
vrij n
e

d
e

rla
n

d
#02 2021

vrij nederland

HAAGSE MISSERS
7 supereffectieve 
maatregelen 
die politici niet 
invoeren

DATADENKER 
FRANCESCA BRIA
‘Hoe we met 
data omgaan  
is de kern  
van onze 
democratie’

DURE HUIZEN
Prins Berhard Jr., 
dat zijn wij!

NA DE PLAAG
Gaat het nieuwe 
kabinet straks alles 
anders doen?

‘ Politiek  
is een  
noodzakelijk 
kwaad’
Waarom idealisme vraagt
om pragmatisme 

BIJ1-LIJSTTREKKER 
SYLVANA SIMONS



‘Alle economen spreken elkaar tegen,’ 
schreef Piet Grijs in oktober 1983 in zijn 
column in Vrij Nederland. Eigenlijk was ik 
het archief ingedoken op zoek naar de uit-
spraak ‘Een econoom is iemand die het 
beter weet dan een andere econoom.’ Net 
iets grappiger. Ik wist alleen niet meer waar, 
wanneer en onder welk vermaledijd pseu-
doniem Brandt Corstius dat had opge-
schreven. Bij een dergelijk vraagstuk kon ik 
vroeger op elk uur van de dag terecht bij 
zijn biograaf Liesbeth Koenen (1958-
2020). Nu blijft het gissen, hoewel deze 
maand tot mijn vreugde bekend werd dat 
Elsbeth Etty het stokje van Koenen over-
neemt.

Terug naar de economie. Want over een 
paar weken kiezen we een nieuwe Tweede 
Kamer en het wordt tijd om te bedenken 
welke partijen verstandig kijken naar het 
grote vraagstuk van deze tijd: hoe verdelen 
we welvaart, zorg, woningen en onderwijs 
op een rechtvaardiger manier? Econoom en 
vaste medewerker Bas Jacobs spitte alle 
(soms nog concept-)verkiezingsprogram-
ma’s voor ons door en komt tot verras-
sende conclusies. Ten eerste: in tegenstelling 
tot wat Brandt Corstius beweert, zijn eco-
nomen het best vaak met elkaar eens. Ten 
tweede: zowel linkse als rechtse partijen 
stellen op het vlak van de economie maat-
regelen voor waarmee ze zich in de eigen 
voet schieten. Ik doe het zoekwerk van 
Jacobs waarschijnlijk tekort als ik de con-
clusie trek dat alleen bij de Partij van de 
Dieren ideologie en economisch beleid een 
logische samenhang lijken te vertonen, 
maar oordeelt u vooral zelf (p. 50-57).

Maaike Schoon verdiept zich dit jaar 
voor ons in de wooncrisis en constateert tot 
haar verbazing dat de politieke partijen in 
hun visie op dit grote probleem niet veel 
verder lijken te komen dan de mantra  
bouwen-bouwen-bouwen. Terwijl het echte 
probleem (de hoge prijzen) daarmee niet 
wordt opgelost (p. 38-49).

Om u alvast een vooruitblik te bieden 
op de periode ná de verkiezingen maakte 
onze nieuwe medewerker Laurens Boven 
een rondgang langs de politiek leiders. U 
kent Boven ongetwijfeld van zijn jaren als 

BNR-verslaggever op het Binnenhof en wel-
licht van Stilte op het Binnenhof – politiek 

in coronatijd dat Sophie van Leeuwen en hij 
vorig jaar als ‘Nieuwspoortrapporteurs’ 
schreven. In dit nummer schetst hij de 
mogelijke koers van een nieuw kabinet, aan 
de hand van uitspraken van Haage sleutel-
figuren. Een vraag die naar aanleiding van 
covid-19 aan bod komt: hoeveel markt ver-
draagt de zorg? Het antwoord van Chris-
tenUnie-leider Gert-Jan Segers: ‘Dit is op 
economisch gebied het gelijk van links. Het 
einde van het rauwe kapitalisme. Het einde 
van het neoliberalisme en het begin van een 
overheid die regie voert.’ (p. 26-37)

En omdat er een recordaantal partijen 
meedoet aan deze verkiezingen, lichten we 
er, zo zag u op de omslag, ook een lijsttrek-
ker uit die met haar partij vooralsnog in de 
Kamer lijkt te komen, na een mislukte 
poging in 2017. Pieter van den Blink inter-
viewde Sylvana Simons over wat ze met 
Bij1 voor ogen heeft: ‘Het gaat er niet om 
dat wij de kont tegen de krib willen gooien, 
maar dat we de dingen letterlijk vanaf de 
wortel willen aanpakken.’ (p. 12-23)

Tot slot: ik vermoed dat de economen-
grap van Brandt Corstius verscheen in de 

Volkskrant, onder zijn pseudoniem Maaike 
Helder. Als iemand het knipsel nog heeft 
liggen: ik hoor het graag. n
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Onder normale omstandigheden zou één 
van de politieke fiasco’s van de afgelopen 
maanden al genoeg zijn geweest om de lijst-
trekker van de grootste regeringspartij de 
kop te kosten. Maar Mark Rutte blijft fier 
overeind in de peilingen. Sterker nog: na het 
vernietigende rapport over de toeslagen en 
de val van het kabinet kreeg de VVD er zelfs 
een paar zetels bij. En de voorsprong op de 
andere partijen groeit. Terwijl het maat-
schappelijk sentiment onder druk van de 
crisis naar links schuift, profiteert de VVD, 
de partij die al ruim tien jaar verantwoorde-
lijk is voor de verschraling van de publieke 
voorzieningen en de groeiende tweedeling 
in de samenleving.

Het gros van de Nederlanders vindt dat 
Mark Rutte eigenlijk heel goed bezig is tij-
dens de coronacrisis. Dat is misschien nog 
het wonderlijkst van alles. Rond de uitbraak 
van de crisis kon je nog stellen dat de pre-
mier en zijn kabinet niet kónden weten wat 
er op ons afkwam. Maar in het najaar was 
het kabinet wéér veel te laat met maatrege-
len. En daar kwam het fiasco van de vacci-
naties nog eens overheen: in Europa doet 
alleen het straatarme, corrupte Bulgarije het 
nóg slechter. Maar in de peilingen lopen de 
Nederlanders nog steeds achter Rutte aan. 
Kennelijk maakt het de kiezers helemaal 
niets uit wat er onder verantwoordelijkheid 
van deze premier allemaal wordt verprutst, 
zolang er maar iemand de leiding heeft – of 
op z’n minst die indruk weet te wekken.

Daar komen de politieke stijl en het 
karakter van Rutte om de hoek kijken. Als 
er één man in de Nederlandse politiek is die 
kan roepen: ‘Alles is mijn schuld!’, om ver-
volgens vrolijk door te regeren, is hij het. 
Zelfs tegenstanders weten geen greep op 
hem te krijgen. Ik sprak daar laatst over 
met oud-Amerika-correspondent Charles 
Groenhuijsen, die de politieke stijl van 
Rutte vergeleek met de soepele pasjes 
waarmee Muhammad Ali om zijn tegen-
standers heen danste – net zolang tot zijn 
opponenten bezweken, na series machte-
loze slagen in de lucht. Rutte is net zo 
ongrijpbaar. Daarbij heeft hij – in tegenstel-
ling tot de beroemde bokser – totaal geen 
last van een ego: nog altijd woont hij in zijn 

bescheiden appartementje in het Benoor-
denhout, stapt hij graag op de fiets naar het 
Catshuis, en is hij even vriendelijk voor 
collega-politici en andere hoogwaardig-
heidsbekleders als voor journalisten, por-
tiers, chauffeurs en wie hij verder maar 
tegenkomt, zodat het een groeiende schare 
Nederlanders niet wil lukken ooit echt 
boos op hem te worden.

De enige die bij de VVD nog als bedrei-
ging wordt gezien (de zetels van Wilders 
hebben ze daar al lang geleden afgeschre-
ven) is Wopke Hoekstra, die wél regelma-
tig staat te boksen in een echte sportschool. 
Maar de grote vraag is of Hoekstra nog 
een echte kans krijgt de premier van de 
troon te stoten. Zolang de coronacrisis 
aanhoudt, is Rutte bijna niet te vloeren: de 
Nederlanders vinden, getuige de peilingen, 
toch alles prima wat hij doet. Daar komt 
nog bij dat Rutte zolang de lockdown-
maatregelen aanhouden het rijk alleen 
heeft in de media. Geen wonder dat de 
VVD-leider in oktober al aankondigde 
voorlopig geen campagne te gaan voeren: 
zolang het virus rondwaart in Nederland 
hóéft hij dat helemaal niet te doen. Het 
CDA kan alleen maar hopen op een onver-
wachte rechtse hoek van Wopke. n
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die economen belangrijk 
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economie Bas Jacobs 
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