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De jojo-beweging in de kiezersvoorkeur heeft
voorlopig één grote winnaar. Jan Peter Balken-
ende, in december plots tot partijleider van het
cda gebombardeerd, kan zich opmaken voor re-
geermacht. Paars Drie komt er niet. Waar zou het
over moeten gaan? De wachtlijsten in de zorg?
De wao? De staatsschuld? De toekomst van de
driehoek ontwikkelingssamenwerking, buiten-
lands- en defensiebeleid? Ruimtelijke ontwikke-
ling? Constitutionele vernieuwing? Na acht jaar
paars zijn de grenzen van een PvdA/vvd-coalitie
buitengewoon goed verkend. Op geen enkel
thema is nu nog succes of vernieuwing te ver-
wachten. De frustraties over de ‘uitruilpolitiek’
zijn breed gedeeld. 

Daarmee herstelt zich de normaliteit in de
Nederlandse politiek: de confessionelen bepalen
met wie zij de komende periode zullen regeren.
Balkenende is zich uiteraard van zijn centrale
positie bewust. Maar hoe ga je om met die luxe?
Wat doe je als je je tot niets hoeft te bekennen?
Linksom of rechtsom, dat bepalen we later
wel, zo lijkt men te denken. En zo lonkt de
brave Jan Peter Balkenende naar de brutale Pim
Fortuyn. 

Voor het cda komt Fortuyn echter vier jaar te
laat. Bij de vorige verkiezingen moest Jaap de
Hoop Scheffer proberen het sociale cda-pro-
gramma ‘Samenleven doe je niet alleen’ aan de

man te brengen. Het werd een klucht. De lijst-
trekker paste niet bij het programma. Waar-
schijnlijk was De Hoop Scheffer veel beter in zijn
element geweest als de christen-democraten
hadden mogen oploeven naar rechts. Die tragiek
van de ‘mismatch’ van lijsttrekker en program-
ma dreigt zich nu bij het cda te herhalen.

Wie lijsttrekker wordt, moet zichzelf in ze-
kere zin opnieuw uitvinden. Dat geldt ook voor
Jan Peter Balkenende. Maar in het licht van zijn
eerdere geschriften verbaast zijn flirt met For-
tuyn toch enigszins. De ‘vroege’ Balkenende
stond vooral voor communitarisme en gemeen-
schapsdenken (zie bijvoorbeeld zijn bijdrage aan
het 22ste jaarboek voor het democratisch socia-
lisme). Hoe kan dat samengaan met de zelfzuch-
tige libertaire makelaarssamenleving van For-
tuyn? De verklaring is verrassend simpel: ook
het cda kan meeliften op het ‘reactionaire mo-
dernisme’ (Beunders) dat Fortuyn wind in de zei-
len blaast. Het combineert nostalgie met een mo-
derniseringsagenda. Het is de strategie die
Franz-Jozef Strauss lange tijd met succes in Beie-
ren voerde, en die Stoiber met zijn filosofie van
‘Laptop en Lederhosen’ als brave leerling al jaren
in Beieren imiteert. 

Verkiezingen worden¬ zoals bekend¬ niet
gewonnen door de partij met het meest cohe-
rente programma. Dus waarom niet op deze
kaart ingezet? Dus: voor (nationale) gemeen-
schap én voor economische en technologische
vooruitgang! Voor de stabiliteit van oude
waarden én voor de dynamiek van mondialise-
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ring! Voor flexibiliteit én strengere normen! Het
is niet bij voorbaat een fatale strategie. 

Het probleem voor het cda van Balkenende
schuilt in het feit dat het cda niet met de csu

van Strauss en Stoiber te vergelijken is. Balke-
nende zal zich ook realiseren dat de botte bijl van
Fortuyn zich slecht verdraagt met zijn diep be-
leefde uitgangspunt van ‘soevereiniteit in eigen
kring’. Zo berust de luxe positie van het cda bij
nader inzien op een slechte analyse van de strate-
gische mogelijkheden voor het cda van een
nieuwe rechtse coalitie.

Het alternatief is de keuze voor de terugkeer
van de politiek. Als oppositiepartij kan het cda

met reden ook inzetten op de sociale correctie
van paars. En kan juist dat meer sociale pro-
gramma met Balkenende niet veel authentieker
worden verwoord? Daar ligt een gezamenlijke
uitdaging voor cda en PvdA.

Door de opkomst van Fortuyn hangt de ver-
kiezingscampagne op dit moment enigszins uit
het lood. ‘Hoe verhouden wij ons tot Fortuyn?’
lijkt nog steeds de belangrijkste vraag maar twee
spelers hebben de mogelijkheid de verkiezingen
een hele andere wending te geven: Balkenende
en Melkert.

sociale correctie op paars

Het cda heeft een aantal interessante denkbeel-
den over maatschappelijk verantwoord onderne-
men, over het verzet tegen de economisering, en
staat voor een minder schraal publiek domein.
Het heeft een aantal ministers voor deze benade-
ring klaar staan. Electoraal is hier veel te winnen.
Ook ten koste van de PvdA overigens. Op het mo-
ment dat de PvdA met een emotieloos boekhou-
derssocialisme wordt vereenzelvigd, wordt het
cda van de ‘authentieke’ Balkenende interessant
voor delen van het PvdA-electoraat. In de coulis-
sen wacht bij het cda Pieter van Geel die ook de

beperkingen van een boekhouderssocialisme
zeer goed zal kunnen uitmeten. 

Melkert kan op zijn beurt duidelijker kiezen.
Nu de voortzetting van paars een illusie is, kan
de PvdA de sociale correctie op paars (de ‘sociale
uitbouw’ van paars) maar beter duidelijk beplei-
ten. 

Het curieuze is dat Balkenende en Melkert zo
samen de sleutel voor de echte terugkeer van de
politiek in handen houden. Wanneer zij beiden
nadrukkelijk gaan strijden voor een sociale cor-
rectie op paars, krijgt het electoraat 15 mei de
keuze waar het kennelijk naar snakt: voor een
ruk naar rechts of voor een sterker publiek do-
mein. 

De uitdaging voor de beide partijen is om te
bepalen hoe zij deze sociale correctie ten uitvoer
gaan brengen. Paars heeft de relatie overheid ¬

markt verkend. Sociaal-democraten en christen-
democraten komt nu de taak toe de verhouding
van de overheid tot de maatschappelijke organi-
saties opnieuw te bepalen. Noch de soeverei-
niteit in eigen kring noch de overheidsgerichte
benadering van de PvdA zullen de komende tijd
voldoen. De democratisering van het maatschap-
pelijk middenveld is een prachtige institutionele
opgave.

Er is natuurlijk moed voor nodig. Voor Mel-
kert vereist dit een milde vorm van vadermoord
(afscheid van paars) maar voor Balkenende be-
tekent het een heroverweging van wat souve-
reiniteit in eigen kring nog kan betekenen in
een samenleving waar vele verschillende gebrui-
kers hun belangen doen gelden. Maar de terug-
keer van de politiek zou hiermee een feit zijn.

* Een verkorte versie van deze bijdrage werd onder de
titel ‘Coalitie met links levert cda meer op’ voorgepu-
bliceerd in Trouw, d.d. 5 april 2002. 
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