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1. In de stilte voor de storm

Achteraf was bet allemaal to voorzien geweest. De geleidelijke groei van de groep

mensen die niet meer gaan stemmen of zelfs nooit gestemd hebben, gewoon omdat

ze het gevoel hebben dat hun stem er toch niet toe doet. De langzaam toenemende be-

zorgdheid over de kwaliteit van bet onderwijs en de simpele beschikbaarheid van
zorg, als die nodig is. De moeite die veel mensen ook hebben met de toestroom van

vluchtelingen en de verandering van kleur van de grote steden. Niet to vergeten ook

de snel opgewekte gevoelens van rouw en revanche tegelijkertijd na een incident van

zinloos geweld. Een zich verdikkende grondmist van boosheid en bitterheid in een

land dat zich economisch nog zonde in bet succes van een economie met hoge groei-

cijfers en een lage werkloosheid.

Het was ook niet ongezien gebleven, maar wel onderschat in de kans op politieke

en sociale mobilisering. Nog Been vijfhonderd dagen geleden, in de zomer van 2001,

leken de verkiezingen van 15 mei 2002 over met meer to gaan dan de vraag of een

nieuwe regering rond de VVD dan wel de Partij van de Arbeid geformeerd zou wor-

den. Paars III was geen optie meer, maar een andere keus dan een coalitie op links of

rechts leek er toch ook met to zijn. Zeker na de aankondiging van bet vertrek van Wim

Kok nit de politiek en nog versterkt door de paleisrevolutie in bet CDA kon binnen de

VVD bij bet begin van het nieuwe parlementaire jaar de stifle hoop gekoesterd worden

om eindelijk ook de grootste partij van bet land to kunnen worden. Dat was geen

werk, dat was wachten op her welbegrepen eigenbelang van de welvarend geworden

burger, die zijn politieke keuze niet meer door geloof, traditie of sociale klasse laat be-

palen. De VVD verenigde bet genoegen, bet ongenoegen zou verstrooid en gein-

dividualiseerd blijven. Alleen het naar verwachting ten opzichte van 1998 nog verder
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dalende opkomstpercentage - 70 procent? 65 procent? - zou iets verraden van het
depit van de burger, maar toch meer als het afkeren dan als afkeer van politiek.

Ook in de politiek zelf leek het traditionele politieke bedrijf op zijn einde to lopen.

De geest van Francis Fukuyama waarde ook door Den Haag. Het 'einde van de
geschiedenis' was eerst en vooral ook een einde van de ideologie als kritische macht in

het heden en ontwerpende kracht voor de toekomst. Daarvoor in de plaats treedt een

door humanistische waarden beheerst technologisch denken, waar in Nederland
vooral D66 de exponent van is. In de praktijk is het verschil met de VVD minder groot

dan de liberale retoriek soms doet vermoeden. Nadat ook de PvdA de laatste ideologi-

sche veren had afgeschud, groeiden de coalitiepartners in de twee paarse kabinetten

opmerkelijk snel en gemakkelijk naar elkaar toe. Goede persoonlijke verhoudingen

speelden daarbij een belangrijke rol en de verhoudingen bleven goed, omdat de
hoogconjunctuur het mogelijk maakte in korte tijd de staatshuishouding op orde to

brengen en tegelijkertijd in vrijwel ieder ressort de betrokken bewindspersoon ruimte

voor nieuw beleid to geven.

Het symbool van de technocratisering van de politiek is achteraf bezien toch de pu-

blicatie van de Verkenningen: bouwstenen voor toekomstig beleid (2001) geweest. Op verzoek

van het kabinet hadden in 2000 het Centraal Planbureau en het Sociaal en Cultureel

Planbureau een aantal voor de toekomst belangrijke trends en dilemma's voor het be-

leid beschreven (Trends, 2000). Op de gebieden zorg, onderwijs, sociaal beleid, ken-

niseconomie en belastingen zijn vervolgens op departementaal niveau beleidsverken-

ningen uitgevoerd. Uitdrukkelijk niet bedoeld als een beleidstestament van het tweede

paarse kabinet geven de verkenningen toch voor de periode tot ongeveer 2010 niet al-

leen aan welke problemen moeten worden opgelost, maar ook hoe groot de vrije
ruimte is waarbinnen de keuze voor een bepaalde oplossing zich kan bewegen. Met

andere woorden, de bewegingsvrijheid van de politiek wordt zo op voorhand al em-

pirisch-analytisch beperkt. Het ambtelijk-technologisch denken heeft het primaat

verworven over het politiek-ideologische handelen.

Tenminste, zo lijkt het nu. Toen werd niet het onderscheid gezien, maar meer de

omvermijdelijkheid van een steeds pragmatischer.wordend politiek bedrijf. Dat is ner-

gens mooier to zien dan in de interviews die ten grondslag liggen aan De verbeelding aan

de macht (Bootsma en Breedveld, 1999/2000). De geschiedenis van het 'over-ideo-

logische' kabinet-Den Uyl wint voor een aantal hoofdpersonen van toen aan contour

in contrast met de 'onder-ideologische' paarse kabinetten. Mensen als Van Dam, Van
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Thijn en Pronk, maar ook Van Agt en Wiegel missen in de politiek van de jaren ne-

gentig heel sterk het echte politieke debat. Polarisatie en conflict hebben plaatsge-

maakt voor compromis en de 'waarheid van de grootste gemene deler'. Interessant is

nu vooral dat daar ook in bijna fatalistische termen over gepraat wordt. De nostalgic

naar een spannender tijd met echte politieke tegenstellingen is voelbaar, maar iedere

verwachting ontbreekt dat het ooit weer zoals toen zou kunnen worden. In de stand-

punten van de politieke partijen gaat het in de jaren negentig om verschillen in nuan-

ces. Voor een politiek debat is meer nodig, maar ook in de samenleving is geen bewe-

ging of stroming waarneembaar die partijen dwingt tot het bekennen van een
duidelijke en onderscheidende politieke kleur. Juist de opkomst van lokale partijen, al

dan met onder de noemer van leefbaarheid, leek eerder een bevestiging dan de
ontkenning van de zachte dood van de 'echte' politiek.

2. Alles wordt anders gezien

Het politieke landschap veranderde toch onverwacht snel. De dag na de presentatie

van de Verkenningen 2002 - eind augustus 2,001 - kondigde Wim Kok zijn afscheid aan

nit de landelijke politiek. Kort daarop begon de diadochenstrijd in bet CDA, die door

alle andere partijen als een waarschuwing werd gelezen om in de aanloop naar de ver-

kiezingen in de eigen gelederen vooral geen discussie over bet leiderschap to laten

ontstaan. Werkelijk overal werden de rijen nog geslotener -gehouden dan ze toch al

waren en nergens leek ook maar een spoor van behoefte aan nieuwe gezichten to ont-

staan. De verkiezingen 2002 stonden nog onder het gunstige gesternte van een econo-

mie die hoogstens wat aan groeitempo verloor, maar dat werd positief gewaardeerd

als bet begin van een zachte landing en de overgang naar een periode van gematigde,

maar constante groei. De lijsttrekkers van de verschillende partijen pasten bij dat beeld

van nieuwe gedegenheid err vernieuwde degelijkheid.

De aanslag op de Twin Towers in New York symboliseerde de overgang naar een

harder politiek en economisch klimaat, internationaal, maar ook in Nederland. De

economische teruggang kwam in een versnelling terecht en van een zachte landing

was geen sprake meer. De aanwezigheid van vooral grote groepen moslims werd van

een sociaal en cultureel probleem een vraagstuk van nationale veiligheid. Aan bet ein-

de van acht jaar paars bewind werd plotseling een eindmorene van onopgeloste pro-

blemen en onopgehelderde schandalen zichtbaar. De ongelukkige afhandeling van de
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Bijimerramp, bet onvermogen de mannen van Srebrenica voor de ondergang to be-

hoeden, de slordige wetshandhaving in Enschede en Volendam vormden de dagelijks

terugkerende bewijzen van een schuldige politiek, die tegelijkertijd ook machteloos

bleek to zijn als bet ging om het vinden van oplossingen voor de vele problemen in de

zorg, het onderwijs, de veiligheid, de integratie en de sociale zekerheid. Zelfs eerder

het omgekeerde.

Wat de vertegenwoordigers van de gevestigde partijen met verwacht hadden, ge-

beurde toch. `Leefbaarheid' werd het thema en bet motto bij uitstek van nieuwe lokale

partijen en van een nieuwe landelijke beweging. Uit de coulissen van de columnistiek

trad in augustus Pim Fortuyn als zelfbenoemd politicus naar voren. Zijn opkomst is -

juist ook in de reacties in de media erop - het beste to vergelijken met de manier

waarop de Franse pers bijna tweehonderd jaar eerder verslag deed van de gebeurtenis-

sen na Napoleons ontsnapping van Elba. Binnen een paar weken veranderde een ge-

vangene en een balling in een usurpator om uiteindelijk weer de keizer to worden, die

op bet punt staat Parijs binnen to trekken. Het onwaarschijnlijke werd werkelijkheid

en de werkelijkheid volgt wat waarschijnlijk wordt eerst op de voet, om er uiteindelijk

weer op vooruit to lopen. Leefbaar Nederland werd - even - bet nieuwe geluid in de

politiek en Pim Fortuyn - iets langer - bet nieuwe gezicht. Zijn onweerstaanbare op-

komst was voor een belangrijk deel to danken aan bet geheim van de artisten en politi-

ci van vroegere generaties: jarenlang optreden in zalen voor een publiek dat elkaar

kent en daarom niet bang is voor de spreker. Wie daar overheen weet to komen, heeft

niet alleen geleerd zich puntig en populair uit to drukken, maar ook hoe een zaal de

Was to blijven.

Charisma kan met geleerd worden, maar wel groeien, door oefening en training tot

ieder spoor van instuderen in het soepele beslag van de spontaneiteit is verdwenen.

Charisma is een talent waarmee je moet kunnen, maar ook willen werken. Fortuyns

persoonlijkheidsstructuur zorgde daar voor op een manier die in de Nederlandse poli-

tiek bijna zonder equivalent is. Van Agt komt er nog het dichtst bij en in een nog eer-

dere generatie Luns. Beiden slaagden erin, zoals ook Fortuyn, politiek groot voordeel

to halen uit een vertoon van afkeer van de gevestigde politiek. Alledrie wisten ze door

het opvoeren van hun zichtbaarheid hun eigen persoonlijkheid en steeds meer ook de

sensibiliteit van hun eigen gevoelsleven tot een politieke factor van betekenis to ma-

ken. Alleen zo werkt charisma ook op televisie en roept het betrokkenheid op bij de

individuele kijker in zijn huiskamer. Fortuyn besefte de waarde van een theatrale
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presentatie heel goed, zoals ook Lung dat al besefte in wat nog bijna de prehistorie van

de televisie was.

Het toeval speelt altijd een rol. In de opkomst van Fortuyn heeft de beslissing van

Kok met opnieuw op to gaan voor bet leiderschap van de PvdA zeker een rol gespeeld.

De relatieve 'grijsheid' van de lijsttrekkers van de grote partijen - met helemaal toeval

- gaf hem de kans zich to profileren, de eindmorene van onopgeloste problemen le-

verde hem daarvoor ook meer dan genoeg munitie. Zijn to weinig opgemerkte true

was de problemen eerst to vergroten tot 'puinhopen' en vervolgens de oplossing to

verkleinen tot gezond verstand en de wil to handelen. Uiteraard lag in bet gebrek

daaraan ook de diepere oorzaak van de problemen. Door de benoeming van de pro-

blemen (de ongeremde instroom van buitenlanders, de profiteurs van de sociale ze-

kerheid, de perverse werking van het budgetsysteem in de gezondheidszorg, de bu-

reaucratisering van de politie) to taboeiseren, werd ook de 'eenvoud' van de
werkelijke oplossingen onzichtbaar gemaakt. Zijn adagium 'Ik zeg wat ik denk; ik doe

wat ik zeg' is de puntige samenvatting van zijn verzet daartegen.

De 'puinhopen' konden heel gemakkelijk de toon van het politieke debat zetten.

Niet alleen omdat er in de gewraakte sectoren meer dan voldoende voor de burger

hinderlijk voelbare problemen waren en zijn, maar ook omdat de traditionele issues

die bij verkiezingen de posities in het landschap van de politieke partijen bepalen, dit

keer geen rol speelden. Geen strijd tegen werkloosheid, nog Been gevoel van gevaar

voor nieuwe werkloosheid, geen discussie over sociale zekerheid, geen thema's als

euthanasie, geen angst voor communistische dreiging. Wel een rol speelden de on-

derwerpen die in acht jaar Paars met opgelost of zelfs problematischer waren gewor-

den: van de wachtlijsten in de zorg tot het tekort aan leerkrachten, van het slordig

uitvoeren van wettelijke bepalingen tot het achterblijven van de integratie van buiten-

landers, van de onveiligheid van de publieke ruimte tot de overmaat aan bureaucratie.

Voor geen van de paarse partijen was hier na acht jaar samenwerking overtuigend eer

to behalen.

Er speelde nog -iets anders. Al voor de paarse coalitie waren de regeerakkoorden

steeds gedetailleerder en omvangrijker geworden. Daarmee beperkten de coalitiepar-

tijen in het parlement hun eigen handelingsruimte tijdens de regeerperiode in aan-

zienlijke mate, maar uiteraard zeer bewust. Voor een kabinet was een regeerakkoord

vooral een agenda die vrij nauwkeurig en punt voor punt diende to worden afge-

werkt. Zijn vrije ruimte -was juist door de gedetailleerdheid van bet akkoord weer erg
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beperkt. Problemen bij de uitvoering van het regeerakkoord, veranderde inzichten,

nieuwe vraagstukken of frnanciele restricties vroegen om een permanent, maar voor

bet publiek onzichtbaar overleg tussen de politieke leiders in bet parlement en de be-

langrijkste politieke uitvoerders in bet kabinet. Het Torentjesoverleg in de werkkamer

van de premier is ongeveer synoniem geworden voor achterkamertjespolitiek of - in

meer diplomatieke woorden - de geleidelijke overgang naar een monistische praktijk

in de omgang tussen kabinet en kamer, althans de regeringspartijen daarin. Uiteraard

heeft dit bijgedragen aan het ontpolitiseren van de politiek en de sluipende technocra-

tisering van de besluitvorming. Dat leidt niet bij voorbaat of zelfs bij implicatie tot

slecht beleid, maar inmiddels is wel gebleken dat bet beleefd wordt als een uitholling

van de legitimatie van het proces van politieke besluitvorming.

3. Gebrek aan satisfiers

Voor de kiezers was er na acht jaar Paars weinig meer to halen en veel to verliezen. De

partijen van Paars hadden ook letterlijk weinig meer to bieden. Ze beschikten nog

maar over weinig satisfiers en keken aan tegen des to meet dissatisfiers in de sectoren die

juist hun bijzondere aandacht hadden gevraagd: zorg, veiligheid, onderwijs. Het ar-

gument dat er naar al deze sectoren zeker ten tijde van Paars II ook buitengewoon veel

extra geld was gegaan, telt voor de burger met, zolang hij van dat geld de resultaten

niet ziet. Dat was niet - ten dele nog met moet men erbij zeggen - bet geval. De bur-

ger zag met dat er middelen bij kwamen, maar wel dat er kwaliteit en in veel gevallen

ook capaciteit verloren ging.

De bezorgdheid over bet verloren gaan van belangrijke elementen uit de arrange-

menten van de verzorgingsstaat is niet als zodanig een politick thema geworden - het

concept van de verzorgingsstaat is duidelijk even uit de mode -, maar bij zorg en on-

derwijs gaat het natuurlijk wel om basisvoorzieningen van de verzorgingsstaat. De ge-

neigdheid van de gemiddelde burger om op dat gebied meet eigen verantwoordelijk-

heid to nemen is gering. Het ging met om minder, maar om beter. Uit ieder
onderzoek blijkt dat de burger van de overheid weinig minder verwacht dan een

kwantitatief in voldoende mate beschikbare voorziening, die kwalitatief tred weet to

houden met de stijgende verwachtingen en eisen van de burger. In ziekenhuizen vin-

den patienten het allang niet meer acceptabel 'op zaal' to liggen en niet over eigen sa-

nitaire voorzieningen to kunnen beschikken. Schoolklassen moeten klein zijn en leer-
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krachten moeten veel individuele aandacht aan leerlingen geven. In verzorgingshuizen

worden de appartementen vergroot, omdat ook hoogbejaarden meer ruimte, privacy

en comfort willen.

In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw hielden de voorzieningen van de

verzorgingsstaat voor veel mensen een verbetering in ten opzichte van hun eigen situ-

atie. Inmiddels is de welvaart en het gemiddelde levenspeil zo gestegen dat wat toen

een verbetering was nu een stap terug is geworden. De Nederlandse verzorgingsstaat

is gebaseerd op het verwachtingspatroon van de middenklasse van ongeveer dertig

jaar geleden. Dat is een veel lager niveau dan voor de meeste burgers nu vanzelfspre-

kend is en dat leidt dus ook onvermijdelijk tot een gevoel van teleurstelling, ja zelfs

van krenking. Men voelt zich onvoldoende erkend en gewaardeerd in de eigen indivi-

dualiteit. Samengevat in dat ene begrip dat alle ongenoegen en verlangen naar
genoegdoening samenvat: de overheid toont to weinig respect.

Veiligheid is een thema van een andere orde dan verzorging. Het gaat dan om de

effectiviteit van de rechtsstaat, zowel preventief als repressief. Bij een groot deel van

de bevolking heeft zich het beeld gevestigd dat de overheid niet in staat is om de mis-

daad to voorkomen en al to lankmoedig is in de omgang met criminelen. Nederland

heeft inderdaad tussen ongeveer 1970 en 1990 een zeer snelle stijging van de crimi-

naliteitscijfers gekend. Inmiddels is het beeld al een aantal jaren stabiel op een overi-

gens ook in Europese vergelijking relatief hoog niveau. In de maatschappelijke beeld-

vorming is er nog steeds sprake van een snelle stijging, met name van het aantal

geweldsmisdrijven. Vooral een aantal incidenten van zinloos geweld heeft bij veel

mensen het gevoel doen postvatten dat behalve hun eigendom nu ook hun persoon

zelf met meer veilig was in de openbare voorzieningen en op straat. In het bijzonder

allochtonen, vooral Marokkanen en Antillianen, zouden zich schuldig maken aan inti-

midatie en criminele activiteiten. Voor een deel klopt dat ook, al was het lang taboe

dat openlijk uit to spreken. Het gevoel dat de overheid de nieuwkomers wat al to

grootmoedig de hand boven het hoofd hield en een groeiende twijfel over het vermo-

gen van de politie om de openbare veiligheid to garanderen, heeft vooral in de grote

steden tot een vertrouwensbreuk met een deel van de burgers geleid. Onmiskenbaar is

er door de duidelijk zichtbare aanwezigheid van grote groepen allochtonen (30 tot 35

procent inmiddels van de bevolking van de grote steden) en door de zeer snelle en

nauwelijks to stoppen groei van het aantal asielzoekers in de jaren negentig een gevoel

van onrust en onbehagen ontstaan, dat heen en weer gaat tussen Entfremdung en Ueber-
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fremdung, tussen 'Ik voel me nier meer thuis in mijn eigen omgeving' en 'Dit is mijn

eigen omgeving met meer'. De aanslag van 11 september 2001 en de fundamentalisti-

sche uitspraken van enkele in Nederland verblijvende imams hebben dat gevoel alleen

maar versterkt en ook politiek vleugels gegeven.

Noch lokaal, noch nationaal waren de gevestigde politieke partijen geneigd met dit

sentiment mee to gaan. Tot het laatst toe is gepoogd het vraagstuk van de immigratie

positief to blijven benoemen als een proces van geleidelijke integratie, hoogstens in

bet eigen belang van de nieuwkomers versneld door een inburgeringstraject. Het Stra-

tegisch Akkoord zet op dat punt duidelijk een andere toon. In de praktijk is het ver-

schil met het toch al veel stringentere beleid van de laatste jaren niet eens zo groot,

maar ook bier geldt weer dat dit proces zich grotendeels aan de waarneming van de

burgers heeft onttrokken. Nog altijd leeft de overtuiging dat Been land in Europa meer

en gemakkelijker asielzoekers opneemt dan Nederland en dat het toelatingsbeleid ner-

gens zo coulant is als bier. De situatie is ook verwarrend, omdat het hele beleid altijd

in het teken heeft gestaan van zowel de plicht je rijkdom to delen met minder bedeel-

den als het principe dat Nederland geen immigratieland is. De acceptatie van bet feit

dat Nederland dat allang is, zou ook een actieve en selectieve politiek ten aanzien van

de immigratie mogelijk maken. Daar is overigens ook in het Strategisch Akkoord geen

sprake van geweest.

4. Een overmaat aan dissatisfied

De dissatisfiers worden het sterkst gevoeld door de in veel opzichten toch al dissatis-

fied, de ontevredenen en tekortgedanen, die zichzelf graag als 'boos' omschrijven. Het

is met een groep, maar de zeker in aantal omvangrijkste wordt gevormd door de bur-

gers met weinig opleiding, een weinig concurrerende positie op de arbeidsmarkt en

een laag inkomen. Zij zijn met arm en leven ook met slecht, maar ze weten zich inge-

haald door maatschappelijke ontwikkelingen waarop ze geen greep hebben. Ze voelen

hoe hun positie onder druk staat door de komst van immigranten die voor een deel

door opleiding, inzet, samenwerking, maar sores ook door criminele activiteiten

zichtbaar succesvoller zijn dan zijzelf. Dat is moeilijk to aanvaarden en roept bitterheid

en ressentiment op. Machteloos overigens, tot Pim Fortuyn erin slaagde hun vertrou-

wen to winnen en hen uit hun resignatie to bevrijden. De boosheid op de gevestigde

machten en het verwijt van arrogantie, met name gericht tegen de Partij van de Ar-
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beid, had vooral to maken met de zekerheid moreel afgewezen to worden in hun ge-

voel ten onrechte achtergesteld to worden waar nieuwkomers voorgetrokken werden.

Zo ziet de PvdA dat zelf natuurlijk niet, maar als zelfverklaarde emancipatiepartij heeft

zij uiteraard vooral oog voor groepen met structureel een achterstand en weinig oor

voor achterblijvers die hun belangen verdedigd willen zien. In bet emancipatieproces

zijn zij een reeds langgeleden gepasseerd station.

Bijna aan de andere kant van het sociale spectrum bevinden zich de dissatisfied die

het financieel voor de wind is gegaan, maar die zich genegeerd voelen in hun behoef-

te aan een bij hun inkomen en vermogen passende sociale status. Pim Fortuyn was

daar ook zelf een exponent van. Enerzijds was er de weerstand van het als links ge-

wraakte establishment van politiek, media, wetenschap en kunsten, anderzijds de

weerzin van een economische en sociale elite met een hoogontwikkeld vermogen tot

publieke onzichtbaarheid, Het ostentatieve vertoon van rijkdom vormde 'rechts' bet

paradoxale antwoord van de nieuwe rijken, 'links' ging het om een echte aflossing

van de wacht. In het eerste geval gaat het om de zoete wraak van het publieke zichtba-

re eigen succes, in het tweede geval om het opheffen van een diepe krenking in bet

gevoel van eigenwaarde.

Het lijkt vreemd dat juist in een zichzelf als zo egalitair en sociaal rechtvaardig bele-

vend land als Nederland statusverschillen en achterstelling zo sterk gevoeld kunnen

worden. De maatschappelijke.onrust en de politieke gebeurtenissen van 2002 hebben

laten zien dat het zelfbeeld in ieder geval niet klopt met de ervaringen van groepen

burgers. Onder de dekmantel van de met veel woorden steeds weer beleden gelijkheid

gaat een buitengewoon ingewikkeld gelaagde samenleving schuil, waarin van ieder-

een verwacht wordt dat hij zijn plaats kent. In de jaren zestig werden de traditionele

structuren doorbroken door een jongere generatie, nu richt de opstand zich niet zo-

zeer tegen een generatie maar tegen een stijl van besturen, beheren en beoordelen.

Het is to simpel om to zeggen dat de pendel na ruim dertig jaar weer van links terug

naar rechts zwaait, maar bet contrast heeft wel degelijk een spiegelbeeldkarakter. Het

beeld dat van de jaren zestig is overgebleven, wordt bepaald door kenmerken als jong,

alternatief, antiautoritair, altruistisch, sociaal, internationaal en solidair. Politiek ging

het om democratisering, om de mogelijkheid mee to praten en mee to beslissen over

je eigen lot. Het beeld dat zich nu ontwikkelt, wordt eerder gekenmerkt door begrip-

pen als vitaal, gevestigd, assertief, egoistisch, nationaal, individualistisch, autoritair en

solide. Over democratisering wordt niet meer gesproken, bet gaat nu om 'echte' de-
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mocratie, waaronder vooral verstaan wordt de plicht van bestuurders om to luisteren

naar wat mensen willen en dat ook to doen. De volkswil in een bijna presidentieel

gewaad lijkt de partijwil in zijn vooral parlementaire gedaante obsoleet to willen
verklaren.

Opvallend is dat anders dan in de jaren zestig nu niet gepleit wordt voor een totale

verandering van het systeem - politiek, economisch, sociaal. Integendeel, met het sys-

teem is men eigenlijk wel tevreden, zeker als het beter zou functioneren. Het doelwit

van de agitatie en de actie is niet het systeem, neen, het gaat om de dragers ervan: de

politici, de ambtenaren. Tien jaar geleden werd in de Duitse politicologische literatuur

al melding gemaakt van het samengaan van Systemzufriedenheit met Politikverdrossenheit.

Voor Nederland kan daar nu aan toegevoegd worden dat veel burgers niet alleen ge-

noeg hebben van de politiek, maar vooral van de politici. Nooit eerder is het politieke

debat ook zozeer een debar over politici geweest. Nooit eerder ook is een kabinet ge-

vallen op niets anders dan een incompatibilite d'humeur van twee politici, die het

inhoudelijk juist meestal wel met elkaar eens waren.

5. Het driestromenland van de winnaars

De uitslag van de Tweede-Kamerverkiezingen in mei 2002 levert aan de kant van de

overwinnaars het beeld op van een driestromenland. LPF, CDA en SP verbindt inhou-

delijk weinig meer dan de oppositie tegen Paars. Wie wat verder kijkt, ziet dat ze voor

de kiezers toch wel wat meer gemeenschappelijke trekken hebben. SP en LPF zijn naar

hun aard en achtergrond bij uitstek `compromisloos' in hun opstelling. Voor het CDA

geldt in ieder geval dat acht jaar oppositie hen in de comfortabele positie van
`ongecompromitteerdheid' heeft gebracht. Bij CDA en LPF zijn de leiders ook duide-

lijk 'nieuwe gezichten'. Bij de SP is dat met het geval, maar Jan Marijnissen geldt wel

als 'helder' en dat is bijna equivalent aan nieuw. Voor de verliezende partijen PvdA,

D66 en VVD kan een spiegelbeeld worden opgesteld: in compromissen met elkaar

vergroeid, gecompromitteerd aan een als uiterst opportunistisch bekritiseerde poli-

tiek, gedomineerd door `oude gezichten'. De positie van GroenLinks is in dit verband

bijzonder interessant. In het jaar voor de verkiezingen is de partij als het ware steeds

meer bij Paars langszij gekomen en daardoor gecompromitteerd geraakt. In toene-

mende mate ontstond ook het beeld van een partij die in ruil voor toekomstige rege-

ringsdeelname ook wel tot compromissen bereid was. De affaire-Singh Varma ten
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slotte veroordeelde de politieke leider van de partij tot een plotselinge 'veroudering'

van zijn imago.

De verkiezingen maakten duidelijk dat een groot deel van de kiezers wel een veran-

dering van de politieke constellatie wilde, maar niet meteen ook een situatie van poli-

tieke onzekerheid. De onverwacht grote steun voor het CDA wijst daarop. De relatieve

onzichtbaarheid van het CDA in de oppositie heeft de partij uiteindelijk weinig ge-

schaad, waarschijnlijk ook omdat die rol in de maanden voor de verkiezingen buiten-

parlementair door de LPF werd gespeeld. Wie daardoor geraakt werd, koos dus ook

voor die partij. In ieder geval is dat in belangrijke mate gedaan door mensen die an-

ders helemaal niet zouden zijn gaan stemmen. Een jaar voor de verkiezingen was de

verwachting dat na de lage opkomst van 1998 opnieuw nog eens 3 tot 6 procent van

de kiezers weg zou blijven van de stembus. Feitelijk steeg het opkomstpercentage met

6 procentpunten en daarvan heeft vooral de LPF geprofiteerd.

Op het moment dat ik dit schrijf- december 2002 - is de positionering van de par-

tijen en in de preferenties van de potentiele kiezers opnieuw een verschuiving en her-

schikking to zien. In de VVD heeft het afscheid van de coalitie met links en het inzicht

dat de LPF gemakkelijk in het electorate gat van een vrijwel geheel onbezette rechter-

flank kon springen, tot een verschuiving naar rechts geleid. De kiezers zijn daar nog

niet erg door geinspireerd geraakt. De LPF-kiezers blijven waarschijnlijk voor een

groot deel in januari 2003 bij de stembus weg of kiezen toch weer LPF dan wel -

minder verrassend dan het lijkt - SP. Niet om het programma, maar om het charisma

van de leider. De sprong van rechts naar links lijkt groot, maar dat is het alleen voor

wie nog gelooft dat de traditionele scheidslijnen in de politiek nog net zo consequent

en absoluut lopen als vroeger. Jan Marijnissen heeft zelf al eens treffend geformuleerd

dat de anti-paarse houding van Pim Fortuyn uiteindelijk op economisch en sociaal ge-

bied 'pimpelpaars' van kleur is: hij wil hetzelfde als paars, maar dan veel beter. For-

tuyn zelf keek in culturele en maatschappelijke zin verlangend terug naar de normen

en waarden van de jaren vijftig, maar verbond daaraan geen consequenties voor zijn

persoonlijke - toch eerder als libertijns to omschrijven - levenswandel. Zijn politieke

volgelingen deden dat ook niet, zoals ze er ook weinig moeite mee hadden een soms

verregaand individueel economisch liberalisme to verbinden met een redelijke mate

van behoud van de arrangementen van de sociale zekerheid.
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6. Het poldermodel revisited

Politick is een vak. De onderlinge conflicten die de politieke nieuwkomers alweer zo

snel uit elkaar hebben gedreven, hebben echter laten zien dat politiek minstens ook

een bedrijf is, dat in ieder geval binnen de beperkingen die het Nederlandse kiesstelsel

oplegt, afhankelijk is van de kwaliteit van de partijorganisatie. Absolute meerderheden

zijn in bet Nederlandse systeem ondenkbaar, kamerleden hebben niet echt een eigen

constituency en.regeringen kunnen geen deals aangaan met individuele kamerleden. Par-

tijen reguleren het politieke systeem door de geleidelijke selectie van ambitie en ta-

lent, door de georganiseerde bezinning op de grondslagen van bet eigen politieke
handelen en de noodzaak van het opstellen van een politick programma. Dat kost tijd

en leidt tot een zekere mate van het zoeken van bet midden, maar in een situatie waar-

in iedere regering een op compromissen gebouwde coalitie is, voorkomt het al to gro-

te en veel to snelle tegenstellingen. Vooral in de nieuw aangetreden partijen, die ten

dele ook geen politieke partij in de traditionele zin van het woord willen zijn, valt op

hoe hoog bet tempo van politieke slijtage is geworden en hoe moeilijk bet is om een

gezamenlijke koers to vinden als een gemeenschappelijke visie ontbreekt. Boosheid

komt voort uit bet verleden, maar wijst geen weg naar de toekomst.

Bijna zes weken voor nieuwe verkiezingen vertoont het politieke landschap een nog

altijd onzeker en zelfs verwarrend beeld. De net aangetreden partijen lijken alweer

grotendeels op hun retour to zijn, maar ook onder de gevestigde partijen zijn forse

verschuivingen to verwachten. Naast de al steeds groter geworden groep van zweven-

de kiezers, die moeite hebben met hun vooral door programma-inhoud en regerings-

kans bepaalde keuze, treedt ook de groep van de wisselkiezers steeds duidelijker naar

voren. Zij hebben geen moeite met hun keuze, maar de keuze is sterk impulsief en op

personen gericht. Dat maakt dat zij eerder voor een bepaald type politicus dan voor

een bepaalde politick, laat staan een bepaalde partij zullen kiezen. Ze zijn dus niet in-

consistent in hun keuze, maar de rationaliteit van het politieke systeem is toch een an-

dere. Het zijn de wisselkiezers die nu van rechts naar links in bet partijenspectrum ver-

schuiven, zonder zelf bet gevoel to hebben dat ze een grote afstand afleggen. Het zijn

ook de wisselkiezers die de positie van de 'tussenpartijen' op de verschillende velden

verzwakken: GroenLinks, D66 en ChristenUnie zoeken elk op hun veld een balans

tussen overtuigdheid en redelijkheid. Dat is altijd meer cognitie dan emotie, meet
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argumentatie dan presentatie, meer program dan persoon. De aantrekkingskracht

daarvan is beperkt.

In weinig meer dan een jaar tijd is er veel veranderd en in nauwelijks meer dan een

maand kan er opnieuw veel veranderen. De rust en de zelfgenoegzaamheid is uit de

politiek verdwenen en bijna overal zijn de hoofdrolspelers nieuwe gezichten. Hoewel

het zo kort voor de verkiezingen nog allerminst duidelijk is welke onderwerpen het

politieke debat zullen gaan bepalen, is al wel duidelijk dat de oude issues in 2002 op-

nieuw actueel zijn geworden. De werkgelegenheid neemt met meer toe, de werkloos-

heid loopt op, van een overschot is in de Miljoenennota geen sprake meer, de inflatie

is verontrustend hoog, de pensioenen lopen gevaar en de woningnood is weer terug

in de grote steden. De nieuwe issues rond zorg, onderwijs, veiligheid en immigratie

blijven daarnaast aandacht vragen. Op bet eerste gezicht levert deze oploop van pro-

blemen alle brandstof voor een nieuwe uitslaande brand van ongenoegen, boosheid

en rancune. Het kan ook anders uitpakken. Er zijn weer echte problemen op to lossen

en ieders belang is daarmee gemoeid. Dat kan de ruimte bieden voor een echt
poldermodel, waarin samenwerking een levensnoodzaak is, wil men tenminste
voorkomen dat het land weer water wordt.
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