
De campagne in aanloop naar de Tweede Kamer
verkiezingen van januari 2003 was er een van
angst. De politieke partijen waren bang en het
Nederlandse electoraat was bang. De angst van
partijen en kiezers was echter niet dezelfde. De
politieke partijen waren vooral onzeker over de
voorkeuren van de Nederlandse kiezer. Waar
zouden de stemmen van de voormalige lpf-kie-
zers heengaan? Zou de PvdA haar grote verlies
van mei 2002 kunnen goed maken? Zouden cda

en vvd samen een meerderheid in de Tweede
Kamer halen? Met de komst van de Nieuwe Poli-
tiek leek het politieke landschap definitief veran-
derd. Niets was meer vanzelfsprekend en de zwe-
vende lpf-kiezer hing als een donkere wolk bo-
ven de campagne. De angst van het Nederlandse
electoraat was (en is) echter van een geheel an-
dere orde. Sinds 11 september 2001 is een groot
deel van de Nederlandse bevolking bang gewor-
den. Deze angst heeft veel facetten en is moeilijk
in een paar woorden te vangen, maar een belang-
rijk onderdeel ervan is het gevoel dat de onge-
kende welvaart van Nederland bedreigd wordt.
Ik zal hieronder betogen dat de interactie tussen
een angstige elite en een angstig electoraat heeft

geleid tot een saaie maar tegelijkertijd extreme
verkiezingscampagne. Om dit punt te maken
moet ik eerst de angst van de kiezers en de angst
van de partijen nader toelichten. 

Nederland is één van de rijkste landen ter
wereld. Ik denk dat over deze stelling weinig dis-
cussie zal ontstaan. Vijftigduizend Nederlanders
kunnen in 10 minuten een concert van Bruce
Springsteen in de Rotterdamse kuip uitverkocht
laten zijn, wat neerkomt op een investering van
om en nabij € 100.000. Ons Bruto Nationaal Pro-
duct is een van de hoogste in de wereld. Bijna
iedereen heeft een dak boven zijn hoofd. We
kunnen allemaal eten, drinken en kleren kopen.
Er bestaat natuurlijk armoede in Nederland,
maar die is relatief. Een Amerikaanse professor
die werd rondgeleid in de Nederlandse achter-
standsbuurten, vond ze erg lijken op Ameri-
kaanse suburbs waar de middenklasse woonde.
Nederland is ook een betrekkelijk rustig land. Er
heeft al 58 jaar geen oorlog gewoed binnen onze
staatsgrenzen. Hele generaties zijn opgegroeid
zonder directe ervaringen met grootschalig ge-
weld. Afgezien van de watersnoodramp van 1953,
is ons land gevrijwaard van grootschalige na-
tuurrampen. Kortom, vergeleken met de meeste
landen in de wereld is er in Nederland weinig
aan de hand. Een rijk land waar, zeker als je het
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Een campagne van angst
Sinds nine-eleven beheerst angst de wereld, aldus Jean Tillie en hij ziet die
angst weerspiegeld in de Nederlandse politiek. Bij de laatste verkiezings-
campagne stond een angstige elite tegenover een angstig electoraat.
Twee songs van de popgroep Queen geven volgens Tillie het beste de actuele
Nederlandse, naar binnen gekeerde, welvaartscultuur weer: No time for losers

en I want it all.
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met een heleboel landen in de wereld vergelijkt,
betrekkelijk weinig gebeurt. Toch slaagde een
politicus als Pim Fortuyn erin Nederland als een
puinhoop af te schilderen. Het Nederland van
Fortuyn was er één van ellenlange wachtlijsten
in de gezondheidszorg; getto’s in de grote steden;
moslims die de Nederlandse cultuur aan het
ondermijnen waren en een overheid die hier he-
lemaal niets aan deed. Dit blijft voor mij het
grootste raadsel rond de opkomst van de lpf.
Hoe is het mogelijk dat een man als Fortuyn
Nederland als een of andere bananenrepubliek
wist neer te zetten. Natuurlijk, de politiek was
saai en had de schijn van vele achterkamertjes.
Maar de onvrede die Fortuyn wist te mobiliseren
stond in geen enkele verhouding tot de grootte
van de problemen in ons land. Wat was hier aan
de hand?

Sinds nine-eleven beheerst angst de wereld. De
impact van de gebeurtenissen in New York op de
Amerikaanse en mondiale samenleving kan nau-
welijks onderschat worden. De Amerikanen zijn
nog steeds niet van hun besef van kwetsbaarheid
bekomen. Men dacht veilig door oceanen om-
ringd te zijn. Dat bleek niet het geval. De wereld
is verdeeld in moslims en niet moslims en wie
weet woedt er op het moment dat u dit artikel
leest een oorlog in Irak. De Nederlandse variant
op die angst kan het beste worden beschreven
aan de hand van twee liedjes van de popgroep
Queen: ‘We are the Champions’ en ‘I want it all’.

‘We are the champions of the world. No time
for losers, because we are the champions.’ zong
Freddy Mercury en miljoenen Nederlandse
kelen zingen het hem na. Het is een lied dat niet
alleen door Ajax supporters gekoesterd wordt,
maar ook gezongen wordt door mensen in een
Feyenoord-shirt tijdens de finale van de open
Nederlandse kampioenschappen darts of in een
ijsstadion als Gianni Romme wereldkampioen
schaatsen is geworden. Meer dan het volkslied
lijkt het een nationale hymne te zijn geworden.
Nederland is rijk en wil dat weten ook, maar bo-
ven alles willen wij niet geconfronteerd worden
met mensen die niet delen in die welvaart of met
wie het allemaal iets minder gaat. De Neder-

landse tolerantie die vaak naar onverschilligheid
neigt, bestaat uit een groot besef van rijkdom en
uit het ontwijken van mensen die niet in die rijk-
dom delen: no time for losers. Waar ergert de
Nederlander zich het meeste aan? Ik noem: jun-
kies die op straat lopen; alcoholisten die op een
stoeprand zitten; bedelaars bij de uitgang van
een concertgebouw; asielzoekers; mensen die ge-
brekkig Nederlands spreken; vijf Marokkaanse
jongens op een bankje en tien verstandelijk ge-
handicapten die luidruchtig een museum bezoe-
ken. De confrontatie met de minder bedeelde
wordt ervaren als een direct gevaar voor de eigen
welvaart en het persoonlijke geluk. Alle vormen
van ziekte, imperfectie of armoede worden zo
veel mogelijk uit de publieke ruimte geweerd. 

naar binnen gerichte cultuur

Wij stoppen ieder beeld dat in tegenspraak is
met onze welvaart zoveel mogelijk weg en willen
niet weten dat er ook mensen zijn die niet rijk,
succesvol en gezond zijn. Is dit een overdreven
beeld van de Nederlander? Nee, ik vrees van niet.
De Nederlandse cultuur van vandaag is een naar
binnen gerichte cultuur. Populaire Nederlandse
films zijn Ja Zuster, Nee Zuster en Pietje Bell. Hier
wordt teruggegrepen op een wereld die nog dui-
delijk en overzichtelijk was. Een wereld in de vo-
rige eeuw waar onze welvaart is opgebouwd  en
waar de buitenstaander nog bestond uit de
Griekse overbuurman van zuster Klivia.  

Dit brengt mij op het tweede lied van Queen:
‘I want it all (and I want it now)’. De Nederlandse
welvaart heeft geleid tot een onbegrensde vraag
naar alles. Dit heeft veel te maken met een ver
doorgevoerde individualisering waardoor de so-
ciale grenzen aan individuele wensen niet meer
gevoeld worden. We willen bij wijze van spreken
allemaal twee auto’s en geen files; we willen als
het nodig is morgen een open hart operatie en
geen wachtlijsten in de gezondheidszorg; we
willen twee keer per jaar met het vliegtuig op va-
kantie en geen milieuvervuiling. Het is een on-
gelimiteerd pakket aan levenswensen die als in-
dividuele rechten worden ervaren. En hier zit
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hem de crux. Omdat wij onze wens op een ge-
zond en rijk leven als een individueel recht zon-
der sociale plichten zijn gaan ervaren, willen we
dat de overheid onze wensen vervult. Het is de
taak van de overheid om een file vrij Nederland
te arrangeren zonder dat wij ons rijgedrag veran-
deren. Het is de taak van de overheid de wacht-
lijsten in de gezondheidszorg weg te nemen ter-
wijl de vraag naar gezondheidszorg alleen maar
toeneemt. Iedere vorm van reflectie op het eigen
consumenten gedrag en de eigen opvattingen is
nagenoeg uitgebannen. Wij hebben als Neder-
landse burgers recht op alles en een overheid die
dit niet kan regelen maakt er een puinhoop van.
Wie in Amerika arm is geeft zelden anderen de
schuld. De Amerikaanse droom is onlosmakelijk
verbonden met de eigen verantwoordelijkheid.
Wie arm is in Amerika heeft dat aan zichzelf te
danken. De Nederlandse droom is extreem de
andere kant op: wie in Nederland arm is heeft
dat nooit aan zichzelf te danken. Het is altijd de
schuld van iemand anders, in de eerste plaats de
overheid. Nederland is een land dat niet gecon-
fronteerd wil worden met de ongelijkheid in de
wereld en waar iedere grens aan de eigen con-
sumptie ervaren wordt als een begrenzing van
de individuele vrijheid. Op het moment dat de
WTC-torens vallen denkt zo’n land: ‘Help de
Derde Wereld komt naar ons toe’ en ‘Het is voor-
bij met onze welvaart’. Dit verklaart ook de
enorme opschudding in Nederland na 11 septem-
ber 2001 en dit verklaart ook de opkomst van een
politicus als Pim Fortuyn. De angst van de Neder-
landse kiezer is vertaald in de voorkeur voor een
centrum-rechtse politicus die verklaarde dat de
overheid er een zooitje van maakte. Het was een
ongekende vorm van rechts idealisme: we kun-
nen allemaal twee auto’s hebben en geen files;
we kunnen allemaal naar het ziekenhuis rennen
zonder dat er wachtlijsten ontstaat en we kun-
nen met een strikt immigratiebeleid de boze bui-
tenwereld buitensluiten.

Het grootste deel van de Nederlandse kiezers
is in het politieke centrum terechtgekomen. Wie
bijvoorbeeld de links-rechts zelfplaatsingen van
de Nederlandse kiezers in de tijd volgt ziet dat

steeds meer mensen in het politieke midden ge-
lokaliseerd kunnen worden. In de Nationale Kie-
zers Onderzoeken wordt links-rechts zelfplaat-
sing vaak gemeten met behulp van een schaal die
loopt van 1 (links) naar 10 (rechts). Het blijkt dat
mensen zichzelf steeds meer op de posities 4,5, 6
of 7 plaatsen. Nu zijn begrippen als ‘links’ en
‘rechts’ al vaak dood verklaard, maar toch blijken
zij steeds weer doorslaggevend in het verklaren
van het stemgedrag van de Nederlandse kiezers.

Wij stemmen vaak op de partij die we in links-
rechts termen het dichtst bij onze eigen positie
percipiëren.  Het is dan ook niet gek dat een hele-
boel politieke partijen zich rond het politieke
midden bewegen. Daar vallen immers de meeste
stemmen te halen. De PvdA, het cda, de vvd be-
ginnen steeds meer op elkaar te lijken en de con-
currentie om de grootste groep kiezers wordt
steeds groter. De opkomst van de lpf valt voor
een groot deel te verklaren uit het feit dat deze
partij door de kiezers rechts van het midden
werd gezien. Dit betekende dat zij kon vissen uit
de grote vijver van centrum-kiezers. Er zijn ech-
ter nog twee andere factoren die het gedrag van
politieke partijen in de campagne hebben be-
paald: invloed op het publieke debat en het
strijdpunt van migratie en integratie. Naast ideo-
logie is de grootte van een partij een belangrijke
determinant in het stemgedrag. De bijna klas-
sieke afweging om bijvoorbeeld GroenLinks of
PvdA te stemmen kan hier als voorbeeld dienen.
Veel Nederlanders zijn pragmatici. Zij prefereren
niet alleen een partij die hen ideologisch na
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De onvrede die Fortuyn wist
te mobiliseren stond in geen
enkele verhouding tot de
grootte van de problemen in
ons land. Wat was hier aan de
hand?
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staat, maar ook een partij die politieke invloed
heeft. Veel kiezers die een voorkeur hebben voor
zowel GroenLinks als de PvdA zullen dan ook
voor de sociaal democraten stemmen. Niet al-
leen omdat de PvdA meer zetels in de Tweede Ka-
mer bezit, maar ook omdat de partij meer in-
vloed op het publieke debat heeft. Naar Wouter
Bos wordt, met alle respect, meer geluisterd dan
naar Femke Halsema. Ook partij eenheid is zo’n
variabele die de ‘macht’ van een partij kan beïn-
vloeden. Een partij die voortdurend verdeeld
naar buiten treedt wordt al snel als minder
machtig gezien en zal daarom stemmen verlie-
zen. 

het politieke krachtenveld

Hier is de lpf een mooi voorbeeld. Fortuyn kon
mede dankzij zijn enorme invloed op het pu-
blieke debat veel pragmatische centrum-kiezers
mobiliseren. Hij was vrijwel continu in de media
en overal werd op zijn stellingnamen gerea-
geerd. Hij was een charismatisch leider die de
mensen het gevoel gaf de ‘problemen’ in dit land
eigenhandig te kunnen oplossen. Na zijn dood
draaide dat proces zich om: de lpf raakte ernstig
verdeeld, kwam dus als minder ‘machtig’ over en
verloor ook in een rap tempo het grootste deel
van haar aanhang. Deze aanhang haakte niet ide-
ologisch af, maar vond de lpf geen belangrijke
speler meer in het politieke krachtenveld. De
kiezers die de lpf nog over heeft zijn zeer waar-
schijnlijk idealisten die uitsluitend vanuit hun
ideologie op de lpf hebben gestemd. In een elec-
torale markt waar de kiezers ideologisch zeer op
elkaar lijken wordt de ‘macht’ van een partij dus
een belangrijke factor in de campagne. Dit zagen
we voortdurend in de media terug. De verschil-
lende lijsttrekkers struikelden over elkaar heen
met puntige one-liners. Ieders hoop was dat de
andere lijsttrekkers op hen zouden reageren. Dat
zou immers de invloed van de partij op het pu-
blieke debat doen toenemen en pragmatische
kiezers kunnen overtuigen. Ik denk dat de drie
grote partijen PvdA, cda en vvd uiteindelijk
niet weinig voor elkaar hebben ondergedaan

wat betreft het sturen van de discussies tijdens
de verkiezingscampagne. Wouter Bos bleef op de
inhoud van zijn partijprogramma hameren en
benadrukte ook voortdurend de eenheid binnen
de partij. Dit werd nog eens versterkt door een
bescheiden opstelling in de media (‘We moeten
eerst maar eens onze kiezers terugwinnen’).
Maar steeds zag je Bos in gezelschap van anderen
voor een goede zaak vechten. Het nieuwe verkie-
zingsaffiche sprak wat dat betreft boekdelen.
Was het eerst alleen Ad Melkert, nu zagen we
Wouter Bos samen met zijn fractieleden de in-
houd van het partijprogramma verdedigen. Bal-
kenende bleef het voordeel van het premier-
schap houden. Zalm probeerde met harde uit-
spraken (‘Nederland is vol’) de aandacht naar
zich toe te trekken. Ook het inzetten van joker
Ayaan Hirsi Ali moest de aarzelende lpf-kiezers
naar de vvd trekken.

Een kiezersmarkt waarin politieke partijen
niet veel verschillen in de kenmerken die voor de
meeste kiezers van belang zijn in hun stemge-
drag, is voor politieke partijen erg onzeker. Het
zijn dan kleine verschillen tussen partijen die
het verschil tussen winst of verlies bepalen. In ja-
nuari 2003 bestond het Nederlandse electoraat
voor het grootste gedeelte uit kiezers die rond
het centrum gegroepeerd waren en die gecon-
fronteerd werden met min of meer drie even
grote partijen, die ook nog eens ideologisch erg
op elkaar leken. De keuze kan dan niet op basis
van links-rechts of ‘macht’ worden gemaakt om-
dat deze factoren min of meer constant zijn. In
dit soort situaties komen meestal specifieke
strijdpunten om de hoek kijken die de uiteinde-
lijke keuze bepalen. In de campagne van de afge-
lopen Tweede Kamer verkiezingen zagen we dit
terug: iedere partij probeerde zich ferm te profi-
leren op het punt van een strenger immigratie-
en integratiebeleid. Iedere politieke partij heeft
minimaal éénmaal gezegd dat immigranten
moeten inburgeren, dat ze Nederlands moeten
leren en dat het nu gedaan is met het doodknuf-
felen van allochtonen. Er waren wel nuance ver-
schillen maar de boodschap was vrijwel bij ie-
dere politieke partij dezelfde. De vvd heb ik al
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genoemd. Mat Herben zei tijdens het slotdebat
dat wij in Nederland binnenkort voor ‘twee mil-
joen moslims moeten zorgen’. Maar ook de sp,
GroenLinks en de PvdA legden de nadruk op in-
burgering en assimilatie als uitgangspunten
voor het minderhedenbeleid. Ook hier leken de
politieke partijen dus erg veel op elkaar. En dit
verklaart de angst van de politieke partijen. Poli-
tici werden geconfronteerd met een uiterst onze-
kere situatie. Want tel maar op: een angstig elec-
toraat dat vanuit die angst ideologisch gezien
nauwelijks meer van elkaar verschilt; drie poli-
tieke partijen die door vrijwel iedereen als
‘machtig’ worden gezien, wat het dus niet meer
mogelijk maakt om op grond van dit criterium
een keuze te maken en, tenslotte, partijen die
min of meer dezelfde standpunten innemen ten
aanzien van een strijdpunt dat zo’n belangrijke
rol speelde bij de aanhang van de lpf: immigra-
tie en integratie. Dit is een situatie waarbij ratio-
nele kiezers, beroofd van de drie belangrijkste
criteria om een keuze te maken gaan ‘zweven’. In
deze situatie kunnen de kleinste dingen de uit-
eindelijke keuze bepalen. Niet omdat de kiezer
het niet zou weten, maar omdat iedereen op de
dingen die ertoe doen zoveel op elkaar lijkt. Als je
twee zonnige vakantiebestemmingen hebt, met
twee even mooie hotels waar het water even zui-
ver is, en waar de vliegprijs ook dezelfde is dan
wordt kiezen knap lastig.

een regelrechte leugen

En zo ben ik weer teruggekomen op de stelling
waar ik mee begon: de interactie tussen een ang-
stige elite en een angstig electoraat heeft geleid
tot een saaie maar tegelijkertijd extreme verkie-
zingscampagne. De saaiheid lag besloten in de

uniformiteit van zowel kiezers als partijen. Het
overgrote deel van de Nederlandse kiezers deelt
dezelfde angst en dezelfde ideologische stand-
punten, zeker als je die standpunten in termen
van ‘links’ of ‘rechts’ wilt samenvatten. De be-
langrijkste politieke partijen zien zich gecon-
fronteerd met een electoraat dat nauwelijks een
onderscheid kan maken tussen partijen omdat
ze zoveel op elkaar lijken. En het is juist deze
combinatie die de laatste campagne extreem
heeft gemaakt. Om zich toch van elkaar te onder-
scheiden zijn politieke partijen standpunten
gaan innemen die tien jaar geleden ondenkbaar
waren. Ze zijn die standpunten vervolgens gaan
verkondigen in de taal van de Nieuwe Politiek.
‘Nederland is vol’ was een uitspraak die alleen ge-
reserveerd was voor politici als Hans Janmaat of
Joop Glimmerveen. Nederland moet binnenkort
‘voor twee miljoen moslims zorgen’ is een regel-
rechte leugen. En zelfs GroenLinks pleitte voor
een streng inburgeringsbeleid, bang als zij wa-
ren zich te vervreemden van de ‘autochtone’ kie-
zers. En dan zwijg ik nog maar over Emile Ratel-
band; Leefbaar Nederland, Winnie de Jong en de
Integratiepartij. De campagne van 2003 was een
campagne waar de politiek afwezig was. Ik kan
helaas geen andere conclusie trekken. Er werden
geen inhoudelijke standpunten uitgewisseld,
maar partijen overschreeuwden elkaar, bang als
zij waren om een uiterst labiele aanhang te ver-
liezen. Politieke partijen willen tijdens verkie-
zingen maar één ding: zoveel mogelijk stem-
men. Zij zullen hun gedrag dus pas veranderen
als de angst uit het Nederlandse electoraat is ver-
dwenen en niet iedereen meer veilig in het poli-
tieke centrum bij elkaar kruipt.
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