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1 Wat leeft er in Nederland?

1.1 Normen en waarden, sociale issues en politieke trends

Wat leeft er in Nederland? Waarom is Harry Mens populairder dan Ad Melkert? Het is
voor politici en beleidsmakers bij alle lagen van de overheid onmisbaar om voeling te
houden met gevoelens, zorgen en wensen die leven onder de Nederlandse bevolking
over de ontwikkeling van de Nederlandse samenleving. Waarop moeten
beleidsmakers inspelen? Hoe zullen doelgroepen daar op reageren? Welke verschillen
bestaan er daarbij tussen delen binnen de bevolking?

Dit zijn natuurlijk zeer brede vragen en daarom per definitie maar beperkt te
beantwoorden. We hebben gekozen voor een analyse in drie delen, die met elkaar
samenhangen:
• een normen en waardenanalyse van de Nederlandse bevolking. Een waarden-

analyse schetst de voedingsbodem waarop in de publieke opinie issues kunnen
komen en gaan;

• de issues waarover de bevolking zich op dit moment zorgen maakt. Deze issues
vormen de publieke agenda en de analyse geeft beleidsmakers inzicht in de
eventuele kloof tussen de eigen, interne agenda en die van de bevolking;

• een analyse van trends in het Nederlandse politieke landschap met natuurlijk
ontstaan van de LPF als belangrijkste fenomeen van dit moment.

Bij de waarden-analyse is gebruik gemaakt van NIPO’s eigen WIN-model (Waarden In
Nederland), waarbij onder andere gebruik gemaakt wordt van waarden die door de
Amerikaanse onderzoeker Rokeach zijn ontwikkeld in de jaren ’70. Dit model is
toegepast op NIPO’s reusachtige bevolkingspanel en levert daardoor een goed beeld
op van de drijfveren van de Nederlander in al zijn verscheidenheid.
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2 Waarden zijn opvallend universeel

2.1 Waarden-analyse onmisbaar onderdeel van analyse

‘Normen en waarden’ zijn de afgelopen jaren een maatschappelijk gespreks-
onderwerp geworden. En zeker sinds de aardverschuivingen bij de verkiezingen zijn
normen en waarden een ‘hot issue’ in de Nederlandse politiek en in de pers.

Maar waar hebben we het eigenlijk over. Waarom gaan mensen op zulke
verschillende wijzen met elkaar om? Waarom zijn er zoveel politieke partijen?
Waarom lezen mensen bepaalde bladen en kijken naar bepaalde TV-programma’s? Bij
het gedrag van mensen spelen allerlei eigenschappen en omstandigheden een rol: wat
is je leeftijd en je opleiding, wat is je welstandsklasse, ben je man of vrouw? Maar al
deze ‘harde’ kenmerken blijken het gedrag van mensen onvoldoende te verklaren.
Hun gedrag wordt voor een groot deel ook bepaald door hun normen en waarden,
door wat ze zoeken in het leven. Een analyse van de normen en waarden van mensen
blijkt een noodzakelijke aanvulling te zijn voor de voorspelling van hun gedrag.

Dit is overigens al decennia-oude conclusie. Vooral in de jaren 50 van de vorige eeuw
is er in de psychologie een ‘Values and Lifestyles’-richting ontstaan met bijvoorbeeld
de Maslow-pyramide als bekend begrip. En steeds meer werken universiteiten en
commerciële marktonderzoekers met dit soort analyses om sociaal gedrag,
koopgedrag en bijvoorbeeld ook stemgedrag te verklaren. Ook in Nederland zijn er
diverse modellen in omloop.

2.2 Waarschuwing: segmentatie is meer dan alleen waarden

Bij het gebruik van dit soort analyses passen enkele waarschuwingen.
In de eerste plaats dreigt het gevaar om elk gedrag vanuit de waarden en normen te
willen verklaren. Onterecht, want gedrag hangt natuurlijk niet alleen af van ieders
normen en waarden maar ook zeker van de traditionele demografische kenmerken
(leeftijd, sexe, opleiding) en van omgevingsfactoren (wat kost een product en wordt er
veel reclame voor gemaakt, sta je vaak in de file, woon je in een stad met veel
allochtonen, enzovoorts).
Er wordt vaak de indruk gewekt dat een waardenanalyse een goede voorspeller zou
zijn van koopgedrag of bijvoorbeeld van het ontstaan van maatschappelijke issues.
Echter, daarvoor zijn ook stimuli van buitenaf nodig. Een goede vergelijking is dat
een waardenanalyse de maatschappelijke voedingsbodem in kaart brengt voor
bepaalde ontwikkelingen; maar om iets te laten groeien is ook ‘zaad’ nodig: een
concrete aanleiding. Zo kan de overvloedige regenval in Europa misschien de
belangstelling voor het broeikaseffect en het hele issue milieu weer terugbrengen. En
de vraag is dan of de maatschappelijk ‘voedingsbodem’ daarvoor rijp is. Een ander
voorbeeld van ‘zaad’ is een aansprekende leider die breed levende vage gevoelens
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aanvoelt, helder verwoord en bovendien daaromheen een effectieve organisatie weet
te bouwen.

Een complete segmentatie van een populatie voegt de normen- en waarden-analyse
slechts toe aan vele andere typen informatie.

2.3 NIPO’s WIN-model is gebaseerd op Rokeach-waarden

Uit onderzoek van Rokeach (1973) en vele anderen is gebleken dat bepaalde waarden
heel universeel zijn: in vele landen over vele jaren bij vele type mensen komen
telkens dezelfde waarden terug. Bovendien blijkt er een soort tweedeling in de
waarden te bestaan. Sommige waarden streven we na als doelen in het leven
(bijvoorbeeld ‘geluk’ en ‘zekerheid voor het gezin’) en andere waarden gebruiken we
om bij die doelen te komen (bijvoorbeeld ‘ ambitieus zijn’ of ‘beleefd’). Rokeach
noemt de eerste groep ‘eindwaarden’ en de tweede groep ‘instrumentele waarden’.
Deze universele waarden staan in tabel 1.

1 | Eindwaarden en instrumentele waarden van Rokeach

Eindwaarden (wat willen we bereiken) Instrumentele waarden (hoe komen we daar)

Een comfortabel leven (een welvarend leven)
Een stimulerend leven (een spannend, actief leven)
Een gevoel van prestatie (een echte bijdrage leveren)
Een wereld in vrede (vrij van oorlog en conflict)
Gelijkheid (gelijke kansen voor iedereen)
Zekerheid voor gezin of huishouden (zorgen voor de mensen
waar je van houdt)
Vrijheid (onafhankelijkheid, vrije keuze)
Geluk (tevreden zijn)
Innerlijk harmonie (vrij van innerlijke conflicten)
Volwassen liefde (seksuele en geestelijke intimiteit)
Nationale veiligheid (bescherming tegen aanvallen)
Plezier (een prettig en ontspannen leven)
Vergeving (gered zijn, een eeuwig leven)
Zelfrespect (jezelf respecteren, vertrouwen in jezelf)
Echte vriendschap (kameraadschap)
Wijsheid (een volwassen begrip van het leven)
Een mooie, zuivere wereld (schoonheid van natuur en kunst)
Door anderen geaccepteerd ( respect en bewondering)

Ambitieus (hard werken, wensen nastreven)
Ruim van geest (ruimdenkend, een open visie)
Competent (effectief zijn, dingen kunnen)
Opgewekt (vrolijk)
Zuiver (net, opgeruimd, schoon)
Moedig (voor je ideeën staan)
Vergevingsgezind (bereid zijn iets te vergeven)
Behulpzaam (in belang van anderen, anderen helpen)
Eerlijk (oprecht)
Creatief (soepel van geest, origineel)
Onafhankelijk (vol zelfvertrouwen)
Intellectueel (intelligent)
Logisch (consistent, rationeel)
Liefhebbend (teder)
Gehoorzaam (respect hebben, je taak doen)
Beleefd (goed gemanierd)
Betrouwbaar (verantwoordelijk)
Beheerst (gedisciplineerd, jezelf onder controle hebben)

_______________________________________________________________________________

Er zijn waarden die eigenlijk alle mensen heel belangrijk vinden, zoals ‘eerlijk’,
‘geluk’, ‘zekerheid voor het gezin’ en dergelijke. Dat zijn dat de waarden die
gemiddeld het meest boven aan de rangordening staan. Maar interessanter is dat
mensen juist heel verschillende waarden bovenaan (of juist onderaan) plaatsen.
Daarmee onderscheiden zij zich van elkaar en daarom hebben we bijvoorbeeld ook
zoveel verschillende politieke partijen.
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Als we de samenhang tussen het aanhangen van waarden analyseren dan zien we
bepaalde groepen mensen ontstaan. In figuur 2 is die samenhang geschetst. Daarbij
hebben we de groepen zelf van namen voorzien. Bovendien verdelen die groepen
mensen zich ook langs assen met bepaalde demografische eigenschappen, zoals
leeftijd, geslacht en opleidingsniveau.

2 | Segmenten in de Nederlandse bevolking naar waardenclusters n= 2157
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Bron: NIPO, 2002

De groep ‘Modalen’ is gedefinieerd als de gemiddelde Nederlander en is dan ook de
grootste groep. Naarmate mensen extremer bepaalde waarden wel of juist niet
aanhangen worden het vertegenwoordigers van een bepaalde stroming.

Zoals eerder gezegd, een goede segmentatie beperkt zich niet tot alleen de waarden
en normen. In figuur 3 wordt van de waardensegmenten een completer beeld
gegeven.
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3 | Uitgebreid profiel van de acht waardensegmenten
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Reuze interessant natuurlijk, maar kun je er ook wat mee?
Op basis van deze analyse is het mogelijk in te schatten wat de voedingsbodem is voor
bepaalde issues en politieke stromingen.

Om het beeld van wat er leeft in Nederland te verdiepen analyseren we hierna eerst
welke issues er leven onder de bevolking. Vervolgens zetten we dit af tegen het
Nederlandse politieke krachtenveld op dit moment en analyseren tenslotte de kansen
en bedreigingen die hieruit voortvloeien voor het kabinet.
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3 Maatschappelijke issues in Nederland anno 2002

In juli en augustus van 2002 is aan ruim tweeduizend Nederlanders gevraagd wat zij
zagen als de belangrijkste maatschappelijke problemen van dit moment en waarom.
Figuur 4 geeft weer hoeveel procent een bepaalde probleem heeft genoemd.

4 | Top-10 maatschappelijke issues in de zomer van 2002               n= 2157

Wat zijn de belangrijkste problemen in de Nederlandse maatschappij? Procent
1.Criminaliteit, georganiseerde misdaad en onveilig gevoel buitenshuis
Voel me onveilig buitenshuis; er is geen respect voor elkaar.
Komt steeds vaker voor; wordt niet hard aangepakt.

62%

2. Gezondheidszorg met wachtlijsten en gebrek aan personeel
Geholpen worden is een primaire behoefte. In een land als Nederland moet dit veel beter kunnen.
Het is schandalig en onmenselijk is dat dit niet goed geregeld is. Er is een groot gebrek aan goed opgeleid personeel.
Er overlijden onnodig mensen door deze problemen

52%

3. Verval van normen en waarden, onverdraagzaamheid, slechte omgangsvormen.
Men geeft steeds minder om elkaar en om waarden en normen zoals begrip en vrijheid.
Dit is de basis van de  maatschappelijke problemen zoals de toename van de criminaliteit.

45%

4. Vandalisme, agressie, verveeld geweld
Het komt steeds vaker voor, voelt zich steeds vaker onveilig.
Er wordt te soft tegen opgetreden.

32%

5. Uitholling sociale zekerheid, armoede en groeiende tweedeling tussen arm en rijk.
Er is een afname van onderlinge solidariteit met minder bedeelden en werken aan gelijke kansen.
Er is een duidelijke groei van het egoïsme, jaloezie, onbegrip en criminaliteit.
De afgelopen 10 jaar  is de sociale zekerheid afgebouwd. Je kunt morgen ook zelf  tot die groep behoren.

27%

6. Asielzoekers, buitenlanders, allochtonen.
De aanpak moet duidelijker, strenger; geen economische vluchtelingen.
Zo ontstaan onbegrip, problemen en criminaliteit. Nederland is vol.

22%

7. Onderwijs: gebrek aan leerkrachten.
Goede scholing vormt de maatschappelijke basis, kinderen zijn de maatschappij van morgen.
Er moet een goede werkomgeving voor leerkrachten gestimuleerd worden.

19%

8. Individualisme, egoïsme, desinteresse in anderen.
Dit neemt toe en is de oorzaak van de meeste problemen zoals criminaliteit en overlast.
Respect en rekening met elkaar houden werkt opbouwend.

18%

9. Milieu
Het gaat steeds verder achteruit; hoe lang nog? Het is het fundament voor het leven op aarde.
Een goed milieu moet voor het nageslacht bewaard worden.

11%

10. Mobiliteit en files. Overlast verslaafden
 < 5%

Bron: NIPO 2002

_______________________________________________________________________________
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Het is duidelijk hoeveel van de genoemde problemen iets te maken hebben met
misdaad, onveiligheid en normen en waarden. Een paar sprekende citaten:

“Als je ‘s avonds de TV aanzet of als je de krant leest en je ziet de meeste verschrikkelijke dingen die
mensen elkaar aandoen dan krijg je de neiging om al dat kwaad buiten te sluiten. Als je dan ook
leest dat de politie daders moet laten gaan door cellentekort of ‘vormfouten’ dan denk je dat
Nederland en soort criminele natie is.”

“De politie laat dingen toe die je vroeger niet in je hoofd durfde te halen. Ze vinden het niet
belangrijk.”

Vrouwen noemen significant vaker de problemen in de gezondheidszorg en het
onderwijs en mannen vaker de files en de verslaafden-overlast.

Opvallend is ook hoe laag milieu op het prioriteitenlijstje staat. Bovendien worden
sommige zaken helemaal niet meer genoemd, zoals de Derde Wereld. Nederland trekt
zich terug op onze eigen binnenlandse, directe problemen, een trend overigens die
we in de hele westerse wereld zien.

Nu heeft niet iedereen dezelfde prioriteiten inzake onze maatschappelijke
problemen. Figuur 5 geeft een beeld van de verdeling van de prioriteiten over de
waardensegmenten binnen Nederland. Over de issues zelf is een vrij grote consensus
tussen de segmenten maar de volgorde is verschillend.
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5 | Verdeling sociale issues bij Nederlandse bevolking in juli 2002               n= 2157

Duidelijk is dat nummer één overal hetzelfde is: zorg om criminaliteit en een gevoel
van onveiligheid. Daarna volgen dan de gezondheidszorg met de wachtlijsten, het
verval van normen en waarden en agressie/vandalisme in wisselende volgorde. De
verschillen tussen segmenten zitten vooral in de issues asielzoekers/allochtonen, de
angst voor sociale tweedeling en het onderwijs met het gebrek aan leerkrachten. Bij
de ambitieuze materialisten en bij de zorgeloze levensgenieters staat de angst voor
een sociale tweedeling op een zeer laag pitje. Opvallend is dat ‘linkse intellectuelen’
de enige groep is waar het milieu nog echt een plek heeft.

Vergelijken we de waardenprofielen van de segmenten zoals die zijn uitgeschreven in
figuur 2 met deze prioriteitenlijsten van maatschappelijke issues dan lijkt dit wel te
kloppen. De waarden van bijvoorbeeld de ambitieuze materialisten en de zorgeloze
levensgenieters maken het wel begrijpelijk waarom deze groepen weinig zorg hebben
over een sociale tweedeling.
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4 Trends in het politieke landschap

Hoe is de aanhang van de politieke partijen verdeeld over de waardensegmenten
binnen de Nederlandse bevolking? In figuur 6 zijn de vier grootste partijen als
ballonnen ingetekend op de waardensegmentatie van figuur 2 op basis van het
stemgedrag bij de verkiezingen.

De VVD profileert zich in de segmenten carrièremakers en ambitieuze materialisten
en de LPF tussen de ambitieuze materialisten en zorgeloze levensgenieters. Het CDA
bestrijkt, als grootste partij natuurlijk de meeste segmenten. Echter, met name het
segment Linkse Intellectuelen wordt nauwelijks door het CDA geraakt.

6 | Verdeling van de grootste politieke partijen over de Nederlandse waardensegmenten      n=2157
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Uit figuur 6 is ook af te lezen dat er natuurlijk veel overlap bestaat tussen de vier
partijen en met name voor wat betreft het segment Modalen (die daarom ook modaal
zijn). De partijen delen heel veel waarden. Iedereen is voor geluk, veiligheid en
zekerheid voor het gezin. Maar het effectiefst profileren partijen zich natuurlijk op de
voor hen onderscheidende waarden. Voor het CDA zouden dat bijvoorbeeld vrede en
vergevingsgezindheid kunnen zijn, voor de VVD persoonlijke onafhankelijkheid,
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competent en prestatiegericht zijn en voor de LPF ambitieus zijn en comfortabel en
plezierig leven. De ronde vorm van het PvdA-segment en de plaatsing rond het
centrum toont eigenlijk aan dat de PvdA de meest modale, ongeprofileerde partij van
Nederland is.

4.1 LPF: de coming-out van de laag-opgeleiden.

De opkomst van de Lijst Pim Fortuyn is uiteraard de meest opvallende politieke trend
van dit jaar; reden om daarvan een uitvoerige analyse te maken. Daarom hierna eerst
enige feiten en cijfers en vervolgens een interpretatie daarvan.

Waar komen de LPF-stemmers vandaan?
Wat heeft de aanhang van de LPF in 1998 gestemd? De partij bestond nog niet, dus
komen alle kiezers – goed voor 26 zetels – van elders. Het antwoord is zeer opvallend.
Bijna twee op de vijf LPF-kiezers (38%) hebben vier jaar geleden hun stem niet
uitgebracht en werd dus blijkbaar nu door de LPF (en misschien door de turbulente
ontstaansgeschiedenis ) politiek geactiveerd. Met dit hoge percentage troeft de LPF
alle andere partijen af. Verder komen de LPF-kiezers vooral uit de gelederen van de
VVD (24%) en de PvdA (15%). Nog eens 3% heeft in 1998 op D66 gestemd, hetgeen
betekent dat 42% van de LPF-stemmen afkomstig is van de “Paarse” partijen. (Vanuit
de partijen zelf gerekend heeft de SP relatief de meeste stemmen aan de LPF verloren
(22%), gevolgd door de VVD (19%) en de PvdA (10%).

Wat is het profiel van de LPF-stemmers?
De Lijst Pim Fortuyn (LPF) is niet bij uitstek een mannen- of vrouwenpartij. Iets meer
dan de helft van LPF-kiezers is van het mannelijke geslacht (52%), de overigen zijn –
uiteraard – vrouwen (48%). De SGP oefent vooral aantrekkingskracht uit op mannen
(59%), terwijl GroenLinks en D66 het juist goed doen bij de vrouwen (58%).

De achterban van de LPF is relatief jong. Van de kiesgerechtigde Nederlanders is 21%
tussen de 30 en 40 jaar oud. Juist in dit segment is de LPF bijzonder sterk
vertegenwoordigd (28% van de LPF-stemmers komt uit die leeftijdsgroep). Daarmee is
de achterban van de LPF relatief jong, want nog eens 22% van de kiezers komt uit de
leeftijdsgroep tot 30 jaar. Een jonge achterban gaat overigens ook op voor de kiezers
van de andere nieuwkomer in de Nederlandse politiek, Leefbaar Nederland en –
opvallend wellicht – voor de achterban van de ChristenUnie.
Overigens heeft 35% van de jongeren tot 30 jaar zich niet gewaagd aan een gang naar
de stembus, terwijl dit onder de 60-plussers (23% van de kiesgerechtigde bevolking)
slechts 9% is. Eén op de drie CDA-stemmers (32%) is ouder dan 60 jaar: hiermee heeft
het CDA met afstand de meeste vergrijsde aanhang.

LPF vertegenwoordigt voor wat betreft de sociale klassen de onderkant van Nederland.
De LPF-kiezers over het algemeen laag opgeleid. Waar 31% van de volwassen
Nederlanders alleen een LO-LBO-opleiding heeft afgerond, ligt dit aandeel onder de
LPF-stemmers aanzienlijk hoger (42%). En waar 22% een HBO-opleiding of WO-
kandidaats heeft gedaan, bedraagt dit aandeel onder de LPF-stemmers slechts 13%.
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Gemiddeld in Nederland zitten drie op de tien kiezers (30%) in de laagste sociale
klassen (C en D): dit aandeel is veel hoger bij LPF-stemmers en de niet-stemmers (resp.
42% en 50%). De bovenkant van de samenleving is bij de LPF heel weinig aanwezig: 7%
A-klassen vergeleken met gemiddeld 13% onder Nederlanders is dit 13%. De A-klasse is
bij de SGP- en VVD-stemmers het hoogst (resp. 24% en 22%).

De aanhang van de LPF is meer verstedelijkt dan de aanhang van de andere politieke
partijen: 22% woont in de drie grote steden. Gemiddeld woont ongeveer één op de zes
Nederlandse kiezers (16%) in de drie grote steden of hun agglomeraties. Dat dit
percentage aanzienlijk lager is bij de kiezers van SGP en ChristenUnie is niet
verbazingwekkend (9% en 6%). Het CDA en de SP hebben hun aanhang vooral in het
(katholieke) zuiden (resp. 30% en 29%), terwijl de SGP en ChristenUnie het vooral goed
doen in het oosten van het land (resp. 38% en 31%). De PvdA is relatief sterk
vertegenwoordigd in het noorden des lands (19%).

De LPF blijkt veel meer een partij van het kleine gezin (driepersoons-huishoudens):
24% (terwijl 17% van de volwassen Nederlanders in een driepersoons-huishouden
leeft). De LPF ‘scoort’ 13% onder de vrijgezellen en doet het daarmee niet goed onder
de eenpersoons-huishoudens (18% van de volwassen bevolking).
Waar het CDA zich vaak als gezinspartij profileert, doen de christen-democraten het
vooral goed onder de tweepersoons-huishoudens (47%). Hetzelfde geldt overigens voor
de VVD (49%). De SP is vooral sterk vertegenwoordigd onder de eenpersoons-
huishoudens (30%). De SGP en ChristenUnie oefenen vooral aantrekkingskracht uit op
de grote gezinnen (met vijf of meer personen; resp. 35% en 30%).

Voor wat betreft kerkelijke gezindte is Nederland flink verdeeld. Van de volwassen
Nederlandse bevolking is of voelt 44% zich niet aangesloten bij een kerkelijke
gezindte. De meest “ontkerkelijkte” partijen zijn achtereenvolgens PvdA (63%),
Leefbaar Nederland (63%), SP (60%), D66 (59%), LPF (55%) en VVD (52%). De kiezers van
de LPF zijn significant minder vaak afkomstig uit Nederlands-Hervormde kring (8%).
De aanhang van het CDA bestaat grotendeels uit Rooms-Katholieken (46%).

Qua wel of niet werkzaam zijn is de LPF een gemiddeld partij. Ruim drie op de vijf
volwassen Nederlanders (62%) zijn op dit moment werkzaam. Er doen zich tussen de
kiezers van de diverse politieke partijen geen betekenisvolle verschillen voor, met
uitzondering van de ChristenUnie, dat een groot aantal werkenden herbergt (77%).

Interpretatie
Wat verklaart nu de opkomst van de LPF? Daarvoor zijn diverse redenen aan te geven.
Duidelijk is in ieder geval dat Pim Fortuyn mensen wist aan te spreken aan de
onderkant van de samenleving, op hun waarden en op hun issues. Hij heeft
opmerkelijk veel niet-stemmers weer weten te activeren en daarnaast bepaalde PvdA-
en VVD-segmenten weten te winnen. Het betreft vooral de laag-opgeleide, jongere
kleine gezinnen binnen die partijen. Dit was het deel van de VVD en PvdA dat de
Telegraaf leest en niet de NRC of de Volkskrant.
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Bij jonge, kleine gezinnen aan de sociale onderkant speelt wellicht de angst dat de
zekerheid van hun gezin bedreigd wordt door criminaliteit en hun maatschappelijke
concurrentie-positie door asielzoekers en allochtonen. (Een conclusie die overigens
vroeger ook bij de opkomst van de CentrumDemocraten al eens is getrokken.
Ondertussen is het segment allochtonen natuurlijk nog enorm gegroeid.)

Veel politici vroegen zich af hoe Fortuyn met een butler en een Daimler ‘het gewone
volk’ kan aanspreken. Maar als we naar de waarden van deze kiezers kijken is dit
verklaarbaar. Het LPF-segment hecht aan materiële welvaart, comfortabel leven en
zekerheid voor het eigen gezin en niet aan solidariteit met zwakke groepen en
wereldproblemen zoals het milieu. Rijk worden en rijk leven mag een levensdoel zijn;
Vanessa en Harry Mens spreken meer aan dan Ad Melkert. (Paradoxaal genoeg delen
ook veel niet-westerse allochtonen deze waarden, inclusief een voorkeur voor de
Telegraaf en een strenger politie-optreden.)

Het is natuurlijk de vraag wat Paars deze onderkant van de samenleving te bieden
had. Mensen kiezen een strategie om er op vooruit te gaan en Paars heeft op diverse
manieren gecommuniceerd dat Nederlanders blij moesten zijn met wat ze hadden.
‘Nederland is af’, ‘de politiek is het zat’ en volgens Dijkstal zijn kiezers ‘verwende
diva’s’. (Paars werd daarin gesteund door een complimenteuze Economist.) Maar
wellicht heeft de laagste welstands-klasse; de groep LPF-stemmers zelf nog niet
ervaren dat Nederland ‘af’ is.
Zo’n boodschap schept ruimte voor iemand die stelt dat lang niet alles perfect is en
dat wel degelijk nog beter kan. Het minimale wat je kunt concluderen is dat Paars op
zijn minst de ‘verwachtingen niet goed gemanaged heeft’, zoals dat in bestuurstaal
heet.

De LPF lijkt op een opstand van de laag-opgeleiden. Het is misschien zuur om te
concluderen dat de angst bij de linkse partijen voor sociale tweedeling in die zin
terecht is gebleken dat de onderkant van de kiezers juist bij hen is weggelopen. De
linkse partijen zijn meer intellectuelen-clubs geworden. Het geheel herinnert aan de
overstap van Wim Bosboom destijds van VARA naar de TROS. De ruimte voor elitaire
beleidsvorming neemt duidelijk af.

Bij de LPF lijkt het persoonlijke karakter van oprichter Fortuyn de basis te hebben
gelegd voor de psychologische structuur van de hele beweging: de angst om
Nederlandse vrijheden te verliezen door islamitische waarden en een stijl van rebelse
coming-out voor je eigen mening tegen de verdrukking in. Overigens is het fenomeen
van een breed gedeeld gevoel opgepakt door iemand die dat scherp weet te
verwoorden en die vervolgens een beweging (min of meer) kan organiseren een
klassiek recept voor een emancipatiebeweging.

Overigens lijkt de combinatie van weinig vertrouwen in de overheid, moreel
conservatisme en focus op materialisme nogal op de Amerikaanse cultuur. Immers,
juist bij een zwakkere overheid moeten normen en waarden meer bij de burgers zelf
geïnternaliseerd zijn bij de bevolking zelf. En daarmee loopt Nederland weer -heel
traditioneel- achter Amerika aan, inclusief een beleggende bevolking, commerciële,
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populistische TV-zenders en multi-culturele tegenstellingen. New York is wellicht een
uitstekende stageplaats voor PvdA-politici. Het recente inspelen van juist de politieke
partijen op de behoefte aan normen en waarden heeft daarom toch ook iets
wonderlijks: alsof de overheid een rol wil terugveroveren die veel burgers liever zelf
oppakken.

4.2 Kansen en bedreigingen voor het kabinet

Kansen liggen in overeenstemmingen in waarden en issues bij de diverse
achterbannen; bedreigingen uiteraard in de verschillen.
De LPF, VVD en het CDA delen veel waarden en issues. Uiteraard zoeken vrijwel alle
segmenten geluk, tevredenheid en zekerheid voor het eigen gezin. En de issues zijn
overal criminaliteit, wachtlijsten en openbare normen en waarden. De LPF en het
CDA delen ook een zeker anti-intellectuele houding en een nadruk op het
gezinsleven.

Verschillen zijn er natuurlijk ook. De CDA-achterban is veel ouder dan die van de VVD
en vooral van de LPF-achterban die veel uit jonge gezinnen bestaat. De CDA-achterban
is veel vrouwelijker en zorgender versus de harde mannelijke lijn bij LPF en VVD.
Beleid zou bij de CDA veel meer de verzorgende kant moeten benadrukken terwijl de
VVD en de LPF een harde lijn zouden moeten voorstaan om hun achterban aan te
spreken.
Spanning in het kabinet zou bijvoorbeeld kunnen onstaan vanuit de burgerlijke
waarden van het CDA en de LPF versus de VVD-nadruk op intelligent, competent en
individuele vrijheid.

Nu is een belangrijk aspect van politiek beleid maken het overbruggen van schijnbaar
onmogelijke belangentegenstellingen. Vertaald naar de emotionele kant van de
presentatie van het kabinet kunnen we ons een gezin voorstellen met een bepaalde
rolverdeling. Het CDA kan zich positioneren als de zorgende moeder, de VVD als de
intellectuele vader en de LPF als de rebelse en materialistische jonge zoon. Als de
partijen van elkaar zo’n imago accepteren bevordert dat de levensduur van dit
huwelijk.

Een lastige uitdaging is hoe je als overheid collectieve taken en lasten verkoopt aan
een LPF-achterban die een weerstand tegen solidariteit heeft. Dit geldt des te meer als
je het geld over de grens wilt besteden, bijvoorbeeld aan ontwikkelingshulp.

Voor het bedrijfsleven kan het materialisme natuurlijk gunstig uitpakken voor de
consumptie en een vrijer ondernemingsklimaat. Toch zijn er ook hier nadelen. Er is al
eerder voorspeld dat een Europese eenwording als tegenstroom nationalisme en zelfs
regionalisme zou oproepen. Een vrije Europese arbeidsmarkt zal op publieke
weerstand stuiten, evenals economische steun voor armere regio’s.

Het wordt een hele kunst om de verbinding uit te leggen tussen het persoonlijk
belang van de kiezer en internationale politiek.
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4.3 Tot slot

We hebben getracht om vanuit diverse invalshoeken een beeld te geven van wat er
breed leeft bij de Nederlandse bevolking. Zo’n brede ‘quick scan’ van de publieke
agenda heeft natuurlijk een bepaalde oppervlakkigheid. Beleidsmakers die zich met
maatschappelijke vraagstukken bezighouden kunnen er uit afleiden wat de bevolking
zoekt en waarover men zich zorgen maakt. Wellicht is de mooiste afsluiting van deze
analyse het nieuwe motto van het Ministerie van BZK: weten wat er leeft, zorgen dat het
werkt.

1

                                                  
1 Voor meer informatie: s.mulder@nipo.nl


