
Gevangen tussen een luisterend oor en visionair leiderschap 

‘Ieder land krijgt de regering die het verdient’. Deze uitspraak van de 
conservatieve katholiek Joseph le Maistre is inmiddels spreekwoordelijk 
geworden, maar was destijds een cynisch commentaar op de 
democratiseringsgolf die ten gevolge van de Franse revolutie op gang was 
gekomen. Nu wordt ze nog vaak van stal gehaald om de latente spanning tussen 
‘volk’ en ‘elite’ te schetsen. Want: dat er een kloof bestaat, is evident. Waar ligt 
de balans tussen een ‘leidende’ elite, en een elite die een luisterend oor biedt 
aan de wil van het volk? Die zoektocht is een grote worsteling, blijkt uit 
onderzoek van TNS NIPO onder de bestuurlijke elite. 

Net als in 2006 en 2010 heeft TNS NIPO in 2015 in opdracht van de Volkskrant ‘de 
bestuurlijke elite van Nederland’ (CEO’s, topambtenaren en -bankiers, politici in ruste) 
uitvoerig ondervraagd. Wie zijn ze, wat doen ze, en, vooral: wat vinden ze? Hoe kijken 
ze naar zaken als de vluchtelingenproblematiek, maatschappelijke en economische 
ongelijkheid, terreurdreiging en populisme? En: hebben ze ‘oplossingen’?  

De resultaten van het onderzoek werden zaterdag 19 december in de Volkskrant 
gepubliceerd, verspreid over meerdere pagina’s. Rode draad van alle artikelen: we zien 
een elite die ‘ontbabyboomiseert’ en feminiseert, maar tegelijk een (te) gesloten bolwerk 
blijft – en zich daar merkbaar ongemakkelijk over voelt. Men ondervindt aan den lijve dat 
de kloof met Jan Modaal aan het groeien is – iets dat zich niet alleen weerspiegelt in de 
polarisatie binnen het vluchtelingendebat, maar ook ten aanzien van Europa en 
ongelijkheid – de elite huldigt opvattingen die vaak diametraal tegenover de opvattingen 
van de gewone burger staan.    

Minder open voor nieuwe elite 
Ondanks het feit dat de elite in hoog tempo verjongt, ervaart men steeds minder dat 
men voldoende open staat voor nieuwe mensen. Waar moeten we dan de oorzaken voor 
het zelf gerapporteerde gebrek aan verversing zoeken? In ieder geval niet bij opleiding of 
lidmaatschap van gezelligheids- of belangenverenigingen. Het aandeel academici blijft 
stabiel – rond de 90%. Lid zijn (geweest) van een studentenvereniging of genootschap 
lijkt nog altijd belangrijk, maar wel minder dan vroeger: nu geeft 45% aan geen lid van 
een studentenvereniging te zijn geweest, terwijl dat in 2006 voor slechts een derde gold. 
En 38% - minder dan in 2006 (toen: 45%) is momenteel lid van een sociëteit, herenclub 
of eetclub.  
 
Kijken we naar waar de wieg van de elite stond, dan zien we wél een opvallend verschil 
met de situatie in 2006. Nog altijd rond de helft van de ondervraagde leden van de elite 
typeert zichzelf als lid van de ‘middenklasse’. Daar staat tegenover dat in 2006 nog 
aanmerkelijk meer mensen zichzelf als lagere middenklasse/ arbeidsklasse typeerden 
(toen: 20%, nu: 14%). Vooral de hogere burgerij is nu ruimer vertegenwoordigd (toen 
26%, nu 34%).  
 
Redenen waaróm de elite zich niet voldoende ververst, worden vooral bij ‘eenkennigheid’ 
gezocht. Sommigen zoeken het echter in algemene maatschappelijke ontwikkelingen. Dit 
resoneert ook in het fors afgenomen aandeel leden van de elite dat stelt dat ‘iedereen in 
Nederland het kan maken, als hij of zij dat wil’. Dat aandeel lag in 2006 op 68%, klom in 
2010 zelfs naar 74%, maar daalt nu naar 56%. Er lijkt sprake te zijn van een toenemend 
klassenbewustzijn, van ‘boven ons geplaatsten’ die het fort steeds nauwlettender 
bewaken.  
 



Dat wil niet zeggen dat de elite sociaaleconomisch rechtser, of cultureel conservatiever is 
geworden. Op de links versus rechts schaal plaatst men zichzelf nagenoeg in het midden, 
terwijl men zichzelf onveranderd als uiterst progressief labelt. Dat blijkt ook uit de 
prioriteiten die men stelt aangaande eventuele overheidsinvesteringen: onderwijs (net 
als in 2010) – op afstand gevolgd door runner-up milieu, klimaatbeleid en duurzaamheid. 
Daarna komt pas het stimuleren van de economie.  
 
Zelfkritiek 
Van zelfhaat bij de elite kunnen we niet spreken, wel van zelfkritiek. Een ruime 
meerderheid is van mening dat de toegenomen invloed van Wilders de internationale 
reputatie van Nederland schaadt – maar eveneens een meerderheid stelt dat de elite zelf 
medeverantwoordelijk is voor de opkomst van populistische partijen. 
 
Er zijn ongeveer evenveel leden van de elite die het niet eens zijn met de stelling dat hun 
invloed de afgelopen tien jaar is afgenomen als leden die dat wel van mening. 
Aanwijzingen voor de aanhoudende invloed van de elite vinden we in de 90% die wel 
eens door een minister of staatssecretaris wordt benaderd om een dossier. En: ruim de 
helft heeft wel eens contact met het koningshuis. 
 
Sociaaleconomisch is men minder pessimistisch geworden, maar heerst er wel 
verdeeldheid. Zo is men verdeeld over de stelling dat de marktwerking in Nederland te 
ver is doorgeschoten, en eveneens over de stelling dat de kloof tussen hoger en lager 
opgeleiden te groot is – dat laatste dus ondanks het toegenomen besef dat wellicht niet 
iedereen het in Nederland kan maken. Hoe dan ook: twee derde vindt niet dat de 
sociaaleconomische ongelijkheid in Nederland te groot is.  
 
Progressief gedachtengoed 
Het progressieve gedachtengoed van de elite weerspiegelt zich in het feit dat tweederde 
vindt dat Nederland meer vluchtelingen moet opnemen en een zelfde aandeel dat vindt 
dat Nederland meer arbeidsmigranten moet opnemen. Men ziet een referendum over het 
associatieverdrag aangaande Oekraïne niet zitten, en vindt evenmin dat Nederland zich 
meer moet inspannen om de macht van Brussel in te perken. Wel moeten we - dat vindt 
een grote meerderheid! - een ambitieuzer klimaatbeleid voeren.  
 
Een meerderheid is lid van een politieke partij – vooral VVD, CDA, PvdA of D66. De elite 
stemt liberaal: momenteel vooral D66, gevolgd door VVD. Dit jaar wordt premier Rutte – 
samen met Jeroen Dijsselbloem ook de hoogst gewaarde politicus - met afstand als 
meest invloedrijke Nederlander aangewezen.  
 
Hoewel Rutte en Dijsselbloem het in de optiek van de elite dus vrij goed doen, is er toch 
ook duidelijk politiek onbehagen. Een meerderheid gelooft dat de parlementaire 
democratie in een crisis verkeert, twee derde stelt dat de kiesdrempel omhoog zou 
moeten. Maar liefst 67% stelt dat er in Nederland sprake is van een gebrek aan 
leiderschap. Een ‘zakenkabinet’ – een club invloedrijke heren en dames die boven de 
partijen staat - is minder populair dan in ‘gedoogconstructiejaar’ 2010. Toch zou een vrij 
grote groep (30%) beschikbaar zijn voor een dergelijk kabinet. 
 
Men zit onverminderd te wachten op een leider die vasthoudt aan zijn of haar eigen visie, 
in plaats van goed luistert naar wat er onder het volk leeft. Hoewel: het liefst wil men 
beide. Zie hier de sluimerende identiteitscrisis van de elite in een notendop: men 
schreeuwt om visionair leiderschap, maar is ook bang zich af te keren voor het gesundes 
Volksempfinden. Dat liet zich vrijwel onmiddellijk na de publicaties horen, in de vorm van 
weblogs als GeenStijl en in de persoon van PVV-Kamerlid Martin Bosma. Bosma, tevens 
auteur van het anti-elite pamflet ‘De schijnelite van de valsemunters’ stuurde naar 
aanleiding van het ruimhartige vluchtelingenstandpunt de volgende snerende tweet de 
wereld in: ‘De pareltjes van de linkse kerk: de elite’. Wassenaar en de grachtengordel 
versus Oranje en Steenbergen - het is een kloof die door de haarvaten van de 
samenleving blijft lopen. 


