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Het gaat langzaam,
maarde elitewordt
minder grijs en star
Mannelijke babyboomers vormen nog steeds de kern van de
bestuurlijke top van Nederland. Heel langzaamwordt de elite echter
ietsminder oud en gesloten. En bezorgder over de toekomst.
DoorWilco Dekker en Ben van Raaij

M
an, blank, religieus opgevoed,
universitair afgestudeerd en
corpslid, werkzaam (geweest)
bij bedrijfsleven of overheid,
actief in gemiddeld tien bijba-

nen en geboren in het babyboomjaar bij uit-
stek, 1946. Zie daar de doorsnee vertegen-
woordiger van de bestuurlijke elite, zoals
die vijf jaar geleden in opdracht van de
Volkskrant door TNS Nipo via een enquête in
kaart werd gebracht, ter ere van de eerste
Volkskrant Top 200.
Nu heeft TNS Nipo opnieuwde bestuurlijke

elite gepeild. Een longlist van 400 invloedrij-

ke Nederlanders – van topondernemer tot
wetenschapper, van burgemeester tot ban-
kier, van cultuurpaus tot (oud-)politicus – is
gevraagd naar hun achtergrond, activitei-
ten en opinies over actuele kwesties. Ruim
250mensen reageerden, een respons van
liefst 63 procent. Enwat blijkt? De bovenlaag
vanNederlandwordt nog steeds gevormd
door blanke, gestudeerde, gelovig opgevoe-
demannelijke babyboomers. Maar lang-
zaammaar zeker gaan de luiken een klein
beetje open.
Omvan een frisse wind te spreken gaatwat
ver,maar de bestuurlijke elite van Neder-

land is gemiddeld iets jonger dan vijf jaar ge-
leden: 59,7 jaar toen, 58,6 jaar nu. Het aantal
vrouwen is licht gegroeid van 15 procent tot
bijna eenvijfde.

Minder oud enmannelijk

Het een hangt samenmet het ander, want
vrouwen in de elite zijn gemiddeld jonger.
Een op de vijf vrouwen is jonger dan 50, te-
gen slechts een op de achtmannen. Er zijn
sowiesomeer ‘jongeren’ nu: 15 procent van
de respondenten is jonger dan 50, tegen 9
procent vijf jaar geleden.

Bijna tweederde komt uit de (lagere)mid-
denklasse, wat de populaire stelling beves-
tigt dat Nederland een egalitair land is,
waarin de top voor iedereen bereikbaar is.
Aan de andere kant zijn ‘de betere kringen’
nog altijd bovenmatig goed vertegenwoor-
digd in de bestuurlijke elite: 2 procent is van
adel, 32 procent komt uit de hogere burgerij.
Net als vijf jaar geleden is driekwart gelo-

vig opgevoed: eenderdewerd katholiek
grootgebracht, bijna eenvijfde hervormd en
ruim eentiende gereformeerd, vergelijkbaar
met 2006. Ook vergelijkbaarmet toen: geen
enkele van de 251 respondenten is islami-
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tisch opgevoed. Niettemin vindt de elite
zichzelf in grotemeerderheid voldoende
open staan voor nieuwemensen en ideeën;
meer nog dan vijf jaar geleden. Driekwart
vindt ook dat iedereen hetmaatschappelijk
kanmaken in Nederland, als hij of zij dat
wil.
Aan de andere kant erkentmen ook breed

dat de top nog steeds te veel eenwitman-
nenbolwerk is. Ruimde helft wilmeer nieu-
we gezichten en standpunten. Hoe het dan
komt, dat verversing uitblijft als de elite vol-
gens zichzelf toch voldoende open staat voor
nieuwemensen en ideeën? ‘Ons kent ons,
old boys network, gemakzucht, conservatie-
ve levenshouding, angst voor het nieuwe’,
vat een respondent het probleem samen.
Een ander, nog bondiger: ‘Luiheid, angst,
conservatisme, vriendjespolitiek.’

Netwerk

De bestuurlijke top vanNederland heeft nog
steeds uitstekende contacten. De lijntjesmet
de politiek zijn kort:meer dan acht op de
tienwordtwel eens benaderd door eenmi-
nister of staatssecretaris over een dossier,
vanwie ruim een kwart geregeld. Andersom
benadert een vergelijkbaar percentage zelf
bewindslieden.
Het contactmet het Koninklijk Huis is ex-

clusiever: 16 procent zegt geregeld contact te
hebbenmet het koningshuis, 39 procent
soms. De bestuurlijke elite treft elkaar gere-
geld in sociëteit, herenclub of eetclub. Vier
op de tien topbestuurders zijn lid van een of
meerdere van zulke gezelschappen.

Bedrijfsleven
Het bedrijfsleven rukt op in de top vanNe-
derland ten koste van de (semi-)overheid.
Vijf jaar geledenwas ietsminder dan de
helft van de bestuurlijke elite werkzaam in
het bedrijfsleven, nu is dat zes op de tien.
Omgekeerdwerkt nu ruim eenderde bij de

(semi-)overheid, tegen de helft toen. In het
bedrijfsleven is nog altijd slechts een op de
tien topbestuurders een vrouw, bij de (semi-
)overheid inmiddels een kwart. De groei van
het aantal vrouwen zit vooral daar.

Nevenfuncties

Actueel na diverse fiasco’s in het toezicht: de
bijbanen van de bestuurders. Het is onduide-
lijk of het door de groeiende kritiek komt,
maar gemiddeld heeft de elite nu acht ne-
venfuncties, eenminder dan vijf jaar gele-
den. Ongeveer eenderde is nietmeer actief
in zijn of haar hoofdfunctie.
‘Dat wordt vaak vergeten in de discussie’,

zegt de liberale prominent Ed Nijpels. ‘Ik
heb geen hoofdfunctiemeer, en dusmeer
tijd. Ik heb ongeveer twintig functies nu. Ik
werk 60, 70 uur in deweek. Maar ondanks al
die functies heb ik nog vaak de vrijdag gro-
tendeels vrij. Een riant leven vergelekenmet
de tijd dat ikminister was.’

Studie

Een academische studie blijft onontbeerlijk
omde top te halen: 85 procent van de elite is
afgestudeerd, vanwie 18 procent ook is ge-
promoveerd. Nog ietsmeer dan vijf jaar gele-
den zijn rechten (34 procent) en
(bedrijfs)economie (30 procent) carrière-
technisch de beste studies. In het bedrijfsle-
ven gaat (bedrijfs)economie aan kop voor
rechten, bij de overheid is het andersom. Op
grote afstand volgen bedrijfskunde, politico-
logie, sociologie en geschiedenis.
Amsterdam (VU enUvA) ismet krap een

kwart nog hofleverancier van de bestuurlij-
ke elite,maar Rotterdamnadert snel: 22 pro-
cent van de respondenten studeerde er, dub-
bel zoveel als vijf jaar geleden. Dat komtme-
de doordat het aandeel van het bedrijfsleven
in de bestuurlijke elite is gegroeid. Vooral zij
studeerden in Rotterdam. Op enige afstand
completeren Leiden (15 procent) en Utrecht
en Groningen (elk 14 procent) de topvijf.

Kloof

De vraag of de elite wel weet wat er onder
het volk leeft, is weer actueel. Dat staat te be-
zien, blijkt uit de enquête. De bestuurlijke
elite is in doorsnee een gematigd gezelschap
en plaatst zichzelf iets ter rechterzijde van
het politiekemidden. De gemiddelde Neder-
lander is nog iets rechtser, denkt de elite.
Maar dat komt niet overeenmet een peiling
van TNS Nipo van april dit jaar. Daaruit bleek
dat de gemiddelde kiezer iets linkser is dan
de elite denkt.
De kloof is veel groter als wordt gevraagd

naar het verschil in instelling. De bestuurlij-
ke elite is een kosmopolitisch gezelschap,
dat zich niet achter de dijkenwil verschan-
sen en Nederland vernieuwend en vrijheids-
lievend vooruit wil helpen in een openwe-
reld. Met links of rechts heeft dat weinig te

maken: de hele elite is – ongeacht de partij-
voorkeur – internationaal ingesteld.
De gemiddelde Nederlander is veel traditi-

oneler, denkt de elite. De doorsnee burger
hecht aan het nationale, aan traditie en aan
handhaving van de orde, is de gedachte. Dit
keer klopt de indrukwel, blijkt uit de peiling
van TNS Nipo, al is het verschilminder groot
dan de elite denkt.
De gemiddelde Nederlander plaats zichzelf

precies in hetmidden: veel conservatiever
dan de elite,maar lang niet zo traditioneel
als de elite denkt.
Maar het blijft een kloof, waarvoor de be-

stuurskundigen Bovens enWille de afgelo-
penweekwaarschuwden. In hun boekDiplo-
mademocratie raden ze de hoogopgeleide be-
stuurlijk elite aan goed te luisteren naar de
noden van het (laagopgeleide) volk, voordat
dat zich cynisch en teleurgesteld afkeert van
demaatschappij.

Politiek

Het politiekemiddenmag dan zijn versplin-
terd, in de bestuurlijke elite is daarweinig
van temerken. De top steunt nog altijd vrij-
wel exclusief de oudemiddenpartijen CDA,
PvdA, VVD, D66 en – veelminder – Groen-
Links. Van de 251 respondenten stemt er niet
een PVV of SP.
Ook bij de elite gaat de VVD aan kop. Bij het

volk (de verkiezingen van 9 juni) was het
verschil tussen VVD en PvdA klein, zo niet bij
de elite: 34 procent stemt VVD, 22 procent
PvdA, een veel groter verschil dan vijf jaar ge-
leden, toen het verschil nog 2 procentpunt
was.
Daarna volgen CDA enD66met elk 20 pro-

cent. Daarmee is D66 veel groter dan in het
echt enwordt het beeld van de elitepartij bij
uitstek bevestigd. De PvdAmoet op haar po-
sitie in de top letten: nu zou nogmaar 17
procent op deze partij stemmen.

Nog steeds zijn zes op de tien responden-
ten lid van een politieke partij. In het echt is
maar een paar procent van de bevolking par-
tijlid. ‘Het is een probleem:we beperken on-
ze recrutering voor veel topfuncties tot le-
den van de politieke partijen. Danwordt het
een heel klein kringetje’, zegt SER-kroonlid
Louise Fresco, geen partijlid.
Niet verwonderlijk gezien de afwezigheid

van PVV en SP: de bestuurlijke elite had het
liefst eenmiddenkabinet gezien van VVD,
PvdA en CDA (34 procent). Paars-plus had van
27 procent ook gemogen. Het huidigemin-
derheidskabinet van VVD en CDAmet ge-
doogsteun van de PVV krijgt de goedkeuring
van slechts 10 procent.
Opvallend, gezien die geringe steun: de be-

stuurlijke elite heeftmet 40 procent iets
meer vertrouwen in dit kabinet dan de be-
volking. Nog opvallender,meldt TNS Nipo:
het vertrouwen in het kabinet-Rutte ver-
schilt bijna niet van het vertrouwen dat de
elite in het voorjaar van 2006 had in Balke-
nende IV, dat toen ook net begonnenwas.
Ook heeft de elite aanzienlijkmeer vertrou-
wen in dit kabinet dan het volk. Daar ziet
40 procent het kabinet-Rutte volgend jaar
vallen, bij de elite slechts 15 procent. Bijna
eenderde ziet dit kabinet de vier jaar volma-
ken; bij het volk is datmaar eenvijfde.
Ook saillant is dat ruimde helft van de be-

volking tevreden is over het regeerakkoord,
bij de elite is datmaar ruim eenderde. Dat is
niet zo gek, want de topbestuurders zouden
andere keuzes hebben gemaakt. Niet bezui-
nigen op cultuur, ontwikkelinsgssamenwer-
king en integratie, wel opwonen (de hypo-
theekrenteaftrek), landbouwsubsidies en
defensie.
Onderwijs enwetenschap staan – nog

meer dan vijf jaar geleden – stijf bovenaan
als terreinenwaarop extra zoumoetenwor-
den geïnvesteerd.

Populair

De nieuwe liberale premierMark Rutte is de
lieveling van de elite. In de enquête, die in
oktober en novemberwerd uitgevoerd,
krijgt hij een 7,5. Dat is nogmeer dan de 6,8
die hij krijgt van de gemiddelde Nederlan-
der, en dat is volgens TNS Nipo toch al een
prima rapportcijfer. Verder is de elite rela-
tiefmild over PVV-leider GeertWilders, die
een 5,1 krijgt. Dat ismaar ietsminder dan
PvdA-leider Job Cohen, opwie de elite be-
hoorlijk kritisch is: een 5,3.
Ook de steun in de bestuurlijke top vanNe-

derland voor het koningshuis houdt niet
over. Net als vijf jaar geleden vindt ruimde
helft dat het koningshuis een louter ceremo-
niële functiemoet krijgen. Alleen de CDA’ers
in de bestuurlijke elite zijn het daar inmeer-
derheidmee oneens. Bijna tweederde ver-
wacht ook dat het koningshuis deze eeuw
haar staatsrechterlijke functie zal verliezen.

Leiderschap

Grotewaardering voor premier Rutte,maar
niettemin: bijna driekwart van de elite vindt
dat er gebrek is aan leiderschap in Neder-
land. Tien procent had liever gezien dat er
een zakenkabinet was gekomen.
De vraag of zo’n kabinet van onafhankelij-

kewijzemannen en vrouwen er in de toe-
komst vaker zoumoetenworden overwo-
gen, leidt tot grote verdeeldheid: bijna de
helft vindt vanwel, de andere helft niet. Bij-
na de helft geeft ook aan er niet over te pein-
zen zelf in zo’n zakenkabinet te gaan zitten.
Eenvijfde laat dat graag in hetmidden,maar
ruim een kwart van de bestuurlijke zwaarge-
wichten is beschikbaar, als het land roept.

Wedloop

Over het algemeen is de bestuurlijke elite
positief gestemd over het land. Maar de zor-
gen groeien. Liefst 71 procent verwacht dat
Nederland de economischewedloopmet de
VS en Azië gaat verliezen. Dat is 10 procent-
puntmeer dan vijf jaar geleden. Overigens
zijn volk en elite soms één: ook de top ergert
zich vooral aan hufterigheid en verruwing.
Daarnaast wordt provincialisme en intole-
rantie vaak genoemd, en het gebrek aan ken-
nis van politici.
En ismen ook nog een beetje trots op Ne-

derland? Jawel: vooral op het ondernemer-
schap en het bedrijfsleven, de cultuur, de po-
sitie in dewereld en – inminderemate – het
poldermodel. En, tenminste één respondent:
‘op dewijsheid van Beatrix!’
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1-65 66-135 136-200De top200

183 TRUZE LODDER (62)
(125) ZAKELIJK DIRECTEUR HET

MUZIEKTHEATER/DE NEDERLANDSE

OPERA

184 ANTON WESTERLAKEN (55)
(96) BESTUURDER ERASMUS MC

185 MONIKA SIE DHIAN HO (43)
(115) DIRECTEUR WIARDI BECKMAN

STICHTING

186 INGE BRAKMAN (49)
(-) MULTICOMMISSARIS

187 SASKIA STUIVELING (65)
(-) PRESIDENT ALGEMENE REKENKAMER

188 HESSEL LINDENBERGH (67)
(-) PRESIDENT-COMMISSARIS ABN AMRO

189 PETER MENSING (50)
(-) SENIOR PARTNER BOOZ & COMPANY

190 PRINS CONSTANTIJN (41)
(174) LID KABINET EUROCOMMISSARIS NEELIE

KROES

191 MARTIJN VAN DER VORM (52)
(-) BESTUURSVOORZITTER HAL HOLDING

192 JAAP VAN DUIJN (67)
(156) OUD-BESTUURSVOORZITTER ROBECO

193 ERIK VAN DE MERWE (59)
(-) OUD-BESTUURSVOORZITTER

FORTIS BANK NEDERLAND

194 AAD VEENMAN (63)
(97) OUD-PRESIDENT-DIRECTEUR NS

195 JOZIAS VAN AARTSEN (62)
(-) BURGEMEESTER DEN HAAG

196 JOHN PAUL BROEDERS (46)
(-) BESTUURSVOORZITTER KONINKLIJKE

VOPAK

197 RIJKMAN GROENINK (61)
(56) OUD-BESTUURSVOORZITTER ABN AMRO

198 BERT BRUGGINK (47)
(102) FINANCIEEL BESTUURDER RABOBANK

199 RENÉ SMIT (51)
(71) COLLEGEVOORZITTER VRIJE

UNIVERSITEIT

200 HERMAN WIJFFELS (68)
(140) OUD-SER-VOORZITTER

HANS WIEGEL
VOORZITTER ZORG-
VERZEKERAARS NL

LEEFTIJD: 69
PLEK IN TOP 200: 64

AANTAL NEVENFUNCTIES:
11 TOT 20

GESTUDEERD:
POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAP-
PEN, AMSTERDAM

GESTEMD: VVD

VERTROUWEN IN DIT KABINET:
VEEL, HET MAAKT DE VIER JAAR VOL

RAPPORTCIJFERS:
RUTTE 8, WILDERS 7, VERHAGEN 9,
COHEN 7

TROTS OP:
STABIEL EVENWICHT WERKGEVERS EN
WERKNEMERS. GOEDE VERHOUDINGEN
BINNEN DE BESTUURLIJKE ELITE

ERGERT ZICH AAN:
TE WEINIG RESPECT, TE HUFTERIG,
TE HYPERIG

PETER WAKKIE
OUD-BESTUURDER
AHOLD

LEEFTIJD: 62
PLEK IN TOP 200: 97

AANTAL NEVENFUNCTIES:
11 TOT 20

GESTUDEERD:
RECHTEN, UTRECHT

GESTEMD:
D66

VERTROUWEN IN DIT KABINET:
HEEL WEINIG, HET VALT IN 2011

RAPPORTCIJFERS:
RUTTE 7, WILDERS 1, VERHAGEN 6,
COHEN 6

TROTS OP:
BEDRIJVEN, KUNST

ERGERT ZICH AAN:
TENDENS TOT NIVELLEREN, GEBREK AAN
ERKENNING VAN HET BELANG VAN
EUROPA

JELTJE VAN
NIEUWENHOVEN
FRACTIEVOORZITTER
PVDA IN DEN HAAG

LEEFTIJD: 67
PLEK IN TOP 200: 157

AANTAL NEVENFUNCTIES:
6 TOT 10

GESTUDEERD:
NIET GESTUDEERD AAN UNIVERSITTEIT

PARTIJ: PVDA

VERTROUWEN IN DIT KABINET:
HEEL WEINIG, HET VALT IN 2013

RAPPORTCIJFERS: RUTTE 7, WILDERS 1,
VERHAGEN 4, COHEN 7

TROTS OP:
KUNST EN CULTUUR

ERGERT ZICH AAN:
TALKSHOWS OP TV!
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136 FRANK DE GRAVE (55)
(-) VOORZITTER ORDE VAN MEDISCH

SPECIALISTEN

137 MARIKE VAN LIER LELS (51)
(128) OUD-DIRECTIELID SCHIPHOL

138 ROBERT REIBESTEIN (54)
(-) OUD-DIRECTEUR MCKINSEY

139 MARGREETH DE BOER (71)
(63) MULTICOMMISSARIS

140 TON NELISSEN (62)
(121) VOORZITTER KAMER VAN KOOPHANDEL

BRABANT

141 ROB ROUTS (64)
(172) OUD-BESTUURDER SHELL

142 HAN NOTEN (52)
(114) FRACTIEVOORZITTER PVDA

EERSTE KAMER

143 ANNE FLIERMAN (55)
(132) COLLEGEVOORZITTER UNIVERSITEIT

TWENTE

144 KAREL VAN DER TOORN (54)
(177) COLLEGEVOORZITTER UNIVERSITEIT

VAN AMSTERDAM

145 BEN VAN DER VEER (59)
(149) OUD-BESTUURSVOORZITTER KPMG

146 JAN-KEES WIEBENGA (63)
(146) LID RAAD VAN STATE

147 HANS VAN DER NOORDAA (49)
(179) BESTUURDER ING BANK

148 KARLA PEIJS (66)
(88) COMMISSARIS VAN DE KONINGIN

ZEELAND

149 MARGO VLIEGENTHART (52)
(29) OUD-KROONLID SER

150 PAUL POLMAN (54)
(-) BESTUURSVOORZITTER UNILEVER

151 ELS SWAAB (64)
(51) ADVOCAAT EN BESTUURDER

152 LODEWIJK HIJMANS VAN DEN
(-) BERGH (47)

BESTUURDER AHOLD

153 MÁXIMA (39)
(155) PRINSES DER NEDERLANDEN

FRITS BOLKESTEIN, 77
OUD-EUROCOMMISSARIS

HANS VAN DEN BROEK, 74
MINISTER VAN STAAT

WIM KOK, 72
MINSTER VAN STAAT

ROB ABRAHAMSEN, 72
OUD-BESTUURDER KLM

WILLEM STEVENS, 72
OUD-CDA-SENATOR

RUUD LUBBERS, 71
MINISTER VAN STAAT

VICTOR HALBERSTADT, 71
ECONOOM EN BESTUURDER

ONNO RUDING, 71
OUD-MINISTER EN -BANKIER

PIETER VAN VOLLENHOVEN, 71
SCHEIDEND VOORZITTER
ONDERZOEKSRAAD VOOR VEILIGHEID

MARGREETH DE BOER, 71
MULTICOMMISSARIS

GODFRIED VAN DER LUGT, 70
OUD-BESTUURSVOORZITTER ING

BERT VAN DELDEN, 69
OUD-VOORZITTER RAAD VOOR DE
RECHTSPRAAK

HANS WIEGEL, 69
VOORZITTER ZORGVERZEKERAARS
NEDERLAND

PIETER BOUW, 69
OUD-PRESIDENT-DIRECTEUR KLM

REIN JAN HOEKSTRA, 69
LID RAAD VAN STATE

KAREL VUURSTEEN, 69
OUD-BESTUURSVOORZITTER
HEINEKEN

BART OKKENS, 69
OUD MANAGING PARTNER DE BRAUW
BLACKSTONE WESTBROEK

RANGORDE NAAR LEEFTIJD

TOP 10 OUDEREN

154 TINI HOOYMANS (59)
(139) BESTUURDER TNO

155 PAUL VAN DER HEIJDEN (61)
(148) COLLEGEVOORZITTER EN RECTOR

MAGNIFICUS UNIVERSITEIT LEIDEN

156 ANNE WILLEM KIST (65)
(186) OUD-BESTUURDER AFM

157 JELTJE VAN NIEUWENHOVEN (67)
(138) FRACTIEVOORZITTER PVDA DEN HAAG

158 JAN-MICHIEL HESSELS (67)
(101) PRESIDENT-COMMISSARIS NYSE

EURONEXT

159 SYBILLA DEKKER (68)
(159) OUD-MINISTER VAN VROM

160 DICK SLUIMERS (57)
(107) BESTUURSVOORZITTER APG

161 FRANS CREMERS (58)
(116) MULTICOMMISSARIS

162 KEES SCHUYT (67)
(-) LID RAAD VAN STATE

163 LIESBETH HORSTINK-
(-) VON MEYENFELDT (59)

STAATSRAAD IN BUITENGEWONE DIENST

164 MICHEL JAGER (66)
(-) OUD-COMMISSARIS VAN DE KONINGIN

FLEVOLAND

165 BART OKKENS (69)
(194) OUD-MANAGING PARTNER DE BRAUW

166 HENK ROTTINGHUIS (54)
(168) DIRECTIEVOORZITTER PON HOLDINGS

167 ROBBERT DIJKGRAAF (50)
(99) PRESIDENT KNAW

168 HERMAN HAZEWINKEL (61)
(-) OUD-BESTUURSVOORZITTER

VOLKER WESSELS

169 MAARTEN SCHÖNFELD (61)
(-) OUD-FINANCIEEL BESTUURDER STORK

170 HENK SCHEFFERS (62)
(196) OUD-FINANCIEEL BESTUURDER SHV

HOLDINGS

171 PAULINE KRUSEMAN (68)
(109) OUD-DIRECTEUR AMSTERDAMS

HISTORISCH MUSEUM

172 BERT JONGSMA (65)
(184) OUD-BESTUURSVOORZITTER SDU

173 GERLINDE SILVIS (51)
(-) BESTUURDER RABOBANK

174 DOLF VAN DEN BRINK (62)
(92) OUD-BESTUURDER ABN AMRO

175 GERT-JAN KRAMER (68)
(193) OUD-BESTUURSVOORZITTER FUGRO

176 CHRIS VAN BOETZELAER VAN
(-) OOSTERHOUT (67)

OUD-BESTUURDER FORTIS

177 LOUISE GUNNING-SCHEPERS (59)
(158) VOORZITTER GEZONDHEIDSRAAD

178 GODFRIED VAN DER LUGT (70)
(106) OUD-BESTUURSVOORZITTER ING

179 HANS BORSTLAP (64)
(145) LID RAAD VAN STATE

180 HERMAN DIJKHUIZEN (50)
(183) BESTUURSVOORZITTER KPMG

181 DERK HAANK (57)
(134) BESTUURSVOORZITTER SPRINGER

SCIENCE

182 HANS VAN DEN BROEK (74)
(154) MINISTER VAN STAAT
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‘Het populisme? Dit jaar is definitief duidelijk geworden dat we een

lange periode van politieke, bestuurlijke en maatschappelijke onzeker-

heid tegemoet gaan. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog is er

ook sprake van sociale daling: kinderen dreigen het minder te doen

dan hun ouders in plaats van beter, zoals we vanzelfsprekend vonden.

Daarom is het begrijpelijk dat er onrust is onder bepaalde groepen in

de samenleving en dat er vooral naar het verleden wordt gekeken. Be-

haalde resultaten bieden ook hier echter geen garanties voor de toe-

komst. Dus moeten we echt proberen een open blik op de toekomst

van Nederland te houden. En er moet nu echt een heldere en fatsoen-

lijke migratiepolitiek komen. Niet versnipperd en van incident naar inci-

dent, wat het populisme alleen maar voedt.’

Bij de Elite
SadikHarchaoui
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De Persgroep Nederland is een toonaan-

gevende uitgever op het gebied van nieuws, 

opinie, cultuur, inspiratie en ontspanning. 

Uitgever van AD, de Volkskrant, Trouw en 

Het Parool. Vier sterke nieuwsmerken die 

het maatschappelijke en politieke debat 

mede bepalen. Ambitie, zelfstandigheid 

maar ook teamgeest staan bij de Persgroep 

Nederland hoog in het vaandel: we hebben 

de ambitie om in alle publieksmedia actief 

te zijn met sterke mediamerken in Nederland 

en België. We investeren volop in de verdere 

ontwikkeling van onze producten en in 

nieuwe vormen van uitgeven en we dagen 

onze medewerkers uit om daar actief aan bij 

te dragen. De Persgroep Nederland is een 

moderne, professionele uitgever met passie 

voor media, lezers en adverteerders.

Bij het AD zit je midden in het nieuws. AD is marktleider in de Randstad en staat stevig aan de top van nieuwssites. Met haar uitgaven bereikt 

het AD dagelijks meer dan 1,5 miljoen lezers. Zowel in de krant als op de site biedt het AD een unieke combinatie van sterke regioverslaggeving, 

sport, economisch en algemeen nieuws. AD is continu in beweging. Onze medewerkers leveren op een innovatieve en gedreven manier 

hun bijdrage aan de kwaliteit van onze producten en diensten. Heb je passie voor het nieuws en wil je de vernieuwing binnen de media van 

dichtbij meemaken? Bij het AD krijg jij de kans!

AD zoekt een fulltime

Je werkt voor iedere marketing actie een massamediaal 

mediaplan uit waarbij je alle mediaruimte ook rechtstreeks 

in gaat kopen bij de betreffende exploitant. Je bereidt 

onderhandelingen met de media exploitanten voor en 

zou door kunnen groeien naar het daadwerkelijk uit-

onderhandelen van media inkoop contracten voor 

alle persgroep titels. Je werkt zeer nauw samen met de 

marketing projectmanagers die alle acties uitwerken.

Een goed mediaplan is cruciaal voor het slagen van 

een actie!

Je beschikt over kennis en ervaring op het gebied van 

media en marketing, bij voorkeur heb je een aantal 

jaren ervaring bij een mediabureau. Je bent gedreven, 

accuraat en open-minded. Het onderhandelen en 

plannen zit in je genen. Je bent Aexibel, snel en oplossings-

gericht. Je hebt passie voor het merk AD en voor de AD-lezer. 

Je stelt hoge eisen aan jezelf en aan anderen en toont passie 

voor prestatie.

Wij bieden een uitdagende functie in een aantrekkelijke 

werkomgeving voor mensen die midden in de actualiteit 

willen werken met ruime ontplooiingskansen.

Ben je hands-on, gedreven en pro-actief en vind je het 

een uitdaging om voor een dynamische mediagroep te 

werken? Mail je sollicitatie met CV onder vermelding van 

de functienaam binnen twee weken na het verschijnen van 

deze advertentie naar sollicitatie@ad.nl. Voor meer informatie 

kun je contact opnemen met Lydia Kuiterman: 06 29299714

Mediaplanner
met daadkracht en passie

Sollicitaties:
U kunt uw sollicitatiebrief en curriculum vitae tot uiterlijk 31 december 2010 sturen naar de gemeente Leiden,
afdeling Juridische en Financiële Dienstverlening, team Juridische Zaken, t.a.v. de heer mr. J. Olivier, Postbus 9100,
2300 PC Leiden. Selectie en gesprekken vinden medio januari 2011 plaats.

Leiden is een stad vol 

verrassingen. Naast een

roemrijke geschiedenis 

van wetenschap,

vernieuwing en

cultuur, heeft het

moderne Leiden

aantrekkelijke 

winkels en een bloeiende 

kenniseconomie. 

Met als decor:

een prachtig

historisch centrum,

een jonge, creatieve 

bevolking en

een ondernemende sfeer. 

Stad van ontdekkingen

De Commissie heeft tot taak advies uit te brengen aan de bestuursorganen van de gemeente Leiden naar aanleiding van bewaarschriften 
gericht tegen besluiten op diverse rechtsgebieden.

Wij zoeken leden die beschikken over een relevante opleiding (bijv. juridisch) en ervaring met bestuursrechtelijke aangelegenheden, affiniteit 
hebben met het openbaar bestuur, met name van de gemeente Leiden, in staat zijn tot onafhankelijke en oplossingsgerichte oordeels-
vorming, geen binding of directe betrokkenheid hebben bij het bestuur van de gemeente Leiden maar wel enige binding met de stad, 
beschikken over goede communicatieve en sociale vaardigheden en empatisch vermogen. 
Kennis van de relevante rechtsgebieden (bijv. ruimtelijke ordening of sociale zekerheid) is een pré.
Voor het bijwonen van de vergaderingen wordt een vergoeding toegekend.

Inlichtingen
Inlichtingen over de functie kunt u inwinnen bij de secretaris van de commissie, mr. M.A. Waaning, 071 - 516 50 45 of mevrouw mr. E. Kok, 
071 - 516 50 48. Zie ook www.leiden.nl/vacatures

De gemeente Leiden heeft al 45 jaar een onafhankelijke Commissie voor de behandeling van beroep- en bezwaarschriften.
Als gevolg van een wijziging in de samenstelling van de Commissie nodigen wij belangstellenden uit te solliciteren naar de functie van:

Lid of plaatsvervangend lid van de
Commissie bezwaarschriften

Acquisitie wordt niet
op prijs gesteld.
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Remco
Campert

Besturen

S
oms kom ik langs het huis
waar eens de deftige familie
woonde. Ikwas bevriendmet

het oudste zoontje. Na school
ging ik spelen op zijn kamer. Zijn
kleine broertje had ook een eigen
kamer. Hun vaderwas iets be-
langrijks en als gevolg daarvan
zelden thuis. Was hij er wel, dan
moestenwe stil zijn.
De jongens zeiden ‘u’ tegen hun

vader,maar datwas in die tijd
niet zo ongewoon. Achteraf beke-
ken denk ik dat de vader zich in
de bovenste laag van invloedrijke
Nederlanders bevond. Verplet-
terd door het gewicht van hun va-
der schopten de zoontjes het la-
ter niet ver. Mijn vriendje kreeg

een nederige positie bij de post-
kamer van een advocatenbureau
en hield het daar vol tot hij be-
zweek aan een gemene ziekte.
Zijn broertje raakte aan de

drank en verbraste het familieka-
pitaal. ’s Avond laat kwam ik hem
wel eens tegen in de stad. Hij
sprakme dan aanmet de chique
stem van zijn vader,maar verder
hield elke gelijkenis op. Hij was
demaatschappelijke ladder afge-
daald tot diep in de grond.
Om ladders ben ik altijdmet een

boogje heengelopen. Ik heb nooit
de behoefte gevoeld ze te bestij-
gen. Zelfs de onderste sport lijkt
me niet veilig genoeg. Gewoon op

de grond, daar hoor ik thuis. Ik
ben in het gelukkige bezit van
hoogtevrees. Aan de top is het niet
alleen eenzaam. Erwaaien ook
winden die je onverhoedsmee
kunnen voeren, het zwerk van de
vergetelheid in. Beneden is je kans
om te overleven,mocht je dat al
ambiëren, groter. De Top 200 van
dit jaar is niet dezelfde als die van
vorig jaar. Sommigen zijn een
paar sporten gestegen, anderen
van de ladder afgekukeld. De pik-
orde kent geen genade.
Eens,maar nooit weer, heb ik in

een bestuur gezeten. Het was een
laag bij de grond bestuur, ver ver-
wijderd van de bestuurlijke elite.
We bestuurdenmaarwat aan, tot
de dag aanbrak dat er eenwerke-
lijk belangrijke beslissingmoest
worden genomen. Na enig dub-
ben hakten eenmedebestuurslid
en ik de knoop door. Voor ons niet
Speenhoffs ‘en ze dronken ’n glas,
en ze deden ’n plas, en ze lieten de
zaak zoals ie was’. Er rolde door
ons toedoen een kop en ik besloot
dat ik zo’n bloederige affaire
nooitmeerwildemeemaken.
Tegenmijn zin ben ik lid vande

Kamer vanKoophandel. De be-
stuurlijke elite dwongmeom
mijn vrije beroep op te geven en
directeur van een eenmanszaak te
worden. Ikmocht hier al eerder
over berichten. In rouwadverten-
ties van invloedrijke personen
staat vaak eenopsomming vanbe-
langrijke posities die de overlede-
ne bekleedde. Als ik het op eenon-
bewaaktmoment tochnoghoog
indebol krijg dankan ik opmijn
grafsteennog altijd ondermijn
naam latenbeitelen: Lid vande
Kamer vanKoophandel.

ZAK

Ikben inhet
gelukkigebezit
vanhoogtevrees

B
egraafplaats Rusthof, Amers-
foort. Het is zaterdag 31 juli,
de VVD-coryfee Henk Vonhoff,
de zondag ervoor op 79-jarige
leeftijd overleden, wordt ge-

cremeerd. Aanwezig zijn alle liberale
kopstukken, van HansWiegel, Frits Bol-
kestein en Ed Nijpels tot Annemarie
Jorritsma, Ivo Opstelten enMark Rutte.
En half politiek Den Haag. Gesprek van
de dag: het voornemen tot het forme-
ren van een rechts gedoog- en minder-
heidskabinet, dat VVD, CDA en PVV een
dag eerder naar buiten hebben ge-
bracht.
Het was een omslagpunt, zeggen be-

trokkenen nu. ‘Iedereen had het erover.
Ik hoorde iemand in de rij zeggen: we
moeten Het Beest temmen. Can we or
can we not tame the beast, that’s the ques-
tion.’ VVD-leider Rutte is er dan al uit:
hij vertelt de aanwezigen dat de oude
links-liberaal Vonhoff hem vanaf zijn
sterfbed heeft geadviseerd op te hou-
denmet onderhandelen over Paars-
plus.
‘Het Beest’ is uiteraardWilders. Al

sinds Fortuyn breekt de bestuurlijke
elite zich het hoofd hoe er ommoet
worden gegaan gaanmet het opruk-
kende populisme. Ze wil voorkomen
dat de polarisatie leidt tot aantasting
van de Nederlandse traditie van con-
sensusvorming en tot een algehele on-
regeerbaarheid. Zonder veel succes. Na
de val van het kabinet-Balkenende IV
zijn er 9 juni verkiezingen. Het CDA
wordt gehalveerd en de PVV stijgt van
9 naar 24 zetels, de derde partij na VVD
en PvdA.

Voor de verkiezingen is de sfeer
strijdbaar en de stemming hoopvol. Op
17 april houdt D66 het verkiezingscon-
gres in Amsterdam. De PvdA heeft een
maand eerder Job Cohen gebracht, als
opvolger vanWouter Bos. Weinigen
twijfelen er dan aan dat hij de nieuwe
premier wordt. Alexander Pechtold
schuift op zijn beurt SER-voorzitter
Alexander Rinnooy Kan en Akzo Nobel-
topmanHansWijers naar voren als
kandidaat-minister, of misschien wel
premier. ‘Zo werd het gezien, maar zo
was het helemaal niet’, zegt Rinnooy
Kan, tot dan toe ‘snurkend lid’, nu. ‘Het
was een eenmalig gebaar van steun
voor de partij. En als publiek figuur
moet je soms een puntmaken.’
Achter de schermen hanteert Pech-

told voormogelijke kabinetsdeelname
een shortlist met onder anderen Rin-
nooy Kan, Menzis-topman en oud-mi-
nister Roger van Boxtel en directeur
Paul Schnabel van het Sociaal en Cultu-
reel Planbureau (SCP). Pechtold zelfd
blijft in het scenario in de Kamer.
De gedachten gaan uit naar een kabi-

net dat wat boven het partijpolitieke
gekrakeel kan uitstijgen. Een soort ex-
tra-parlementair kabinet of zakenkabi-
net: wijze, ervaren dames en heren,
liefst partijpolitiek onafhankelijk, die
orde op zaken kunnen stellen nu het
land onbestuurbaar dreigt te worden.
Zulke ideeën circuleren al sinds de tij-
den van koninginWilhelmina in de eli-
te, vooral in het bedrijfsleven. Met de
opmars vanWilders krijgen ze nieuwe
wind in de zeilen. Pechtold gaat vol-
gens ingewijden zelfs langs bij schei-
dend KPN-topman Ad Scheepbouwer,
die Nederland eerder al vaak ‘een land
zonder plan’ heeft genoemd.

Lijstjes
Het idee van een ‘kabinet op afstand’
leeft in de hoogste kringen al langer,
mede uit onvredemet de kwaliteit van
de huidige politici, zegt hoogleraar en
SER-Kroonlid Louise Fresco, die deze zo-
mer zelf wordt genoemd voor zo’n
ploeg. Eenmiddenkabinet van ervaren
mensen, gedragen door een gezagheb-
bend leider die boven de partijen staat.
Iemand als HermanWijffels, die her-
vormingen zou kunnen realiseren die
nodig zijn om de crisis te overleven en
de economie op koers te houden. ‘Niet
zozeer een extra-parlementair kabinet,
want dat zou de Kamer nooit accepte-
ren’, zegt SCP-directeur Schnabel. ‘Maar
een technocratisch kabinet, dat een
aantal zaken goed kan regelen.’
Gedacht wordtmet name aan een

vierpartijenkabinet van PvdA, CDA, VVD
en D66, een stabiele ploeg die grote
dossiers zoals onderwijs, innovatie en
Europa zou kunnen aanpakken. Lijstjes
circuleerden er ook, met daaropmen-
sen als oud-minister PieterWinsemius,
de huidigeminister Ivo Opstelten en
Alcatel Lucent-baas Ben Verwaayen na-
mens de VVD, de Amsterdamse korps-
chef BernardWelten, oud-CDA-minister
Cees Veerman, de scheidend AMC-top-
vrouw Louise Gunning-Schepers na-
mens de PvdA, naast Rinnooy Kan, Loui-
se Fresco, TNT-baas Peter Bakker en
Scheepbouwer.
Zeker, er is veel over gesproken, be-

vestigt een betrokkene. ‘Heel verfris-
send en democratisch, zo’nminder
dichtgetimmerde relatie tussen kabi-
net en parlement. Niet een zakenkabi-
net, maar een extra-parlementair kabi-
net op afstand van de Kamer dat per
onderwerpmeerderheden zoekt, met
mensen erin zonder veel politieke bin-
ding. Ik komniet snel in de verleiding
om aan zoietsmee te doen, maar nu
wel. Dat geldt voor iedereen die op die
lijstjes figureert. Dat je denkt: als ik nog
een keerminister word, danmaar in
zo’n gezelschap.’

Paars-plus
Na de verkiezingenwordt eerst demo-
gelijkheid van Paars-plus onderzocht:
de grootste partijen VVD, PvdAmet D66
en GroenLinks, dus zonder de grote
winnaar PVV en de grote verliezer CDA.
De christen-democraten past na het
pak slaag bescheidenheid, zegt Maxime
Verhagen.
De ideeën over Paars-plus neigen in

de richting van een kabinet op afstand.
Dat blijkt uit het eindverslag van tus-
sen-informateur Herman TjeenkWil-
link. Al dan niet op instigatie van de
majesteit, adviseert hij een kernkabinet
met acht superministeries, geleid door

‘mensen van kaliber’ die boven het po-
litiek gehakketak kunnen uitstijgen,
met een regeerakkoord op hoofdlijnen.
PVV-tegenstander Ernst Hirsch Ballin
noemde het onlangs in Vrij Nederland
‘das Gebot der Stunde’.
In lijn hiermee benadert een head-

hunter vanuit de VVD zelfs een aantal
mogelijke kandidaten, onder wie we-
derom KPN-baas Scheepbouwer, mel-
den ingewijden. Al is dat niet de lijn
van partijleider Rutte. ‘Mark ambieerde
nadrukkelijk het premierschap, en bij
een zakenkabinet hadden de politiek
leiders in de Kamermoeten blijven’,
zegt VVD-prominent Frank de Grave.
Als begin juli de formatie van Paars-

plus onder leiding van informateurs
Wallage en Rosenthal echt begint, ko-
men de werkgevers in actie. Er is con-
tactmet de CDA-top over de vraag of er
een alternatief is voor Paars-plus. Het
antwoord is ondubbelzinnig: ja. Ook
eenminderheidskabinet is voor beide
kanten een optie.

Knopen tellen
Een opmerkelijke omslag van de werk-
gevers, want VNO-NCW-voorzitter Ber-
nard Wientjes (VVD) en directeur Niek
Jan van Kesteren (CDA) hebben publiek
tegen Wilders geageerd, omdat hij de
internationale reputatie van Nederland
zou schaden. Van Kesteren: ‘Je moet op
zeker moment je knopen tellen. Een
middenkabinet van CDA, VVD, PvdA en
D66 of GroenLinks, was niet te vormen.
Vandaar dat wij ons bereid hebben ver-
klaard een kabinet met gedoogsteun
van de PVV te steunen. Het was tijd Wil-
ders in het systeem te brengen. Anders
zou de polarisatie alleen maar zijn toe-
genomen.’ De koerswijziging legt de
werkgevers, gezien het regeerakkoord,
geen windeieren.
Ook bij de VVD raken de geesten rijp,

voor zover nodig. ‘Er ontstond een ge-
voel van: er is geen alternatief’, zegt
Frank de Grave. ‘Mark Rutte heeft zo ge-
redeneerd en de fractie heeft hem daar-
rin gesteund. Ook in samenspraakmet
VNO-NCW, dat wist dat er geen alterna-
tief was danWilders een plek te geven.
Wientjes is daar heel belangrijk in ge-
weest. Markmoest natuurlijk weten
hoe het bedrijfsleven tegen een ge-
doogconstructiemet de PVV aankeek.
Want zonder de werkgevers gaat het
niet.’
Als Paars-plus stukloopt op de om-

vang van de benodigde bezuinigingen,
volgt de cruciale fase van de formatie.
Omdat links geen breedmiddenkabi-
net wil, zijn er nogmaar twee opties:
eenminderheidskabinetmet gedoog-
steun van de PVV of een extra-parle-
mentair kabinet van zwaargewichten.
Koningin Beatrix benoemt oud-pre-
mier Ruud Lubbers als informateur,
een vertrouweling, net als TjeenkWil-
link. Lubbersmoet, zeggen ingewijden,
het kabinet op afstand binnenvaren,
maarmaakt volgens diezelfde ingewij-
den een kardinale fout, door VVD, CDA
en PVV eerst apart demogelijkheid van
een rechtse coalitie te laten onderzoe-
ken. Die grijpen hun kans.

Hartaanval
Terwijl VVD, CDA en PVV op een gehei-
me locatie onderhandelen, meldt De Te-
legraaf op 29 juli dat Lubbers eerder
een hartaanval heeft gehad. Prominen-
tenmaken zich zorgen over zijn ge-
zondheid, meldt de krant op de voorpa-
gina. ‘Eenmalicieuze insinuatie dat hij
zwak, ziek enmisselijk was en dus niet
in staat een kabinet te smeden’, zegt
een betrokkene. De dag erna wordt dui-
delijk dat de drie partijen eruit zijn: ze
willen een rechtsminderheidskabinet
met gedoogsteun van de PVV. En niet
Lubbers wordt de informateur, maar
VVD’er Ivo Opstelten.
CDA-prominenten komen in de loop

van augustus tegen het rechtse gedoog-
kabinet in het geweer. ‘Mastodonten’
als oud-premier Van Agt en oud-minis-
ter Veermanwaarschuwen voor een
‘scheiding der geesten in de samenle-
ving’. Achter de schermenwijst demis-
sionairminister van Justitie Hirsch Bal-
lin, meldde Vrij Nederland onlangs, zijn
partijleider Verhagen nog eensmet na-

Dromenvan
Rond de

verkiezingen van
dit jaar zette de
bestuurlijke elite
alles op alles om
het populisme uit
het centrum van

demacht te
houden. Via een

‘kabinet op
afstand’met

zwaargewichten
uit kringen van de
weldenkenden

bijvoorbeeld. Maar
na een hard

gevecht achter de
schermen
beslissen de
conservatieve

krachten anders.
‘Het is tijd Wilders
in het systeem te

brengen.’

DoorWilco Dekker

en Ben van Raaij
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Redactie WilcoDekker enBen vanRaaij
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druk op de suggesties van TjeenkWil-
link voor eenmiddenkabinet op af-
stand. Maar Verhagenwil afrekenen
met de oude progressieve garde in het
CDA, en niet alleen in het CDA. ‘De ou-
dere generatie dreigt in gemopper te
vervallen’, merkt huidig CDA-minister
Hans Hillen later op in De Telegraaf,
daarbij doelend op ‘de koningin, infor-
mateur TjeenkWillink en anderen’.
Maar de elite krijgt nog een kans.

CDA-onderhandelaar Ab Klink, murw
van de kritiek van de CDA-mastodon-
ten, blaast eind augustus de formatie
op. Die avond, 31 augustus, is heel be-
stuurlijk Den Haag bijeen in het Johan
deWitthuis aan de Kneuterdijk, voor
het afscheidsdiner van CDA-fractievoor-
zitter Pieter van Geel. ‘Daar kon je zo
25 ministers recruteren‘, zegt een aan-
wezige.
Terwijl de CDA-fractie in crisisberaad

bijeen is achter de beroemde deur,
gonst het in de zaal van opwinding: dat
kabinet op afstandmet even sterke als
weldenkende bestuurders komt er nu
wellicht alsnog. ‘De stemmingwas eu-
forisch’, herinnert SCP-directeur Schna-
bel zich. ‘Nu zou het afgelopen zijnmet
het gedoogkabinet. Ik heb dat nooit ge-
loofd. Het proces was te vergevorderd.’
Als Klink een paar dagen later uit de

CDA-fractie stapt, wordt alles weer an-
ders. Wilders keert direct terug aan de
onderhandelingstafel en het gedoogka-
binet komt er. ‘Als Klink in de fractie
was gebleven, was dat nooit gebeurd’,
zegt VNO-NCW-directeur Van Kesteren.
‘Ongelooflijk. Op driemomenten had
dit kabinet voorkomen kunnenwor-
den. Als Camiel Eurlings lijstrekker was
geworden als opvolger van Balkenende
had het CDA nooit zo zwaar verloren en
de PVV niet zo veel gewonnen. Danwas
dit kabinet er nooit gekomen. Datzelf-
de geldt als de PvdA en D66 en Groen-
Links ingestemd haddenmet eenmid-

denkabinet. Dat had niemand kunnen
weigeren. En het opstappen van Klink,
dus.’
De werkgevers hebben hun knopen
dan al lang geteld; een technocratisch
kabinet op afstand of zakenkabinet is
voor hen niet aan de orde. Van Keste-
ren: ‘Waarom? Omdat je het parlement
alleenmaar in oorlogstijd buitenspel
mag zetten. Omdat het naïef is te den-
ken dat Rutte en Verhagen zouden zeg-
gen: u heeft gelijk heren, wij kunnen
het niet, hier zijn de sleutels van het To-
rentje. En omdat zo’n zakenkabinet een
fiasco was geworden. Het had de kloof
in de samenleving alleenmaar groter
gemaakt. Het was hetmooiste cadeau
voorWilders geweest.’
‘Het is als met een staatsgreep: het

idee was ermaar het kwamniet in de
organisatorische fase. Er is niemand ge-
weest die het georganiseerd heeft. De
elite vond het abject ommetWilders te
regeren en dusmoesten de notabelen
het dorp redden. Maar diemensen heb-
ben over het algemeen het contactmet
de werkelijkheid verloren. Men praat
elkaar na. Er is een diepe drang om or-
de op zaken te stellen, eenminachting
voor politici. Die zijn kortzichtig, en zij
weten het allemaal beter. Dat is pas
echt elitair.’

Kansloos
Een kabinet op afstand zoals TjeenkWil-
link wilde was ook eigenlijk vanaf het
begin kansloos, omdat de fracties van
de gevestigde partijen het niet wilden,
zegt een betrokkene. ‘Het was in hun
ogen natuurlijk een testimonium pau-
pertatis geweest, een nederlaag die ze
niet wilden incasseren. Tenzij alle for-
matiepogingen mislukten, want in
nieuwe verkiezingen had niemand zin.’
Volgens SER-kroonlid Louise Fresco is

de koe nooit bij de horens gevat. ‘Het
idee van het zakenkabinet bleef voort-

durend rondzingen, soms in halflache-
rige zin, soms serieus. Maar niemand
durfde het initiatief te nemen. Er was
geen autoriteit die de regie voerde. Het
kwam er dus niet van.’

Bordes
Op 30 september presenteren Rutte,
Verhagen enWilders hun gedoog- en
regeerakkoord en na een enerverend
CDA-congres staat op 14 oktober het ka-
binet-Rutte op het bordes – de ploeg die
de progressieve bestuurlijke elite ten
koste van alles had proberen te vermij-
den. Volgens SER-voozitter Rinnooy Kan
hebben vooral de werkgevers hun zin
gekregen. ‘Voor hen is dit een droomka-
binet. Met een heel sterkministerie van
Economische Zaken. Vandaar de licht
opgewonden stemming daar.’
Een andere insider: ‘De enige pijn die

de betere kringen van dit regeerak-
koord hebben, is dat de aankoop van
hun schilderijen door de btwwat duur-
der wordt. En dat groen beleggenmin-
der aantrekkelijk wordt. Dat is alles. De
klappen van de 18miljard bezuinigin-
gen vallen aan de onderkant.’

Ondertussenmoet er nog wel een
vuiltje wordenweggewerkt. Zowel
voorzitter Wientjes als directeur Van
Kesteren hebben voor de verkiezingen
openlijk gewaarschuwd voor regeren
met de PVV. Via bemiddeling van VVD-
prominent Loek Hermans – tevens
voorzitter vanMKB Nederland – wordt
er begin september afgerondmet een
etentje bij de Haagse le Bistrot de la Pla-
ce, met Rutte, Verhagen, Wientjes, Her-
mans en Van Kesteren, om de laatste
plooien glad te strijken voor het eind-
spel. Wilders is er niet bij.
Nu de slag gestreden is, likt een com-

plete generatie van de elite zijn won-
den. Veel tegenstanders van het ge-
doogkabinet hebben averij opgelopen:
TjeenkWillink, die eind komend jaar
vertrekt al vicevoorzitter van de Raad
van State en CDA-prominenten als Lub-
bers, Wijffels en Veerman. Ook SER-
voorzitter Rinnooy Kan komt niet on-
beschadigd uit het proces. Naar aanlei-
ding van het D66-congres in het voor-
jaar wordt er binnen de SER op aange-
drongen dat hij het voorzitterschap
neerlegt van een commissie die na-
denkt over eenmogelijk advies aan de
informateur. Kroonlid Louise Fresco
neemt die taak over.
De bordjes zijn verhangen. De btw-

verhoging voor de cultuur, algemeen
opgevat als een vileine afrekeningmet
Amsterdam en de grachtengordelelite,
kan niet worden voorkomen omdat de
PVV er ondanks een reeks alternatieven
van ondermeer D66 aan vasthoudt.
‘Dat ging om een luizige 90miljoen eu-
ro. En dat hele praathuis van het Con-
certgebouw heeft het niet kunnen te-
genhouden. Dat was in de normale ver-
houdingen in Nederlandmet gemak
opgelost’, zegt een betrokkene. ‘Maar
die normale verhoudingen zijn even
weg. En het is de vraag of ze terugkeren
en zo ja, wanneer.’

‘Het CDA en de VVD zeggen dat ze de
PVV hebben ingekapseld, maar ik vrees
dat dit niet zo is’, waarschuwt een
waarnemer. ‘Kijk naar Denemarken.
Daar is de politieke positie van de po-
pulistische gedoogpartner alleenmaar
sterker geworden en de hervormings-
agenda ernstig vertraagd.’ Volgens
Louise Fresco is de PVV in een jaar tijd
bijna salonfähig geworden. ‘We zijn nu
al bij het gedogen van het gedogen.’
Elders wordt de nieuwe ‘politieke

constellatie’ vooral gerelativeerd. ‘We
hebben in Nederland al eeuwenlang
een neiging tot radicalisme en anar-
chie’, zegt SCP-directeur Paul Schnabel.
‘De Nederlandse bovenlaag is er heel
goed in omdie neiging in goede banen
te leiden. De elite past zichmeestal heel
soepel aan de geest des tijds aan.’
Frank de Grave: ‘Als het de Amster-

dammers vroeger niet beviel wat de
overheid deed, gooiden ze een paar re-
genten in de gracht. Zo bezien valt het
nu nogmee. De Nederlandse elite volgt
altijd dezelfde strategie: eerst bestrij-
den, dan meebewegen en inkapselen.
Dat is historisch gezien de wijze waar-
op de elite appaiseert. Dat zag je ook in
de jaren zestig en zeventigmet linkse
radicalen, waardoor de elite aanvanke-
lijk ook overvallen werd. Haal critici
het systeem binnen en ze zijn binnen
de kortste keren aangepast.’ Hij ver-
wacht dan ook dat dit kabinet de PVV
zal temmen, niet andersom. ‘Populis-
me is als een bosbrand. Bij gebrek aan
zuurstof dooft het vanzelf, dus laat
maar branden.’
De droom van een extra-parlemen-

tair kabinet is nooit helemaal dood,
weet VNO-NCW-directeur Van Kesteren.
‘Als het kabinet valt over een akkefietje
met de PVV, herrijst het idee. Zo gauw
dit kabinet kraakt, zul je de sirenen-
zang van het elitekabinet weer horen
klinken.’

een zakenkabinet

‘Populisme is als
een bosbrand.
Bij gebrek aan
zuurstof dooft het
vanzelf, dus laat
maar branden’

Ivo Opstelten neemt de formatie op 10 september over van Herman Tjeenk-Willink. Foto ANP
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1-65 66-135 136-200De top200

D
e Volkskrant Top 200 brengt de be-
stuurlijke elite van Nederland in
kaart, een relatief kleine groep
landgenoten die zijn sporen heeft
verdiend in politiek, openbaar be-

stuur of bedrijfsleven en die nu, vaak achter
de schermen, actief is in besturen, raden en
commissies. Vaak inmeerdere sectoren tege-
lijk, waarmen elkaar tegenkomt en invloed
uitoefent op beleid. Het is een ‘schaduw-
macht’ vanmensen die, zoals een ingewijde
zegt, ‘aan invloed zouden verliezen als zemi-
nister worden’.
De lijst rangschikt de invloedrijkste bestuur-
ders uit een door de Volkskrant opgebouwde
database van ruim vijfduizend personen via
een netwerkanalyse door Christian Gulas
(FAS.research,Wenen), op basis van eenmodel
dat is ontwikkeld doorWouter de Nooy (Uni-
versiteit van Amsterdam). Hoe hoger op de
lijst, des te groter de kans dat iemand invloed
kan uitoefenen op het regeringsbeleid.
De koningin, bewindslieden en leden van de
Tweede Kamer zijn uitgesloten van de lijst.
Eerstgenoemden zijn hors concours, laatstge-
noemden zijn democratisch gekozen, enwor-
den daarom juist geacht hun invloed uit te oe-
fenen. Ivo Opstelten, Uri Rosenthal en Job Co-
hen zijn daaromuit de Volkskrant Top 200
verdwenen.
Buitenlandse bestuurders van Nederlandse
bedrijven zijn eveneens uitgesloten. Ook Ne-
derlanders die hoofdfuncties in het buiten-
land bekleden doen nietmee. Dat geldt bij-
voorbeeld voor Eurocommissaris Neelie
Kroes. Zij is zonder twijfel invloedrijk,maar
heeft indertijd bij haar vertrek naar Brussel al
haar Nederlandse functies opgegeven. Ook
niet bestuurlijk actieve ondernemers, zoals
John deMol, en opiniemakers als Paul Schef-
fer of Bas Heijne staan niet in de lijst.
De vijfde Volkskrant Top 200wordt aange-
voerd door BernardWientjes, de voorzitter
van dewerkgeversorganisatie VNO/NCW. Vorig
jaarwas hij nummer 2. Hij ruilt van positie
met SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan,
die drie jaar lang nummer 1was. Demutatie is
het gevolg van het zwaardermeetellen in de
netwerkanalyse van de Stichting van de Ar-
beid, het overlegorgaan vanwerkgevers en
werknemerswaarvanWientjesmedevoorzit-
ter is. Die aanpassing is gedaan, omdat de so-
ciale partners steeds vaker belangrijke dos-
siers in de Stichting regelen, in plaats van in
de SER.Wientjes’ organisatie heeft bovendien
rondomde formatie van het kabinet-Rutte
succesvol geopereerd.
Het aantal vrouwen is ook dit jaarweer iets
gestegen. Het zijn er nu 43, ruim 21 procent
van het totaal en vijfmeer dan vorig jaar. Dat
bevestigt het beeld dat vrouwen bezig aan een
gestage opmars in de top vanNederland. De
hoogst genoteerde vrouwblijft FNV-voorzitter
Agnes Jongerius. Zewordt dit jaar gevolgd
door SER-kroonlid Louise Fresco enMarjan Ou-
deman van Akzo Nobel.
De lijst telt verder 38 nieuwe namen, vanwie 9
al eerder de Top 200 haalden. Dat bevestigt
het beeld dat de bestuurlijke elite een relatief
stabiel gezelschap is, ook in roerige tijden. De
hoogste nieuwe binnenkomer is Eberhard
van der Laan op 22. Hij volgde Job Cohen op als
burgemeester van Amsterdam. Na Van der
Laan komenNS-baas Bert Meerstadt en André
Knottnerus binnen. Laatstgenoemde volgde
Wim van de Donk op als voorzitter van deWe-
tenschappelijke Raad voor het Regeringsbe-
leid, deWRR. De oudste van de lijst is nog
steeds VVD-prominent Frits Bolkestein (77).
Ook de jongste is dezelfde: Forum-voorzitter
Sadik Harchaoui (37)
De database is bijgewerkt totmedio novem-
ber. Voor de ranglijst en de artikelen zijn bijna
twintig vertrouwelijke achtergrondgesprek-
ken gevoerdmet leden van de bestuurlijke eli-
te.

Voor verdere verantwoording en

persoonsprofielen van de Volkskrant Top 200:

VK.NL/MACHT2010

Een stabiel
gezelschap
metWientjes
als denieuwe
nummer 1

1 WILLEM-ALEXANDER (39)
PRINS VAN ORANJE

2 JOOP WIJN (41)
BESTUURDER ABN AMRO

3 SADIK HARCHAOUI (37)
BESTUURSVOORZITTER FORUM

4 MONIKA SIE DHIAN HO (43)
DIRECTEUR WIARDI BECKMAN
STICHTING

5 MÁXIMA (39)
PRINSES DER NEDERLANDEN

6 PRINS CONSTANTIJN (41)
HOOFD RAND EUROPE BRUSSEL

7 TJARK DE LANGE (43)
EIGENAAR KAPP NEDERLAND

8 INGRID FABER (42)
BESTUURSVOORZITTER FABER
HALBERTSMA GROEP

9 HAROLD FENTENER VAN
VLISSINGEN (41)
BESTUURDER FLINT HOLDING

10 JEANETTE BALJEU (43)
VVD-WETHOUDER ROTTERDAM

11 ROLAND VAN DER VORST (41)
EIGENAAR ADVIESBUREAU THEY

12 ILA KASEM (43)
DIRECTIEVOORZITTER VAN DE
BUNT ADVISEURS

13 ARNO BROK (42)
BURGEMEESTER DORDRECHT

14 HUBERT BRULS (44)
BURGEMEESTER VENLO

15 ESTHER-MIRJAM SENT (43)
HOOGLERAAR ECONOMISCHE
THEORIE EN BELEID RADBOUD UNIV.

RANGORDE NAAR TOP 200-POSITIE
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1 BERNARD WIENTJES (67)
(2) VOORZITTER VNO-NCW

2 ALEXANDER RINNOOY KAN (61)
(1) VOORZITTER SER

3 AD SCHEEPBOUWER (66)
(4) BESTUURSVOORZITTER KPN

4 GERARD KLEISTERLEE (64)
(3) BESTUURSVOORZITTER PHILIPS

5 HANS WIJERS (59)
(6) BESTUURSVOORZITTER AKZO NOBEL

6 JEROEN VAN DER VEER (59)
(5) OUD-BESTUURSVOORZITTER SHELL

7 AGNES JONGERIUS (50)
(7) VOORZITTER FNV

8 HANS ALDERS (57)
(9) MULTIBESTUURDER

9 COEN TEULINGS (51)
(8) DIRECTEUR CENTRAAL PLANBUREAU

10 NIEK JAN VAN KESTEREN (58)
(12) ALG. DIRECTEUR VNO-NCW EN MKB

NEDERLAND

11 PAUL SCHNABEL (62)
(10) DIRECTEUR SOCIAAL EN CULTUREEL

PLANBUREAU

12 HANS HOOGERVORST (54)
(17) BESTUURSVOORZITTER AFM

13 PIET MOERLAND (61)
(20) BESTUURSVOORZITTER RABOBANK

14 HERMAN TJEENK WILLINK (68)
(13) VICEPRESIDENT RAAD VAN STATE

15 GERRIT ZALM (58)
(11) BESTUURSVOORZITTER ABN AMRO

16 RUUD LUBBERS (71)
(18) MINISTER VAN STAAT

17 HANS SMITS (60)
(19) PRESIDENT-DIRECTEUR

HAVENBEDRIJF ROTTERDAM

18 NOUT WELLINK (67)
(15) PRESIDENT DE NEDERLANDSCHE BANK

19 PETER BAKKER (49)
(16) BESTUURSVOORZITTER TNT

20 JAN HOMMEN (67)
(21) BESTUURSVOORZITTER ING

21 JOS NIJHUIS (53)
(23) PRESIDENT-DIRECTEUR SCHIPHOL

22 EBERHARD VAN DER LAAN (55)
(-) BURGEMEESTER AMSTERDAM

23 BERT MEERSTADT (49)
(-) PRESIDENT-DIRECTEUR NS

24 ANDRÉ KNOTTNERUS (59)
(-) VOORZITTER WETENSCHAPPELIJKE

RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID

25 ELCO BRINKMAN (62)
(24) VOORZITTER BOUWEND NEDERLAND

26 LOUISE FRESCO (58)
(31) KROONLID SER

27 MARJAN OUDEMAN (52)
(33) LID EXECUTIVE COMMITTEE

AKZO NOBEL

28 BOELE STAAL (62)
(25) VOORZITTER NEDERLANDSE VERENIGING

VAN BANKEN

29 LOEK HERMANS (59)
(30) VOORZITTER MKB NEDERLAND

30 ANNEMIEK FENTENER VAN
(28) VLISSINGEN (49)

PRESIDENT-COMMISSARIS SHV HOLDINGS

31 HENK BROUWER (64)
(32) DIRECTEUR DE NEDERLANDSCHE BANK

32 KEES VAN DER WAAIJ (59)
(35) DIRECTIEVOORZITTER UNILEVER

NEDERLAND

33 JAAP VAN MANEN (60)
(94) PARTNER PWC

34 ALBERT JAN MAAT (57)
(-) VOORZITTER LTO NEDERLAND

35 ED NIJPELS (60)
(47) MULTIBESTUURDER

36 WILLEM-ALEXANDER (43)
(36) PRINS VAN ORANJE

37 BERT VAN DELDEN (69)
(38) OUD-VOORZITTER RAAD VOOR DE

RECHTSPRAAK

38 DICK BOER (53)
(62) BESTUURSVOORZITTER AHOLD

39 ALEXANDER WYNAENDTS (50)
(45) BESTUURSVOORZITTER AEGON

40 WIM KOK (72)
(44) MINISTER VAN STAAT

41 HANS KAMPS (58)
(-) VOORZITTER ALGEMENE BOND

UITZENDONDERNEMINGEN

42 JOOP WIJN (41)
(77) BESTUURDER ABN AMRO

43 LILIAN GONÇALVES-
(37) HO-KANG-YOU (64)

STAATSRAAD

44 FEIKE SIJBESMA (51)
(75) BESTUURSVOORZITTER DSM

45 ANTONY BURGMANS (63)
(34) OUD-BESTUURSVOORZITTER UNILEVER

46 WIM DEETMAN (65)
(151) LID RAAD VAN STATE

47 PETER GORTZAK (52)
(-) VICEVOORZITTER VAKCENTRALE FNV

48 GEORGE MÖLLER (62)
(153) OUD-BESTUURSVOORZITTER ROBECO

49 MARTIN VAN PERNIS (65)
(53) OUD-BESTUURDER SIEMENS

NEDERLAND

50 KEES VAN LEDE (68)
(54) OUD-BESTUURSVOORZITTER

AKZO NOBEL

51 EDITH SNOEIJ (54)
(41) VOORZITTER ABVAKABO FNV

52 PAMELA BOUMEESTER (52)
(166) MULTICOMMISSARIS

53 KEES STORM (68)
(42) OUD-BESTUURSVOORZITTER AEGON

54 MARCEL NIGGEBRUGGE (60)
(60) FINANCIEEL BESTUURDER NS

55 HENK BROEDERS (58)
(27) BESTUURDER CAPGEMINI SA

56 LENSE KOOPMANS (67)
(104) PRESIDENT-COMMISSARIS RABOBANK

57 GUIDO VAN WOERKOM (55)
(-) HOOFDDIRECTEUR ANWB

58 SADIK HARCHAOUI (37)
(95) BESTUURSVOORZITTER FORUM

59 VOLKERT DOEKSEN (47)
(-) BESTUURSVOORZITTER ALPINVEST

60 WILLEM VAN DUIN (50)
(39) BESTUURSVOORZITTER ACHMEA

61 EWALD KIST (66)
(52) OUD-BESTUURSVOORZITTER ING

62 TOM DE SWAAN (64)
(78) OUD-BESTUURDER ABN AMRO

63 HENRIËTTE PRAST (55)
(74) LID WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR

HET REGERINGSBELEID

64 HANS WIEGEL (69)
(69) VOORZITTER ZORGVERZEKERAARS

NEDERLAND

65 VICTOR HALBERSTADT (71)
(49) ECONOOM EN BESTUURDER
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‘Of het opmerkelijk is dat ik als oud-bankier van De Nederlandsche

Bank en ABN Amro op GroenLinks stem? Nee, dat vind ik helemaal niet

opmerkelijk. Het is een liberale partij met een sociaal hart, waarvan de

leiding tenminste nog durft te zeggen dat elkaar rechts inhalende po-

pulisten kierewiet zijn. Het huidige kabinet is de gevangene van de ge-

doogsteun van de PVV. Dat betekent dat een aantal zaken dat mij zeer

aan het hart gaat ernstig op de tocht staat. De belangrijkste zijn het

verder uithollen van een humaan asielbeleid en de frontale aanval op

de cultuursector. De elite moet een krachtig alternatief bieden. De po-

larisatie stoort me, net als de verruwing in de politiek en het korteter-

mijndenken in de media. Maar er zijn ook goede dingen in Nederland.

Het Concertgebouworkest bijvoorbeeld.’

Bij de Elite
Tomde Swaan
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Een studententijdbij het corps
heeft veel voordelen

H
etmiezert op de Leidse Breestraat. In
de schemerende namiddag wandelt
een vijftal studenten in joggingbroek
de ‘besloten sociëteit Minerva’ uit. Een
pompeus jaren zestig-gebouw op

nummer 50. Waar de voorzitter is? ‘Even in de
keuken vragen. Eerste verdieping.’ Binnenwentelt
eenmajestueuze trap zich langs de wanden van
het atrium. Mensur, Badeend, Linx: in Gotische let-
ters zijn namen van jaarclubs op demuur geschil-
derd. Uit de hardhouten planken rijst de geur van
verschaald bier op.
Dit is de Leidse studentenverenigingMinerva,

een van de bakermatten van onze bestuurlijke eli-
te. Ruim tweederde van invloedrijk Nederland is
lid geweest van het corps of een andere studen-
tenvereniging. Nog steeds, zo blijkt uit onderzoek
van TNS NIPO in opdracht van de Volkskrant. Tien
procent frequenteerde tijdens zijn studententijd
de Breestraat 50, gevolgd door het Rotterdams
Studentencorps (6), het Utrechts Studentencorps
(5) en het Gronings Studentencorps Vindicat (4).
Namen als NoutWellink (president van De Neder-
landsche Bank), PaulineMeurs (PvdA-senator) en
Herman TjeenkWillink (vicepresident van de
Raad van State) prijken in de archieven vanMiner-
va. Net als die van koningin Beatrix, prinsWillem-
Alexander en prins Constantijn.
Hoe kunnen studentencorpora nog zo’n grote

stempel drukken op bestuurlijk Nederland? Ze
houden er oude gebruiken in ere en hebben niet
al te veel opmet transparantie. Voor de buiten-
wacht zijn het vooral drinkende en brallende bal-
len die bij nacht en ontij anachronistische liede-
ren aanheffen. De online ledenarchieven vanMi-
nerva zijn zorgvuldig afgeschermd en voorzitter
Nils Rurenga (21) voelt zich niet geroepen de aan-
wezigheid van zijn vereniging te vergroten op so-
ciale netwerksites als LinkedIn en Hyves. ‘Dat is
niet iets wat ik wil stimuleren.’ Beweegt zich ach-
ter dezemuren de fine fleur van bestuurlijk Neder-
land in pakweg 2035?
De eerste sleutel tot succes is de ontgroenings-

tijd, of KMT (kennismakingstijd). ‘Het werpt een
drempel op’, zegt Rurenga. ‘Op dezemanier zor-
gen we voormeer actieve leden, die hier niet al-
leen komen om te consumeren. Verder leer je tij-
dens de KMT veel over de vereniging. Wie enthou-
siast is, steekt er bovenuit en kan opmooie plek-
ken bij Minerva terechtkomen.’ Zo verdien je een
plekje in een van de illustere ledenhuizen, bij-
voorbeeld aan het Rapenburg. ‘Zo’n huis nodigt je
dan uit om te komen hospiteren.’

Zij-scheiding
Rurenga is gekleed in een driedelig antracietgrijs
pakmet verenigingsdas. Zijn lichte haar is vanuit
een zij-scheiding zorgvuldig achter de oren ge-
trokken. Het zou hemniet verbazen als ook een
deel van zijn generatie het ver schopt. ‘Maar je
moet wel goed genoeg zijn’, zegt hij in de biblio-
theek.
Achter glas staan onaangeroerd de verenigings-

almanakken. Onwennig pakt Rurenga het jaar
1957. Voorin poseren trots zijn al gepensioneerde
bestuursvoorgangers tegen een hoge boeken-
wand, onder wie A.P.R. Jacobovits de Szeged, in de

jaren negentig ambassadeur inWashington. Of
hij wel eens contact heeft met invloedrijke Neder-
landers? ‘Ik bel wel eensmet oud-bestuursleden.
Maar alleen voor advies over bestuurskwesties.’
Een studententijd bij het corps heeft veel voor-

delen. Het vormt je, vindt lid van de Raad van Sta-
te en oud-VVD-parlementariër Jan-KeesWiebenga
(63). ‘Ik kan het iedereen aanraden.’ Wiebenga
was eind jaren zestig voorzitter vanMinerva, toen
nog eenmannenvereniging. ‘Als je lid wordt, laat
je zien dat je niet alleen naar de universiteit gaat
om te studeren, maar ook ommens te worden. Je
leert contacten leggen.’ Dat is nuttig in politieke
functies en in het bedrijfsleven. ‘En je leert er te-
gen een stootje te kunnen. Niet onbelangrijk in de
politiek.’ Een vader van een jaargenoot raadde

hem later aan op een burgemeesterspost te solli-
citeren in het Drentse Eelde. Dat deed hij. ‘Maar
vervolgensmoet je het wel zelf waarmaken.’

Netwerken
Voormalig secretaris-generaal van de NAVO en
oud-CDA-politicus Jaap de Hoop Scheffer (62)
dicht de huidige generatie corpsledenminder
grote kansen toe.
Hij was onder andere bestuurslid van Minerva

en leidde de eerste gemengde ontgroening begin
jaren zeventig. ‘Er zijn veel meer studentenvereni-
gingen dan inmijn tijd, dus het netwerk isminder
klein. Ook is de studiedruk nu hoger. Ik was zelf
met veel andere dingen bezig. Zo was ik als asses-
sor II, een soort minister van Buitenlandse Zaken

bij Minerva. Daar heb ik later veel aan gehad.’
De Hoop Scheffer kreeg als secretaris-generaal

bij de NAVO jaarlijks het nieuwe bestuur vanMi-
nerva op bezoek. ‘Datmaakte dan een kennisma-
kingsrondje. En zo bleef ik op de hoogte van het
reilen en zeilen binnen de vereniging.’ Zelf komt
hij zijn ‘tijdgenoten’ nog geregeld tegen. Wie dat
zijn? ‘Ik vind het niet discreet om dat hier temel-
den.’ Aan zijn contacten heeft hij in zijn carrière
weinig gehad, ‘maar ik ben een slecht voorbeeld.
Ik kwam in het diplomatenklasje en ging toen
naar het buitenland. Bij het CDA zaten ook geen
Leidse connecties.’
Het contact tussenMinerva en de elite is van-

zelfsprekend. Invloedrijke Nederlanders hebben
er adviesfuncties of komen als oud-lidmet enige
regelmaat terug voor reünistendagen. SER-voor-
zitter Alexander Rinnooy Kanwas in 2009 ‘reünis-
tenpreaeses’ van de raad van advies van het 39ste
Lustrum.
Feit is dat Minervanen niet alleen sinds jaar en

dag de kringen bevolken rondomdemacht. Ze
waren ook geregeld in het centrum ervan te vin-
den: de regering. Ook nuweer. Na het kabinet Bal-
kenende IV, dat als een overwegend VU-Kabinet
werd gezien, zitten de Leidenaren weer in vak K:
Ivo Opstelten, Melanie Schultz van Haegen (bei-
den VVD) enMaxime Verhagen (CDA) hebben hun
wortels bij de vereniging. VVD-collega’s Mark Rut-
te en Edith Schippers studeerden ook in Leiden.
Schippers was er lid van studentenvereniging
Quintus.
Minerva-praeses Rurenga ontkracht het beeld

van de heren die elkaar binnen het onstane old
boys network de baantjes toeschuiven. ‘Dat is niet
meer van deze tijd. Het is minder expliciet.’ Bij het
woord ‘netwerken’ trekt hij een vies gezicht. ‘Hier
maak je vrienden, en soms kom je die later weer
tegen. Meer is het niet.’ Over de geslotenheid van
de vereniging: ‘Het bijzondere aspect ligt in die
mystiek.’

Leidse Zeepmaatschappij
Studenten kunnen zich binnenMinerva op aller-
lei manieren ontplooien. Rurenga: ‘Zowel be-
stuurlijk als inhoudelijk. Zo kunnen ze, ook van
buitenMinerva, voor onderzoeksprojecten een
aanvraag doen bij het Minerva Scholarship Fund,
dat gevuld wordtmet bijdragen van oud-leden.’
Tijdens een jaarlijks bedrijvendiner komen leden
in contactmet grote ondernemingen. Vaak ko-
men reünistenmeemet de recruiters. ‘Die begrij-
pen toch beter wat het corps is, wat je hebtmeege-
maakt.’
Bij bedrijven als ABN Amro en Unilever heerste

lang een erg corporale cultuur. Afgestudeerde
corpsleden bezetten bijna de volledige bestuurs-
organen van de bedrijven. De wasmiddelenafde-
ling van de laatste werd vanwege het hogeMiner-
va-gehalte wel de ‘De Leidse Zeepmaatschappij’
genoemd. Morris Tabaksblat, oud-bestuursvoor-
zitter van Unilever en lid vanMinerva, ging er na
zijn studie werken. Tegen het Leidse universitaire
weekbladMare zei hij erover: ‘Ongelooflijk: daar
zaten heel veel Leidse corpsleden. Kennelijk
hechtte Unilever in die tijd aan bepaalde karakte-
ristieken die ze herkende inMinervanen.’
Inmiddels zouden de bestuurslagen van grote

Nederlandse bedrijvenminder leunen op corpsle-
den. ‘Het is geen gesloten netwerkmeer’, zeggen
ingewijden. ‘Maar als tijdens een sollicitatiege-
sprek blijkt dat je allebei bij het corps hebt geze-
ten’, zegt Rurenga, ‘heb je tochmeteen een band.
Als werkgever weet je wat de ander bij zijn vereni-
ging aan ervaring heeft opgedaan. Danweet je
ook beter wie je tegenover je hebt.’

SocioloogMickMatthys deed onderzoek naar
de carrières van universitair geschoolden uit ar-
beidersmilieus. Als student gingen ze zelden bij
het corps. ‘Zij merken dat ze datmissen. Tijdens
hun studie hadden ze er geen behoefte aan. Ze
voelden zich er niet thuis en kenden de communi-
catiecodes en de omgangsconventies niet. Maar
nu breekt ze dat op bij het solliciteren naar topba-
nen’, zegt Matthys. ‘Je moet de kunst van het zal-
ven, kneden enmasseren verstaan en niet op zere
tenen trappen.’
Of de vereniging ook kan veranderen, nu de

maatschappij dat duidelijk doet? Rurenga: ‘In de
jaren zeventig liepen wij hier ook niet in jasje-das-
je. Toen was het een trui, een beetje hippie. De ver-
eniging wordt gemaakt door de leden en iedereen
kan lid worden. Als demaatschappij verandert,
doen wij dat ook.’
De avond valt. Dinsdagavond is voor veel Miner-

va-leden de uitgaansavond. Er wordt dan ook ste-
vig gedronken in de aanpalende Hifi-bar (spreek
uit: Hiefie), om de hoek in de Vrouwensteeg. ‘Ach’,
zegt een oud-Minervaan, ‘je hebt je studententijd,
en daarna ga je weer wat anders doen. Ik snap niet
wat daar bijzonder aan is.’

Het corps blijft een
belangrijke kweekvijver
voor de bestuurlijke
elite. Hoe komt dat
toch? Een kijkje in de
keuken van het Leidse
Minerva, waar veel
invloedrijke
Nederlanders aan de
bar hebben gestaan.
Ook leden van het
kabinet-Rutte.
Door Erik Bloem

Het Minervabestuur 1989-1990. Met gespreide armen Harold Fentener van Vlissingen, zoon van Frits en

broer van Annemiek (nummer 30). Hij is onder meer commissaris bij familiebedrijf Flint. Naast hem – in het

midden – Frans Otten, achterkleinzoon van Anton Philips. Foto Almanak L.S.V. Minerva 1990

Studentenavond in de Hifibar in Leiden, waar veel leden van Minerva komen. Foto Ivo van der Bent
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‘Natuurlijk had ik ook liever goed openbaar vervoer gehad van deur

tot deur, dan veroordeeld te blijven tot de auto. Helemaal nu Henk en

Ingrid straks met 130 kilometer per uur voorbij komen scheuren. Jam-

mer. Net als het jammer is dat je het straks zelf moet betalen, als je

na je dertigste nog wilt gaan leren. We willen toch een kennisecono-

mie? De master van de advocaat wordt straks vast ook nog wel be-

taald door zijn kantoor, maar wat moet je als je bijvoorbeeld in de

bouw werkt? Het is hét voorbeeld van een maatregel die contrapro-

ductief werkt. En wat ook jammer is, is dat we geen leiders nodig

hebben die vanaf hun podium de tweedeling in de maatschappij be-

vorderen. Wat we nu juist het hardste nodig hebben, is cohesie en

empathie.’

Bij de Elite
TrudeMaas
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De top200

NIEK HOEK
BESTUURSVOORZITTER
DELTA LLOYD

LEEFTIJD: 54
PLEK IN TOP 200: 134

AANTAL NEVENFUNCTIES:
6 TOT 10

GESTUDEERD:
BEDRIJFSECONOMIE, AMSTERDAM

GESTEMD: VVD

VERTROUWEN IN DIT KABINET: VEEL

RAPPORTCIJFERS: RUTTE 9, WILDERS 2,
VERHAGEN 8, COHEN 5

TROTS OP:
HET HERSTEL VAN DE ECONOMIE EN DE
KRACHT VAN HET NEDERLANDSE
BEDRIJFSLEVEN.

ERGERT ZICH AAN:
BUREAUCRATISERING VAN TOEZICHT
EN ONGEBREIDELDE TOENAME VAN
REGELS. LOKALE DEBAT OVER
INKOMENSPOLITIEK ALSOF
NEDERLAND EEN EILAND IS

YVONNE VAN ROOY
COLLEGEVOORZITTER
UNIVERSITEIT
UTRECHT

LEEFTIJD: 59
PLEK IN TOP 200: 69

AANTAL NEVENFUNCTIES: 11 TOT 20

GESTUDEERD:
RECHTEN, UTRECHT, STRAATSBURG

PARTIJ: CDA

VERTROUWEN IN DIT KABINET: WEINIG

RAPPORTCIJFERS: RUTTE 8, WILDERS 5,
VERHAGEN 8, COHEN 6

TROTS OP:
KWALITEIT VAN KENNISINSTELLINGEN,
HOGE NIVEAU VAN CULTUUR (VOORAL
CONCERTGEBOUWORKEST EN
MAURITSHUIS), EXCELLENTE
BEDRIJVEN ALS ASML EN DSM

ERGERT ZICH AAN:
DE NAAR BINNEN GERICHTHEID. HET
GEMAK WAARMEE GEKLAAGD WORDT.
HET GEBREK AAN AMBITIE.

NR 181 IVO OPSTELTEN
MINISTER GEWORDEN

NR 105 URI ROSENTHAL
MINISTER GEWORDEN

NR 22 JOB COHEN
PVDA-LEIDER IN TWEEDE KAMER

NR 175 ANDRÉE VAN ES
WETHOUDER GROEN LINKS
AMSTERDAM

NR 161 WIM VAN DE DONK
VERTROKKEN BIJ DE WRR

NR 157 ERICA TERPSTRA
VERTROKKEN BIJ NOC*NSF

POSITIES UIT 2009

TOP 5 UITVALLERS

1-65 66-135 136-200

TOP 10 VROUWEN

1 AGNES JONGERIUS, NR 7
VOORZITTER FNV

2 LOUISE FRESCO, NR 26
KROONLID SER

3 MARJAN OUDEMAN, NR 27
BESTUURDER AKZO NOBEL

4 ANNEMIEK FENTENER VAN
VLISSINGEN, NR 30
PRESIDENT-COMMISSARIS SHV

5 LILIAN GONÇALVES, NR 43
STAATSRAAD

6 EDITH SNOEY, NR 51
VOORZITTER ABVAKABO FNV

7 PAMELA BOUMEESTER, NR 52
MULTICOMMISSARIS

8 HENRIËTTE PRAST, NR 63
LID WRR

9 YVONNE VAN ROOY, NR 69
COLLEGEVOORZITTER UU

10 JOANNE KELLERMAN, NR 70
DIRECTEUR DNB

RANGORDE NAAR TOP 200-POSITIE
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127 PIET VAN SCHIJNDEL (60)
(110) BESTUURDER RABOBANK

128 NURTEN ALBAYRAK-TEMUR (45)
(-) DIRECTEUR CENTRAAL ORGAAN

OPVANG ASIELZOEKERS

129 WILLEMIJN MAAS (50)
(-) DIRECTEUR AVRO

130 HENNY TROOSTWIJK (55)
(170) STAATSRAAD

131 MARRY DE GAAY FORTMAN (45)
(126) ADVOCAAT EN PARTNER

HOUTHOFF BURUMA

132 JACQUES WALLAGE (64)
(-) VOORZITTER RAAD VOOR

HET OPENBAAR BESTUUR

133 FONS VAN WESTERLOO (64)
(188) VOORZITTER OMROEP

WAKKER NEDERLAND

134 NIEK HOEK (54)
(87) BESTUURSVOORZITTER DELTA LLOYD

135 RODERICK MUNSTERS (47)
(130) BESTUURSVOORZITTER ROBECO

100 JAN WILLEM BAUD (59)
(-) BESTUURSVOORZITTER NPM CAPITAL

101 FRED DE GRAAF (60)
(65) VVD-SENATOR

102 JOOST KUIPER (63)
(136) OUD-BESTUURDER ABN AMRO

103 RIJNHARD VAN TETS (63)
(90) OUD-BESTUURDER ABN AMRO

104 LEO VAN WIJK (64)
(82) VICEVOORZITTER AIR FRANCE-KLM

105 ADRI BAAN (68)
(79) MULTICOMMISSARIS

106 FRANS LEIJNSE (63)
(108) PVDA-SENATOR

107 LODEWIJK DE WAAL (60)
(46) DIRECTEUR HUMANITAS

108 JOS WERNER (67)
(91) FRACTIEVOORZITTER CDA EERSTE KAMER

109 PIETER BOUW (69)
(83) OUD-PRESIDENT-DIRECTEUR KLM

110 WINNIE SORGDRAGER (62)
(127) LID RAAD VAN STATE

111 MIRJAM SIJMONS (50)
(192) LID HOOFDDIRECTIE ANWB

112 IEKE VAN DEN BURG (58)
(144) OUD-EUROPARLEMENTARIËR PVDA

113 ED KRONENBURG (59)
(133) SECRETARIS-GENERAAL

BUITENLANDSE ZAKEN

114 PAUL ROSENMÖLLER (54)
(122) BESTUURDER EN PROGRAMMAMAKER

115 LUDO VAN HALDEREN (64)
(113) OUD-BESTUURSVOORZITTER NUON

116 SJOERD EISMA (61)
(86) ADVOCAAT DE BRAUW BLACKSTONE

WESTBROEK

117 REIN JAN HOEKSTRA (69)
(67) LID RAAD VAN STATE

118 CEES VEERMAN (61)
(58) VOORZITTER NATUURMONUMENTEN

119 PAULINE KRIKKE (49)
(182) BURGEMEESTER ARNHEM

120 KAREL VUURSTEEN (69)
(72) OUD-BESTUURSVOORZITTER HEINEKEN

121 BERNARD TER HAAR (55)
(-) DG MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN

MILIEU

122 TON ROMBOUTS (59)
(180) BURGEMEESTER DEN BOSCH

123 ANNEMARIE JORRITSMA (60)
(-) BURGEMEESTER ALMERE

124 WILLEM STEVENS (72)
(147) OUD-CDA-SENATOR

125 PAULINE VAN DER MEER MOHR (50)
(160) BESTUURSVOORZITTER

ERASMUS UNIVERSITEIT

126 PRINSES MARGRIET (67)
(100) VICEVOORZITTER RODE KRUIS

85 HERMAN BOLHAAR (55)
(124) HOOFDOFFICIER VAN JUSTITIE

AMSTERDAM

86 BERNARD WELTEN (55)
(-) KORPSCHEF POLITIE AMSTERDAM

87 JOS STREPPEL (61)
(84) OUD-FINANCIEEL BESTUURDER AEGON

88 REIN WILLEMS (65)
(66) CDA-SENATOR

89 PIET KLAVER (65)
(48) OUD-BESTUURSVOORZITTER

SHV HOLDINGS

90 ROGER VAN BOXTEL (56)
(-) BESTUURSVOORZITTER MENZIS

91 BERT HEEMSKERK (67)
(-) OUD-BESTUURSVOORZITTER RABOBANK

92 JAAP WINTER (47)
(129) PARTNER DE BRAUW BLACKSTONE

WESTBROEK

93 TRUDE MAAS-DE BROUWER (64)
(57) COMMISSARIS EN BESTUURDER

94 PETER ELVERDING (61)
(50) OUD-BESTUURSVOORZITTER DSM

95 MARTIN VAN RIJN (54)
(93) BESTUURSVOORZITTER PGGM

96 JOHAN VAN DER WERF (58)
(70) OUD-BESTUURDER AEGON

97 PETER WAKKIE (62)
(195) OUD-BESTUURDER AHOLD

98 TJIBBE JOUSTRA (59)
(119) AANKOMEND VOORZITTER ONDERZOEKS

RAAD VOOR VEILIGHEID

99 IRENE ASSCHER-VONK (66)
(68) OUD-HOOGLERAAR SOCIAAL RECHT

EN COMMISSARIS

66 ARIE BRIENEN (53)
(55) DIRECTEUR JAARBEURS

67 JOS SCHNEIDERS (59)
(-) DIRECTEUR DSM NEDERLAND

68 PETER DE WIT (61)
(61) PRESIDENT-DIRECTEUR SHELL NL

69 YVONNE VAN ROOY (59)
(89) COLLEGEVOORZITTER UNIVERSITEIT

UTRECHT

70 JOANNE KELLERMANN (49)
(135) DIRECTEUR DE NEDERLANDSCHE BANK

71 ELI LEENAARS (49)
(43) BESTUURDER ING BANK

72 HARRY HENDRIKS (60)
(40) DIRECTIEVOORZITTER

PHILIPS NEDERLAND

73 ROOS VAN ERP-BRUINSMA (50)
(-) SG BINNENLANDSE ZAKEN

74 PAULINE MEURS (57)
(81) PVDA-SENATOR

75 FRITS BOLKESTEIN (77)
(64) OUD-EUROCOMMISSARIS

76 WIM VAN DEN GOORBERGH (62)
(59) OUD-BESTUURDER RABOBANK

77 CATEAUTJE HIJMANS
(76) VAN DEN BERGH (49)

PARTNER BOER & CROON

78 ONNO RUDING (71)
(162) OUD-MINISTER EN -BANKIER

79 SJOERD VAN KEULEN (64)
(85) VOORZITTER HOLLAND

FINANCIAL CENTRE

80 ROB ABRAHAMSEN (72)
(73) OUD-BESTUURDER KLM

81 ED D' HONDT (66)
(111) VOORZITTER GGD NEDERLAND

82 FOKKO VAN DUYNE (68)
(26) PRESIDENT-COMMISSARIS

DE NEDERLANDSCHE BANK

83 WIEBE DRAIJER (45)
(98) DIRECTEUR MCKINSEY

84 PIETER VAN VOLLENHOVEN (71)
(14) SCHEIDEND VOORZITTER ONDERZOEKS

RAAD VOOR VEILIGHEID
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‘Dit kabinet markeert de teloorgang van de grote politieke stromingen

in ons land. En wat dan absoluut in niemands belang is, is de dialectiek

tussen links en rechts. Bij het natuurbeleid bijvoorbeeld. Natuur is niet

links, heb ik als voorzitter van het Bosschap al gezegd. Sowieso zijn

vooral de regeringsfracties me op dit moment iets te revanchistisch: nu

is rechts de baas en nu zijn wij aan de beurt. Dat kan wel wat minder.

In Nederland hechten we gelukkig nog steeds aan tolerantie, respect

voor natuur en aan verscheidenheid van mensen. Zo roep ik de VVD bij

deze op een einde te maken aan de volslagen zinloze discussie over de

dubbele paspoorten. Het gaat nergens over en maakt mensen alleen

maar wantrouwend, ook mensen die we hier graag hebben. Het is een

onverstandige oplossing voor een niet-bestaand probleem.’

Bij de Elite
EdNijpels
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