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H. A. F. M. O. VAN MIERLO 

Niet bijzonder en daarom relevant 

De uitslag van de Europese verkie

zingen bevestigde het beeld van 
0'66 in de opiniepeilingen: stabiel 
laag. De belangrijkste vraag hierbij 
is of deze situatie structureel is of 
politiek-conjunctureel. Anders ge
zegd: is 0'66 als een mogelijke poli
tieke optie uit de gedachten van de 
kiezers verdwenen - op een kleine 
kern na - of is er in principe nog 
steeds een potentiële bereidheid om 
op 0'66 te stemmen, die zich even
wel op dit moment om verschillen
de, niet noodzakelijkerwijs blijven
de, oorzaken, niet uitdrukt in een 
effectieve keuze voor de partij? Een 
onderzoek van het NIPO enige tijd 
geleden, geeft een helder antwoord 
op die vraag. Gevraagd naar de 
keuze op dit moment, geven de 
geënquêteerden ons onverdroten 
het gebruikelijke minieme per
centage van het laatste jaar. Op de 
vraag een partij te noemen, waar
van ze het ondenkbaar achten, dat 
ze daar ooit op zouden stemmen, 
scoort 0'66 met 12 procent het 
laagst van alle partijen. Tenslotte 
werd gevraagd om enkele partijen 
te noemen, tussen welke hun keuze 
zou gaan, als er over een paar jaar 
verkiezingen zouden zijn. De optel
som van de keren dat een partij ge-
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noemd werd, brengt 0'66 op de die 0'66 als mogel~~~hl~~er-
derde plaats, na PVDA en CDA en 
vóór de VVD, die vierde is. Nu is 
deze uitslag op zichzelf helemaal 
niet zo opzienbarend. Vanaf het 
ontstaan van 0'66 is uit onderzoe
kingen altijd het beeld naar voren 
gekomen dat voor veel Nederlan
ders uit alle richtingen 0'66 een 
tweede keus is, in die mate zelfs dat 
in de eerste jaren na de oprichting 
voortdurend vastgesteld werd dat 
- wanneer een tweede stem uitge
bracht zou kunnen worden - zoals 
in sommige landen mogelijk is, 0'66 
in die categorie de grootste partij 
zou zijn . Het heeft me altijd geïn
trigeerd uit welk oordeel over de 
partij deze tot niets verplichtende 
populariteit moet worden ver
klaard. Hoe dan ook, juist het feit 
dat de uitslag van dit onderzoek 
niets bijzonders is voor 0'66, is het 
enige relevante aspect daarvan. 
Immers, het betekent dat de partij 
- ondanks de lage pol(l)s - bij de 
kiezers op de achtergrond voort
leeft, zoals zij dit in het verleden 
heeft gedaan, met alle potenties tot 
ups en downs, die zij ook in het ver
leden heeft gehad. Ons probleem is 
niet het verkrijgen van bekendheid 
of sympathie, ons probleem is het 
wekken van wat Amerikanen noe
men: the urge to vote for. 
Uit de kwantitatieve uitsplitsingen 
naar politieke herkomst van hen, 

wegen, valt een tweede conclusie te 
trekken, nl. dat de plaats in het 
politieke spectrum, waar 0'66 
wordt gezien en herkend - en zo 
men wilt: bemind - duidelijk links 
van het midden is. Links en midden 
zijn begrippen waarvan de klank
waarde in de eerste plaats verwijst 
naar ideologieën en politieke par
tijen, in dit geval PVDA en CDA. 

Zonder de betekenis van die klank
waarde te ontkennen, denk ik toch 
dat de kiezers voor 0'66 met links 
in de eerste plaats bedoelen: her
vormers en met midden: redelijk
heid die bestuurbaarheid mogelijk 
maakt. 
Iedere partij die in de buurt van het 
politieke midden z'n plaats heeft, 
heeft in het proces van de machts
vorming grote moeite met het 
zichtbaar maken van z'n identiteit. 
Nog zwaarder wordt de opgaaf, 
wanneer die identiteit bestaat uit 
bouwstenen die zo ongelijksoortig 
en bijna controversieel van aard 
zijn als redelijkheid en hervor
mingsdrift. Toch is het onze op
dracht - in trouw aan ons zelf en 
aan het beeld dat de kiezers voor 
ogen hebben - om in ons pro
gramma en de keuze van onze men
sen, een symbiose van beide ele
menten tot stand te brengen, zon
der dat ze elkaar tot een slap af
treksel maken. 
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