
moeten nemen van het hele idee van de ̀zwe-
vende kiezers’. Dat is een achterhaalde, zelfs
enigszins kwetsende term geworden. Zwevende
kiezers passen als randverschijnsel in een poli-
tiek landschap dat door de verzuiling is gedefi-
nieerd; zij zijn daarin dan een hinderlijke versto-
ring van de gevestigde verhoudingen. Hun aar-
zelingen een bewuste keuze te maken worden
terminologisch ten onrechte gelijkgesteld aan ir-
rationaliteit (iemand die ̀zweeft’ is verstandelijk
niet goed bezig). Twijfel over de juistheid van de
eigen politieke voorkeur is eerder een teken van
rationaliteit, lijkt me. Niet trouwe supporters,
maar serieuze zoekers naar een beredeneerd
standpunt domineren de nieuwe politiek. Zij
zijn de ware helden van de parlementaire demo-
cratie. Het is opmerkelijk dat de opkomst van de
serieus twijfelende kiezers gepaard is gegaan
met een alom gesignaleerde opleving van de po-
litieke belangstelling en het politieke debat; een
aantal politieke partijen zag plotseling ook de le-
denaantallen weer stijgen. Grotere politieke be-
trokkenheid van burgers die naar argumenten
voor hun politieke keuze zoeken: ziehier de be-
langrijkste democratische vernieuwing van het
nog steeds niet geheel aan de verzuiling ontwor-
stelde politieke bestel.

De emancipatie van de kiezers die hier aan de
orde is, hoeft niet te duiden op een toename van
participatiebereidheid of een groot geloof in de
kwaliteit van democratische politiek of de maak-
baarheid van de samenleving. Er zijn heel ver-
schillende soorten burgers met uiteenlopende
sociale profielen en normatieve voorkeuren. Van
den Brink onderscheidt in zijn wrr voorstudie
bedreigde, berustende en bedrijvige burgers en

Na twee turbulente verkiezingen zijn er talloze
vragen over het kiesgedrag. Zijn de kiezers, zoals
men zegt, ̀op drift geraakt’? Is er eerst een
scherpe ruk naar rechts geweest en toen een ver-
rassende terugkeer naar links? In het Nationaal
Kiezersonderzoek over de mei-verkiezingen van
vorig jaar blijken de opvattingen onder het elec-
toraat nauwelijks verschoven te zijn. Bij de
meeste politieke kwesties zijn verschillen van
slechts enkele procenten aan te wijzen. Grootste
verschil is de veranderde opvatting over het
terugzenden van asielzoekers: in 1998 was daar
42% voor en in 2002 49%, dus bijna een meerder-
heid. De kiezers zijn over de hele linie echter niet
rechtser geworden, concluderen Irwin en Van
Holsteyn (nrc, 18-1-2003). Zij wijzen er wel op
dat intussen het kiesgedrag wel degelijk
drastisch is veranderd. Het aantal trouwe kiezers
die altijd een bepaalde partij steunen (in 1971
was dat nog 69%) is in 2002 gedaald tot 29% van
het electoraat, zodat de zwevende kiezers ruim-
schoots in de meerderheid zijn. Opmerkelijk is
ook dat steeds meer kiezers pas op het allerlaat-
ste moment hun keuze bepalen (29% in 2002); de
laatste fase van de verkiezingscampagne heeft
dus grote betekenis.

Het is de moeite waard om even bij deze uit-
komsten van het Kiezersonderzoek stil te staan.
Als de verhoudingen zo zijn veranderd dat de
meerderheid van de kiezers niet meer door dik
en dun op een bepaalde partij stemt en ook
steeds meer burgers zich pas tijdens de cam-
pagne door mediapresentaties van de partijen la-
ten overtuigen, betekent dit dat we afscheid
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signaleert grote verschillen tussen deze groepen.
Waar het echter om gaat is vast te stellen dat het
uitermate onwaarschijnlijk is dat alle serieuze
kiezers (of zij nu bedreigde, berustende, bedrij-
vige of nog weer andere soorten burgers zijn)
zich weer tot partijgetrouwe kiezers zullen laten
bekeren. De emancipatie van de kiezers kan dan
ook niet zonder gevolgen blijven voor de poli-
tieke partijen, de media, de democratische spel-
regels, het feitelijke functioneren van het parle-
ment. Een paar suggesties.
1. Politieke partijen moeten in de campagne en
ook daarbuiten hun geëmancipeerde kiezers se-
rieus nemen. Naar mijn indruk was het beslis-
sende moment in de afgelopen mediacampagne
het eerste debat op RTL4, waarin Wouter Bos op
een geloofwaardige manier verklaarde dat de
PvdA het vertrouwen van de kiezers wil herwin-
nen, bereid is te leren van fouten uit het verleden
en al is begonnen naar de burgers te luisteren.
Die instelling moet er ook buiten campagnes
zijn, want dan is het luisteren en serieus nemen
van burgers nog nuttiger en, mits vier jaar conse-
quent volgehouden,  geloofwaardiger. Dus niet
meer afgaan op focusgroepen en spin doctors, met
Klaas de Vries de wijken in!
2. Nog nooit zijn er zoveel televisiedebatten ge-
weest als in de afgelopen campagne. Die voor-
zien inderdaad in een informatiebehoefte bij de
geëmancipeerde kiezer. Maar het wedstrijdele-
ment zou minder moeten overheersen, er zou
meer tijd genomen moeten worden om dieper
op de zaken in te gaan, het spectrum van onder-
werpen zou moeten worden verbreed (Europa!).
Ook meer onafhankelijkheid van de redacties is
op zijn plaats, want de collectieve uitsluiting van
d66 was een verarming van de mediacampagne.
De media moeten niet alleen nummer één van
de lijst in beeld brengen maar de verkiezingen
aangrijpen voor een bredere discussie met meer
mensen over de achterliggende argumenten die
de partij tot een standpunt hebben bewogen.
3. Geëmancipeerde kiezers willen meer doen
dan hun stem uitbrengen op een politieke  partij.
Ook over de persoon van de minister-president
en de samenstelling van de regeringscoalitie wil-

len zij zich uitspreken. Dat kan nu eigenlijk niet
want ook een uit strategische motieven uitge-
brachte stem telt mee als een gewone stem en
draagt geen verdere informatie over. Beter dan
het laten kiezen van de minister-president is het
om de kiezer een tweede stem te geven. Wie
daarmee alleen een partij of een beoogde kandi-
daat-premier wil steunen, brengt beide stem-
men op die partij of kandidaat-premier uit. Wie
een voorkeur voor een bepaalde coalitie wil uit-
spreken, verdeelt zijn twee stemmen over de
twee gewenste partijen. Na de verkiezingen
wordt vastgesteld welke combinatie van partijen
de meeste stemmen heeft gekregen; dit is dan
rechtstreeks van belang voor de formatie. Zo
krijgt de kiezer dus meer te vertellen.
4. In een democratie met een meerderheid van
geëmancipeerde kiezers staat één ding vast: velen
van hen zullen na enige tijd hun voorkeur weer
veranderen. Vertrouwen is in de nieuwe politiek
altijd voorwaardelijk. Dat maakt de toch al wan-
kele fictie van het politieke primaat van de
Tweede Kamerfractie en van de van de kiezers ver-
kregen machtiging om een bepaald programma
dwingend aan de samenleving op te leggen, tot
een onhoudbaar, zelfs een ondemocratisch uit-
gangspunt. Weg ermee dus. Betrek een grotere
kring van mensen, binnen en buiten de partijor-
ganisatie, bij de vorming van voorkeuren door de
volksvertegenwoordigers. Trek bijvoorbeeld eens
samen op met de eigen fractie uit de Eerste Ka-
mer, maak een gezamenlijk plan voor te halen
wetgevingsdoelen. In de nieuwe politiek waarin
geëmancipeerde kiezers centraal staan, moeten
fracties hun werkwijze aanpassen. Niet meer de
agenda opdelen in specialismen, geen elf minder-
hedenwoordvoerders meer, maar open debat met
iedereen in de fractie die interesse heeft. 
5. Ook het openbaar bestuur moet de geëmanci-
peerde kiezer serieus nemen. De burgers ver-
wachten een overheid die in staat is problemen
aan te pakken, die consequent optreedt en voort-
durend naar hen luistert. Het in het conceptbe-
ginselprogramma van de PvdA verwoorde ideaal
van een responsieve overheid heeft door de eman-
cipatie van de kiezers aan gewicht gewonnen.
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