
dominantie van de grote drie politieke stromin-
gen?

In de periode sinds de Tweede Wereldoorlog
kon Nederland, zeker in vergelijkend perspec-
tief, worden beschouwd als een stabiele demo-
cratie, waar geregeerd werd vanuit het (christen-
democratisch) centrum met relatief stabiele coa-
litie-regeringen. Dit was mogelijk omdat het
Nederlandse partijenstelsel decennia lang werd
gedomineerd door vijf politieke partijen: de KVP,
de chu, de arp, de PvdA en de vvd.  Tot 1963 be-
haalden deze ‘grote vijf ’ bijna 90 procent van alle
stemmen. Na een kleine terugval in de jaren ’60
en ’70 herstellen de grote politieke stromingen
zich weer in de tachtiger jaren en lijkt de samen-
voeging van de confessionelen onder de cda-
vlag hun electorale achteruitgang te hebben ge-
keerd. Echter, gedurende de jaren ’90 slinkt het
gezamenlijke aandeel van de stemmen tot onder
de 70 procent en de verkiezingen van 2002 zijn
een dieptepunt voor de drie grootste partijen:
cda, vvd en PvdA behalen slechts 58,4 procent
van alle stemmen. Echter, de verkiezingen van
2003 laten een duidelijk herstel zien van de drie
grote partijen die nu weer bijna driekwart van
alle uitgebrachte stemmen behaalden. Ook heeft
het er alle schijn van dat, na de zeer uitzonder-
lijke jaren ’90 waarin de PvdA, vvd en d66 de
confessionelen uit de regering konden houden,
er op coalitiegebied eveneens sprake is van een
‘restauratie’ van de traditionele verhoudingen.
Eveneens lijkt het er op dat sinds de verkiezin-
gen van 2002 het cda haar traditionele spilposi-

Na alle discussies over het effect van een premier
met Harry Potter-uiterlijk, lijsttrekkers die een
trui dragen in plaats van een stropdas en over de
frequentie van opiniepeilingen is het tijd ons
eens te verdiepen in meer structurele verklarin-
gen van de enorme electorale verschuivingen in
Nederland. Op dit moment krijgt de enorme ver-
kiezingswinst van de PvdA alle aandacht, maar
we zouden bijna vergeten dat we sinds 1994 nu
vier verkiezingen op rij hebben gehad met een
uitzonderlijk hoge electorale vluchtigheid. Nog
uitzonderlijker in het afgelopen decennium was
de transformatie van het klassieke coalitiepa-
troon in Nederland. De christen-democraten
werden van regeringsdeelname uitgesloten door
de vorming van twee achtereenvolgende ‘Paarse’
regeringen. Daarnaast zagen we ook nog de op-
komst van een rechts-populistische politieke en-
trepreneur, Pim Fortuyn, die tien dagen voor de
verkiezingen werd vermoord. Zonder noemens-
waardige organisatie en zonder politiek leider-
schap veroverde deze politieke stroming vervol-
gens 26 zetels in ons parlement en kwam kort
daarop in de regering. Deze rechts-conservatieve
regering van cda-vvd en lpf hield het slechts 87
dagen uit, opnieuw een record in instabiliteit
Hoe kunnen we deze instabiliteit en transforma-
tie van ons politieke landschap verklaren en is er
in 2003 sprake van een zekere restauratie van de
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tie ook weer heeft heroverd op de PvdA, zodat de
confessionelen weer de kleur van regeringen be-
palen. Zoals voorheen maken de christen-demo-
craten er opnieuw geen geheim van dat zij, net
als haar voorgangers, een ‘natuurlijke’ neiging
hebben om over rechts te regeren. Professor
Daudt heeft lang geleden al de stelling gepo-
neerd dat confessionelen zich uitsluitend ‘in ui-
terste noodzaak’ laten dwingen om een kabinet
te formeren met die ‘duivelse rooien’. We kun-
nen zeggen dat deze stelling inmiddels wel enige
wetmatigheid heeft verkregen. Als we de weder-
opbouw buiten beschouwing laten hebben de
confessionelen sinds 1958 slechts 10 jaar samen
met de PvdA samen op het regeringspluche geze-
ten en 22 jaar samen met de vvd. Het cda zal
haar natuurlijke neiging even moeten onder-
drukken, want er is op dit moment geen meer-
derheid samen met de vvd, terwijl mogelijke
derde partners die nodig zijn voor de vorming
van een rechts kabinet onwillig zijn (d66) of
door het cda zelf zijn gediskwalificeerd (lpf).
Het wordt dus een cda-PvdA kabinet. In histo-
risch perspectief trouwens geen vrolijk vooruit-
zicht, want drie van de vier PvdA-cda kabinetten
hebben hun rit niet uitgezeten. Alleen Lubbers
en Kok hielden een centrum-linkse coalitie over-
eind tot de eindstreep.

Mijns inziens is deze ‘restauratie van de nor-
male machtsverhoudingen en coalitiepatronen’
dan ook slechts schijn, want er zijn een aantal
drastische structurele wijzigingen onder de op-
pervlakte van stembusuitslagen te zien. Ik heb
het niet over de schijnbaar diepgevoelde weerzin
bij het electoraat ten aanzien van de ‘politieke
regentenklasse’ die elkaar mooie baantjes toe-
schuift of over de woede van veel mensen dat wij,
ondanks alle rijkdom, de publieke sector laten
verschralen door privatiseringen en waardoor
onderinvestering in bijvoorbeeld het onderwijs
en het openbaar vervoer schrijnend zichtbaar
wordt. Op deze ontwikkelingen heeft Pim For-
tuyn al gewezen. Deze ‘revolutie’ lijkt gekeerd
door de moord op Fortuyn zelf en het wanstaltige
geklungel van zijn politieke erflaters.

Een deel van de veranderingen in ons politiek

bestel kunnen worden verklaard door kiezers die
in beweging zijn, maar het is niet zo dat het hele
electoraat aan het ‘zweven’ is geslagen. Allereerst
moeten we vaststellen dat uit alle kiezersonder-
zoeken blijkt dat de meeste Nederlanders een vrij
stabiele politiek-ideologische positie innemen.
De Leidse onderzoekers Irwin en Holsteyn toon-
den aan dat als men kiezers vraagt zichzelf te
plaatsen op een links-rechts schaal er een zeer
stabiel beeld ontstaat waarbij ongeveer 30 pro-
cent van de kiezers zichzelf links in het politieke
spectrum plaatst, tussen de 30 en 45 procent van
de kiezers een middenpositie innemen, terwijl
ongeveer 30 procent van de kiezers zichzelf
rechts van het midden positioneert. Ook op spe-
cifieke maatschappelijke issues zijn de opinies
van kiezers vrij stabiel en van een significante
toename van politiek cynisme is volgens de
onderzoekers ook geen sprake. 

Verder blijkt uit verkiezingsonderzoek duide-
lijk dat de meeste Nederlanders vrij stabiel zijn in
hun stemgedrag. Met de vergrijzing van de bevol-
king en het verval van de zuilen zijn er wel meer
kiezers die ‘switchen’ van partij: in 1971 stemde
meer dan 60 procent van de kiezers altijd op de-
zelfde partij, terwijl dat percentage in 1981 al was
gezakt tot 49 en in 1998 was nog maar 34 procent
van het electoraat een trouwe kiezer. In 2002 gaf
slechts 29 procent van de kiezers aan altijd op de-
zelfde partij te hebben gestemd. Echter, wanneer
we kijken naar de verandering van partijkeuze in
twee opeenvolgende verkiezingen dan blijkt dat
het percentage ‘switchers’ al decennia lang
schommelt tussen de 27 en 35 procent van het
electoraat. Daarbij moet ook nog worden aange-
tekend dat de meeste ‘switchers’ dat binnen een
politiek blok doen, dus wisselen tussen de PvdA
en GroenLinks of tussen cda en vvd. Kiezers die
van het ene uiteinde van het politieke spectrum
naar het andere oversteken zijn echt een uitzon-
dering. Zwevende en wisselende kiezers zijn dan
ook slechts het gevolg van een dieper liggende en
meer fundamentele verandering van ons poli-
tieke stelsel: het veranderende karakter van poli-
tieke partijen, met name het ideologische en or-
ganisatorische karakter van de PvdA en het cda.
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tieke centrum gedreven. Met name de onder-
klasse, die niet langer bestond uit ‘blue-collar
workers’ met een vergelijkbare sociaal-economi-
sche positie en aanverwante belangen, was struc-
tureel veranderd in een zeer diffuse groep van
werklozen, wao-ers, aow-ers, ouderen en een
groeiend aantal ‘working poor’ (mensen met een
baan die desalniettemin een laag inkomen heb-
ben). Deze ‘onderkant van de samenleving’ was
eveneens gefragmenteerd in termen van etni-
sche en religieuze achtergrond, waardoor poli-
tieke organisatie en mobilisatie problematisch is
geworden en uiteindelijk ook door de PvdA lijkt
opgegeven. Ook de vakbond ging zich steeds
meer richten op de werkende middenklasse en
beide organisaties veranderde hierdoor zodanig
van karakter dat een beweging naar het politieke
midden mogelijk, zelfs wenselijk was geworden.
Andere omgevingskenmerken zijn in de loop
van de tijd evenzeer dramatisch gewijzigd. On-
der invloed van de economische crises van de
jaren ’70 was het neo-liberalisme de maatge-
vende ideologie voor overheidsbeleid geworden
en de door de eu opgelegde begrotingsdiscipline
maakte het volharden in een linkse koers even-
eens een onrealistische strategie.

De verwijdering tussen de PvdA en haar tradi-
tionele achterban werd vele malen geconsta-
teerd, maar is door de partijleiding terzijde ge-
schoven als irrelevant. Immers, zo stelde men,
die traditionele achterban was toch ook in de
vaart der volkeren verheven tot de midden-
klasse? Dus kon de PvdA zich vrolijk vanuit het
politieke centrum richten op de brede groep
middenklasse kiezers die inderdaad in groten
getale van Lubbers naar Kok overstapten. Inder-
daad kende een deel van de oorspronkelijke
arbeidersklasse een hoge mate van opwaartse
sociale mobiliteit. Maar er is in Nederland een
nieuwe onderklasse ontstaan die niet automa-
tisch voor de sociaal-democratie kiest. Dat de
PvdA hierdoor niet langer in staat blijkt haar tra-
ditionele doel te bereiken, namelijk de politieke
binding en solidariteit tussen de onderklassen
en de middengroepen te bewerkstelligen, werd
pas echt duidelijk voor de partijleiding toen een

sociaal-democratie ‘light’

Voor de Europese sociaal-democratie in het alge-
meen en de PvdA in het bijzonder geldt dat zij de
afgelopen decennia is ‘verrechtst’. Sinds de jaren
’70 is de PvdA van een duidelijk linkse positie
naar het politieke centrum opgeschoven en heeft
men in toenemende mate neo-liberale ideeën
over genomen. Op ideologisch vlak en in het
concrete beleid is deze ‘liberalisering’ duidelijk
waar te nemen. Uit het onderzoek van Andrea
Volkens aan het Wissenschaftszentrum Berlin
blijkt dat de PvdA in de afgelopen twee decennia
is getransformeerd tot een voorloper van de zo-
genaamde Derde Weg sociaal-democratie. Dit
gedachtegoed komt er op neer dat sociaal-demo-
craten op macro-economisch gebied en voor wat
betreft de staatsfinanciën een neo-liberale koers
vaart, zij zich op het terrein van criminaliteit en
veiligheidsvraagstukken duidelijk repressiever
opstelt, maar op het terrein van de verzorgings-
staat blijft benadrukken dat sociale rechtvaardig-
heid en herverdeling noodzakelijk is. Zeg maar
sociaal-democratie ‘light’, met een scheutje libera-
lisme. Uit een vergelijking van de verkiezings-
programma’s van sociaal-democratische partijen
in West Europa door Joyce Langenacker aan de
Vrije Universiteit blijkt dat de PvdA meer ele-
menten uit dit Derde Weg gedachtegoed heeft
geïntegreerd dan Schröders spd en Tony Blair’s
New Labour. Het pragmatische vrije markt den-
ken is stevig in het gedachtegoed van sociaal-
democraten verankerd geraakt en de PvdA heeft
dan ook zonder veel moeite en harmonieus ruim
zeven jaar met twee ‘liberale’ partijen, de vvd en
d66, kunnen samenwerken aan de privatisering
van Nederland.

Deze strategische keuze voor het politieke
midden heeft tot gevolg gehad dat veel traditio-
neel linkse kiezers de partij hebben verlaten,
maar dat tegelijkertijd de PvdA haar mogelijkhe-
den om te regeren nadrukkelijk heeft vergroot.
Het lukte de partij onder Wim Kok zelfs om in de
jaren ‘90 de spilpositie in ons partijstelsel van de
christen-democraten over te nemen. Een aantal
ontwikkelingen hebben de PvdA naar het poli-
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deel van deze ‘vergeten’ groep zich massaal tegen
Melkert’s PvdA keerde en op Fortuyn stemde.
Met name de traditionele sociaal-democratische
bolwerken in de grote steden zijn in de loop der
tijd verloren gegaan. Voor een deel door de sp die
wel de volkswijken intrekt en poogt de mensen
daar te organiseren, terwijl een ander deel van de
onderklasse zich laat verleiden door politieke en-
trepreneurs of totaal en definitief is afgehaakt
van het politieke systeem. Dit is een groot gevaar
voor de democratie. Uit onderzoeken naar demo-
cratiseringsprocessen komt heel duidelijk naar
voren dat een politiek systeem waarin partijen
ontbreken die de ‘pro-democratische coalitie van
de onderklasse en middenklasse’ tot stand bren-
gen geen lang democratisch leven is beschoren.  

het cda wordt conservatiever

Deze problematiek wordt nog duidelijker als we
ook het cda in de analyse betrekken. Het CDA en
ook de KVP poogden als ‘volkspartijen’ eveneens
een brug te slaan tussen de verschillende sociale
klassen. Het unieke kenmerk van de christen-
democratie is immers haar ontkenning van de
klassenstrijd en haar poging om de verschillende
sociale groepen met zeer uiteenlopende belan-
gen met elkaar te verzoenen en te integreren. Dit
is wat de Nijmeegse politicoloog van Kersbergen
de ‘politiek der bemiddeling’ noemt. Hij doelt
hiermee op een ‘religieus geïnspireerde, ideolo-
gisch vertaalde, institutioneel gewortelde en po-
litiek in de praktijk gebrachte overtuiging dat
maatschappelijke belangentegenstellingen via
politieke middelen moeten worden opgelost om
de natuurlijke en organische harmonie van de
samenleving te behouden of te herstellen.’ Het
was deze religieus geïnspireerde politiek der be-
middeling die de sociaal-economische politiek
van christen-democratische partijen in de na-
oorlogse periode beheerste en de Nederlandse
verzorgingsstaat heeft gevormd tot een conser-
vatief-corporatistische verzorgingstaat. Die ver-
zorgingsstaat bood een zekere garantie voor de
onderklasse dat zij ook mee zou delen in de wel-
vaart en maakte een hoge mate van regulering

van de inkomensgroei mogelijk die voor onder-
nemers van groot belang is.

Maar de afgelopen twee decennia heeft ook
het cda een drastische koerswijziging onder-
gaan en is zij veranderd in een liberaal-conserva-
tieve partij die niet langer in staat is de verbin-
ding tussen klassen te bewerkstelligen. Eigenlijk
is dat niet vreemd wanneer men bedenkt dat
christen-democratie een zeer recent verschijnsel

is en de Nederlandse confessionelen lange tijd
nodig hebben gehad om christen-democratisch
te worden. De koppeling tussen christelijke be-
ginselen en democratie zijn lange tijd zeer pro-
blematisch geweest. In de 18e en 19e eeuw
schaarden veel confessionelen zich aan de kant
van de Conservatieven en verdedigden zij de do-
minante rol van de vorst en de kerkelijke hiërar-
chie in het politieke bestel. Zij wezen het idee van
de volkssoevereiniteit af en bestreden met alle
macht de ‘revolutionaire’ ideeën van Vrijheid, Ge-
lijkheid en Broederschap. Deze herkomst verloo-
chent zich nog steeds niet. Het cda en haar voor-
gangers hebben immers een duidelijke voorkeur
gehad voor een meer corporatieve staatsordening
en kijkt nog steeds liever naar rechts dan naar
links wanneer het om beleidskeuzen of coalitie-
partners gaat. Het is dus niet zo verwonderlijk
dat het cda met zeer veel enthousiasme en grote
voortvarendheid een kabinet met lpf en de vvd

in elkaar flanste en nu slechts met grote moeite
los kan komen uit het rechtse kamp. Eigenlijk
kan men stellen dat de centrumkoers die is inge-
zet na 1945 en heeft geduurd tot de jaren ‘80 de
uitzondering was. De spilpositie die de KVP als
echte volkspartij had uitgebouwd maakte haar tot
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Concluderend kan men stellen dat het veran-
derend ideologisch karakter van PvdA en cda in
de richting van het neo-liberalisme van grote be-
tekenis is voor hun vermogen om kiezers uit ver-
schillende sociale klassen te verenigen. Als dat
wel lukt, zoals Lubbers, Kok en Bos hebben laten
zien, dan is dat eerder het resultaat van per-
soonskenmerken of een door de media gecreëerd
imago dan op basis van een duidelijk politiek
project met bijbehorende visie. Het is dus een
korte termijn-prestatie, en niet langer een struc-
tureel kenmerk van de sociaal-democratie en de
christen-democratie dat zij een brede klassenco-
alitie kunnen formeren. De PvdA en het cda zijn
middenklasse partijen geworden die voor een
groot deel in dezelfde electorale vijver vissen.

Toegegeven, het succes van de Nederlandse
economische ontwikkeling, de opbouw van de
verzorgingsstaat en de immigratiestromen heb-
ben die sociale structuur in Nederland drastisch
gewijzigd. Het is met name de opwaartse mobi-
liteit van de traditionele arbeidersklasse, de vor-
ming van een zeer brede middenklasse en het
ontstaan van een zeer diffuse en heterogene
nieuwe onderklasse die de oude strategieën van
de grote partijen bemoeilijkt. Maar het is van
grote betekenis voor de democratie in Neder-
land. Een groot deel van het electoraat wordt
structureel veronachtzaamd en keert zich lang-
zaam tegen het politieke systeem dat hen niet
langer vertegenwoordigd. Dit is duidelijk te mer-
ken in een toename van het politiek cynisme.
Om te voorkomen dat dit systematische conse-
quenties gaat krijgen voor de Nederlandse de-
mocratie moeten beide partijen opnieuw veel
tijd en moeite steken in pogingen de onder-
klasse politiek te mobiliseren en te integreren,
de solidariteit tussen de ‘haves’ and ‘have-nots’ te
herstellen. Wellicht dat een hernieuwde coalitie
van deze twee volkspartijen daar een eerste aan-
zet voor kan zijn. Ik hoop dat zij zich niet te veel
zullen laten afleiden door tijdelijke economische
tegenwind en begrotingsproblemen. Er staat
meer op het spel dan een begrotingsevenwicht
in 2007.

het middelpunt van het Nederlandse politieke
bestel en de vorming van het cda leek deze posi-
tie ook voor de toekomst veilig te stellen. Maar
het cda drijft sinds de jaren ’80 langzaam maar
zeker weer naar de oorspronkelijk confessionele
conservatieve hoek. Het accent is duidelijk ver-
schoven. Onder Lubbers en zijn inmiddels tal-
rijke opvolgers heeft het cda op programmatisch
vlak in grote lijnen liberale ideeën over de parle-
mentaire democratie, de staat en de marktecono-
mie overgenomen. Men heeft een groot deel van
het theocratische en corporatistische gedachte-
goed overboord gegooid en kiest steeds duidelij-
ker voor rough capitalism, voor de markt in plaats
van de staat, met alle sociale gevolgen van dien
voor de onderkant van de samenleving. Passend
in de oorspronkelijke ideologie is het cda de rol
van eigen verantwoordelijkheid en het maat-
schappelijk middenveld (lees de georganiseerde
belangen) steeds sterker gaan benadrukken. Net
als de PvdA blijft het cda (met uitzondering van
het korte leiderschap van Brinkman) nog wel het
belang van de onderlinge solidariteit van sociale
groepen benadrukken, maar tot daadwerkelijke
organisatie daarvan is weinig sprake meer. De
linkervleugel van het cda, die tot in de christe-
lijke vakbeweging reikte, is verlamd en versplin-
terd. De afbraak van de verzorgingsstaat, de pri-
vatisering van het publieke goed en de nadruk op
marktwerking heeft ook het cda verwijderd van
de onderklasse in Nederland. Alhoewel het cda

in haar propaganda zich zeer veel moeite getroost
het karakter van ‘brede volkspartij’ voor alle
Nederlanders te behouden zien we ook hier dat
het cda moeite heeft de ‘onderkant van de
samenleving’ te mobiliseren. Naast de eerder ge-
noemde problemen van het diffuse en gefrag-
menteerde karakter van deze onderklasse heeft
het cda nog het probleem dat haar christelijke
oorsprong in de weg staat bij de mobilisatie van
bijvoorbeeld Islamitische of Hindoestaanse kie-
zers. Langzaam maar zeker verliest ook het cda

haar oorspronkelijke karakter van volkspartij die
in staat is een klassencoalitie te bewerkstelligen
die een groot deel van het sociale spectrum be-
strijkt. 
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