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Chnsten-democrat1e en andere parti]8n 

Bart Tromp 

De droevige 
onbuigzaamheid van 
het Nederlandse 
partijstelsel 

Het Nederlandse kiesstelsel maakt meer
derheidsvorming vnjwel onmogelijk. Het 
polarisatiestreven heeft hierin geen veran
dering kunnen brengen. De recente kabi
netscrisis brengt het partijstelse/ weer te
rug bij at. Het COA zit weer veilig en 
breeduit in het centrum van de macht. 

Vlak na de oorlog stelde een scherpzin
nige deelnemer een indringende dia
gnose van het Nederlandse partijstelsel 
zoals dat na de constitutionele hervormin
gen van 1918 gestalte had gekregen. Hij 
constateerde dat al voor 1940 de grate 
controverses in de Nederlandse politiek 
beslecht waren, of elke betekenis hadden 
verloren. Tot de eerste categorie rekende 
hij de schoolstrijd, de acht-urendag en het 
algemeen kiesrecht; tot de tweede de te
genstell i ng protectie/vrijhandel. T egel ij
kertijd was een kiesstelsel ingevoerd dat 
meerderheidsvorming bemoeilijkte, zo 
n1et onmogelijk maakte. Verkiezingspro
gramma's werden opgesteld, volkomen 
ernstig doordacht en eerlijk bedoeld, 
maar waarbij ieder tach wist dat het na de 
verkiezingen geen enkele partij gegeven 
zou zijn om haar program te verwezenlij
ken. 

Aan het woord is hier Willem Drees. Als 
-- schoorvoetend - oprichter van de 
PvdA legde hij duidelijker dan wie ook uit 
waar het de nieuwe partij om te doen was: 
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door haar bestaan de mogelijkheid te ope
nen dat de uitspraak van de kiezers niet ai
leen de zetelverdeling in de Tweede Ka
mer bepaalde, maar ook de samenstelling 
van de regering. Drees is na zijn aftreden 
als eerste minister steeds hartelijker ge
vierd als staatsman door degenen die 
hem in zljn tijd als premier aanvielen als 
partijman, te meer zo toen de breuk met 
zijn eigen partij onoverbrugbaar werd. 
Maar de Drees die in 1946 de oprichting 
van de PvdA begroette als opening van 
de mogelijkheid 'de meerderheid van het 
Nederlandse volk te omvatten' is altijd bui
ten die hulde gehouden. 

Deze hoop van Drees werd al in de ver
kiezingen van 1946 gelogenstraft. Wat de 
nieuwe partij erbij won naar 'rechts', ver
loor zij even hard aan 'klein links', toen ai
leen vertegenwoordigd door de CPN die 
tien (nu: vijftien) zetels veroverde. De 
'Doorbraak' was mislukt, althans gemeten 
aan de hoog gespannen verwachtingen 
van de meeste oprichters van de PvdA 
Van hen was Drees zonder meer de meest 
nuchtere gebleven. Maar zelfs hij had over 
de nieuwe partij gesproken als de mage-

B A G.M Tromp (1944) 1s un1vers1ta~r hoofddocent polltlco
log'e aan de RU Le1den. biJZOnder l1oogleraar theone en ge
sch1eden1s der 1nternat1onale betrekkrngen aan de Un1vers1-
te1t van Amsterdam en onder andere redacteur van Soc1a
l1sme en Democrat1e 
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lijk '\eidende kracht in onze staatkunde'. 
De mis\ukking van 1946 leidde tot een 

bewuste keus wat de politieke tactiek aan
ging. De PvdA van Drees stelde snel vast 
dat polariseren - zoals toentertijd bij 
voorbeeld voorgestaan en in praktijk ge
bracht door Hein Vos, een van de grond
leggers van het vooroorlogse Plan van de 
Arbeid, e\ectoraal noch beleidsmatig suc
ces opleverde, en dat een minder
heidspartij meer baat vond bij een meer 
'accommodatieve' stijl van politiek bedrij
ven. Zander twijfel werd deze keus eerst 
be'inv\oed en achteraf gerechtvaardigd 
door de toenmalige vernieuwingsgezind
heid van de KVP. Bij aile verschillen van 
opvatting en inzicht waren er meer dan 
voldoende mogelijkheden tot overeen
komst op de toen strategische terrein van 
beleid: wederopbouw, sociale zekerheid 
en buiten\andse politiek. 

Maar Drees heeft er nooit twijfel over Ia
ten bestaan dat het Nederlandse partijstel
sel wat hem betrof niet deugde, zolang het 
gebukt ging onder de erfzonde geen 
dwingend verband te leggen tussen partij
keuze en regeringsvorming. Hij deed 
geen paging het stelsel te verande
ren - waarschijnlijk omdat hij daartoe 
geen ree\e mogelijkheid zag. Maar hij 
bleef de rooms-rode kabinetten die hij pre
sideerde consequent aanmerken a is 'ka
binetten van gemengde samenstelling', 
en we\ 'om geen nauwere samenhang tus
sen de eraan deelnemende partijen te 
suggereren dan in werkelijkheid aanwezig 
was'. De term 'coalitiekabinet' zou zo'n 
verwachting we\ oproepen; ze verwees 
bovendien naar de 'bijzondere groepe
ring van rechtse partijen die jarenlang de 
naam coalitie droeg'. 

Als Drees later, in de jaren zestig, de 
strategie afwees om 'duidelijkheid' in de 
Neder\andse politiek te scheppen door 
middel van polarisatie die tot een links en 
rechts blok van partijen zou moeten lei
den, dan dus niet omdat hij te weinig radi
caal gezind was voor zo'n 'vernieuwing'. 
Wei omdat hij er op grand van eerdere er-
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varingen geen succes van verwachtte. 
Wijsheid op grand van ervaring heeft 

zijn plaats in de politiek, en dat is in het re
cente verleden meer dan eens vergeten. 
Maar zij werkt, in overmaat toegediend, 
verlammend. Oudgedienden uit het 
bestuur van de PvdA herinneren zich met 
een mengeling van ergernis en gelaten
heid hoe in de jaren zestig het inmiddels 
hoogbejaarde erelid van het bestuur frisse 
voorstellen de nek omdraaide met een be
toog dat iets soortgelijks, om niet te zeg
gen precies hetzelfde, ook a\ eens in 1926 
ter vergadering was geweest en toen aan
genomen, waarop een volstrekte misluk
king was gevolgd. 

Onvoorspelbaar 
De scepsis van Drees betreffende de po
gingen vanaf de jaren zestig, vanuit PvdA 
en D'66, het Nederlandse partijstelsel te 
democratiseren, is achteraf bevestigd. 
Maar zijn gelijk volgt daar niet uit. De situa
tie die in het midden van de jaren zestig 
ontstond was nagenoeg even open en on
voorspelbaar als die van 1945. De sta
biele verhoudingen tussen de vijf traditio
nele naoorlogse partijen, tot dan toe geza
menlijk altijd goed voor meer dan 90% 
van de kiezers, gingen te grande, en de 
sociale basis van het partijstelsel, de ver
zuiling, was aan het desintegreren. De 
confessionele partijen verloren de abso
lute meerderheid in de Tweede Kamer 
waarover zij sinds de invoering van het al
gemeen kiesrecht hadden beschikt. 

Het was noch verwonderlijk, noch on
verstandig dat in zo' n situatie anderen dan 
Drees op grand van precies dezelfde dia
gnose als de zijne uit 1945 voorstellen de
den die het functione\e equivalent bete
kenden van de oprichting van de PvdA. 
Niemand kon in het midden van de jaren 
zestig zeker weten wat de uitslag zou zijn 
van een nieuwe aanval op het bestaande 
partijstelsel, juist omdat belangrijke para
meters daarvan niet Ianger vast \agen. 

Wat wei geweten kon worden was de 
werking van de wellicht belangrijkste pa-
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De situatie in de jaren 
zestig was even open als 
die in 1945. 

rameter van het partijstelsel, het kiesstel
sel. De extreme vorm van evenredige ver
tegenwoordiging van het Nederlandse 
stelsel werkt sterk centrifugaal. Enkele 
tienduizenden stemmen volstaan om een 
partij in de Tweede Kamer te krijgen. Zo'n 
stelsel is buitengewoon ongunstig voor de 
vorming van alternatieve electorale allian
ties, een van de methoden die in de jaren 
zestig werden bedacht om 'duidelijkheid' 
in de Nederlandse politiek te scheppen. 
Het enige wat hier zoden aan de dijk kon 
zetten, was een wijziging van het kiesstel
sel in de richting van een meer centripe
taal stelsel dat minder de afspiegeling van 
partijvoorkeur onder de kiezers produ
ceert dan regeringsvorming mogelijk 
maakt. 

Voorstellen in die richting maakten deel 
uit van de hervormingsvoorstellen van 
0'66 en oak de PvdA. De Staatscommis
sie Cals-Donner, de institutionele vertaling 
van het staatsrechtelijk vernieuwingsstre
ven in de jaren zestig, kwam uiteindelijk 
met het voorstel Nederland in te delen in 
twaalf kiesdistricten. Daarbinnen zou 
evenredige vertegenwoordiging gelden, 
maar de Kamerzetels zouden niet Ianger 
verdeeld worden op basis van de natio
nale uitslag. Dit systeem zou in het voor
deel hebben gewerkt van met name de 
confessionele en de progressieve par
tijen, als zij tenminste elk voor zich een 
stembusakkoord aangingen. 

Toen het kabinet-De Jong de voorstel-
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len van de Staatscommissie weigerde 
over te nemen - omdat het vond dat de 
denkbeelden van de verschillende stro
mingen nag niet waren gekristalliseerd -
werden deze als initiatief-wetsontwerp 
vanuit de Kamer ingediend door PvdA, 
D'66 en PPR. Naast dit beperkte distric
tenstelsel maakte van dat antwerp de ge
kozen formateur deel uit, en de initiatiefne
mers legden tussen beide een onlosma
kelijke koppeling. Toen het laatste punt 
werd verworpen, trokken zij het voorstel 
voor een beperkt districtenstelsel in, hoe
wei daarvoor waarschijnlijk wei een meer
derheid was gevonden. 

Daarmee waren de pogingen het Ne
derlandse partijstelsel met behulp van 
staatsrechtelijke hervormingen in meer 
democratische zin te veranderen uitge
put. De andere weg, die van partijpolitieke 
strategie en tactiek, had vanaf dat mo
ment - gegeven het zware gewicht van 
het kiesstelsel - een geringe kans op 
succes. Men kon zich daarom toen al af
vragen of de weigering de beide hervor
mingsvoorstellen te ontkoppelen niet een 
zwaarwegende vergissing is geweest van 
de vernieuwers. 

Polarisatie 
De tweede weg was die van de polarisa
tie. Over de dysfunctionele effecten van 
deze strategie, niet het minst voor de kam
pioen daarvan, de PvdA, is al veel ge
schreven, zeker door mij. Hier is het echter 
de plaats om op te merken dat deze strate
gie in de kern rationeel was. Door de te
genstellingen en meningsverschillen met 
andere partijen te accentueren zou de kie
zer een heldere keus worden geboden; 
de partijen zouden zich aldus gedwongen 
zien onderlinge allianties te sluiten en die 
in de vorm van stembusakkoorden aan de 
kiezer te presenteren. Wat de vernieuwers 
voor ogen stand was een Westminster
democratie, een tweepartijenstelsel 
waarin verkiezingsprogramma en rege
ringsprogramma identiek konden zijn en 
regeringsvorming de tijd kostte die nodig 
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was om van het House of Parliament naar 
Buckingham Palace te rijden. 

Merkwaardig is niet aileen dat dit model 
van parlementaire democratie in de eerste 
twintig naoorlogse jaren in Europese poli
tiek zowel als politicologie als ideaal werd 
beschouwd. Merkwaardig is ook dat de 
Nederlandse vernieuwers van de jaren 
zestig dit ideaal voor ogen stelden op het 
moment dat het Britse partijstelsel al min
der aan de ideale voorstelling ervan be
gon te beantwoorden. 

De rationele kern van de polarisatie
strategie als een instrument ter verande
ring van het partijstelsel was aanwezig zo
lang er een redelijke kans op succes be
stand, zolang de strategie !outer instru
menteel werd gehanteerd en voorzover zij 
ook realistisch was, dat wil zeggen: de 
strategie moest niet tegenstellingen tus
sen partijen produceren, maar bestaande 
verduidelijken. Aan die eerste voor
waarde werd tot het eind van de jaren ze
ventig voldaan. De vrije val van de confes
sionele partijen bleef doorgaan. De stabili
satie bij de verkiezingen van 1977 had 
een tijdelijke kunnen zijn; pas bij de verkie
zingen van 1981 en 1982 werd onmisken
baar dat de teruggang van het confessio
nele stem men tot staan was gebracht. Pas 
toen was de kans op vernieuwing van het 
partijstelsel verkeken. 

Aan de tweede voorwaarde werd al 
vanaf het eerste moment niet beantwoord 
Polarisatie bleek voor de PvdA niet aileen 
een tweesnijdend zwaard; het zwaard liep 
ook nog door in het gevest en sneed in de 
hand van wie het hanteerde. De paradox 
was deze: een instrumenteel gebruik van 
de polarisatietactiek veronderstelt een 
hierarchische en streng gedisciplineerde 
partij, een partij dus uit het tijdvak van de 
door de vernieuwers zo verafschuwde pa
cificatiepolltiek van de verzuiling. In par
tijen die zichzelf wilden democrat1seren 
moest polarisatie wei naar b1nnen slaan, 
en werd het zuiver instrumentele gebruik 
ervan naar buiten toe nagenoeg onmoge
lijk. Het was met dit middel onder deze 
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omstandigheden net zo gesteld als met 
oorlog in de twintigste eeuw: zolang - als 
in de negentiende eeuw - de buiten
landse politiek in handen lag van een 
kleine elite die op basis van het staatsbe
lang beslissingen nam, was oorlog als een 
instrument van politiek hanteerbaar en be
heersbaar. De oorlogen van twintigste 
eeuw werden gevoerd op basis van ideo
logie en ideaal, omdat de gehele bevol
king er in betrokken werd. Zij werden on
beheersbaar en totaal. 

Tijd van Troebelen 
En de derde voorwaarde? Wat waren de 
grote politieke scheidslijnen, de scheidslij
nen van het karakter waaraan Drees in 
1945 refereerde, d1e na de Nacht van 
Schmelzer - waterscheiding tussen pa
cificatietijdvak en de daaropvolgende Tijd 
van Troebelen - de progressieven, con
fessionelen en liberalen verdeeld hieid? 
Nieuwe paradox: het grote thema van 
toen waren de politiek-staatsrechtelijke 
hervormingen die de uitdrukking van 
zulke sche1dslijnen hadden moeten zijn 
Natuurlijk waren er inhoudelijke, program
matische verschillen tussen de partijen. 
Maar zij vormden geen alles overheer
sende scheidslijn. De eerste helft van de 
Tijd van Troebelen viel samen met de he
gemonie van het sociaal-democratisch 
denken in de pol1tiek Terecht heeft Daudt 
erop gewezen dat het kabinet-De Jong, 
met de invoering van de Algemene 

Sociaal-democratisch 
denken was kenmerkend 
voor de jaren zestig en 
zeventig. 
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Bijstandswet en de Wet Universitaire 
Bestuurshervorming, de meest progres
Sieve naoorlogse wetgeving in Nederland 
op ziJn naam schreef. Later, in de eindfase 
van het kabinet-Den Uyl, kwamen de 'vier 
hervormingsvoorstellen' die de PvdA aan
voerde als lakmoesproeven van progres
sieve gezindheid, niet te voorschijn als be
WIJzen van de noodzaak tot polarisatie; de 
tactiek van polarisatie noopte tot uitvin
ding van die hervormingsvoorstellen. Ook 
daarna zouden strijdpunten als de statio
nering van kruisvluchtwapens en de on
middellijke sluiting van kerncentrales uit
gevonden worden om de polarisatie te 
rechtvaardigen, in plaats van andersom. 

Een complicerende factor bij de beoor
deling van dit geheel is het door elkaar 
heen I open van polarisatie als strategie tot 
partijpolitieke tweedeling en polarisatie als 
tactiek tot stemmenmaximalisatie; het lijkt 
erop dat naarmate de laatste succesvoller 
werkte, de eerste daardoor steeds verder 
uit het gezicht verdween. De strategie 
richtte zich op de doorbraak in het poli
tieke midden; de tactiek zoog de poten
tiele kiezers weg van een klein links dat in
middels de omvang van de CPN in de eer
ste naoorlogse verkiezingen had over
schreden. 

Polarisatie als cultuur 
Tenslotte was er polarisatie als politieke 
cultuur, en de dominantie daarvan binnen 
de PvdA heeft in de loop van de jaren de 
rationele kern van de strategie steeds ver
der onder de grand gedrukt. 

In de eerste helft van de jaren zestig 
werd er binnen de Chinese Communisti
sche Partij een intensief debat gevoerd of 
'een scheidt zich in twee' als politiek
filosofisch principe het primaat had boven 
het 'twee voegen zich in een'. Mao stelde 
het eerste voorop, zijn tegenstanders het 
tweede; of liever gezegd zij stelden dat na 
de noodzakelijke scheiding er een even 
noodzakelijk moment van verzoening 
moest komen. Dit logische slotstuk van 
elke polarisatie-strategie en -tactiek had 
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echter geen equivalent in de cultuur van 
de polarisatie, hoezeer Den Uyl, die dat 
als geen ander in de PvdA besefte, daar
voor ook - vanaf zijn formidabele strijd
schrift over de smalle marge van demo
cratische politiek - voor ijverde. 

Met de totstandkoming van het CDA 
was de eerste fase van de vernieuwings
strijd voorbij. De staatsrechtelijke zowel 
als de partijpolitieke methode waren 
mislukt. Pas nu begon Drees echt gelijk te 
krijgen; als het Nederlandse politieke stel
sel door z' n elasticiteit zo onveranderbaar 
was gebleven, dan lag dat echter niet ai
leen aan dat bestel, maar ook aan de me
thoden waarmee de vernieuwers het te lijf 
gingen. Daarin ligt zijn ongelijk. De waar
heid van het bovenstaande bleek nog veel 
duidelijker in de tweede fase van de Tijd 
van Troebelen. 

Die brak eigenlijk al voor de verkiezin
gen van 1977 aan. T erwijl de drie confes
sionele partijen aan een wanhoopspact 
werkten lieten de drie progressieve par
tijen het na hun tour de force, gezamenlijk 
'Keerpu nt '72', afweten wat betreft partij
concentratie. AI in het najaar van 1973 
sloot de PvdA de verdere opmars in de 
richting van de 'Progressieve Volkspartij' 
uit; in het voorjaar van 1977 werden de 
laatste elementen van een stembusak
koord met de PPR door deze gedemon
teerd. Voortaan had de vernieuwingsstra
tegie geen positief doel meer, maar 
slechts een negatief: de totstandkoming 
van een nieuw confessioneel centrum te 
verhinderen. Als het CDA in angst was 
verwekt, was het in onzekerheid geboren 
en werd het voorlopig in schaamte opge
voed. Toen het er was, was het nog lang 
niet zeker dat het zou blijven. Daarvoor 
waren de inwendige politiek-culturele, in
houdelijke en persoonlijke tegenstellingen 
vooreerst nog te groat. 

Opnieuw was de strategie van de PvdA 
in eerste instantie dus niet irrationeel of ai
leen maar hoogmoedig. In de politiek 
moet men, net als in de zakenwereld, ge
bruik maken van de kansen die er zijn. 
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Kansen war en er, oak al mochten zij niet al 
te hoog worden geschat; zeker niet na het 
mislukken van de formatie van het 
kabinet-Den Uyl II. Die mislukking is een 
ramp geweest voor de Nederlandse sa
menleving en voor de PvdA; of het CDA er 
daardoor op achteruit is gegaan is twijfel
achtiger. In het speciale aan Den Uyl ge
wijde nummer van Socialisme en Demo
cratie Uanuari 1989) wees Willem Breed
veld op een weinig opgemerkt effect van 
de polarisatie-cultuur: het feit dat de inhou
delijke verschillen tussen PvdA en CDA in 
1977 eigenlijk gering waren. Een tweede 
kabinet-Den Uyl had, nadat de stofwolken 
van de formatie waren gaan liggen, 
hoogstwaarschijnlijk het karakter van een 
normaal 'kabinet van gemengde samen
stelling' gekregen. Het had de sanering 
van de verzorgingsstaat onder de druk 
van de financieel-economische crisis eer
der, en met meer maatschappelijke steun, 
ter hand kunnen nemen dan nu is ge
beurd; de eerste manoeuvres in die rich
ting waren immers al in 1976 begonnen 
met Duisenbergs een procent-operatie. 
De PvdA was dan gedwongen geweest 
de nieuwe sociaal-economische realitei
ten als structurele (in plaats van conjunctu
rele) ontwikkeling onder ogen te zien, iets 
waaraan zij nu pas na het echec van het 
kabinet Van Agt-Den Uyi-Terlouw toe
kwam - net als het CDA. 

Hete adem 
Het kabinet-Van Agt-Wiegel voerde im
mers, opgejaagd door de CDA-fractie, die 
de hete adem van de PvdA in de nek 
voelde, een beleid waarvan de aanvoer
ders altijd beweerden dat het typisch so
cialistisch was als anderen dat deden. Fi
nancieringstekort en werkloosheid stegen 
nu tot ongekende hoogte. De PvdA-strate
gie tegen het CDA maakte nu gebruik van 
middelen die haar door de nieuwe partij 
op een presenteerblaadje werden geof
freerd. Het is dan moeilijk weigeren; dat 
vraagt een karakter dat in de politiek 
schaars voorhanden is. Het resultaat van 
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de strategie was de integratie en discipli
nering van het CDA tot een gesloten, cen
trum-rechtse en zelfbewuste partij. Als Piet 
Steenkamp terecht tot erelid van het CDA 
is benoemd omdat de partij er zonder hem 
niet zou zijn geweest, dan hoort de CDA 
oak het inzicht op te brengen Max van den 
Berg een Penning van Verdienste - ere
lid gaat in dit geval nu eenmaal niet - uit 
te keren, omdat zonder hem het CDA niet 
was gebleven. 

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de 
twee grate strijdpunten tijdens de tweede 
fase van de Grote Polarisatie niet door de 
PvdA, maar door het CDA werden uitge
vonden. De kwestie van de kruisvluchtwa
pens kon tot unieke grootheid komen door 
interne onenigheid en onduidelijkheid in 
het CDA. Aileen een liefhebber van het 
dualisme als Drees zou iets moois kunnen 
zien in het in onwetendheid van elkaar op
trekken van de CDA-bewindsman op De
fensie en de CDA-fractie, een operatie 
waarvan de 'Vertrekpunten' der fractie zo
wel de paging van de minister saboteerde 
om het voorgestelde aantal kruisvluchtwa
pens en Pershings-11 te halveren als de 
fracties van PvdA en D'66 dwong op te 
schuiven tot het fundamentalistische 
'neen, nooit'. In de verschrikkelijke besluit
vorming die toen volgde had de eenheid 
en het voortbestaan van het CDA vrijwel 
steeds absolute voorrang boven de bui
tenlands politieke kwestie waar het eigen
lijk om te doen was. Het CDA werd pas ge
red, toen IKV en PvdA aantoonden dat zij 
precies de verkeerde helft van Nederland 
wisten te mobiliseren, namelijk die waarin 
zich geen CDA-aanhang ophield. 

De tweede kwestie, die van het sociaal
economisch beleid, is al ter sprake ge
weest. Het is nag steeds verbijsterend hoe 
het CDA door de brutaliteit van het eerste 
kabinet-Lubbers gered is; een kabinet dat 
de noodklok luidde en tot een geheel an
der beleid opriep alsof de meeste minis
ters ervan, de minister-president voorop, 
niet verantwoordelijk waren voor de puin
hoop die zij bij hun aantreden plotseling 
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Chnsten-democratte en andere partqen 

aantroffen. Het CDA en zijn voorgangers 
zit al tenslotte vanaf 1918 onafgebroken in 
de regering; de VVD sinds 1958, uitgezon
derd 1965-1966 en 1973-1977. 

Verbijsterend, maar geslaagd. Ge
slaagd ook vanuit het oogpunt der ver
nieuwers: in de jaren tachtig deed het con
fessionele midden precies waar zij zo lang 
vergeefs om gevraagd hadden. Het 
maakte het zittende kabinet tot inzet van 
de verkiezingen en sprak zich v66r de ver
kiezingen uit voor de meest gewenste re
geringssamenstelling daarna. 

De centrale vraag voor het Neder
landse partijstelsel is of deze opstelling 
van het CDA een blijvende verworvenheid 
zal zijn dan wei de laatste stuiptrekkingen 
van een Tijd van Troebelen, die met de 
verkiezingen van 1986 in ieder geval 
ogenschijnlijk beeindigd is. 

Die vraag is inmiddels beantwoord, en 
wei door de VVD, die in dit verhaal groten
deels buiten beschouwing is gebleven. In 
de Tijd van Troebelen profiteerde deze 
electoraal meer dan wie ook van de neer
gang van de confessionele partijen. Te
zelfdertijd verdiende ook Wiegel het ere
metaal van het CDA: hij accepteerde voor 
ziJn partij de rol van rechtervleugeladju
dant, zonder daarvoor iets wezenlijks aan 
de nieuwe partij terug te vragen. Dit bleek 
een andere manier dan die van de PvdA 
om het oude partijstelsel weer op de been 
te helpen onder het voorwendsel het te 
willen veranderen. Zo' n verandering bleef 
ook bij dena 1977 gestolde verhoudingen 
in beginsel mogelijk: wanneer de VVD zich 
vriJ zou maken uit de eigenlijk hopeloze 
positie waarin z1j door Wiegel was gema-
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noeuvreerd: het enige alternatief voor op
positie was een coalitie met het CDA. Oat 
geeft geen grote machtsbasis in het ver
keer met de grotere partner. Aileen wan
neer een PvdA-VVD-combinatie tot de 
mogelijkheden zou gaan behoren heeft 
de VVD een kans uit haar zelfgekozen ver
domhoekje te komen. De consequentie 
daarvan zou zijn dat het partijstelsel als
nog een fundamentele wijziging zou on
dergaan, al zou het resultaat een ander 
zijn dan dat waarvoor de vernieuwers van 
de jaren zestig zich zo hebben uitgesloofd. 

Tot die strategie leek Joris Voorhoeve 
twee jaar geleden te hebben besloten, en 
voor wie dat wenste te zien deed de VVD 
behoedzame stappen die daarin pasten. 
De kabinetscrisis die de VVD in mei ver
oorzaakte maakte echter aan elke bewe
ging van de VVD in de richting van het po
litieke centrum een eind. Geheel op tilt 
gesteld door hun permanente tweede 
rangs-positie in de coalitie, deden de VVD
kamerleden precies datgene wat die posi
tie vereeuwigt. Het gevolg is dat het Ne
derlandse partijstelsel terug is bij af. Het 
CDA zit weer veilig en breeduit in het cen
trum van de macht en kan dat doen op ba
sis van 30% van het electoraat, terwijl 
KVP, ARP en CHU in hun tijd nog meer 
dan 50% van de stemmers achter zich 
moesten hebben. lk weet niet voor wie het 
een schrale troost is dat het die riante posi
tie meer aan PvdA en VVD dankt dan aan 
eigen verdienste. 
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