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Ook wij ontkomen natuurlijk niet aan Wilders- en Fortuyn-duiding. Met het artikel Nederland 

in Nood proberen we daarmee een begin te maken. Daarnaast, en dat geldt voor meerdere arti-

kelen, proberen we met dit artikel aansluiting te vinden bij discussies binnen de buitenparle-

mentaire linkse beweging van de jaren. In dit geval over economische crisis en herstructure-

ring. Eén van de sterkste kanten van het artikel is dat het, in weerwil van de mythe van de 

gouden jaren ‟90 onder Paars, overtuigend laat zien dat het toenemend economisch en sociaal 

onbehagen als gevolg van een jarenlange politiek van liberalisering en deregulering, mede aan 

de basis ligt van de opkomst van het rechts-populisme. Dat het niet de enige oorzaak is lijkt 

ons evident, maar DAT het een oorzaak is ook. Vaak wordt dat vergeten. Ook in onze eigen 

buitenparlementair-linkse kringen en geschriften. De gedepolitiseerde economie is de ontkende 

fundamentele fantasie van de postmoderne politiek, zegt Slavoj Zizek dan ook in zijn boekje 

“Pleidooi voor Intolerantie” (pag. 100). Juist dit gedepolitiseerde deel van de sociale werkelijk-

heid, de anonieme logica van de marktverhoudingen en de onpersoonlijke processen van de glo-

balisering brengen gevoelens van machteloosheid voort die ergens een uitweg zoeken. Storm en 

Naastepad beschrijven dat proces  in dit artikel o.a. door de sociale psychologie van Erich 

Fromm aan te halen en de psychosociale effecten te beschrijven die voortkomen uit een wereld 

die als steeds anoniemer en bedreigender wordt ervaren.  

Het artikel beschrijft ook hoe Nederlandse gezinnen met hun vermogens al in de jaren ‟90 en 

nul, verstrikt zijn geraakt in wat Frings in zijn artikel De “futures” van het kapitalisme “de 

vlucht van het kapitaal vanuit over-accumulatie in financialisering” noemt.  

Naast een depolitisering van de economie – waarvan de fundamenten door vrijwel iedereen als 

een soort neutrale werkelijkheid en objectieve toestand worden ervaren, ook nu tijdens de kre-

dietcrisis, die als we de minister van financiën moeten geloven een beetje de collectieve schuld 

van ons allemaal is – is er echter ook sprake van een depolitisering van de politiek zelf. “De po-

litiek” is door het vervagen van de verschillen tussen de traditionele partijen meer op verstik-

kende consensus en arrogantie gebaseerd en laat geen ruimte meer voor alternatieven, laat 

staan conflicten. Er valt eigenlijk niets meer te kiezen. Het politieke establishement als één 

grote vormeloze brei, een alles verzwelgend zwart gat. De “sorry-cultuur” van Paars, waarbij 

ministers weigerden op te stappen ondanks enorme kritiek en grote fouten, is daar een school-

voorbeeld van.  

In haar boek “Over het Politieke” betwist Chantal Mouffe dat de opkomst van de rechtspopulis-

tische partijen aan het ontbreken van een kritische verhouding t.a.v. een duister verleden 

(zoals bijv. in het Oostenrijk van Haider) zou liggen. Daarvoor is het verschijnsel te algemeen 

en verspreid over vele verschillende landen (Nederland, België, Frankrijk, Italië, Denemarken 

o.a.). Ook gelooft ze niet in verklaringen waarin een grote rol is weggelegd voor de zgn. lagere, 

voor demagogie vatbare klassen. De aanhang van de rechtspopulistische partijen gaat juist 

dwars door alle lagen van het electoraat heen, tonen ook Storm en Naastepad aan m.b.t. For-

tuyn. Chantal Mouffe zoekt de oorzaak in het “ontbreken van antagonistische kanalen”. Daar-

bij benadrukt ze het anti-establishment-karakter van deze partijen, waarmee ze zich al ENIG 

alternatief opwerpen tegen de gevestigde orde en de corrupte elites van de linkse kerk.  

Karwan Fatah beschrijft dit proces heel treffend in zijn scriptie over de opkomst van Fortuyn 

(http://cf.hum.uva.nl/geschiedenis/colleges/bascriptie/voorbeeld/scriptie%20Karwan%

20Fatah.pdf) onder het kopje “Reformism without reforms”. Hij beschrijft hier het ontstaan 

van een zgn. Derde Weg na de val van de Muur. Daarmee wordt een nieuwe sociaaldemocrati-
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sche koers in de jaren ‟90 bedoeld, gebaseerd op het aanvaarden van de realiteit van het neoli-

beralisme en het afschudden van de oude “ideologische veren”. Een koers m.n. vertolkt door 

Blair, Schröder en Kok. Het citaat van Perry Anderson (o.a. redacteur van het tijdschrift New 

Left Review waarin ook “Nederland in Nood” werd gepubliceerd) in Fatah‟s scriptie is veelzeg-

gend: „Om de overwinning van de vrije markt zeker te stellen is de beste strategie niet de aanval, 

maar het behoud van het zoethoudertje van een mededogend openbaar bestuur die de verenigbaarheid 

met solidariteit blijft bezingen. De harde kern van het regeringsbeleid blijft het najagen van de erfe-

nis van Reagan en Thatcher - soms met maatregelen die hun voorgangers niet hadden durven invoe-

ren: hervorming van de sociale zekerheid in de VS, invoering van collegegeld in het Verenigd Ko-

ninkrijk. (Maar nu ingepakt in concessies op bijzaken en verhullende retoriek.) Het effect van deze 

combinatie, die momenteel in heel Europa zijn uitwerking heeft, is dat het conflictueuze potentieel 

van de baanbrekende rechtse regimes wordt onderdrukt en dat verzet tegen neoliberalisme volledig de 

nek om wordt gedraaid. Je zou kunnen zeggen dat TINA [There Is No Alternative] per definitie 

pas op volle toeren gaat draaien als een alternatieve regering laat zien dat er werkelijk geen beleidsal-

ternatieven zijn. (…) In die zin kunnen we Lenin‟s stelregel, dat „de democratische republiek het 

ideale politieke omhulsel voor kapitalisme is‟, aanpassen en zeggen dat de Derde Weg vandaag de 

dag het beste ideologische omhulsel voor neoliberalisme is.‟ (Perry Anderson „Renewals‟ New Left 

Review II (2000)). Slavoj Zizek spreek in dit verband tegenwoordig over “liberale communis-

ten”. (Zie o.a. “De goede mensen van Porto Davos” in het boek “Geweld”, pag. 21). 

 

Het artikel van Storm en Naastepad is natuurlijk al wat gedateerd en eindigt met de wederop-

standing van de gefortuyniseerde PvdA in 2003. Maar ook met de waarschuwing dat in deze 

tijden van steeds kleinere verschillen tussen de partijen de rol van de zwevende kiezer steeds 

groter wordt. “De zwevende kiezer wordt vooral aangetrokken door de statuur van een leider 

die, bewust of onbewust, de rol van een winnaar of held uitstraalt en belooft een eind te maken 

aan de machteloosheid en het onbehagen. Bos speelde deze rol in 2003. Maar als grote delen 

van de bevolking die zich bedreigd voelen door schijnbaar ongrijpbare en anonieme politieke 

en economische krachten, hun lot in handen leggen van elke partij die bescherming, orde en 

zingeving biedt, dan laten ze deze net zo hard weer vallen zodra ze ontdekken dat de funda-

mentele oorzaken van hun problemen en ongenoegen niet uit de weg zijn geruimd.”  
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Wouter Bos werd gezien als de gedoodverfde winnaar na de gemeenteraadsverkiezingen van 

maart 2006 die euforisch als een Linkse Lente werd aangeduid. Op een gegeven moment stond 

de PvdA zelfs op 60 zetels in de peilingen. De grote nederlaag in november lijkt in het voorjaar 

van dat jaar te zijn ingezet met het PvdA-plan om ouderen zelf voor de AOW mee te laten be-

talen. Vooral de SP, aangevoerd door de onbetwiste leider, sterk debater en vaak ook humoris-

tische Marijnissen, wist daar kolossaal van te profiteren. Nu de “winnaar en held” Marijnissen 

van het politieke toneel is verdwenen is er ruimte ontstaan voor een volgende enfant terrible 

die schopt tegen de heilige huisjes van het establishment. Of die nu van rechtse of linkse signa-

tuur is, lijkt weinig uit te maken. Bovendien is de grens tussen links en rechts in partij-

politieke zin ernstig vervaagd. Wilders weet zich net als Marijnissen op te werpen als een politi-

cus die zich niet conformeert aan de Haagse kaasstolp. De één doet dat met “effe dimme”, de 

ander met de ene provocerende uitspraak na de andere en het weglopen uit het “huis van de 

democratie”. Zoals Merijn Oudenampsen Wilders in zijn artikel “De ruk naar rechts” neerzet 

als een vormende kracht die slim inspeelt op de populaire moraal, beschrijft Mouffe de rechts-

populistische partijen als krachten die op hun wijze de mensen enige vorm van hoop bieden en 

het geloof dat de dingen anders zouden kunnen zijn, ook al is die hoop veelal gebaseerd op xe-

nofobie, uitsluiting en racisme. Het is de verzuchting “dat er eindelijk iets gebeurt”. Het is het 

beeld dat wordt opgeroepen van daadkracht en dynamiek, van energie en beweging. Een bewe-

ging inderdaad en geen partij net als alle anderen. En wie zich bij al deze xenofobie ongemak-

kelijk voelt kan, bij gebrek aan beter, altijd nog wel iets van zijn gading vinden in de vage, ec-

lectische, inconsistente grabbelton die de beweging van Wilders eigenlijk is. Wilders boekt de 

ene verkiezingszege na de andere. Gaat momenteel voor de zoveelste keer aan kop in de peilin-

gen en houdt “Den Haag” gegijzeld nu hij zijn gedoogzegen mag uitspreken over een eventueel 

te vormen minderheidskabinet . Zijn xenofobie is door de frequentie van de krankzinnige uit-

spraken (“kopvoddentaks”) en de verveelde en afgestompte reacties er op, tot algemeenheid 

verheven. De stilte wordt heel af en toe nog verbroken door een twitterende districtschef van 

de politie Zuidwest Drenthe of een authentiek verontwaardigde misdaadverslaggever. Zo ver is 

het dus gekomen. Dat krachten als deze tegenwoordig ruim baan krijgen zegt veel over de ernst 

van de crisis waarin het partijpolitieke landschap momenteel verkeert en de alomtegenwoor-

digheid van het racisme. En dat is meer dan beangstigend.  
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Alsof een bliksemschicht een voorheen onge-

zien landschap verlichtte – zinderend van 

frustratie en sociaal ressentiment – zo voor-

zagen de parlementsverkiezingen van mei 

2002 het welvarende, liberaal denkende Ne-

derland van een nieuwe, harde aanblik. (1) 

De schok van een politieke moord en de toe-

treding van een net gecreëerde politieke par-

tij met een radicaal anti-migratie-

programma tot de regering, vormde het 

sluitstuk van een turbulent jaar in de Ne-

derlandse politiek, waaruit het land ge-

schokt, zoniet geroerd, tevoorschijn kwam. 

Het is de bedoeling van dit artikel om de 

onderliggende dynamiek van deze uit-

barsting en de eventuele lange-termijn effec-

ten te onderzoeken. We beginnen echter met 

een beschrijving van de outsider Fortuyn, 

voordat we de sociaal-economische verande-

ringen onderzoeken die twee decennia van 

neoliberale herstructurering in het polder-

landschap en het politieke systeem hebben 

achtergelaten.   

 

De media beschreven Fortuyn als een bui-

tenbeentje, een outsider, maar in wezen 

maakte hij deel uit van de politieke klasse 

en had hij veel aanhang in kringen van het 

establishment. Fortuyn, geboren in 1948, in 

een katholiek gezin in Velsen, was actief in 

de studentenbeweging van de jaren ‟60 en 

was van 1972 – 1988 als docent marxistische 

sociologie verbonden aan de Rijksuniversi-

teit Groningen. In 1980 promoveerde hij bij 

Ger Harmsen tot doctor in de sociale weten-

schappen, op een proefschrift over de sociaal

-economische politiek in Nederland van 

1945 tot 1949. In 1990 verruilde hij Gronin-

gen voor Rotterdam om daar zijn eigen ad-

viespraktijk op te zetten. Hij produceerde 

een serie boeken en artikelen over de samen-

leving en de politiek en maakte tegelijker-

tijd naam als een flamboyante non-

conformist, columnist en gastspreker. Daar-

naast was hij parttime bijzonder hoogleraar 

aan de Erasmus universiteit. Zijn pijlen 

richtte hij op de bureaucratie – altijd een 

inkoppertje – zoals in 1991 in “Een toe-

komst zonder ambtenaren”. Vanaf medio 

jaren ‟90 nam hij een op het oog meer icono-

clastische anti-migranten-houding aan, uit-

eengezet in 1997 in “Tegen de islamisering 

van onze cultuur”.  

 

Ondanks de aandacht die hij in de media 

kreeg was zijn politieke carrière weinig suc-

cesvol. Totdat hij in november 2001 gekozen 

werd tot lijsttrekker van Leefbaar Neder-

land. Een kleine, maar tamelijk dynamische 

en populistische partij die een sterke basis 

had in lokale gemeenteraden. De vier maan-

den waarin hij zijn functie uitoefende wer-

den gekenmerkt door interne conflicten. Zijn 

aanvallen op de islam als zijnde een 

“extreem achterlijke cultuur” en zijn Le Pen

-achtige bewering: “Nederland is vol”, wer-

den slecht ontvangen door de meerderheids-

fractie van libertair-groene multiculturalis-

ten binnen Leefbaar Nederland en in februa-

ri 2002 werd Fortuyn opzij geschoven.  

 

Een maand later richtte hij zijn eigen partij 

op, de Lijst Pim Fortuyn, gefinancierd door 

rijke vrienden uit het zakenleven – m.n. ma-

kelaars en projectontwikkelaars. De LPF 

had geen kern anders dan zijn charismati-

sche en anti-islamitische leider en de neopo-

pulistische thema‟s die hij uitdacht (2).  

In de eerste plaats was er zijn anti-

establishment-pose, waarbij hij de rege-

ringspartijen deals in achterkamertjes ver-

weet en gebrek aan ideologische helderheid, 

~ 
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alsook hun onvermogen om de criminaliteit 

aan te pakken en problemen op te lossen die 

door iedereen aan den lijve ondervonden 

worden: in de zorg, het onderwijs, het 

(openbaar) vervoer. Volgens Fortuyn vorm-

de de buitensporige bureaucratie hierbij het 

grootste probleem. De openbare voorzienin-

gen zouden er volgens hem enorm op voor-

uitgaan als een kwart van de ambtenaren 

zou worden ontslagen. Het leiden van de 

regering als een onderneming zou veel meer 

opleveren, zonder daarvoor extra belastin-

gen te moeten heffen. Bovendien zou alles 

veel transparanter worden. Fortuyn beloof-

de ook “succesvolle captains of industry” in 

zijn regering op te zullen nemen.  

 

In de tweede plaats hield Fortuyn een vurig 

pleidooi voor de superioriteit van de verlich-

ting en de normen en waarden van de wes-

terse beschaving, seksuele tolerantie inbe-

grepen. Hoe de islam in werkelijkheid werd 

ervaren werd te niet gedaan door het wille-

keurig citeren van vaak onbeduidende neo-

fundamentalistische predikers. Die op hun 

beurt weer het bewijs vormden dat de niet-

westerse samenlevingen, m.n. de islamiti-

sche, qua beschaving en cultuur inferieur 

waren t.o.v. het westen.  

 

Het gevolg voor migranten was dat elke 

aanpassing van hun kant zou moeten ko-

men. Wat zijn de feiten? 17% van de bevol-

king bestaat uit migranten, bij elkaar zo‟n 

2,7 miljoen mensen. Hiervan kunnen iets 

meer dan 670.000 migranten van de 1e en 2e 

generatie, m.n. van Turkse en Marokkaanse 

afkomst, als islamitisch bestempeld worden, 

ongeveer 4,3% van de bevolking. 729.000 

migranten, 4,5% van de bevolking, komen 

uit andere EU-landen, terwijl zo‟n 810.000 

mensen, ongeveer 5%, afkomstig is uit de 

voormalige koloniën Suriname en Indonesië. 

Zoals in de meeste West-Europese landen 

zijn de meeste migranten stedelingen en vor-

men ze ongeveer 30% van de bevolking in 

Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Min-

der dan de helft is moslim en is afkomstig 

uit verschillende landen. De werkloosheid 

onder de niet-westerse migranten is hoog. 

9% in 1999, terwijl de werkloosheid onder 

zgn. autochtonen maar 3% bedroeg. Het 

aantal huishoudens met een laag inkomen is 

grofweg 3 keer hoger dan de norm en het 

gemiddelde reële inkomen is ongeveer 25% 

lager dan dat van “autochtonen”. Migran-

ten zijn aanzienlijk ondervertegenwoordigd 

in het hogere onderwijs en oververtegen-

woordigd wat betreft het vroegtijdig verla-

ten van de school. Onder de niet-westerse 

migranten zijn de sociaal-economische voor-

uitzichten van moslims het slechtst (3).  

 

Anders dan Le Pen en Haider pleitte For-

tuyn niet voor het uitzetten van migranten 

die al in Nederland verbleven. Zij moesten 

echter wel de normen en waarden van het 

land aanvaarden. Hoewel zijn argumenten 

niet expliciet racistisch waren – in de top 

van de LPF zetelden immers enkele 2e gene-

ratie-migranten en Fortuyn‟s positie was 

meer cultureel-nationalistisch dan etnisch 

van aard – oefende zijn anti-islamitische 

houding wel aantrekkingskracht uit op 

rechtse en zelfs racistische kiezers. Zij vorm-

den een aanzienlijk deel van het LPF-

electoraat en juichten zijn oproep toe om 

het Schengen-verdrag op te zeggen en de 

grenscontroles te verscherpen. Fortuyn‟s 

uitgesproken standpunten verbraken het 

heersende politiek-correcte stilzwijgen over 

thema‟s als afkomst en cultuur. De aantrek-

kingskracht op de kiezers werd alleen maar 

groter n.a.v. de gebeurtenissen van 1 sep-

tember en de daarop volgende aanval op Af-

ghanistan. Ze maakten hem ook populair in 

de Hindoestaanse gemeenschap.  

 

Ondanks het ontbreken van een program-

ma, naast deze ultraliberale en neo-

nationalistische demagogie, slaagde Fortuyn 

er desondanks in de belangrijkste politieke 

leiders te verlammen en ze, m.n. Wim Kok, 

af te schilderen als een stel idioten. Ze erger-

den zich kapot aan hem, maar waren niet in 

staat te reageren. Fortuyn werd de stem van 

de ontevredenen, inclusief migranten, en 

van de jongeren. Hoewel eerst vijandig, 

toonde de media zich langzaam maar zeker 

milder. Op 6 mei 2002, 9 dagen voor de ver-
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kiezingen, werd Fortuyn vermoord door een 

schutter die schijnbaar alleen handelde. Een 

bizarre spanning – onbegrip vermengd met 

woede en afgrijzen – hield het land na de 

moord in zijn greep. Politieke debatten en 

verkiezingscampagnes kwamen tot stil-

stand. Vele politici – m.n. die van de rege-

ringspartijen – ontvingen hate-mail en zelfs 

doodsbedreigingen waarbij ze indirect ver-

antwoordelijk werden gesteld voor de 

moord.  

 

De verkiezingsuitslag op 15 mei 2002 was 

dramatisch. De opkomst was met 79% on-

gekend hoog. Bijna 10% hoger dan voor-

speld. De PvdA verloor 22 van de 45 zetels. 

De VVD verloor 14 van de 38 zetels en de 

derde coalitiepartner D‟66 verloor 7 van de 

14 zetels. Het CDA kwam tevoorschijn als 

de grootste en steg van 29 tot 43 zetels. De 

grootste winnaar was de LPF die vanuit het 

niets 17% van het electoraat voor zich won 

en 26 zetels veroverde. Daarmee was het in 

één klap de op één na grootste partij gewor-

den.  

 

Uit exit-polls bleek dat bijna 30% van de 

LPF-kiezers niet had gestemd in 1998. 35% 

steunde voorheen de VVD en 20% stemde 

eerst PvdA. De LPF was op overweldigende 

wijze tot de stem van de ontevredenen ge-

worden. Onder de kiezers van 18 – 25 jaar 

was het de grootste partij. De meeste aan-

hang was te vinden in de Randstad, m.n. 

Rotterdam en Den Haag, waar de opkomst 

traditioneel laag is (4). Opmerkelijk was het 

ontbreken van een verband tussen het ni-

veau van het inkomen en de steun voor de 

LPF, hoewel de partij het wel beter deed 

onder kiezers met een laag opleidingsniveau 

(21%) en middelbaar niveau (18%) dan on-

der hoger opgeleiden (11%). De nieuwe LPF

-gedeputeerden – een bonte mix, nu zonder 

leider en bol van onderlinge wedijver – na-

men nu zitting in een regering met CDA en 

VVD en kregen vier ministerposten onder 

Jan Peter Balkenende I.  

 

Succes aan de Noordzee 
 

De vraag is natuurlijk hoe dit allemaal kon 

gebeuren in zo‟n rijk land, met een lange so-

ciaal-democratische traditie, een groeiende 

economie, lage werkloosheid, goede openba-

re voorzieningen en een solide sociaal zeker-

heidsstelsel. Was er soms iets mis met het 

poldermodel? Natuurlijk werd door Wim 

Kok de suggestie van de hand gewezen dat 

de politieke elite of de vrije-markt-politiek 

van de afgelopen decennia ook maar iets te 

maken kon hebben met de gebeurtenissen. 

In plaats daarvan werd beweerd dat de on-

vrede die na de moord op Fortuyn aan het 

oppervlak kwam het gevolg was van een te 

hoog verwachtingspatroon. Een klassiek 

voorbeeld van een bevolking “doing better, 

feeling worse”. De Nederlandse economie 

was de jaren voorafgaand juist de hemel in 

geprezen door buitenlandse commentatoren 

en nationale bankpresidenten i.v.m. de 

schijnbaar succesvolle combinatie van fis-

caal conservatisme enerzijds en herstructu-

rering van het sociale zekerheidsstelsel an-

derzijds, wat resulteerde in gezonde groei- en 

werkgelegenheidscijfers. Nederland werd in 

1996 door de Economist nog als voorbeeld 

genoemd voor “het afstand nemen van een 

verouderd continentaal model van vertraag-

de economische groei, stijgende werkloos-

heid en een slechte financiële toestand van 

de welvaartsstaat”; en een tijdlang bleven 

de cijfers groeien (5). 

 

Dit alles stond in schril contrast met de ja-

ren ‟80. De recessie van „79 – „81 resulteerde 

in een werkloosheidspercentage van rond de 

27% (de arbeidsongeschikten en de ver-

vroegde uittreders inbegrepen). Het was 

“misschien wel het meest spectaculaire wan-

beleid m.b.t. werkgelegenheid in de moderne 

kapitalistische wereld” (6). De respons van 

de CDA-VVD-coalitie o.l.v. Ruud Lubbers 

bestond uit het in stand houden van het ver-

sleten corporatistische model, gebaseerd op 

nauwe samenwerking met de vakbonden, 

waarbij de vakbeweging werd gebruikt om 

een politiek van vrijwillige loonmatiging er 
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doorheen te loodsen. In de tussentijd werd 

de pijn van de industriële herstructurering 

verzacht door relatief ruime regelgeving 

m.b.t. arbeidsongeschiktheid en pensione-

ring. De stijgende kosten werden gedragen 

door hogere belastingen en hogere verzeke-

ringsbijdrages.  

 

In 1989 werd een nieuwe CDA-PvdA-

regering gevormd met Lubbers als premier 

en Kok als minister van financiën. De mone-

taire criteria voor verdere EU-integratie, die 

al snel door het Verdrag van Maastricht 

zouden worden bezegeld, werden gebruikt 

om de harde bezuinigingen op de openbare 

uitgaven te legitimeren. De regering Lub-

bers-Kok greep drastisch in in de WAO en 

snoeide in tegemoetkomingen m.b.t. invali-

diteit en vervroegde pensionering. Dit leidde 

in 1991 tot één van de grootste naoorlogse 

vakbondsmanifestaties. De onderhande-

lingspositie van de vakbeweging t.a.v. het 

kapitaal was verzwakt door de liberalisering 

van de internationale kapitaalmarkten en de 

dreiging om bedrijven naar lage lonen lan-

den te verplaatsen. Voor de ondernemingen 

was het makkelijker geworden om de arbei-

ders te ontslaan i.p.v. ze de WAO binnen te 

sluizen. De regeringspartijen werden in 1994 

door het electoraat afgestraft. De PvdA die 

maar liefst een kwart van de stemmen ver-

loor bleef tegen alle verwachtingen in echter 

wel de grootste partij, aangezien het CDA 

nog forser was weg gezakt. Kok werd aange-

steld om een nieuwe regering te vormen en 

voor het eerst sinds 1918 werden de christen

-democraten veroordeeld tot de oppositie-

banken. De PvdA prefereerde een coalitie 

met D‟66 en de VVD.  

 

De samenwerking tussen centrum-links en 

vrije markt fundamentalisten als de VVD 

was niet zo vreemd als het op het eerste ge-

zicht leek. De PvdA had al lang – ruim vóór 

New Labour in Engeland of de SPD in 

Duitsland – zijn sociaal-democratische ideo-

logie van zich afgeschud en vervangen door 

een fundamenteel markt-vriendelijker bena-

dering. De visie op sociale issues kwam meer 

overeen met die van de VVD dan met tradi-

tionele christen-democraten. Bovendien 

deelden PvdA en VVD een vijandige hou-

ding t.o.v. het corporatistische model van 

gezamenlijke soevereiniteit van werkgevers 

en vakbeweging t.a.v. het sociale beleid. 

Een model dat door het CDA nog steeds om-

armd werd.  

 

De regering Kok intensiveerde het neolibe-

rale programma met als doel de complete 

ontmanteling van de corporatistische struc-

turen en een grondige doorvoering van An-

gelsaksische praktijken: verlaging van on-

dernemingsbelastingen, deregulering en ver-

markting van de arbeid, de transport- , 

energie- en communicatiesector. De kapi-

taalvriendelijke agenda werd gegarneerd 

met reïntegratieprojecten voor langdurig 

werklozen in de vorm van werkgelegenheids-

subsidies op basis van de laagste salarisscha-

len,  onder het mom dat dit banen zou cre-

ëren voor de ongeschoolden.  

 

Eind jaren ‟90, leken de rapportcijfers van 

de regering Kok, opgepept door stijgende 

aandelen en onroerend-goed-prijzen, er uit-

stekend voor te staan. Het BBP (bruto bin-

nenlands product) was gemiddeld toegeno-

men met 2.9% per jaar. Een groei die veel 

hoger lag dan gemiddeld in de EU. In ter-

men van het BBP per hoofd van de bevol-

king was Nederland gestegen van de 10e 

naar de 5e plaats in de EU. De werkloosheid 

was scherp gedaald naar 2,7% in 2001, het 

laagste percentage in de OECD. Sinds 1990 

waren er 1,4 miljoen nieuwe banen bijgeko-

men en was de arbeidsparticipatie toegeno-

men van 59% tot 67%. De fiscale positie 

van de regering was benijdenswaardig. In 

2000 werd voor het eerst sinds de jaren ‟70 

door de regering een (structureel) overschot 

van 0,3% op het BBP gerealiseerd. Stijgend 

tot 0,9% in 2001. Dat dit werd bewerkstel-

ligd ondanks een daling van belastingin-

komsten – van een gemiddelde 41,1% op het 

BBP gedurende 1991 – 1994 tot 39,2% in 

2001 – en met overheidsinvesteringen rond 

de 2,5%, vormt een indicatie voor de om-

vang van de bezuinigingen op de overheids-

uitgaven. De staatsschuld daalde naar 54% 
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op het BBP in 2001. In 1994 was die nog 

80%.  

 

Er was natuurlijk het gebruikelijke gemop-

per over verslechterde voorzieningen door 

het toenemend gebrek aan middelen en de 

vermarkting van de publieke sector, met 

personeelstekorten en ellenlange wachtlijs-

ten die een chronische factor werden in de 

gezondheidszorg. De verhouding leerling-

leraar is in Nederland hoger dan in de mees-

te andere EU-landen en het salaris van on-

derwijzers ligt onder het gemiddelde. Kos-

tenbesparing bij de NS om voldoende winst-

gevendheid te kunnen aantonen, vooraf-

gaand aan de privatisering, leidde tot vele 

klachten over vertragingen en overbevolkte 

treinstellen. Desondanks werd alom ver-

wacht, op basis van het BBP en de stijgende 

werkgelegenheidscijfers, dat Paars de meer-

derheid zou behouden tijdens de verkiezin-

gen van 15 mei 2002. 

 

Het was Pim Fortuyn die deze zelfgenoeg-

zaamheid verbrijzelde en die een hoge mate 

van onvrede openbaarde in een schijnbaar 

degelijke en welvarende samenleving. Om de 

structurele oorzaken van deze onvrede en de 

daaruit voortvloeiende ruk naar rechts te 

kunnen begrijpen is het noodzakelijk om de 

dieperliggende sociaal-economische verande-

ringen die aan het Hollandse succesverhaal 

ten grondslag liggen nader te onderzoeken. 

Een succesverhaal dat voor een groot deel 

samenhing met de groei van onroerend goed

- en aandelenmarkten eind jaren ‟90. In het 

vervolg zullen we laten zien dat de verschui-

ving van de op consensus gebaseerde corpo-

ratistische verhoudingen van de naoorlogse 

periode naar de anonieme, geglobaliseerde 

en in hoge mate door concurrentie geken-

merkte structuren van de neoliberale orde, 

bij vele burgers gevoelens van onzekerheid, 

machteloosheid en fragmentarisering heeft 

opgeroepen. Deze spanningen, die nog ver-

huld werden door het “welvaarts-effect” van 

de zgn. “zeepbel”-jaren, kwamen des te 
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krachtiger bovendrijven toen bleek hoe 

broos de welvaart van de late jaren ‟90 ei-

genlijk was. We zullen m.n. kijken naar ver-

anderende arbeidsverhoudingen, de interna-

tionalisering van het Nederlandse kapitalis-

me en de vervlechting van aandelenmarkten 

en gezinsvermogens.  

 

Veranderende  

arbeidsverhoudingen 
 
Het creëren van banen wordt gezien als de 

grootste verdienste van Paars. Zeker t.o.v. 

het werkloosheidsniveau in Duitsland en 

Frankrijk. Daarbij moet wel worden opge-

merkt dat het bij de meeste van de 1,4 mil-

joen nieuwe banen in de jaren ‟90 ging om 

banen voor lager opgeleiden, banen met een 

lage productiviteit en dus lage salarissen. 

M.a.w. marginale banen, de eerste die op de 

tocht staan bij economische neergang. Meer 

dan de helft van deze tussen 1994 en 2000 

gecreëerde banen waren part-time en 40% 

daarvan waren flexibele, tijdelijke banen 

met een contract van minder dan een jaar. 

Uitzend- en oproepwerk. Dergelijke banen 

namen toe tot ruim 12% op het totaal in 

1998. De meeste mensen die dit soort werk 

deden waren nieuwkomers op de arbeids-

markt: jonge intreders of vrouwen die herin-

traden. De “brede werkloosheid”, d.w.z. als 

men de verborgen werkloosheid van arbeids-

ongeschikten en vroeg gepensioneerden mee-

rekent, alsook het zgn. “discouraged-worker

-effect” (personen met een lage baanvind-

kans trekken zich terug van de arbeids-

markt) bleef in 2000 echter onveranderd 

hoog: 23,7% (7). Er was slechts een kleine 

toename te zien van permanente full-time 

banen. De concurrentie om deze banen nam 

– geheel in de lijn van Lester Thurow (8) -

ook aanzienlijk toe. Terwijl 75% van de va-

catures werd vervuld door kandidaten met 

een hogere opleidingsniveau dan gevraagd 

werden minder hoog opgeleiden gedwongen 

om banen met een nog lager scholingsniveau 

aan te nemen. De laag- en ongeschoolden 

werden werkloos (9).  

 

Toenemende concurrentie ligt ook ten 

grondslag aan de structurele stijging van de 

werkdruk – aanzienlijk hoger dan in andere 

EU-landen – en de afname van baanzeker-

heid. Het aantal werknemers dat een hogere 

werkdruk ervoer nam tussen 1996 en 1999 

toe met 10%. Hetzelfde gold voor het werk-

tempo: een stijging van 38% in 1994 tot 

42% in 1999. Een overschrijding van het 

EU-gemiddelde met meer dan 10%. Het is 

het vermelden waard dat stress gerelateerd 

aan het werk stijgt met de mate van scho-

ling. 53% van de hoog opgeleide werkne-

mers ervaren een hoge werkdruk. Bij lager 

opgeleiden is dat 32%. Stress heeft gevolgen 

voor de gezondheid van werknemers. 13% 

van de werknemers die onder een hoge druk 

werken lijden aan ernstige slaapstoornissen. 

Voor mensen die een lage werkdruk ervaren 

is dat 8%. Ook vermoeidheid door het werk 

is gestegen. 22% van alle werknemers waren 

(mentaal) uitgeput in 1998. 23% in 1999 en 

25% in 2001 (10). Het aantal werkenden dat 

antidepressiva gebruikt is toegenomen met 

50% tussen 1996 en 2000. D.w.z. 800.000 

mensen of 5% van de bevolking. 

 

T.g.v. de forse groei van het aantal margina-

le banen is de segmentering van de arbeids-

markt, samen met de ongelijkheid, aanzien-

lijk toegenomen: permanent versus flexibel, 

fulltime versus parttime, werkend versus 

werkloos. De werkloosheid concentreert zich 

in bepaalde sectoren, waarbij de lasten die 

worden gedragen door migranten en laag 

geschoolde arbeiders boven het OECD-

gemiddelde uitkomen. Het verschil tussen 

hoge en lage inkomens – al substantieel toe-

genomen in de jaren ‟80 – is alleen maar gro-

ter geworden. Terwijl het bruto uurloon van 

het 10e percentiel werknemer steeg met 3% 

tussen 1990 en 1998, stegen de lonen van de 

mediaan en het 90e percentiel met 8%. Het 

resultaat van de sterke groei van werkgele-

genheid van lage productiviteit en lage belo-

ning, vaak ook nog gesubsidieerd, is dat we 

nu getuige zijn van een nieuw fenomeen in 

dit land: de “werkende armen”. Mensen met 

een baan maar met een laag inkomen, onder 
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het bestaansminimum zoals bepaald in 

1979.  

 

Kleinverdieners daarentegen, waren beter af 

dan zij die afhankelijk waren van een uitke-

ring. Als gevolg van bezuinigingen daalden 

de uitkeringen in de jaren ‟90. Het zal niet 

verbazen dat het aantal huishoudens levend 

rond het bestaansminimum stabiel bleef – 

boven de 10% –ondanks de aanhoudende 

groei van het BBP. De inkomens van de 

topmanagers stegen daarentegen in de jaren 

‟90 gemiddeld met 14% per jaar, terwijl het 

aantal miljonairs verdriedubbelde. Ten slot-

te is het verschil tussen de lonen in de privé-

sector en in de publieke sector voor verge-

lijkbare banen, dat in 1990 al 25% bedroeg, 

alleen maar toegenomen (11).  

 

De liberalisering en flexibilisering van de 

arbeidsmarkt heeft dus geleid tot een seg-

mentering in drie aparte delen: 

- werknemers met hoge salarissen, vaak 

met een permanent contract, van wie de re-

ële inkomens substantieel zijn toegenomen; 

- werknemers met lagere lonen, vaak met 

een tijdelijk of flexibel contract, van wie de 

inkomens zijn gestagneerd of gedaald, en; 

- zij die afhankelijk zijn van een uitkering 

en van wie de inkomens zijn achteruit ge-

gaan. 

 

De afbraak van het naoorlogse corporatisti-

sche regime – en daarmee van de relatieve 

stabiliteit en zekerheid voor de industriële 

werknemer – heeft echter een nadelig effect 

gehad voor ieder segment. De bezuinigingen 

hebben duidelijk de situatie van uitkerings-

afhankelijken verslechterd. Voor mensen 

met lage inkomens en flexibele banen bete-

kenden de hervormingen een verhoogde eco-

nomische en persoonlijke druk en een toene-

mende onzekerheid. Maar zelfs voor degenen 

met een hoger inkomen bracht de liberalise-

ring van de markt een grotere onzekerheid 

met zich mee omdat de toegenomen concur-

rentie hen dwong om meer uren te draaien, 

onder een hogere druk en in banen waarvoor 

ze eigenlijk te hoog opgeleid waren. En des-

ondanks ontbrak het hen aan carrièreper-

spectieven en moesten ze ook in deze positie 

vechten voor promotie.  

 

Internationalisering van de  

economie 
 

De toegenomen vervlechting van de Neder-

landse economie met de wereldmarkt heeft 

deze tendensen versterkt. Gedurende de ja-

ren ‟90 investeerden vele bedrijven in het 

buitenland, kochten buitenlandse firma‟s op 

– vooral Amerikaanse, als ticket tot de Ame-

rikaanse markt – zozeer dat een aanzienlijk 

deel van hun omzet en winst in het buiten-

land werd gerealiseerd. Voorbeelden hiervan 

zijn Ahold, de computerfirma Getronics, de 

verzekeraar Aegon, het in baby- en klinische 

voeding gespecialiseerde Numico, de uitge-

vers Reed Elsevier, Wolters Kluwer en 

VNU, de chipfabrikant ASML, Unilever, de 

leverancier van kantoorartikelen Buhrmann 

en banken als ABN-AMRO en ING. Al deze 

bedrijven hebben substantiële belangen in 

de VS. Aandelen van Philips, Shell, ABN-

AMRO, Unilever en (tot februari 2003 

i.v.m. de Enron-affaire) Ahold, worden ver-

handeld op Wall Street. In 2001 was meer 

dan 50% van de leden van de Raad van Be-

stuur van de 25 firma‟s genoteerd aan de 

Amsterdamse beurs van buitenlandse af-

komst (12). 

 

Met de toenemende internationalisering van 

Nederlandse bedrijven heeft een Engels-

Amerikaanse aanpak m.b.t. management en 

bestuur zijn intrede gedaan in het Neder-

landse bedrijfsleven en daarmee bijgedragen 

aan een transformatie van de traditionele, 

relatief harmonieuze verhouding tussen ar-

beid en kapitaal. Het tevreden stellen van 

de aandeelhouders en investeerders wordt in 

toenemende mate gezien als het primaire 

doel van het management. In een situatie 

van geglobaliseerde kapitaalmarkten bete-

kent dat een permanente inspanning om de 

productie te verhogen en de kosten te verla-

gen. Het resultaat is een constante herstruc-

turering van bedrijven, zelfs succesvolle, en 

het instellen van “macho-management” à la 
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Jack Welch van General Electric (13) i.p.v. 

een bestaande op consensus georiënteerde 

bedrijfsvoering. De gevolgen van deze ver-

anderingen op het gebied van bedrijfscul-

tuur zijn enorm: de introductie van meer 

controle mechanismen en supervisie, stijgen-

de werkdruk, afnemende baangarantie, ver-

lies van sociaal kapitaal binnen bedrijven en 

een verschrompeling van vertrouwen en ge-

bondenheid aan beide zijden van de verhou-

ding arbeid – kapitaal (14). 

 

Nederlandse bedrijven zijn niet langer meer 

afhankelijk van ontwikkelingen in eigen 

land, maar van beursschommelingen en eco-

nomische omstandigheden elders. Aan de 

ene kant kan dit betekenen dat verliezen die 

elders zijn geleden een bedrijf ertoe kan be-

wegen om zijn – anders winstgevende – acti-

viteiten in eigen land te reorganiseren. An-

derzijds kunnen vooruitzichten van hogere 

winsten of lagere kosten in het buitenland 

bedrijven ertoe zetten hun productie te ver-

plaatsen. Een voorbeeld hiervan is het be-

sluit van Philips om zijn lichtgroep van 

Eindhoven te verplaatsen naar Polen of Chi-

na. Met het risico dat dit vele Nederlandse 

werknemers hun baan gaat kosten (15). Ei-

sen van werknemers voor hoger loon of bete-

re arbeidsomstandigheden, die voorheen ge-

hoor vonden, kunnen nu dus opzij worden 

geschoven door te refereren aan anonieme, 

externe krachten, zoals financiële tegenval-

lers in het buitenland of door te dreigen de 

productie en werkgelegenheid te verplaatsen 

(16). 

 

Aan de andere kant zijn veel Nederlandse 

firma‟s overgenomen door buitenlandse be-

drijven wier belangen elders liggen. Recente 

voorbeelden zijn het verpakkingsbedrijf Van 

Leer, overgenomen door een Finse firma; 

het container overslagbedrijf ECT, overge-

nomen door een firma uit Hong Kong; het 

papier- en verpakkingsconcern KNP is nu in 

handen van en Zuid-Afrikaanse eigenaar; de 

producent van gedestilleerd en likeuren Bols 

is gekocht door een Franse firma, de staalfa-

brikant Hoogovens is overgenomen door 

Brittish Steel en Telfort is opgekocht door 

British Telecom. DSM verkocht een groot 

deel van zijn chemische divisies aan een Sa-

oedische firma en VNU verkocht gedeeltes 

van haar uitgeverij aan een Fins mediacon-

cern. 

 

Voor de meeste van deze buitenlandse eige-

naars zijn de belangen in Nederland niet van 

strategische aard en specifieke eisen van lo-

kale werknemersleggen relatief weinig ge-

wicht in de schaal. Steeds worden ze gecon-

fronteerd met het argument dat ze zich moe-

ten conformeren aan de regels en praktijken 

van het bedrijf als geheel. Zodoende blijven 

de Nederlandse werknemers opnieuw mach-

teloos achter de feiten aan lopen. 

 

Gezinsvermogens naar de beurs 
 
Het vermogen van de gezinnen is ook meer 

afhankelijk geworden van de grillen van we-

reldwijde financiële ontwikkelingen door de 

toenemende verstrengeling met de aandelen-

markten. Het percentage huishoudens met 

direct aandelenbezit steeg van 11% in 1995 

tot 27% in 2002. In februari 2002  hadden 

Nederlandse huishoudens ongeveer 18% van 

hun netto vermogen belegd in aandelen, 

waarvan 13,5% behorende tot de lagere in-

komens en 18,4% tot de midden en hogere 

inkomensklassen. Daarbij zijn de huishou-

dens ook indirect aandeelhouder via ver-

plichte deelname aan pensioenfondsen en 

levensverzekeringspolissen. Deze opeenge-

hoopte spaargelden vormen ongeveer 40% 

van het netto vermogen van de huishoudens 

en, omdat meer dan 50% van deze fondsen 

geïnvesteerd worden in aandelenmarkten, 

vormen ze nog eens 20% vermogen belegd in 

aandelen. Al met al betekent het dat het 

percentage van het gezinsvermogen dat 

(direct en indirect) wordt belegd in aandelen 

rond de 38% bedraagt. Substantieel hoger 

dan in andere EU-landen (17). 

 

Er moet wel op worden gewezen dat de af-

hankelijkheid van de aandelenmarkt groten-

deels beleidsgestuurd was. Pensioenfondsen 

– inclusief die van de ambtenaren, het ABP 
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– werden actief aangemoedigd om in aande-

len te investeren. Iets  wat voordien niet 

toegestaan was. De privatisering van voor-

malige staatsondernemingen zoals KPN en 

de software-firma PinkRocade ging gepaard 

met een groot publiciteitsoffensief waarbij 

doelbewust gemikt werd op kleine investeer-

ders. Toen de verstrekking van staatsobliga-

ties afnam, conform het fiscale tekort en de 

relatief lage reële rentepercentages, werden 

de huishoudens verleid om hun portefeuille 

te herschikken ten gunste van hogere, maar 

ook riskantere rendementen uit beleggings-

fondsen. De groei van het gezinsvermogen 

gedurende de jaren ‟90 is in toenemende ma-

te afhankelijk geweest van stijgende aande-

len- en huizenprijzen. In de periode 1990 – 

1995 gold dit voor ongeveer 63% van de 

groei van het gemiddelde gezinsvermogen. 

Tussen 1995 en 2000 liep dit percentage op 

tot 78%.  

 

Na de zeepbel 
 
De onroerend goed-prijzen stegen gemiddeld 

meer dan 10% per jaar gedurende de jaren 

‟90. De voortdurende stijging, in samenhang 

met de deregulering van de financiële sector 

en lage rentepercentages, stimuleerde een 

aanzienlijke toename van leningen door ge-

zinnen, waarbij ⅓ van de woningbezitters 

tussen 1996 en 2000 leningen afsloten tegen 

een extra hypotheek op hun huizen, d.w.z. 

een hypotheek hoger dan de aankoopwaar-

de. In de verwachting dat de onroerend goed

-prijzen zouden blijven stijgen, sloten vele 

gezinnen een dergelijke “top-hypotheek” af. 

Het aantal “top-hypotheken” nam toe van 

zo‟n 18% op het totaal aantal bankleningen 

gedurende de jaren 1986 – 1990 tot 36% ge-

durende de jaren 1991 – 1995 en bijna 50% 

in de periode 1996 – 2000. het resultaat van 

dit alles was een dramatische toename van 

de gezinsschulden. De verhouding, gerela-

teerd aan het besteedbare inkomen, steeg 

van 85% in 1985 tot 188% in 2000. Gezin-

nen hebben hun toegenomen financiële li-

quiditeit vak benut om te investeren in de 

renovatie van hun huizen, maar er zijn ook 

aandelen mee gekocht, duurzame consump-

tiegoederen en vakanties mee betaald. Op-

merkelijk is dat huishoudens met lagere in-

komens delen van hun lening vaak gebruik-

ten om andere leningen af te lossen.  

 

Het “vermogens-effect” van de aandelen- en 

onroerend goed-zeepbel – onvermijdelijk 

kwetsbaar en van korte duur – heeft een be-

langrijke rol gespeeld in de expansie van de 

economie eind jaren ‟90. Schattingen van 

het DNB laten zien dat de besteding van 

aan onroerend goed gerelateerde vermogens-

opbrengsten hebben geleid tot een stijging 

van de groei van het BBP (in reële termen) 

met 0,6 procentpunt in 1998, 1 procentpunt 

in 1999 en 0,7 procentpunt in 2000. Als het 

“vermogenseffect” van de stijgende aande-

lenprijzen hieraan wordt toegevoegd, dan is 

de impact op de groei van het BBP waar-

schijnlijk tussen de 1 en de 1,5 procentpunt. 

M.a.w. rond ⅓ van het eigenlijke reële BBP 

en de groei van de werkgelegenheid geduren-

de de jaren 1998 – 2000 is veroorzaakt door 

leningen van gezinnen gebaseerd op schuld 

(18). 

 

De macro-economische kwetsbaarheid en 

onhoudbaarheid van de situatie is maar al te 

duidelijk geworden. Het uiteenspatten van 

de Amerikaanse zeepbel in april 2000, ver-

mengde zich met de effecten van 11 septem-

ber en de Enron-, Andersen en WorldCom-

schandalen, die op hun beurt weer werden 

overschaduwd door de steeds duister wor-

dende wereldpolitieke situatie. Aan de voor-

avond van de verkiezingen van 2002 was de 

groei van het gezinsvermogen abrupt tot 

stilstand gekomen en kelderde de AEX, die 

in 2000 boven de 700 punten was gestegen, 

tot ongeveer 400 punten. Sindsdien heeft de 

val van de AEX, mede verergerd door het 

Ahold-schandaal, zich voortgezet tot onge-

veer 230 punten medio maart 2003. Pensi-

oenfondsen met grote belangen in de aande-

lenmarkten zagen zich nu geconfronteerd 

met grote solvabiliteitsproblemen en de pen-

sioenbijdrages moesten worden verhoogd. 

De groei-index voor consumentenbestedin-

gen kelderde van 3,6% per jaar tussen 1995 



 

13 

en 2001 tot 1,9 % in 2002. En door dalende 

exportcijfers t.g.v. verslechterde omstandig-

heden op de wereldmarkt, zakte de groei 

van het BBP tot 0,3% in 2002. Het laagste 

niveau sinds 20 jaar. De fiscale positie van 

de overheid verslechterde zienderogen. Be-

grotingstekorten doemden op en groeiende 

staatsschuld lag in het verschiet. Januari 

2003 liet de hoogste stijging van de geregi-

streerde werkloosheid zien in bijna 2 decen-

nia. Tegelijkertijd werd voor de nabije toe-

komst een verlies voorspeld, alleen al in de 

industrie, van 400.000 tot 600.000 banen. 

Opnieuw voelden kleine spaarders, werkne-

mers en huizenbezitters zich machteloos 

t.o.v. de krachten van de globalisering.  

 

Sociale psychologie van de  

neoliberale globalisering 

 
Als onze analyse klopt dat de liberalisering 

en deregulering heeft geleid tot een toene-

mend economische en sociaal onbehagen, 

waarom is het electoraat dan naar rechts 

opgeschoven en is er gekozen voor partijen –

LPF, CDA en VVD – die pleiten voor “meer 

markt” i.p.v. minder? Waarom koos men 

bijvoorbeeld niet voor de SP? Een fervent 

tegenstander van de neoliberale agenda die 

het goed deed in de peilingen.  

 

Het krachtenveld is complex. Toch willen 

we stilstaan – zij het in grote lijnen – bij en-

kele factoren die hier in het spel zouden kun-

nen zijn. De inzichten van de sociale psycho-

logie zouden hierbij van pas kunnen komen. 

Een wereld die in toenemende mate anonie-

mer en bedreigender wordt, brengt grofweg 

twee psychosociale effecten met zich mee: de 

uitvergroting van wat Erich Fromm ooit 

“wederzijdse menselijke onverschilligheid” 

noemde; en, hieraan gerelateerd, een verlies 

van zelfvertrouwen, omdat de 

“zelfervaring” wordt bepaald door het 

markt-succes (19). De hieruit voortvloeiende 

gevoelens van hulpeloosheid en bezorgdheid 

kunnen zo beangstigend zijn dat ze onder-

drukt moeten worden. Een ontsnappings-

route is de onderwerping aan de eisen en 

verlangens van een grotere sociale groep en 

een dwangmatige aanpassing aan zijn nor-

men, wat een gevoel van geborgenheid 

voortbrengt waarin de discrepantie tussen 

het “ik” en de externe wereld wordt opgehe-

ven en een kunstmatige zekerheid en tijdelij-

ke opschorting van de vertwijfeling ver-

schaft.  

 

Een belangrijke ontsnappingsroute wordt 

verschaft door de markt zelf d.m.v. presta-

tiegericht consumentisme. Als consumptieve 

bestedingen lange tijd een middel zijn ge-

weest om sociaal prestige te bewerkstelligen, 

dan is dit proces geïntensiveerd in de jaren 

‟90, daarbij wellicht geholpen door de toene-

mende commercialisering van de televisie. 

Het is vaak geconcentreerd rond het huis. 

Een grote symbolische investering voor de 

nieuwe generatie huizenbezitters die gecre-

ëerd is door de vermarkting en privatisering 

van de afgelopen decennia. Des te angstiger 

men zich voelt, des te meer moeten deze 

emoties gecompenseerd worden door een ge-

voel van sociaal prestige dat gebaseerd is op 

consumptieve uitgaven. Het resultaat is een 

vicieuze cirkel van onzekerheid, eerzucht, 

toegenomen uitgaven, verslechterde gezins-

financiën en een toegenomen schuldenlast 

(20). 

 

Chauvinisme kan een andere ontsnappings-

route zijn: een sterke identificatie met een 

bepaalde cultuur, religie of etnische groep 

kan een belangrijke bron van prestige zijn 

en een bijdrage tot een surrogaat-

zelfervaring. Het fenomeen is volop te be-

wonderen in de sport, waar een supporter 

zich persoonlijk trots zal voelen als zijn club 

of team goed presteert. Het is mogelijk om 

een vergelijkbaar gevoel van eigenwaarde te 

ontlenen aan nationale trots, die het voor 

iemand mogelijk maakt om zich te koesteren 

aan de superioriteit van een cultuur, taal, 

keuken, sportteam, valuta etc. Onder be-

paalde omstandigheden kan dit resulteren in 

een agressieve geldingsdrang van culturele, 

religieuze of raciale superioriteit.  
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Een derde route om te ontsnappen aan een 

gevoel van machteloosheid, voortgebracht 

door ogenschijnlijk onpersoonlijke processen 

van de globalisering, is de verheerlijking van 

succes d.m.v. concurrentie. Om het goed te 

doen of om economisch vooruit te komen, 

staat men het zichzelf toe om gevoelens van 

onbehagen te verbergen en te profiteren van 

de macht die men heeft over zijn gelijken. 

Dit is een van de redenen waarom werkne-

mers “vrijwillig” verwikkeld raken in een 

hevige concurrentiestrijd om promotie, hun 

werktempo en overuren opvoeren en zich 

passief onderwerpen aan de directieven – 

hoe krankzinnig ook – van het macho-

management. Anderen accepteren hun te-

kortkomingen op dit gebied wellicht en on-

derwerpen zich aan het markt-systeem die 

wordt ervaren als een overweldigende 

macht. Ze accepteren de inherente ongelijk-

heid en de onvoorspelbaarheid die het met 

zich meebrengt en zoeken wegen om elders 

te kunnen ontsnappen.  

 

Hoe onvermijdelijker de onderwerping aan 

de markt zich laat aanzien, des te drasti-

scher zal men zich er – op een psychologisch 

niveau – mee identificeren. Er hoeft nauwe-

lijks nog op gewezen te worden dat de globa-

lisering – de virtuele wereldwijde expansie 

van het neoliberale kapitalisme, na zijn 

overwinning in de Koude Oorlog – gecombi-

neerd met de duizelingwekkende intensive-

ring van de commercie in de media en het 

dagelijkse leven, het algemene gevoel enorm 

heeft versterkt, in ieder geval van de huidige 

generatie, dat er geen alternatief is.  

 

Een begrip van de behoefte aan dergelijke 

ontsnappingsmechanismen kan ons mogelijk 

helpen de schijnbare tegenstelling te ont-

raadselen tussen enerzijds:  

- de toenemende gevoelens van economi-

sche onzekerheid, ervaren door de meerder-

heid van het electoraat t.g.v. het neoliberale 

programma en anderzijds: 

- hun voortdurende steun aan partijen die 

een dergelijk beleid juist voorstaan.  

 

Een tijdelijke remedie tegen deze gevoelens 

van machteloosheid en onzekerheid kan het 

omarmen van een nieuwe politieke leider of 

ideologie zijn, die hoop biedt of beroering 

over een strategie die zekerheid, veiligheid 

en inhoud zal brengen in iemands leven. 

Fortuyn speelde hierop in. Hij schetste con-

sequent het beeld van een man die de dingen 

beter zou maken voor de “gewone” mensen 

door de bureaucratie aan te pakken, de mis-

daad de kop in te drukken en de 

“Nederlandse” cultuur te wapenen tegen 

invloeden van buitenaf. 
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Van Fortuyn tot Bos 
 
De regering Balkenende die voortkwam uit 

de verkiezingen van mei 2002 bleef slechts 

87 dagen aan het bewind. Het kortst zitten-

de kabinet sinds de tweede wereldoorlog. 

Spanningen binnen de onthoofde LPF esca-

leerden binnen enkele maanden tot publieke 

vechtpartijen en leidden het ontslag in van 

het kabinet op 16 oktober 2002. Met op de 

achtergrond kelderende aandelen en een op-

doemende recessie, werd het kabinet demis-

sionair. De verwachting dat de politiek nu 

terug kon keren naar “business as usual” 

zouden echter misplaatst blijken en ontken-

den ook de structurele oorzaken die aan de 

opkomst van Fortuyn ten grondslag lagen. 

De tendensen die hij aan het oppervlak had 

gebracht blijven tot op de dg van vandaag 

voortbestaan. In de aanloop naar de verkie-

zingen van 22 januari 2003 was het duidelijk 

dat de LPF als een politieke factor was ge-

ïmplodeerd, maar dat Fortuyn‟s nalaten-

schap bleef voortbestaan. Niet alleen VVD 

en CDA, maar ook de PvdA, namen delen 

van zijn programma over, papegaaiden zijn 

mantra‟s over “zero tolerance” t.a.v.. mis-

daad na en herhaalden dat migranten de 

normen en waarden van het land moesten 

accepteren.  

 

We zijn m.a.w. getuige geweest van een pro-

gressieve fortuynisering van het Nederland-

se politieke discours. Parallel aan de “Le-

Pen-isering” van het Franse politieke do-

mein, zoals Sebastien Bugen heeft beschre-

ven en waarin voorheen taboe verklaarde 

racistische posities en stellingnames tegen 

migranten nu mainstream zijn geworden. De 

extreemrechtse outsider creëert een populis-

tische siddering met zijn beschimpingen aan 

het adres van de autoriteiten dat ze door het 

stof gaan voor migranten en wordt vervol-

gens verketterd door de respectabele publie-

ke opinie. Niet lang daarna, zij het op een 

iets beschaafder toon, bedienen zelfs alom 

gerespecteerde centrum-linkse politici zich 

van dezelfde kretologie (21). De sleutelfi-

guur hier was Wouter Bos. De toen 39-jarige 

ex-Shell-manager (22) (“stijlvol”, 

“charismatisch en aantrekkelijk”) had er 

geen enkele moeite mee de Financial Times 

te charmeren en uit te leggen dat een 

“gebrek aan duidelijkheid over migratie en 

wetshandhaving” de PvdA de zetels had ge-

kost in mei 2002. “Ik kijk naar Tony Blair 

wat betreft criminaliteit en wat betreft de 

hervormingen van de publieke sector,” legde 

Bos uit terwijl hij de loftrompet stak over 

het nieuwe beleid van zijn partij: 

“daadkrachtig maar gebalanceerd”. Zijn 

andere model, aldus Bos, was Pim Fortuyn. 

“Ik heb een paar dingen van hem geleerd: 

stijl, moed, duidelijkheid. Maar vooral 

stijl” (23). 
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De verkiezingen van januari 2003 werden 

gedomineerd door Fortuyn‟s agenda: migra-

tie, “integratie”, criminaliteit en aanvallen 

op de bureaucratie. Onderling streden de 

grote partijen om de LPF-stemmen. Aan-

vankelijk rekenden CDA en VVD zich rijk 

gezien de afstraffing van de PvdA in mei 

2002. Opiniepeilingen voorspelden een winst 

voor de SP oplopend tot 20 zetels. De omar-

ming van de LPF-agenda door Bos bereidde 

echter de weg voor de PvdA. Tegelijkertijd 

werden voldoende gebaren gemaakt om 

(reductie van belastingontheffing en Irak 

onder de vlag van de VN) om links binnen 

boord te houden. De meerderheid van het 

(centrum-)linkse electoraat zag zich gesteld 

voor een keuze tussen twee kwaden – PvdA 

of weer een CDA-VVD-coalitie – en koos 

uiteindelijk voor het kleinste kwaad. Zo-

doende gingen stemmen voor SP of Groen-

Links naar de PvdA evenals een aanzienlijk 

deel van ex-LPF-aanhang waarvan Bos het 

vertrouwen had weten te winnen. Het resul-

taat was een massale electorale verschuiving 

naar een grondig gefortuyniseerde PvdA die 

19 zetels won en er maar 2 achterbleef op 

het CDA (…). 

 

De wedergeboorte van de PvdA in 2003 

heeft laten zien hoe de factor van de zwe-

vende kiezer aan belang heeft gewonnen. De 

partijprogramma‟s zijn steeds meer op el-

kaar gaan lijken en vrijwel identiek aan el-

kaar geworden. De zwevende kiezer wordt 

vooral aangetrokken door de statuur van 

een leider die, bewust of onbewust, de rol 

van een winnaar of held uitstraalt en belooft 

een eind te maken aan de machteloosheid en 

het onbehagen. Bos speelde deze rol in 2003. 

Maar als grote delen van de bevolking die 

zich bedreigd voelen door schijnbaar on-

grijpbare en anonieme politieke en economi-

sche krachten, hun lot in handen leggen van 

elke partij die bescherming, orde en zinge-

ving biedt, dan laten ze deze net zo hard 

weer vallen zodra ze ontdekken dat de fun-

damentele oorzaken van hun problemen en 

ongenoegen niet uit de weg zijn geruimd. 

Mede daarom lijkt het politieke proces 

steeds onstabieler, hypocriet en onverdraag-

zamer te worden. Nederland blijft, zeker in-

ternationaal gezien, een relatief tolerant 

land. Maar de ruimte voor positieve vrij-

heid, verschaft door reële sociaal-

economische zekerheid en gelijkheid, is aan 

het afnemen. Dit is ons nieuwe luxepro-

bleem.  
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