
Het CDA beschouwt de door velen geopperde verdwijning van de 

links-rechts-tegenstelling als een aantrekkelijke kans voor herposi

tionering. Deze biedt ruimte voor profilering als 'gemeenschaps

partij' tegenover het individualistische liberalisme. Het is echter 

onwaarschijnlijk dat het CDA zich zal weten te onttrekken aan de 

links-rechts-tegenstelling. Kiezers plaatsen partijen nog steeds in 

sterke mate langs deze lijnen. Bovendien heeft het gemeenschaps

denken tot nog toe weinig concrete vertaling gekregen. 

D 
c link<;-rct~ht<;lcgcmtclling 

i<, al vaak achtcr-haald vcr-

klaard, maar de algclopcn 

Jarcn gchcurt dat met mecr 

ovcrtuiging..,krucht: in de pZ1ar"lc coalitic 

onthreckt het U)A al' grotc midden-

partij traditionelc vcr--

ha'i' en een crodcrc:ndc: conk.,.,ionclc 

1dentiteit cen aantrckkeliJk uitgang<,

punt. Het biedt ruimte voor de prolilc

ring van andere tcgcn<.,tc\lingcn. 

De in de chri<;tcn-democratic gewor

telde gcmeen<,chap<;zin zou daarhiJ 

ccn gocdc uitgang'-;po-.;itic 

n1octcn zijn voor ccn wcT

vcnde antithe-,e legcnovcr 

her (<,ociaal-1 lihcralc ge

lool in 111dividuali,ering 

en markt. 

deling<,conllictcn <,laan po

litick 111 de ,chaduw van 

link<,-noch-rccht'c vraag

.,tukken van inlra,tructuur 

en cthiek, en internatio

naal kri1gt de vraug ·,p/Jt~l is 

lcjP. na de val van de muur 

en 1n di.,cu.,.,ic' over mili

lJire vrcdc<;operatic:<, even

min een hcvred1gcnd ant

woord al., ·"''"1/ 1' ruj/Jt1 bij 

de prioritering van open Dr. P /)ekker 

Lr kunncn vek rcdcnen 

zip1 waarom dezc nieuwe 

tcgcn~tc11Jng nog nict zo 

uit de vert komt ot althan<, 

de kiczcr<, nog nict ma<;

'aal mobili,ecrt. In dczc 

hijdrage wordt .,lccht' in 

1nternationalc markten en nationale he-

Iangen 

Hct vcrdwi)nen van de link<;-recht.,·te

gen.,telling i' voor hct C:I)A al., mid

dcnparti) met c:c:n alblvende <,ocialc 

UJV 7 H 'IS 

ovcrwcg1ng gcgcvcn dat de link-,

rechr-,tcgcmtelhng te <,ncl i-, afge,chre

vcn en ten gcvolgc daarvan de ruin1tc 

voor llll'U\VC tcgcn".tcllingcn wordt 

ovcr.,chat. 
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Wie is links, wie rechts? 
Van oud-;her i-; de onderscheiding van 

link-; en recht-; een wezenlijke in de 

Nederlandse en West-Furopese poli

tick. In Nederland worden links en 

rechts traditioneel geassocieerd met 

ongclovig en conlcssioneel, cen voor

keur voor mecr en minder socialc en 

economische gelijkheid en voor mecr 

en minder politiekc en culturclc vrij

hcid I Middendorp I CJ<J I). Op has is van 

een wereldwijdc inventarisatie noemt 

La ponce I 198 I) onder andere: cgalitair 

ver-;u-; hicrarchisch, arm versus nJk, niet 

versus wei religieus, en discontinu'iteit 

ver-;us contim(ltcit. In hi<;tori-;ch ltali

aans pc1·specticf hlijft het voor Bobhio 

(I 996) in wezcn gaan om cen horizon

taal en cgalitair vcr-,u~ ccn vcrticaal en 

hicrarchisch maatschappijhceld. Rcchts 

onderscheidt zich niet door religiositcit 

en ook nict door vrijhcid ldat kcnmerkt 

gematigd links en 1-cchts tegenover ex

treem links en rechtsl, maar door cen 

voorlidde voor verscheicknheid. In het 

vcrlcngdc van strijdpunten uit hct vcr

lcden worden n1cuwe pol1tickc conflic

tcn en kwcstics in de links-rcchtsdi

mensie geahsorheerd. Links en rechts 

zip1 geen stellingnamen die vooralgaan 

aan de politick, maar in hct politicke 

stl·ijdveld krijgen ze hetekenis en hicdt 

de polariteit oricntatie aan politici, an

dere poht1eke part1cipantcn en aan hct 

toezicnd elcctoraat. Als samcnvattendc 

politickc positioneringcn hliJvcn de tcr

nlcn Vtltlg, ook a! i-; cr vaak grotc ovcr

ccn-,tcn1n1ing over wic en wat in de ac

tuclc politick 'links' en 'rechts' zijn 

Fvenals politici in Nederland ll'ellikaan 

en de KciJser 199H) hehbcn kiezers ver

schillcnde assm iaties hiJ de hcgrippen 

als hen wordt gevraagd zichzell te 

plaatsen in hct pol1t1ckc spectrum. 

De politieke zellplaatsing van burger-; 

moct dan ook onderscheiden worden 

van de links-rechtspmities die hen door 

onderzockers worden toegekend op ba

sis van een unitormc meting van hc

leidsvoorkeuren, doorgaans op sociaal

economisch gebied. 

Wat de zcllplaatsing hetrelt i-; er divers 

materiaal waaruit hlijkt dat cr gecn 

sprake is van cen trendmatige toenamc 

van het aantalmenscn dat zich niet kan 

of wil pbatscn. 

De tabcl op de volgcndc pagina laat 

zicn dat in de jaren ncgcntig wei nlin

dcr mcnsen zich links ol rechts plaatsen 

dan in de vooralgaande decennia. Met 

name de extrcmcn worden gemcdcn. 

Over de helc periode wordt de hevol

king gemiddeld icts link-;er. Dat geldt 

hlijkcns de cijlcrs onderin de tahel ook 

voor de aanhang van het C::DA I het nla

tcriaal geeft nict prijs ot dit komt om

dat C:DA-kiczers linkser worden ol <llll

dat recht-;e kiezers mindcr de voorkcur 

gcven aan het C:DAI. Llit de omvang

rijke gegcven-;hestanden van de NII'O

wcckpeiling hlijkt dat de gemiddelde 

links-rechtsposities van de aanhang van 

partijen dichter hiJ elkaar ziJn komcn te 

liggcn in de atgclopcn decennia. 

Link-; en rcchts zijn nog steeds hclang

rijk ter onder<,cheiding van de aanhang 

van partijcn. Dat hctckcnt nog nict dat 

partijcn ook als zodanig. in tcrmen van 

links en rechts, worden waargcnomcn 

dom de kiczcrs. Ook dat hlijkt het ge

val te zijn. Dat kan worden aangetoond 

n1ct gcgcvcn.., uit de nationalc kic

zersonderzocken. I )esgevraagd word t 

voortdurcnd door zo'n ncgcntig pro

cent van de gecnqucteerdcn aan de 

drie grote partijen i:n aa11 !)(,(, en 

Croenlink-; een plaats in het polit1eke 

links-rechtsspcctrum toegekcnd 1\let 

de plaatsing van de klcine C:hristeliike 

partijen hectt men iets mecr moe1te. 



Dat geldt ook voor de xenofobc popu

\istcn die zichzelf als 'Centrum' affiche

ren. Algezien van de laat'>tgcnoemdc 

groeperingen, staat bij de rcspondenten 

van de kiezer<,ondcrzocken het CPV 

gemiddeld voortdurend het mee>l 

polarisatie en dcpolarisatic. 

Daaruit volgt gcen wetmatigheid, maar 

wei de waar.,chuwing om nict a\ te snel 

een spoedig verdwijnen van de poli

ticke links recht'ipolariteit tc verwach

tcn. 

Li11ks-mhts{'osilics·' i11 {>rocwte11 111111111lc 1 H-70-jarii}W en <7il1thmu}crs umt dric {>ilrtijfli, 1970-1997 

1970 1975 I 'JHO I 'JH5 1992 ILJ'J3 19'!-+ 1'!'!5 I'J9(J 1997 

ell len zen linb 4 -+ (J 11 2 3 
gcmllttgd link-. 20 2-+ 27 2H 2(J 211 27 2') 27 29 
gccn von hctdc 22 27 21 22 27 31 30 2'! 35 30 
gccn mcnmg 14 Ill II 10 15 I 3 13 I .3 1.3 12 
gcmJttgd rccht'-> .3 I 2H 29 30 27 25 25 24 21 2-1 
zccr rccht<-. 9 7 5 -+ 3 2 2 2 2 

grocpcn nv...::t partijvoorkcurcn· 

l'vd;\ ( zccr/gcmatigd 1 !ink'-. 50 115 70 6-1 (J() I> I (J() Ill (JI 511 
mtddcn/gccn mcning 35 2h 22 25 31 35 21J .31 34 36 
\ zccr/gcmJllgd 1 rccht'-. 15 '! ') 10 ') -+ s 6 (J '! 

CllA 1

• 
1 zccr/gcmJtigd l !l!lk-., -+ ') H 6 (J 13 ') 15 
m1ddcn/gccn mcning 30 .H 27 2H 3H -+2 -+3 -l-+ 4') -+2 
1 zccr-'gcmJtJgc\ J rccht-. 6(J 5() ()() 6-+ 57 52 -+'! -+3 43 H 

VVll 1 zccr·gcm~ll1gd l l1nk..., Ill 5 IJ -+ H 5 1:1 
lllJddcn·gcctl mcn111g 30 .11 22 I(J 30 21 12 2'J .3'! 12 
1 zcLT· gcmatigd 1 rccht.... (JII I> I 71 7H (,(, 71 IJ 3 6.3 5.3 51J 

lk ... chouwt Ll zichzclt ell .... 'link< o! J]<., 'rccht<-.'-," Zc<., Jr1l\VOOrdmogcli)khcdcn ('gccn mcning' 

of, loot,tu. ., In ]<)/() Cll 1 ()/5 t'-. CI ).A. lTil <Jptclltng van tT'-.pondcntcn met ccn voorkcur voor /\RP CIILI 

ol KVI' 
Bron: 1\ogn_''-.'-.ivltctt en LOll'-.LTVJtt'-.llll' 1 l)70, Culturclc vcrJ.ndcringcn Ill NcdcrlJ.nd I '!75-1 '!'!7 

rechtc; en CroenL111b het meec;t links. 

WJt de grote pJrtijen hetretr. 'itJJt de 

VVI) het meesl recht'i en de l'vdA het 

meest link'i. Daartusc;en c;tJJn in gelijk

hlilvende volgorde (:J)A en \)(J{J Even

Jls hij de zeltp!JJt'iing vJn JJnhJnger'i 

vJn pJrtijen treedt ook hier convergen

tie of depolaric;Jtie op. i'Jrtijen worclt-n 

in her midden van de IJren negentig 

dichtcr hij e!kJJr gepiJJt'il dJn in het 

hegin VJn de jarcn tachtig. Dit spoort 

met de convergentic die is gcsignalcerd 

111 kwJnlttJttd ondcrzoek vJn vcrkie

ztng"'progranlnla'.... 1 Penning" en Kenlan 

I'!'!-+ I I ht onderzoek toont voor 

Wec;t-Lurope'ie Ianden nJ de Tweede 

Wereldomlog Jlwi'i'ielend perioden van 

t I JV ~ s 'lS 

Kansen van nieuwe tegenstel
lingen 
In het voorgaJnde ging het om de poli

tieke zelfpbat'iing van hurgerc; en hun 

politieke piJJtc;ing VJn pJrtijcn. ZoJ\c; 

gczegd zit ten daar vcr-.chillt-nde ideecn 

over de hetekenic; van 'Iinke;' en 'rcchtc;' 

Jchter Tu'i'ien bnden ver'ichilkn de hc

IJngrijkste hctckeni'>5en en in de tijd 

vcrJnderen ze ook. Zo -.peelt in Neder

!Jnd thJm contcc;-,ionaliteil hi1 de on

derscheiding vJtl Iinke; en recht'i vee\ 

minder een rol dJn in het begin VJn 

deze eeuw. Nieuwe c;tri[dpunten wor

den voortdurend gcah'iorheerd door de 

\inkc;-recht'idimensic. Dat gJJl niet van

zeit. AthJnkelijk van de JJndJcht die 
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de oudc kweqJe<; opei"·n i' cr bij de 

hestaande pJrlijen openhc1d voor 

lllCLIWC ]'-.'-,UC..,. 

Er worden n1euwe panijcn opgcncht en 

er onthrandt <;lrijd rond de n1euwe 

kweqie' binnen de hestaande panijcn. 

Na vcrloop van tijd is de links-reclw,

tcgcn'->tclling aangcpa<..,t: gruene purtijcn 

hlijken linbe partiJcn te zip1 geworde11, 

'nieuw linb' is verdwcnen maar zijn 

dm-l<,tellingcn zijn ondertu"cn 'typi,ch 

link< gcwordcn de vrouweJlemancipa

tic i' mel succcs vcrkaveld lcomcnsu<; 

over gclijke rcchtcn, pmilicve actic i<; 

link' gcworden en abortus hlijlt mel 

cuthana'lic ccn cthi..,ch cong\on1craot 

huiten de links-recht,ordeJ Stri)d

puntcn en partijen lm van de linb

rechtstegcmtelling hlqvcn in het poli

tlekc macht<,<,pel in de rcgel marginaal 

lethischc kwc,tiesl en instahiel (oude

ren) 

Het ah<;orpt1evc:rmogcn van her Nedcr

landse vcelpanijcnstclsel is groot gehlc

kcn. In het begin van de 

n1cn: lihcrtairi-..nlc vcr...,u'-. Jutoritari...,nlc 

materialisme \Trsu<; po<;tmateriali,me, 

poqmodernisnw versus lundamcnta

]i...,nlc, conlllllll1itari-..n1c vcr-.u'l individu

alisme, alsmede tegenstclllllgen rond de 

[uropese eenwording e11 de multicultu

relc <;amcnlcving Over elk van dczc 

nicuwc dinlCJl".ic..., vZllt vee! tc zcggcn. 

maar daarvoor onthreckt hicr de ,-uim

tc. I )c tcgcn-.tclling van conlnlunita

ri-,nlc vcr-;u-. individuali-.nlc j~., Jntcrna

tionaal, maar zekcr ook in t\cdcrbnd 

na hct aantrcden van het sociaal-libc

ralc kahinel Kok in I')') 1, hct intcTe<;

sanlq Tegcnovcr de 'doorgeschotcn' 

i nd ividut~l i'->cri ng en conlnlcrcia!J-.cn ng 

van dit kahinet worden door mel name 

hct C:[)A accentcn geplaatst op ge

mccnschapszlll, de hescherming van in

fonnelc en vri)willige <;ocialc verhandcn 

en op 'grcnzcn ztan de groci' I )at i'-1 

stellig nicl at te docn als een coJlserva

tievc positioncnng, die op termiJn 

slecht' zal lciden tot ccn positie van 

her C:DA rechts van de 

Jarcn zeventig <;tonden de 

D66, PI'R, PSI' als het 

ware al te wachtcn op JJJl-

hztng n1et 'nclP {HJiitic.., '-

Afgezien van 

gezinsbeleid en 

zondagsrust, is in de 

VVD Vergell)khare ac

ccntcn worden gcplaat<-.t 

door de klcine C:hristelijkc 

partijcn en door Croen

l.i nks \ Duyvendak 19Y71. 

Ln hocwel daJr meer ach-
ondcrwcrpen als milieu, 

emancipatie en dcmocrati

<;cring. lnmiddels kan men 

in Nederland len l)uits

landJ de links-rechtszelt-

praktische CDA

politiek van 

communitaristische 

tcr zit dZln ccn gclcgcn

heidscoalitie van opposi

tiepJrtiJen, JS het toch 

onwaarsch!Jnlijk dat zich 

hicr in ccn communitaris

tische pool rormeert lc-

plaat~ing van burger<, hctcr 

voorspellcn uil hun mate

riali-,ti<;chc ol postmateria

listi<;che waarde-orienlJ-

begeestering weinig 

te merken. 

ties dan uit hun kcrksheid or sociaJI-

economise he hclcidsvoorkeuren I Knut

sen I 'J'J51. 

h- zijn de laat<,tc jarcn vcrschillcnde 

nicuwe politicke dimcnsies ol tegen

stcllingen gesignalccrd I Zie biJvoor

hceld de hun del van Boven<; ct . a!. 

I I 'J'Hll. Om cr slcchts enkele tc noc-

genover de indJvidualisti

sche en lihcralc VVD en j)(,(, I met de 

l'vdA vcrdecld in het midden I fCilo

sol isch is hct wei cen Jardig idee en hct 

Ievert VJSuecl ook wei ecn mooicr poli

tick landschap op dan ccn enkclc links

rcchtslijn, maar lmachtsl-politick zit er 

toch niel in. Daarvoor hcdt hct ge

meenschapsdenkcn lc weinig prakti-

CllV7S'JS 



Ullks-rcc/Jtslcl}wstellinL} Zdl door 11/Cl/IPC strijdflluilm, uitdili}llll}en e11 /Jedreii}inL}m llilll 

bm1ktcr /Jii)Pm Pcrd!ldcren 1Joto llert \1crlwff) 

sche politicke comequcnties, z1jn de 

'comn1unnori.,ti...,chc ptlrtljcn' ovcrigcn'-J 

tc hctcrogccn, en j-, cr cigcnlijk tc \VCi

nig omstrcden. I )iscus<,ies over norm en 

en vvaardcn, -,ocialc cohco;,Jc en liPilso

l icty -,uggcrcrcn ccn breed 'vcrlangcn 

nilcr gcmccnschap' I Koenis 19971 in 

Nedcrlilnd in de J<llTn negentig. Lr is 

niet zozccr sprJke vJll cen nieuwc po

lcriteit als viln een verJndcrende tijd

gec'>l. Men kiln z;ch er hoog<,ten'> over 

verwonderen dill her C:\ )A Ji'> natuur

liJke voorhocdcparti) in dit verhJnd 

dilcr elcctorilill zo weinig prohjt van 

heclt. Fen IJctor is wellicht dat, alge

zicn vtln gczin...,hclcid en zondag-;ru-,t, 

in de praktische politick van de com

lllllnitari-..ti-,chc bcgcc...,tcring van hct 

C\);\ weinig te merken is. 

Tot besluit 
\)c geschehte dcpobri'>atic in de zelf

piJatsing van kiezcrs en in hun pcrccp

tie' Villl pJrtijcn is onvoldoende reden 

( I JV 7 s <JN 

om J<lll te nemcn dilt linb-rcchts Jls 

politick orii'ntaticmiddcl <,lerk JJn hc

!Jng hccft ingehoet Hct '\inb-rcchts

monopolic' (Beck 19931 wordt nauwc

lijk-; hcdrcigd Er zijn gcen nieuwc 

tcgcnstcllingcn in zicht die cen altcrn<J

ticl voor ot ccn gclijkwJardige aJnvul

ling op de dezc dimcmic kunncn vor

mcn. Wei kan worden verwacht dJt de 

links-rccht,tcgcmtclling VJn karaktcr 

h\ijlt vcrJndcrcn door nicuwc stri)d

puntcn lmcdi-;chc tcchnologicn, uitda

gingcn lnwlticulturclc sJmenlcving:) 

en hcdrcigingcn I intcrnJtionale econo

mic:). Mi.,schicn wordt gcmccmchaps

zin we\ mecr ondcrscheiclcnd, mis

schicn ook nict. Niet allcs wat bclang

riJk i'> wordt politick sailbm. 

Politick is voortzctting vJn de depolari

s<Jtic cen drcigend pcrspcctief Len re

prescntaticve democratic hecft tegcn

stcllingen nodig en die mocten nict te 

ingcwikkcld zijn, want anders verliczcn 

burgers hun hetrokkenheid. Ln dat zou 
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hijdragen aan 'nieuwe rolitieke tcgcn

stellingcn' van ccn geheel andere aard, 

namclijk geen tcgcnstellingcn van in

houdclijkc voorkcuren hinncn de roli

ticke arena, maar tegcnstcllingen tusscn 

groepen die de prcstatiemaatscharpij 

mentaal 'voorhij' zijn en grocpcn die er 

niet in mcc kunnen komcn. Voorhccl

den daarvan zijn de tegemtclling van 

postmodcrnismc en hmdamcntalisme 

hij lnglehart ( 1997) en van nicuwc 

progrcssiviteit en populistisch comer

vatismc hij Elchardus (19941. Aile 

gocdc dingcn van links en rcchts en ge

mccnschapszin en liheralitcit zijn daar 

vcrcnigd op een pool, maar de tcgcn

voctcrs zijn vcrvrcemd van de dcmo

cratischc politick en waar-;chitnlijk pas

sic! maar evcntucel ook gemohiliseerd 

door <;temmingmaker<,. Hct is tc hopcn 

cbt de links-rechtstegenstclling in de 

politick voldocndc intcgrerend vcrmo

gcn hehoudt en span- ning herwint om 

dat te vcrmijdcn. 

Dr P Dekker isfJOliticolooc} 
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