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Over de relaties tussen straat en staat wordt zelden positief bericht. In het be

gin van de jaren negentig was er sprake van een 'ldoof en vorig jaar van een 'op

stand van de burgers' tegen de 'gevestigde politiek'. Daar tussenin en ook nu 

weer regent het klachten over de arrogantie en de doofheid en blindheid van 

politici en de onverschilligheid, het consumentisme en de verwendheid van de 

burgers. In dit artikel kijkt Paul Dekker naar houdingen binnenin de bevolking. 

Geven internationale cijfers en tijdreeksen van bevolkingsenquêtes aanleiding 

om te spreken van een afkeer van de politiek in de Nederlandse bevolking? 

Daarbij kan afkeer twee betekenissen hebben: zich ongeïnteresseerd afwenden 

van de politiek of een (groeiende) weerzin voelen tegenover de politiek en poli

tici. In geen van beide betekenissen is er sprake van een groeiende afkeer van 

de politiek. Zelfs de politieke gebeurtenissen van het voorjaar van 2002 kunnen 

moeilijk worden gezien als gevolg van een langer toenemende onvrede. Ze ge

ven eerder blijk van een toeschouwersdemocratie met een zelfbewust publiek. 

De risico's hiervan zijn vrijblijvend kiesgedrag en besmettelijk cynisme. Om de 

aanwezige betrokkenheid in betere banen te leiden is verdere democratisering 

en versterking van de civil society geboden. 

Hoe is het gesteld met de tevredenheid over het functioneren van de nationale de

mocratie? Tabel 1 toont voor Nederland en vijf andere Europese landen de ont-

Gemiddeld ligt de wikkelingen. De cijfers laten een paar opmerkelijke veranderingen zien. Daarbij is 

tevredenheid eind meestal wel een verhaal te bedenken, bijvoorbeeld bij de daling van de tevreden-

2002 op hetzelfde heid in West-Duitsland na de hereniging en in België na de schandalen medio ja-

niveau als vijf-en- ren negentig. Gemiddeld ligt de tevredenheid eind 2002 (de meting vond in de 

twintig jaar eerder. herfst pI aa ts) op hetzelfde niveau als vij fen twin tig j aar eerder. Nederland springt 

er niet uit. Ons land is eind 2002 relatief minder tevreden dan in andere jaren, 

maar er is geen sprake van een sterk oplopende ontevredenheid die als het ware 

in 2002 tot uitbarsting moest komen. 
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TABEL 1 Tevredenheid met de democratie, 1977-2002, bevolking van 18 jaar en 
;> 

ouder (in %)a ~, 

'" 
1977 1981 1985 1989 1993 1997 2000 2002 '" '" '" 

Nederland 70 62 58 74 69 71 69 67 "" ;> 

Denemarken 68 71 71 70 81 79 75 88 
z 
0 

'" 
Groot-Brittannië 61 53 54 61 51 72 64 65 

" 0 

West-Duitsland 81 75 75 79 57 50 66 73 
-; 

België 64 43 55 63 51 30 61 73 '" '" 
Frankrijk 50 61 48 57 43 49 63 59 

a 'Zeer' en 'tamelijk' tevreden met de wijze waarop de democratie in eigen land functioneert. 

BRON: EUROllAROMETERS 7,16,23, 31/31A, 39,0, 48,0,54.1 EN 58,1; GEWOGEN RESULTATEN. 

Tabel 2 biedt voor een korte periode vergelijkende cijfers over 'institutioneel ver-

trouwen'. Naast drie politieke instituties heb ik uit een langere lijst drie andere 

geselecteerd. Om het overzicht te behouden zijn naast Nederland alleen 

Denemarken en België opgenomen. 

TABEL 2 Vertrouwen in instituties, 1997-2003, bevolking van 18 jaar en ouder (in %)a 

1997 1999 2000 2001-v 2001-n 2002 2003 

politieke partijen Nederland 41 42 42 34 36 38 34 

Denemarken 32 29 33 35 36 37 39 

België 10 17 23 18 19 24 23 

het [nationale] parlement 

Nederland 66 65 62 66 70 60 54 

Denemarken 62 56 60 56 73 66 71 

België 21 27 44 44 57 46 46 

de [nationale] regering 

Nederland 68 66 64 72 62 46 

Denemarken 54 42 53 64 59 58 

België 16 24 42 53 45 45 

grote ondernemingen 

Nederland 55 55 48 45 39 44 37 

Denemarken 57 37 59 58 56 53 52 

België 3] 49 42 38 43 42 41 

de vakbonden Nederland 64 62 64 48 59 56 56 

Denemarken 52 51 60 57 49 52 54 

België 37 38 52 44 41 43 49 

de televisie Nederland 74 86 72 71 75 72 73 

Denemarken 69 73 62 73 71 68 70 

België 71 79 65 73 76 71 67 

a Gevraagd wordt voor 17 (in 200016 en in 200315) instellingen ofmen daar eerder wel vertrouwen 

of eerder geen vertrouwen in heeft. Vermeld worden de percentages 'eerder wel vertrouwen' in 
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plaats van 'eerder geen vertrouwen' en 'weel niet' van alle respondenten die over 12 (in 2003 11) in

stituties een uitspraak deden. 

BRON: LUROBAROMETER 48.0 (NAJAAR 1997), 51.0 (VOORJAAR 1999), 54.1 (NAJAAR 2000), 55.1 (VOOR

JAAR 2001),56.2 (NAJAAR 2001), 57.1 (VOORJAAR 2002) EN 59.1 (VOORJAAR 2003), GEWOGEN RESUL-

TATFN. 

België laat na 1997 een herstel van politiek vertrouwen zien, In alle drie de landen 

is het vertrouwen in parlement en regering eind 2001 groter dan een halfjaar er

voor en erna, wellicht door een toegenomen behoefte aan bescherming door de 

overheid na de aanslagen van 11 september. Nederland wijkt af van de andere 

twee landen door een verdere daling van het vertrouwen in parlement en vooral 

regering na het voorjaar van 2002, Een afname is er ook ten aanzien van grote on

dernemingen, maar dat geldt niet voor de televisie en de vakbonden en ook nau

welijks voor politieke partijen. Ook gezien gegevens uit andere landen is afne

mend politiek vertrouwen geen Europese trend; in Nederland lijkt de recente 

afname eerder een gevolg dan een oorzaak van de gebeurtenissen van 2002. 

Tabel 3 bevat tot slot alleen voor Nederland twee indicatoren voor politieke be

trokkenheid en een aantal opvattingen die getuigen van een negatieve houding 

tegenover politiek en politici. 

TABEL 3 Politieke betrold<enheid en opvattingen, 1977-2003, ldesgerechtigden in Nederland (in %) 

1977 1981 1986 1989 1994 1998 2002 2003 

Doft meestal mee als 'er in gezelschap over (rege-

rings)-problemen in ons land gesproken wordt' 41 48 50 47 50 45 62 61 
luistert met belangstelling: 40 38 36 40 38 40 32 33 
Acht de kans (zeer) groot dat men zelf iets 

zou proberen te doen als 'de Tweede Kamer 

een wetsontwerp [behandelt) dat u zeer 

onrechtvaardig of verkeerd vindt': 14 12 17 11 24 25 22 28 
acht de kans klein (maar niet zeer klein): 23 30 31 43 45 45 39 46 
Is het (zeer) eens met de volgende uitspraken: 

'Kamerlid word je eerder door je politieke 

vrienden dan door je bekwaamheden' 44 41 44 40 42 42 55 46 
'Ministers en staatssecretarissen zijn 

vooral op hun eigen belang uit' 30 30 34 31 37 33 39 31 
'Kamerleden bekommeren zich niet om de 

mening van mensen zoals ik' 48 44 43 41 44 41 52 40 
'De politieke partijen zijn alleen maar 

geinteresseerd in mijn stem en niet in mijn mening' 53 53 49 46 52 52 59 48 
'Mensen zoals ik hebben geen enkele invloed 

op de regeringspolitiek' 51 52 52 49 47 46 46 42 

BRON: NATlONALF KIUZERSONDERZOl'K '977-2003 (SKON); GEWOGl'N RESULTATEN 
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Er is eerder een 

toename dan een 

afname van de 

politiel<e betrol<

kenheid. 

Medio 2002, begin 2003 wordt er meer dan voorheen over politiek en problemen 

in het land gesproken. De neiging tot protesteren was al eerder toegenomen en 

blijft in deze jaren hoog. Medio 2002 zijn de kiezers cynischer over politici dan in 

1998 , maar de steun voor de betreffende uitspraken is na de verkiezingen van ja

nuari 2003 alweer terug op het niveau van 1998. Opvallend is dat de als laatste 

weergegeven mening, dat men zelf geen enkele invloed op de politiek zou heb

ben, zonder onderbreking afneemt. Deze trend en de toegenomen protestbereid

heid betekenen niet dat burgers thans meer invloed hebben of zo nodig vaker zou

den proberen uit te oefenen, maar ze duiden wel op een toegenomen politiek 

zelfbewustzijn. 

2002 

De zojuist gepresenteerde tijdreeksen tonen bepaald geen toenemende afkeer van 

de politiek. Er is eerder een toename dan een afname van de politieke betrokken

heid. Er zijn schommelingen, maar er is geen duidelijke trend in het wantrouwen 

en cynisme. Tijdreeksen van scp-enquêtes leiden voor de periode 1975 - 2002 tot 

dezelfde conclusies. Wel laten deze enquêtes in het najaar van 2002 in vergelij

king met twee jaar eerder een aanzienlijk grotere ontevredenheid zien met 'de re

gering' en met het functioneren van de overheid. Gezien de toestanden in het ka

binet van dat moment, kan men aan die cijfers echter geen bijzondere betekenis 

toekennen. 
Hoe verhouden de over de hele linie geruststellende bevindingen zich tot de mani

festaties van publieke onvrede in de eerste maanden van 20027 Enige twijfel bij de 

enquêtebevindingen is wel op zijn plaats, gezien de waarschijnlijkheid van een 

sterker afnemende bereidheid onder politiek onverschilligen om aan enquêtes 

mee te werken. De toename van politieke betrokkenheid wordt daardoor wellicht 

overschat, maar het is uiterst onwaarschijnlijk dat een feitelijke aflzeer van de po

litiek erdoor zou worden gemaskeerd. Ter verklaring van de turbulentie van 2002 

lijkt veeleer van belang dat bestaande politieke alternatieven veel kiezers niet 

meer bonden en boeiden. Er werd bovendien een aantrekkelijke nieuwe mogelijk

heid geboden om bestaande, maar niet persé toegenomen, politieke onvrede te ui-

ten. 
Daarbij valt te bedenken dat ondanks al het gepraat over electorale opstanden en 

revoluties 83% van de stemmers op 15 mei 2002 niet voor de LPF koos en dat de 

17% die het wel deed dat niet om dezelfde reden zal hebben gedaan. Het electo

raat van de LPF zal voor een deel hebben bestaan uit mensen die simpelweg kozen 

voor de partij die voor hen al langer belangrijke kwesties aan de orde stelde, waar

schijnlijk vooral kwesties rond immigratie en integratie. Daarnaast zullen er men

sen zijn geweest die uit een meer diffuse nlaatschappelijke onvrede of weerzin te

gen de 'gevestigde' politiek op de LPI' stemden. En er zullen strategische stemmers 

zijn geweest die bij minder grote collectieve verwachtingen op een andere partij 
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zouden hebben gestemd. En mensen die minder strategisch wilden horen bij de 

vernieuwingsbeweging die op gang leek te komen. En dan zullen er ook nog kie

zers zijn geweest die vonden dat de politiek wel wat levendiger kon of die een bui

tenstaander eens een kans wilden geven. En dan waren er waarschijnlijk ook nog 

mensen die eigenlijk vrij plotseling vonden dat ze in de voorafgaande jaren niet 

meer inkomen hadden willen hebben. maar een kortere wachtlijst voor hun. al of 

niet virtuele. zieke oude moeder. 

Zij het omdat er een inhaalslag plaatsvindt wanneer verwaarloosde aanleidingen 

voor ontevredenheid onderwerp van publieke discussie worden. zij het uit een ze

kere verveling van het publiek. zij het omdat mensen worden meegesleurd door 

de dynamiek van verkiezingsstrijd en wisselingen van het opinieklimaat, er kan 

zich een ontevredenheid manifesteren waarachter geen ingrijpende veranderin

gen schuil hoeven te gaan. 

De toeschouwersdemocratie 

De manifestatie van onvrede en de electorale verschuiving van 2002 vormen als 

zodanig niet persé een probleem. Sterker, het gemak waarmee een nieuwe groepe

ring in het parlement en in de regering kwam, zou men ook wel eens positiefmo

gen waarderen als blijk van grote responsiviteit van het politieke systeem. In de 

vluchtigheid van 'de opstand' en de snelle wisselingen van de politieke stemming 

van 2002 werden echter wel de risico's zichtbaar van een 'toeschouwersdemocra

tie' met een zelfbewust publiek. De officiële politiek is voor de meeste mensen 

niet veel meer dan een via de media waargenomen schouwspel. Daar is waar

schijnlijk weinig aan te veranderen, erger nog: bij een verdere Europeanisering zal 

de politiek vaker een schouwspel zijn met onbekende acteurs en een nogal onbe

grijpelijk script. Politici moet er alles aan gelegen zijn om het schouwspel begrij

pelijk, relevant en spannend te maken. Mede dankzij de media lukte dat in de ver

kiezingsstrijd van begin 2003 aardig. 

Als kiezers of actievoerders kunnen burgers zich soms tijdelijk in een bijrol op het 

grote politieke toneel wanen, maar een grote voortdurende geïnvolveerdheid van 

het publiek is niet reëel. Dat is een bron van frustratie voor veel burgers, want de 

normen van politieke betrokkenheid liggen hoog, politici wekken graag de sug

gestie dat 'de burger' serieus wordt genomen en in de enquêtecijfers geven de bur

gers zelf blijk van een groeiend politiek zelfvertrouwen. Dat laatste kan een ui

ting zijn van ideeën over goed burgerschap, maar het kan ook voortkomen uit het 

zelfbeeld van moderne oordeelsbekwame burgers waarmee vanzelfsprekend over

al rekening wordt gehouden. 

Soms leiden de hoge eisen van betrokkenheid tot passiviteit. Zo bleek in een on

derzoek onder niet-stemmers dat de norm datje moet gaan stemmen nog volop 

leeft, maar dat daar de eis is bijgekomen dat je bewust en goed geïnformeerd je 

stem uitbrengt. Dat laatste is vaak teveel gevraagd en de opvatting dat de politiek 
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De steun voor een 

referendum is nu 

duidelijk groter dan 

dertig jaar geleden. 

één pot nat is, kan een goede reden zijn om niet te hoeven stemmen. De vanzelf

sprekendheid van de individuele opvatting en het ontbreken van verbanden waar

in burgers elkaar bij de behartiging van gemeenschappelijke belangen dwingen 

tot serieuze politieke oordeelsvorming, bevorderen vluchtige meningsvorming. 

Eerder bevestigd dan kritisch ondervraagd in de privé-sfeer komen burgers als me

diagebruiker gemakkelijk tot nogal vrijblijvende oordelen. Die liggen dan ook niet 

zo vast, zo bleek in focusgroepen die we twee jaar geleden organiseerden met 

stemmers en niet-stemmers. Enerzijds vormden ze de basis voor een nogal besmet

telijk cynisme als er gepraat werd over de politiek en politici in het algemeen, an

derzijds gaven concrete politieke dilemma's aanleiding tot nuance en mildheid 

en serieuze discussies. 

Democratisering en civil society 

Wat kan men doen om de frustraties en het cynisme van de toeschouwersdemo

cratie te verminderen? Iets waaraan al gewerkt wordt, zij het niet met eenieders 

instemming, is de introductie van meer plebiscitaire elementen in de 

Nederlandse politiek. Motieven daarvoor zijn de internationale achterstand van 

Nederland op dit gebied, het willen vermijden van de verdenking van regenteske 

angst voor het gewone volk en van het verdedigen van een gesloten elitedemocra

tie. In tabel 4 wordt de steun vermeld voor een drietal staatkundige vernieuwin

gen. Voor alle drie is er voortdurend een meerderheid te vinden. De steun voor een 

referendum is nu duidelijk groter dan dertig jaar geleden. Juist referenda zijn ge

schikt om vraagstukken te politiseren en de toeschouwersdemocratie spannender 

te maken. 

TABEL 4 Steun voor staatkundige vernieuwing, 1972-2003, bevolking van 

18 en ouder (in %) 
1972 1998 2002 2003 

Is het (helemaal) eens met de volgende stellingen 

De minister-president moet rechtstreeks door de 

kiezers worden gekozen 61 53 53 58 

De burgemeester moet worden gekozen door de 

inwoners van de gemeente 60 71 71 71 

Over sommige, voor ons land belangrijke beslissingen 

moet door de kiezers zelf worden gestemd, het 

zogenaamde referendum 63 81 81 78 

BRON: NATIONAAL KIEZERSONDERZOEK 1972 EN 2003 (SKON) EN CULTURELE VERANDERINGEN IN NE

DERLAND 1998 EN 2002 (SCP); DEEtS GEWOGEN RESULTATEN 
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Daarnaast, en daar wordt vooral lokaal aan gewerkt, lijkt de ontwikkeling van 

meer discursieve vormen van beleidsontwikkeling geboden. Te denken valt aan 

'burgerfora', 'consensusconferenties', 'deliberative polls', 'Planungszellen' en ande

re constructies waarin min of meer willekeurige groepen burgers zich samen met 

een politieke kwestie bezighouden. Van dergelijke vormen van representatieve de

mocratie, die dwingen tot discussie en belangenafWeging, mag men verwachten 

dat ze niet alleen een meer bevredigende participatie voor de direct betrokkenen 

opleveren, maar dat ze in bredere kring politiek cynisme en burgerlijk ongeduld 

kunnen verminderen. 

Tot slot lijkt uitbreiding van het belang van participatievormen buiten de officië

le politiek, in de civil society, voormalig het maatschappelijk middenveld, noodza

kelijk. Politiek kan verlangens naar medezeggenschap en zelfbestuur slechts zeer 

beperkt accommoderen. Politieke en maatschappelijke betrokkenheid blijft onbe

nut. Overdreven verwachtingen van zelfbeschikking en van de eigen invloed in 

politiek en maatschappij kunnen slechts beperkt worden gematigd door een ap

pèl op rede en fatsoen. Een frequenter algemeen beroep op 'eigen verantwoorde-

Nodig lijkt vooral lijkheid' zal daarom ook weinig helpen. Nodig lijkt vooral een versterking van vor-

een versterking van men van maatschappelijk zelfbestuur in de woonomgeving en het beheer van 

vormen van maat- collectieve voorzieningen. Dat moet burgers dwingen tot een afWeging van hun 

schappelijk belangen, aanleiding geven tot reële discussies over politieke dilemma's en, naar 

zelfbestuur in de mag men hopen, enig begrip kweken voor het gemodder van de politici en helpen 

woonomgeving en voorkomen dat de officiële politiek fungeert als kop van jut voor gekrenkte poli-

het beheer van tieke eigendunk. 

collectieve 

voorzieningen. Samenvattend: de enquêtegegevens in dit artikel bieden weinig grond voor som

bere verhalen over een algehele afkeer van de politiek, maar de gebeurtenissen 

van 2002 tonen wel de risico's van een toeschouwersdemocratie met een betrok

ken en zelfbewust publiek. Om die betrokkenheid te benutten en door frustraties 

gevoed politiek gedrag te vermijden is verdere democratisering en versterking van 

de civil society geboden. 

Prof dr. P. Dekker doet als medewerker van het Sociaal en Cultureel Planbureau en als hoog

leraar van de Universiteit van Tilburg onderzoek naar politiek en civil society. Voor meer tijd

reeksen, analyses en literatuurverwijzingen zij verwezen naar www.scp.nl waar o.a. de publi

catie Niet-stemmers uit 2002 en de participatiehoojdstukken in het Sociaal en Cultureel 

rapport 2002 en De sociale staat van Nederland 2003 beschikbaar zijn en binnenkort een pu

blicatie over politieke onvrede beschikbaar komt. 
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