.
Meer eigen verantwoordelijkheid (moeten) nemen is
onder de kabinetten-Balkenende niet ontstegen aan de
reeds bekende kritiek op het uit de hand gelopen rech-
tendiscours van burgers. Burgers zouden erg calculerend
zijn en goed weten waar ze bij de overheid voordeeltjes
moeten halen. Zo sloot het beleid in de nieuwe eeuw
naadloos aan bij de kritiek die al twee decennia oud was.

In de jaren tachtig is deze geformuleerd door Amerika-
nen als Lawrence Mead en Charles Murray (hier bekend
van o.a. The Bell Curve). Ook in eigen land werd, overi-
gens terecht, gewezen op de negatieve consequenties
van een passieve, onverschillige verzorgingsstaat door
wetenschappers als Kees Schuyt, Hans Adriaansens, An-
ton Zijderveld en Godfried Engbersen.

Deze kritiek heeft in de jaren negentig geleid tot een
strenger uitkeringsregime, een nadruk op plichten in
plaats van rechten, een actievere arbeidsmarktpolitiek
en een streven naar maatwerk. Maar hoewel Neder-
land in die jaren steeds beter scoorde ten aanzien van
arbeidsdeelname en werkgelegenheid  – zeker vergele-
ken met de meeste Europese landen – bleef dezelfde
hervormingsmantra klinken. Terwijl er vooral winst is
te boeken in verbetering van de uitvoeringspraktijk
(zie bijvoorbeeld de uitgebreide screening van bij-
standsgerechtigden in Amsterdam), werd er voortdu-
rend nieuw en aangescherpt beleid geformuleerd. De
vraag is of al deze aanscherpingen nodig waren, of be-
ter gezegd, waar ze volgens de politieke besluitvormers
voor dienden. Aan wat voor verantwoordelijkheidsver-
deling droegen ze precies bij? 

Neem bijvoorbeeld de overgang van de wao naar de
wia (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).
De oude arbeidsongeschiktheidswet moest koste wat
kost vervangen worden, meende ‘hervormer’ en mi-
nister van Sociale Zaken Aart Jan de Geus. Uit de cij-
fers blijkt dat de instroom de afgelopen jaren al scherp
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aan het dalen was. Zo deden volgens het Centraal
Planbureau in 2003 nog bijna 20000 vrouwen jonger
dan dertig jaar een beroep op de wao tegen 8500 in
2006. Het totaal aantal arbeidsongeschikten is in die-
zelfde periode gedaald van 785600 tot 688400. Het
beleid om iedereen onder de vijftig opnieuw te keuren,
dat ingezet was onder Paars, boekte al aanzienlijke re-
sultaten.

Wat de nieuwe arbeidsongeschiktheidswet oplevert,
staat nog te bezien. De wia pakt in ieder geval (arbeids-
ongeschikte) individuen nog steviger aan. De mogelijk-
heden om voor een gedeeltelijke arbeidsongeschikt-
heidsuitkering in aanmerking te komen zijn verdwe-
nen, de voorwaarden om voor 100 procent afgekeurd te
worden andermaal flink aangescherpt. Het is nog te
vroeg om de resultaten van de wia te evalueren, maar
wat nu al blijkt, is dat de gedachte van een wettelijke
inkomensgarantie in geval van arbeidsongeschiktheid
is ingeruild voor een grotere individuele kwetsbaarheid,
met soms buitengewoon schrijnende gevolgen; dat in
sommige gevallen de strenge eisen een aansporende
werking hebben om weer aan het werk te gaan; en dat
op het gebied van de zogeheten reïntegratie er nog
steeds erg veel misgaat. Het van overheidswege bieden
van faciliteiten om ook risicodragende werknemers in
dienst te nemen speelt een volkomen onderschikte rol. 

De wia is maar één voorbeeld dat van het politieke
streven naar gespreide verantwoordelijkheid niet veel
terechtgekomen is, maar van het neerleggen van meer

eigen verantwoordelijkheid bij het individu des te
meer. Ander voorbeelden zijn de marktwerking in de
kinderopvang, waarbij het aan werkgevers werd over-
gelaten om te bepalen of ze wel of niet zouden bijdra-
gen aan de kosten; en de inburgeringscursussen waar
migranten zelf de verantwoordelijkheid voor dragen
terwijl er ondertussen aan stapels voorschriften vol-
daan moet worden. 

Het beleid van de kabinetten-Balkenende past in de
traditie van het hervormingsbeleid dat in de jaren
tachtig is ingezet door Ruud Lubbers. Bezuinigingen
op duur en niveau van uitkeringen zowel als beperking
tot de toegang daartoe vormen er al lang de harde kern
van. De kabinetten-Balkenende hebben een dergelijk
beleid met veel fanfare afgekondigd, alsof we niet al ja-
ren bezig zijn met het strakker aantrekken van de los-
bandige teugels. Eigen verantwoordelijkheid heeft on-
der Balkenende geen wervende kracht gekregen. Het
ontneemt burgers zelfvertrouwen als ze achterdochtig
benaderd worden als frauduleus of onwillig en niet als
energieke burgers die hun schouders onder hun eigen
leven willen zetten en ook nog graag willen bijdragen
aan de samenleving als geheel. Eigen verantwoorde-
lijkheid is de afgelopen jaren gepresenteerd als middel
dat burgers zou bevrijden uit de kluisters van de over-
heid of ouderwetse instellingen. En bevrijden doet
het. Maar het lijkt er eerder op dat het beleid burgers
bevrijdt van elkaar, op meer afstand plaatst van hun ei-
gen organisaties en van de overheid.
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Van streven naar moderne onderlinge verbondenheid
is bij de herziening van de verzorgingsstaat ondertus-
sen weinig sprake, terwijl daar toch alle aanleiding
voor is. Na 11 september 2001 en de ‘zeggen wat je
denkt’-euforie is de polarisatie tussen allochtonen en
autochtonen toegenomen, zo blijkt uit onderzoek van
het Sociaal en Cultureel Planbureau. Autochtone be-
woners zijn de grote steden ontvlucht of hebben zich
in de duurdere wijken teruggetrokken en mijden het
contact met allochtone medeburgers, en zeker met op-
standige Marokkaanse jongens. Veel allochtonen blij-
ven op hun beurt bij elkaar hangen en klitten. Ook
langs generatielijnen ontstaan breuken in onderlinge
solidariteit. Jongeren zouden ervoor passen te betalen
voor steeds duurder wordende voorzieningen voor ou-
deren. En ouderen denken weinig aan de jeugd die
geen toekomst zou hebben: ze houden hun poot stijf
en beroepen zich op verworven rechten. Veel Neder-
landers zijn bang dat in de toekomst de solidariteit nog
verder zal verschralen en mensen steeds minder voor
elkaar over zullen hebben. Ze betreuren dat. Hoe vaak
is dat de afgelopen jaren al niet opgeschreven door ver-
baasde critici van de meest uiteenlopende soort? Alle
recente onderzoeken naar voorkeuren voor sociaal be-
leid geven juist aan dat Nederlanders massaal, van rijk
tot arm, hechten aan collectieve (en ruimhartige) rege-
lingen en tijd voor relaties met vrienden, familie en an-
deren.5 Nederland verlangt naar gemeenschappen,
maar het beleid trekt zich er weinig van aan. 

Lichte en zware gemeenschappen
In cda-kring is wel een poging gedaan een nieuwe vi-
sie te formuleren, maar vriend en vijand zijn het erover
eens dat de uitvoering ver van alle goede bedoelingen
vandaan is gebleven. Men zou kunnen zeggen dat de
samenwerking met een liberale partij als de vvd ge-
combineerd met de ambitie de eigen waarden nieuw
leven in te blazen de ideale omstandigheden bood om
de gerezen spanningen tussen individu en gemeen-
schap op te lossen. De Amerikaanse filosoof Michael
Walzer stelt terecht dat het gemeenschapsdenken of
communitarisme alleen begrepen kan worden als een
aanvulling op het liberalisme. Als zelfstandige theorie
loopt het gemeenschapsdenken snel vast.6 Maar als
kritiek op de onaangename kanten van het liberalisme
kan het goed werk doen. Je kunt, stelt Walzer, met het
communitarisme in de hand ‘sociological sophistica-
tion’ inbouwen in het liberale denken. Het gemeen-
schapsdenken is bijvoorbeeld veel gevoeliger dan het
liberalisme voor het feit dat alleen klassieke emancipa-
tie (School! School! School! Werk! Werk! Werk!) niet
altijd genoeg is om mensen vooruit te helpen. Immers,
structurele achterstanden kunnen te wijten zijn aan
stigma’s, die niet zomaar uitgewist kunnen worden
door de emancipatie van individuen: daarvoor moeten
ook groepen zich verheffen. 

Van die verbeelding is de afgelopen jaren niet veel
gebleken. Het debat over de verzorgingsstaat wordt in
de aanloop van de eerste verkiezingen die een serieuze

115

JaarBoekWBS_06_Binnen_Def  19-10-2006  15:03  Pagina 115



beoordeling van de kabinetten-Balkenende zullen ge-
ven, gedomineerd door de kwestie hoe de financiële
lasten van de opvoeding van jonge kinderen en de
zorg voor oude mensen verdeeld moeten worden.
Speelde daarbij halverwege de kabinetsperiode nog de
opvatting mee van toenmalig minister van Economi-
sche Zaken Laurens Jan Brinkhorst dat Nederlanders
harder zouden moeten gaan werken om in de toe-
komst de concurrentie met Azië aan te kunnen, aan
‘het eind van de rit’ is het debat over de verzorgings-
staat weer nagenoeg genationaliseerd. De arbeids-
participatie moet omhoog om de lasten van de ver-
grijzing te kunnen dragen. We moeten langer werken,
of meer. Bovendien moet er ook meer gezorgd wor-
den, voor ouders en kinderen. De beheersing van pro-
blemen zet nog altijd de toon bij de discussie over de
verzorgingsstaat. Er is overigens wel een poging tot
een antwoord op deze kwesties gekomen met een dui-
delijke cda-geurvlag en dat is de levensloopregeling.
Wonderlijk genoeg voor deze gemeenschapspartij is
dit vooralsnog een individuele spaarregeling. Minder
verwonderlijk is dat de regeling bij burgers onbekend
en/of impopulair is. 

Onbeantwoord gebleven is de uitdrukkelijke be-
hoefte aan gezamenlijke regelingen, aan het verbinden
van mensen, niet alleen jongeren onderling maar ook
jong en oud, en etnisch verschillende groepen. Welke
sociale behoeften zijn er en wat voor middelen kunnen
we verzinnen om daaraan tegemoet te komen? Welke

achterstanden vinden we onrechtvaardig en waar kun-
nen we die het best opvangen of voorkomen? Meer
dan hameren op eigen verantwoordelijkheid is het
daarbij van belang om na te denken over de verhou-
ding tussen (oude en wellicht niet altijd even passen-
de) instituties van de verzorgingsstaat en de gemeen-
schappen die daardoor ontstaan en in stand gehouden
worden. 

Laten we de politieke opdracht met betrekking tot
de verzorgingsstaat daarom eens herformuleren: het
gaat er in de verzorgingsstaat van de toekomst om lich-
te gemeenschappen te verzwaren en zware gemeen-
schappen te verlichten.7 Of zo men wil, het gaat erom
ruimte te bieden aan ‘positieve individualisering’ en de
ruimte van ‘negatieve individualisering’ te beperken.
Lichte gemeenschappen zijn moderne verbanden waar
burgers makkelijk in en uit kunnen stappen. Ze zijn
goed voor geëmancipeerde mensen; ze bieden volop
ruimte het eigen leven te lijden en staan open voor ver-
nieuwing, maar ze beperken de onderlinge identifica-
tiemogelijkheden en empathie. Solidariteit lijdt onder
lichte gemeenschappen. Zware gemeenschappen zijn
traditionele verbanden waar je ongevraagd lid van
wordt, veelal door geboorte. Zware gemeenschappen
zijn goed voor kwetsbare mensen: ze bieden de kans te
schuilen achter een vader, een dogma, een god of een
paspoort, maar beperken wel de mogelijkheden tot in-
sluiting, zelfontplooiing of vernieuwing. Emancipatie
lijdt onder zware gemeenschappen.

116

JaarBoekWBS_06_Binnen_Def  19-10-2006  15:03  Pagina 116



We brengen deze tegenstelling op het toneel om op
een andere manier naar vertrouwde processen te kun-
nen kijken. Mensen blijven altijd zoeken naar solida-
riteit. Maar omdat instituties, zoals arbeidstijdregelin-
gen, nationale grenzen of families, minder vaste en
vooral minder betekenisvolle vormen hebben dan
vroeger en niet meer de vanzelfsprekende kaders vor-
men waarbinnen we het vraagstuk van solidariteit
kunnen oplossen, moeten we zoeken naar nieuwe
grondslagen of gemeenschapsvormen die solidariteit
kunnen genereren. 

Dat is een zoektocht die ook centraal staat in de be-
nadering van Romke van der Veen in zijn recente
Nieuwe vormen van solidariteit.8 De hervormingen van
de verzorgingsstaat zijn volgens Van der Veen telkens
gericht geweest op de effectiviteit, niet of veel te wei-
nig op de legitimiteit van de verzorgingsstaat. Om die
legitimiteit te herstellen moeten we volgens Van der
Veen opnieuw kijken naar de ‘collectiviteiten’ waar-
omheen de verzorgingsstaat gebouwd is, niet alleen op
nationaal niveau, maar juist ook op lagere niveaus
(werk, lokaal) en hogere niveaus (Europa). 

Kiezen wij een dergelijk perspectief, dan dienen
twee vragen zich aan: welke banden knellen te veel en
welke banden moeten aangehaald worden om zinvol
solidariteit te organiseren? Anders geformuleerd: wel-
ke gemeenschappen moeten lichter, welke moeten
zwaarder worden? In het antwoord daarop laten we
ons niet leiden door een verlangen naar uitputtend-

heid, maar wel door de ambitie nog eens naar voren te
brengen waar de verzorgingsstaat ook weer goed voor
zou kunnen zijn: mensen bijeenbrengen in de maat-
schappij en mensen vooruitbrengen in het leven. 

Van zwaar naar licht
Het verlichten van zware gemeenschappen betekent
twee dingen. Het eerste is evident: het individu in
staat stellen tot zelfontplooiing, mensen de kans geven
hun eigen leven zinvol in te richten. Maar het betekent
ook de zware gemeenschap die Nederland is, openbre-
ken voor buitenstaanders.

Eerst het eerste doel. In Nederland heeft de verzor-
gingsstaat herhaaldelijk en succesvol zware gemeen-
schappen lichter helpen maken. Dat is gebeurd via de
route van individualisering, met name van familiever-
houdingen. De verbinding tussen generaties is bij-
voorbeeld gedeeltelijk geanonimiseerd. Zowel de pen-
sioenen als het zorgstelsel vormen een bijdrage aan de
individualisering van ouderen. Kinderen betalen via
de belasting natuurlijk wel mee aan de aow en de zorg
voor ouderen, maar er is geen persoonlijke verbinding.
Dat is anders in België en Duitsland. Daar is dan ook
de professionele ouderenzorg minder wijd verbreid. 

Het zou een onverstandige beleidsrichting zijn de
lichtere familiegemeenschappen nu weer te willen ver-
zwaren en kinderen opnieuw persoonlijk verantwoor-
delijk te maken voor de zorg van ouderen. Dat willen
de kinderen niet, en ook ouderen hechten inmiddels
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aan hun zelfstandigheid. Natuurlijk zorgen ook in
Nederland kinderen voor hun ouders – we noemen
dat mantelzorg – maar dat is geen intensieve zorg zoals
in Engeland of Spanje: het gaat meestal om beperkte
taken en zeker geen halve werkweken. De kabinetten-
Balkenende beogen met de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (wmo) dat de zorgzame samenleving
zich weer over ouderen ontfermt. Daarmee verliezen
ouderen het bedongen recht om zelfstandig te zijn: ze
worden opnieuw afhankelijk van de goedwillendheid
van anderen.

De Nederlandse verzorgingsstaat draagt bovendien
bij aan de mogelijkheid om uit een gezin te stappen.
De bijstand heeft voor vrouwen betekend dat ze kun-
nen scheiden. De Bijstandswet is opnieuw van groot
belang voor allochtone vrouwen. Deze functioneert als
stok achter de deur om te zorgen dat allochtone man-
nen hun vrouw vrijlaten om te werken of te scholen.
Sinds 1996 is de Bijstandswet immers (deels) geïndivi-
dualiseerd en heeft iedereen – mannen en vrouwen –
de plicht en het recht om te werken en bijvoorbeeld de
Nederlandse taal te leren. Ook vele andere sociale-ze-
kerheidsregelingen zijn sinds kort – en overigens vaak
onder druk van de Europese Unie – geïndividualiseerd.
Het Nederlandse familiemodel als zware gemeenschap
is de afgelopen decennia succesvol geopend en dat heeft
bijgedragen aan de emancipatie van het individu. 

Maar de emancipatie van vrouwen kan een tandje
hoger. Met de nadruk op deeltijdarbeid en de beperk-

te, dure kinderopvang zijn Nederlandse vrouwen vol-
strekt afhankelijk van hun man om carrière te kunnen
maken. Als híj niet te bewegen is om zijn ‘zorgdag’ op
te nemen, kan zíj moeilijk vier dagen in de week wer-
ken. Het combinatiemodel dat in de plaats van het
kostwinnersmodel is gekomen, is gebaseerd op de ijde-
le hoop dat mannen gaan zorgen. Maar het is beter om
de emancipatie van vrouwen niet in de handen van
mannen te leggen. Meer kwalitatief goede kinderop-
vang maakt vrouwen onafhankelijker van hun man en
verlicht een al te grote druk op de zware gemeenschap
die gezin heet. 

Van licht naar zwaar
De lichte gemeenschappen die zo ontstaan, de infor-
mele gemeenschappen rond scholen, opvang, werk of
sport, de eet- en kookclubs, de wandelclubs, de buurt-
verenigingen: ze zijn goed voor individuele geëmanci-
peerde burgers. Maar wanneer verbanden té licht wor-
den, kan de samenhang van de maatschappij als geheel
verloren gaan. Wanneer de verbindingen met andere
mensen te luchtig zijn, gaan identificatiemogelijkhe-
den met de ander ontbreken en nemen inlevingsver-
mogen en empathie af. Mensen in te lichte gemeen-
schappen zullen minder aandrang hebben om bij te
dragen aan de samenleving als geheel. Dit zal op ter-
mijn nadelig zijn voor de verzorgingsstaat. De sociale
stabiliteit en het vertrouwen die het resultaat zijn van
collectieve regelingen en organisaties, zijn bovendien
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nodig voor economische vooruitgang. Naast de
samenleving heeft ook het individu baat bij verbindin-
gen. Mensen voelen zich beter – mentaal en fysiek –
als ze zich verbonden voelen met anderen. Zelfont-
plooiing mag er dus niet – bedoeld of onbedoeld – toe
leiden dat individuen helemaal los van elkaar worden
getrokken. 

De ironie achter de vermarkting van de zorgverze-
kering is hier vermeldenswaardig. Keuzevrijheid in de
ziektekostenverzekeringen is gerealiseerd in 2005 door
minister van Volksgezondheid Hans Hoogervorst. Het
was voortaan aan burgers zelf om hun verzekeraar uit
te kiezen. Die keuzevrijheid, de tucht van de markt,
zou de verzekeraars en de zorgconsumenten discipline-
ren in respectievelijk hun premiestelling en hun dok-
tersbezoek. In de praktijk echter bleek dat de mensen
niet massaal toesloegen op de vrije markt: er gebeurde
iets anders. Mensen volgden bij de keuze van hun
nieuwe verzekering hun werkgever in plaats van hun
eigen voorkeur.9 Er ontstonden nieuwe collectieven
aan de onderhandelingstafels. Liever dan alleen te ko-
men te staan, organiseerden burgers zich opnieuw, hoe
tijdelijk misschien ook. Er is blijkbaar weer aanleiding
om de werkplek als een bron van solidariteit (als een
lichte gemeenschap) te zien. 

Ook op andere plekken is verzwaring van de onder-
linge banden nodig. Het stilzwijgen van de etnische
polarisatie in Nederland lijkt de nieuwe multiculturele
consensus te worden na de harde woorden van de afge-

lopen jaren. Maar dat zal niet veel aan de werkelijk-
heid veranderen. Allochtonen en autochtonen raken
steeds meer in zichzelf gekeerd. Slechts 35 procent van
de jonge Turken en 39 procent van de Marokkanen
heeft een startkwalificatie tegen 78 procent van de
autochtonen, aldus het Sociaal en Cultureel Planbu-
reau. Ook is de werkloosheid van deze groepen – af-
hankelijk van de tellingen – drie of vier keer zo hoog
als bij de autochtone bevolking. De segregatie in wo-
nen, sociale contacten, het onderwijs is buitengewoon
groot. Kinderen gaan gescheiden naar voorschool, kin-
deropvang, peuterspeelzaal en de rest van de schooltijd
is het dan ook wel gedaan. De Nederlandse verzor-
gingsstaat blinkt uit in het vergroten in plaats van ver-
kleinen van etnische tegenstellingen. De lichte ge-
meenschappen die een aanloop vormen tot de arbeids-
markt, van voorschool tot hogeschool, moeten nodig
verzwaard worden.

Dat is een tweezijdig proces.10 Van jonge allochto-
nen en migranten mag bijvoorbeeld verwacht worden
dat ze zich scholen en zich niet alleen de Nederlandse
taal machtig, maken maar zich ook aanpassen aan het
Nederlandse werkethos. Daarbij zijn sociale vaardig-
heden net zo belangrijk als vakkennis. Maar deze ver-
wachtingen moeten niet gepaard gaan met het huidi-
ge, verwijtende, beroep op eigen verantwoordelijkheid
in negatieve zin. Verwachtingen kunnen ook ‘welkom’
betekenen en een uitnodiging zijn om te integreren.
Dat betekent onderwijs en goede en langdurige moge-
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lijkheden tot inburgering aanbieden, waarbij nieuw-
komers in een reële, maatschappelijke context leren. 

Tegengaan van segregatie vereist voorts ontmoe-
tingsplaatsen. Willen allochtone en autochtone kin-
deren samen kunnen leren en spelen, dan zal bijvoor-
beeld de scheidslijn tussen voorschoolse educatie en
kinderopvang moeten worden opgeheven en de se-
gregatie in het basisonderwijs actief moeten worden
bestreden. Onder minister van Onderwijs Maria van
der Hoeven is de segregatie in de (voor)school zelfs
weggewuifd. Het is merkwaardig dat de school onder
deze christen-democratische bewindsvrouw vooral
gezien wordt als leerfabriek en nauwelijks als ont-
moetingsplaats. Natuurlijk is het tegengaan van se-
gregatie een lastige opgave, maar niet een onmoge-
lijke, zeker niet in de middelgrote steden. Dan moet
wel erkend worden dat niet alleen de vrije keuze van
ouders maar ook het tegengaan van segregatie – en
dus het verzwaren van de Nederlandse interetnische
gemeenschap – een beleidsprincipe moet zijn. Met
een sterkere gemeentelijke regie over onderwijs en
volkshuisvesting kan op lange termijn gestreefd wor-
den naar menging, niet alleen tussen allochtonen en
autochtonen, maar ook tussen allochtonen onder-
ling. Door het actief bevorderen van functionele ont-
moetingen, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt en in
het onderwijs, waar mensen gelijke posities hebben
en moeten samenwerken, kunnen nieuwe interetni-
sche verbintenissen ontstaan.

Daarnaast is er aandacht in het beleid nodig voor wat
autochtonen moeten doen. Van autochtonen mag ver-
wacht worden dat ze ruimte maken voor nieuwko-
mers. Dit moet vooral goedschiks gebeuren, bijvoor-
beeld door ouders te verleiden om hun kinderen naar
zogenoemde zwarte scholen te brengen en door op
deze scholen extra voorzieningen aan te bieden. Soms
moet het kwaadschiks, via stringente toepassing van de
anti-discriminatiewetgeving. Werkgevers zouden zich
in ieder geval verplicht moeten voelen allochtonen aan
te nemen. Dat geldt ook voor de overheid. Nu kunnen
werkgevers voortdurend de bal terugkaatsen als ze aan-
gesproken worden, want wat doet de overheid zelf? Is
het niet tijd voor quota?

Cultuurveranderingen vinden alleen plaats als niet
één enkele vrouw of één enkele Turk wordt binnenge-
laten. Een organisatie kan alleen veranderen als een
nieuwe groep een substantieel deel, bijvoorbeeld twin-
tig procent, van het personeelsbestand uitmaakt. Dat
lukt in Nederland misschien wel aan de onderkant van
organisaties, waar macht beperkt is, maar niet bij de
hogere-middenklassebanen. Het Amerikaanse en Ca-
nadese model (contract compliance) verdient hier meer
aandacht: opdrachten worden daar enkel verleend aan
bedrijven die voldoen aan de eisen van de overheid ten
aanzien van partecipatie van vrouwen en etnische min-
derheden. Alleen als de overheid zelf bijdraagt aan een
nieuwe Nederlandse gemeenschap, kan ze eisen gaan
stellen.
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En nog eens van zwaar naar licht
De afgelopen jaren is door de kabinetten-Balkenende
werk gemaakt van het sluiten van de grenzen, oftewel
het verzwaren van de gemeenschap die Nederland
heet. Migranten kregen zonder aanzien des persoons
de indruk dat ze niet welkom waren. Men kan zijn oor
te luisteren leggen op een laboratorium van een uni-
versiteit, in een directiekamer, ’s ochtends bij een kran-
tendistributiepunt of op een van de vele andere plaat-
sen waar mensen zonder Nederlands paspoort bijdra-
gen aan onze economie, het verhaal is steevast gelijk:
ze wilden me niet naar binnen laten.

Laten we niet te ideologisch zijn en werkgeversvoor-
zitter Bernard Wientjes volgen in zijn filipicca -’Ban
het provincialisme uit!’ – tegen de draaiende wind in
Nederland. ‘Jeugdwerkloosheid (met een onevenredig
hoog aantal allochtonen) en onderwijs zijn onder mijn
leden de grootste “sociale kwesties” van deze tijd, on-
middellijk gevolgd door intolerantie, spanningen tus-
sen allochtonen en autochtonen en gebrekkige integra-
tie. Ondernemers beseffen dat een intolerante houding
tegenover nieuwkomers blijvend schade berokkent aan
onze internationaal georiënteerde economie.’11

De verzorgingsstaat is op het verlichten van de zware
gemeenschap Nederland nog nauwelijks ingericht, in-
tegendeel. We voeren hooguit het debat in termen als:
‘Hoe meer migratie, hoe minder verzorgingsstaat, kijk
maar naar Amerika’. Daar doet de Partij van de Arbeid
overigens graag aan mee. Om de verzorgingsstaat te be-

houden moet de deur dicht. Maar we kunnen beter na-
denken over een verzorgingsstaat die is ingesteld op
economische globalisering. Het is bijvoorbeeld logisch
dat buitenlandse werknemers belasting betalen, en zo
meebetalen aan de zaken waar zij ook gebruik van ma-
ken, zoals goed onderwijs, goede gezondheidszorg en
goede wegen. Maar dat gaat niet op voor premies voor
pensioenen, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.
Met het oog op het naar elkaar toe groeien van Europe-
se verzorgingsstaten is het zelfs de vraag of verzekerin-
gen niet beter op Europees niveau georganiseerd zou-
den kunnen worden. Tegelijkertijd zouden voorzienin-
gen – die betaald worden uit (nationale en
gemeentelijke) belastingen – meer op lokaal niveau uit-
gevoerd kunnen worden. Denk aan onderwijs, kinder-
opvang en ouderenzorg, een beweging die overigens
met de wmo al in gang is gezet. We moeten daarbij wel
mededogen tonen met illegalen die niet tot de zware
nationale gemeenschap horen en nu steeds vaker uitge-
sloten worden van zorg. Eigen verantwoordelijkheid
staat hier gelijk aan hardvochtigheid. 

De moraal van ons verhaal over de verzorgingsstaat is
dat eigen verantwoordelijkheid geen inspirerend ant-
woord is op de problemen van de moderne tijd. De vraag
waar de verzorgingsstaat voor staat, is hoe het verlangen
naar en de noodzaak tot gemeenschap samen kunnen
gaan met het belang van individuele zelfontplooiing. Of-
tewel: hoe de verstikkende zware gemeenschappen te ver-
lichten en de ondraaglijk lichte te verdichten. 
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onderzoeken van het Sociaal en Cultureel Planbureau, waaron-
der De sociale staat van Nederland (Den Haag 2005). 

6 M. Walzer, Politics and Passion. Toward a more egalitarian libe-
ralism, New Haven 2004. Vlg. daarin ‘The communitarian cri-
tique’, p. 142-147: Als mensen tegenwoordig inderdaad allemaal
versnipperde, autonome en eenzame individuen zijn, wat ge-
meenschapsdenkers de ene helft van de tijd stellen, dan kun je
ze inderdaad beter alleen en hooguit via de wet samenbrengen
(zoals het liberalisme doet), want anders zou het onheil echt

niet te overzien zijn. Als ze eigenlijk nu ook nog altijd in groe-
pen leven, zoals ze altijd al deden, wat gemeenschapsdenkers de
andere helft van de tijd beweren, en de analyse van een wereld
van vrije individuen de plank dus volledig mis slaat, dan zou
het liberalisme alleen maar retoriek zijn, en dan zou het ge-
meenschapsdenken moeten kunnen verklaren waar toch het
enorme vertrouwen in die retoriek vandaan komt. Wat het niet
kan. 

7 Voor de herkomst van het begrip lichte gemeenschappen zie:
J.W. Duyvendak en M. Hurenkamp, Kiezen voor de kudde.
Lichte gemeenschappen en de nieuwe meerderheid, Amsterdam
2004. Voor de discussie over de verzorgingsstaat zie ook: We-
tenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, De verzorgings-
staat herwogen. Over verzorgen, verzekeren, verheffen en verbin-
den, Amsterdam 2006.

8 R. van der Veen, Nieuwe vormen van solidariteit. Sociaal-demo-
cratische beginselen en de verzorgingsstaat, Amsterdam 2005.

9 Zie ook: M. Hurenkamp en M. Kremer (red.), Vrijheid Ver-
plicht. Keuzevrijheid in zorg en welzijn, Amsterdam 2005.

10 Zie over verbinden verder het in noot 7 genoemde rapport van
de wrr.

11 NRC Handelsblad, 23 januari 2006.
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De wonderlijke politieke verrijzenis van Balkenende is
onherroepelijk verbonden met het thema ‘waarden en
normen’. Hoewel het onderwerp eerder vanuit het cda
werd gelanceerd, door onder anderen Van Agt, Enneüs
Heerma en Ernst Hirsch Ballin, was Balkenende de eer-
ste premier die zich in 2002 unverfroren uitsprak over het
belang van het morele perspectief. Vier jaar later moet
worden geconstateerd dat de bijdrage van zijn kabinet
aan uitgerekend dit onderwerp sterk onder de maat is ge-
bleven. De gezondheidszorg, de wao, de deelname aan
de oorlog in Irak en Afghanistan, de integratie en de vei-
ligheid, op al deze onderwerpen wist het kabinet-Bal-
kenende zijn stempel te drukken, maar rond de waarden
en de normen bleef het uiteindelijk verdacht stil.

Hoewel diverse pogingen zijn ondernomen om ‘het
debat over de moraal’ vorm te geven, heeft geen daar-
van geleid tot substantiële beleidsdaden. Er kwam een
rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Re-
geringsbeleid (wrr) dat de discussie eerder neutrali-
seerde dan faciliteerde, er waren Europese waardende-
batten waarvan niemand de opbrengst kon formuleren
en er was wat gesputter over ‘fatsoen moet je doen’, dat
vooral tot hilariteit aanleiding gaf. Het waarden- en-

normenproject lijkt met andere woorden mislukt, ten-
zij het kabinetsbeleid als geheel begrepen moet worden
als het resultaat van een verborgen morele agenda. Alle
reden voor een nadere analyse.

Amitai Etzioni
Gedurende de paarse jaren negentig, toen het cda zich
opmaakte voor een bestuurlijke terugkeer, legde vooral
het Wetenschappelijk Instituut zich toe op het door-
denken van een nieuwe agenda voor Nederland. Het
zogenoemde communitarisme speelde daarin een gro-
te rol. Meer in het bijzonder werd het gedachtegoed
van de Amerikaanse socioloog Amitai Etzioni om-
armd. Zijn boek De nieuwe gulden regel (1996) ver-
scheen in 2005 in het Nederlands, met een voorwoord
van Balkenende.1 Volgens de premier schreef Etzioni
een communitaristisch standaardwerk. Hij onder-
schrijft diens ‘gulden regel’ dat men de morele orde
van de samenleving dient te ondersteunen en te res-
pecteren, zoals je wilt dat de samenleving jouw auto-
nomie respecteert en ondersteunt.

Het is een wat abstracte voor-wat-hoort-wat formu-
lering die in het boek echter meer reliëf krijgt. Etzioni
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zet zijn gulden regel af tegen de libertaire opvatting dat
het ruim baan geven aan de individuele vrijheid uit-
eindelijk de beste samenleving creëert. Maar hij wil
ook weg blijven bij het neoconservatieve uitgangspunt
dat het individu zich dient te onderschikken aan de
gemeenschap. Etzioni probeert het midden te zoeken
en definieert communitarisme als de opvatting dat in-
dividuele vrijheid alleen beleefd kan worden binnen
een sociale samenhang. Zo bezien zou in feite elk kabi-
netsbeleid langs de lijnen van Etzioni’s communita-
risme zijn te begrijpen (ook bijvoorbeeld Tony Blair
heeft Etzioni omarmd).

Toch geeft het afgekondigde waarden-en-normen-
offensief (en Balkenendes inleiding op het boek van
Etzioni) aanleiding om te denken dat Balkenende een
uitgesproken communitaristisch programma heeft
willen uitvoeren, maar dat het hem niet gelukt is om
dit voor het voetlicht te krijgen. Ik volg nog even Et-
zioni’s redenering. De in het beleid gebruikte notie
van ‘gedeeld burgerschap’ is bijvoorbeeld onverkort
terug te vinden in het boek van Etzioni. In zijn visie
dienen we een multi-etnische samenleving te beschou-
wen (en vorm te geven) als een mozaïek binnen een
stevig kader. De samenleving vormt een gemeenschap
van gemeenschappen, die zich alle nadrukkelijk aan de
basiswaarden van de democratische rechtsstaat dienen
te houden. Een ‘dikke’ sociale orde is van belang,
waarbinnen de individuele vrijheid zich kan ontwik-
kelen. Een sterke gemeenschap tussen individuele

rechten en een zwaar regulerende staat, dat is Etzioni’s
ideale samenleving. Hij constateert dat de balans in
het Westen is doorgeslagen naar de autonomie, maar
hij acht ‘regeneratie van de morele orde’ mogelijk.

Hij behoedt zich echter voor een te drastische om-
schrijving van wat die moraal zou moeten inhouden.
Moraliteit is een zaak van de gemeenschappen binnen
een samenleving en veronderstelt derhalve veel, heel
veel dialoog. Moraal kan niet worden opgelegd, maar
moet vrijwillig worden gedeeld. Individuele burgers
dienen zich te realiseren dat ze niet alleen ‘van nature
sociaal’ zijn, maar dat zij hun potentieel slechts kun-
nen ontwikkelen dankzij een sociale orde die door en
door moreel is. Wet- en regelgeving leveren niet meer
dan een uitgangspunt of een kader; zij moet de uit-
drukking zijn van een gedeeld gedachtegoed, waarmee
men vrijwillig instemt. Er dient, met andere woorden,
een nauwe relatie te zijn tussen recht en moraal. Zo
dient de grondwettelijk vastgelegde vrijheid van me-
ningsuiting te beantwoorden aan normen van bescha-
ving en fatsoen. 

Retorisch gesproken heeft het er alle schijn van dat
Balkenende een Etzioni-achtig beleid heeft willen voe-
ren. Waarom is dat dan niet gelukt of waarom wordt
dat dan niet als zodanig herkend? In theorie zijn hier
verschillende redenen voor aan te geven: de politieke
weerstand was te groot; het project werd onderge-
sneeuwd door de grote liberale hervormingsprojecten;
het lukte Balkenende niet om het project ‘smoel’ te ge-
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ven. Vooralsnog lijken alle drie de redenen plausibel.
Voor een beoordeling van wat er is gebeurd, is het zin-
vol een centraal onderdeel van dat project nog eens na-
der te bekijken: het wrr-rapport Waarden, normen en
de last van het gedrag.2

Waarden, normen en de WRR

De onderneming van Balkenende bestond uit drie
onderdelen: een website waarop burgers hun ideeën,
initiatieven en daden kwijt konden,3 een inventarisatie
van allerhande initiatieven van overheden en organisa-
ties4 en een wetenschappelijke studie naar waarden en
normen door de wrr (hierin bijgestaan door het Soci-
aal en Cultureel Planbureau en de Raad voor Maat-
schappelijke Ontwikkeling). Op 9 juni 2004 organi-
seerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regerings-
beleid in Den Haag een bijeenkomst ter afsluiting van
het ‘waarden en normenproject’. Als ik projectleider
Kees Schuyt toen goed begrepen heb, moest het daar-
mee ook eigenlijk maar helemaal afgelopen zijn met
het moraaldebat.

Schuyt hield zijn gehoor voor dat hij ervan uitging
dat de waarden-en-normenstorm weer net zo snel zou
gaan liggen als hij was opgekomen. Het was een pro-
ject geweest dat op de cda -burelen was geboren ten
tijde van de paarse kabinetten (‘als initiatief van bui-
tengeslotenen’). Met behulp van de lpf kon het wor-
den doorgedrukt. Onder Balkenende ii maakte het
een vliegende start, maar het droeg nog duidelijk de

historische ‘geurvlag’ van cda en lpf. Een vervolg leek
Schuyt dan ook niet voor de hand te liggen. Het heeft
er alle schijn van dat hier sprake was van een self -ful-
filling prophecy. De wrr heeft het in feite zo gewild: de
raad koos zijn uitgangspunt in het waardenpluralisme,
en daar was eigenlijk de kous mee af. 5

In het rapport wordt de stelling betrokken dat een
zeer grote meerderheid van de bevolking de meeste
waarden die van belang zijn in onze samenleving
onderschrijft. Bovendien stelt het rapport dat waarden
niet bepalend zijn voor gedrag. Waarden zijn abstract
en scheppen ruimte, normen perken in. Aan gedrag
liggen ook talloze andere factoren ten grondslag. De
raad onderscheidt een oplopende reeks van soorten af-
keurenswaardige gedragingen (onprettige, onbehoor-
lijke, onduldbare en onwettige). Indien er toch sprake
is van verschillende waardenstelsels, dan is er alleen
sprake van een probleem als dat leidt tot conflicten die
normoverschrijdend gedrag met zich meebrengen.
Waarden en normen dienen te worden onderhouden,
vooral in de opvoeding en het onderwijs, aldus de
wrr.

De wrr stelt in feite: als pluriformiteit het ideaal is,
kan een gebrek aan overeenstemming geen probleem
zijn. En voor zover dat wel het geval is, dan ziet de wrr
dat niet als een morele kwestie, maar als een gedrags-
probleem. Met de wat moeizame titel Waarden, nor-
men en de last van het gedrag wordt deze visie onder-
streept. Er is geen probleem met de waarden (deze ge-
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ven ruimte en dienen daarom vrij te zijn), ook niet
met de normen (Nederlanders kennen de noodzake-
lijke beperkingen volgens scp-onderzoek), maar in de
navolging daarvan. Het schort aan de overdracht van
gedragsvoorschriften en vooral aan de handhaving.

Om die reden bepleit de wrr een stringentere
rechtshandhaving van de overheid ter behoud van de
democratische rechtsstaat en voor het overige hóópt ze
op de normatieve krachten van de instituties. Vooral
over het onderwijs zijn er veel behartenswaardige za-
ken te lezen: zo kun je er burgerschap en conflictbe-
slechting leren. Maar de overheid hoede zich voor het
uitdragen van een moraal; dat is immers strijdig met
haar rol als hoedster van het waardenpluralisme. Zo
gesteld is daarmee de kous van Balkenende inderdaad
af. ‘Waarden en normen passen niet op een spandoek’;
met deze eerste zin in het wrr-rapport heeft hij het
nakijken. Het is een verhaal waar weinig op valt af te
dingen, maar dat Balkenende desalniettemin teleurge-
steld zal hebben.

Bij het in ontvangst nemen van het rapport onder-
schrijft hij de waardenpluriformiteit. ‘Het is onmoge-
lijk – ja zelfs ongewenst – om te streven naar een soort
boerenkoolstamppot van waarden die iedereen maar
lekker moet vinden.’ Maar dat betekent nog niet dat
alle waarden ook relatief zijn, en hij verwijst daarbij
naar de waarden van de democratische rechtsstaat:
‘onze Grondwet en de historisch-culturele wortels van
Nederland zijn bij het beantwoorden van die vraag de

belangrijkste inspiratiebronnen’. Hij onderschrijft de
rol van de instituties en het belang van ‘een consisten-
tere  handhaving’. Balkenende beschouwt het rapport
als een kritische ondersteuning van de door het kabi-
net gekozen lijn. Hij eindigt met de wat raadselachtige
zin dat hij in het kabinet aandacht zal vragen voor
‘heel maken wat gebroken is’.

Op 5 maart 2004 volgt de kabinetsreactie. Het kabi-
net onderschrijft de hoofdlijnen van het rapport en
maakt vervolgens op drie punten zijn eigen afweging.
Naast de waardenpluriformiteit wordt het belang van
gemeenschappelijke waarden benadrukt: deze kunnen
niet los worden gezien van de Nederlandse geschiede-
nis en cultuur. Daarbij gaat het om de waarden die lig-
gen verankerd in de grondwet, maar ook om ‘respect,
empathie/mededogen, verdraagzaamheid/tolerantie,
gelijkwaardigheid, integriteit/waarheidsgetrouwheid
en verantwoordelijkheidszin’ (het wrr-rapport spreekt
hier van ‘kleine deugden’). Ten aanzien van normen
neemt het kabinet voorzichtig afstand van de wrr:
‘Het gaat niet in de eerste plaats om de regels die wij
anderen stellen, maar om grenzen die wij onszelf stel-
len.’ Meer in het bijzonder wordt de positie van de
scholen en vooral van het gezin benadrukt. Maar de
overheid kan de rol van het gezin ‘slechts stimuleren’,
niet bepalen. 

Ten slotte wordt de rol van de overheid uitgeschre-
ven in termen van handhaving van de rechtsregels, in-
tegriteit van het openbaar bestuur en het actief uitdra-

126

JaarBoekWBS_06_Binnen_Def  19-10-2006  15:03  Pagina 126



gen van de waarden en normen van de democratische
rechtsstaat en de deugden van actief burgerschap. Dit
wordt geadstrueerd met een serie beleidsmaatregelen
van diverse departementen (op de terreinen veiligheid,
jeugd en onderwijs, integratie en communicatie met
de samenleving) die toch al waren ingezet. De reactie
gaat als een nachtkaars uit en smoort in goed bedoelde
nietszeggendheid.

Een beschavingsoffensief
Op dit punt komt de vraag op of een andere afloop
van het waarden-en-normendebat denkbaar was ge-
weest. Het wrr -rapport heeft een neutraliserende rol
gespeeld door het gedrag centraal te stellen, en de mul-
ticausaliteit daarvan te benadrukken. Populair gezegd
komt de wrr -analyse hier op neer: sommige burgers
trekken zich nergens wat van aan, omdat de overheid
te weinig handhaaft, terwijl dat het enige is dat ze kan
doen. Maar is het probleem nou niet juist dat de
rechtshandhaving tekortschiet? En ligt de aanleiding
voor het debat niet mede in het grote aantal norm-
schendingen waar geen rechter aan te pas komt? Het
rapport onderscheidt verschillende vormen van norm-
overschrijdend gedrag die variëren van onprettig tot
onwettig. Alleen in het laatste geval is er een rechtstitel
voor interventie. Maar wat moet er dan met de rest?
Heeft de overheid daar inderdaad geen rol te spelen?

De wrr gaat wel erg gemakkelijk voorbij aan een
aantal actuele vragen. Het waarden-en-normenvraag-

stuk schuilt naar mijn mening niet zozeer in de ver-
schillende onderdelen – waarden, normen, gedrags-
voorschriften en instituties –  maar in het gebrek aan
coherentie daartussen. Waarden zijn betekenisloos in-
dien zij geen uitdrukking vinden in gedeelde normen.
Rechtshandhaving maakt alleen kans van slagen in-
dien de massa ze naleeft, ook zonder dat er een sanctie
volgt. En gedeelde omgangsvormen moeten geworteld
zijn in een waardenstelsel dat institutioneel wordt
ondersteund. Juist de samenhang tussen wat ik goed
vind, wat ik niet mag, hoe ik me moet gedragen en wat
relevante anderen daarvan vinden, levert een coherent
moreel klimaat op. Alleen binnen een dergelijke cohe-
rentie kan een rechtssysteem effectief opereren.

Maar het rechtssysteem kan niet meer rekenen op
een vanzelfsprekende morele inbedding en staat er om
die reden min of meer alleen voor. De wrr schreef wat
dit betreft een wel heel sussend rapport. Het waarden-
pluralisme is een verworvenheid, maar wordt een pro-
bleem indien het geen gedeelde parameters biedt voor
de inrichting van de sociale orde. Dat de wrr koudwa-
tervrees toont bij het benoemen van basale morele uit-
gangspunten, is enigszins begrijpelijk, maar het slaat
de discussie, die door het kabinet was beoogd, wel erg
snel dood. In dat verband toonde Gabriël van den
Brink zich voortvarender. Hij schreef een achtergrond-
studie bij het wrr-rapport onder de gedurfde titel
Schets van een beschavingsoffensief.6 Waarom ging zijn
benadering de wrr te ver?
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Uitgangspunt van de studie van Van den Brink is dat
een pluralistische, dynamische maatschappij behoefte
heeft aan een zekere mate van normaliteit. Die hoeft
volgens hem niet van bovenaf te worden opgelegd; zij
kan eenvoudigweg worden afgeleid uit wat burgers
grosso modo normaal vinden. Aan de bioloog Can-
quilhem ontleent hij de visie dat normen uiteindelijk
voortvloeien uit het leven zelf. In iedere vitale activiteit
is een normatieve standaard ingebouwd. Dat wil niet
zeggen dat normaliteit statisch is; menselijke normati-
viteit divergeert en convergeert rond een gemiddelde.7

Volgens Van den Brink bestaat het in de titel van
zijn studie aangekondigde beschavingsoffensief uit de
inspanning om modern burgerschap te bevorderen,
dat wil zeggen ‘het vermogen en de bereidheid om op
verschillende levensgebieden rekening te houden met
anderen’. Om deze eis van modern burgerschap vorm
te geven neemt hij zijn toevlucht tot de metafoor van
de snelweg. We leven in ‘een maatschappij die tempo
maakt en alle dagen stress oproept. Een maatschappij
ook die weinig ruimte laat voor afwijkende gedragin-
gen en die hoge eisen stelt aan het vermogen tot zelfre-
gulering.’ Op de snelweg wordt de geïndividualiseerde
vrijheid van de auto genoten, maar ondergaat men ook
de noodzaak van het conformisme aan de regels, de ge-
middelde snelheid (en de files, zou ik daaraan toe wil-
len voegen). Zo is het ook in de moderne samenleving.

De trajecten en bestemmingen van de burgers zijn
in een dynamische maatschappij ‘zo divers dat het wei-

nig zin heeft om te zoeken naar het delen van een ide-
aal. Het meest zinvolle is daarom het opstellen en
handhaven van gedragsregels die door ordening in
routines worden omgezet.’ De overheid zou moeten
terugtreden ten opzichte van degenen die zich inzetten
voor de publieke zaak, maar dient juist op te treden
waar het gaat om het toezicht en de handhaving van
het maatschappelijke verkeer. De steeds omvangrijker
geworden hogere middenklasse is de aangewezen mo-
tor voor het beschavingsoffensief.

Van den Brink is een systemenbouwer, en daar
slaagt hij op onnavolgbare wijze in. Daardoor krijgen
zijn standpunten iets onontkoombaars en dwingends.
Aan alles is gedacht. Zelfs voor het koningshuis gloort
hoop: ‘Waarom zouden we de zaak niet over een heel
andere boeg gooien en het koningshuis een centrale
rol geven bij de bevordering van burgerschap?’ Het is
een ideologie van de planmoraal, waarbij terecht aan-
dacht wordt gevraagd voor het collectief, maar waarin
de individuele vrijheid wel erg wordt ingeperkt tot een
geatomiseerde autorace. Inmiddels is het morele pro-
bleem echter wel glashelder geworden, maar wat kan
de overheid daarmee?

De onmacht van Balkenende
Enigszins schematisch komen het verschil tussen de
beschreven posities op het volgende neer. De wrr om-
armt het waardenpluralisme en neemt eventuele nega-
tieve consequenties van de daaruit voortvloeiende in-
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dividualisering op de koop toe. Handhaving van de
rechtsnormen en correctie van de uitwassen is afdoen-
de; meer zit er voor de overheid niet in. Van den Brink
bepleit daarentegen een rem op de individualisering
door substantiële normatieve eisen aan burgers te stel-
len die ‘het collectief ’ kunnen schragen. Hier wordt
een onderschikking aan het collectief voorgesteld, die
zich slecht verhoudt met liberale c.q. postmoderne in-
zichten. Deze opvattingen hebben verschillende con-
sequenties voor de rol van de overheid.

De wrr constateert weliswaar dat de publieke mo-
raal is geprivatiseerd (‘subjectivering van een morele
keuze lijkt al bijna een grondrecht’), maar echt uit de
hand lopen doet dit volgens de raad niet. Serieuze ge-
dragsproblematiek is geconcentreerd bij een relatief
kleine groep, die het niet lukt om langs de normale
weg in de samenleving prestige te verwerven. ‘Als de
overheid specifieke taken op het terrein van norm-
handhaving en tegengaan van normoverschrijdingen
vervult, kan al veel ergernis worden weggenomen.’
Daarnaast zou ze kunnen bevorderen ‘dat instituties
zich tot goede instituties ontwikkelen’. Maar de over-
heid dient zich te beperken tot een procedurele rol en
vooral zorg te dragen voor de bescherming van de
rechtsstaat en het pluralisme.

Van den Brink wijst erop dat in veel actuele normen
een collectieve dimensie ontbreekt. Hij acht het van
belang deze dimensie inhoudelijk te benoemen – soci-
aal burgerschap – en daar een beschavingsoffensief op

in te zetten, geleid door de hogere middenklasse en
met het koningshuis als boegbeeld. Hoe de overheid
zich in dit offensief precies zou moeten opstellen, laat
Van den Brink overigens in het midden. Maar voor
een stringent overheidsbeleid lijkt hij niet terug te
schrikken. De argumentatie daarvoor ontleent hij aan
zijn analyse van het onbehagen van burgers. De over-
heid zou zich tot spreekbuis kunnen maken van de
noodzakelijke collectiviteit teneinde de geïndividuali-
seerde burger van zijn afhankelijkheid daarvan te
doordringen.

Waar de wrr de angel uit de discussie heeft gehaald,
duwt Van den Brink deze er nog wat dieper in. Dat de
overheid louter een procedurele rol heeft te vervullen,
zoals de wrr stelt, kan naar mijn idee niet de positie
van Balkenende zijn geweest. En daar zijn goede gron-
den voor. Waarover gaan de discussies in het parle-
ment dan eigenlijk? In de politieke strijd spelen nor-
matieve posities permanent een rol, in wet- en regelge-
ving wordt tijdelijke morele consensus gevonden. De
achterliggende waarden en normen zijn daarmee niet
opeens van het toneel verdwenen. Sterker nog, zij spe-
len een rol in de memories van toelichting, in de uit-
voering, in de handhaving, in het subsidiebeleid en in
de publieksvoorlichting. Permanent en overal. De no-
tie van een neutrale overheid is in die zin een ei-
genaardige vorm van politieke pacificatie.

Toch is het de vraag of Balkenende zo ver kon gaan
als Van den Brink voorstelt. Het krachtdadig uitdra-
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gen van positieve normatieve beginselen was waar-
schijnlijk teveel gevraagd van zijn liberale coalitiegeno-
ten. Het is al heel wat indien de overheid haar norma-
tieve positie concentreert op het beheersbaar houden
van sociale problematiek. Balkenende i heeft zegge en
schrijve één beleidsnota opgeleverd: Naar een veiliger
samenleving.8 Zo bezien nam Balkenendes morele of-
fensief het karakter aan van een beschavingsdefensief.
Een verdergaande positie inzake de publieke moraal
was eenvoudigweg niet haalbaar. Een onontkoombare
conclusie dringt zich op: Balkenende was eenvoudig-
weg conceptueel onmachtig bij een verdere vormge-
ving van het morele offensief.

De eerder geopperde redenen voor het mislukken
van het waarden-en-normenbeleid – liberale tegenstre-
vers, grote overstijgende beleidsoperaties, gebrek aan
smoel –  kunnen worden aangevuld met een gebrek
aan een intellectuele positie. Etzioni’s uitgangspunten
blijven te algemeen voor een politiek geprofileerde po-
sitie, de wrr leverde onvoldoende richting en munitie
voor overheidsbeleid, en een positie als die van Van
den Brink is onhaalbaar binnen een moderne sociaal-
liberale samenleving. Ik maak me sterk dat Balkenen-
de wel verder had willen gaan, maar zich zowel inhou-
delijk als politiek onvoldoende gesteund wist.

De ‘geurvlag’ van het cda verhield zich vervolgens
slecht tot de verwaarlozing van het sociale beleid. In de
bezuinigingsrondes van Balkenende i en ii moesten
juist de sociale functies het bezuren (tot aan het aan

banden leggen van de subsidiëring van de scouting).
Het kabinetsbeleid kreeg tegen die achtergrond langs
twee lijnen vorm. Aan de ene kant was sprake van neo-
liberaal vormgegeven herijking van de welvaartsstaat:
minder staat, meer keuzevrijheid. Aan de andere kant
werd ingezet op een conservatief-defensieve verster-
king van de rechtsorde. Van de voorgenomen morele
versterking van de civil society bleef uiteindelijk niet
veel over. Dat zou Balkenende zich aan kunnen trek-
ken, maar dan wel met de aantekening dat hij daarbij
ook wel erg weinig steun heeft ondervonden.

Besluit
Ik permitteer me tot slot een korte reflectie over de
mogelijkheden om tot een ‘morele politiek’ te komen.
Ik stel me opnieuw de vraag of een verdergaande posi-
tie dan rechtshandhaving en facilitering van de institu-
ties denkbaar is. Naar mijn mening schuilt de legiti-
miteit om nadrukkelijker positie te kiezen in morele
kwesties in de impliciete opdracht aan de staat om de
continuïteit van de samenleving te garanderen. Het
begrip continuïteit verwijst naar de economie (als eer-
ste opgave voor elke onderneming) en naar het milieu
(duurzaamheid). Ook op deze terreinen neemt de
overheid verantwoordelijkheid.

Hier gaat het echter vooral om de continuïteit van
de sociale orde. Deze opdracht gaat verder dan de
handhaving van de rechtsorde en het onderhouden
van de democratische rechtsstaat. Rechtshandhaving
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behoeft pendanten in een eerder stadium. Men zou
kunnen stellen dat het normatieve vermogen van de
samenleving dient te worden versterkt nog voordat po-
litie en justitie eraan te pas moeten komen. In dit ver-
band dient inderdaad nadrukkelijk te worden gekeken
naar de instituties. Maar het hoeft niet bij kijken te
blijven. Deze instituties zouden meer dan thans het
geval is aangesproken kunnen worden als normatieve
instituties.

De overheid kan op legitieme gronden een explicie-
te rol spelen in het formuleren van de normatieve taak
van instituties en organisaties. Zij doet dat nu soms op
impliciete wijze; de maatschappelijke opdracht aan de
instituties is nu vaak sterk procedureel geformuleerd.
Men ‘rekent af ’ op ‘prestatie-indicatoren’ en ‘output-
cijfers’ en geeft vaak nauwelijks richting aan de inhou-
delijke functie. Deze wordt bij voorkeur aan de insti-
tuties zelf overgelaten. Als voorbeeld kan hier gelden
het rapport van de Commissie Jong onder leiding van
oud-staatssecretaris Steven van Eijck, een commissie
die tot doel had meer eenheid te brengen in het jeugd-
beleid. In het eindrapport staan talrijke zinvolle voor-
stellen voor herstructurering van het jeugdveld, maar
het bevat nog niet het begin van een maatschappelijke
opdracht aan het jeugdterrein. Men komt niet veel
verder dan het standaardadagium dat ‘het kind cen-
traal’ dient te staan. De vraag die de commissie zich
had moeten stellen, is: hoe voeg je kinderen zodanig in
dat ze zich kunnen optrekken aan de samenleving?

Maar er is weer gekozen voor een bestuurlijke oplos-
sing, en niet inhoudelijk ingegaan op de rol die het
jeugdbeleid moet of kan spelen. 

Het waarden-en-normendebat zou zich dienen te
vertalen in inhoudelijke verwachtingen en eisen aan
instituties en maatschappelijke organisaties. Deze
kunnen in samenspraak tussen overheid en instituties
worden ontwikkeld. Het vergt wel meer sociologische
fantasie dan een focus op strafrecht. Waarden en nor-
men zijn steriele begrippen indien zij niet worden ver-
bonden met een politiek-morele ‘sturing’ van het
maatschappelijk middenveld. Ook de horeca, het be-
drijfsleven, zwembaden hebben een normatieve func-
tie. Een goed voorbeeld is het Veiligheidshuis in Til-
burg, een samenwerkingsverband van onder andere
justitie, politie, reclassering en jeugdzorg, dat dagelijks
bekijkt welke jongeren en veelplegers moeten worden
aangepakt. Of neem het Sloterparkbad in Amsterdam.
Daar worden regels opgehangen en er lopen bewakers
uit de doelgroep rond. Dat heeft effect: een bordje op-
hangen is al voldoende om 95 procent van de mensen
onder controle te houden. Denk ook aan de veiligheid
op school. De politie moet daar niet surveilleren, maar
wel de scholen helpen hun eigen veiligheid te organi-
seren, en er onmiddellijk zijn als het misgaat. 

Deze best practices spelen allemaal op lokaal niveau
en krijgen geen vertaling op landelijk niveau. Dit
onderstreept nog eens dat het het cda niet gelukt is
om een actuele operationalisering te vinden van de
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1 A. Etzioni, De nieuwe gulden regel. Gemeenschap en moraal in
een democratische samenleving. Kampen 2005.

2 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Waarden,
normen en de last van het gedrag, wrr rapporten aan de regering
68, Amsterdam 2003.

3 Deze is uitgegroeid tot een goed onderhouden website waarop
alle mogelijke initiatieven en projecten worden bijgehouden.

4 Zie R. Zunderdorp en A. van Bruggen, Sectorale, lokale en de-
partementale initiatieven rond normen en waarden, Forum voor
democratische ontwikkeling, Den Haag 2003.

5 Voor zover ik weet, is er geen verslag van deze bijeenkomst be-

schikbaar. Martin Sommer trekt in De Volkskrant van 25 juni
2004 dezelfde conclusie.

6 G. van den Brink, Schets van een beschavingsoffensief. Over nor-
men, normaliteit en normalisatie in Nederland, wrr verkenning
3, Amsterdam 2004. 

7 Van den Brink werkt deze notie uit in een artikel in P.T. de Beer
en C.J.M. Schuyt (red.), Bijdragen aan waarden en normen,
Amsterdam 2004.

8 Naar een veiliger samenleving, Ministerie van Justitie en Mi-
nisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Den
Haag 2002.

132

communitaristische uitgangspunten die het in de jaren
negentig omarmde. Toch kan de overheid zich naar
mijn mening laten voorstaan op een rol die verder gaat
dan het koesteren van de democratische rechtsstaat en
het faciliteren van instituties. Het waarden-en-nor-

mendebat behoeft een overheidsvisie op hun positie,
hun doelstellingen en hun uitvoering. Niet omdat zij
weet wat het goede leven voor burgers in moet hou-
den, maar wel omdat zij verantwoordelijkheid draagt
voor de continuïteit van de samenleving.
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Wie terugblikt op het Nederlands beleid inzake de Eu-
ropese Unie tijdens de kabinetten-Balkenende, kan
niet voorbijgaan aan 1 juni 2005. Het was de dag waar-
op de Nederlandse kiezers met een onverwacht grote
meerderheid het verdrag tot vaststelling van een
grondwet voor Europa tijdens een referendum ver-
wierpen. Ze dwongen daardoor regering en parlement
om het ratificatieproces inzake dit verdrag te stoppen.
Het verdrag, zo meldde de regering in reactie, zou niet
ter ratificatie aan het parlement worden voorgelegd;
dit niettegenstaande het feit dat in het parlement een
overgrote meerderheid van de partijen de grondwet
steunde. 

In één adem door deelde het kabinet mee dat het
ook geen poging zou ondernemen om een nieuw refe-
rendum te organiseren om zo in tweede instantie wel
de instemming van de bevolking te krijgen – een uit-
spraak die vooral bedoeld was als signaal naar de bui-
tenwereld. Bij de eu-partners leefde immers de ver-
wachting dat de Nederlandse regering, zoals eerder
Denemarken met het Verdrag van Maastricht, en Ier-
land bij dat van Nice, na enkele (kosmetische) aanpas-
singen en een gerichte publiciteitscampagne bereid en

in staat zou zijn de grondwet via een tweede referen-
dum alsnog goedgekeurd te krijgen. De hoop om zo
de Eurotrein weer op gang te brengen, boorde minister
Ben Bot op harde wijze de grond in met de medede-
ling dat voor deze Nederlandse regering de Europese
grondwet ‘dood’ was, welke uitspraak op dezelfde bre-
de steun in de Tweede Kamer mocht rekenen als eerder
met het grondwettelijk verdrag in levende staat het ge-
val was geweest.

Deze ommezwaai illustreert hoe hard de klap van
het nee in politiek Den Haag was aangekomen. Waar
decennialang ‘Europa’ een politiek non-item was en
regering en parlement mochten rekenen op een hou-
ding van permissive consensus onder de bevolking,
bleek ‘plotseling’ de stemming te zijn omgeslagen in
achterdocht en onbehagen over het Europese project.
Tussen burger en politiek gaapte een diepe kloof als
het om ‘Europa’ ging, zo luidden de eerste commenta-
ren. Los van de vraag naar de schade die het nee aan-
richtte in de relaties met de rest van de EU, stonden
vervolgens twee kwesties centraal.

Ten eerste de vraag in hoeverre de uitslag van het re-
ferendum dwong tot een aanpassing van het Neder-
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lands Europabeleid. Had de kiezer met zijn stem tegen
de grondwet zich tegelijkertijd uitgesproken tegen het
beleid zoals dat door het kabinet-Balkenende (en zijn
voorgangers) was gevoerd? Verdiende dit Europabeleid
een grondige herijking, zowel wat betreft uitgangspun-
ten als doelstellingen? De vraag die daarbij in het bij-
zonder speelde, was of het nee moest worden geïnter-
preteerd als uiting van een anti-Europese houding on-
der de Nederlandse bevolking. Mocht dit het geval
zijn, dan was duidelijk dat de speelruimte voor een be-
leid gericht op verdieping van de Europese integratie
kleiner werd.

De tweede vraag betrof niet de inhoud maar de wij-
ze waarop in Nederland zelf besluiten inzake de Euro-
pese integratie werden genomen. Van alle kanten werd
en wordt gepleit voor een politisering van het Neder-
landse Europabeleid als noodzakelijke voorwaarde om
de burgers meer te betrekken bij de Europese integra-
tie en het draagvlak voor dit proces te versterken. Was
immers, zo werd direct na het referendum gesteld, een
belangrijke reden voor burgers om nee tegen de grond-
wet te zeggen niet het gevoel dat zij totaal geen zeggen-
schap hadden over besluiten inzake de Europese inte-
gratie? Die constatering zou dan toch minimaal moe-
ten betekenen dat niet langer kon worden volstaan
met de a-politieke, technocratische wijze waarbij een
kleine kring van ambtelijk en politiek ingewijden de
Nederlandse inzet in Europa bedisselden. Europa
moest gepolitiseerd worden. Wat daarmee bedoeld

werd en of dat wel zou kunnen, was daarbij minder
duidelijk. Is politisering van besluitvorming inzake de
Europese integratie wenselijk c.q. mogelijk? Wat valt
daar meer dan een jaar na 1 juni 2005 over te zeggen in
het licht van de initiatieven die genomen zijn?

Met deze toespitsing op het referendum geeft mijn
bijdrage geen oordeel over het Europabeleid van de
opeenvolgende kabinetten-Balkenende. Dat beleid be-
stond uit veel meer dan de grondwet – hoe wezenlijk
dit onderwerp ook moge zijn (geweest). Voor een afge-
wogen oordeel over Balkenende in Europa moeten
dan ook andere onderwerpen in de analyse worden be-
trokken.1 Daarnaast kan niet voldoende worden bena-
drukt dat het nee niet alleen op het conto van Balken-
ende c.s. kan worden geschreven. Gegeven de brede
steun voor de Europese grondwet bij de gehele politie-
ke en maatschappelijke elite, mocht deze zich de nega-
tieve uitslag aantrekken. Maar daarmee is het nee wel
een ijkpunt voor het Nederlandse Europabeleid in al-
gemene zin van de afgelopen tien tot vijftien jaar.
Moet het anders? Kan het anders? En wat betekent dat
voor een nieuw kabinet?

Het nee verklaard
Antwoord op die vragen veronderstelt inzicht in de be-
tekenis van het nee. Wat heeft de Nederlandse bevol-
king op 1 juni 2005 willen zeggen? Waarom was men
tegen? Op het eerste gezicht valt moeilijk te verklaren
waarom een zo onverwacht grote meerderheid zich te-

134

JaarBoekWBS_06_Binnen_Def  19-10-2006  15:03  Pagina 134



gen het grondwettelijk verdrag heeft uitgesproken. De
aanzetten tot dit document werden immers in belang-
rijke mate gedreven door de vrees dat zich tussen elite
en burgers inzake de Europese integratie een kloof
ontwikkelde. Zo inspireerde de angst voor groeiende
euroscepsis de voormalige Duitse minister van Buiten-
landse Zaken Joschka Fischer tot zijn befaamde Hum-
boldt-rede van 12 mei 2000, waarin hij opriep tot een
sterkere constitutionele en democratische verankering
van het Europese integratieproces. Die rede, alom ge-
prezen en bekritiseerd, vormde de opmaat tot de Ver-
klaring van Laken van december 2001 waarin de Euro-
pese leiders hun zorg uitspraken over de relatie van de
burgers tot Europa. Versterking van die band was een
van de belangrijkste doelstellingen van het daarna in
gang gezette proces, dat uiteindelijk in de grondwet re-
sulteerde.2

Vanwege diezelfde vrees werd vervolgens gekozen
voor een Europese conventie als breed samengesteld
forum, dat tot taak had voorstellen te formuleren voor
een nieuw verdrag. Door anderen dan alleen vertegen-
woordigers van de lidstaten bij de voorbereiding van
de grondwet te betrekken beoogde men het publiek
draagvlak voor het nieuwe verdrag te vergroten. Zo
kon in ieder geval het veelgehoorde verwijt van hand-
jeklap en achterkamertjespolitiek vermeden worden.
Anders gezegd niet eerder heeft bij de totstandkoming
van een Europees verdrag de stem van burger vooraf zo
zwaar gewogen. Wie daar bij optelt dat het uiteindelijk

resultaat zich onderscheidde door een versterking van
de mogelijkheden tot democratische controle, zowel
nationaal en Europees als direct en indirect, kan, mede
gelet op de zeer brede politieke en maatschappelijke
steun onder de elite, zich ogenschijnlijk slechts verba-
zen over de uiteindelijke uitslag van het referendum.3

Waar de dreigende kloof aanleiding vormde voor het
grondwettelijk avontuur, lijkt het alsof het experiment
de kloof slechts heeft vergroot.

Is dat nu zo? Is het nee met de kennis van nu zo
vreemd? Naar de oorzaken en betekenis is een reeks
van onderzoeken gedaan.4 Het algemene beeld dat
daaruit naar voren komt is dat kiezers om een veelheid
van inhoudelijke redenen tegen de Europese grondwet
gestemd hebben. Een aantal van deze overwegingen
had weinig van doen met de inhoud van dit docu-
ment, maar berustte meer op algemene gevoelens van
onbehagen ten aanzien van het Europese integratie-
proces. Daarnaast is er in de weken voorafgaande van
het referendum, in de woorden van het cpb en scp,
sprake geweest van ‘een proces van publieke opinievor-
ming met een hoge mate van eigen dynamiek’.5

Een nadere duiding van de afwijzing en deze ‘eigen
dynamiek’ van de referendumcampagne moet vervol-
gens beginnen met het gegeven dat de Nederlandse be-
volking, alhoewel in grote meerderheid ook nu nog
positief staand tegenover het Europese integratiepro-
ces, het laatste decennium kritischer is geworden over
de Europese Unie. Deze meer kritische houding be-
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treft met name de uitbreiding en de in veler ogen te
vergaande bemoeienis van Brussel.6 Kortom, ook
voordat er sprake was van enig referendum, viel al een
verandering van opvatting en houding waar te nemen.

Als meer specifiek naar de concrete argumenten van
kiezers wordt gekeken, valt vervolgens het meest op
dat het Europese integratieproces sterk als een bedrei-
ging wordt gezien: een bedreiging voor de positie van
Nederland en zijn soevereiniteit en identiteit, een be-
dreiging voor de Nederlandse welvaart, voor de sociale
zekerheid en voor andere verworvenheden die ken-
merkend zijn of zouden zijn voor de Nederlandse
samenleving. Kortom, wat Nederland tot Nederland
maakt, dreigt te verdwijnen binnen het steeds grotere
geheel van de Europese Unie. Met dit laatste is ook een
belangrijke concrete factor genoemd: de uitbreiding
van de Unie. De snelle groei van het ledental, deels
met landen waarmee geen bijzondere affiniteit of lots-
verbondenheid wordt gevoeld (een gevoel dat zich niet
beperkt tot Turkije) en die bovendien economisch
achterlopen, wordt als bedreigend voor de Nederland-
se positie binnen de Unie, en voor de Nederlandse
identiteit en welvaart (arbeidsmigratie) gezien. Deze
uitbreiding verklaart ook de breed levende opvatting
dat het integratieproces volgens kiezers hoe dan ook te
snel gaat en dat er bij gebrek aan zeggenschap, trans-
parantie en duidelijkheid over het einddoel onvol-
doende mogelijkheden zijn om het proces tussentijds
te controleren.7 De metafoor van de steeds sneller rij-

dende trein vol weerloze passagiers en van de reeds ge-
passeerde stations is hier van toepassing. Een metafoor
die ook het onbehagen van burgers over de kwaliteit
van de democratie op Europees niveau samenvat.

De opvatting dat de Nederlandse positie en soeve-
reiniteit bedreigd zouden worden, werd en wordt
daarbij mede bepaald door een zelfbeeld waarin
Nederland als founding father een vanzelfsprekend
leidende rol zou dienen te spelen op het Europese to-
neel. Dat beeld laat zich moeilijk verenigen met een
mega-Unie waarin Nederland een van de vele leden is
geworden en waarin het onderscheid groot-klein in
de publieke perceptie een steeds prominentere rol
gaat spelen. Men meent dat de grote landen meer te
zeggen zouden (willen) hebben en zich hoe dan ook
niet aan de regels houden. Deze opvatting is mede in-
gegeven door de conflicten over het stabiliteits- en
groeipact en de Franse en Duitse onwil om zich aan
spelregels inzake begrotingsdiscipline te houden.
Deze gevoelens van vrees voor de Nederlandse iden-
titeit en soevereiniteit werden tijdens de referendum-
campagne bovendien versterkt doordat het nee-kamp
de grondwet wist af te schilderen als het begin van
een Europese superstaat en daarmee het einde van
Nederland als soevereine staat, als symbool van een
bureaucratische moloch die ongecontroleerd Neder-
landse verworvenheden als abortus en euthanasie, de
liberale drugswetgeving en de sociale zekerheid zou
ondermijnen, en als een resultante van een complot
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van de grote landen om de macht in Europa naar zich
toe te trekken. 

Europa werd vanwege een teveel aan markt als on-
evenwichtig en niet sociaal gezien, terwijl het boven-
dien, zo was een veelgehoorde opvatting, als markt
geen waar voor zijn geld leverde. Die kritiek raakte het
Europese integratieproces in het hart, daar zij vooral
betrekking had op de achterblijvende economische
prestaties van de Unie. En versterking van de econo-
mie: dat was toch van oorsprong waarvoor het alle-
maal bedoeld was!? Juist hier bleef Europa qua groei en
werkgelegenheid achter, waarbij tegenstanders er fijn-
tjes aan toevoegden dat dit vooral voor de eurolanden
gold. Diezelfde euro was hoe dan ook een belangrijke
reden om de grondwet af te wijzen. De euro die het le-
ven duurder zou hebben gemaakt en die de mensen
‘door de strot geduwd’ zou zijn. Het referendum werd
zo bezien aangegrepen om de openstaande rekening
van het Verdrag van Maastricht, dat aan de euro ten
grondslag ligt, te vereffenen.

Wie daarbij optelt het imago van de Unie als een
bureaucratische regelneef, de onvrede over de Neder-
landse netto betalingspositie en het veelvuldig ‘falen’
van de Unie (Lissabon, het conflict op de Balkan en de
onmacht van ‘Europa’ op buitenlands terrein), ziet een
bont palet aan opvattingen en overwegingen, dat bur-
gers ertoe bracht zich tegen de grondwet te keren. Dit
onderstreept ook dat er niet ‘één doorslaggevende re-
den’ is geweest die het nee zou kunnen verklaren.8 Wel

lijken onbehagen over de snelheid van het integratie-
proces en over het gebrek aan greep op wat ‘Brussel’
besluit, in combinatie met Turkije en de euro de bo-
ventoon te hebben gevoerd. Maar ook hier is het beeld
gemengd. Zo dringt diezelfde burger die het allemaal
te snel vindt gaan, op specifieke terreinen aan op meer
integratie,9 hetgeen suggereert dat in sommige geval-
len frustratie over het te tráge tempo van ‘Europa’ re-
den zou kunnen zijn geweest om tegen te stemmen.
Met de grondwet in directe zin hebben de bezwaren
veelal slechts zijdelings te maken. Het document
speelde hooguit in op de onvrede en het onbehagen,
waar het etiket ‘grondwet’ suggereerde dat een volgen-
de en mogelijk beslissende stap werd genomen in de
richting van een Europese staat en aanname ervan een
verdere versnelling van het eenwordingsproces teweeg
zou kunnen brengen; effecten waar de burger niet op
zat te wachten.

De ‘politiek’ zelf als oorzaak 
Waar burgers als stilzwijgend meegaande meerderheid
decennialang de politieke elite als vanzelfsprekend in
het Europabeleid volgden, vertoonden zij nu om de
genoemde redenen massaal ‘afwijkend’ gedrag. Daar-
bij komt dat er in vervolg op de Fortuynrevolutie ten
tijde van het referendum over de grondwet nog immer
sprake was van een breed maatschappelijk wantrou-
wen ten aanzien van de politieke elite, inclusief een
weinig populair kabinet. Dat heeft in zoverre een rol
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gespeeld, dat het Europese integratieproces bij uitstek
een eliteproject is en derhalve kwetsbaar in tijden van
onbehagen. Saillant is verder dat diezelfde politieke
elite in de aanloop naar het referendum geen moment
in staat is geweest om de burger in zijn/haar vrees over
Europa gerust te stellen. Dat het document in belang-
rijke mate een codificatie was van reeds bestaande af-
spraken, dat hetzelfde document zou bijdragen aan be-
tere democratische controle, juist de positie van de
kleine landen versterkte en niet een Europese super-
staat zou creëren, kwam niet over het voetlicht. In-
tegendeel, als over een ‘eigen dynamiek’ van de refe-
rendumcampagne kan worden gesproken, dan uitte
die zich onder meer in het verschijnsel dat ieder optre-
den van een prominent politicus uit het ja-kamp de
nee-stem versterkte.

Dit brengt ons bij een tot nu toe onderbelichte fac-
tor die ook een ander licht werpt op de vermeende
kloof tussen politiek en burgers. Want was het gedrag
van de kiezers nu zo afwijkend van dat van de politieke
elite? Het antwoord op deze vraag voert tot het hart
van het Nederlandse Europabeleid van het afgelopen
decennium, een periode die zowel het beleid van de
paarse kabinetten als dat van Balkenende omvat. Het
gaat hier om de rol die de politiek – regering en parle-
ment – zelf heeft vervuld bij het ontstaan van een kriti-
scher en negatiever houding van de bevolking ten aan-
zien van de Europese integratie en derhalve om het ge-
brek aan geloofwaardigheid van de elite in haar

verdediging van het grondwettelijk verdrag. De poli-
tiek zelve verschijnt, kortom, als oorzaak van het nee.10

Zowel opeenvolgende kabinetten als het parlement,
een enkele politicus uitgezonderd, hebben de burger
de afgelopen jaren weinig reden gegeven om positieve
gevoelens ten aanzien van de Europese Unie te koeste-
ren. Het beeld dat in grote lijnen vanuit Den Haag
werd uitgedragen, was dat de eu Nederland te veel
geld kostte,11 Brussel Nederland opzadelde met dure,
onuitvoerbare en te gedetailleerde wetgeving,12 de gro-
te lidstaten er een potje van maakten, Europees geld
werd verspild door het ‘rond te pompen’ in ineffectie-
ve projecten ten behoeve van zogenaamd arme landen,
Nederland als gevolg van de uitbreiding overspoeld
dreigde te raken met ‘gelukszoekers’ uit het Oosten, en
ga zo maar door. Kortom, het geliefde gezelschapsspel
van blaming and shaming en Brussels bashing is vanuit
de Nederlandse nationale politiek de laatste jaren met
volle overgave gespeeld, met alle gevolgen van dien
voor het draagvlak voor Europese integratie.

De van de burger gevraagde steun voor de Europese
grondwet werd er niet geloofwaardiger op, waar de
grondwettelijke exercitie eerder als luchtfietserij en a-
historisch was afgedaan,13 en Nederland ten tijde van
de onderhandelingen grote bezwaren had gemaakt te-
gen elementen die vervolgens in de goed te keuren
grondwet prominent aanwezig bleken te zijn.14 In zijn
kritische opstelling ten aanzien van de Europese Unie
leek de burger dus buitengewoon goed geluisterd te
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hebben naar wat politiek Den Haag eerder zoal te mel-
den had gehad over Europa en er was en is van een in-
houdelijke kloof geen sprake. Wel was er een geloof-
waardigheidsprobleem toen datzelfde Den Haag de
burger opriep om bij alle kritiek toch maar voor de
grondwet te stemmen.

Als laatste verklarende factor voor het nee moet de
campagne van het ja-kamp genoemd worden.15 Daar-
bij moet aangetekend worden dat alhoewel kritischer
ten aanzien van de Europese integratie, de opvattingen
van burgers over de Europese Unie tamelijk algemeen,
niet altijd even consistent en hoe dan ook niet diep ge-
worteld zijn. Anders gezegd, de burger is in zijn me-
ning over Europa beïnvloedbaar, hetgeen ruimte
schept voor behendig ‘politiek ondernemerschap’. Wie
het wat betreft toon, timing en boodschap juist heeft,
heeft de slag al in belangrijke mate gewonnen. Het ja-
kamp deed in dit opzicht – bij alle eerder genoemde
handicaps – alles verkeerd. 

Het begon al met het initiatief voor het referendum
zelf. De regering zat er niet op te wachten. Het cda
was tegen en slechts de opportunistische ommezwaai
van de vvd maakte het uiteindelijk mogelijk.16 De re-
gering en de twee grootste regeringspartijen begonnen
met grote tegenzin aan het avontuur. Dit verklaart
mede de in vergelijking met de regeringspartijen (met
als uitzondering d66) opvallend actieve rol van een
deel van de oppositiepartijen, niet in de laatste plaats
de pvda, tijdens de referendumcampagne. Hoe dan

ook kwam de ja-campagne slechts zeer moeizaam op
gang. Regering en parlement schoven de verantwoor-
delijkheid voor de organisatie van het referendum naar
elkaar toe, met nodeloze vertraging als gevolg. Vervol-
gens bleek dat de ja-zeggers niet in staat waren om hun
boodschap in eensluidende, simpele termen te ver-
woorden. Men sprak elkaar tegen over de betekenis
van het verdrag. Er brak geruzie uit over de samenvat-
ting van het document. En toen de burger uiteindelijk
moest gaan geloven dat de grondwet ‘best belangrijk’
was, maar ook weer niet zo belangrijk en eigenlijk ook
geen grondwet, had het nee-kamp het pleit allang ge-
wonnen. Daarbij overigens ook geholpen door on-
doordachte bangmakerij van de premier en zijn colle-
ga’s over de gevolgen van een nee: oorlog, economische
rampspoed en wat al niet meer zouden het gevolg zijn
van een verwerping van dit verdrag. 

Daarmee is de ja-campagne in zekere zin maatge-
vend voor het gebrek aan ownership waaronder de na-
tionale politiek lijdt als het om het Europa-project
gaat. Dit gebrek ligt in het direct verlengde van de in
de vorige paragraaf gememoreerde ‘Haagse’ kritiek op
de Europese integratie. Het wordt in de hand gewerkt
doordat met een positief Europees verhaal in het hui-
dige klimaat electoraal geen garen valt te spinnen.
Datzelfde gebrek bleek ook direct na het referendum.
De boodschap was allereerst dat de politieke elite de
burger begrepen had – op zichzelf al niet eenvoudig –
en de bezwaren, welke dan ook, serieus zou nemen.
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Maar binnen de kortste keren raakten Tweede Kamer,
regering en fracties onderling in conflict over de na het
nee aangekondigde Brede Maatschappelijke Discussie
over Europa, later nog omgedoopt in het Nationale
Europa Debat, waarop vervolgens ieder zijn eigen weg
ging.17

Naar een ander Europa-beleid?
De vraag is nu of de uitslag van het referendum zo mag
en moet worden uitgelegd dat burgers met hun nee
ook hebben aangegeven dat zij een ander Nederlands
Europabeleid wensen. Dwingt het nee deze en volgen-
de Nederlandse kabinetten tot een wezenlijk andere
opstelling ten aanzien van de Europese integratie? Het
antwoord op die vraag begint met een tweeledige ver-
volgvraag. Hebben burgers met hun stem een uit-
spraak gedaan over de Europese integratie en valt die
te duiden in termen van een consistent geheel van op-
vattingen dat in staat stelt tot beleidskeuzes?

Als resultaat van het nee zijn de wensen van de bur-
ger centraal komen te staan in het nationale Europade-
bat. Met opluchting is vervolgens geconstateerd dat
het nee niet kan worden uitgelegd als een stem tegen
de Europese integratie. Ook na het referendum zijn
Nederlanders in grote lijnen immers nog voor Europe-
se integratie. Zelfs blijkt de bevolking voorstander te
zijn van meer integratie op het terrein van asielbeleid,
samenwerking bij de bestrijding van terrorisme, de be-
scherming van het milieu en op het gebied van ener-

gie.18 Tegelijkertijd is bij het trekken van dergelijke
conclusies voorzichtigheid geboden. De opvattingen
van burgers zijn, zoals al opgemerkt, tamelijk alge-
meen, niet diep geworteld en in sommige opzichten
grillig. Zo wordt de behoefte aan meer integratie ge-
combineerd met vrees voor verlies van bevoegdheden
aan Brussel, waar dit laatste toch een voorwaarde lijkt
te zijn om hoe dan ook tot effectieve samenwerking te
komen. Waarom burgers wel milieu als een onderwerp
voor meer Europa zien, maar niet het buitenlands be-
leid noemen, is niet duidelijk. De opvattingen lijken
in dit opzicht vooral ingegeven te zijn door zorgen
over de toekomst (klimaatverandering, de energie-
voorziening). Wel is duidelijk dat een eventueel nieuw
verdrag niet zonder meer op de instemming van het
electoraat kan rekenen, hetgeen nogmaals onder-
streept dat de grondwet in zijn huidige vorm weinig
kans maakt ooit nog in Nederland goedgekeurd te
worden.

Het is, kortom, niet eenvoudig om op grond van alle
onderzoeken te concluderen of en in hoeverre inhou-
delijk een ander eu-beleid opportuun is. Waar de sug-
gestie leeft dat met de afwijzing van de grondwet
Nederland in ieder geval gedwongen is afscheid te ne-
men van het ideaal van het federale Europa, past de
kanttekening dat dit ideaal, afgezien van het politiek-
retorische niveau, feitelijk nooit de leidraad is geweest
voor het Nederlandse Europabeleid.19 Terughoudend-
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heid ten aanzien van politieke eenwording, voorkeur
voor Atlantische samenwerking en vrees voor conti-
nentalisering van het buitenlands beleid en voor domi-
nantie van de grote Europese landen waren van ouds-
her de uitgangspunten voor de Nederlandse politieke
visie op de Europese integratie. Dit sloot het suprana-
tionale gedachtegoed niet uit, integendeel, sterke Eu-
ropese instellingen waren noodzakelijk voor zover zij
bijdroegen aan handhaving van de gelijke voor-
waarden op het voor Nederland profijtelijke terrein
van de handel en marktintegratie, en relatieve gelijk-
heid tussen de lidstaten verzekerden: supranationa-
lisme dus niet als ideaal, maar als instrument.20

Dit verklaart ook waarom Nederland zich altijd on-
gemakkelijk heeft gevoeld met het concept van de ‘po-
litieke finaliteit’ van de Europese integratie, zeker als
het daarbij om een federale eindbestemming zou moe-
ten gaan. Europa als ‘open einde’-project, waarbij het
proces belangrijker was dan het einddoel, en op func-
tionele, gedepolitiseerde wijze vooruitgang werd ge-
boekt: dat was de voor Nederland kenmerkende hou-
ding ten aanzien van de Europese eenwording. De
paradox is dat het nee van de bevolking tegen de
grondwet in het verlengde van deze houding lag, waar
dit document qua naam de suggestie in zich droeg een
stap in de richting van een federale eindtoestand te be-
werkstelligen. Tegelijk is ook duidelijk dat de klassieke
a-politieke Nederlandse visie op het integratieproces
meer en meer op haar grenzen stuitte in het licht van

de politieke uitdagingen waarvoor de eu zich na het
einde van de Koude Oorlog wist gesteld en gezien de
voortgang van het integratieproces op niet-economi-
sche terreinen. Juist deze veranderingen leidden de
laatste jaren tot een zekere ongemakkelijkheid in het
Nederlandse Europabeleid. De conclusie na het nee is
dan ook niet zozeer dat afscheid genomen zou moeten
worden van het federale ideaal, maar dat de politieke
elite niet langer kan volstaan met een louter functio-
neel en sterk economisch bepaald concept van de Eu-
ropese integratie.

Een tweede relativering betreft de suggestie dat het
nee betekent dat Nederland meer het eigen belang
centraal zou moeten stellen en vooral zakelijker en
minder naïef te werk zou moeten gaan. Wie het
Nederlandse Europabeleid van het afgelopen decenni-
um in ogenschouw neemt, kan tot geen andere con-
clusie komen dan dat deze verzakelijking al groten-
deels heeft plaatsgevonden, dat eigen belang altijd een
belangrijke drijfveer is geweest achter de Nederlandse
opstelling en dat zelfs de vraag gesteld kan worden of
men hierin niet te ver is gegaan. Juist de steeds kriti-
scher en naar binnen gekeerde houding ten aanzien
van de Europese integratie heeft sterk bijgedragen aan
het nee.

Als het nee al consequenties moet hebben voor het
Nederlandse Europabeleid, dan zijn deze niet van toe-
passing op de inhoud ervan, als daarmee bedoeld
wordt de noodzaak tot een meer terughoudende op-
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stelling ten aanzien van de Europese integratie. Bezien
vanuit de Nederlandse belangen en het belang bij goed
werkende Europese instellingen zou zelfs een pleidooi
kunnen worden gehouden voor een meer actieve, pro-
Europese opstelling van Nederland op het Europees
niveau.21

Naar een gepolitiseerd Europabeleid?
Rest de vraag naar de manier waarop het Nederlands
Europabeleid wordt vormgegeven. Het antwoord of in
dit opzicht een verandering nodig is, is door de poli-
tiek al gegeven. Niet langer kan volstaan worden met
de a-politieke, verambtelijkte wijze waarop de Europe-
se besluitvorming nationaal werd en wordt voorbereid.
Algemeen wordt gesteld dat politisering van de natio-
nale besluitvorming inzake Europa noodzakelijk is.22

Wat daarmee bedoeld wordt en vooral in hoeverre dit
mogelijk is, is echter minder duidelijk. Vele sporen
worden hierbij gelijktijdig bewandeld. De burgers
moeten beter geïnformeerd worden, onder andere via
het onderwijs. Politieke partijen moeten meer aan-
dacht aan Europa geven in hun programma’s en tij-
dens verkiezingen. De Tweede Kamer dient zich
vroegtijdiger met Europese dossiers bezig te houden en
nadrukkelijker de vraag naar de opportuniteit en mate
van Europese bemoeienis aan de orde te stellen. De
vraag is zelfs of niet een explicieter mandatering van
bewindslieden gewenst is (het ‘Deense model’). En de
Nederlandse prioriteitstelling inzake de eu dient ver-

beterd te worden, onder andere door de premier meer
bevoegdheden te geven inzake de regie van het Neder-
landse Europabeleid. Ziehier een overzicht van maat-
regelen en voorstellen die naar aanleiding van het nee
genomen en gedaan zijn. Doel van dit alles is om Eu-
ropa sterker te verankeren in de nationale politiek (en
het nationale bestuur) teneinde aldus de bevolking
meer te betrekken bij de Europese integratie.

Tegen het merendeel van deze in wezen procedurele
maatregelen kan nauwelijks bezwaar worden gemaakt.
In een aantal opzichten was dat wat nu wordt voorge-
steld allang mogelijk en is het gezien het belang van de
Europese integratie zelfs verbazingwekkend dat dit
niet eerder werd gedaan. Zo kan de premier ook nu al
vanwege zijn verantwoordelijkheid voor de eenheid
van het kabinetsbeleid een sterkere regie uitoefenen en
is er niets dat Tweede Kamer en politieke partijen ver-
biedt zich nadrukkelijker en eerder over Europese aan-
gelegenheden uit te spreken. Dat dit tot op heden niet
gebeurde, maant dan ook tot enig realisme inzake de
daadwerkelijke mogelijkheden tot gerichte politisering
van het Europadebat. 

Als de politieke praktijk van vandaag als maatstaf
wordt genomen, lijken die mogelijkheden hoe dan
ook beperkt te zijn. In de aanloop naar de eerste ver-
kiezingen na het nee blijkt Europa geen item te zijn.
Voor zover Europa aan de orde komt, zijn de verschil-
len in visie tussen de grote politieke partijen minimaal.
Wie voor een wezenlijk ander Europabeleid zou willen
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kiezen, is dan ook veroordeeld tot klein rechts of klein
links (een opmerkelijke herhaling van wat tijdens het
grondwettelijk referendum gebeurde). De verklaring
hiervoor is dat hoe belangrijk de eu ook mag zijn,23

Europese thema’s niet of nauwelijks van directe bete-
kenis zijn voor de dagelijkse zorgen van burgers.
Staande voor de ultieme machtsvraag  – Wie in het to-
rentje? –  zullen burgers hun stem dan ook niet snel la-
ten afhangen van de opvattingen inzake Europa van de
desbetreffende partijen of partijleiders. Daarnaast valt
er ten aanzien van de Europese integratie niet zoveel te
kiezen. Nederland is lid van de eu, heeft de euro, is ge-
committeerd aan afspraken inzake de uitbreiding en
heeft het heft daar niet in handen. Kortom, het thema
leent zich in het politieke midden – waar de strijd be-
slist wordt – niet of nauwelijks voor politieke drama-
tiek zoals de hypotheekrente, de gezondheidszorg of
de aow.

Hiermee is niet gezegd dat een politisering van de
Nederlandse besluitvorming inzake de eu illusoir is.
De les van het nee is juist dat de politiek zich nadruk-
kelijker en vooral eerder met Europese dossiers dient
bezig te houden en de te maken keuzes duidelijk for-
muleert en uitdraagt. Maar dit veronderstelt ook als
keerzijde dat men de verantwoordelijkheid neemt voor
die keuzes en de uiteindelijke resultaten van de Euro-
pese besluitvorming voor zijn rekening neemt. Zonder
risico’s is politisering dus niet. De kans bestaat dat op
nationaal niveau standpunten worden ingenomen, die

vervolgens op Europees niveau niet onderhandelbaar
blijken te zijn. Dan ontstaat het gevaar dat politisering
uiteindelijk resulteert in een nog sterkere nationalise-
ring van het eu-beleid, waarbij het gegeven dat Neder-
land op tal van terreinen in een Europese context
functioneert te zeer uit het oog wordt verloren.

Die verleiding tot nationalisering zit structureel in-
gebakken in het politieke systeem. In reactie op het
nee is zij nog scherper naar voren gekomen in plei-
dooien tot nationalisering van beleidsterreinen, voor
een Europa van kerntaken, afzondering van bepaalde
thema’s van Europese bemoeienis, en hoe dan ook een
zwaardere rol voor nationale parlementen.24 Met er-
kenning van de onmiskenbaar belangrijke rol die het
‘nationale’ speelt in de Europese integratie (niet in de
laatste plaats als bron van politieke legitimiteit), moet
tegelijk echter ingezien worden dat gegeven de inte-
gratie die reeds plaats gevonden heeft, de nationale po-
litiek een per definitie beperkte rol kan spelen in de
controle van Europese besluitvorming en in dit op-
zicht een zekere terughoudendheid noodzakelijk is.

Hoe nu verder met Nederland en Europa?
De tot nu toe voorgestelde maatregelen inzake het
Nederlandse Europabeleid zijn sterk procedureel en
organisatorisch van karakter.25 Wat ontbreekt, is een
samenhangende visie op de Nederlandse positie
binnen en belangen bij het Europese integratieproces.
Daarmee is dus niet bedoeld een visie op de toekomst
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of een gewenste eindstituatie van de Europese integra-
tie, maar een visie die geënt is op het uitgangspunt dat
Nederland nu eenmaal onlosmakelijk verbonden is
met het Europese achterland en op tal van terreinen
slechts door middel van (Europese) samenwerking zijn
belangen zal kunnen behartigen.

Op korte termijn betekent dit allereerst dat een vol-
gend kabinet met een oplossing voor het grondwette-
lijk probleem zal moeten komen. De constatering dat
de grondwet dood is, mag politiek correct zijn, tegelij-
kertijd is duidelijk dat dit dossier door de andere lan-
den – in het bijzonder zij die reeds geratificeerd heb-
ben – niet met rust zal worden gelaten. Nederland zal
dus de komende periode zijn inzet moeten bepalen.26

Dat hierbij sprake is van de ‘kwadratuur van de cirkel’
blijkt onder meer uit de reactie van minister van Bui-
tenlandse Zaken Bot op voorstellen van de Franse pre-
sidentskandidaat Nicolas Sarkozy voor een mini-
grondwet. Voor Bot is deze optie onbespreekbaar. Zij
leidt immers tot heronderhandelen over het gehele
verdrag, met als eindresultaat dat Nederland weer met
diezelfde grondwet wordt geconfronteerd.27 Maar wat
dan wel: opnieuw beginnen, doorgaan met Nice,
Nice-plus of een grondwet-min? Den Haag zwijgt in
alle toonaarden, maar zal in 2007 toch kleur moeten
bekennen.

Met het voorgaande is niet gezegd dat het nee hele-
maal niet tot inhoudelijke bespiegelingen heeft geleid
inzake de Europese integratie. Maar deze bespiegelin-

gen worden, ten eerste, vooral gekenmerkt door een
nadruk op het ‘Europa van de projecten’ als reddings-
boei voor het project Europa. Geen finaliteit of insti-
tutioneel geneuzel, laat de Unie zich op concrete zaken
richten die een direct toegevoegde waarde hebben voor
de burger. Dit laatste klinkt mooi, maar al te vaak
wordt dan vergeten dat het op veel terreinen primair
aan de lidstaten is om de noodzakelijke maatregelen te
nemen (economische hervorming, vergrijzing etc.), de
eu bij gebrek aan bevoegdheden en middelen hoe dan
ook weinig kan uitrichten en dit ook niet zal kunnen
zolang de lidstaten weigeren haar de noodzakelijke in-
strumenten te verschaffen (energiebeleid, buitenlands
beleid). De oproep tot het Europa van de projecten
klinkt dan ook opportunistisch gegeven het feit dat de
lidstaten zelf die projecten in het verleden hebben ge-
frustreerd.

Een tweede kenmerk van de inhoudelijke bespiege-
lingen is de neiging de bestaande integratie te ontken-
nen dan wel de bemoeienis van Brussel te overdrijven
en de toekomst in termen van meer of minder Europa,
markt tegenover verzorgingsstaat en andere simplifica-
ties te gieten. Zo doet het geen recht aan de Europese
integratie te suggereren dat Brussel zijn tentakels uit-
strekt tot ‘verworvenheden’ als de Nederlandse wo-
ningsector, gezondheidszorg en sociale zekerheid of,
meer in het algemeen gesteld, de kerntaken van de na-
tionale verzorgingsstaat bedreigt. Op geen van deze
terreinen hebben de Europese instellingen substantiële
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1 In dit verband moet gewezen worden op het Nederlandse
raadsvoorzitterschap van de Unie in de tweede helft van 2004,
met als belangrijke punten de opening van toetredingsonder-
handelingen met Turkije en de Nederlandse inzet bij de onder-
handelingen over de nieuwe financiële perspectieven (2007-
2013) van de Unie, waarbij de Nederlandse positie als netto-be-
taler aan de eu centraal stond. Ook de Nederlandse wensen

inzake het grondwettelijk verdrag, de eisen ten aanzien de toe-
tredingskandidaten (vrij verkeer van arbeid, toepassing land-
bouw acquis) en de al voor het nee van Nederlandse kant bena-
drukte noodzaak dat de Unie zich qua takenpakket zou moeten
beperken, zijn in willekeurige volgorde enkele van de punten
die de Nederlandse inzet in deze periode kenmerken. 

2 Zie over de achtergronden van het initiatief tot de Europese
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autonome bevoegdheden of de ambitie deze te verwer-
ven. Voor zover op deze terreinen al sprake is van Eu-
ropese bemoeienis, dan is deze het gevolg van nationa-
le beslissingen inzake de inrichting van dergelijke sec-
toren. Besluit men tot meer marktwerking, dan is
reeds lang bestaande Europese regelgeving inzake
mededinging daarop van toepassing.

Wie dus een ‘visie’ op Europa wenst te ontwikkelen,
doet er goed aan de bestaande Europese integratie als
uitgangspunt te nemen en met erkenning van de Eu-
ropese vervlechting van Nederland de in het geding
zijnde belangen te definiëren.28 Die belangen zijn niet
gering. Het betreft allereerst behoud van de bestaande
samenwerking, die historisch en vanuit de Nederland-
se positie bezien als uniek mag worden omschreven.
Daarnaast zit Nederland economisch vast aan zijn
achterland en wel zodanig dat het alle belang heeft bij
versterking van de Europese economie binnen een ge-
heel van duidelijke en afdwingbare Europese spelre-
gels. Tot slot, Europa is een politiek project, of dat nu
terrorismebestrijding, de aanpak van criminaliteit of

milieuvervuiling of de relaties met de buren betreft.
De keuze op deze terreinen ís Europees. Dit betekent
niet dat men willoos is overgeleverd aan onbeheersbare
Europese krachten. Zoals gezegd, op tal van gebieden
is de invloed van de eu beperkt en zal dat ook blijven.
Wie anders beweert, doet al dan niet bewust aan poli-
tieke stemmingmakerij. De mate van Europese be-
moeienis op terreinen als veiligheid, economie en der-
gelijke is ook geheel verschillend. Binnen de Europese
Unie ontstaat bovendien steeds meer ruimte voor dif-
ferentiatie overeenkomstig nationale gebruiken en
voorkeuren. 

Het behartigen van de Nederlandse belangen en het
benutten van deze ruimte veronderstelt echter wel een
actief Europees beleid, dat gestoeld is op een duide-
lijke afweging ten aanzien van de Nederlandse inzet.
Het veronderstelt ter legitimatie bovenal een ‘klop-
pend verhaal’ inzake Europa. Dat verhaal, hoe belang-
rijk de wensen van burgers ook mogen zijn, dient van
de politiek te komen. Daar begint de politisering van
Europa.
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grondwet en de rede van Fischer o.a.: J.Q.Th. Rood e.a., Euro-
pa onvoltooid? Beschouwingen over de finaliteit van de Europese
integratie,  Den Haag 2001; R. Wessel, ‘Een grondwet voor Eu-
ropa’, in: K. Aarts en H. van der Kolk (red.), Nederlanders en
Europa: Het referendum over de Europese grondwet, Amsterdam
2005,  p. 19-43.

3 Dit laatste te meer omdat het kamp van de tegenstanders op
zijn zachtst gezegd uit een merkwaardige verzameling ‘bedfel-
lows’ bestond, variërend van klein rechts tot klein links met
daarbij ook nog groeperingen (dierenrechten) die niet gebon-
den werden door een gemeenschappelijke samenhangende visie
op de eu. Dit laatste bleek vooral waar onder de opposanten
sommigen de grondwet afwezen als te sterk marktgericht en an-
deren in hetzelfde document een socialistische samenzwering
zagen. 

4 Zie o.a. Aarts en Van der Kolk (red.), Nederlanders en Europa;
Kom naar de camping! Tijd voor een reality check, Eindrapport
focusgroepen Buitenlandse Zaken, Anker Solutions, Amster-
dam/New York 2005; Centraal Planbureau/Sociaal en Cultureel
Planbureau, Europese tijden. De publieke opinie over Europa,
Den Haag 2005 (bijlage bij de Staat van de Europese Unie
2006); Ministerie van Buitenlandse Zaken, Notitie Kabinets-
analyse Europese Bezinningsperiode, Den Haag 19 mei 2006.

5 Centraal Planbureau/Sociaal en Cultureel Planbureau, Europese
tijden, p. 38.

6 Zie J.J.A. Thomassen, ‘Nederlanders en Europa. Een bekoelde
liefde?’, in: Aarts en Van der Kolk (red.), Nederlanders en Euro-
pa, p. 64-86.

7 Zie over het element van de finaliteit A. Pijpers, ‘Europese fina-
liteit en Nederlandse buitenlandse politiek’, in: Internationale
Spectator, 60 (2006) 9, p. 435-440.

8 Zie ook H. van der Kolk en K. Aarts, ‘Opkomst en uitslag’, in:
Aarts en Van der Kolk (red.), Nederlanders en Europa, p. 187.

9 Dit laatste blijkt met name uit de resultaten van het door de re-
gering opgezette on-line internetonderzoek www.nederlandin-
europa.nl, en uit de meer gerichte ondervraging die middels zo-
genaamde focusgroepen heeft plaatsgevonden. Zie: Ministerie
van Buitenlandse Zaken, Notitie Kabinetsanalyse Europese Be-
zinningsperiode; Ministerie van Buitenlandse Zaken, Nederland
in Europa.nl; eindrapport, Den Haag, mei 2006.

10 Zie o.a. J. Rood, ‘Wind gezaaid, storm geoogst. Niet de burger
keerde zich af van Europa, maar de politiek’, in: Socialisme &
Democratie, 62 (2005) 6, p. 16-20.

11 De Europese paragraaf in regeerakkoorden beperkte zich ook
grotendeels tot de afspraak geld terug te eisen van Brussel.

12 Waarbij voor het gemak veelal werd vergeten dat Nederland in
een aantal gevallen aan de wieg van die wetgeving had gestaan
en er in ieder geval loyaal mee had ingestemd.

13 Uitspraken van voormalig minister van Buitenlandse Zaken Jo-
zias van Aartsen en staatssecretaris voor Europese Zaken Dick
Benschop.

14 Die bezwaren golden o.a. de voorgestelde vaste voorzitter van
de Europese Raad, die door staatssecretaris Aitzo Nicolaï als een
‘zonnekoning’ werd bestempeld.

15 Zie o.a. P. Lucardie, ‘De campagne: David tegen Goliath?’, in:
Aarts en Van der Kolk (red.), Nederlanders en Europa, p.104-122.

16 Dat opportunisme bestond er uit dat het referendum door de
vvd als stok achter de deur werd gezien bij de onderhandelin-
gen over de Europese grondwet en gerede twijfel mag bestaan
over de vraag of deze partij hoe dan ook erg geporteerd was van
dit document. Zie over dit laatste o.a. K. Koch, ‘Europese cri-
sis? Haagse crisis!’, in: Atlantisch Perspectief, 29 (2005) 6, p. 22-
25. Zie ook de reactie van H. van Baalen, ‘Realisme en demo-
cratie’, in: Atlantisch Perspectief, 29 (2005) 6, p. 26.

17 Bij de zin van dit initiatief mogen overigens hoe dan ook vraag-
tekens geplaatst worden. Het valt zeer te betwijfelen of burgers
voor zo’n debat zouden warm lopen bij gebrek aan een duide-
lijk politiek keuzemoment, zoals tijdens het referendum wél het
geval was.

18 Zie in het bijzonder Ministerie van Buitenlandse Zaken, Noti-
tie Kabinetsanalyse Europese Bezinningsperiode, p. 3.

19 Zie echter ook G. Voerman, ‘De Nederlandse politieke partijen
en de Europese integratie’, in: Aarts en Van der Kolk (red.),
Nederlanders en Europa, p. 44-63.

20 Zie o.a. M. Sie Dhian Ho, ‘Federatiekampioen of trouwe bond-
genoot; het Nederlands beleid ten aanzien van de Europese en
Atlantische samenwerking’, in: R.E. van Ditzhuyzen e.a., Twee-
honderd jaar ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag 1998,
p. 285-304.

21 Zie o.a. J.Q.Th. Rood, ‘Nederland zoekend in een veranderend
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Europa’, in: A. van Staden e.a., De herontdekking van de wereld.
Nederlands buitenlands beleid in revisie, Den Haag 2004, p. 35-
56.

22 Zie o.a. M. Krop, ‘Na de Europese Raad: welk nieuw perspec-
tief voor de Unie?’, in: Internationale Spectator, 60 (2006) 9, p.
441-448; ook: A. Nicolaï, Nederland & Europa. Van droom naar
daad, Den Haag 2006.

23 Overigens blijkbaar niet belangrijk genoeg om na de val van het
kabinet-Balkenende II een nieuwe staatssecretaris voor Europe-
se Zaken te benoemen. Tot de verkiezingen kon men wel zon-
der zo’n figuur.

24 Zie over dit onderwerp B. van den Bos, ‘Teloorgang van Neder-

lands eu-beleid: spruitjes-revolutie vermorzelt kostbare tradi-
tie’, in: Internationale Spectator, 60 (2006) 9, p. 430-434.

25 Zie M. van Keulen, ‘Nederlands Europabeleid: de moeizame
weg van vorm naar inhoud’, in: Internationale Spectator, 60
(2006) 6, p. 297-300.

26 Zie o.a. het commentaar van B. van der Velden, ‘Politici, zwijg
niet langer! Europa wacht op ons’, in: NRC Handelsblad, 14 sep-
tember 2006.

27 Zie NRC Handelsblad, 16/17 september 2006. 
28 Zie J. Rood, ‘Naar een hernieuwd Europees pragmatisme’, in:

Internationale Spectator, 60 (2006) 6, p. 291-296.
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De verschillende kabinetten-Balkenende hebben zich
intensief beziggehouden met het zoeken naar een
nieuwe consensus over de multiculturele samenleving.
Paul Scheffer en Het multiculturele drama, Nine
Eleven, Pim Fortuyn en de door hem uitgespelde geva-
ren voor Nederland hadden al voor grote beroering ge-
zorgd. Ex-moslims, zoals de bekeerlingen Afshin El-
lian en Ayaan Hirsi Ali, voerden de druk de afgelopen
jaren verder op. Er moest iets veranderen in de verhou-
ding tussen migranten en Nederland, dat was duide-
lijk. En met Rita Verdonk als minister voor Vreemde-
lingenzaken en Integratie profileerden de kabinetten
onder Balkenende zich dan ook uitdrukkelijk als ver-
nieuwers van de verhouding tussen Nederlanders en
nieuwkomers. 

Balkenende c.s. gingen aan de slag op basis van een
nieuwe kritische consensus over hoe in het verleden
ten onrechte over Nederland en over de Ander gedacht
is en hoe dat in de toekomst wel moet gebeuren. De
kern daarvan is dat Nederland moet ophouden zich-
zelf weg te relativeren. Er bestaat namelijk wel degelijk
een Nederlandse cultuur. Die is gebaseerd op een
historisch gegroeide manier van denken en handelen.

Deze particuliere context heeft consequenties voor ie-
dere nieuwkomer die hier zou willen aarden. Zowel
voor de immigranten als voor de autochtonen is het
van belang om, in plaats van Nederland weg te relati-
veren, de wezenlijke kenmerken van het land te ken-
nen en benoemen. Vandaar de politiek breed gedragen
roep om een ‘Huis van Democratie’, om een ‘Huis van
nationale geschiedenis’, om het invoeren van een uit-
gebreide nationale canon. 

Bovendien, is de veronderstelling, is de Nederlandse
houding ten opzichte van de immigranten veel te veel
gestuurd en gedomineerd geweest door het trauma van
de holocaust. Het uitgangspunt was dat elke etnische
minderheid een potentieel slachtoffer van de ondoor-
grondelijke fascistische driften van een meerderheid
kan worden en dus veel bescherming nodig heeft. Het
onverwerkte verleden van het verraad ten opzichte van
de joodse minderheid tijdens de Tweede Wereldoorlog
zorgde voor een veel te betuttelende, krampachtige en
kritiekloze houding ten opzichte van de minderheden
van vandaag. Ten slotte heeft ook de verzorgingsstaat
in het geval van minderheden verkeerd uitgepakt. In
plaats van te zorgen dat zij op eigen benen konden
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staan, werd voor hen gezorgd. Immigranten kregen
geen werk maar een bedelnap. De immigrant als zorg-
behoeftige medemens moet van de kaart, dat is de kri-
tische consensus in een notedop.

Deze consensus vertalen in visie is een krachttoer
van jewelste, waar met name Rita Verdonk bijzonder
voortvarend mee bezig is geweest en die in niet mis te
verstane bewoordingen voortdurend kabinetsbreed ge-
steund is. Wij willen achterhalen wat deze inspanning
opgeleverd heeft aan de hand van een omstreden pro-
duct, een politiek en beleidsmatig document waarin
drie vragen over de nieuwe, wél gewenste multicultu-
rele samenleving beantwoord worden:
• Wat voor samenleving is Nederland? Wie zijn

Nederlanders? Wat is ‘het Zelf ’ van Nederland? 
• Wat is een immigrant? Met welke houding en met

welke competenties en menselijk kapitaal belandt
hij in Nederland? Hoe zien Nederlanders ‘de  An-
der’? 

• Hoe verhouden de Nederlandse samenleving en de
immigrant zich tot elkaar? Welke kansen heeft
Nederland een immigrant te bieden? En welke eisen
stelt de samenleving aan deze potentiële burgers? En
vanuit welke veronderstellingen wordt dit pakket
van vraag en aanbod samengesteld?

Het antwoord op deze vragen zal scherp in beeld bren-
gen wat het ideologische uitgangspunt van de kabinet-
ten-Balkenende  over de multiculturele samenleving is

en wat er te zeggen valt over de doeltreffendheid van
zo’n ideologisch uitgangspunt en zijn morele grondsla-
gen. We kijken daarvoor naar de in februari 2005 ge-
presenteerde film Naar Nederland, een documentaire ter
voorbereiding op het ‘inburgeringsexamen buitenland’.
Dit is een uniek document. Voor zover wij weten is er
voor de eerste keer in de Nederlandse geschiedenis op-
dracht gegeven om een lange film maken die Neder-
land, wat de Ander te wachten staat en wat van hem
verwacht wordt, in beeld brengt. Dit bijzondere docu-
ment beschouwen wij als het beeldmanifest van het
multiculturele beleid van het kabinet-Balkenende ii. 

Voordat we op de inhoud daarvan ingaan, is het
goed de context van deze film te schetsen. De Wet In-
burgering in het Buitenland is sinds 15 maart 2006 van
kracht en richt zich volgens het ministerie van Justitie
met name op mensen die in het kader van gezinsvor-
ming naar Nederland willen komen, op geestelijk ver-
zorgers (lees: imams) en op leerplichtige jongeren. De
film bevat alle informatie waarover deze groep geëxa-
mineerd zal worden in een Nederlandse ambassade in
het land van herkomst. Dat examen test hen op het
spreken van Nederlands en het hebben van enige ba-
siskennis van Nederland. Voor alle duidelijkheid: dit
examen hoeft níet afgelegd te worden door mensen die
uit een westers land afkomstig zijn, dan wel in het ka-
der van arbeid of als – gezinslid van een – vluchteling
naar Nederland komen. In feite moeten jaarlijks onge-
veer 20000 personen, waarvan de helft een autochto-
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ne partner heeft, zich door de film heen worstelen om
Nederland binnen te kunnen komen.

Klein en overzichtelijk
Laten we Naar Nederland starten. Er zijn twee versies:
een ongekuiste en een gekuiste. De laatste is de versie
voor landen waar elke vorm van bloot of homoseksua-
liteit verboden is. We kiezen uiteraard voor de onge-
kuiste versie van 125 minuten. Het eerste wat je ziet,
zijn drie banen die rood, wit en blauw over het scherm
golven: de Nederlandse vlag. Dan een keuzemenu op-
gebouwd uit Delfts blauwe tegels.

We gaan in vogelvlucht door de beelden heen. Daar
is de landingsbaan, Schiphol. Dan schuiven er sympa-
thieke, hoogopgeleide allochtone vrouwen door het
beeld die vertellen over hun kille, eerste ervaring in
Nederland. Wij maken kennis met de presentatrice die
uitlegt waar Nederland ligt en hoe klein het is: 11 keer
past het in Marokko, 19 keer in Turkije, 438 keer in
Zuid-Amerika. We zien beelden van het o zo platte
platteland, van water en meer plat land, van molens!
Dan een alarmerend kaartje van Nederland onder de
waterspiegel, heel de Randstad blijkt beneden zeeni-
veau te liggen! Een shot van een drukke markt vol
mensen. Weer de Randstad, dit keer in vogelvlucht,
inclusief een uit zee opduikende vrouw met mooie
borsten bloot, een abrupte cut ter hoogte van de navel.

Dan pas zien we de hoofdpersonen: de nieuwko-
mers. Een donkere vrouw in gewatteerd jack, opge-

wacht door een verliefd ogende man die haar onder het
welwillend oog van de presentatrice op de mond zoent.
Deze vrouw zullen wij pas aan het eind van de film
weer terug te zien. Vervolgens een kennelijk als krui-
sing tussen John Cleese en Mr. Bean gecaste, enigszins
mediterraan ogende acteur van middelbare leeftijd die
de mannelijke migrant vertolkt. Deze zullen wij regel-
matig door de documentaire heen zien struikelen.

Meteen bij aankomst gaat het al mis. Hij raakt klem
tussen de draaideur, snapt er niets van dat de bus op
tijd vertrekt zonder hem binnen te laten, wordt wan-
hopig bij de kaartjesautomaat. Hij zal later nog van
pure onwetendheid een paar dames de stuipen op het
lijf jagen door onverwacht zijn tronie voor het raam te
laten verschijnen. Op de achtergrond horen we: ‘Een
typisch Nederlandse traditie is die van de open gordij-
nen. Dat is om iedereen duidelijk te maken dat men
niets te verbergen heeft. Maar het is niet de bedoeling
dat je openlijk naar binnen kijkt.’

Maar dat is al een volgend hoofdstuk. Eerst verwijlt
de documentaire lang bij Willem van Oranje en het
koningshuis. De koloniale geschiedenis wordt onder-
steund met veel beelden van Amsterdamse grachten,
het woord ‘slaaf ’ valt een keer. Geen woord over de ge-
schiedenis van de arbeidersbeweging, merken wij al-
vast op. Wel over immigratie: ‘Nederland heeft in-
middels 16 miljoen inwoners. Een belangrijk deel
daarvan is van buitenlandse afkomst. De bekendste
daarvan is prinses Máxima. Zij komt uit Argentinië en
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trouwde in 2002 met de Nederlandse kroonprins, Wil-
lem-Alexander.’ We zien een shot van de beroemde
huwelijkskus van Máxima en Willem-Alexander, het
Wilhelmus klinkt, dan een fade-out, en weer een teles-
hot van de Albert Cuyp met drommen mensen. De
voice-over: ‘Maar er groeide ook protest tegen het aan-
tal buitenlanders dat naar Nederland kwam om zich
hier te vestigen. De verhoudingen tussen de bevol-
kingsgroepen in Nederland werden harder. Terroristi-
sche aanslagen in de wereld zorgden ook in Nederland
voor spanningen in de samenleving en in de politiek.’

De nieuwkomer moet het er maar mee doen, want
we zijn inmiddels in Madurodam, van waar een stevig
hoofdstuk over het parlement gepresenteerd wordt
met druk gebarende politici:’Nederland is een klein en
overzichtelijk land en een democratie. Dat betekent
dat alle inwoners van Nederland meebeslissen door
wie en hoe het land wordt geregeerd. Maar hoe regeer
je een land van 16 miljoen inwoners?’

Plicht en recht
De film is op stoom. In hoog tempo passeren de gods-
dienstvrijheid en de vrijheid van meningsuiting de re-
vue. We zien de presentatrice langs een indrukwekken-
de rij borstbeelden lopen en dan is daar plotseling het
volgende, in de gekuiste versie ontbrekende beeld: zoe-
nende mannen in de wei, gefilmd met een wide shot
van achter een struikje. Ook dit beeld wordt al onder-
broken voordat de tastende handen afzakken.

Wij zijn in het hart van de film beland. De dramati-
sche climax nadert, gelet op het gebruik van dreigende
sfeermuziek, versnelde spreekstem en heftige kranten-
koppen. Eerst volgen drie verboden: ‘Er is veel vrij-
heid, maar er zijn ook grenzen aan die vrijheid. In de
grondwet staat dat mannen en vrouwen gelijkwaardig
aan elkaar zijn. Het is dus verboden en strafbaar om
vrouwen te discrimineren. Het is verboden om man-
nen en vrouwen te discrimineren omdat zij homosek-
sueel zijn en als jij een man of vrouw discrimineert
omdat hij of zij een ander geloof heeft, dan ben je
strafbaar.’

Dan krijgen we vier miniscenario’s te zien die samen
goed zouden zijn voor evenveel avonden boeiend tele-
drama. In een decor dat bestaat uit een met krantenpa-
pier dichtgeplakte kamer, klinken donkere, dreigende
geluiden. Groot in beeld verschijnt de tekst: ‘Vrouw
slachtoffer eerwraak.’ De presentatrice kijkt streng en
recht in de camera en verhoogt haar spreekritme. Snel,
dreigend, staccato klinkt het: ‘De Nederlandse wetge-
ving is ook heel streng als het gaat om: een man mis-
handelt zijn vrouw omdat zij zich volgens hem als een
hoer heeft gedragen. Zij vlucht, maar hij weet haar te
vinden en vermoordt haar. Eerwraak, zegt hij. Moord,
zegt de rechter in Nederland. Op een zaterdagavond
worden mensen voor een uitgaanscentrum gefouil-
leerd. Dit is wat de politie vindt (in beeld de kranten-
kop: ‘19 wapens gevonden bij preventief fouilleren’).
Wapenbezit zonder vergunning is verboden in Neder-
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land, dus strafbaar. Bij een meisje worden haar
schaamlippen en clitoris gedeeltelijk weggehaald en
aaneengehecht. Vrouwenbesnijdenis, zegt de trotse fa-
milie. Opzettelijke mishandeling, zegt het Nederland-
se wetboek van strafrecht en dus strafbaar (in beeld de
krantenkop: ‘Levenslang verminkt door besnijdenis’).
Een vrouw doet aangifte bij de politie omdat zij thuis
door haar man wordt geslagen. Dat is privé, zegt haar
man. Dat is mishandeling, zegt de politie. Het bewijs
van mishandeling maakt hem schuldig, dus strafbaar
(in beeld verschijnt de krantenkop: ‘Gevangenisstraf
voor huiselijk geweld’).’ 

De presentatrice neemt nu wat gas terug en uitade-
mend zeg ze: ‘De wet kan niet voorkomen dat er strafba-
re feiten in Nederland worden gepleegd, maar als burger
heb je de plicht en het recht om er iets tegen te doen.’

Langzaam dalen wij weer af naar informatieve
hoogten. Het belang van de taal, de mogelijkheden
van het zo ‘typisch Nederlandse’ vrijwilligerswerk. Een
blokje zeden en gewoonten: ‘Ook naar verjaardagen ga
je meestal pas als je bent uitgenodigd. Verjaardagen
zijn voor Nederlanders erg belangrijk. Kijk niet
vreemd op als je op een verjaardag een man met schort
voor het fornuis ziet staan. Want in veel gezinnen heb-
ben mannen en vrouwen dezelfde rollen. Nederlan-
ders zijn vaak erg direct. Huisdieren zijn een deel van
de familie. Het is ook een traditie om zo lawaaierig en
zo lang mogelijk afscheid te nemen.’ We zien onze me-
diterrane John Cleese met veel bombarie en als een

echte Tokki voor de deur afscheid nemen van zijn Hol-
landse gastvrouw en gastheer.

De mogelijkheden voor scholing worden omstandig
uitgelegd. Het schoolsysteem wordt uiteengerafeld. Er
volgt een minicursus opvoeding. ‘Op de Nederlandse
school is het de bedoeling dat je actief betrokken bent
bij wat je kinderen op school doen. Het is de bedoe-
ling dat je je kind volgt en begeleidt.’ De documentai-
re toont een klassiek Nederlands gezin dat een Veilig-
Verkeerspel speelt. ‘Ik probeer mijn kinderen een
warm en veilig nest te geven, gezelligheid,’ zegt de
moeder. ‘Wij zullen ze nooit slaan, maar ze moeten
zich wel houden aan de regels.’ 

Uitvoerig staan de makers stil bij de mogelijkheden
om te werken. ‘Als nieuwe migrant vind je nog wel
werk in de schoonmaak of in de tuinbouw.’ Ook in het
vervoer, de bewaking en de zorg ligt toekomst voor de
migrant.

Er volgt als laatste onderwerp opnieuw een mini-
cursus: budgettering. In razend tempo worden de
kosten voor huur, de sportvereniging en de krant op-
gesomd. Ga voorzichtig om met je geld, is de laatste
waarschuwing, want ‘Nederland is duur en alles kost
geld. Succes!’ We menen in het laatste woord ironie te
horen. Maar dat moet inbeelding zijn.

Overspoeld, overlopen
Wij hebben de film gezien en zijn klaar voor het exa-
men. Maar dat gaan wij niet afleggen, dit keer exami-
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neren wij de film: wat wil dit door het ministerie van
Vreemdelingenzaken en Integratie gemaakte beeldma-
nifest zeggen? Wat wil de regering-Balkenende ons
vertellen? Opgepast, de film leent zich gemakkelijk
voor een cynische of satirische beschouwing, met dat
rood-wit-blauw bij de start en de Delfts blauwe tegel-
tjes die de verschillende hoofdstukken verbeelden, pre-
cies de symboliek waar links in de jaren tachtig van
walgde.

Het is evenmin een kunst de draak te steken met het
bestaan van een ongekuiste en een gekuiste versie. Je
zou je kunnen afvragen of die twee beeldfragmenten
van uit de zee oprijzende borsten en in het wild zoe-
nende mannen noodzakelijk zijn voor het beeld van
Nederland, zoals je vroeger films had met ‘functionele
seks’. Wat meteen de volgende vraag opwerpt: hoe kun
je toch slagen voor je examen inburgering buitenland
zonder deze beelden gezien te hebben? Komt zo het te
vuur en zwaard bestreden cultureel relativisme niet
weer met een omweg binnen? Of willen wij ons natio-
nale bloot beschermen tegen onwelwillende blikken?

Maar wij willen juist niet in die valkuil van het ge-
makkelijke cynisme trappen. Wij gaan de film bekij-
ken als een schets van Nederland en zijn immigranten.
Het blijkt dan een verdienste van de film zelf te zijn
dat er onnoemelijk veel te ontdekken valt. De makers
zijn erin geslaagd een informatieve, ideologische en
emotionele laag samenhangend te verbinden tot een
film met op zijn minst een dubbele boodschap, te be-

ginnen bij de titel Naar Nederland waarin het woordje
‘naar’ al snel de betekenis ‘vervelend’ krijgt.

Op het informatieve vlak lijkt de film eerst onschul-
dig en geslaagd, dankzij het optimaal gebruik van alle
elektronische middelen van de moderne documentai-
remaker en het optreden van een ogenschijnlijk repre-
sentatief samengesteld panel van geslaagde allochto-
nen. Bij nadere beschouwing valt vooral op wat er níet
getoond wordt, bijvoorbeeld de wereld van de high
tech en de informatica en de creatieve stad, waar zove-
len nu hun brood in verdienen. Afgezien van Rem-
brandt bevat de film geen cultuur. Noch het Concert-
gebouw noch het Dunya Festival komen er in voor.

Ook het ontbreken van een woord over de arbei-
dersbeweging en het ontstaan van de verzorgingsstaat
is een opmerkelijke, ideologische keuze. Zo valt niet te
begrijpen hoe de samenleving waar de migrant in te-
rechtkomt, juist is ontstaan tegen de heersende macht
in, uit vormen van solidariteit. Datzelfde geldt voor
het thema emancipatie. De emancipatie van vrouwen
en homo’s wordt neergezet als een voldongen feit, zon-
der dat er maar iets getoond wordt van historische ont-
wikkeling of motieven. De recent verworven, prille
consensus op dit terrein wordt neergezet als het funda-
ment van onze maatschappij.

Aan het belang van het milieu wordt evenmin een
shot gewijd of het zou de rol van de fiets moeten zijn,
die in de film echter vooral wordt ingezet als Hollands
cultuurgoed, waar de nep-John Cleese dan ook van af

153

JaarBoekWBS_06_Binnen_Def  19-10-2006  15:03  Pagina 153



lazert. Het informatieve gedeelte is eenzijdig en onjuist.
Het schetst een conflictloos beeld van Nederland.

Ouderwets aandoend 
De ideologische grondslag van de film is nog beter af
te leiden uit het beeld van de samenleving en zijn in-
woners: enerzijds de bijna karikaturale jaren-vijftig-
knusheid van de Vinexwijk, waar mannen tijdens ge-
zellige verjaarsfeesten een schort dragen en de gordij-
nen altijd open zijn, anderzijds het stedelijke
Nederland als een overbevolkte bijenkorf en een onre-
alistische, buitenproportionele dominantie van de
vrouw als het gaat om de betere beroepen en de plek in
het gezin. Maar vooral is het een samenleving waarin
met name één waarde doorklinkt: vrijheid. Alles draait
om vrije meningsuiting, vrije seks en vrijheid van
godsdienst. Het gaat hier om een radicaal liberale no-
tie van vrijheid. Het streven naar verbondenheid en
gelijkheid, de twee andere pilaren van de moderne
Nederlandse democratie, zijn zoek. Misschien omdat
het waarden zijn die bij de nieuwkomer een hogere
verwachting over de kwaliteit van hun ontvangst en
opname in de samenleving zouden kunnen oproepen.
Naar Nederland is een schets van een land dat zichzelf
ziet als klein, liberaal en overzichtelijk, overspoeld
door water en overlopen met immigranten.

En dan het beeld van de Ander: ook hier valt weer
het verschil op tussen de mannen- en de vrouwenrol.
De vrouw staat model voor de huwelijksmigrant. Zij

wordt enthousiast opgevangen en verdwijnt al snel als
onderwerp. De man, daarentegen, is de eenzame
vreemdeling, de echte Ander, die met geen mogelijk-
heid in het systeem past, alles fout doet, te laat komt
op een sollicitatiegesprek en dan voorrang geeft aan
een gesprek op de mobiele telefoon boven dat met zijn
potentiële werkgeefster. Het is nog net geen imam die
een hand weigert. Deze Ander is een kansloze kluns,
een hopeloos geval. Hij lijkt geen enkele bruikbare ba-
gage uit zijn eigen cultuur mee te brengen en slaagt er
niet in om een eigen plaats te markeren in zijn nieuwe
thuisland. Hij zit bij wijze van spreke al in de wia voor
hij op Schiphol is geland.

De film toont deze vreemde en verloren Ander niet
alleen, hij spreekt hem ook om de haverklap toe. Hij
moet eerwraak, clitorisbesnijdenis en homofobie uit
zijn virtuele culturele handbagage halen. Hij moet zijn
kinderen leren opvoeden, leren zwemmen en met geld
leren omgaan. Hij moet vooral begrijpen dat hij niet
welkom is in dit koude, dure, onvriendelijke land. 

Het is duidelijk dat we nu bij het emotionele niveau
van de film aangeland zijn. De emoties die hij oproept,
maken duidelijk dat de mannelijke migrant de sleutel-
figuur van het verhaal is. Want waar staat deze kanslo-
ze en klunzige man in zijn ouderwetse jasje toch voor?
De vreemdeling die niets kan, niemand heeft, amper
weg komt uit Schiphol en het zelfs de moeite waard
vindt van twee oude dames de benen te begluren. Hij
staat – het kan haast niet anders – voor de klassieke ar-
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beidsimmigrant van het Anatolische platteland of het
Rifgebergte en dan in zijn meest beroerde soort. Hij
vertegenwoordigt de analfabete en onzekere gastarbei-
ders die halverwege de jaren zestig hier arriveerden. 

Geen wonder dat het beeld van de Nederlandse
woonkamers waar hij in terechtkomt, ook zo ouder-
wets aandoet, inclusief de verjaarspartij met pinda’s en
het Veilig-Verkeerspel. De film doet het verre verleden
nog eens over, maar dit keer wel goed! De klunzige
boer krijgt eindelijk de les gelezen die – volgens de
huidige aannames van de kritische consensus – toen-
tertijd zo spijtig achterwege was gebleven. Wat in het
verleden fout is gegaan, wordt de potentiële migrant
nu met heftige beelden en in krachtige taal ingepe-
perd. 

Nachtmerrie
Bijna overbodig te zeggen dat deze neiging om het ver-
leden over te doen per definitie gedoemd is te misluk-
ken. De huidige immigranten zijn in hun leeftijd, op-
leiding en bestaande netwerken in Nederland niet ver-
gelijkbaar met de in de film geschetste karikatuur van
de eenzame en nietswetende arbeidsmigrant uit de ja-
ren zestig. Evenmin is het Nederland van de moderne
stad, waar het gros van de immigranten in terecht-
komt, te vergelijken met de Reviaanse schets van knus-
heid die de regisseur ons opdringt. Waar dient deze
film dan wel voor? Sjoerd de Jong, de scherpschutter
van NRC Handelsblad, lanceerde recent een treffend

neologisme voor deze tendens om af te rekenen met
het verleden: spijtwraak. ‘Nederland heeft “spijt” van
het recente verleden en neemt daar “wraak” op. [...]
het verleden wordt niet alleen afgewezen – mét het
verlies aan kennis en ervaring -, het wordt ook tot een
hatelijke karikatuur gemaakt’.1

Het begrip spijtwraak lijkt de motieven van Naar
Nederland goed te dekken. Naar Nederland maakt een
spotprent van de nieuwkomer, een karikatuur die ge-
destilleerd is uit de huidige – bittere – kijk op de im-
migranten die hier dertig, veertig jaar geleden gearri-
veerd zijn. Daartegenover staat een andere karikatuur:
het geïdealiseerde beeld van een verloren gegaan, geor-
dend doch gemoedelijk en harmonieus, knus Holland.
Zo is die nieuwe kritische consensus blijven hangen bij
het beeld van het verleden. Verdonks multiculturele
beeldmanifest Naar Nederland is de nachtmerrie die
terug blijft komen bij wie de angst laat domineren. 

Maar terwijl potentiële nieuwkomers zich nu moei-
zaam maar onontkoombaar – want verplicht – door de
emotionele en ideologische rijstebrijberg heen moeten
eten, lijkt in Nederland alweer, als bij afspraak, een
nieuwe consensus te ontstaan. Ook hier zijn weer beel-
den de aanleiding. De beschamende beelden van het
wereldberoemde kamerlid dat het land werd ‘uitge-
jaagd’, het beeld van Nederland waar ex-pats geen le-
ven zouden hebben. En daarnaast de druk van de cap-
tains of industry die de profijtelijkheid bedreigd zien
door de halve immigratiestop.
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1 S. de Jong, Spijtwraak, Amsterdam 2006.
2 NRC Handelsblad, 7 september 2006.
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Als de zon die door de wolken breekt is het besef door-
gedrongen dat wie beleid voor de toekomst wil maken,
zich moet zien te bevrijden uit die gemoedstoestand
van spijtwraak. Andere geluiden krijgen weer ruimte.
Zoals dat van Mirjam Sijmons, directeur van uitzend-
organisatie Content, die op 11 augustus 2006 in NOVA

zei: ‘Ik kan niet zeggen dat het kabinet [-Balkenende]
zijn best heeft gedaan om een sfeer te creëren waarin
wij wat open kijken naar mensen van andere culturen.’
Sijmons verwoordde wat veel zakenlieden inmiddels
dachten: wat de politiek zou moeten doen, is een kli-
maat scheppen in Nederland waarin alles wat van bui-
ten komt weer welkom is en als welkom wordt gezien.

In het concept-verkiezingsprogramma van de vvd
van 2006 staat plotseling anti-discriminatie boven alles
en heet het onder het kopje Kennis uit de hele wereld:
‘Er is een wereldwijde slag om talent gaande. Neder-
land moet gastvrijheid uitstralen om daarin wervend
te zijn.’ Dat is andere koek dan de koude douche van
Naar Nederland.

De Maastrichtse burgemeester Gerd Leers (cda)
hield een hartstochtelijk pleidooi voor een ander beeld

van Nederland: ‘Het positieve imago heeft een flinke
deuk opgelopen. Zet de deur niet op een kier, maar
wagenwijd open.[...] We hebben ambachtslieden, stu-
dietalenten, sporthelden, denkers en verplegers harder
nodig dan ooit, waar zij ook vandaan komen.’2 Het
verkiezingsprogramma van het cda kruipt ook al
voorzichtig in deze richting: ‘Mensen met kennis en
vaardigheden waar in Nederland een tekort aan is,
krijgen gemakkelijker toegang tot ons land. Voor bui-
tenlandse studenten wordt het gemakkelijker om na
hun studie in Nederland aan het werk te gaan.’ De
pvda gaat een stapje verder, en draait ook een aantal
restrictieve maatregelen terug. 

‘Het kan verkeren,’ zei de 17de eeuwse dichter Bre-
dero, en hij wist niet hoe vaak hij gelijk zou krijgen.
Het wachten is ondertussen op een nieuwe film voor
nieuwkomers, een samenhangend beeldmanifest dit
keer. De titel zal hoe dan ook moeten luiden: Welkom
in Nederland. De opgave is een geloofwaardig scenario
te schrijven, met een overtuigende rol voor Nederland
zelf en een realistische casting van de Ander. 

noten
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Op de valreep heeft het kabinet-Balkenende ii de Nota
Gezinsbeleid afgescheiden, de eerste sinds 1996 zoals
het persbericht triomfantelijk vermeldt.1 Volgens de
opstellers gaat het met 95 procent van de gezinnen in
Nederland goed.2 Die opgetogenheid is opmerkelijk,
want het aantal echtscheidingen en relatieopbrekingen
waarbij kinderen zijn betrokken, is nog nooit zo hoog
geweest als onder de kabinetten-Balkenende. In de pe-
riode 2000-2005 is het aantal eenoudergezinnen met

maar liefst 60000 toegenomen tot ruim 444000. Dat
is een stijging van bijna 16 procent, terwijl het aantal
tweeoudergezinnen in dezelfde periode met ruim 2
miljoen vrijwel ongewijzigd is gebleven (Figuur 1). Ter
vergelijking: in de periode 1995-2000 steeg het aantal
eenoudergezinnen met slechts 6 procent.3 De sterke
toename in de afgelopen vijf jaar wordt vooral veroor-
zaakt door het aantal echtscheidingen en relatieopbre-
kingen, niet of nauwelijks door een toename van het
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Van vrouwen en gezinnen

Heleen Mees

Figuur 1

Bron: Woningbehoefte Onderzoek,
Jaarlijkse Huishoudensstatistiek,
Enquête Beroeps Bevolking,
Huishoudensstatistiek,
Gemeentelijke Basisadministratie
Persoonsgegevens

‘Familiarity breeds contempt – and children.’ (Mark Twain)
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aantal tienerzwangerschappen of bewust alleenstaande
moeders.4

Begin 2005 leefden in Nederland in totaal 685000
kinderen in een eenoudergezin.5 Als deze trend zich
doorzet, dan telt Nederland in 2010 meer dan een half
miljoen eenoudergezinnen. Het aantal kinderen dat in
een eenoudergezin leeft, gaat tegen die tijd in de rich-
ting van één miljoen. De Nota Gezinsbeleid signaleert
wel de stijging van het aantal eenoudergezinnen, maar
wijdt er geen aparte beschouwing aan. Eenoudergezin-
nen worden in de nota zelfs achteloos op één hoop ge-
veegd met de groep niet-westerse allochtone gezinnen,
hoewel 67 procent van de eenoudergezinnen autoch-
toon is. Van de eenoudergezinnen in Nederland moet
maar liefst 92 procent rondkomen van een inkomen
op of net boven het sociaal minimum.6 Het cbs heeft
de cijfers niet uitgesplitst naar sekse, maar het ligt voor
de hand dat alleenstaande moeders op de onderste tre-
den van de inkomenstrap zitten. Zij doen verhou-
dingsgewijs ruim vijf keer zo vaak als alleenstaande va-
ders een beroep op de bijstand.7

Het ideale gezin
Hoewel de pvda, GroenLinks en de sp in de afge-
lopen jaren herhaaldelijk aandacht hebben gevraagd
voor de positie van eenoudergezinnen, is er in de
Nota Gezinsbeleid niet meer dan anderhalve regel aan
deze groep gewijd. Op Balkenendes Gezinsagenda
voor de Toekomst komen eenoudergezinnen in het

geheel niet voor. Allochtone gezinnen staan wél hoog
op zijn agenda, terwijl die groep in omvang aanzien-
lijk kleiner is dan de groep eenoudergezinnen.8 Ken-
nelijk kun je bij Balkenende alleen iets geagendeerd
krijgen als het aan een etnisch stereotype voldoet. In
de Nota Gezinsbeleid wordt impliciet uitgegaan van
het traditionele tweeoudergezin, waarin de man kost-
winner is en de vrouw verantwoordelijk voor de ge-
zinstaken.

‘Een goed functionerend gezin,’ meldt de Nota Ge-
zinsbeleid op de eerste pagina, ‘levert een positieve bij-
drage aan de samenleving. Zo’n gezin is niet alleen een
stabiele en evenwichtige basis voor de erin opgroeien-
de kinderen, maar bijvoorbeeld ook voor de bredere
omgeving van (familie, vrienden) straat, wijk, school
en sport. Het gezin is ook een belangrijke plaats om el-
kaar waarden en normen te leren en die in het belang
van de hele samenleving naar anderen uit te dragen.’
Volgens Balkenende vormt de Nota Gezinsbeleid dé
lakmoesproef voor de samenhang in het overheidsbe-
leid ten aanzien van gezinnen. Naar eigen zeggen is het
kabinet geslaagd voor de test, omdat er sprake is van
‘evenwicht tussen enerzijds zoveel mogelijk eigen keu-
zevrijheid en verantwoordelijkheid van ouders, mede
mogelijk gemaakt door voorzieningen van overheids-
wege, en anderzijds ingrijpen als het belang van het
kind erom vraagt’. De nota onderscheidt aan de ene
kant voorwaardenscheppend beleid, waarbij over-
heidsvoorzieningen het gezinsleven, dat wil zeggen de
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zorg voor kinderen, faciliteren en aan de andere kant
preventief en interveniërend beleid, waarbij de over-
heid ingrijpt als er in een gezinssituatie iets dreigt mis
te gaan. 

Voorwaardenscheppend beleid
Als belangrijkste wapenfeit in het kader van het voor-
waardenscheppend beleid noemt de Nota Gezinsbeleid
de multimediale communicatiecampagne ‘Mannen in
de Hoofdrol’, die beoogde een gelijkere taakverdeling
tussen mannen en vrouwen te bevorderen door middel
van reclamespotjes en een talkshow op televisie.9 De
campagne is in haar opzet niet geslaagd. De afgelopen
vijf jaar is de groep vaders die weinig tijd met de kin-
deren doorbrengt – dat wil zeggen op een doorde-
weekse dag minder dan een halfuur – gegroeid van 27
naar 31 procent.10 Voor Frans Weekers, lid van de vvd-
fractie in de Tweede Kamer, was de campagne ‘Man-
nen in de Hoofdrol’ in het najaar van 2004 aanleiding
om minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid in een motie op te roepen om de geldverslin-
dende voorlichtings- en bewustwordingscampagnes te
staken.11

Een tweede wapenfeit van het kabinet-Balkenende
is de in 2005 ingevoerde levensloopregeling. Hoewel
de regeling aanvankelijk was bedoeld om de combina-
tie van arbeid en zorg te vergemakkelijken, is uiteinde-
lijk in de uitwerking en de discussie het zwaartepunt
komen te liggen op regelingen voor de laatste fase in

de arbeidsloopbaan.12 De regeling biedt jonge gezin-
nen geen soelaas omdat er onvoldoende gelegenheid is
te sparen voor ‘het spitsuur van het leven’. Een halfjaar
na invoering was de regeling overigens nog maar wei-
nig populair. Slechts vijf procent van de werknemers is
van plan er gebruik van te maken.13

Op de palmares van de regering-Balkenende staat
ook de Wet Kinderopvang bijgeschreven. Deze nieuwe
wet is in 2005 in werking getreden en regelt dat ou-
ders, werkgevers en overheid de kosten voor de kinder-
opvang samen dragen. De ouders vervullen hierbij een
centrale rol: ze treden enerzijds op als ‘inkoper’ van
kinderopvangdiensten en kunnen anderzijds een be-
roep doen op hun werkgever(s) en de overheid voor
een bijdrage in de kinderopvangkosten. Onder de
nieuwe wet krijgen ouders te maken met maar liefst
vier verschillende loketten. De Wet Kinderopvang
wordt algemeen ervaren als een bureaucratisch ge-
drocht, dat slechts in zeer beperkte mate de kosten van
kinderopvang dekt.14 Van het zogenoemde ‘tweede in-
komen’ gaat tussen de 40 en 68 procent op aan kinder-
opvang, tenminste als de werkgever de werkgeversbij-
drage daadwerkelijk betaalt.15 Als werkgevers weigeren
bij te dragen aan de kosten van kinderopvang, kan het
beslag op het tweede inkomen oplopen tot boven de
100 procent.16

Inmiddels heeft het kabinet een wetsvoorstel inge-
diend dat de werkgeversbijdrage vanaf 1 januari 2007
verplicht stelt. Werkgevers moeten voortaan 0,28 pro-
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cent van de loonsom afdragen via een verhoging van
de ww-premie. Dat is een aanmerkelijke verbetering.
Door de kosten uit te smeren over alle werkgevers, zijn
werknemers die gebruik maken van kinderopvang,
niet langer duurder voor werkgevers.17

De Raad van State heeft in zijn advies op het wets-
voorstel aangegeven dat kinderopvang eigenlijk een
basisvoorziening is, die zou moeten worden betaald uit
de algemene middelen.18 Volgens de Raad gaat het om
een essentiële maatschappelijke voorziening die van
invloed is op het welzijn van de burger en in beginsel
voor iedere burger open moet staan.19 De Tweede Ka-
mer heeft bij de Algemene Politieke Beschouwingen in
september 2005 de motie-Van Aartsen/Bos aangeno-
men, zonder steun van de cda -fractie. Het kabinet
wordt daarin opgeroepen de wet- en regelgeving met
ingang van 1 januari 2007 zodanig aan te passen dat
scholen worden verplicht voor- en naschoolse opvang
te bieden tussen 7.30 uur ’s ochtends en 18.30 uur 
’s avonds.20 De bekostiging van de naschoolse opvang
volgt de systematiek van de Wet Kinderopvang.
Minister Van der Hoeven heeft aangegeven de motie
te zullen uitvoeren.

Niet genoemd in de Nota Gezinsbeleid, maar toch
een verdienste van Balkenende, is de Wet Werk en Bij-
stand, die per 1 januari 2004 van kracht is geworden.
Hierin is de categorale vrijstelling van de sollicitatie-
plicht voor alleenstaande ouders met kinderen jonger
dan vijf jaar opgeheven.21 Hoewel gemeenten op indi-

viduele basis nog vrijstellingen kunnen geven, gebeurt
dat in de praktijk steeds minder. In 2004 en 2005 is er
sprake geweest van een netto uitstroom van alleen-
staande ouders uit de bijstand.22

Preventief en interveniërend beleid
De gezinscoaches, die het toenmalige Tweede Kamer-
lid Balkenende in 2001 bepleitte in zijn bijdrage
‘Groen over paars’ in Zeven jaar paars, zijn de afge-
lopen vijf jaar niet voorbij de experimentele fase geko-
men. Onduidelijk is in hoeverre de experimenten bre-
dere toepassing zullen krijgen. Balkenende wil dat het
taboe op opvoedondersteuning in de toekomst ver-
dwijnt. 

Onder Balkenende is vooruitgang geboekt met de
‘brede school’, een netwerk van toegankelijke en goede
voorzieningen, waaronder kinderopvang, peuterspeel-
zaal, sport, cultuur en bibliotheek, voor kinderen, jon-
geren en ouders, met de school als middelpunt.23 Bre-
de scholen zijn vooral te vinden in achterstandswijken
in stedelijke gebieden, maar komen ook steeds vaker
voor in sociaal-economisch sterke wijken en op het
platteland.24 In het kader van de ‘Operatie Jong’ heeft
het kabinet een speciale commissaris voor het jeugdbe-
leid aangesteld, de voormalige staatssecretaris van Fi-
nanciën Steven van Eijck. Maar het advies waar men
hem om gevraagd had, werd bij voorbaat in de wind
geslagen, met pleidooien voor meer repressieve vor-
men van jeugdbeleid, zoals kampementen waar disci-
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pline moet worden bijgebracht met avondklokken en
meldingsplicht.25

Het kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend dat
een eind moet maken aan flitsscheidingen. Ook wil
het kabinet ouders verplichten zwartopwit afspraken
te maken over de gezamenlijke opvoeding van de kin-
deren na echtscheiding. Het ouderschapsplan moet
gedetailleerde afspraken bevatten over bedtijden, kap-
persbezoek, piercings, ouderavonden, sportclubs,
feestdagen en schoolkeuze.26

Van ideaal naar werkelijkheid: instabiele relaties
Tussen de diverse politieke stromingen in Nederland
bestaat geen wezenlijk verschil van inzicht over het feit
dat het tweeoudergezin in beginsel de ideale gezins-
vorm is voor kinderen om in op te groeien. Het is
vooral in de beoordeling van andere gezinsvormen
waarin politieke partijen zich van elkaar onderschei-
den. De sgp is als enige partij zeer uitgesproken over
het huwelijk als levenslange verbintenis tussen één
man en één vrouw en als solide basis voor kinderen.

Uit een enquête blijkt dat Nederlanders in overgro-
te meerderheid een gezin met twee met elkaar gehuw-
de ouders de beste vorm vinden om kinderen in op te
voeden: 54 procent van de mensen staat er heel positief
tegenover en 39 procent heeft er een ‘goed gevoel’ over.
Ook het opvoeden van kinderen door ongehuwd
samenwonende ouders wordt positief beoordeeld: 39
procent vindt die gezinsvorm heel geschikt en 50 pro-

cent zegt dat deze goede garanties biedt.27 Het een-
oudergezin, daarentegen, kan op weinig sympathie re-
kenen in de publieke opinie. De opvoeding van kinde-
ren door homoparen wordt positiever gewaardeerd.
Over alleenstaande vaders oordeelt slechts 14 procent
van de ondervraagden positief, terwijl 31 procent er
heel negatief tegenover staat. Met alleenstaande moe-
ders heeft 17 procent van de ondervraagden geen pro-
bleem, maar 26 procent vindt het (heel) slecht als een
kind in die situatie zou opgroeien.28

De publieke opinie wordt in dit geval geschraagd
door de wetenschap. Uit wetenschappelijk onderzoek
dat is uitgevoerd in Zweden en gepubliceerd in het
toonaangevende medische tijdschrift The Lancet, blijkt
dat kinderen uit eenoudergezinnen een significant ho-
ger risico hebben op psychiatrische ziektes, zelfmoord,
verkeersletsel, betrokkenheid bij geweld en alcohol- of
drugsverslaving.29 Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat
kinderen uit eenoudergezinnen een zwakkere gezond-
heid hebben, en het slechter doen op school en op de
universiteit.30 New York Times-columnist David Brooks
wijst erop dat de sociale tweedeling in de Amerikaanse
samenleving voor een belangrijk deel haar oorzaak
vindt in het feit dat steeds meer kinderen opgroeien in
financieel kwetsbare eenoudergezinnen.31

Ondanks de zeer positieve beoordeling van het
tweeoudergezin neemt deze gezinsvorm in alle leef-
tijdsgroepen af.32 Het eenoudergezin, dat zeer negatief
wordt beoordeeld, groeit de laatste jaren juist extra als
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gevolg van de sterke stijging van het aantal echtschei-
dingen en relatieopbrekingen. Eén op de drie huwelij-
ken wordt voortijdig beëindigd. Van de ongehuwd
samenwonenden gaat zelfs de helft na verloop van tijd
weer uit elkaar.33 Omdat bij kinderen die een echt-
scheiding van hun ouders hebben meegemaakt, de
echtscheidingskans ruim twee keer zo groot is, ligt het
voor de hand dat de relatie-instabiliteit in de toekomst
alleen maar zal toenemen.34 Je zou kunnen spreken
van een inconsistentie tussen het micro- en het macro-
niveau. De optelsom van keuzes die mensen met be-
trekking tot hun eigen leven maken, leidt niet tot een

uitkomst die we voor de maatschappij als geheel wen-
selijk achten. 

In een liberale westerse samenleving als de onze be-
schikt de overheid evenwel nauwelijks over middelen
om echtscheiding en relatieopbreking te ontmoedi-
gen. Het impliciete contract tussen burgers en over-
heid stipuleert dat de wijze waarop individuele bur-
gers hun leven leiden, vrijgesteld is van collectieve
controle door de overheid, gebaseerd op de voorkeu-
ren van de meerderheid. Maar ook als de overheid niet
in de privébeslissingen van burgers wil treden, blijft
de vraag hoe beleidsmatig om te gaan met het in rap
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Figuur 2

Bron: cbs

* Werkzame beroepsbevolking in procenten
van de bevolking
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tempo stijgende aantal eenoudergezinnen in Neder-
land.35

Halfslachtige emancipatie, kwetsbare eenoudergezinnen
Vóór de tweede feministische golf waren gehuwde
vrouwen economisch overgeleverd aan hun echtge-
noot, behoudens de aanwezigheid van familiekapitaal.
Van rechtswege was het getrouwde vrouwen lange tijd
verboden om buitenshuis te werken. Pas in 1976 is een

wet aangenomen die gedwongen ontslag bij huwelijk
of zwangerschap voor álle vrouwen verbood. Eind ja-
ren zeventig was de participatiegraad van vrouwen in
Nederland een van de laagste van heel Europa. Sinds-
dien is de arbeidsparticipatie gestegen door het hogere
opleidingsniveau van vrouwen en de mogelijkheid om
in deeltijd te werken.36 Werkte in 1980 nog maar 30
procent van de vrouwen tussen 15 en 46 jaar, in 1990
was dat percentage gestegen tot bijna 40 (Figuur 2).37
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Figuur 3

Bron: oecd cijfers 2003
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In 2000 werkte meer dan de helft van de vrouwen bui-
tenshuis, waarmee Nederland zich in Europa een plek
in de kopgroep veroverde samen met Zweden en De-
nemarken. Maar alleen in personen gemeten is de ar-
beidsparticipatie van vrouwen hoog in Nederland. In
uren gemeten ziet deze er heel anders uit. Nergens in
de ontwikkelde wereld werken vrouwen zo weinig
uren buitenshuis als in Nederland (Figuur 3).38

Vrouwen in de leeftijdscategorie van 20 tot 30 jaar
treden en masse toe tot de arbeidsmarkt, om vervol-
gens – zodra ze zwanger raken – hun economische
zelfstandigheid weer op te geven. Minder dan 10 pro-
cent van de werkende vrouwen met kinderen in
Nederland heeft een voltijdbaan. Van de mannen die
werken, heeft 90 procent een voltijdbaan, en de komst
van kinderen is voor mannen alleen maar aanleiding
om méér te gaan werken, in plaats van minder.39 De
inkomensachteruitgang die zich voordoet als er kinde-
ren komen, komt geheel ten laste van de vrouw. Zij le-
vert gemiddeld meer dan een kwart van haar inkomen
in zodra het eerste kind zich aandient. 40 Als er meer
kinderen volgen, levert zij nog meer in. Mannen gaan
juist méér verdienen als er kinderen komen. Het is
zelfs zo dat naarmate het inkomen van de vrouw ster-
ker daalt, het inkomen van de man verder stijgt.

Apriori hebben vrouwen een hogere verdiencapa-
citeit dan mannen: ze zijn beter opgeleid én hebben een
hogere levensverwachting. Na de gezinsvorming blijft
daar weinig van over. Het gemiddelde inkomen van

een vrouw in een tweeoudergezin ligt rond de 6000
euro, en dat van de man gemiddeld iets boven de 24
000 euro.41 Het anderhalfverdienersmodel is een my-
the: in werkelijkheid draagt de vrouw gemiddeld niet
meer dan eenvijfde bij aan het huishoudensinkomen.42

Ondanks de gestegen arbeidsparticipatie is het me-
rendeel van de vrouwen met thuiswonende kinderen
economisch afhankelijk van haar man/partner.43 Dit
vormt – vanuit het oogpunt van gezinsbeleid – tegen-
woordig een groter probleem dan in de jaren zestig,
toen de kans dat een huwelijk op een echtscheiding
uitliep één op tien was. Als gevolg van echtscheidingen
en relatieopbrekingen zien we in de samenleving een
snel groter wordende groep financieel kwetsbare een-
oudergezinnen. Het gaat in negen van de tien gevallen
om vrouwen die, met één of meer thuiswonende kin-
deren, moeten rondkomen van een inkomen op of net
boven het sociaal minimum. Eén op de drie alleen-
staande moeders heeft een bijstandsuitkering.44 Een
groot deel van de eenoudergezinnen kampt met geld-
zorgen.45 Van alle huishoudens lopen zij het grootste
risico om onder de armoedegrens te belanden.46 

De slechtste van twee werelden
Voor vrouwen is de huidige situatie de slechtste van
twee werelden. Ze leveren bij de gezinsvorming een
belangrijk deel van hun economische zelfstandigheid
in, terwijl de relatie-instabiliteit groot is en nog groeit.
Door de halfslachtige vrouwenemancipatie in Neder-
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land is het sociaal-economische risico van gezinsvor-
ming voor vrouwen alleen maar toegenomen. Bij een
echtscheiding of relatiebreuk gaan vrouwen er fors in
koopkracht op achteruit. Mannen gaan er juist in
koopkracht op vooruit. Het verschil wordt verklaard
doordat vrouwen vóór de scheiding een aanzienlijk la-
ger inkomen hebben dan mannen, en de kinderen na
de echtscheiding bij de vrouw blijven wonen. Volgens
het cbs zijn vrouwen zonder kinderen het beste af.47

In het televieprogramma Buitenhof sprak columnist
en geneticus Ronald Plasterk er zijn bezorgdheid over
uit dat Nederlandse vrouwen pas op latere leeftijd hun
eerste kind krijgen. Er is volgens hem een situatie ont-
staan dat de leeftijd van de kinderwens en de leeftijd
van onvruchtbaarheid elkaar zijn gaan overlappen.

ivf-behandelingen bieden soms uitkomst, maar zijn
volgens Plasterk belastend voor de vrouw en kosten de
gemeenschap geld.48 Ongetwijfeld. Maar als een rela-
tie op de klippen loopt, zit de vrouw met de gebakken
peren. Rechters in Nederland wijzen de kinderen na-
melijk stelselmatig toe aan de economisch zwakste
partij. Het lijkt mij voor een vrouw veel belastender
om als alleenstaande moeder met twee kinderen te
moeten rondkomen van een bijstandsuitkering dan
om een ivf-behandeling te ondergaan.49 Een bij-
standsmoeder kost de samenleving meer geld ook. 

Het is daarom nog niet zo gek dat een vrouw eerst
wat langer aan haar carrière werkt alvorens ze zwanger
wordt. Dan staat ze financieel steviger in haar schoe-
nen. Als alternatief voor de slogan ‘Een slimme meid
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Relatie-instabiliteit

De toenemende economische zelf-
standigheid van vrouwen wordt
vaak aangewezen als oorzaak van
het groeiend aantal echtscheidin-
gen. Uit onderzoek van het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek uit
2004 blijkt evenwel dat het inko-
men van de vrouw als zodanig
geen invloed heeft op de prevalen-

tie van echtscheidingen en relatie-
opbrekingen.50 Alleen als de vrouw
meer dan de helft van het huishou-
densinkomen inbrengt, dat wil
zeggen meer verdient dan de man,
neemt het risico van echtscheiding
en relatieopbreking significant toe. 

De economische positie van de
man is wel van grote invloed op de
relatiestabiliteit. Mannen met een
betaalde baan hebben een veel

kleinere kans op echtscheiding of
relatieopbreking dan mannen die
werkloos zijn. Verder geldt dat
naarmate het inkomen van de man
hoger is, de kans dat een relatie
stuk loopt, kleiner is. De economi-
sche positie van de man blijkt een
belangrijker factor dan die van de
vrouw in het verklaren van
relatie(in)stabiliteit.
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krijgt haar kind op tijd’ pleit ik voor de slogan ‘Een
slimme meid waakt over haar verdiencapaciteit’. Dat
doet ze namelijk niet alleen uit welbegrepen eigenbe-
lang, maar ook in het belang van haar kinderen en dat
van de samenleving. 

Het combineren van zorg en loopbaan
Het moederschap leidt in Nederland tot gemiste loop-
baanmogelijkheden voor vrouwen omdat zij nog
steeds opdraaien voor de zorgtaken. Het levenslange
inkomensverlies voor de gemiddelde vrouw bedraagt
naar schatting 40 procent.51 Een direct gevolg hiervan
is dat het merendeel van de vrouwen met kinderen
economisch afhankelijk is van haar partner.

De ongelijke verdeling van zorgtaken wordt vaak
gerechtvaardigd met een verwijzing naar het moeder-
instinct van vrouwen, hoewel voor het bestaan van een
dergelijk instinct nooit enig wetenschappelijk bewijs is
geleverd. Onderzoek wijst juist uit dat moederinstinct
zich ontwikkelt naarmate de moeder langer én inten-
siever met de baby bezig is. Het moederinstinct is dus
niet primordiaal.52 Het kan daarom ook geen reden
vormen om zorgtaken aan de vrouw toe te wijzen.
Mannen kunnen óók moederinstinct ontwikkelen, als
ze maar de gelegenheid krijgen om voor hun kind te
zorgen. Maar met alle druk die tegenwoordig op vrou-
wen wordt uitgeoefend om borstvoeding te geven, is
het er voor mannen niet eenvoudiger op geworden om
invulling te geven aan hun zorgtaken. 

Van de World Health Organization (who) moeten
vrouwen volledige borstvoeding geven gedurende de
eerste zes maanden en daarna met de borst blijven bij-
voeden tot het kind twee jaar oud is, liefst nog langer.53

In de eerste maanden neemt borstvoeding tot 50 uur
per week in beslag, en belemmert zo de broodnodige
binding tussen vader en kind.54 Met een beetje kwade
wil zou je denken dat de wereldwijde campagne voor
borstvoeding die de who in 1998 is gestart, beoogt
vrouwen (weer) te domesticeren. 

De regelingen voor ouderschaps- en zorgverlof heb-
ben als bezwaar dat vrijwel uitsluitend vrouwen er ge-
bruik van maken.55 Het moederschapsideaal wordt zo
van overheidswege gecultiveerd, en de broodnodige
strijd tussen de seksen over de verdeling van de zorgta-
ken gesmoord.56 Wantrouw mannen die pleiten voor
uitbreiding van de verlofregelingen voor vrouwen.57

Die zijn zelf namelijk niet bereid hun eerlijke deel van
de zorgtaken op zich te nemen.

Een bezwaar dat de bestaande regelingen voor
ouderschaps- en zorgverlof tevens aankleeft en in het
verlengde van het eerste bezwaar ligt, is dat de kosten
nagenoeg geheel op de werkgever van de vrouw wor-
den afgewenteld. Als gevolg daarvan daalt, over de hele
linie, de netto contante waarde van vrouwenarbeid,
dat wil zeggen de prijs die werkgevers bereid zijn voor
vrouwen te betalen. Daardoor worden álle vrouwen
gedwongen om een baan te accepteren beneden hun
niveau, dan wel genoegen te nemen met een beloning
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die lager is dan die van hun mannelijke collega’s, het-
geen niet bijdraagt aan hun carrièrekansen.58 De lagere
beloning en de geringere carrièreperspectieven zullen
er op hun beurt weer toe leiden dat vrouwen meer dan
mannen geneigd zijn zorgtaken op zich te nemen en
meer gebruik zullen maken van de regelingen voor
ouderschaps- en zorgverlof. Het is een vicieuze cirkel.

Wie pleit voor uitbreiding van de regelingen voor
ouderschaps- en zorgverlof voor vrouwen, toont in we-
zen minachting voor de rol van vrouwen op de ar-
beidsmarkt. Wie tegenwerpt dat juist waardering
wordt getoond voor het moederschap, zegt feitelijk
hetzelfde. Het gaat immers om de relatieve waardering
van de verschillende identiteiten die een vrouw heeft.59

Kennelijk is het in Nederland nog steeds lastig om een
vrouw te waarderen in een andere rol dan die van
(baar)moeder of minnares.60 Ook als het ouderschaps-
en zorgverlof volledig uit de algemene middelen zou
worden gefinancierd, belemmeren ze de economische
zelfstandigheid van vrouwen.61 De verlofregelingen
bieden alleen soelaas als beide partners wettelijk wor-
den verplicht om er in gelijke mate gebruik van te ma-
ken.62 Op die manier is de uitwerking zowel binnens-
huis als op de arbeidsmarkt sekseneutraal.

Uitbreiding van de verlofregelingen leidt niet tot
een hogere netto arbeidsparticipatie van vrouwen, zo-
als vaak wordt beweerd.63 In de Verenigde Staten wer-
ken meer vrouwen, en vrouwen werken meer uren,
dan in welk ander westers land, terwijl de regelingen

voor zwangerschaps- en ouderschapsverlof niet direct
riant zijn.64 Vrouwen zijn er, mede dankzij de affirma-
tive action-programma’s die in de jaren zeventig door
president Nixon zijn ingevoerd, in alle lagen van de ar-
beidsmarkt goed vertegenwoordigd.65 In plaats van de
regelingen voor ouderschaps- en zorgverlof uit te brei-
den, kan de overheid beter zorg dragen voor een goed
aanbod van persoonlijke diensten, zoals kinderopvang
en huishoudelijke hulp.66

De praktijk in de vs bewijst dat als er voldoende
diensten voorhanden zijn, vrouwen helemaal niet hoe-
ven te kiezen tussen kinderen of carrière. Amerikaanse
vrouwen besparen per week meer dan 10 uur tijd op
koken, schoonmaken en de zorg voor kinderen.67

In plaats van zelf huishoudelijk werk te doen, beta-
len zij anderen liever om het werk voor ze te doen. Zo
eten Amerikanen veel vaker buiten de deur, maken ze
ruim gebruik van wasserettes, stomerijen en bood-
schappendiensten, en ontfermen nannies zich overdag
over de kinderen. Dit arbeidsmarktmodel biedt vele
voordelen. In de vs beperken vrouwen hun eigen
werkdruk terwijl ze tegelijkertijd nieuwe banen in de
dienstensector scheppen voor laagopgeleide arbeids-
krachten. Het mes snijdt aan twee kanten. 

Als klap op de vuurpijl zijn Amerikaanse vrouwen
ook nog eens een stuk vruchtbaarder dan Europese.
Het gemiddelde ligt op 2,09 kind per vrouw. De Vere-
nigde Staten nemen daarmee de 131ste plaats in op het
wereldfertiliteitsscorebord.68 Het hoogst genoteerde
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Europese land op de wereldranglijst is Ierland, dat op
de 152ste plaats staat, met een gemiddelde van 1,86
kind per vrouw. Nederland bezet de 180ste plaats met
een vruchtbaarheidsratio van 1,66. De Europese Unie
als geheel komt op de 193ste plaats, met gemiddeld
1,46 kind per vrouw.

Tijd voor een nieuwe tafelschikking
Onder Balkenende heeft de stijging van het aantal een-
oudergezinnen zich in verhevigde mate doorgezet. Het
antwoord van dé gezinspartij bij uitstek is in alle op-
zichten teleurstellend. Daarbij past geen op-de-borst-
klopperij, zoals we die aantreffen in de uiterst magere
Nota Gezinsbeleid van Balkenende. Van zijn suggesties
voor gezinsbeleid uit de bijdrage ‘Groen over paars’ uit
2001 zien we in de praktijk nauwelijks iets terug. Voor
zover er wél iets is bereikt, was de pvda nodig om dit te
verwezenlijken. Dat het met het merendeel van de ge-
zinnen goed gaat, is dan ook beslist niet de verdienste
van de drie opeenvolgende kabinetten-Balkenende,
maar is bovenal te danken aan de inzet – en opoffering
– van vrouwen. Die nemen, letterlijk en figuurlijk, het
overgrote deel van de zorg voor kinderen voor hun re-
kening. 

Een prioriteit van gezinsbeleid moet zijn om de na-
delige gevolgen van het toenemend aantal echtschei-
dingen en relatieopbrekingen zoveel mogelijk te be-
perken. De overheid kan dat doen door te stimuleren
dat beide ouders een sterke sociaal-economische posi-

tie verwerven én behouden. Als de wegen van de ou-
ders onverhoopt scheiden, dan blijft voor de kinderen
tenminste een sterke structuur gewaarborgd. Balken-
ende is op dit punt volstrekt nalatig geweest, en hem
kan zelfs obstructie worden verweten. Het valt name-
lijk niet in te zien dat met de Wet Kinderopvang daad-
werkelijk werd beoogd de combinatie van arbeid en
zorg te bevorderen.69 De wet bereikte precies het
tegenovergestelde. Nee, dan liever 10 miljoen euro
over de balk gegooid met de voorlichtingscampagne
‘Mannen in de hoofdrol’. Ooit een man ontmoet die
daaraan twijfelde? De enige structurele maatregelen ter
verbetering van de positie van vrouwen die onder 
Balkenende zijn doorgevoerd, zoals de motie inzake
naschoolse opvang en de vergoeding van kosten voor
kinderopvang, konden alleen worden gerealiseerd
door een verbond dat werd gesmeed tussen vvd, d66
en de linkse oppositie.

Een nieuw kabinet moet een einde maken aan alle
kostwinnersregelingen in de inkomenssfeer. Die geven
een verkeerd signaal af aan vrouwen, namelijk dat het
prima is als zij economisch afhankelijk worden van
hun partner. De regelingen hebben ook materieel een
ontmoedigende werking op het arbeidsaanbod van
vrouwen. Het gaat onder meer om de heffingskorting
voor de niet-werkende partner in de inkomstenbe-
lasting en de regelingen voor partnerpensioenen en
partneralimentatie die vrouwen gevangen houden in
hun economische afhankelijkheid.70 De regelingen
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dienen, zonodig fase- of cohortsgewijs, te worden afge-
schaft. Stellen die toch zorgverplichtingen over en
weer willen vastleggen, moeten dat zelf maar regelen in
de huwelijkse voorwaarden of het samenlevingscon-
tract.71

Het nieuwe kabinet moet zorgen dat kinderopvang
een basisvoorziening wordt voor ouders, of althans
gratis voor ouders die beide werken of een opleiding
volgen.72 De kosten kunnen worden gedekt uit een af-
schaffing of beperking van de kinderbijslag, het beper-
ken van de verlaging van het tarief voor de vennoot-
schapsbelasting en zonodig door aanpassing van de re-
gelingen voor ouderschapsverlof, zorgverlof en
levensloop. De gratis kinderopvang zal een flinke im-
puls geven aan het arbeidsaanbod van vrouwen met
kinderen, ook al zeggen die vrouwen nu dat de kosten
van kinderopvang niet doorslaggevend zijn bij de keu-
ze om thuis te blijven en zelf voor de kinderen te zor-
gen. Nog niet zo lang geleden dachten Nederlanders
namelijk ook dat ze voor hun plezier zelf in het huis
klusten. Sinds de komst van de Poolse klusjesman we-
ten we wel beter. 

In het verlengde daarvan moet het nieuwe kabinet
serieus werk maken van de markt voor persoonlijke
dienstverlening. In België is goede ervaring opgedaan
met de dienstencheque, een betaalmiddel waarmee
particulieren hulp van huishoudelijke aard kunnen be-
talen, zoals het schoonmaken van de woning, bood-
schappendienst, wassen en strijken en het bereiden

van maaltijden.73 De Raad voor Werk en Inkomen
heeft in januari 2006 de Vaste Commissie voor Sociale
Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer een
duaal fiscaal stelsel geadviseerd, waarin opdrachtgever
en opdrachtnemer zelf kunnen kiezen voor een gede-
fiscaliseerde of een gefiscaliseerde variant. De eerste
optie is belasting- en premievrij. Bij de tweede optie is
wel sprake van belastingafdracht en opbouw van socia-
le-zekerheidsrechten, maar zijn de kosten van het in-
huren van persoonlijke diensten fiscaal aftrekbaar.74

Scholen in Nederland zouden net als scholen in an-
dere landen een veel uitgebreider dienstenpakket moe-
ten aanbieden. In de Verenigde Staten zijn de scholen
bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het vervoer van en
naar school. In Frankrijk gaan kinderen vanaf 3 of 4
jaar de hele dag naar school en wordt er volgens goed
Frans gebruik een warme lunch van drie gangen geser-
veerd.75 In de naschoolse uren leren kinderen er zwem-
men, muziek maken of toneelspelen. Sportcompetitie
speelt zich af tussen teams van verschillende scholen
en er worden in de vakanties zomerkampen georgani-
seerd. De voorgestelde maatregelen bieden vrouwen
voldoende mogelijkheid én stimulans om hun ver-
diencapaciteit binnen het gezin op peil te houden. 

Denk aan de kinderen! Doe aan vrouwenemanci-
patie.
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ondersteuning van alleenstaande ouders bij de uitstroom uit de
bijstand, kreeg niet de steun van de meerderheid in de Tweede
Kamer. Handelingen Tweede Kamer 2004-2005, 29948, nr. 10.

22 Evaluatie Wet Werk en Bijstand 2004-2007, wwb in cijfers i, april
2006.

23 www.bredeschool.nl
24 De meeste brede scholen zijn basisscholen. In het voortgezet

onderwijs zijn inmiddels ruim honderd brede scholen, veelal
vmbo-scholen. In Gorinchem is een categoraal gymnasium een
brede school.

25 Interview met S. van Eijck in het radioprogramma De Ochten-
den, 26 februari 2006. 

26 Handelingen Tweede Kamer 2004-2005, 30145, nr. 2.
27 I. Esveldt e.a., Meningen en opvattingen van de bevolking over as-

pecten van het bevolkingsvraagstuk 1983-2000, nidi Rapport 62,
Den Haag 2001. 

28 Zie noot 24.
29 G.R. Weitoft e.a., ‘Mortality, severe morbidity, and injury in

children living with single parents in Sweden: a population-ba-
sed study’, in: The Lancet, 361, 9354 (2003), p. 289-295.

30 Onder meer in C. Bankston en S. Caldas, ‘Family Structure,
Schoolmates, and Racial Inequalities in School Achievement’,
in: Journal of Marriage and the Family, 60 (1998) 3, p. 715-723.

31 De echtscheidingsstatistieken in de vs vertonen grote overeen-
komsten met die in Nederland: net als hier is bijna één op de
vijf gezinnen een eenoudergezin, en gaat het in 85 procent van 
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de gevallen om alleenstaande moeders die moeite hebben finan-
cieel het hoofd boven water te houden.

32 Sociaal en Cultureel Rapport 2004, scp, Den Haag 2004, hoofd-
stuk 2.

33 J. Latten en P. Kreijen, ‘Sarahs’, Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek, 2001. 

34 Centraal Bureau voor de Statistiek, ‘Echtscheidingskinderen
scheiden veel vaker’, Webmagazine, 7 november 2005.  

35 Opmerkelijk genoeg werd in het ledenblad van The American
Enterprise Institute, de denktank waar Ayaan Hirsi Ali voor
werkt, onlangs een lans gebroken voor de praktijk van (ge-
dwongen) uithuwelijking. Zie J. Roback Morse, ‘Good Sex’,
The American Enterprise, april 2006, p. 18-29.

36 M. Bouman, Hollandse overmoed, Amsterdam 2006, p. 42. 
37 De toetreding van vrouwen tot de arbeidsmarkt als deeltijdwer-

kers heeft niet geleid tot vermindering van het aantal fulltime
banen. Integendeel, iedere extra deeltijdbaan heeft een extra
fulltime baan opgeleverd, aldus economen Ours en Ouwel in
2003. Zie Bouman, p. 44.

38 Zweedse en Deense vrouwen werken per week bijna anderhalf
keer zoveel uren als Nederlandse vrouwen. oecd, Average usual
hours worked – Total employment in OECD countries, 2003.

39 H. Mees, ‘Vrouwen zouden nu eindelijk eens écht aan het werk
moeten gaan’, in: NRC Handelsblad, 21 januari 2006.

40 J. Bos en E. Hooghiemstra, ‘Het gezinsdal: verandering van
koopkracht na het krijgen van kinderen’, Bevolkingstrends, 4e
kwartaal 2004, Centraal Bureau voor de Statistiek.

41 Gebaseerd op inkomensstatistieken uit 2000. Recentere cijfers
zijn op dit moment niet beschikbaar. Met bijzondere dank aan
drs. W. Bos van het cbs voor het betoonde engelengeduld.

42 Zie ook O. Fles, ‘De rode familie en het paarse gezin’, in: Socia-
lisme & Democratie, 58 (2001) 9, p. 407-414.

43 Iemand is economisch zelfstandig wanneer hij of zij 70 procent
van het nettominimumloon verdient. Voorlopige cijfers 2004
van het Centraal Bureau voor de Statistiek, drs. W. Bos.

44 Er waren in 2003 dertig keer zoveel alleenstaande moeders af-
hankelijk van een bijstandsuitkering als alleenstaande vaders
(cijfers ministerie szw).

45 Nota Gezinsbeleid,  p.7.
46 E. Hooghiemstra, ‘Verzorgingsstaat nieuwe stijl: een zorgzame

en activerende overheid’, in: J. Bussemaker e.a. (red.), Zonder

visie geen toekomst. Zeven bijdragen over de verzorgingsstaat,
PvdA Tweede Kamerfractie/Wiardi Beckman Stichting [2005].

47 Centraal Bureau voor de Statistiek, Statline update, ‘Vrouwen
na scheiding fors in koopkracht terug’, 1 juni 2004.

48 R. Plasterk, column ‘Oude moeders’, Buitenhof, Nederland 3,
28 mei 2006.

49 Overigens blijkt uit een groot onderzoek uitgevoerd in 45
Nederlandse ziekenhuizen, dat paren die moeilijk zwanger wor-
den, het beter nog een halfjaar extra kunnen blijven ‘proberen’
in plaats van een hormoonbehandeling ondergaan. ‘Blijven
proberen vaak beter dan ki’, in: NRC Handelsblad, 15 juli 2006.

50 D. Manting en J. Loeve, ‘Economic circumstances and union
dissolution of couples in the 1990s in the Netherlands’, Cen-
traal Bureau voor de Statistiek, april 2004.

51 A. Esping-Andersen, ‘Investeer in kinderen’, in: Socialisme &
Democratie, 63 (2006) 6, p. 12-25.

52 E. Badinter, Dead End Feminism, Malden (usa) 2006, p. 98.
53 World Health Organization, ‘The Global Strategy for Infant

and Young Child Feeding’, 2003, p. 7-8.
54 Het Nederlands Voedingscentrum adviseert mannen om de

borstvoeding te filmen en fotograferen om bij het kind betrok-
ken te blijven.

55 Zie M. Souren, ‘Zorgtaken en arbeidsparticipatie’, Centraal
Bureau voor de Statistiek, 2006. 

56 Zie in dit verband J. van den Eijnden, ‘Het moederschapsideaal
op de schop? Naar een andere verdeling van arbeid en zorg’,
studiepaper UvA, 2005. 

57 Zoals Ronald Plasterk deed in zijn ingezonden brief in NRC

Handelsblad van 7 juni 2006. 
58 Vrouwen verdienen gemiddeld 18 procent minder dan mannen

voor hetzelfde werk, aldus de Emancipatiemonitor 2004. 
59 Het mag niet verbazen dat vrouwen voor zichzelf de rol verkie-

zen waarin ze de meeste maatschappelijke waardering oogsten.
Zie ook A. Sen, Identity and Violence: The Illusion of Destiny,
New York 2006.

60 H. Mees, ‘Nederland blijft een paradijs voor billenknijpers’, in:
de Volkskrant, 17 september 2005. Een uitgebreidere versie is
verschenen in Kaaskoppen en zoete wijn. Nog meer Amerikaanse
toestanden, Wiardi Beckman Stichting, Amsterdam 2005.

61 Het pvda-verkiezingsprogramma voorziet in een algemene re-
geling voor ouderschapsverlof gedurende zes maanden tegen 70
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procent van het minimumloon, waarbij vaders en moeders zelf
bepalen hoe ze het verlof verdelen. De regeling is volstrekt anti-
emancipatoir en een verslechtering ten op zichte van de huidige
situatie waarbij mannen een zelfstandig recht hebben op ouder-
schapsverlof. 

62 Tijdens de ‘Wouter ontmoet vrouwen’-bijeenkomst op 24 mei
2006 deed Astrid Feiter, redactrice van het maandblad Sis, de
aardige suggestie om mannen te verplichten een maand ouder-
schapsverlof op te nemen als hun vrouw/partner na het zwan-
gerschapsverlof voor het eerst weer aan het werk gaat.

63 Volgens de Raad voor Werk en Inkomen zal een verruiming van
betaalde verlofregelingen vermoedelijk leiden tot een toename
van arbeidsaanbod in personen, maar niet in gewerkte uren,
Kwartaalanalyse juni 2005.  

64 In de vs heeft een vrouw in principe een wettelijk recht op drie
maanden (onbetaald) zwangerschapsverlof vanaf de dag van de
bevalling, behalve bij kleine ondernemingen.

65 Alleen onder migranten (daar worden in de vs uitsluitend eer-
ste-generatie-allochtonen onder verstaan) blijft de arbeidsparti-
cipatie van vrouwen achter.

66 Gelet op het belang dat wordt gehecht aan moedermelk, is een
terugkeer van de min ook gewenst. Zie ‘Moedermelk voor baby
van een ander’, in: NRC Handelsblad, 5 augustus 2006.

67 H. Mees, ‘Stop met huishouden! Waarom vrouwen in de vs
meer welvaart scheppen’, in: NRC Next, 28 maart 2006. 

68 cia World Factbook, http://www.cia.gov/cia/publications/fact-
book/rankorder/2127rank.html. 

69 Eerst verantwoordelijke voor de Wet Kinderopvang is minister

De Geus (cda), die in 2003 triomfantelijk verklaarde dat de
emancipatie van de autochtone vrouw in Nederland voltooid
was.

70 Overigens verdient het aanbeveling om – zolang het wettelijk
recht op partneralimentatie bestaat – deze bijdragen net als de
kinderalimentatie te laten innen door het Landelijk Bureau In-
ning Onderhoudsbijdragen (lbio).

71 De regelingen in de uitkeringssfeer, zoals de Wet Werk en Bij-
stand en de aow, hoeven niet te worden geïndividualiseerd.
Het gaat om basisvoorzieningen die dienen ter dekking van de
kosten voor levensonderhoud, waarvoor de huishoudensamen-
stelling indicatief is.

72 In het pvda-verkiezingsprogramma wordt voorgesteld om de
kinderopvang voor iedereen gratis te maken voor drie dagen per
week. De drie-dagengrens werkt normatief en is vanuit een
oogpunt van vrouwenemancipatie principieel onjuist. 

73 Per gepresteerd uur moet één dienstencheque ter waarde van
6,70 euro worden betaald. Op de dienstencheque is een forfai-
taire belastingsvermindering van 30 procent van toepassing.
Cheques die gekocht worden voor 6,70 euro per stuk, kosten
dus – na aftrek – 4,69 euro.

74 Het tweede kabinet-Balkenende heeft het rwi-advies afgewe-
zen, en is zelf met een marginaal alternatief gekomen dat geen
perspectief op ontwikkeling van een daadwerkelijke markt
biedt. Volgens J. Bussemaker, lid van de pvda-fractie in de
Tweede Kamer, is dat een gemiste kans.

75 Volgens goed Amerikaans gebruik bestaat de schoollunch in de
vs uit een pizza, een hamburger of een bord spaghetti.
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Een van de speerpunten van het tweede kabinet-Balken-
ende was innovatie van economie en onderwijs. Is de
concrete uitwerking hiervan ook succesvol geweest?
Heeft de bv Nederland daar iets aan gehad? Deze vra-
gen staan centraal in deze bijdrage. Toetssteen is welke
resultaten het Innovatieplatform heeft geboekt. Dit
platform is ingesteld in 2003 door Balkenende ii, voor-
al naar aanleiding van de ‘Lissabon agenda’ op de Eu-
ropese top van 2000 over de kenniseconomie. Het In-
novatieplatform houdt bij de komende verkiezingen
op te bestaan, tenzij een nieuw kabinet anders besluit. 

Soms politiek interessant, maar niet altijd
Uit ervaring in het verleden blijkt dat innovatiebeleid
wordt ingesteld als het slecht gaat met de economie,
zoals in 2003. Er moet dan een list verzonnen worden.
De aandacht verslapt vervolgens wanneer het met de
economie weer beter gaat, zoals in het midden van het
decennium 2000-2010 het geval is. We gaan dan in de
drukke tijden van hernieuwde groei weer over tot de
orde van de dag. Gaat dat nu weer gebeuren? Innova-
tiebeleid is structuurbeleid op lange termijn. Het heeft
alleen zin als er continuïteit aan gegeven wordt. Pro-

gramma’s instellen voor stimulering en dan laten ver-
lopen tegen de tijd dat bedrijven en instellingen zich
erop gericht hebben, kan averechts werken. Beter geen
beleid dan een beleid zonder continuïteit.

Men spreekt veel over de ‘kennisparadox’. Daarmee
wordt bedoeld dat de vele kennis die in de wetenschap
geproduceerd wordt, slechts in beperkte mate door-
stroomt naar innovatie en toepassing. Bij het Innova-
tieplatform vinden we de kennisparadox op een pikan-
te manier terug. Bij het bezoeken van de website van
het platform viel het vanaf het begin op dat de verha-
len steeds gaan over de kenniseconomie, maar uit niets
blijkt dat men kennis heeft genomen van kennis over
de kenniseconomie. Er is decennialang veel onderzoek
over innovatie gepubliceerd, maar die lijkt niet te wor-
den gebruikt. Ligt dit weer aan de wetenschappers?
Produceren zij onbruikbaar onderzoek? Of wil het be-
leid niet leren?  Wat opvalt, is dat er kennelijk ook niet
geleerd wordt van vroeger innovatiebeleid. Het is alsof
er geen innovatiebeleid was voorafgaande aan de ‘Lis-
sabon agenda’.

Een prominent voorbeeld is het ‘sleutelgebiedenbe-
leid’, vanaf het begin een paradepaardje van het Inno-
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vatieplatform. Als gebieden zijn geselecteerd: bloemen
en voeding, hightechsystemen en materialen, water,
creatieve industrie, ict en chemie. Dit beleid lijkt als
twee druppels water op het ‘speerpuntenbeleid’ van de
Commissie-Wagner in de vroege jaren tachtig, waar
weinig van terechtgekomen is. De les is dat dergelijk
beleid verkeert mikt. Deze les is kennelijk verloren ge-
gaan. Het beleid heeft geen geheugen en vervalt in
oude fouten.

Een van de zwakten van het idee van sleutelgebie-
den is de misvatting dat men sectoren kan identifice-
ren waar de innovatie plaatsvindt en waar de kansen en
sterkten liggen, met de implicatie dat die zich in ande-
re sectoren niet of in veel mindere mate voordoen. In-
novatie is echter veel fijnmaziger. Zij doet zich in alle
sectoren voor, in verschillende mate in verschillende
segmenten. In ogenschijnlijk innovatieve sectoren zijn
er ook veel niet-innovatieve activiteiten. Het program-
ma van sleutelgebieden van het Innovatieplatform
vormt in feite een industriebeleid, maar die term is be-
smet sinds de traumatische ervaring met de scheeps-
bouw door de beruchte rsv-affaire, die leidde tot een
parlementaire enquête. Ook de politieke discussie over
de uitverkoop van kroonjuwelen zoals Fokker in de ja-
ren negentig ging in feite over industriebeleid. Omdat
de term besmet is, wordt industriebeleid nu verpakt als
innovatiebeleid. Als we één sector niet als sleutelgebied
zouden willen of durven bestempelen, dan is het de
scheepsbouw. Maar wat zien we? Die sector is bezig

met een sterke herleving, door een focus op nieuwe
marktsegmenten van gespecialiseerde schepen, zoals
baggerschepen, waarvoor een groeiende wereldvraag
ontstaat door toegenomen behoeften vanwege meer
wateroverlast als gevolg van klimaatverandering.

Een ander voorbeeld. Geen sector lijkt zo prozaïsch,
saai, niet-technologisch en niet-innovatief als de de-
tailhandel. Zie echter wat daar allemaal gebeurt, bij-
voorbeeld als gevolg van de informatietechnologie,
met gebruik van de streepjescode, in logistiek, bestel-
en voorraadbeheer, marketing en assortiments- en pro-
ductontwikkeling. Is die sector echt minder innovatief
dan de door het Innovatieplatform geselecteerde secto-
ren? Of lijkt zij alleen maar minder sexy? 

Opvallend is ook dat de vakbeweging niet of nau-
welijks bij het Innovatieplatform betrokken lijkt te
zijn. Dat is vreemd, vooral met het oog op de ‘sociale
innovatie’ die het Innovatieplatform, mijns inziens te-
recht, aan de orde stelt.

Welke innovatie?
Het is allang bekend uit de literatuur over innovatie
dat er verschillende stadia en niveaus van innovatie
zijn: radicale innovatie, dat wil zeggen uitvinding van
geheel nieuwe technologieën, producten en manieren
om dingen te doen en te organiseren; incrementele in-
novatie in verbeteringen van bestaande en nieuwe din-
gen en manieren; en in de derde plaats verspreiding
(diffusie) van het nieuwe. Het is pas in de brede uit-
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waaiering dat innovatie echt bijdraagt aan de econo-
mie. Nu zijn de grenzen tussen deze niveaus niet altijd
duidelijk. Zo zal bijvoorbeeld diffusie van technologie
naar het midden- en kleinbedrijf altijd enige aanpas-
sing en dus incrementele innovatie vergen. De veran-
dering kan voor zo’n klein bedrijf radicaal zijn. Radi-
caal nieuwe dingen kunnen beperkte gevolgen en in-
crementele innovatie kan grote repercussies hebben.
Niettemin blijft het onderscheid zinvol.

Figuur 1 Stadia van innovatie

De stadia van innovatie kunnen voorgesteld worden in
een piramide. Aan de top bevinden zich de radicale
uitvindingen, die betrekkelijk schaars zijn, in het

midden een veel groter aantal verbeteringsinnovaties,
en aan de basis een brede uitwaaiering van toepassin-
gen met weinig aanpassing (zie figuur 1). De mogelijk-
heden en kosten en baten van beleid verschillen sterk
tussen die stadia. Het zou daarom voor de hand liggen
om voor de systematiek van beleid een dergelijk
onderscheid te hanteren, maar dat is bij het Innovatie-
platform moeilijk terug te vinden. Ik zal het hier han-
teren voor mijn systematiek van evaluatie en advies.

Tot voor kort is in het beleid de aandacht vooral ge-
richt geweest op technologische innovaties, hoewel in
de literatuur al heel lang aandacht gevraagd is voor
niet-technologische innovaties, in marketing, inkoop,
dienstverlening en organisatie. Het Innovatieplatform
heeft dat opgepakt in aandacht voor ‘sociale innova-
tie’. Dit begrip bleef vrij vaag, maar in 2006 is het na-
der omschreven als ‘flexibele organisatie, dynamisch
management, en slimmer werken’ en uitgewerkt in een
plan voor een ‘Centrum voor Sociale Innovatie’.1 Deze
aandacht lijkt me uitstekend. Er worden veel kansen
gemist en veel dingen verkeerd gedaan op het gebied
van management en organisatie in de kennisecono-
mie. Vooral hier doet zich een kans voor om de vakbe-
weging bij het beleid te betrekken. Ik kom hier later
nog op terug. 

In de programma’s ‘Overheid en innovatie’ (2005)
en ‘Overheid 2017’ (2006) besteedt het Innovatieplat-
form niet alleen aandacht aan de rol die de overheid
kan spelen bij innovatie in het bedrijfsleven, maar ook
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aan innovatie bij de overheid zelf. Dit raakt aan ge-
noemde sociale innovatie: het ontwerpen van nieuwe
structuren en vormen van organisatie om innovatie te
bereiken. Dit is grotendeels nog onontgonnen terrein
en roept fundamentele vragen op. Innovatie vergt vari-
atie en decentralisatie om ruimte te bieden aan initia-
tieven en experimenten vanaf de werkvloer en vanuit
interactie met leveranciers en klanten, in dit geval bur-
gers. Een dergelijke innovatie vergt ruimte voor ver-
schuiving van begrippen en technische standaards.
Hoe vallen variatie, improvisatie, lokale experimenten
en verschuiving van begrippen en standaards te rijmen
met het kenmerk van overheden dat er rechtsgelijk-
heid en gelijke toegang en behandeling moet zijn voor
alle burgers, en met de noodzaak van min of meer uni-
forme, vaste, openbare procedures voor ‘public ac-
countability’? Deze vragen zijn wellicht goed te beant-
woorden, maar ik krijg de indruk dat ze weinig ge-
steld, laat staan onderzocht worden.

De beoordelingsparadox van radicale innovatie
De radicale innovatie is, ondanks de geringere fre-
quentie, het meest spectaculair. Hier liggen de hero-
ische doorbraken die het meest tot de verbeelding
spreken. Vooral hier wil men graag scoren. Dat type
innovatie wil men graag plannen, maar kan men juist
niet plannen. Voor plannen moet men kunnen voor-
spellen, maar aan het begin van radicale innovaties
staan uitvindingen en het is paradoxaal om te preten-

deren dat men die kan voorspellen of beoordelen voor-
dat ze plaatsgevonden hebben. Als dat kon, dan waren
ze niet echt nieuw. 

Vanwege de onvoorspelbaarheid is het onvermijde-
lijk dat verreweg de meeste nieuwe initiatieven geen
succes hebben. Naarmate innovaties nieuwer en radi-
caler zijn, falen ze vaker. Dat hoort erbij. Het gevolg is
dat men geen criteria aan kan geven waaraan een pro-
ject moet voldoen om te slagen. Dat is heel vervelend
bij de besteding van publieke gelden. Hoe kan men
verantwoorden dat het meeste geld weggegooid is, in
de zin dat het geen succes oplevert, en dat men niet uit
kan leggen waarom de een geld krijgt en de ander niet?
Dat is algauw onaanvaardbaar, en het resultaat is dat
men die projecten gaat financieren die wel redelijk
voorspelbaar en beoordeelbaar zijn. Dat hoeft hele-
maal niet slecht te zijn, maar men moet zich realiseren
dat deze strategie geen echt nieuwe, radicale innovatie
oplevert. Het gevaar dreigt dat men eerder het be-
staande bevestigt dan nieuwe doorbraken tot stand
brengt. Radicale innovatie moet komen van de outsi-
ders, en de vraag is of men met subsidiëring van wat
wel beoordeelbaar is niet de toetredingsbarrières voor
radicale vernieuwing verhoogt. 

Dezelfde paradox komt tot uiting in door de over-
heid ten behoeve van ondernemers gegarandeerde kre-
dieten van banken. Deze zijn met zoveel voorwaarden
omkleed dat ze in de praktijk nauwelijks kunnen die-
nen tot waar ze voor ingesteld zijn. 
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De paradox komt ook tot uiting in de ontwikkeling
van de sleutelgebieden. Het Innovatieplatform om-
schreef de te benoemen gebieden als ‘clusters van be-
drijven, kennisinstellingen en lokale overheden’. In-
zendingen om voor dit predikaat in aanmerking te ko-
men moesten niet alleen bestaan uit een
‘wensenlijstje’: het zou moeten gaan ‘om een con-
sistent geheel van acties en initiatieven van alle betrok-
kenen’. Voorstellen worden erop getoetst of de acties
‘effectief en doelmatig’ zijn. Maar als je dat allemaal
vooraf al kunt beoordelen, dan kan het niet meer gaan
om iets echt nieuws. De outsiders en beginnelingen
hebben niet de contacten, de ervaring en de kennis
van de retoriek die nodig is om voorstellen te formule-
ren die kans maken gehonoreerd te worden. 

Met zijn aandacht voor ‘clusters’, met name in het
beleid van sleutelgebieden, heeft het Innovatieplat-
form laten zien dat het de gedachte heeft opgepikt dat
voor innovatie samenwerking tussen bedrijven nodig
is. Het lijkt echter een kwestie van de klok horen lui-
den maar niet weten waar de klepel hangt. Er is een
uitgebreide literatuur over samenwerking en netwer-
ken die laat zien dat samenwerking inderdaad nodig
en nuttig, maar ook erg lastig is. Het is een kunst om
samenwerking in goede banen te leiden, om de voor-
delen te realiseren en tegelijk de problemen van risico’s
en ongelijke macht te beheersen. Dat is een van de re-
denen waarom bedrijven veelal terugvallen op integra-
tie, in fusies en overnames, terwijl het beter zou zijn af-

stand te bewaren, in allianties. Er bestaat de neiging
om bedrijven op een naïeve manier aan elkaar te kop-
pelen zonder rekening te houden met de problemen,
waardoor bedrijven, vooral de kleinere in relatie tot de
grotere, van de regen in de drup kunnen geraken. Re-
laties worden ook niet pats boem aangegaan, maar zijn
onderhevig aan ontwikkeling en verandering die
moeilijk vooraf te ontwerpen en op grote afstand te
beoordelen zijn. Ik denk dat het bouwen van clusters
vanuit de centrale overheid een illusie is, omdat de
mogelijkheden, het slagen en het falen te veel afhan-
gen van specifieke, lokale omstandigheden. Voor loka-
le overheden liggen er wel mogelijkheden. Voor de
centrale overheid ligt er hooguit een taak om lokale
interventies mogelijk te maken en te faciliteren en wel-
licht om erop toe te zien dat deze niet leiden tot cor-
ruptie. 

Als de overheid werkelijk ernst zou maken met
samenwerking, zou zij ook maatregelen nemen om
golven van fusies en overnames tegen te gaan in de vele
gevallen waar fusie of overname slechter is dan het
ontwikkelen van samenwerking in allianties. Daaraan
zijn gevolgen voor corporate governance verbonden:
hoe kunnen in directiekamers verkeerde motieven
voor fusies en overnames worden tegengegaan, en wat
is daarin de rol van commissarissen? Er zijn ook gevol-
gen aan verbonden voor mededingingsbeleid: wanneer
is samenwerking tussen bedrijven niet goed en wan-
neer wel, vanuit het perspectief van innovatie? 
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Is er dan in dit vroege stadium van innovatie verder
niets te doen, en doet het Innovatieplatform er niets
zinvols? Toch wel. Een voorbeeld van een goed initia-
tief van het Innovatieplatform op dit punt is het pro-
gramma ‘Leren excelleren’(2006), bedoeld om ‘meer
ruimte te geven voor creatieve geesten en talentont-
wikkeling’ en aan ‘uitdagers’.2 In dit programma wor-
den vooral maatregelen ontwikkeld voor diverse lagen
van het onderwijs. Hier doet zich overigens een be-
hoorlijke dosis hypocrisie voor. Nadat men ondanks
alle retoriek over de kenniseconomie onderwijs en
onderzoek jarenlang heeft afgeknepen, speelt men nu
mooi weer met mooie kreten over excelleren. 

Een tweede voorbeeld is het programma ‘Oncon-
ventionele financiering’ (2005). De genoemde beoor-
delingsparadox van radicale innovaties leidt ertoe dat
het moeilijk is om er financiering voor te vinden, ook
in de vorm van durfkapitaal. Het is terecht dat aan-
dacht wordt gegeven aan mogelijke nieuwe vormen
van financiering, die onder andere gezocht worden in
particuliere bijdragen, giften, filantropie en sponso-
ring, en in fiscale maatregelen om deze bijdragen te fa-
ciliteren of te belonen.

Minder belicht door het Innovatieplatform is het
klassieke idee om ondernemerschap te bevorderen. Er
is in het verleden de nodige aandacht aan besteed,
maar ik denk dat er meer aan te doen is. Zoals gezegd
vermeldt het Innovatieplatform de wil meer ruimte te
geven aan ‘uitdagers’, maar dat vergt verdere uitwer-

king. Een bekend punt is de versimpeling van regelge-
ving en het opruimen van toetredingsbarrières. Het
Innovatieplatform noemt in dit verband, als onderdeel
van het project ‘Kennisinvesteringsagenda’, de wens
om te komen tot afstemming en integratie van beleid
ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf tussen
verschillende departementen. Vooral het mkb heeft
last van de complexiteit van slecht op elkaar afgestem-
de regelingen. Dat is een oud idee, maar daarom nog
niet minder nuttig. Hier doet zich overigens ook een
paradox voor. Het mkb is, om verschillende redenen,
meer divers dan het grootbedrijf en de complexiteit
van regelingen is deels het gevolg van het streven om
in regelgeving met die diversiteit rekening te houden.
Versimpeling van regelgeving geeft ook minder maat-
werk. De vraag is of afstemming van beleid voor het
mkb gaat lukken. Het zou niet de eerste poging zijn tot
coördinatie tussen departementen die op een misluk-
king uitloopt.

Om ondernemerschap te stimuleren kan men ook
denken aan bevordering van mobiliteit tussen verschil-
lende banen, en vooral de mobiliteit van werknemer-
schap naar ondernemerschap, met fiscale en andere
maatregelen. Onlangs werd bijvoorbeeld als maatregel
voor bevordering van mobiliteit het idee gemeld om
de overdrachtsbelasting bij verkoop van huizen te ver-
minderen of af te schaffen. In zijn programma ‘Inter-
nationale kenniswerkers’ (2004) heeft het Innovatie-
platform verstandige maatregelen voorgesteld om ob-
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stakels voor de komst van kenniswerkers naar Neder-
land te versoepelen. 

Hier ligt niet alleen een taak voor de overheid. Een
bekende bron van innovatie is de spin-off van onder-
nemende mensen vanuit grote ondernemingen naar
hun eigen onderneming, omdat radicaal nieuwe idee-
ën in de bestaande orde van het bedrijf geen ruimte
kunnen krijgen. Het voordeel daarvan is dat het idee
geboren is uit ervaring in een bedrijf en niet zomaar
een verzinsel is. Bedrijven zouden dit kunnen zien als
een kans, eerder dan als een blijk van gebrek aan loya-
liteit of aanpassingsvermogen. Het bedrijf zou de spin-
off kunnen faciliteren, bijvoorbeeld door de mogelijk-
heid te bieden van terugkeer bij mislukking (waarop
de kans groot is, gezien de grote faalkans van radicale
innovatieve ideeën), waarna de medewerker gelouterd
door de ervaring zich met hernieuwde motivatie inzet
voor het bedrijf. 

Het bedrijf zou ook op kunnen treden als durfkapi-
taalverschaffer. Als vervolgens de uitvinding zich uit-
kristalliseert en beter beoordeelbaar wordt, kan het be-
drijf vaststellen wat de uitvinding voorstelt en of deze
wel of niet past in het bedrijf. Zo nee, dan verkoopt het
bedrijf zijn aandeel. Zo ja, dan kan het de ondernemer
uitnodigen de innovatie binnen het bedrijf verder te
ontwikkelen, te commercialiseren en op te schalen, met
de middelen die het bedrijf daarvoor heeft en die de
zelfstandige ondernemer mist. Hier komt men tot een
slimme koppeling van de sterke punten van zelfstandig

ondernemerschap en grote ondernemingen. Dit ver-
schijnsel wordt wel external corporate venturing ge-
noemd. Het is recent door sommige bedrijven onder-
kend (bijvoorbeeld Philips en dsm) en in gang gezet.
Men zou dit uit het oogpunt van de kleinere, maar
ideeënrijke ondernemer kunnen zien als een voorbeeld
van sociale innovatie. Het is vast wel verder te bevorde-
ren met fiscale maatregelen of maatregelen in pensioen-
regelingen, voor het bedrijf en de ondernemer. 

De doorbraak van innovaties
In het volgende stadium, wanneer de uitvinding zich
uitkristalliseert en duidelijker wordt wat haar techni-
sche en commerciële levensvatbaarheid is, verandert
de situatie. Men kan dan beter op grond van berede-
neerde oordelen selecteren en subsidies toekennen.
Hier doet zich weer een paradox voor. Juist omdat de
innovatie nu beter te beoordelen is, is er meer ruimte
voor kredieten van banken en kapitaal van investeer-
ders, en is subsidie minder nodig. 

Niettemin kan de overheid hier bijvoorbeeld de be-
schikbaarheid van durfkapitaal bevorderen. Bemoeie-
nis van de overheid is ook vaak nodig om obstakels
voor de innovatie te doorbreken. Er kunnen kinder-
ziektes zijn die eerst overwonnen moeten worden. Het
kan zijn dat de innovatie op grond van schaaleffecten
pas concurrerend is bij groter volume. Het kan zijn dat
bestaande infrastructuur of belangen de doorbraak
tegenhouden. Dit kan het bereik van commerciële in-
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vesteerders en financiers te boven gaan. Hier ligt een
rol voor de overheid in het doorbreken van bestaande
belangen, in de verschaffing van nieuwe of aangepaste
infrastructuur, inclusief passend onderwijs, en in aan-
schafbeleid van de overheid zelf. Dit laatste geldt met
name voor investeringen die te maken hebben met ex-
terne effecten van milieu, verkeer, veiligheid, ruimte-
lijke ordening, zorg en onderwijs en onderzoek, waar
een klassieke taak voor de overheid ligt. Het Innovatie-
platform besteedt wel enige aandacht aan de rol van
overheidsinvesteringen, in het programma ‘Overheid
en innovatie’ (2005), maar dit thema verdient meer
aandacht in toekomstig beleid. 

Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden van wa-
terstof als vervanging van benzine. Een dergelijke ver-
vanging is pas mogelijk en rendabel bij grootscheepse
verandering van de infrastructuur van raffinaderijen,
pijpleidingen en benzinestations. Dat is niet zonder
meer in het voordeel van oliemaatschappijen en men
kan daar lijdelijk of actief verzet verwachten. 

Iets vergelijkbaars geldt voor niet op olie maar op
gewassen gebaseerde, biologisch afbreekbare plastics.
Ook hier gaat het om vervanging van bestaande in-
vesteringen, infrastructuur, praktijken en belangen,
deels ook weer van de (petro)chemische industrie.
Men kan niet ontkennen dat de olie-industrie in-
vesteert in kennis, producten en processen op de ge-
bieden van alternatieve energie en bio-plastics. Ik ver-
moed echter dat dit voornamelijk defensief is, om zich

een schijn van legitimatie te verschaffen en om zich in
te dekken voor het geval er zich daar een doorbraak
voordoet, zodat men dan niet achter het net vist, eer-
der dan dat men vol ijver die doorbraak probeert te
forceren. Vooral hier heeft men de kracht en macht
van een overheid en een parlement nodig om doorbra-
ken mogelijk te maken.

Diffusie van innovaties
Innovatie geeft pas welvaart wanneer de resultaten
breed worden verspreid (diffusie). Daar schort het vaak
aan, vooral bij het midden- en kleinbedrijf. Er is daar
weer een paradox. Vooral nieuwelingen en outsiders in
het midden- en kleinbedrijf zijn vaak beter in radicale
innovatie dan het grootbedrijf. Ze zitten minder gevan-
gen in bestaande producten, belangen en denkwijzen
en zijn sneller en wendbaarder. Het betreft echter mis-
schien zo’n 10 tot 15 procent van het mkb. Het overgro-
te deel loopt achter in zowel de eigen innovatie als in de
adoptie van elders ontwikkelde innovaties. 

In het programma ‘Innovatie en mkb’ (2005) heeft
het Innovatieplatform een maatregel genomen om het
gebruik van kennis van kennisinstellingen door het
mkb te bevorderen door middel van ‘kennisvouchers’
(van 7500 euro per stuk). Dat wordt als een succes ge-
zien, afgemeten naar het overweldigende aantal aan-
vragen. Ik ben niet overtuigd. 

Het is niet verbazingwekkend dat men iets pakt wat
gratis is, maar is het ook effectief? Het grootste pro-
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bleem is, naar mijn ervaring, dat de denkwerelden van
(het grootste deel van) het mkb en kennisinstellingen
(vooral universiteiten) sterk verschillen. Dat geldt niet
voor de hoogopgeleide ondernemers die veelal hun
onderneming vanuit universiteit of hbo gestart zijn.
Elders in het mkb ligt een vrij diep probleem van ‘ab-
sorptiecapaciteit’. Veel zelfstandige ondernemers heb-
ben hun bedrijf vanuit de praktijk ontwikkeld en dat
gaat gepaard met veel ‘stilzwijgende’ kennis, die impli-
ciet blijft. Dit heeft voor- en nadelen. Een van de na-
delen is dat stilzwijgende kennis vanzelfsprekend is en
daardoor niet vatbaar is voor rationele kritiek. Daar-
voor moet de kennis eerst expliciet gemaakt worden.
Dat geeft schaalnadelen voor kennisoverdracht naar
(dit soort) kleine bedrijven. Hier ligt een groter pro-
bleem dan in de kosten van kennisoverdracht. 7500
euro is snel opgesoupeerd, zonder veel effect, als het al
weg is aan misverstanden voordat men werkelijk tot
zaken kan komen. 

Bijgevolg heeft men voor kennisoverdracht aan
middelgrote en kleine bedrijven tussenpersonen no-
dig, om de vertaling naar de praktijk te maken en ab-
sorptiecapaciteit te creëren. Daarvoor is indertijd de
Syntens organisatie (toen: Innovatiecentra) ingesteld.
Toen later de vraag aan de orde kwam of die het niet
zonder subsidie zouden kunnen doen, is terecht ge-
constateerd dat dit niet zou kunnen. Een slimme op-
lossing is een tijd geleden ook gevonden in het pro-
gramma kim (Kennisdragers In het mkb), waarin ken-

nis via mensen als kennisdragers, eerder dan via rap-
porten en handleidingen, in de praktijk gebracht
wordt. Kennis wordt dan toegepast zonder eerst geëx-
pliciteerd en gecodeerd te hoeven worden. Syntens en
kim zijn voorbeelden van succesvol innovatiebeleid in
het verleden.

Er zijn ook andere kanalen voor kennisoverdracht
naar het midden- en kleinbedrijf. Sommige kleine en
middelgrote bedrijven krijgen hun kennis vooral in de
vorm van apparaten, instrumenten en materialen via
de groothandel. Andere, met name producenten van
apparaten en instrumenten, krijgen hun kennis vooral
door samenwerking met grote bedrijven als klanten.
Weer andere krijgen hun kennis via adviseurs bij ban-
ken, accountantskantoren en brancheorganisaties.
Wellicht valt er nog iets te verbeteren aan het functio-
neren van deze kanalen voor dit doel. 

En dan is er de kennisparadox, reeds eerder ge-
noemd. Daar bedoelt men mee dat de kennis gecre-
ëerd in wetenschappelijk onderzoek te weinig door-
stroomt naar de praktijk. Zoals zojuist aangegeven is
het voor het grootste deel van het midden- en klein-
bedrijf een illusie te denken dat dit überhaupt zou
kunnen. Wat betreft andere bedrijven, ook in het
mkb, met een grotere absorptiecapaciteit, kwam men
nogal eens tot het idee dat wetenschappelijk onder-
zoek geprogrammeerd zou moeten worden naar de
behoeften van het bedrijfsleven. Nu is er in principe
niets mis met contractonderzoek bij universiteiten,
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mits dat bijdraagt aan kennis en inspiratie in onder-
zoek en onderwijs, maar dat moet niet ten koste gaan
van het meer autonome wetenschappelijk onderzoek.
In het programma ‘Dynamisering van de kennisketen’
(2004) heeft het Innovatieplatform het nog wel over
‘vraagarticulatie bij het bedrijfsleven’, maar dat idee
lijkt toch gelukkig grotendeels verdwenen te zijn. Het
(grote) bedrijfsleven is er in meerderheid zelf ook geen
voorstander van. Men ziet daar heel goed dat
daardoor de ganzen met gouden eieren geslacht zou-
den worden. 

Er is echter wel degelijk een probleem. Hoewel men
onderzoek niet moet programmeren naar gepercipieer-
de behoeften vanuit de praktijk, is het wel goed als
onderzoek door ervaring in de praktijk geïnspireerd
wordt, en als toepassers door betrokkenheid bij onder-
zoek hun ervaring en ideeën in kunnen brengen en de
absorptiecapaciteit ontwikkelen die voor toepassing no-
dig is. Dit is evenwel niet een kwestie van programme-
ring van onderzoek maar van inspiratie en mobiliteit
van individuele onderzoekers en werknemers bij bedrij-
ven. Met het Casimir-project uit het programma ‘Dy-
namisering van de kennisketen’ heeft het Innovatieplat-
form dat goed gezien. Het is gericht op vergroting van
mobiliteit van mensen tussen wetenschap en praktijk. 

Dat lijkt mij een goed idee. Maar helaas moeten we
constateren dat de obstakels voor dat verkeer tussen
universiteit en bedrijfsleven eerder toe- dan afgeno-
men zijn, zijnde het gevolg van een overigens begrijpe-

lijke en onvermijdelijke revolutie aan universiteiten,
waardoor onderzoekers afgerekend worden op publi-
caties. Deze ontwikkeling is op zich niet slecht, maar
heeft ook tot gevolg dat wetenschappers het zich min-
der kunnen permitteren om een tijdje de praktijk in te
gaan, omdat het hen op achterstand zet in het opbou-
wen van publicaties, tenzij het bedrijfsleven condities
schept voor publiceren. 

Mensen in het bedrijfsleven krijgen nauwelijks de
kans om zo nu en dan uit hun praktijk te stappen voor
bezinning daarop, in de vorm van sabbaticals of in
samenwerkingsprojecten met wetenschappers. Wel-
licht zou rondom universiteiten een soort van third
space gecreëerd kunnen worden voor de ontmoeting
tussen theorie en praktijk. Het bedrijfsleven moet daar
dan ook het belang van zien en bereid zijn de ruimte,
in tijd en geld, daarvoor te verschaffen. Misschien
moeten publicaties ook een rol kunnen spelen in de
beoordeling van mensen in bedrijven en moet omge-
keerd toepassing van wetenschap meer erkenning krij-
gen in de beoordeling van wetenschappers. De beoor-
deling van wetenschappers alleen op aantallen publica-
ties in toptijdschriften is doorgeschoten, zoals ook de
knaw – evenals haar Vlaamse evenknie – onlangs heeft
geconstateerd.

Evolutie en sociale innovatie
De hierboven besproken drieslag van uitvinding,
doorbraak en diffusie lijkt wel wat op een evolutionai-
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re benadering, met de drieslag van de creatie van varia-
tie, selectie en transmissie. Het voordeel van een evo-
lutionaire visie is dat men overstapt van de illusie dat
de wereld gemaakt wordt op grond van het ontwerp
van hogere machten, zoals managers en politici, die
helderziend zijn en de wijsheid in pacht hebben, naar
het inzicht dat vernieuwing ontstaat vanuit velerlei
vaak beperkt gerichte en gefundeerde probeersels uit
allerlei hoeken en gaten. Die worden onderworpen
aan een selectieproces. Wat daarin succesvol is, moet
vervolgens overgedragen worden.

Innovatiebeleid is dan niet gericht op het ontwerp
van verandering, maar wel op het faciliteren van het
proces van probeersels, het vorm geven aan het proces
van selectie (marktwerking) – zonder pretentie zelf te
kunnen kiezen – en het vorm geven aan de transmissie
(bijvoorbeeld via onderwijs). Hierbij moet men wel
oog houden voor de grote verschillen met de biologi-
sche evolutie. Zo is ontdekking weliswaar sterk onder-
worpen aan trial and error, maar zij is niet geheel
blind, zoals in de biologie wel het geval is, in mutatie
van genen en cross-over van chromosomen.3 Selectie
vindt plaats in markten en instituties. Die zijn verre
van perfect. Gevestigde partijen kunnen in staat zijn
de selectieomgeving naar hun hand te zetten. De over-
heid moet erop toezien dat innovaties toegang krijgen. 

Voor sociale innovatie kunnen we misschien dit uit-
gangspunt doordenken naar vormen van organisatie
en markten. Is evolutie misschien een perspectief, niet

alleen voor innovatiebeleid, maar ook voor manage-
ment en organisatie in bedrijven en instellingen? Een
vraag die dan rijst, is bijvoorbeeld in hoeverre men be-
drijfsprocessen kan sturen met meting, controle en
protocollen. Wat als de politie afgerekend wordt op
het aantal bekeuringen of arrestaties en daardoor ont-
moedigd wordt om overtreding of misdrijf te voorko-
men eerder dan te bestraffen? Enerzijds is meten we-
ten, maar anderzijds is vooral een beroepspraktijk, zo-
als in zorg en onderwijs, te rijk, complex en
veranderlijk om haar sluitend te kunnen vatten in pro-
tocollen en meting. Op grond waarvan zou een mana-
ger kunnen weten hoe het precies moet? In de praktijk
van werk, vooral in de ‘kenniseconomie’, zal men af
moeten wijken van protocollen en moeten improvise-
ren, om aan die rijkdom en veranderlijkheid van de
praktijk tegemoet te komen. Het is precies deze rijk-
dom en variatie die een bron vormen van innovatie én
een reden waarom innovatie ‘van onderop’, vanuit de
beroepspraktijk moet komen. De pretentie een prak-
tijk volledig voor te kunnen schrijven helpt zowel kwa-
liteit als innovatie om zeep. Dit blijkt ook uit het feit
dat werken volgens de regels een van de meest effectie-
ve vormen van sabotage is. 

De vraag is bijvoorbeeld in hoeverre de Diagnose
Behandel Combinaties (dbc’s) in het nieuwe zorgstel-
sel averechts kunnen werken. Wat moet een arts als het
specifieke ziektebeeld van een specifieke patiënt vergt
dat hij verschillende diagnosen en behandelingen in
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combinatie moet zien en verrichten, en als dit leidt tot
een niet in enig pakket opgenomen, onvoorziene dub-
bele of meervoudige dbc? Wat als de arts daarvoor niet
vergoed wordt en hij de diagnose en behandeling in
stukjes moet knippen en voor elk onderdeel apart de
patiënt terug moet laten komen? En dat in een tijd
waarin we juist patiënten meer in een samenhang van
onderdelen van lijf en geest willen zien? 

De grootste uitdaging voor bedrijven en instellin-
gen is om een efficiënt gebruik van bestaande midde-
len, inclusief kennis, te combineren met de ontwikke-
ling van nieuwe middelen en kennis. Het eerste is no-
dig voor overleving op korte termijn, het tweede voor
overleving op lange termijn. Die combinatie vormt
een paradoxale opdracht: de eisen voor het ene zitten
de eisen voor het andere in de weg. Toch zijn er moge-
lijke oplossingen, binnen de organisatie of in samen-
werking met anderen. We staan hier echter slechts aan
het begin van nieuw inzicht, dat verder ontwikkeld
moet worden. 

Een misvatting die bij sociale innovatie ook de aan-
dacht vraagt, is dat maximale flexibiliteit goed zou zijn
voor innovatie. Dat is niet het geval. Om een hoge toe-
gevoegde waarde te bereiken in een samenwerkings-
verband gericht op innovatie, moet men investeringen
doen die ‘specifiek’ zijn voor die relatie, dat wil zeggen
alleen in die relatie van toepassing zijn. Dat kan bij-
voorbeeld een investering zijn in wederzijds begrip,
om het potentieel van nieuwe combinaties van ver-

schillende kennis te benutten, of in vertrouwen, nodig
omdat door de onzekerheid van innovatie men niet al-
les sluitend met contracten kan regelen. Dergelijke in-
vesteringen doet men alleen voor relaties op wat lange-
re termijn, waarin die investering terugverdiend kan
worden. Juist in innovatie moeten relaties voldoende
lang duren om investeringen ten behoeve van hoge
toegevoegde waarde in die relatie uit te lokken. Aan de
andere kant moeten relaties niet zo exclusief zijn en zo
lang duren dat ze leiden tot rigiditeit en gebrek aan het
inspelen op nieuwe behoeften en kansen. Het gaat om
optimale, niet maximale flexibiliteit. Dit geldt ook
voor arbeidsrelaties binnen bedrijven, eigendom van
bedrijfsonderdelen, en allianties tussen bedrijven.
Voorts kan puur individuele beloning de benodigde
samenwerking ook in de weg zitten. 

Samenwerking, vooral in innovatie, vereist vertrou-
wen, naast contracten, omdat juist daar de onzeker-
heid te groot is om strakke contracten op te stellen en
om uitvoering betrouwbaar te meten. Vertrouwen
vergt de kunst van geven en nemen en vereist dat men
in staat is zich te verdiepen in de belangen en proble-
men van de ander. Goed onderhandelen is niet alles
naar je toehalen en zo weinig mogelijk toegeven, maar
zoeken naar manieren waarmee je problemen voor de
ander kunt wegnemen of oplossen zonder dat dit je te
veel kost. Als de ander dat ook doet, worden beiden er
beter van. Dat is heel iets anders dan de retoriek die we
elkaar aanpraten, van sturing op prikkels van alleen
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winst en eigenbelang, ‘marketing warfare’ en het in fu-
sies en overnames opvreten wat je maar kunt, voordat
de ander jou opvreet.

Conclusie
Het Innovatieplatform heeft goede en minder goede
dingen gedaan. Opvallend is vooral dat het kennelijk
niet heeft kunnen of willen leren van inzichten in inno-
vatie uit de literatuur, en ook niet van fouten in vroeger
beleid. Het is pikant dat men in beleid voor de kennis-
economie geen kennis heeft genomen van kennis daar-
over (en dan het lef heeft om te klagen over de kennis-
paradox). Er is weinig systematiek en samenhang in de
vele projecten. Vooral hier wreekt zich het gebrek aan
gebruik van inzicht in verschillende stadia en niveaus
van innovatie, en de verbindingen daartussen. 

Het belangrijkste is wellicht dat het Innovatieplat-
form innovatie ‘op de agenda heeft gezet’, hoewel het
misleidend is daarmee te suggereren dat er eerder geen
aandacht voor was. De vraag is ook of er enige conti-
nuïteit van innovatiebeleid zal zijn. Of zal, zoals eerder
in de geschiedenis, de aandacht wegvallen nu het met
de economie weer beter gaat? Dat zou slecht zijn: beter
geen beleid dan een beleid zonder enige continuïteit.

Een aantal programma’s van het Innovatieplatform
is het waard voortgezet te worden. Zeker is het de
moeite waard verder na te denken over betrekkelijk
nieuwe onderwerpen als innovatie bij de overheid en
sociale innovatie. Vooral deze laatste thema’s moeten

de Partij van de Arbeid evenals de vakbeweging toch
aanspreken. 

Acht aanbevelingen voor een beleidsagenda
Ik vat tot slot enkele eerder geponeerde meningen sa-
men over hoe het nu verder moet. Innovatie is zeer be-
langrijk, maar wat zou een volgend kabinet, zeker met
inbreng van de pvda, vooral voor ogen moeten hou-
den? 
• Let op de betrokkenheid van de vakbeweging. De

vakbeweging zou, alles afwegend, medestander van
het stimuleren van innovatie moeten zijn, mede in
verband met werkgelegenheidsaspecten en sociale
innovatie, inclusief nieuwe vormen van organisatie,
bij overheid en bedrijfsleven.  

• Ook de banken hebben een rol als kapitaalverschaf-
fer. Overheidsregulering voor banken als investeer-
ders in radicale innovatie leidt te zeer tot behoud-
zucht, en dus tot onvoldoende investering. Het
toetsingskader en -beleid van de overheid moet
daarom worden veranderd.

• Overheden moeten hun eigen mogelijkheden niet
onderschatten. Dit gebeurt nu te vaak, zeker op lo-
kaal niveau. Ook de faciliterende rol die er voor de
landelijke overheid is, komt onvoldoende uit de
verf. Sturing van innovatie door de overheid moet
zich echter niet richten op de keuze van ‘sleutelge-
bieden’, alsof alleen daar innovatie de moeite waard
zou zijn. Innovatie kan overal plaatsvinden, vaak op
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1 Website Innovatieplatform, september 2006.
2 Genoemd in het programma van de ‘Kennisinvesteringsagen-

da’, 2006.

3 Hoewel in recente literatuur ook in de biologie die blindheid
betwijfeld wordt.
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onverwachte plekken en manieren. De overheid
kan de daarvoor relevante achterliggende processen
bevorderen. 

• Ook in de sfeer van flankerend beleid heeft de over-
heid nationaal een rol. Hier kunnen we voortbordu-
ren op de suggesties van het Innovatieplatform in
het programma ‘Innovatieve kenniswerkers’ om ob-
stakels voor de komst van kenniswerkers naar
Nederland uit de weg te ruimen.

• Slimme combinaties van grote, bekende onderne-
mingen en vaak nog jonge, zeer innovatieve onder-
nemingen dienen te worden gestimuleerd. Hier
kunnen bijvoorbeeld fiscale impulsen behulpzaam
zijn.

• Samenwerking tussen bedrijven is van groot belang
voor innovatie, maar men moet ervoor zorgen dat

deze niet ontaardt in gesloten clubs en toegankelijk
blijft voor innovatieve buitenstaanders. 

• Kennisoverdracht tussen het midden- en kleinbe-
drijf en het grootbedrijf, in beide richtingen, vindt
wel plaats, maar niet voldoende. Deze kan worden
aangewakkerd. Het mkb zelf, maar ook adviseurs als
fiscalisten en accountants kunnen hier een goede rol
vervullen, evenals brancheorganisaties.

• De uitwisseling tussen wetenschap en bedrijfsleven
is van zeer groot belang, maar vindt onvoldoende
plaats. Het Casimir-project van het Innovatieplat-
form signaleert dit terecht. Aanbevelingen op dit
vlak moeten ter harte worden genomen. We moeten
initiatieven ontwikkelen om een third space te creë-
ren. 

noten
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In vier jaar tijd zijn er drie parlementaire kabinetten-
Balkenende geweest. Op het terrein van de buiten-
landse politiek was de continuïteit ondanks de onge-
kende verbrokkeling en de nodige personele wisselin-
gen echter redelijk groot. Het ministerschap van
Buitenlandse Zaken werd van 22 juli 2002 tot 3 de-
cember 2003 bezet door Jaap de Hoop Scheffer (cda,
katholiek), oud-diplomaat en voormalig cda-fractie-
leider, die daarna doorschoof naar Brussel, waar hij se-
cretaris-generaal van de navo werd.

Hij werd vervangen door Ben Bot (cda, van huis
uit katholiek), een zeer ervaren Buitenlandse Zaken-
mandarijn in ruste. In zijn afscheidinterviews in
2002 had hij zich laten kennen als een realist die be-
greep dat Nederlands diplomatieke status door de re-
cente troebelen in ons land was aangetast.1 In de
binnenlandse politiek kwam deze minister met de
scherpe tong wel eens over als Kamer-basher, zoals in
zijn misprijzende uitlatingen over het parlement ter
gelegenheid van het uit die hoek afkomstige grond-
wetreferendum (‘als het wordt verworpen schoppen
we het terug naar de Kamer, het is tenslotte hun
baby’). 

Defensie werd, na het aftreden van minister Benk
Korthals (ex-Justitie onder Paars ii) wegens de conclu-
sies van de parlementaire enquêtecommissie bouwnij-
verheid, vanaf 22 december 2002 geleid door Korthals’
staatssecretaris Henk Kamp (vvd). Deze hoekige,
kortregelige politicus, schijnbaar het tegenbeeld van
de suave De Hoop Scheffer, verzond de boodschap dat
Defensie met een ander instrument dan de kaasschaaf
moest worden bewerkt en nam daarmee definitief af-
scheid van de Koude Oorlog. Ook hij trad de Tweede
Kamer niet altijd welwillend tegemoet en liet regelma-
tig het machtswoord vallen. 

De portefeuille voor Ontwikkelingssamenwerking
werd al die tijd beheerd door Agnes van Ardenne (cda,
katholiek), een politica met een achtergrond op bui-
tenlandspolitiek terrein. 

De premier ten slotte, Jan Peter Balkenende (cda,
protestants), was alleen al een zelfstandige speler in de
Europapolitiek door zijn lidmaatschap van de Euro-
pese Raad. Hij was primair aanspreekpunt van
wereldleiders als George W. Bush, Gerhard Schröder,
Angela Merkel, Tony Blair en Jacques Chirac, die
constitutioneel anders dan hijzelf geheel of ten dele
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eerstverantwoordelijk zijn voor de buitenlandse poli-
tiek. Hij was, via zijn voorzitterschap van de onderra-
den van de ministerraad en als bewaker van de een-
heid van het regeringsbeleid en de raadsagenda, po-
tentieel de draaischijf van het buitenlands beleid. Een
enigmatische man, in elk geval iemand die we na per-
soonlijkheden als Lubbers en Kok niet meer gewend
waren. Na zijn quasi-presidentiële voorgangers leek
hij weer de primus inter pares te willen zijn, die van
zijn ministers zoveel innerlijke sturing verwachtte dat
de coördinatie op een lager pitje kon. In de Europese
Unie zette hij zichzelf meteen neer als een man die
zijn pijnpunten prettig bot communiceerde, in het
Oval Office was zijn rol meer die van de empathische
luisteraar.2

Het is ondoenlijk en weinig relevant om het kabi-
net-Balkenende een rapportcijfer te geven op grond
van zijn totale buitenlandse politiek. Dan zou ook de
vraag rijzen wat men nu eigenlijk wilde meten. Het
kabinet regeerde in een turbulente buitenlandspolitie-
ke omgeving en omdat deze turbulentie vooral veilig-
heidspolitiek van aard was, is deze bijdrage tot dit as-
pect beperkt. We beschrijven de interventieoperaties
in het kader van de War on Terror, die een hoofdbe-
standdeel van die politiek uitmaken. In een korte epi-
loog wordt getracht een verklaring te geven voor het
kabinetsbeleid en staan we stil bij de vraag of er een
lijn valt te trekken naar de toekomst.

Het buitenlands beleid in de regeringscoalities
Inhoudelijk was de buitenlandspolitieke continuïteit
tussen de kabinetten-Balkenende groter dan op grond
van de wisselende samenstelling ervan te verwachten
zou zijn. In het ultrakorte Strategisch akkoord van het
eerste kabinet-Balkenende van 3 juli 2002 wordt het
ambitieniveau van vier tot drie vredesoperaties ver-
laagd en worden de krijgsmachtdelen meer geïnte-
greerd. Er wordt gekozen voor een Europees veilig-
heidsbeleid (een cda-punt), terwijl de navo hoeksteen
van de veiligheid blijft (het vvd-contrapunt). 

Ontwikkelingssamenwerking blijft op 0,8 procent
van het bruto nationaal produkt (cda), maar er wordt
meer gelet op de effectiviteit van de uitgaven (een lpf-
idee) en het instrument van markttoegang wordt be-
klemtoond (een vvd-stokpaardje, de lpf heeft hiermee
weinig op). Ook wordt ontwikkelingssamenwerking
meer geïntegreerd in het totale buitenlandse beleid.
Kort voor Bush’ bekering door Colin Powell tot de
Verenigde Naties als hoofdspeler in zijn Irakbeleid zegt
het akkoord terughoudend: in de strijd tegen het
internationaal terrorisme is Nederland een betrouwba-
re partner (vvd-punt), waarbij altijd zorgvuldig alle
beschikbare pressiemiddelen zullen worden afgewogen
(cda-vluchtheuvel).3

In het Hoofdlijnenakkoord voor het tweede kabinet-
Balkenende van 16 mei 2003 blijken de verschuivingen
gering. Een effectief Europees veiligheids- en defensie-
beleid moet (cda), maar tegelijkertijd moet de transat-
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lantische relatie worden verstevigd (vvd). Ook nu ligt
de nadruk op geïntegreerde besluitvorming voor het
veiligheids- en buitenlandbeleid. De oeso moet wor-
den bewerkt om vredesoperaties en klimaatbeleid in
ontwikkelingslanden te herdefiniëren als hulp, opdat
ook langs die weg de lasten worden verlaagd (een actie
die niet geheel zal slagen). Over de voorbije oorlog in
Irak (op dat moment binnen de navo zeer controversi-
eel) geen woord. Het is zichtbaar dat de vvd in dit ka-
binet relatief meer gewicht heeft, maar de verschuivin-
gen zijn meer vorm dan vent. De invloed van de nieu-
we coalitiepartner d66 is vooral terug te vinden in de
relatief bevlogen passages over Europa.4

De regeerakkoorden braken met de traditie van
vuistdikke bijbels die men als bewindsman bij me-
ningsverschillen op zak diende te hebben. Maar ook in
de mini-uitvoering van Balkenende was de boodschap
duidelijk: we volgen de beproefde Nederlandse bui-
tenlandse politiek met een evolutie langs lijnen der ge-
leidelijkheid en bekijken wat verder ter tafel komt.

De invloed van lpf en d66 op het buitenlandbeleid
minus Europa was gering, in de eerste plaats omdat zij
geen bewindslieden voor de buitenlanddriehoek had-
den geleverd. De lpf steunde de kabinetsbeslissingen
over de aanschaf van de Joint Strike Fighter (jsf), hoe-
wel haar naamgever zich bij leven had uitgesproken te-
gen dit symbool van de bewapeningspolitiek. In de be-
slissingen over deelname, in welke vorm ook, aan het
Amerikaanse Irakbeleid kon de lpf na 22 oktober 2002

geen rol meer spelen. Inzake Uruzgan was haar stand-
punt: eigenlijk hebben we te weinig troepen, maar
alla. De fractie van d66 stelde een van haar meest me-
morabele daden op buitenlands terrein door in de aan-
loop naar de beslissing inzake Uruzgan op een vroeg
moment in de besluitvorming af te haken, waardoor
het kabinet al in februari 2006 bijna ten val kwam. 

Ondanks het Spartaans dunne regeerakkoord voer
dit kabinet niet op de automatische piloot en had het
dit zelfs niet gekund als het had gewild. Het interna-
tionaal terrorisme en de reactie daarop doordrongen
het gehele spectrum van politieke besluitvorming en
grote delen van de wereld waren instabieler dan ze in
decennia waren geweest. Zelfs de Zone of Peace Europa
werd in een legitimiteitscrisis gestort. Al leidden al
deze crises voorlopig niet tot het opblazen van de mul-
tilaterale kaders, zij stelden de westelijke wereld op een
groot aantal fronten simultaan op de proef. 

Interventiemissies en krijgsmachttaken
Na de Koude Oorlog is Nederland zich snel gaan oriën-
teren op nieuwe taken voor de krijgsmacht. Het leek
destijds duidelijk dat interventiemissies de hoofdmoot
zouden uitmaken van het takenpakket, terwijl de ver-
dedigingstaak naar de achtergrond zou verdwijnen.
Gezien zijn historie van machtspolitieke afzijdigheid
kon Nederland ook weinig anders dan kiezen tussen
een verschrompeling van de defensie-inspanning en
een omschakeling op nieuwe taken. Voor beide was een
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stilzwijgende consensus haalbaar, op voorwaarde dat er
een vredesdividend kon worden geïncasseerd en de
dienstplicht kon worden afgeschaft. Een bijkomende
paradox was dat Nederland de optie om de defensie-in-
spanning weer te laten versloffen, zoals het in de jaren
zestig had gedaan, eigenlijk niet meer bezat. Tijdens de
Koude Oorlog was die inspanning immers comple-
mentair aan de Amerikaanse nucleaire afschrikking,
terwijl op de eisen van een op eigen benen staande
interventiemacht niet kon worden afgedongen. 

Ook was van vitaal belang dat de Verenigde Staten
na 1990 werden beschouwd als de goedaardige hege-
moon met een onmisbare sleutelrol in het internatio-
nale statensysteem. Nederland had de politiek om de
weinige invloed die het had ten volle aan te wenden
om de Verenigde Staten in die rol te houden. Achteraf
kunnen we stellen dat Nederland nauwelijks een alter-
natief had voor de grootscheepse transformatie van de
krijgsmacht van de afgelopen vijftien jaar. De defensie-
inspanning na 1990 kan worden beschreven als de ge-
schiedenis van de afbraak van de traditionele structu-
ren die de transformatie in de weg stonden. Daarbij
lijkt men intussen op de harde kern te zijn gestoten,
gezien de weerstand van resterende structuren uit de
Koude Oorlog zoals de nogal secundaire marinetaak.
De interventiemissie raakte op de voorgrond en ver-
drong de algemene verdedigingstaak. 

Onder Balkenende is de langzame en onontkoom-
bare omvorming van de strijdkrachten weer een stap

verder gekomen met voortgezette ontschotting tussen
de krijgsmachtdelen; afbraak van de autonomie van de
krijgsmachtdelen en concentratie van de militaire
commandovoering in één hand; afstoten van margina-
le taken zoals de Marine Luchtvaartdienst; en het
steeds meer loslaten van de vaste sleutel voor verdeling
van de defensiebegroting tussen de krijgsmachtdelen.
Minister Kamp speelde hierbij een prominente rol als
bewindsman die het aandurfde gevestigde belangen
voor het hoofd te stoten. Een kenmerk van het kabi-
netsbeleid is voorts de toegenomen coördinatie en op
onderdelen zelfs samensmelting van ontwikkelings-,
defensie- en veiligheids- en buitenlandspolitieke acti-
viteiten.

Verdediging op afstand 
Het perspectief van waaruit de verdedigingstaken
transformeren tot interventietaken verschuift steeds
meer van belangeloze vredeshandhaving naar verdedi-
ging-op-afstand van Nederlandse belangen en
waarden. Hiermee ging een verschuiving gepaard van
Nederlandse deelname aan vn- naar navo-operaties.
In 2005 lichtte de regering op verzoek van de Tweede
Kamer de criteria bij interventiebesluiten toe. Tot de
door het kabinet genoemde motieven om in te stem-
men met een verzoek tot het verrichten van interven-
tietaken behoorden 
• specifieke steun voor veiligheidsbehoeften in ver-

band met de Nederlandse ontwikkelingsinspanning 
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• operationele medezeggenschap van Nederland bij
de besluitvorming 

• voorkomen van terrorisme als gevolg van staatsfalen 
• geografische nabijheid 
• politieke, meer dan volkenrechtelijke, legitimiteit 
• interventie bij voorkeur in multilaterale verbanden;

het belang van de relatie met de vs kan ook zwaar
meewegen 

• vermijden van Nederlandse slachtoffers door con-
centratie op kapitaalintensieve conflictmiddelen, het
aanvaarden van interventietaken in de luwte en een
interventiepraktijk waarin een goed contact met de
bevolking van het ontvangende land belangrijk is.5

De laatste vier aandachtspunten leiden ertoe dat inter-
venties in vn-verband worden gemeden. Nederland is
nu 78ste op de lijst van bijdragers vn-operaties, maar
derde op de lijst van navo-interventielanden. De poli-
tieke legitimiteit van de strategie van verdediging-op-
afstand is nog steeds gebaseerd op humanitaire princi-
pes en mensenrechten. Bij de binnenlandse compo-
nent van de veiligheidsstrategie, met name in de
beveiliging, ordehandhaving, opsporing en straftoe-
meting, ligt de nadruk eveneens op gedragsverande-
ring door normering, minder op sociale integratie.
Premier Balkenendes waarden-en-normenretoriek
sluit hierop aan, maar is in de buitenlandse politiek
niet het uitgangspunt geworden voor een debat over
beginselen.

Een gemiste kans? Er kan worden geargumenteerd dat
in een geglobaliseerde wereld, meer dan in de door na-
tionale belangen geregeerde omgeving van de intersta-
telijke samenleving, normen en waarden een rol zullen
spelen in de opstelling naar buiten.6 Ook hier zullen
regeringen steeds minder kunnen ontkomen aan het
spelen van een voortrekkersrol in het openbare debat. 

Verdediging-op-afstand door ontwikkelingssamenwerking
Volgens de Commitment to Development Index 2006,
gepubliceerd door het Center for Global Develop-
ment, doet Nederland van de rijkste 21 landen het
meest aan ontwikkelingssamenwerking. Ook in 2004
was Nederland nummer één. De index geeft een gewo-
gen gemiddelde weer van een score op zeven beleid-
sterreinen: hulp, handel, investeringen, migratie, mi-
lieu, veiligheid en technologie. Het gaat dus niet alleen
om de relatieve hulpbedragen, maar ook om aspecten
als het gunnen van markttoegang en de kwaliteit van
de hulp. Het kabinet heeft inderdaad de 0,8 procent-
norm voor de ontwikkelingssamenwerking gehand-
haafd. Wel was onder Balkenende een verschuiving
waarneembaar in de uitgaven van rechtstreekse hulp
naar medefinanciering, dus meer sturing op afstand.
Andere kenmerken zijn een grotere rol van particuliere
bedrijven en het vasthouden aan het thema governance
uit de periode-Kok, waarin de eigen verantwoordelijk-
heid van de ontvanger vooropstaat. En dan is er nog de
aanwending van ontwikkelingsgelden voor veilig-
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heidsdoeleinden en terrorismebestrijding, een ver-
schuiving die ook op eu-niveau te constateren valt.7

Het kabinet staat niet alleen. Er zijn aanwijzingen
dat in de Nederlandse openbare mening parallel met
de opkomst van Fortuyn – en dus voor de moord op
Van Gogh – al een verzakelijking was te constateren,
die zich ook onder het publiek voordeed. Zo onder-
schreef 33 procent van de ondervraagden in 2004 de
stelling dat Nederland zich minder moest bezighou-
den met de problemen van andere landen, een forse
stijging van 8 procentpunten ten opzichte van het jaar
daarvoor.8

Buitenlandisering van het binnenlands beleid
Bekend is sinds jaar en dag de ‘binnenlandisering’ van
het buitenlands beleid, de door realisten betreurde in-
vloed van nationale binnenlandse politieke belangen
en debatten op de buitenlandse politiek. Daarnaast
ontstaat echter een nieuwe spanning met potentieel
grotere gevolgen: de afgelopen jaren kan een duidelijke
tendens tot ‘buitenlandisering’ van het binnenlands
beleid worden waargenomen. Dit is niet alleen zicht-
baar bij onderwerpen als belastingconcurrentie binnen
de Europese Unie, maar ook bij de veiligheidsstrategie.
Men wapent zich bijvoorbeeld met een aanscherping
van de strafwetgeving tegen de dreiging van een
heterogene en diffuse potentiële vijand zoals bijvoor-
beeld de salafisten uit Pakistan en het Arabisch schie-
reiland, die volgens de aivd westerse moslims willen

‘herislamiseren’ vanuit extreem-puriteinse, intolerante
en sterk anti-westerse denkkaders.9

Ook de deelname aan de oorlog tegen terreur is een
voorbeeld van ‘buitenlandisering’. De keuzevrijheid
van de Nederlandse regering is, onder meer door de
bondgenootschappelijke veiligheidsstrategie, beperkt.
De binnenlandisering placht in het verleden te leiden
tot in harde, schavende politieke dialogen tot stand ge-
komen compromissen die een afspiegeling waren van
de blootgelegde gevoelens onder de bevolking. Nu
lijkt het anders te liggen. De gevoelens van parlement
en publiek worden ontzien, maar van een spannende
politieke discussie is weinig sprake meer. De regering
kan kiezen voor de meest risicomijdende taken en voor
Afghaanse in plaats van Iraakse operaties, zoals het ka-
binet-Balkenende doet als de grond in Irak te heet on-
der de voeten wordt, maar niet tegen uitzendingen. En
zij heeft ook geen verweer meer als de Afghaanse situa-
tie dan vervolgens verslechtert. Door de buitenlandise-
ring zou men intern een verandering in normbesef,
houdingen, interventiebereidheid, kortom de kleuren
van de politieke cultuur moeten kunnen waarnemen. 

Atlantische banden
Welke elementen zijn constant gebleven? In de eerste
plaats de Atlantische band. Zoals minister De Hoop
Scheffer stelde: ‘Een deel van de Amerikaanse regering
dreigt zich af te keren van het multilaterale systeem.
Vooral de neoconservatieven hebben de neiging te zeg-

192

JaarBoekWBS_06_Binnen_Def  19-10-2006  15:03  Pagina 192



gen: wij zijn zo machtig, wij hebben daar niets meer
mee te maken. Maar het is volgens mij in het belang
van een stabiele wereldorde dat de Verenigde Staten
volop gecommitteerd blijven aan het multilaterale
systeem. Ik denk aan het probleem van de mogelijke
verspreiding van massavernietigingswapens in combi-
natie met kernwapens. Als er zich wat dat betreft gaten
voordoen, moet je als internationale gemeenschap be-
reid zijn die samen te dichten. Ik vind het onze taak als
Europa de Amerikanen wat dat betreft bij de les te
houden.’

Het klinkt als een gedempte noodkreet en dat is het
ook: al sinds Kosovo is er een breed gevoelen in de Ver-
enigde Staten dat Europa’s strategische afhankelijkheid
van Amerika niet meer verdedigbaar of zelfs maar
houdbaar is.10 Een tweede constante is de in Neder-
land gevoelde noodzaak om vast te houden aan een
consensus over buitenlandspolitieke, zeker veiligheids-
politieke, besluiten. Dat wil niet zeggen dat op onder-
delen niet forse meningsverschillen mogen heersen, als
deze maar de potentie hebben om tot een nieuwe con-
sensus te leiden. 

Interventie in moslimlanden
Zeer laat in de vorige eeuw maakte interventie in
dienst van dringende humanitaire belangen een come-
back, maar veel landen zien interventie nog steeds niet
als een menslievende praktijk. Voor veel ‘boze Egypte-
naren, Jordaniërs, Palestijnen en Marokkanen’ is niet

11 september, maar 7 oktober 2001 een cruciale datum,
het begin van de Amerikaanse aanval op de Afghaanse
Taliban. Zij zien die actie als ‘een schakel in een lange
keten van westelijke bevoogding en bemoeizucht’.11 Er
zijn nog diepere lagen. Irakese en Afghaanse opstande-
lingen vallen vaak terug op islamteksten en aansporin-
gen van imams om het geweer op te nemen. Daaron-
der weer liggen de meer politieke wortels van hun ver-
zet tegen interventie. Het eigen grondgebied moet
worden gezuiverd van indringers. Ook het zelfmoord-
terrorisme, dat zich zeker niet beperkt tot de moslim-
wereld, is volgens recent onderzoek bijna altijd ingege-
ven door de wens die zuivering door te voeren.12 Al-
Qaeda heeft zich expliciet op dit motief beroepen als
rechtvaardiging voor de aanvallen van 11 september. 

In Nederland is na het einde van de Koude Oorlog
een interventiecultuur ontstaan. Je hebt vredesmissies,
interpositiemissies en safe havens, tot en met de ‘af-
dwingings’-missies in het meer pittige deel van het ge-
weldspectrum. Regeerakkoorden bevatten tegenwoor-
dig een taakstellend ‘ambitieniveau’. En aan mogelijke
bestemmingen heerst voorlopig geen gebrek. Bijna zou
men vergeten dat interventies – in de brede betekenis
– altijd ergens inbreuk op maken. Om te slagen moe-
ten ze aan strenge eisen voldoen. De neoconservatie-
ven in Washington die de invasie van Irak bedachten,
voorzagen hossende massa’s op een langdurige Dolle
Dinsdag. In werkelijkheid deed de campagne in Irak
de opstand oplaaien in plaats van hem te dempen.
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Niet alleen roepen interventies legitimiteitsvragen op,
er zijn ook aanzienlijke risico’s aan verbonden.

Wat ging er fout in Irak? Volgens Douglas McGre-
gor van de National Defense University moesten de
Verenigde Staten zo snel mogelijk de elementen die te-
gen de nieuwe orde waren uitschakelen, orde en recht
herstellen, de essentiële infrastructuur repareren en
een nieuwe interimregering van plaatselijke politici
vormen.13 Het zou echter op al die fronten misgaan.
Volgens Ahmed Hashim, hoogleraar aan het U.S.
Navy War College, was het Amerikaanse leger te veel
gericht op het voeren en winnen van een reguliere con-
ventionele oorlog en kon het mentaal de draai niet
maken naar de ‘kleine oorlog’ tegen de opstandelin-
gen. Hierdoor vervreemdde het zich in hoog tempo
van de bevolking, die bovendien algauw werd vervuld
van wantrouwen en minachting toen het herstel van
het democratisch bestuur en de basisvoorzieningen
uitbleef.

Tot slot werd de soennitische minderheid, waarop
het regime van Saddam Hoessein had geleund, door
de Amerikanen slecht behandeld. Dit zag deze bevol-
kingsgroep als een weloverwogen stap naar het wegne-
men van privileges en volledige marginalisering, waar-
op zij gewelddadig reageerde. De sjiitische moslims,
van hun kant, geloofden niet in de Amerikaanse belof-
ten voor democratie en herinnerden zich vooral het
Amerikaanse verraad van 1991, toen George Bush sr. ze
had laten afslachten na ze tot een opstand te hebben

aangezet. De door de Verenigde Staten ingevlogen
exil-leiders waren onaanvaardbaar als overgangsrege-
ring en de reactionaire sjiitische geestelijkheid kon het
democratiseringsproces in gijzeling houden.14 Alles
wat mis kon gaan, ging dus mis, niet in de laatste
plaats door Amerikaans falen. 

Dit maakte de taken die Nederland zou krijgen in
een vredesmacht potentieel zeer gevaarlijk. Nederland
heeft zich traditioneel ingedekt tegen dit soort risico’s,
allereerst door te kiezen voor de regel: niet meevech-
ten, wel ‘peacekeepen’, varen en vliegen. In de tweede
plaats koos het doorgaans een plaats in de luwte. In
Irak wilde Nederland wel in het verhoudingsgewijs
rustige zuiden opereren, en dan onder commando en
bescherming van het Britse leger; in Afghanistan be-
gon het met de deelname aan een provinciaal recon-
structieteam in het rustige noorden, waar de regering
van Hamid Karzai zijn machtsbasis heeft. Ten derde
legt men operationeel de nadruk op voorzichtig en
humaan optreden, waardoor men de bevolking niet
van zich vervreemdt en de tolerantie van het thuis-
front voor dodelijke slachtoffers (het de in de pers
steeds opduikende beeld van de ‘lijkenzakken’) ont-
ziet. Nederlandse piloten in Afghanistan schoten lie-
ver niet op gronddoelen, omdat de kans bestond dat
daarmee burgers werden geraakt. De f-16’s vlogen
waar nodig dreigend over, maar wierpen bij voorkeur
geen bommen af. In Bosnië, Kosovo en Zuid-Irak
probeerde de landmacht relatief licht gewapend en
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gepantserd te patrouilleren en contacten te leggen.
Dit bevorderde niet alleen de acceptatie onder de
plaatselijke bevolking, maar men kwam zo ook ge-
makkelijker aan informatie over ophanden zijnde
aanslagen. 

Het Nederlandse ontwijkgedrag wordt niet ver-
klaard door de slachtofferhypothese, die zegt dat het
thuispubliek geen dodelijke slachtoffers duldt. Zeker
na de omschakeling op een vrijwilligersleger is voor de
publieke acceptatie het accent verschoven naar de legi-
timiteit van het optreden. De gebeurtenissen rond de
val van Srebrenica in 1995 hebben deze ontwikkeling
maar tijdelijk onderbroken. De verklaring voor de
Nederlandse terughoudendheid ligt waarschijnlijk eer-
der in een combinatie van de vrees (ook bij het pu-
bliek) dat Nederland wordt betrokken in situaties
waarop het geen greep heeft, het stelsel van parlemen-
taire coalitiekabinetten, die bij interne onenigheid nu
eenmaal sneller ten val komen, en de traditionele hang
naar neutraliteit en afzijdigheid en de afkeer van oor-
log, die zowel uit deze omstandigheden voortvloeit als
hun uitwerking versterkt. 

De houding van het publiek is het best te kenschet-
sen als voorzichtig, zoals naar voren komt in opinie-
onderzoek. Kort voor het uitbreken van de Irakoorlog
vond bijvoorbeeld een meerderheid dat de Nederland-
se troepen in Afghanistan zouden moeten worden
teruggetrokken als er ernstige aanslagen zouden ko-
men als gevolg van de Irakoorlog.15 De bevolking had

duidelijk geen zin in guerrillaoorlogvoering. Met dat
gegeven had elke Nederlandse regering te werken. 

Groeiende betrokkenheid in Afghanistan
De Afghaanse interventie had een stevige wettelijke
basis. De Verenigde Naties erkenden het recht op zelf-
verdediging, vastgelegd in artikel 51 van het vn-Hand-
vest, waarop de Verenigde Staten de interventieactie
Enduring Freedom van oktober 2001 baseerden en er is
geen twijfel aan dat de navo-troepen er zijn op uitno-
diging van de wettelijke Afghaanse regering. De
Afghanen vormden na het Amerikaanse succes in de
oorlog op vn-initiatief een constitutieve vergadering
in Bonn. Die gaf de Veiligheidsraad het mandaat voor
een veiligheidsmacht, die werd opgericht onder resolu-
tie 1386. De International Security Assistance Force
(isaf) kreeg de bevoegdheid alle noodzakelijke maatre-
gelen te treffen om te garanderen dat de nieuwe inte-
rim-regering van Afghanistan, die op 22 december
2001 in Kabul was gevormd, in een veilige omgeving
kon werken. De vn-resolutie van 13 oktober 2003
breidde die taak uit tot andere delen van Afghanistan.
De overgangsregering-Karzai kreeg in december 2004
een kiezersmandaat, nadat Karzai zelf in oktober 2004
tot president was gekozen.

isaf opereerde naast de door de Amerikanen gedo-
mineerde operatie Enduring Freedom, uitgevoerd door
11500 militairen, onder wie 8500 Amerikaanse, van de
Coalition Joint Task Force (cjtf). Deze laatste voerde
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het offensief uit tegen de Taliban en Al-Qaeda. De
Verenigde Staten wilden vanaf het begin niet met troe-
pen deelnemen aan de wederopbouw van Afghanistan,
dat mocht isaf gaan doen. isaf had dus geen offensie-
ve taak, maar mocht zich wel verdedigen, assisteerde
bij de training van leger en politie en gaf geniesteun bij
het herstel van wegen en bruggen. Nederland nam
vanaf begin 2002 deel aan isaf met 200 man, die in
drie districten van Kabul opereerden. Al snel bleek dat
men zich niet gemakkelijk uit de Afghaanse operatie
kon terugtrekken. Eind juni 2002 werd de missie, die
eerst tot 21 juli zou duren, met een halfjaar verlengd.
Men kan de Afghaanse overgangsregering, die in juni
2002 wordt verwacht, toch niet laten zakken, meende
minister De Hoop Scheffer. 

Maar bijna tegelijkertijd maakte de Duitse defen-
sieminister Peter Struck, daarbij voor zijn beurt spre-
kend, bekend dat Nederland en Duitsland samen zes
maanden het bevel zouden gaan voeren over isaf na de
verwachte verlenging van het isaf-mandaat in januari
2003. Dat besluit was in Den Haag nog niet gevallen.
Nederland had er geen geld voor en wilde in Afgha-
nistan eigenlijk afbouwen, vanwege de hoge kosten en
om het regeerakkoord uit te voeren waarin stond dat
het zou teruggaan naar drie in plaats van vier gelijktij-
dige vredesoperaties.16 Ook hier verminderde de
Nederlandse speelruimte. Duitsland wilde de verhou-
ding met de Amerikanen verbeteren na zijn verzet te-
gen militair ingrijpen in Irak, en wilde nu langer in

Afghanistan blijven. Het had daar 1200 soldaten, nau-
welijks minder dan de Britten, en was logischerwijs
aan de beurt voor het roulerend commando van de
operatie. Nederland exploiteerde samen met Duits-
land een legerkorpshoofdkwartier sinds het zijn leger
tot onder korpsgrootte had ingekrompen en kon nu
moeilijk tegen de wens van Struck ingaan om dat
hoofdkwartier voor dit doel te gebruiken. 

Washington wilde bovendien een uitbreiding van
het mandaat van isaf met taken buiten Kabul, maar
de twintig isaf-leveranciers, onder wie Nederland, re-
ageerden daar negatief op. In september begonnen de
Verenigde Staten druk uit te oefenen op De Hoop
Scheffer, die, inmiddels demissionair, Powell in Was-
hington moest antwoorden dat in Den Haag ‘nog
geen begin van politieke besluitvorming’ had plaats-
gevonden over de isaf-commandovoering.17 Pas op 10
oktober 2002 hakten Balkenende en Schröder in Ber-
lijn de knoop door. Het kabinet werd voor een fait ac-
compli gesteld, want nog diezelfde week viel het.
Nederland en Duitsland hielden vast aan hun eis dat
de isaf-taak tot Kabul beperkt zou blijven. Op dat
moment was de hoop nog dat de Nederlandse bijdra-
ge aan isaf beperkt zou blijven tot één periode.
Nederland en Duitsland wilden aan hun internatio-
nale plicht voldoen nu de sfeer nog goed was en het
mandaat overzichtelijk.18 Eind november ging de
Tweede Kamer akkoord met de commandovoering,
die 400 man en 65 miljoen euro extra ging kosten, op
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voorwaarde dat dit ook de laatste periode zou zijn
voor Nederland. 

Naast de grondtroepen voor isaf had Nederland
vanaf oktober 2002 zes F-16’s gestationeerd op Ganci
Airbase bij Manas International Airport in Bisjkek,
Kirgizië, waar ze samen met Deense en Noorse F-16’s
een squadron vormden. Het kabinet verlengde de ver-
blijfsduur in februari tot een jaar. In augustus 2003
bombardeerden ze met precisiegeleide bommen een
concentratie Taliban, van wie ze er veertig doodden.19

De F-16’s werden teruggetrokken in april 2003, maar
in september 2004 kwamen er vier terug voor een ver-
blijf van enige maanden om de presidentsverkiezingen
in Afghanistan te beveiligen, en op 1 april 2005 kwa-
men ze opnieuw terug en bij het Uruzgan-besluit van
december 2005 waren andermaal zes F-16’s en zes Apa-
ches inbegrepen. 

In de zomer van 2003 naderde het einde van Neder-
lands betrokkenheid bij isaf. Het werd steeds duidelij-
ker dat de veiligheidssituatie in Afghanistan verslech-
terde, maar de troepenleveranciers voor isaf wilden
nog steeds niet buiten Kabul opereren. isaf-comman-
dant Norbert van Heyst pleitte voor een tussenoplos-
sing: het opzetten van provinciale opbouwteams (Pro-
vincial Reconstruction Teams, prt’s) naar Amerikaans
voorbeeld. Dit waren vrij kleine militair-civiele eenhe-
den die in de provinciehoofdsteden de openbare orde
hielpen handhaven en allerlei opbouwend werk
deden.20 Duitsland stond wegens Irak bij Amerika in

het krijt, en wilde meer troepen leveren als er maar een
ruimer isaf-mandaat kwam. Dat gebeurde in oktober
2003. 

In die tijd bezochten De Hoop Scheffer en Balken-
ende het Witte Huis, waar de eerste op gesprek was
voor zijn benoeming als secretaris-generaal van de
navo. Deze benoeming kan worden gezien als een be-
loning van Nederland voor bewezen diensten. Het be-
tekende natuurlijk tevens dat Nederland de taak in
Afghanistan niet zou laten schieten. Op 2 december
trad de bewindsman af om zich aan zijn nieuwe taak te
gaan wijden. Die werd steeds belangrijker in Afgha-
nistan. De navo had in augustus 2003 de isaf-leiding
van Nederland en Duitsland overgenomen, maar
kampte met grote tekorten, vooral in helikopters en
manschappen. Scheidend secretaris-generaal Geroge
Robertson vroeg staande de navo-vergadering van 1
december om extra bijdragen en minister Kamp bood
zonder ruggespraak met Den Haag vier Apaches met
60 tot 100 man ondersteuning aan, in de hoop ook bij
de anderen spontane aanbiedingen los te maken.21 Het
kabinet maakte er op 30 januari 2004 zes Apaches en
135 man van, voor een halfjaar. Uiteindelijk werden
deze Apaches op 1 april 2005 teruggetrokken, maar
volgens de commandant van isaf was al weer toege-
zegd dat ze in oktober 2005 zouden terugkeren.22

Met De Hoop Scheffer als secretaris-generaal van de
navo was afzijdig blijven van Afghanistan geen optie
meer. De Verenigde Staten wilden wegens de proble-
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men in Irak alle Afghanistanoperaties aan de navo
overdoen. Maar zelfs het geheel van de isaf-taken ging
het bondgenootschap al te ver. Op de navo-top in
Istanbul van 28-29 juni 2004 werd besloten dat isaf
vijf (van de ruwweg twintig geplande) Provincial Re-
construction Teams zou overnemen en het had De
Hoop Scheffer veel moeite gekost om het personeel
voor enkele van die prt’s bijeen te krijgen. Daarom
moest Nederland minimaal één zo’n team leveren. Mi-
nister Kamp moest veel en hard onderhandelen om de
mannen op een veilige plek uit de wind te krijgen. Bal-
kenende maakte de missie in Istanbul bekend. Neder-
land zou 150 man, vooral luchtmachtmilitairen, naar
Pol-e-Khomri sturen voor het prt in de provincie
Baghlan.23 Landmachtsoldaten moesten het detache-
ment beschermen. 

De taak van het prt werd aanvankelijk nogal mini-
malistisch omschreven als het observeren van de situa-
tie en, waar mogelijk, het bemiddelen bij conflicten.
Netwerken, noemde minister Kamp het later. Feitelijk
hield men zich bezig met watermanagement tegen
overstromingen, explosievenopruiming en inname van
wapens, maar ook scholen opzetten en bruggen bou-
wen, het organiseren van Internationale Vrouwendag,
het vreedzaam oplossen van een dreigende etnische
crisis en het inventariseren van vernietigde papavervel-
den behoorden tot de bezigheden. Het winnen van de
hearts and minds was een belangrijk doel, maar als de
opiumboeren opstandig werden, kon het prt worden

versterkt met soldaten uit de strategische reserve van
isaf, zoals de Noorse Quick Reaction Force (qrf) uit
Mazar-e Sharif.24

De Amerikanen bleven aan Nederland trekken om
ook gevechtstaken op zich te nemen. Een mooie over-
gang tussen opbouwen en offensief vechten vormde de
verkenningstaak waarin de Nederlandse Special Forces
(commando’s) zijn gespecialiseerd. Het kabinet stelde
op 25 februari 2005 250 man en vier helikopters ter be-
schikking van de Coalition Joint Task Force voor een
langeafstandsverkenningstaak. De groep bracht een
jaar lang ‘de oorlog bij de tegenstander’, bracht Zuid-
Kandahar in kaart en raakte af en toe in gevecht. Het
was ‘de meest uitdagende missie’ van de voorbije
jaren.25

Deze uitzending was anders dan andere. De Special
Forces van de verschillende landen kennen elkaar en er
doet zich tussen de landen zelfs een zekere internatio-
nale specialisatie voor. Het werk onttrekt zich aan de
openbaarheid en is politiek zelfs wat minder beladen
dan dat van gewone troepen. Zelfs de Fransen hadden
tweehonderd man Special Forces in Afghanistan. Maar
het gevolg was dat de steun in de Tweede Kamer af-
brokkelde, omdat de pvda-fractie bij de parlementaire
behandeling in maart uit de boot viel. Zij vond dat er
geen garanties waren dat arrestanten van de Nederlan-
ders niet in een Afghaans Guantánamo Bay zouden te-
rechtkomen. Ook Nederlandse militairen konden wel-
licht ooit worden vervolgd voor het overdragen van
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Taliban aan een land dat de Geneefse Conventie niet
op hen wilde toepassen. Het was voor het eerst sinds
de invoering van het Toetsingskader van 1997 voor mi-
litaire uitzendingen dat kamerbrede steun minus klein
links ontbrak. Na afloop van hun missie werd een deel
van de Special Forces bij het detachement voor Uruz-
gan gevoegd. In april 2005 werd er ook nog eens voor
drie maanden een mariniersbataljon gestuurd om de
verkiezingen te beveiligen.26

Uruzgan
Rond die tijd was al duidelijk dat Nederland er niet
aan zou ontkomen ook een bijdrage te leveren aan de
nog te ontplooien navo-activiteiten in zuidelijk
Afghanistan.27 Ook daar wilde men meer dan alleen
achter de Taliban aanjagen. Het opbouwwerk van isaf
was in dit bastion van Taliban-aanhangers dringend
noodzakelijk. De Amerikanen wilden op termijn een
fusie van Enduring Freedom en isaf tot een strijdmacht
met een gemeenschappelijk mandaat, zoals ze al op 6
februari 2004 in München duidelijk maakten. Maar
Frankrijk en Duitsland bleken daarvoor niet te voelen
toen de zaak in oktober aan de orde was.28 Dit bete-
kende dat de isaf -troepen voor hun eigen veiligheid
zouden moeten zorgen en dus op zijn minst een ge-
mengd karakter krijgen. Er zouden twee Provincial Re-
constructions Teams komen, maar dus ook troepen die
als schild voor de opbouwwerkzaamheden zouden die-
nen. 

De navo besloot in het najaar van 2005 om isaf eerst
medio 2006 in het zuiden te posteren en later in het
oosten. Nederland onderhandelde zeer langdurig met
de Amerikanen, Afghanistan en verschillende bondge-
noten. Het wilde in de waarschijnlijk moeilijke missie
niet alleen staan en vond uiteindelijk Australië bereid
een paar honderd gevechtstroepen te sturen. 

De provincie Uruzgan, die Nederland kreeg toege-
wezen, leek relatief rustig, maar was volgens de aivd
een ‘complexe en risicovolle provincie’, met sterke
banden met de Taliban en een bijzonder zwak bestuur.
Daarnaast was het etnisch zeer verbrokkeld en tussen
de stammen bestonden spanningen.29 Het isaf-deta-
chement zou wat de veiligheid betreft zijn eigen broek
moeten ophouden en niet steeds een beroep kunnen
doen op de Amerikanen, maar het zou wel kunnen
worden meegesleept in de guerrillastrijd. Het kabinet
kon in noodgevallen een beroep doen op isaf -batal-
jons in de aangrenzende provincies en sloot een aparte
overeenkomst met de vs voor hulp in noodgevallen.30

Maar wat kon er van de opbouw terechtkomen als de
veiligheid zo precair was? Verder probeerde men het
voorstel Guantánamo-proof te maken om de pvda
binnenboord te houden. Het kabinet kwam onder
grote spanning te staan toen in december 2005 de be-
slissing moest vallen. d66-fractieleider Boris Dittrich
keerde zich in december al meteen faliekant tegen de
uitzending. Hij liet echter na met het kabinet te bre-
ken en probeerde een ‘betekenisvol deel’ van de oppo-
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sitie mee te krijgen,31 iets waarin hij niet slaagde. Was
de pvda ook niet meegegaan, dan was het tapijt onder
de uitzending wellicht weggetrokken, maar omdat na
een hoorzitting duidelijk was dat de pvda het voorstel
zou steunen, haalde d66 alsnog bakzeil. Dittrich trad
af als fractievoorzitter, daarmee nog bijdragend aan de
slijtage van d66 onder het kabinet-Balkenende ii. 

Tragisch voor zijn partij lijkt dat Dittrich te vroeg
had gevlamd. De situatie was al aan het verslechteren
terwijl in Nederland de besluitvorming eindelijk werd
afgerond. Pas in de lente van 2006 begon de navo een
punt te maken van de steeds toenemende Taliban-acti-
viteiten. Volgens het beoogde isaf-3 Mission Statement
op basis waarvan de Nederlandse beslissing was geno-
men, zou isaf zich concentreren op reconstructie en
stabilisatie; over militaire dreigingen werd nauwelijks
gesproken. In feite waren de Taliban zich voor het eerst
in jaren aan het hergroeperen en maakten ze zich op
voor grote voorjaarsoffensieven in het zuiden om ge-
bruik te maken van de komende commandowisseling
tussen de Amerikanen van de Coalition Joint Task Force
en de Europeanen van isaf-3.

Tegelijk rekruteerden ze actief zelfmoordterroristen
in Pakistan voor een Irak-style campagne van zelf-
moordaanslagen in Afghaanse steden.32 Terwijl de Tali-
ban sterker werd, verzwakte de navo. Deze had de lid-
staten al in 2005 zonder succes verzocht om een opera-
tionele reserve op bataljonsgrootte (1000 man) ter
beschikking te stellen.33 Toen in februari 2006 een

Fins-Noors prt in het westen van het land werd aange-
vallen, waren er geen navo-troepen beschikbaar om de
aanval af te slaan, of ze waren op grond van politieke
afspraken niet inzetbaar voor gevechten. In maart
2006 sprak het Defense Intelligence Agency tijdens
een hoorzitting in Washington van een grotere bedrei-
ging voor de uitbreiding van het regeringsgezag ‘dan
op enig moment sinds 2001’.34

Dat kon zo niet doorgaan. De Rules of Engagement
van isaf-3 werden aangescherpt. Al in mei 2006 refe-
reerde isaf-commandant generaal David Richards aan
isaf-3 als een ‘gevechtsoperatie’. Het fijne onderscheid
dat regeringen als de Nederlandse maakten tussen de
antiterreuroperaties van de Amerikanen in Enduring
Freedom en de low-level counter-insurgency in de nieu-
we taakomschrijving van isaf woof hij weg ten over-
staan van Europese parlementariërs: die twee types
operaties kon je nu eenmaal niet altijd uit elkaar hou-
den.35 Het voorjaarsoffensief van de Taliban was het
hevigste sinds 2001. Volgens Afghaanse en buitenland-
se gezagdragers, alsook plaatselijke dorpsbewoners,
maakten de Taliban gebruik van het tekort aan Ameri-
kaanse troepen, die de operaties in Zuid-Afghanistan
overdroegen aan isaf.36

In de nazomer van 2006 werden 100 Nederlandse
militairen ingezet voor operatie Medusa buiten Uruz-
gan tegen Talibantroepen.37 Weliswaar in een verdedi-
gende positie, maar toch een die essentieel was voor de
afgrendeling van het slagveld. Met een dergelijke tijde-
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lijke inzet van stoottroepen elders was altijd rekening
gehouden, maar nadrukkelijke uitspraken in Neder-
land volgens welke dit een uitzondering moest blijven,
vielen slecht in de navo.38 Op 15 september noemde
Albert Vermeij, de hoogste Nederlandse militair in
Afghanistan, de Nederlandse missie in Uruzgan ‘dwei-
len met de kraan open’ zolang Pakistan de grens met
Afghanistan niet beter afsloot.39 Het is bijna tekenend
voor het kabinet-Balkenende dat het ten tijde van deze
strubbelingen als parlementair minderheidskabinet af-
hankelijk was van de gedoogsteun van de lpf, die de
missie alleen als spijtoptant had gesteund.40

Irak
Van juli 2003 tot april 2005 dienden 1200 Nederlandse
militairen in Irak als onderdeel van de Stabilisation
Force Iraq. sfir hoorde niet bij de Brits-Amerikaanse
bezettingsmacht, maar vormde een stabiliserings-
macht in de betrekkelijk rustige provincie Al Muthan-
na. Tijdens de missie verloren twee Nederlandse solda-
ten het leven en verschillende Irakezen werden door
Nederlandse troepen gedood bij doorlaatposten of tij-
dens patrouilles. Kon in Afghanistan nog een beroep
kon worden gedaan op artikel 51 van het vn-Handvest,
de rechtvaardiging van de Irakoorlog lag heel wat
moeilijker. Hierdoor had het kabinet meer moeite met
de fijnafstemming van de Nederlandse militaire bij-
drage. De regering volgde de Amerikaanse lijn, een
compromis tussen Powell en de haviken, volgens wel-

ke de Veiligheidsraad niet kon worden gepasseerd,
maar ook geen veto op militaire actie bezat.

Minister De Hoop Scheffer noemde in september
2002 een nieuwe vn -resolutie ‘wenselijk’ om een inval
te legitimeren. Wenselijk, maar gelet op resolutie 1441
niet beslist noodzakelijk, verduidelijkte de regering
een halfjaar later: de vraag was niet of de aanval mocht,
maar of hij moest.41 Nu was juridisch weliswaar een
ketenargument voor interventie als ‘passende maatre-
gel’ te construeren,42 maar daarmee op werd op zeer
dun ijs geschaatst. Omdat Frankrijk uitdrukkelijk een
nieuwe resolutie had geëist als men ten strijde wilde
trekken, kan men stellen dat de Veiligheidsraad de la-
tere Amerikaanse interpretatie van resolutie 1441 al op
voorhand had verworpen. Het volkenrechtelijke
dame-offer leverde geen winst elders op.

Na de oorlog bleek Irak naar bekend geen massaver-
nietigingswapenprogramma’s te hebben en de in Ame-
rika beschikbare bewijzen en aanwijzingen voor het
tegendeel waren deels gefabriceerd of verdraaid en
deels alarmistisch geïnterpreteerd. Dat er helemaal
niets meer was, had niemand ooit beweerd, maar na
2003 werden alleen 500 oude, verroeste zenuwgasgra-
naten uit de jaren tachtig gevonden.43 De foto’s van
mobiele laboratoria voor het aanmaken van biologi-
sche wapens bleken achteraf fout geïnterpreteerd. Dit
was geen verrassing: juist omdat de verificatie van deze
wapens nog moeilijker is dan die van andere massaver-
nietigingswapens, hadden de Verenigde Staten zich al
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maanden voor 11 september teruggetrokken uit de be-
sprekingen over een streng verificatieprotocol bij het
Biologische-Wapenverdrag. De regering-Clinton was
veel voorzichtiger geweest met haar interpretaties van
de schaarse beschikbare gegevens. Zij zag bijvoorbeeld
in de herbouw van een chemische-wapenfabriek geen
bewijs voor de hervatting van de productie, aangezien
de outillage vele malen kostbaarder was dan de muren
van het gebouw.44 Anderzijds waren onder de rege-
ring-Bush analyses van hen die het hoofd koel hielden
stelselmatig genegeerd, zelfs als die analyses afkomstig
waren van weinig tot appeasement geneigde organisa-
ties als de Amerikaanse luchtmacht, die het mogelijke
gebruik van onbemande Iraakse vliegtuigjes voor het
afwerpen van bommen een fabeltje had genoemd. 

Het meest open over het gebrek aan bewijs was de
laatste wanhopige poging waarmee het Verenigd Ko-
ninkrijk de oorlog wilde voorkomen. Half maart 2003
kwam het met een lijst met aantijgingen en eisen
waaraan Irak minimaal zou moeten toegeven, wilde
het een invasie ontgaan. Men kan hieruit concluderen
dat alleen over deze lijst absolute zekerheid bestond.
Maar met twee ondergeschikte en zelfs discutabele
punten hadden de Iraki’s al ingestemd, twee punten
bevatten oud zeer uit de oude lijsten van de VN-in-
specteurs waarvan tot op de huidige dag niet met ze-
kerheid is vastgesteld dat de Iraki’s hierover eerder
hadden gelogen, en twee punten (zie hierboven) klop-
ten niet.45

De regering-Balkenende kon dus door alleen maar de
krant te lezen weten dat er sprake was van een schrij-
nend gebrek aan bewijs: het opstarten van een pro-
gramma voor chemische wapens en de omstreden in-
koop van clandestien uranium en centrifugebuizen
kwamen niet in de lijst voor, terwijl het item over het
biologische-wapenprogramma qua bewijs flinterdun
was. Zelfs een onverschrokken pleitbezorger van deel-
name aan de aanval als Clingendael-directeur Fred van
Staden gaf in een bijdrage aan NRC Handelsblad toe dat
‘ook na Powells indrukwekkende optreden in de Vei-
ligheidsraad [...] bij ieder weldenkend mens de twijfel
[blijft] knagen aan de volstrekte noodzaak en wijsheid
van militair optreden tegen Irak’.46 Op zijn minst had
het kabinet dus een voortzetting van het onderzoek
door de inspecteurs van de Verenigde Naties kunnen
steunen, tegen de Amerikaanse wensen in. 

Het kabinet besloot echter tot de formule dat zij
de aanval wel politiek, maar niet militair onder-
schreef. Het laatste was politiek begrijpelijk. In de
eerste plaats was het kabinet demissionair. In de
tweede plaats ontbrak eerder al de noodzakelijke bre-
de steun, omdat de pvda niet wilde meedoen. In de
derde plaats kon het cda niet tegelijk coalitiebespre-
kingen met de pvda voeren en de te vormen regering
vastleggen op een rol in de oorlog. Door deze om-
standigheden kon men een moeilijke keuze zonder
problemen ontlopen. Het tweede, de politieke steun
aan de oorlog, wat dit ook mocht betekenen, was ge-

202

JaarBoekWBS_06_Binnen_Def  19-10-2006  15:03  Pagina 202



motiveerd door politieke voorkeuren, maar niet door
de feiten. 

Daarmee wil niet zijn gezegd dat de werkelijke rede-
nen voor de Verenigde Staten om Irak aan te vallen per
definitie ondeugdelijk waren. Er waren argumenten
om een afdwingingsactie op zijn minst te overwegen,
waarvan de onwil van Irak om mee te werken met de
wapeninspecteurs niet de minste was. De onwil van de
Veiligheidsraad om in de crisis van 1997-1998 door te
pakken was een klap geweest voor de collectieve veilig-
heid. De onderdrukking in Irak was al een kwarteeuw
verschrikkelijk. Ook waren de kosten van de perma-
nente indammingspolitiek zeer hoog, niet in de laatste
plaats doordat dit voedsel gaf aan het terroristisch isla-
misme van Al-Qaeda. Bovenal fungeerde Irak als een
permanente kwaadaardige stoorzender in de regio, die
ontspanning en dialoog illusoir maakte. 

Ondanks, of misschien wel dankzij de politieke
voorkeur van het kabinet, heeft de Koninklijke Lucht-
macht mogelijk toch actief deelgenomen aan de voor-
bereiding van Operation Iraqi Freedom, door het slag-
veld te verkennen met in Kirgizië gestationeerde foto-
verkenners van het type F-16.47 Na een vpro-radio-
uitzending antwoordde minister Kamp op 2 april 2003
op Tweede Kamervragen: ‘Er hebben geen Nederland-
se militaire eenheden deelgenomen aan operaties op
het grondgebied van Irak’, een uitspraak die ruimte
laat voor vliegbewegingen, zeker vanaf een basis buiten
Irak. Het zou niet de eerste keer zijn dat ons land een

kritieke bijdrage levert aan een vriend in nood zonder
dat in de krant te willen hebben.48

In elk geval blijkt de politieke steun van het kabinet
uit de activiteiten waarvoor het de verantwoordelijk-
heid nam. Door de verdeeldheid in de navo en de kri-
tiek van de pvda was het al een politieke keuze om
mee te werken aan het Amerikaanse planningsproces
via het toezeggen van doorvoerrechten voor militair
materieel en het posteren van Patriot-lucht- en raket-
afweerraketten in Turkije. Het verzoek werd voor de
val van het kabinet gedaan. De regering probeerde de
Patriot-zending te depolitiseren door haar voor te stel-
len als het voldoen aan een Turks verzoek om hulp, dat
Nederland op grond van artikel 4 van het navo -ver-
drag niet eens zou kunnen weigeren.49 Maar een veel
routinematiger Brits verzoek aan Nederland om met
het gebruikelijke amfibische transportschip en een
eenheid mariniers mee te oefenen in de oostelijke
Middellandse Zee werd in december afgewezen, het-
geen Kamp een bittere brief van zijn collega Geoff
Hoon opleverde. 

Het kabinet zocht geen aansluiting bij vier navo-
landen die zich tegen de oorlog keerden om de diplo-
matie meer kansen te geven. Deze zagen een Ameri-
kaans voorstel voor maatregelen om Turkije te be-
schermen niet als een artikel 4-verplichting, maar als
middel om Turkije klaar te maken als basis voor het
beoogde noordelijke front tegen Irak. Frankrijk,
Duitsland, België en Luxemburg keerden zich op 22
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januari 2003 in de Noord-Atlantische Raad tegen het
steunverzoek. Op 10 februari, enige dagen na Powells
mislukte pleidooi in de Veiligheidsraad, kwamen de
Verenigde Staten terug met een verzoek om bases,
overvliegrechten, bescherming van het oostelijke
Middellandse-Zeebekken, vervanging van Amerikaan-
se troepen op de Balkan en in Afghanistan en een
navo-vredeshandhavingsmissie in Irak voor na het ko-
mende conflict. Weer reageerden Frankrijk, Duitsland
en België negatief, al zouden ze op 19 februari alsnog
akkoord gaan.50 Na de Irakoorlog stelden de vier dissi-
dente landen voor in Brussel een hoofdkwartier voor
door Europa geleide militaire operaties te vestigen.

Nederland, verscheurd door zijn dubbele loyaliteit,
stond in de kou door deze actie van de romp van de
oude ‘eeg-zes’ (van deze zes zat verder alleen Italië on-
der Silvio Berlusconi in het Bush-kamp). Balkenende
weigerde zijn handtekening te zetten onder de Brief
van de Acht van januari 2003 waarmee Blair, Josè Ma-
ría Aznar, Berlusconi en andere Europese regeringslei-
ders de anti-Amerikaanse houding van de ‘afvallige’
Duitsers en Fransen gispten. Het zou tot ruim na de
oorlog, nl. de navo-top van Madrid (juni 2003), duren
voordat de kou weer uit de lucht was.

Het demissionaire Balkenende i had in december
2002 bilateraal al met een aantal van de bovengenoem-
de Amerikaanse verzoeken ingestemd en was tijdens de
rel in de navo in gesprek over de andere. Maar de pre-
mier worstelde met de pvda, die eiste dat de navo zich

eerst achter het besluit moest scharen voordat Neder-
land met zijn bijdrage kon komen. Voor de oudtijds
vanzelfsprekende Amerika-gezindheid van de pvda was
geen ruimte meer, nu de oorlog elk moment kon be-
ginnen en de partij de demissonaire Balkenende geen
centimeter ruimte wilde geven. De pvda sprak zich uit
tegen de door Amerikanen gevraagde medewerking aan
de doorvoer van militair materieel, maar moest bakzeil
halen toen dit verzet geen weerklank vond. 

De demissionaire regering toonde zich in deze
internationale crisis gespleten en stuurloos. De vvd
verstoutte zich vanuit de wachtkamer voor de coalitie-
besprekingen te roepen dat Nederland bij de invasie
van Irak niet alleen politiek, maar ook militair moest
helpen. Samen met de lpf bepleitte deze partij bij mo-
tie om een verzoek om militaire steun niet voorshands
af te wijzen.51 Ook de regie van het cda-smaldeel liet te
wensen over. Op het moment waarop De Hoop Schef-
fer mededeelde dat de Kamer het laatste woord zou
hebben over het sturen van de Patriots, stelde Balken-
ende dat de regering zou vasthouden aan haar besluit
en een dergelijk besluit formeel niet eens aan de Twee-
de Kamer hoefde voor te leggen, vermoedelijk volgens
de redenering dat het ging om een verplichtend bij-
standsverzoek op grond van artikel 4 van het Noord-
Atlantisch Verdrag, een redenering die de demissionai-
re plaatsvervangend minister Kamp naar buiten
bracht. Anderzijds zegde Balkenende beoogd coalitie-
partner Wouter Bos toe om nog niet te zullen beslis-
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sen, op een moment waarop De Hoop Scheffer Powell
al een definitief antwoord had beloofd.52

Het kabinet had van aanvang af te kennen gegeven
na de oorlog een rol te willen spelen in Irak, mits die rol
zou steunen op een vn-mandaat.53 Dat was niet contro-
versieel, twee van de drie burgers vonden dat mandaat
zelfs niet nodig als Nederlandse militairen zouden gaan
helpen bij de pacificatie en stabilisering van Irak.54 Het
kabinet koos voor een bijdrage met 600 tot 700 man
aan een stabiliteitsmacht. Maar het mandaat bleek al
snel geen absolute voorwaarde en de omvang werd uit-
eindelijk veel groter. Van de pvda mocht de stabilisatie-
macht geen bezettingsmacht lijken. 

Uiteindelijk kon pas na vn-resolutie 1483 van 22 mei
2003 de knoop worden doorgehakt. De pvda stemde
voor, maar kon de gelederen niet gesloten houden; vier
dissidente leden vonden de uitzending ‘niet verant-
woord’.55 Het ging om een missie in Zuid-Irak, een re-
latief rustig gebied dat onder de jurisdictie en dus ook
de bescherming van het Britse leger in Basra viel, maar
politiek bleef de basis van de missie door de slecht ge-
managede opstand wankel. Daardoor keerde het pro-
bleem van de rechtvaardiging van de oorlog, dat vol-
gens de Amerikaanse planning had moeten verdwijnen
als sneeuw voor de zon, steeds weer terug. Het kabinet
bleef uitdragen dat Iraks schending van zijn ontwape-
ningsverplichtingen voldoende rechtvaardiging bood
om de oorlog te steunen, al bleken de gevreesde massa-
vernietigingswapens in Irak niet te bestaan.56

In februari speculeerde Kamp op een verlenging van
de Irakmissie en kwam daarbij in botsing met het
Tweede Kamerlid Bert Koenders.57 Voorjaar 2004 ver-
slechterde de situatie. Er waren meer aanslagen op
troepen en kampementen, evenals schietincidenten.
Het kabinet stuurde extra mortieropsporingsradars.
Een sergeant werd gedood door een aanslag met hand-
granaten. In mei 2004 stuurde het kabinet zes Apache-
gevechtshelikopters.58 De verlenging van de missie
leek af te hangen van de steun van de lpf. De pvda
had bij monde van Wouter Bos ten tijde van de aansla-
gen in Madrid aangegeven dat het ‘mooi was geweest’
en de pvda-fractie was nog steeds intern verdeeld. Zij
formuleerde bij monde van Koenders echter drie voor-
waarden voor haar goedkeuring: een robuustere vn-
rol, steunend op een nieuwe vn-resolutie, het optre-
den van een soevereine Iraakse regering, en een verdere
internationalisering van de vredesmacht.59 Deze voor-
waarden gingen, niet volledig onverwacht, tijdig in
vervulling. Op 1 juni 2004 maakte de installatie van de
Iraakse interimregering de weg vrij voor resolutie 1546,
die de multinationale macht het mandaat gaf om alle
noodzakelijke maatregelen voor veiligheid en stabi-
liteit te geven. De Tweede Kamer besloot op 11 juni
toen voor een laatste verlenging met acht maanden,
met alleen de stemmen van sp en GroenLinks tegen.60

Op 7 maart 2005 kwam een officieel einde aan twintig
maanden Nederlandse missie in Irak, waaraan ruim
7000 militairen deelnamen. 
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Tot slot 
De aanslagen van 11 september openden in Nederland
niet zoals in de vs een reservoir aan publieke steun
voor een oorlogspolitiek. Die steun ontstond ook niet
toen de moord op Van Gogh een korte maar hevige
periode van crisisgevoelens inluidde. De Iraakse mas-
savernietigingswapens vormden absoluut geen clear
and present danger. Gezien de verdeeldheid in Europa
had Nederland de handen vrij om de vs al dan niet te
steunen. Waarom werd dan toch snel en instinctief
voor de interventies in Irak en Afghanistan gekozen? 

Het antwoord lijkt te liggen in een gebrek aan alter-
natieven. De Atlantische oriëntatie had sinds 1999
weer aan kracht gewonnen, na de meer dan teleurstel-
lende ervaringen met ‘het uur van Europa’ in Bosnië
en de gênante Europese defensiezwakte in Kosovo.
Van animo voor een Europese buitenlandse politiek
was in Brussel allang geen sprake meer. Nederland kon
niet met het vingertje wijzen, want ook bij ons was de
gestage afkalving van de defensie-inspanning onder
linkse en rechtse kabinetten doorgegaan met de van-
zelfsprekendheid van een natuurkracht.

In de tweede plaats hadden dissidente navo-landen
als Frankrijk en Duitsland alternatieven die Nederland
niet bezat. Frankrijk wilde de Amerikanen alleen à la
carte steunen en was ook los daarvan meer geneigd tot
interventie-inspanningen in Afrika, al dan niet onder
vn-vlag. Duitsland kon de toorn van Washington ont-
lopen door het sturen van zeer substantiële troepen-

contingenten naar het relatief gevaarloze noordelijk
Afghanistan. Meer dan Nederland kon het daarbij
voorwaarden dicteren.

In de derde plaats leek de voortgezette keuze voor
Amerikaanse hegemonie nog steeds het enige alterna-
tief voor een vrij stuurloos internationaal systeem,
waarin multilaterale samenwerking niet vanzelfspre-
kend en zonder Amerika onmogelijk is. Den Haag had
het Amerikaanse leiderschap in de navo na 1990 node
gemist. Dat Amerika in de oorlog tegen terreur wat
opdringerig werd, leek een tijdelijk euvel. Ten slotte
werd goed begrepen dat ook de Amerikanen na Bush
hun eigen belangen boven alles zouden blijven stellen,
omdat door het afgenomen strategische belang van
Europa de relatieve goedgeefsheid uit de Koude Oor-
log voorbij was. Nederland voelde om deze redenen
een extra impuls om zijn best te doen de Britse oriën-
tatie op enige afstand te volgen. Amerika moest zoveel
mogelijk aan het Europese continent worden gebon-
den. 

Daarnaast moet de deelname aan de interventie-
operaties in Afghanistan en Irak ook worden gezien als
aanbodgestuurd gedrag. Nederland had na de Koude
Oorlog wat er van zijn defensie-apparaat was overge-
bleven, niet voor niets relatief goed onderhouden.
Ook de pvda zag de ombuiging naar interventietaken
als een noodzakelijke modernisering. Nu zich een
dringend probleem voordeed waarvoor de inzet van
dat apparaat geëigend leek, bestond de keuze om het
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Nederland altijd met de mond geprezen, maar met de

voeten gemeden. Het is tijd om de onderliggende vra-
gen opnieuw te stellen. Een tweede conclusie moet lui-
den dat we geen greep kunnen houden op ons buiten-
lands beleid als we niet beter ons best doen om te be-
grijpen wat er buiten de landsgrenzen aan de hand is.
Instinctieve bondgenotentrouw, blinde besluitvaardig-
heid en sympathieke drogredenen voldoen niet meer.
Het beleid hoort onderwerp te zijn van een geïnfor-
meerd publiek debat en moet principieel worden ge-
baseerd op en steeds worden geëvalueerd met behulp
van wetenschappelijk verantwoorde inzichten.
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Tijdens de jaarlijkse fotomanifestatie Visa pour l’Image
in het Zuid-Franse Perpignan worden ’s avonds op het
Campo Santo-plein een week lang in september foto-
series getoond. Op een reuzenscherm worden twee uur
lang zonder uitzondering zware onderwerpen – Irak,
Libanon, Darfur – geprojecteerd. Ze zijn geprodu-
ceerd en worden bekeken door de top van de fotojour-
nalistiek. Buiten de bekende brandhaarden worden
vooral de onbekendere voortsluimerende conflicten en
lokale humanitaire drama’s getoond. Het festival geldt
als de belangrijkste ontmoetingsplek van de topfoto-
grafen ter wereld.

De tweeduizend toeschouwers op de tribune zijn
duidelijk opgelucht wanneer de serie portretten van
politici wordt getoond. Er is een bevrijdend lachsalvo
bij het zien van de grimassen van Georges W. Bush,
Nicolas Sarkozy en Angela Merkel. Alle wetten van de
slap-stick worden hier bewezen: de komische effecten
van struikelen, hoofdstoten, botsen. Nog grappiger
zijn de schuine blikken van partners of de vertrokken
gezichten bij een beleefdheidskus. Jacques Chirac en
Cherie Blair zijn favoriet. Enige jaren geleden sprak
Holland nog een woordje mee. Jan Peter Balkenende

werd hier steevast opgevoerd als de Harry Potter de la
Hollande. Waar de man voor stond wist nog niemand
en was van geen enkel belang, hij was vooral grappig
om te zien. De humoristische portrettenreeks van
Agence France-Presse blijft een merkwaardig genre op
een serieus podium.

Inmiddels heeft de premier begrepen dat het ver-
standig is enige aandacht aan het imago te besteden.
Het blijft echter laveren tussen het staatsmanschap en
de populaire jongen. Op het podium van de wereldtop
moet hij autoriteit uitstralen, maar op de tribune moet
hij een van ons zijn. Dat is niet eenvoudig voor een
bijzonder hoogleraar christelijk-sociaal denken uit het
Zeeuwse Kapelle, gewend om zonder opsmuk zijn
taak te verrichten.

Het gevaar loert constant, want het blijkt niet uit-
sluitend om de inhoud te gaan. De pers jaagt voortdu-
rend op spontaan gedrag, op ‘grappig’ beeld. De pre-
mier, dasje los, bij het balletje trappen, op een skatebo-
ard of bij een missverkiezing levert altijd wel iets op.
Een televiesieprogramma probeerde Balkenende te
verleiden om rondjes te scheuren aan het stuur van een
vette Hummer op het strand bij Scheveningen. De
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premier nam nog wel plaats achter het stuur, maar het
gaspedaal bleef onberoerd. Aanval afgeslagen.

Een grillige traditie van openbaarheid1
Sinds de Duitse fotograaf dr. Erich Salomon in de ja-
ren dertig zijn camera heeft gericht op regering en par-
lement, zijn politici zich bewust van het effect van het
beeld op het electoraat. Wanneer Salomon zelfs bij de
huiselijke maaltijd van de familie Colijn weet door te
dringen, zit de minister-president als een staatsman
achter zijn bord, geheel volgens de verwachting van
het publiek. Door het gebruik van een snelle camera,
verlost van de opzichtige flits, is Salomon de eerste die
erin slaagt de bijeenkomsten in de Tweede Kamer en
het wandelgangenoverleg spontaan te registreren. Ge-
wichtige heren overleggen, met af en toe een lachje
naar de fotograaf, die er trouwens zelf ook onberispe-
lijk uitzag. Het enige dat hem onderscheidde van zijn
omgeving, was zijn camera. 

Na de oorlog blijft er jarenlang een formele verhou-
ding bestaan tussen de fotojournalistiek en de politiek.
Er heerst rust en respect. De buitenlandse paparazzi
krijgen dan ook de schuld als er wat te opdringerig
wordt geopereerd gedurende de Greet Hofmans-affai-
re. Alhoewel nog steeds aangesproken met ‘Excellen-
tie’is het minister van Buitenlandse Zaken Joseph
Luns die het stijve protocol weet te verbreken met ei-
genzinnig gedrag en een knipoog naar de camera. Hij
is in die tijd een uitzondering.

Halverwege de jaren zestig weet fotograaf Dolf Tous-
saint zich als eerste echt in alle vrijheid te nestelen in
de Tweede Kamer. Hij baant de weg voor een reeks ge-
passioneerde parlementaire fotografen die zich vastbij-
ten in het dagelijkse politieke spel. Het is zijn verdien-
ste dat er daarna meer belangstelling voor de ‘politieke
plaat’ komt. Collega’s als Han Singels en Vincent
Mentzel verfijnen zijn techniek om de emotie van de
politicus te registreren.

De veranderingen in de maatschappij van de jaren
zestig en zeventig tonen zich ook in het parlement. In
de huiskamer van de oude Tweede Kamer beginnen
de spijkerbroeken zich af te zetten tegen het driedelig
grijs. Een steeds groter aantal fotografen voelt zich
aangetrokken door het politieke spel in Den Haag.
Op foto’s uit die periode valt op hoe vrij de pers zich
beweegt tussen de groene bankjes. De dag- en week-
bladen hebben een niet eerder vertoonde belangstel-
ling voor politieke onderwerpen. Er gaat geen dag
voorbij of er is in de dagbladen wel een foto te zien
met ergens een spandoek in beeld. Actiegroepen ver-
zinnen steeds vaker ‘ludieke acties’ om de aandacht te
trekken. 

Onder de politici is Hans Wiegel de eerste echte
liefhebber van het medium. Hij zoekt de confrontatie,
weet de rollen om te draaien en zoekt de lens letterlijk
op. Hij knoopt het vest dicht en eist het rechtstreekse
oogcontact met de kijker, waar de fotograaf maar al te
graag gebruik van maakt.
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Joop den Uyl, in het metier behendig, maar voor de
camera eerder onwennig, wordt aan het eind van
zijn carrière steeds vaker van achteren in beeld ge-
bracht met een onder een zware last gebogen rug,
waar de fotograaf óók maar al te graag gebruik van
maakt. Zoals Joop van Tijn in Vrij Nederland op-
merkte: ‘Den Uyl is voor ons kijkers of lezers pas ge-
worden wie hij was doordat hij langzamerhand op
de foto’s van Toussaint en Singels is gaan lijken. Den
Uyl was zonder hun camera nooit de vermoeide held
geworden, [...] die altijd met die trieste, maar vast-
beraden glimlach wel een heuvel vindt om tegenop
te tornen.’

Dries van Agt heeft zich altijd als een open en be-
reidwillig object aan de pers aangeboden. Stukje op de
racefiets: geen probleem. Prins carnaval: Alaaf! Als
fotograaf Hans van de Bogaard hem ’s nachts tijdens
de verkiezingscampagne in Limburg een trompet in de
mond ziet steken, is het Van Agt die de fotograaf
vraagt: ‘Dat heb je toch wel genomen, hè?’

Wanneer Ruud Lubbers in 1982 aan zijn recordreeks
als premier begint, heeft hij het voordeel dat de af-
stand tussen de camerapers en de politiek inmiddels
verkleind is. De jaren zeventig hadden in navolging
van Toussaint een generatie betrokken fotografen op-
geleverd die niet slechts een mooi plaatje kwamen ma-
ken. Bert Verhoeff, Werry Crone en Jan Everhard
wisten precies wanneer er wat speelde en werkten voor
periodieken die ook bereid waren het interessante

beeld te publiceren. Het was een bloeitijd voor de poli-
tieke fotografie.

De gewiekste Lubbers wist als ongeschoren macher
maar al te goed dat je beter zelfverzekerd in beeld ge-
bracht kunt worden. Het schaadt je dan niet meer
wanneer je het antwoord op de vraag wat een halfje wit
kost schuldig moet blijven. De tijden zijn nu definitief
veranderd. De invloed van televisie is zo dominant ge-
worden dat kabinetsleden zich zelfs met plezier laten
verleiden tot een verkleed optreden in spelletjespro-
gramma’s.

Op 28 april 1992, twee jaar voor de komst van Wim
Kok als premier, wordt de nieuwe vergaderzaal van de
Tweede Kamer geopend en heeft de camerapers een
nieuwe rol toebedeeld gekregen. Strengere voorschrif-
ten, minder bewegingsvrijheid in de grote ruimte voor
de fotografen. Het resultaat is een eentoniger beeld
van de Kamer, opvallend meer beeld van de wandel-
gangen en meer beeld buiten op het Binnenhof. 

Een halfjaar later start het televisieprogramma
NOVA, dat veel van het Haagse nieuws structureel
brengt op de avond voordat de krant, die een langere
productietijd heeft, op de mat ploft. De fotografen
zijn in deze periode, mede onder invloed van de televi-
sie, maar vooral omdat de kranten het nu technisch
kunnen verwerken, massaal overgestapt op kleurbeeld.

De kabinetten-Kok zijn bijna uitsluitend in kleur
vastgelegd. Het is een redelijk voorspoedige periode
die gekenmerkt wordt door beelden van een uiterst in-
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getogen premier die onder alle omstandigheden zich
zelf blijft. Ook de filmbeelden van zijn onhandige
handelen in De Keuken van Kok, waarin hij met een
computermuis voor het eerst op een scherm richt,
schaden hem nauwelijks. In 1998 heeft men nog wel
begrip voor de onkunde van een man van zijn genera-
tie. Vooral zijn leeftijdgenoten kunnen zich de situatie
wel voorstellen. Twee jaar later pleit hij voor de invoe-
ring van meer computers op scholen. Hoewel Kok
zich in de loop van acht jaar steeds beter in zijn rol
voelt en dat ook in beeld wordt geregistreerd, is het
vooral op het einde van zijn regeringsperiode dat hij
zich als staatsman laat portretteren.

De plagen van Balkenende
Na de volksopstand, veroorzaakt door Pim Fortuyn en
verhevigd door diens gewelddadige dood, hebben zich
in Den Haag niet eerder vertoonde politieke taferelen
afgespeeld. De intrede van de lpf in de Kamer leverde,
behalve politiek gooi- en smijtwerk, ook verrassend
nieuw beeldmateriaal op. Nog nooit had men zoveel
naijver, verraad en geweld in beeld gezien. Vaak zijn
het televisiebeelden die we ons herinneren, maar ook
de huidige generatie politieke fotografen heeft een
aantal iconen van deze periode bewaard. Vooral het
eerste draaideurkabinet heeft spectaculaire, maar ook
gênante fotografie opgeleverd.

Wanneer Balkenende na het totstandkomen van het
eerste regeerakkoord met Mat Herben op het Plein een

biertje drinkt, zie je de twijfel op zijn gelaat: was ik
hier maar nooit aan begonnen. In de maanden die vol-
gen worden zijn angsten bewaarheid. Hij blijkt de
hoofdrol te spelen in een operette met een politieke
amateurvereniging. Maar het is wel een vereniging met
electorale macht die onder aanvoering van de vast-
goedjongens Den Haag eens zal gaan leren hoe je een
land bestuurt en achterkamertjes afbreekt. Kabinets-
wijzigingen nemen Zuid-Amerikaanse vormen aan.
Van juli tot oktober 2002 telt de regering 35 namen.

Een heuse vuistslag werd in het kamergebouw uit-
gedeeld door een lpf-krijtstreepkostuum en belandde
op de camera van Parool-fotograaf Serge Ligtenberg.
Het was een vorm van zinloos geweld van de straat dat
de Tweede Kamer was binnengedrongen. 

De verruwing van de omgangsregels wordt pas echt
duidelijk na de moord op Theo van Gogh. De maat-
schappelijke onrust in Nederland, ook in politiek Den
Haag, is heviger dan na 11 september en leidt tot toe-
nemend respectloos gedrag, met drastische gevolgen.
In de volgende jaren ziet men de bewaking in het
Tweede Kamergebouw toenemen. Nooit eerder kwam
een Tweede Kamerlid in beeld met achter zich een per-
soonlijke beveiligingsbeamte, nooit eerder stapte op
het Binnenhof een Nederlandse premier uit zijn li-
mousine omringd door zoveel bodyguards. 

In het land leveren de gevolgen van de hervor-
mingspolitiek van Balkenende het beeld op van ouder-
wets protest. Op het Museumplein in Amsterdam en
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op de Coolsingel in Rotterdam weet de vakbeweging
weer massa’s op de been te brengen. Kort daarop trek-
ken artsen en patiënten samen op tegen de invoering
van de Zorgverzekeringswet. 

Het splijtende optreden van minister Rita Verdonk
toont het beeld van een verdeelde samenleving, met
vooral in de noordelijke provincies een actieve solida-
riteitsbeweging met de bedreigde asielzoekers en in
Verdonks politieke omgeving het beeld van een kibbe-
lende en verbeten fanclub.

Van de drie kabinetten-Balkenende zijn veel beel-
den bewaard van een onwennige premier, die moeite
heeft met de rol van leider. Het blijkt niet eenvoudig je
loopbaan aan de top te beginnen in een land in ver-
warring. Het is slechts vijf jaar, maar het lijkt langer
geleden: wanneer op de avond van 29 september 2001
Jaap de Hoop Scheffer en het cda niet tot overeen-
stemming komen over het lijsttrekkerschap, is het het
Tweede Kamerlid Balkenende dat op het Binnenhof
Jaap droog houdt. Slechts weinigen hebben dan het
vermoeden dat deze man twee dagen later het cda zal
aanvoeren.

De nieuwe premier heeft het de eerste tijd moeilijk
met de teambuilding, maar met de installering van het
tweede kabinet-Balkenende begint het echte werk. De
in de ogen van centrum-rechts altijd linkse pers doet
haar uiterste best om de lachers op haar hand te krij-
gen met beelden van een onhandige Jan Peter, op
werkbezoek, op campagne, op buitenlandse reizen. Er

zijn trouwens opvallend veel foto’s van namaak-
Balkenendes. Nooit eerder had Nederland een mi-
nister-president die zo vaak werd geparodieerd. Bal-
kenende geeft geen krimp, weet dat hij ook internatio-
naal bekendstaat als de Dutch Harry Potter (ook bij de
bbc) en blijft zichzelf. De politieke tekenaar wordt het
wel erg makkelijk gemaakt en in de animatiefilm wor-
den zijn houding en gebaren perfect geïmiteeerd. Tot
vermaak van de lezer en kijker. Men kan zich niet
voorstellen dat van zijn voorganger Wim Kok derge-
lijke persiflages zouden zijn gemaakt.

In de eerste maanden van zijn premierschap zorgen
de erven Fortuyn voor een spectaculair populistisch
tijdsbeeld. Al woonde Balkenende even in dezelfde
straat, de ruzies vonden toen toch voornamelijk bij de
buren plaats. Bij het aantreden van Balkenende ii staat
het kabinet voor de moeilijke taak het nog verder toe-
genomen wantrouwen ten opzichte van de politiek bij
het publiek te keren. De camera wordt merkbaar op
afstand gehouden, de blikken zijn gespannen. De par-
lementaire fotopers weet ook dat er weer serieus be-
richt moet worden, maar een lichte ironie sluipt in het
beeld. Opmerkelijk is dat er echter nooit respectloos
wordt geopereerd. Van de maanden dat de premier
met een ontstoken voet kampt zijn geen ‘grappige
beelden’ bewaard. 

De grote kracht van het ‘merk’ Balkenende schuilt
in zijn herkenbare eenvoud. Hij vertegenwoordigt de
vader, de broer en de aardige buurman, een Jan Jans en
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1 Voor de gegevens uit het verleden is mede gebruik gemaakt van
T. Luijendijk en L. Zweers, Parlementaire fotografie. ...van Co-
lijn tot Lubbers, Den Haag 1987.
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de kinderen in de politiek. Voor veel Nederlanders is
Balkenende een herkenbare figuur, met herkenbare ei-
genschappen. Hij gedraagt zich zoals wij ons tussen
het Koninlijk Huis zouden gedragen, hij is een beetje
verlegen de eerste keer bij George W. Bush en hij zou
net als wij ook wel eens achter het stuur in een echte
Formule 1-racewagen willen zitten. Op het podium le-
vert hij niet het vanzelfsprekende beeld van de gezag-
drager, maar eenmaal op campagne tussen zijn mensen
in Veenendaal voelt hij zich op zijn gemak, daar is hij
thuis.

Het is moeilijk om nu vast te stellen dat de beelden
die we op ons netvlies hebben van een licht stuntelen-
de Balkenende, beeldbepalend zijn voor zijn regerings-
periode. Na de turbulente periode Fortuyn en de twee
politieke moorden is er in de maatschappij ook een
stroming ontstaan die hevig verlangt naar ‘normaal’.

Voor veel Nederlanders levert juist Balkenende dat
beeld.

Alle foto’s die de afgelopen vier jaar van de kabinetten-
Balkenende en de premier in het bijzonder zijn gepu-
bliceerd en (wereldwijd) zijn opgeslagen bij de persbu-
reaus zijn een selectie uit de enorme hoeveelheid die er
van hem is gemaakt. Wat daarvan het publiek bereikt,
is een veelvoudig gefilterde selectie. De eerste keuze
wordt door de fotograaf gemaakt: hij of zij kiest het
moment. Het fotopersbureau kiest weer uit het aan-
bod van de fotograaf en vervolgens kiest de fotoredac-
teur een of twee foto’s uit het aanbod van een veelvoud
van beeldbanken. De in dit jaarboek gepubliceerde
foto’s zijn daaruit een persoonlijke – en daarmee on-
vermijdelijk subjectieve – keuze.

noot
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Den Haag, 29 september 2001. cda-fractieleider Jaap de Hoop Scheffer is niet langer kandidaat-lijsttrekker. Dat
heeft hij laten weten aan het partijbestuur. Volgens De Hoop Scheffer is er binnen het partijbestuur te weinig
vertrouwen in hem. Na afloop van de persconferentie wandelt hij in gezelschap van fractiegenoten Joop Atsma
(links) en Jan Peter Balkenende (rechts) naar het gebouw van de Tweede Kamer. Twee dagen later zal de laatste door
het partijbestuur van het cda worden voorgedragen als lijsttrekker. foto martijn beekman/hollandse hoogte
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Den Haag, 16 juli 2002. De lpf heeft de ploeg ministers en staatssecretarissen bekend gemaakt voor het eerste kabinet-
Balkenende. Rond half zeven wordt er bier gedronken op een terras aan het Plein. V.l.n.r. Mat Herben, Cees van der Knaap
(staatsecretaris van Defensie) en Balkenende. foto martijn beekman/hh
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Langs de Hofvijver organiseren maatschappe-
lijke organisaties op Prinsjesdag 2002 de
manifestatie ‘Keer het tij’ tegen de plannen
van de regering Balkenende. Milieudefensie
laat een ‘Balkenende lookalike’ op een skelter
over een strook nieuw aangelegd asfalt rijden
onder de leus ‘Regeren is asfalteren’. 
foto michiel wijnbergh/hh
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Den Haag, 1 oktober 2002. In de lpf is een crisis ontstaan nadat de twee dissidente kamerleden Winny de Jong en Cor
Eberhard uit de fractie zijn gezet. Zij hebben bij voortduring in de media kritiek op fractieleider Wijnschenk geuit.
Voorafgaand aan de fractievergadering deed zich een incident voor toen het kamerlid T. Alblas (lpf) een fotograaf van 
Het Parool te lijf ging. Twee weken later zal een voortslepende ruzie tussen de ministers Bomhoff en Heinsbroek (beiden
lpf) leiden tot de val van het eerste kabinet-Balkenende. foto gerhard van roon/hh
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Noordwijkerhout, 30 november 2002. Geen vuiltje aan de lucht. Op het vvd-congres is Ayaan Hirsi Ali in gesprek met de
staatssecretarissen Annette Nijs (links) en Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus (rechts). foto peter hilz/hh
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Den Haag, 18 december 2002. Minister-president Balkenende is gearriveerd in de Tweede Kamer voor het debat over
normen en waarden. Het debat werd gevoerd door slechts de fractievoorzitters. Ook op de publieke tribune was het niet
vol. foto gerhard van roon/hh
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Den Haag, 12 maart 2003. Premier Balkenende
heeft het moeilijk in het Margarita-debat. Hij
krijgt steun van minister van Justitie Piet Hein
Donner. Prinses Margarita en haar man Edwin
de Roy van Zuydewijn zijn aanwezig bij het
debat in de Tweede Kamer over hun verstoorde
relatie met de koninklijke familie. Het paar heeft
onder massale belangstelling van de media een
plekje opgezocht op de publieke tribune van de
plenaire zaal. foto peter hilz/hh

Den Haag, 12 januari 2003.
Lijsttrekkersdebat van het Radio 1
Journaal in café Dudok. Het debat werd
ook rechtstreeks op televisie uitgezon-
den door het programma Buitenhof. 
Na afloop grappen Jan Marijnissen (sp)
en Wouter Bos (pvda). Naast hen zit
Femke Halsema (GroenLinks).
Presentator Rob Trip in gesprek met
Balkenende. 
foto martijn beekman/hh

JaarBoekWBS_06_Foto_Def  19-10-2006  14:51  Pagina 223



224

Den Haag, 28 januari 2003. Wouter Bos en
Jan Peter Balkenende zijn voor het eerst
samen op bezoek bij informateur Piet Hein
Donner in de ministerskamer van de Eerste
Kamer. foto martijn beekman/hh
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Den Haag, 24 maart 2003. cda en pvda
gaan door met de vorming van een kabinet.
De partijen besloten over hun menings-
verschillen inzake de oorlog in Irak heen te
stappen. Na zeven uur overleg gaven
Balkenende en Bos een persconferentie in
de Noenzaal in het gebouw van de Eerste
Kamer. foto martijn beekman/hh
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Den Haag, 14 april 2003. In de Tweede Kamer vindt een debat plaats over de mislukte formatie cda-pvda. De lpf maakt
weer kans om deel te nemen aan een regering. Een halfuur voor aanvang zitten (v.l.n.r.) lpf’ers Gerard van As, Oscar
Hammerstein, Hilbrand Nawijn en Ed Maas op een terras op het Plein. foto martijn beekman/hh
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Den Haag, 16 mei 2003. Het nieuwe kabinet van cda, vvd en d66 zal als motto voeren: ‘Meedoen, meer werk, minder
regels’. De onderhandelaars Balkenende, Gerrit Zalm en Boris Dittrich nadat hun fracties het regeerakkoord hebben
goedgekeurd. foto martijn beekman/hh
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Den Haag, 9 februari 2004. Demonstratie voor een ruimer pardon voor asielzoekers. Rechts op de foto het echtpaar 
Mehdy en Marjon Kavousi, waarvan de man afkomstig is uit Iran. Uit protest heeft hij zijn mond dichtgenaaid. Dit 
beeld heeft wereldwijd de aandacht gekregen. foto joost van den broek/vk/hh
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Ter Apel, 30 juli 2004. Minister van Vreemdelingenzaken, integratie en asielbeleid Rita Verdonk staat in het zojuist
geopende Vertrekcentrum Ter Apel. foto joost van den broek/vk/hh
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Washington dc, 16 maart 2004. Balkenende op bezoek in het Oval Office bij George W. Bush. 
foto stephen jaffe/afp/anp
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Den Haag, 7 september 2004. In de Ridderzaal vindt tijdens het Nederlandse eu-voorzitterschap een conferentie plaats met
de titel ‘The Politics of European Values’. Minister-president Balkenende ontvangt die dag vertegenwoordigers van de
Europese lidstaten, politici, ondernemers en opinieleiders. Onder hen ook Mabel, prinses van Oranje-Nassau. Zij geeft er
de voorkeur aan haar eigen naam te gebruiken: Mabel Wisse Smit. foto martijn beekman/hh
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Amsterdam, 2 oktober 2004. Vanaf de Dam vertrekken demonstranten naar de protestdemonstratie ‘Keer het tij -
Nederland verdient beter’. Op het Museumplein weten de vakbonden en politieke organisaties meer dan 250000 mensen
tegen het beleid van het kabinet-Balkenende ii te mobiliseren. Het is de grootste vakbondsmanifestatie van na de oorlog.
foto herman wouters/hh
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Den Haag, 22 april 2005. Balkenende deelt samen-
vattingen van de Europese grondwet uit op een terras aan
het Plein ter voorbereiding op het referendum. De uitslag
(Nederland wijst net als Frankrijk een Europese grondwet
af ) wordt door politiek Den Haag als een gevoelige
nederlaag ervaren. foto martijn beekman/hh

Den Haag, 24 mei 2005. Ongeveer duizend huisartsen,
verpleegkundigen en patiënten protesteren bij het gebouw
van de Tweede Kamer tegen het beleid van minister
Hoogervorst. Een dag later begint een driedaagse staking
van huisartsen. Zij vrezen dat hun inkomen door het
nieuwe zorgstelsel fors zal dalen en dat de zorgverzekeraars
te veel macht zullen krijgen. foto peter hilz/hh
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Amsterdam, 2 november 2005. Herdenking van de moord op Theo van Gogh, een jaar eerder. foto werry crone/hh
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Amsterdam, 2 november 2005. Aan het slot van de herdenking van de moord op Theo van Gogh spreekt premier
Balkenende een vrouw aan die middels een bord en geroep kenbaar heeft gemaakt dat hij een jaar te laat is met zijn komst
naar de Linnaeusstraat. foto werry crone/hh
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Veenendaal, 15 februari 2006. Balkenende gaat in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen de provincie in om de
lokale cda-politici te ondersteunen tijdens hun campagne. Meisjes vragen een handtekening aan de premier na een
spreekbeurt in Veenendaal. foto jan boeve/hh
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Tilburg, 25 februari 2006. Balkenende op verkiezingstournee voor de gemeenteraadsverkiezingen in het zuiden van het land
tijdens het carnaval. Studenten lopen verkleed als Balkenende; hier wordt een nep-Balkenende bij zijn oor gepakt door de
echte. foto jan boeve/hh
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Den Haag, 16 mei 2006. Persconferentie van Ayaan Hirsi Ali in Nieuwspoort, waarin zij haar directe vertrek uit de Tweede
Kamer en Nederland aankondigt. De rechter heeft in een door haar buren aangespannen rechtszaak bepaald dat zij haar
woning moet verlaten. Nadat bovendien het televisieprogramma Zembla opnieuw publiek heeft gemaakt dat zij in 1992
over haar identiteit heeft gelogen en minister Verdonk als reactie daarop haar paspoort intrekt, laat Hirsi Ali weten
Nederland onmiddellijk te verlaten. Zij zal in Washington gaan werken voor het American Enterprise Institute, een
conservatieve denktank. foto martijn beekman/hh
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Den Haag, 29 juni 2006. Laurens Jan Brinkhorst (rechts) en Alexander Pechtold (midden) maken in aanwezigheid van
Balkenende hun ontslag uit het kabinet bekend. Naar aanleiding van het debat over de handelwijze van minister Verdonk
inzake de nationaliteit van Ayaan Hirsi Ali, zegt de d66-fractie haar steun aan het kabinet op. Daarna kan Balkenende
slechts constateren dat hij zich moet melden bij de koningin. foto martijn beekman/hh
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Rotterdam, 20 augustus 2006. Balkenende en de Rotterdamse burgemeester Ivo Opstelten rijden de openingsrit van de
Formule 1 Bavaria City Racing in een open Bentley Six Le Mans 1927. Ondanks de stromende regen komen er
honderdduizenden toeschouwers op het racespektakel af. foto dirk-jan visser
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Hans Boutellier (1953) is algemeen directeur van het
Verwey-Jonker Instituut en bekleedt de Frans Denkers
leerstoel Veiligheid & burgerschap aan de Faculteit So-
ciale Wetenschappen van de Vrije Universiteit te Am-
sterdam. Hij publiceerde onder andere De veiligheids-
utopie. Hedendaags onbehagen en verlangen rond mis-
daad en straf. 

Menno Hurenkamp (1971) is politicoloog en publi-
cist. Hij werkt aan de Universiteit van Amsterdam en
schrijft onder meer voor De Groene Amsterdammer.

Jaap Jansen (1963) studeerde politieke wetenschappen
aan de Universiteit van Amsterdam met als specialisa-
tie internationale betrekkingen. Hij was journalist bij
de Haagse Post en de vpro, politiek redacteur bij Else-
vier en plaatsvervangend chef van de parlementaire re-
dactie van het Algemeen Dagblad. Momenteel werkt
hij mee aan radio- en televisieprogramma’s van avro,
kro en bnr Nieuwsradio.

Kees van Kersbergen (1958) is hoogleraar politicologie
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en directeur
van het onderzoeksprogramma van het Centre for
Comparative Social Studies van de Faculteit Sociale
Wetenschappen van de vu. Hij publiceert onder ande-
re over politieke partijen, Europese integratie, sociale
politiek en de verzorgingsstaat. 

Simon B. Kool (1950) is tentoonstellingsmaker en
medestichter van Fotobureau Hollandse Hoogte. Hij
was tot 2005 parttime-docent beroepspraktijk Post-St.
Joost Fotografie.

Monique Kremer (1969) is sociologe en werkzaam bij
de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Personalia
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André Krouwel (1964) is docent vergelijkende politi-
cologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij
publiceert onder andere over politieke partijen en par-
tijstelsels, democratisering in Centraal- en Oost-Euro-
pa en de Nederlandse politiek.

Frans Leijnse (1947) is lector aan de Hogeschool
Utrecht en houder van de Dreesleerstoel aan de Uni-
versiteit van Amsterdam. Voorts is hij lid van de Eerste
Kamer voor de pvda, lid van het Innovatieplatform en
trad hij op als informateur tijdens de mislukte forma-
tiepoging cda-pvda in 2003. Ook vervult hij een aan-
tal adviserende en bestuurlijke functies in het bedrijfs-
leven. 

Heleen Mees (1968) is econoom, jurist en publicist. Ze
is columnist voor NRC Handelsblad en schrijft regelma-
tig bijdragen voor Project-Syndicate. Daarnaast advi-
seert ze bedrijven en overheidsorganisaties over Euro-
pese aangelegenheden, in het bijzonder mededingings-
vraagstukken. Ze is sinds 1992 lid van de pvda en
woont inmiddels zes jaar in New York.

Shervin Nekuee (Teheran 1968) is socioloog, publicist
en debatprogrammamaker. Hij is medeoprichter en
redacteur van het tijdschrift voor multiculturele ont-
wikkelingen Eutopia. 

Bart Nooteboom (1942) studeerde wiskunde in Lei-
den en econometrie in Rotterdam. Hij werkte onder
meer bij Shell en bij het Economisch Instituut voor
het Midden- en kleinbedrijf (eim), o.a. als weten-
schappelijk directeur. Hij was hoogleraar bedrijfskun-
de in Groningen en Rotterdam. Sinds 2004 is hij
hoogleraar innovatiebeleid aan de Universiteit van Til-
burg. Hij vervulde verschillende adviesfuncties, waar-
onder lid van een commissie voor technologiebeleid
van het ministerie van Economische Zaken. In 2000
werd hij benoemd tot lid van de Koninklijke Neder-
landse Akademie van Wetenschappen (knaw). Hij pu-
bliceerde zeven boeken en ruim 200 artikelen over o.a.
ondernemerschap, innovatie en diffusie van innova-
ties, allianties en netwerken van bedrijven en leren in
organisaties.

Jan Rood (1954) is hoofd van het Europa-programma
van Instituut Clingendael te Den Haag en daarnaast
bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht met
als onderwerp de Europese integratie.
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Paul Rusman (1949) is verbonden aan de Rijksuniver-
siteit Groningen, sectie politicologie. Hij was van
1978-2002 journalist bij Vrij Nederland. Hij promo-
veerde in 1989 samen met Ko Colijn op een studie over
het Nederlandse wapenexportbeleid en publiceerde
over buitenlands beleid, nonproliferatie en bewape-
ningsvraagstukken. 

Bart Top (1955) is publicist en adviseur op het terrein
van media, cultuur en diversiteit.

Jouke de Vries (1960) is hoogleraar bestuurskunde aan
de Universiteit Leiden en wetenschappelijk directeur
van de Campus Den Haag van diezelfde universiteit.
Hij is vice-voorzitter van de Nationale Conventie. Hij
is tevens lid van het Curatorium van de Wiardi Beck-
man Stichting.

Liesbet van Zoonen (1959) is hoogleraar media en po-
pulaire cultuur aan de Universiteit van Amsterdam en
de universiteit van Oslo. Haar meest recente boek is
Entertaining the Citizen: when politics and popular cul-
ture converge (2005, Rowman and Littlefield).
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