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EEN NIEUWE DIAGNOSE VAN van de arbeidsparticipatie, en het financier-
PAARS BELEID: OVER DE BESMETTE- baar houden van de oudedagsvoorziening voor 

LIJKE ZIEKTE VAN DE 'quick fix' het huidige en het aanstormende cohort gepen

sioneerden. De politicologische kijk is interes-
1 UITEENLOPENDE DIAGNOSES VAN PAARS sant, maar is meer gericht op de afwijking dan 

BELEID op de kern van het paarse beleid. 

Al zes jaar plukken wij de vruchten van paars 

beleid. Scherpzinnige commentatoren van uit

eenlopende pluimage hebben gepoogd de essen

tie van paars beleid bloot te leggen. Welk 

inzicht hebben deze analyses opgeleverd? Is dat 

inzicht toereikend? Bestaat er nog behoefte aan 

een nieuwe, beleidswetenschappelijke diagnose 

van paars beleid? 

Politicologen constateren bij hun analyse van 

paars beleid dat voor het eerst sinds 1918-1994 

geen christen-democraten deelnemen aan de 

regering (Hoogerwerf 1999). Dat is uitzonder

lijk, Dit politieke feit bemoeilijkt de toegang 

van bepaalde groepen tot het regeringsbeleid. 

Wie de electorale kaart van Nederland kent, 

begrijpt dat het paarse kabinet de landbouw

sector (en niet alleen de varkenshouders) stevig 

kon aanpakken, aan de problemen van de 

Randstad meer en aan die van de regio minder 

aandacht kon geven, de gemeentelijke herinde

ling meer nodaal en grootschalig dan zonaal 

en kleinschalig heeft aangepakt, terwijl op het 

vlak van winkeltijden, homohuwelijk en eutha

nasie de besluiten meer liberaal zijn uitgeval
len, 

Deze accentverschuiving is belangrijk en kan 

worden toegerekend aan het ontbreken van het 

CDA aan ele regeringstafel. Toch gaat het 

slechts om nuances op een sociaal-economisch 

beleid dat ook door het CDA wordt gesteund. 

Dat sociaal-economische beleid bestaat uit het 

conformeren aan de EMU-doelstellingen van 

tekortreductie en sc1wldreductie, vergroting 

Economen constateren bij hun analyse van het 

paarse beleid dat de sociale vrede opmerkelijk 

groot is. Sinds 1994 bevindt de economie zich 

aanhoudend in een opwaartse trend. Dat ver

mindert het gewicht van de verdelingsvraag

stukken. Dat de noodzakelijke hervormingen 

indertijd door de kabinetten-Lubbers werden 

uitgevoerd, wordt op het conto geschreven van 

het' poldermodel', Dat het poldermodel zo 

goed functioneerde, werd in het verleden wel 

toegeschreven aan de christen-democraten die 

bemiddelden tussen de tegengestelde belangen 

van werkgevers en werknemers, Het huidige 

paarse beleid grijpt hard in (Koppelingswet, 

Wet boeten en maatregelen, sanering 

Arbeidsvoorziening), maar de SER geeft aan 

dat harde beleid tegenwoordig brede steun. De 

kabinetten-Lubbers konden (bij de sanering van 

de WAO) op heel wat meer tegenstand rekenen. 

Wellicht wordt de huidige sociale vrede bevor

derd doordat de politieke partij van de werkne

mers (de PvdA) niet alleen in het kabinet is ver

tegenwoordigd maar electoraal nauwelijks nog 

groter is dan de politieke vertegenwoordiger 

van het bedrijfsleven (WD) die thans in hetzelr 

de kabinet zit. Typerend voor de goede verhou

dingen is dat de sociaal-democraat Vermeend 

samen met de liberaal Zalm een ingrijpende 

be1astinghervorming kan uitdokteren zonder 

de hulp van een middelaar (bijvoorbeeld van 

D66) in te roepen, 

Deze analyse is interessant, maar lokt de vraag 

uit hoe duurzaam de paarse coalitie is. Volgens 

economen berust het paarse avontuur op een 
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sumenloop van conjunctureel en clcctoraal gun

stii!,"C omstundighedcn. Wannecr de economi

scl!e trends neerwaarts worden bijgcsteld, 

11Cl'l1lt hct bclang van de tcgenstclling tussen 

kopitualen arbcid weer toe. Zal het poldcrmo

dcl dun opnieuw een synoniem worden voor 

vasturring en impasses? Zal de paarsc coalitie 

ook in nilke benanle tijden in stand blijven? 

or zul het vcreistc politicke leiderschap dan 

ullcen nog maar tot stuncl komen door hcr

nieuwdc polarisatic? 

Hcstuurskundigcn wijzcn in hun analyse van 

puurs /Jclcid op de vcrplaatsing van de bclcids

Ilt'puling. Sinds de imverkingtreding van de 

Uv1U lam Nederland geen wisselkocrsbcleid 

111Cl'1' voercn. Al cerclcr verloor Economischc 

Iuken de mogelijkl1eid cen zelfstanclig regio

IHlal-cconomisch be!eid tc voeren. Ook de 

Nedcrlandse Bank heschikt niet !anger over de 

hcvocgdhcid l1et Nederlandse rentepeil te bepa

lcn. i\mhtclijk Den Haag krijgt steeds mcer 

wcrk met l1ct correct ovcrzetten van in 

l:,·ankj(Jrt en Brusscl genomcn besluiten in de 

."icdcrlandsc tau!. De Securitc!-affaire lict zicn 

dot tcgcnwoorclig een politieke affaire op de 

Iocr ligt wunnecr de ambtelijke vcrtaling van 

de Hl-ricl1tlijnen niet vlekkeloos is ver!opcn. 

J)c .fdtelijkc uitvocring ligt tegemvoordig in 

bclangrijkc matt: lmiten hct bcreik van onze 

rcgcring. In de laatste decennia is de uitvoe

,·ing van hct overhcidsbclcid- waar mogelijk

overgcdrugcn cum zclfstandige bestuursorga

ncn, grote stcden, provincies en geprivatisecrde 

quusi-monopolies. Volgcns de bcstuurskwutigen 

kan hct politieke primaat van de regering 

ullct·n nog worden hcrovcnt door het uitoefencn 

vu n l'jj'ecticf toezicht op zelfstandigc hestuurs

())·ganen (zoals GAK, IBG, COA en All!'), grote 

stcdcn en private quasi-monopolies (zoals KPN, 

I:SSI \il Jllo/ en 1/MG). 

Dat politick Den Haag zowel hij de bcpaling 

als etc uitvoering van het lwlcicl aan bctckenis 

hceJt ingchoet, is onomstrcdcn. Dit is mcde het 

rcsultaat van de bestuurlijke vcrnieuwing die 

door de kabinetten-Lubbcrs werd gecntamecnt. 

Ook de kabincttcn-Kok gcwn door met dezc 

hestuurlijke hcrvorming. Met 'Marktwerking, 

Deregulcring en Wetgevingsbvaliteit' hceft het 

paarse kabinet cen opvallendc voorkcur 

getooncl voor 'hybricle' organisuties. Soms pakt 

dezc mcnging van private en pu/Jiieke elemen

ten nag goec! uit ook (zoals hij de kindenlag

verblijven en univcrsiteiten), in vee! andere 

gevallen (thuiszorg, uitvocringsinstcllingen 

sociale verzekering, streekvcrvoer, ommepbcstel) 

brengt dezc menging· van privaat en publick 

grote spanningen (en risico's) met zich mee. De 

bestuurskundige analyse is interessant, nuwr 

ook algemcen. Onduidelijk blijft in wclk 

opzicht paars beleid vcrschilt van belcid clat 

zou zijn gevoerd door cen kabinet waaman ook 

het CDA zou l1ebben dce!genomcn. 

2 DE LANGF T~RMIJNTREND IN DE DEFINITIE 

VAN BELEIDSPROBLEMEN 

Ook beleiclswetcnscha ppcrs hu igen zich over etc 

vmag wat kenmakend is voor paars belcicl (De 

Vries 1999). In hun benadering worclt een 

hclcid gckenmerkt door hct hestuursproblcem 

waaraan hct kabinet de meeste aandacht 

1Jcstcedt. Kcnmcrkcncl voor het paarsc belcid is 

de gcrichtheicl op acute problemen, de afkeer 

van planning, het strewn naar direct oncler

hanclclen met relevantc partijcn en etc uitge

sprokcn voorkcur voor 'quick .fix'. Met clat laat

stc wordt verwezcn ncwr cle cluiclelijk zichtbarc 

en snel rcalisccr/Jare oplossing voor een acuut 

prohlcem. 

Om de /Jc!eiclsvvctensclwppelijke typering van 

pcwrs bc!cid gocd uit de doeken tc docn, sta ik 
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stil bij twee veronderstellingen en twee hypo

thesen van het gehanteerde 'relatievc aan

dachtsnwdel' (De Vries, 1999). De centrale ver

onderstelling is dat elk kabinet wordt gecon

fronteerd met vier /Jestuursproblemen. 

Allereerst zijn cr de problemen van de korte 

tCl"1nijn. De maatschappelijke problemen waar

op de media hun aandacht ric11ten (werkloos

heid, veiligheid, ovcrlast, vervuiling), moeten 

wel worden aangepakt. In de tweede plaats 

zijn cr de sociale problemen die pas spelen op 

de lang;e termijn. Niet allt:en moeten dt: collec

Lievc problemen van de dag van vandaag wor

den opgelost, er moeten ook voorzieningen wor

den getroffen voor de oude dag van de actieve 

gl'11craties (de pensioenen), de kwaliteit van de 

zeedijken en dl' ontplooiingsmogelijkheden \'(/n 

de aanstormende generaties (het onderwijs). In 

de derde plaats speelt het bestuursprobleem 

hot: de samenleving bij de vorming van l!Ct 

beleid wordt betmkken. Deze participatie kan 

op versc11 illende ma n ieren worden geregeld, 

maar het beleid dat voor een samenleving 

lVordt gevoerd, mag niet ver afstaan \'(/n de 

maatschappelijke wensen. Tenslotte is er het 

bestuursprobleem van de doelmatigheid van de 

overl1eid zelf De verhouding tussen de beleids

prestatie van de ovcr/1eid en de belastingdruk 

dient redelijk te blijven. 

1:'en tweede veronderstelling is dat het gewicht 

van dal' vier bestuursproblemen groter is dan 

er op enig moml'11t aan tijd en collectievc mid

delcn beschikbaar is. fen kabinet moet dus 

prioriteren. Het is onmogelijk de aandacht en 

middelen gelijkmatig over alle vier problemen 

te ventelen. Iien dergelijke spreiding zou bete

kenen dat het kabinet aan de ernstigste proble

men te weinig aandacht geeft. Zo'n versnippe

ring van aandacht wonlt electoraal afgestraft. 

De centrale hypothese van l!Ct 'relatieve aan

dachtsmodd' is dat het kabinet de meeste llan-

dacht besteedt aan l1et bestuursprobleem dat 

door het voorgaande kabinet l1et meest zicht

baar werd vervvaarloosd. Want juist naar de 

aanpak van dat venvaarloosde bestuurspro

blcem bestaat bij de verkiezingen de meeste 

politieke vraag. l:ê'en tweede 11ypothesc is dat de 

vier bestuursprohlemen in een vaste volgorde 

worden venvaarlo()sd, waantoor deze bestuurs

problemen ook in een vaste volgonle opnieuw 

publieke urgentie verwerven. 

Het relatieve aanduchtsmodel is een cyclisch 

model voor de la nge term ij n-trends i 11 beleid en 

geeft een voorspelling van het soort beleid dat 

dominant wordt in een volgende kabinetsperio

de. lIet onderzoek wijst lIit dat zo'n beleidspe

riode twaalJjaar äuurt (dus drie kabinetten 

lang is). Inmiddels is het relatieve aandachts

mode! toegepast op het Nederlandse beleid. Het 

is verhelderend dit model toe te passen op de 

beleidsgesc11iedenis van ele naoorlogse periode. 

3 DE GESCHIEDENIS VAN HET KABINETSIlE

LEID VOI.GENS HET REI.ATIEVI' AANDACIITS-

MODEL 

Na de oorlog staan korte termijnproblemen 

hoven aan de agendu. Door te bouwen en te 

indllstrialiseren worden de nijpende problemen 

van woningnood, armoede en werkloosheid 

aangepakt. Kenmerkende maatregelen zijn de 

Noodwet-Vrees en het tientje van Ueftinck. In 

deze eerste twaaljJaarsperiode (1946-1958), aan 

te duiden als de periode-Drees, gaat het pri

mair om de aanpak van acute problemen op 

korte termijn. Veze gerichtheid gaat ten koste 

van de aanpak van problemen die zicl1 pas op 

langere termijn manifesteren zoals een jàtsoen

lijke ruimtelijke ordening, een doordacht 

onderwijshestel en een compleet stelsel van 

sociale zekerheid. 

In de tweede twaalfjaarspcriode (1958-1970) 

c 



CDV I NR 31 MAART 2000 

mol't de aandacht van diverse kabinetten 

(waarondcr dat van De Quay) zich vorJral rich

tnl op de aanpak van de lange termijnproble

mcn. De samenleving vraagt een planmatige 

aanpak. Kenmerkend voor deze periode is de 

Wet op de ruimtelijke ordening (1963}. Oak de 

modernisering van het onderwijs en de uit

bouw van de sociale zekerheid worden ter hand 

genomen. De concentratie op lange termijnbe

lweften van de samenleving leidt ertoe dat de 

politieke elite vervreemdt van de onmiddellijke 

voorkeuren die Ieven in de samenleving. De ver

wilde vcrhoudingen van de jaren vijftig en 

zestig maskcren nag de forse kloof tussen het 

denken van de politieke elite en dat van brede 

lugen in de samenleving. 

/Jeze kloof tussen de politieke elite en de 

samenleving vormt het dominante bestuurspro

bleem voor de regeringen die aantreden in de 

derde twaalj]aarsperiode (1970-1982}. Het 

bctrckken van de samenleving bij het beleid 

wordt bevorderd door meer inspmak, openheid, 

opcnbaarheid, rechtsbescherming en discussies 

over cen gekozen minister-president. In deze 

pcriode van democratisering krijgt het beginsel 

van gelijkheid zo'n zwaar gewicht dat het in 

1983 opduikt in artikel1 van de Grondwet. Een 

typcrende exponent van deze periode is pre

mier Den Uyl. In deze periode wordt vooml de 

interne doelmatigheid van de overheid ver

wuarloosd. Aan het eind van deze periode kun

nen electoraal succesvolle politici zeggen dut 

IJct grootste maatschappelijke probleem de 

overheid zelf is. 

/let spreekt dat in de vierde twaalj]aarsperiode 

(1982-1994} de aandacht van electomal succes

vollc politici vooral wordt gericht op de interne 

problemen van de overheid. De exponent van 

dcu periode in ons land is premier Lubbers. 

Net als voor Thatcher en Reagan vormdc ook 

voor hem het gebrek aan interne discipline van 

de overheid hct bestuursproblcem bij uitstck. In 

dcze pcriode werden alle ondenlelen van hct 

overl1eidsbeleid aan heroverwc-ging onderwor

pen. Het waren nict zozeer de doeleinden van 

het beleid die veranderden, maar de wijze 

waarop het beleid went bekostigd en door wie 

het beleid werd uitgevoerd. De blinde vlek was 

de aanpak van de korte termijnproblcmen. De 

aanhoudende reorganisaties van de overheid 

lcken niet te leiden tot een tastbaar rcsultaat 

voor de burger. 

Volgens deze 'pendule van het beleid' Ieven we 

thans in de vijfdc t1Naalj]aarsperiode. In zekere 

zin zijn we terug bij Drees. De korte termijn

problemen van de samenleving: de Jiles, de 

werkloosheid, de onveiligheid, het zinloos 

geweld, de hoge be!astingdruk en de vervui

ling, staan weer bovenaan de agenda. In deze 

toon formuleerde Kok in 1994 zijn missie als 

'werk, werk, werk'. De huidige periode loopt 

van 1994 tot 2006. De eerste tekenen van 

afbladdering (de nacht van Wiegel, het aftre

den van Apotheker en de crisis rond Peper) zou

den in deze tweede kabinetsperiode reeds zicht

baar moeten zijn (Geul, 1989). Wat hct paarse 

kabinet wil, is het resultaat van twaalfjaar 

bezuinigen omzetten in een voor de burger her

kenbaar resultaat: werk en minder belasting. 

Net a is zijn rolmodcl vijftig jaar geleden heeft 

Kok met zijn fixatie op het eindexamen voor de 

EMU, het scheppen van werk, en het verlagen 

van de belasting te weinig oog voor de lange

termijngevolgen van zijn beleid. Deze nevenef 

fecten kan men zoeken in de toenemende inko

mensongelijkheid en in de congcstie door onno

dige mobiliteit en kwistig ruimtegebruik. Ook 

kan men zich zorgen maken over afnemende 

cohesie door een gebrek aan investcringen in 

onderwijs, inburgering, zorg en participatie. 
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4 HET ASIELBFLEID ALS SCHOOLVOORBEFJ.D 

VAN EFN PAARSE QUICK FIX 

Dat paars belcid in esscntie bcstaat uit het 

onmiddc!lijk tocpassen van manifcstc oplossin

gen op acute problemen kan op diverse terrci

ncn worden aangctoond. Elders (llerweijer, 

1998, 1999) publiceenie ik vergelijkbarc cvalu

aties van het C-20-belcid (de nodale lwrindcling 

rond twintig grate steden) en van de omzctting 

van de milieuvergunningsplicht voor het 

Midden- en Klein/Jedrijf in cen meldingsplicht 

(ex art.8.40 Wet milicubeheer). In deze para

graaf illustrcer ik de bruikbaarheid van deze 

nicuwe, bcleidswctcnschappelijkc diagnose met 

de casus van het asielbcleid. 

]aarlijks vragen veertigduizend pcrsonen in 

ons land asiel aan. Om vast tc stellen of deze 

pcrsoncn in cigcn land om politickc redenen 

blootstaan aan hct risico van vervolging moet 

zorgvuldig onderzock worden verricht. De asiel

vmger laat zich daarbij ondersteunen door een 

toegevoegde rcchtshulpverlener. Hen 

Immigratic- en Naturalisaticdiemt-onderzoek 

kost tijd. Gedurende dczc pcriodc biedt l1et 

Ccntraal orgaan Opvang Asielzockers kosteloze 

opvang in cen van de meer dun 140 opvangcen

tra. Wannecr de INIJ- en mecstal in tweecle 

instantie ook de rcchter- vaststelt dat geen 

sprakc is van een rccel risico voor vervolging, 

kunncn twee rcdencn worden aangevoerd om 

een voorlopige verblij_t:,status tc vcnverven: 

hwnanitairc rcdenen (bijvoorbceld zickte) of 

veilighcidsredencn (het herkomst-land vcrkeert 

nog in staat van om·log). Het aanvullende IND

onderzoek kost opnieuw enige tijd. Ook gcdu

rcnde dcze tijd kan de asielzocker aanspraak 

maken op COA-huisvesting. De gemiddelde pro

ccdurctijd bedraagt thans bijna twec jaar. Het 

CO/\ moet bijna twee keer zoveel opvangcapaci

teit bicdcn als de jaarlijkse imtroom. 

Toen twce jaar gel eden clc nieuwe staatssecreta

ris voor asiclzaken aantrad, lagen er twee 

acute problcmcn: het tekort aan opvangcapaci

teit (te visualiscrcn als lekkende tentcnkampen) 

en de stagnerende terugkeer van uitgcproce

decrde asielzoekers naar het land van hcr

komst (te visualiscren als vertrekcentrwn Ter 

Ape/). Beide problemen zijn met veel daad

kracht aangepakt. 

Voor cle aanleg van nicuwc Asielzockerscentra 

wcrd een marcel beroep gedaan op de gemeen

ten. Door diverse gemeentebesturen werd spon

taan a an het COA braakliggende bouwgrond 

ter beschikking gesteld. Daarvoor wcrden de 

gemeentebesturen overigens wel financicel 

gccompcnseerd (de 'win-win-situatics'). Met 

gcbntikmaking van de snelle vrijstellingsproce

durc van artikel 17 Wet op de Ruimtelijke 

Orclening (WRO) konclen de geldende bestem

mingsplannen, het provinciale toezicht en de 

gcbruikelijke inspraakprocedures worden 

omzeild. Er is sprake geweest van een 'quick 

fix'. Het is dan ook ccn klinkend succes gewor

den. Ovcml in den lande zijn nieuwe centra 

met semi-permanente bouwsels verrezen. 

Tijdelijk zi_jn de capaciteitsprobleem van het 

COA opgelost. Van lekkende tentcnkampen is 

geen spmke meer. Op langere termijn is hier

mee echter een nieuw probleem gecreeerd. 

Wanncer cle in 1999 en 2000 verlecnde duurbe

schikkingen ex artikcl 17 VVRO in 2004 en 200S 

aj1open, moeten overcll in clen Iande opnieuw 

nieuwe AlC-lokaties worden gerealiseerd. Oat 

zal niet mecr zo gemakkelijk gmm, want dan 

mocten wel de geCigende planologische proce

dures worden doorlopen. Dat kost tijd, temecr 

daar de bewoners van menige nieuwbouwwijk 

inmiddels wel hebben geleerd lwe uitgekiend 

het COA zulkc zaken plecgt aan te pakken. 

Ook voor de terugkeer van uitgcprocecleerde 

asielzockcrs heeft het tweede paarsc kabinct 
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ct11 creatie\'l' oplossing bedacht. Uit evaluaties 

(Winter, 1999) bli]kt dat de vrijwillige terug

kecr 1war veilige /Jcrkomstlanden (bijvoorbeeld 

J:thiopic) we! het nodige ontwikkelingsgeld 

hceft gekost, maar geen noemenswaardig resul

Luat /Jeef"t gelwd. Oak de gedwongen terugkeer 

viu l1l't vcrtrekcentrum Ter Ape! heeft welis

\\'Wll' enig, maar zcker niet het beoogde resul

tuat ,l!,chud. In Duitsland is de gedwongen 

terugkecr naar vcilige Ianden (zoals Bosnie) 

ovcrigens we! ecn ejfectief middel gebleken. Het 

paars,· kabinet heeft voor een eigen terugkeer

vul'iunt gekozcn: MOB. Dit staat voor: "met 

on/Jekcnde bcstemming vertrokken". De betrok

kene heeft geen legale status mecr, mag geen 

gehruik meer makcn van de COA-opvang. Ook 

mug de bctrokkene geen gebruik meer maken 

V£111 de Ncderlundse vcrzorgingsstaat, want 

mcdio 199il wcrd met de Koppe!ingswet de ver

zorgingsstuat afgesloten voor personen zonder 

legale vcrblijfstitcl. Toch worclt de betrokkene 

nil't gedwongcn om tcgen zijn zin op het vlieg

lltig tc stappen. Wat doct een vreemdeling die 

111ct onbestemde bestemming is vcrtrokken? 

Sommige illegalcn doen een beroep op hun in 

Nederland verblijvende fami!ie, op kcrkcn of 

stichtingen die door sommige gemeentebestu

,.,.11 ten laste van de algcmene middelen met 

Jinancien worden gcvoecl. Andere illcgalen ver

tl·ekken naar andere Ianden. ~en onbekcnd 

dec! l'llll cleze illegalen zal op eigen kracht pro

/Jeren een economisch bestaan op te bouwen in 

ons !and. Misbruik door malafidc bedrijven 

vult niet uit te sluitcn. 

MOll is ecn paars compromis. De VVD vindt 

individucn die hier met hu!p van een rcisagent 

op eigen kracht zijn gekomen, hebbcn gcproce

decrd maar na lang onderzoek geen stallls hcb

/J,·n verworven. behoren terug te kcren. 

!Jcsnoods onder dwang. De Pvc!A c!einst terug 

\'oor gehruikmaking van c!wang, maar vindt 

we! dater na ecn opvang van ruim twce jaar 

grenzen zijn aan de solidariteit die ten /Jehoevc 

van de aft;cwezen asiclzoekcr van de bclasting

betaler mag worden gevraagd. Om die reden 

heeft cle PvdA de totstandkoming van de 

Koppelingswet gcsteund. Ook MOB is een suc

ces'. Steeds meer uitgeprocedeerclen maken er 

gcbruik van. In 1'197 ging !Jet om ruim 14.000 

personen. Dit aantal groeit sne!. Inmiddels is 

het aantaluiLgeprocec!eerdc asielzoekers dat 

met MOH is gegaan verdubbcld. Op korte ter

mijn \Norden kosten hespaard. l:'r komt opvang

capaciteit vrij voor nicuwe cohorten met asicl

zoekers. 

Opnieu>v mag worden geconstateerd dot paars 

beleid blijkbaar succesvol is doonlat hct zich 

richt op ccn directe oplossin,e; van een acuut 

problcem. Opnieuw is aannemdijk dat door 

ecn gebrek aan planning de nevcnejfccten van 

het gcvoerc!c beleid schromelijk worden ver

waarloosd. Het zal echter nog tot 2006 dw-cn 

voordat ook het clectoraat in de gaten 11Ccft 

gekrcgcn welke kostcn op de lange termijn uan 

dezc paarse 'quick fix' vcrbondcn zijn. 

Micl1ie! Herweijcr 

(hoog!eraar bestuurskunde Rijksunivcrsiteit 

Groningcn) 
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Als Vlaams onderzoeker over christen-democratie ben ik op zoek naar aile jaargangen 

van het tijdschrift Christen-Democratische Verkenningen tot en met nummer 8 van 

1998. 

Christen Democratische Verkenningen vormt voor mij een bijzondere bran van weten

schappelijke en politieke inspiratie. In Vlaanderen is dit tijdschrift echter slechts in 

een zeer beperkt aantal bibliotheken beschikbaar. Daarom heb ik graag deze jaargan

gen zelf (eventueel tegen betaling) in mijn bezit. 

Wie mij in mijn zoektocht kan helpen, kan mij als volgt contacteren: 

Wouter Beke 

Departement Politieke Wetenschappen 

E. van Evenstraat 2b 

3000 Leuven 

Belgie 

0032- 16- 32 32 48 

wouter.beke@soc.kuleuven.ac.be 
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