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].GRUI]TERS 

Een gekozen premier; 
actuele beschouwingen 

over een 'oud' idee 

In 1967 voerde de nieuwe partij D'66 verkie
zingscampagne met het instituut van de gekozen 
premier als een van de voornaamste propaganda
punten. De vraag, wie na de verkiezingen voor de 
Tweede Kamer regeringsleider zou worden , be
hoorde niet langer beantwoord te worden door 
middel van ondoorzichtig overleg tu en kamer
fracties en partij-organen in steeds wisselende com
binaties, maar moest rechtstreeks aan de kiezers 
worden voorgelegd. De gedachte sloeg blijkbaar 
voldoende aan bij de spraakmakende gemeente om 
ook hel politiek bedrijfin beweging te brengen; het 
kabinet-De] ong - aangetreden na de verkiezingen 
van februari 1967 - stelde een Staatscommissie voor 
de Grond- en Kieswet in, die er tot begin 197 I 
menig uurtje aan besteedde. Haar voorstel om de 
kiezers bij gelegenheid van Tweede-Kamerverkie
zingen ook een uitspraak te laten doen over de per
soon van degene die 'zal worden belast met de lei
ding van het te vormen kabinet ' l kwam ondanks de 

inpassing van een dergelijke 'verkiezing' in een 
overigens traditioneel systeem van regeringsvor
ming, tegemoet aan de bij D '66 levende wensen. 
Een jaar later vindt men dit advies van de Staats
commi sie terug in Keerpunt, het ' regeerakkoord 
van de progressieve drie '; in 1974 is het verwerkt in 
een nota van het kabinet-Den Uy!. De Tweede Ka
mer doet op dit punt echter een negatieve uitspraak 
over de regeringsnota en ondertussen wordt D '66, 
de politieke gangmaker van de staatsrechtelijke 

• Hel N 1 PO slelde mij gegevens ler beschikking uil zijn archicr. 
T vens kon ik voor dil a rtikel gebruik maken van de resullalcn 
van een NiPo-peiling, die werd gehouden in de lweede week van 
januari Ig80 en welke spcciaal bClrekking had op de wenselijk
heid van en gekozen premier en op d e uitkomsten van een 

hervorming bij de verkiezingen voor de Provinciale 
Staten van maart 1974 bijna weggevaagd. Er valt 
een stilte rond 'de gekozen premier'. 

Toch is het idee niet zonder uitwerking gebleven. 
Het heeft invloed gehad op de poli tieke opvattingen 
en het gedrag van de kiezers zo goed als op de wer
king van ons politieke stelsel. Aan de hand van 
bekend en nieuw enquête-materiaal* wil ik in dit 
artikel enkele aspecten daarvan bekijken. 

Uit een recente peiling (zie verder) blijkt, dat 
ongeveer tweederde van de kiezers voorstander is 
van de invoering van het instituut van de gekozen 
premier. Dat is meer dan - voor zover mij bekend 
ooit eerder bij een enquête is gebleken. 

Voor het eerst werd de vraag aan een representa
tieve steekproef van Nederlandse kiezers voorge
legd na de Tweede-Kamerverkiezingen van febru
ari 1967. Naast andere voor tellen werd toen ook 
het oordeel gevraagd over de volgende stelling2 : 

'De kiezers moeten voortaan niet alleen dekamerle
den kiezen, maar ook de minister-president.' 
voor tegen geen mening of geen antwoord 

50% 37% 13% 
Enquête gehouden van 16 februari tot en met 2 
maart 1967. 
Omvang van de steekproef: 4292. 

In opdracht van de G PO (Gemeenschappelijke Pers 
Dienst) legde Makrotest in 1969 een vraag van ge
lijke strekking voor aan een steekproef van kiezers3 : 

evenLu elc verkiezing van d e premier. Dil arlikel beoogt geen 
overzichl van die peilingsresulla len le zijn. Daarloe raadp lege 
men een arzonderlijke NIPo-publikalie , A8gg / 2g. 
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'Waar geeft u nu de voorkeur aan, dat de minister
president rechtstreeks gekozen wordt of dat hij -
zoals nu al het geval is - door de formateur bepaald 
wordt?' 
voor tegen 

55% 35% 

weet niet/geen opgave 
[0% 

Enquête gehouden in september [969. 
Omvang van de steekproef: 2326. 

De vraagstelling van [969 i duidelijk niet gelijk aan 
die van [967. Toch mag verondersteld worden dat 
de stijging van het aantal voorstanders ook verband 
houdt met de populariteit die D'66 in het najaar 
van [969 genoot. Volgens de Makrotest-enquête 
sprak [3,7 % van een totaal van [756 ondervraag
den, die een voorkeur uitspraken voor een partij, 
zich uit voor D'664 • En in die dagen was ~degekozen 
premier' nog heel duidelijk een programmapunt, 
waaraan in het bijzonder deze aanhangers van D'66 
gehech t waren; 7 [ % van hen verklaarde zich voor
stander. 5 

In 1971 wordt een poging gedaan om een voor
schot te nemen op de staatsrechtelijke hervormin
gen, die D'66 bepleit. PvdA, D'66 en PPR presen
teren voor de Tweede-Kamerverkiezingen van 
apri l 197 [ een schaduwkabinet met Den Uyl als 
premier en Van Mierlo als vice-premier. De uitslag 
van de verkiezingen viel voor elk van deze drie 
partijen tegen. De PvdA wint, na ruim 4jaar op
positie, slecht 2 zetels en komt op 39. D'66 behaalt 
niet de in 1969 nog verwachte verdubbeling, maar 
moet met een stijging van 7 naar 1 1 zetels tevreden 
zijn. De PPR tenslotte blijft op 2 zetels steken. Den 
Uyl en Van Mierlo blijven in de schaduw van de 
oppositie. 

De Nederlandse Stichting voor Statistiek legde 
ten behoeve van de Werkgroep Nationaal Verkie
zingsond erzoek in [97 1 de volgend e vraag voor aan 
een steekproef6: 
'In hoeverre ben t u het eens met de volgende bewe
ring? D minister-president moet rechtstreeks door 
de kiezers worden gekozen.' 

voor tegen 

50% 39% 

geen opgave 
[1 % 

Enquête gehouden in april (na de verkiezingen van 
28 april 1971 ) en mei [971. 
Omvang van de steekproef: 1980. 

Zonder meer een opvallende gelijkenis met het re
sultaat van 1967. 

In [972 komt het kabinet-Biesheuvel ten val. In 
november zijn er weer verkiezingen en opnieuw 
proberen 'de progressieve drie' van hun kant ook de 
personele bezetting van de regeringsposten tot inzet 
van de verkiezingen te maken; onder leiding van 
Den Uyl treedt een deelkabinet op. 

Na de verkiezingen wordt de vraagstelling van 
[971 , eveneens door de Nederland e Stichting voor 
de Statistiek, herhaald 7 : 

'De minister-president moet rechtstreeks door de 
kiezers worden gekozen .' 
voor tegen geen opgave 

60 % 29 % [1 % 
Enquête gehouden in november (na de verkiezin
gen van 29 november 1972) en december 1972. 
Omvang van de steekproef: 1605. 

De progressieve drie behalen gezamenlijk de be
scheiden winst van 4 zetel (PvdA: + 4; D '66: - 5; 
PPR: + 5) ' Er komt een kabinet-Den Uyl, maar dat 
eerst na een moeizame en vooral langdurige forma
tie. 

Datkabinetvaltin maart 1977 uiteen. Deverkie
zingen worden op het 'normale' tijdstip in mei 1977 
gehouden. Er is één CDA-lijst met Van Agt als lijst
trekker. De PvdA heeft Den Uyl als lijsttrekker en 
'Kies de minister-president' al een van haar leu
zen. Van 'de progre sieve drie ' wordt niets meer 
vernomen; D'66 is ' het redelijk alternatief. 

Het wa nu Interact (Dongen) dat ten behoeve 
van de Werkgroep Nationaal Verkiezingsonder

zoek dezelfde vraag als in [97[ en 1972 aan een 
s teek proef voorl egd eS: 
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'De minister-president moet rechtstreeks door de 
kiezers gekozen worden. ' 

voor tegen geen opgave 

57 % 35% 8% 
Enquête gehouden in mei 1977 (voor de verkiezin-

gen van 25 mei 1977) ' 
Omvang van de steekproef: 1856. 

Er komt ondanks tien zetels winst voor de PvdA, na 
opnieuw een zeer langdurige formatie, een kabinet

Van Agt / Wiegel; Den Uyl en Terlouw voeren hun 
fracties aan in de oppositie. Over 'de gekozen pre

mier' wordt niet meer gesproken. 
Toch blijkt bij nader onderzoek, dat de populari

teit van een rechtstreeks door de kiezers gekozen 

regeringsleider zeker niet is afgenomen. Injanuari 
van dit jaar vroeg het NIPO aan een steekproef uit 
het ederlandse electoraat en kreeg de volgende 

resultaten: 
'Zou u er voor of tegen zijn als voortaan de kiezers 
ook zouden kunnen stemmen op wie zij het liefi t als 
de volgende minister-president willen hebben? ' 

voor tegen geen opgave 

65 % 25% 10% 
Enquête gehouden in de tweede week van januari 

1980. 
Omvang van de Steekproef: J 073. 

De conclusie van de verschillende enquêtegege
vens, die sedert 1967 verzameld werden , kan geen 
anderezijndan dat een verandering in ons constitu
tioneel bestel waarbij een gekozen premier zou wor
den geïntroduceerd , althans onder de kiezers, op 
een meerderheid kan rekenen, die het vereiste van 
tweederde - nodig voor de grondwetswijziging -

benadert. Met de successen of teleurstellingen die 
D'66 bij verkiezingen beleeft, lijkt dat zeker in de 
jaren zeventig weinig van doen te hebben. Eerder 
moet men mijns inziens kijken naar de ontwikkeling 

van de politieke praktijk. De kiezer wordt steeds 

meer vertrouwd gemaakt met de gedachte dat hij 

bij gelegenheid van de Tweede-Kamerverkiezin
gen een uitspraak doet over aard en samenstelling 

van de regering, die daarna zal optreden. Dat be
gint al als er nog maar sprake is van een regerings
cri is, of die nu dreigt te ontstaan door een conflict 

binnen de regering - dus tussen de ministers onder
ling - ofals gevolg van een geschil tussen de regering 
en een meerderheid van de Kamer. Nog voor het 
werkelijk tot een crisis komt, houden politici en 
commentatoren rekening met de 'noodzaak' van 

nieuwe verkiezingen. Sedert de 'nacht van Schmel
zer ' heeft de mening post gevat, dat verkiezingen in 
geval van regeringscrisis gehouden moeten worden. 

In 1972 is naar die norm gehandeld en in 1977 is 
alleen het geringe tijdsverschil tussen maart en mei 

1977 reden geweest om dein maart ontstane crisis te 
laten 'oplossen' door de gewone periodieke verkie
zingen van mei. * 

Meer recent wordt de afloop van de discussies 

tu sen de regering-Van Agt en de groep van de 
' loyalisten' binnen de CDA-fractie in de Tweede 
Kamer steeds weer in hoge mate bepaald door de 

vermoede gevolgen van verkiezingen, die bij een 
'uit de boot vallen van de loyalisten' noodzakelijk 

heten. 
Met zulke verkiezingen verheft men de kiezer tot 

oplo ser van een regeringscrisis. Als men dan ook 

nog schaduw- of deel kabinetten presenteert, in 

Amerikaanse stijl televisiedebatten organiseert die 
de aandacht naar de leiders van twee grote groepe
ringen trekken en tenslotte zijn partijleuzen aan

past ('kies de minister-president') , dan 'suggereren 
ook die verkiezingen zelf dat de kiezer rechtstreeks 
een antwoord moet geven op de vraag wie het land 
straks zal regeren en niet op de vraag wie namens 
hem daarover zal gaan onderhandelen. 

Misschien duiden de positieve antwoorden op de 
hierboven vermelde enquêtevragen over de geko
zen minister-president voor een groot deel op een 
simpele bevestiging van een al als werkelijk ver
meende praktijk. Een aanwijzing in die richting 

* Wel werd de Tweede Kamer ontbonden , zodal de nieuwe 
Kamer praktisch onmiddellijk na de verkiezingen bijeen kon 
komen ; anders had daarmee gewachL moelen worden lOL ep
lember. 
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kan het feit zijn dat er bij de NIP o-enquête van 
januari jl. betrekkelijk weinig verschil bleek tussen 
de aanhangers van de vier grotere partijen, als het 
gaat om de vraag of de Nederlandse kiezers de 
mini ter-president rechtstreeks moeten kiezen. 

Voor of tegen geko<.en minister-president: 
zou nu voor tegen geen N 

stemmen opgave (aantal) 

PvdA 74% 18% 8% 276 
CDA 68 % 25 % 7% 260 
VVD 47 % 47 % 7% 105 
D'66 67 % 29% 5% 123 

In ieder geval is 'de gekozen premier' geen bijzon
der D'66-issue meer. Eerder is er verband met de 
mate waarin de kiezers zichzelf links of rechts in
schalen ('u ziet hier zeven hokjes tussen de woor
den links en rechts, wilt u op deze chaal aangeven 
hoe links, rechts of daar tus en uw eigen politieke 
richting ligt?' ). 
Voor of tegen geko<.en minister-president: 

voor tegen geen N 
opgave (aantal ) 

links 
(posities !- 3) 75 % 21 % 4% 330 
midden 
(positie 4) 63 % 28 % 9% 287 
rechts 

(posities 5-7) 60% 32% 8% 344 

Ook hier geen scherp verschil tu sen de politieke 
richtingen. Zowel ter linker- als ter rechterzijde 
vind t men ruime meerderheden voor een gekozen 
minister-pre ident. 

Het mag dan zo zijn, dat de meeste kiezers a l gerui
me tijd - en zelfs in toenemende mate - voorstan
ders zijn van een gekozen minister-president en mis
schien zelfs voor wat betreft een niet onbeduidend 
aantal het gevoel hebben dat verkiezingen ook een 
rechtstreekse uitspraak inhouden over de nieuw te 

vormen regering, de gegevens waarover we be
schikken wijzen eerder op een toenemende discre
pantie tussen die wens en dat vermoeden enerzijds 
en het eindresul taat van de jongste kabinetsforma
ties anderzijds. 

In 1967 was er waarschijnlijk nog geen vui ltje aan 
de lucht. Zijl tra wa toen onmiskenbaar de popu
lairste politicus van ederland. Hij was premier 
van een overgangskabinet, kon rekenen op ruime 
steun in de Kamer en werd alleen maar geen minis
ter-president, omdat hij zelf de voorkeur gaf aan de 
functie van presiden t-directeur van de Nederlandse 
Bank. 

Bij een enq uête, die ik kort na de verkiezingen 
van februari 1967 met het bureau Veldkampj 
Marktonderzoek opzette, werd de verkiezing van 
een premier gesimuleerd. Aan de geënquêteerden 
werden een reeks paren van namen voorgelegd met 
daarbij voor twee paren de volgende uitkomsten 9 : 

'Zoudt u van ieder paar willen aangeven welke van 
de twee u het liefste minister-president zag wor
den?' 

Zijlstra 53,4 % Schmelzer 41,4% 
Den Uyl 29,2% Den Uyl 38,7% 
geen keuze 17 ,4% geen keuze 19,9% 
Enq uête gehouden in februari 1967 (na de verkie
zi ngen van I 5 februari 1967). 
Omvang van de steekproef: 2447. 

Zelfs de in die dagen niet alom populaire Kvp-er 
Schmelzer krijgt in de steekproefde voorkeur boven 
Den U yl. Zelfs zonder de populaire Zijlstra zouden 

de confessionele partijen in 1967 op een gekozen 
premier uit hun kring hebben mogen rekenen. Wei
nigen dachten toen nog aan De Jong. Die trad pas 
op na een mislukte formatiepoging van Bie heuvel, 
maar zelfs het kabinet-DeJong kan achterafbezien 
wat zijn ontstaan betreft, weinig conflict met de wil 
van de kiezers in de weg gelegd worden. 

Ook de formatie- ' 7! , die resulteerde in het kabi-
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net-Biesheuvel, komt waarschijnlijk niet in conflict 
met de wil van de kiezers, zoals die zich in een 

rechtstreekse verkiezing van de mini ter-president 
geuit zou hebben. 
Het 1 po legdeop 15 februari 1971 - ongeveer tien 
weken voor de verkiezingen - een steekproef van 
kiezers de vraag voor of men voor minister-presi
dentde voorkeur geeft aan Biesheuvel (de informele 
kandidaat van de confessionelen) of Den Uy!. Ge
combineerd met de vraag naar de partij waarop 
men zou stemmen , ziet het resultaat er als volgt 
uit10 : 

'Op wie zoudt u temmen voor minister-president?' 
Biesheuvel Den Uyl geen 

keuze 
totaal 
steekproef 45 % 34% 21 % 
zou stemmen op: 
KVP 61 % 19% 20% 
PvdA 18% 72% 10% 
VVD 72% 9% 19% 
ARP 86 % 2% 12% 
CHU 78% 8% 14% 
D'66 4 1% 48% 11 % 
Ds'7° 49 % 37% 14% 
Enquête gehouden op 15 februari 1971. 
Omvang van de steekproef: 1022. 

Merkwaardig genoeg is de dan nog zeer aanzienlij
ke aanhang van D '66 ongeveer gelijkelijk verdeeld 
overde twee politici , terwijl toch D'66 en PvdA met 
de PPR een schaduwkabinet met Den Uyl als aspi
rant-premier presenteren. 

AI dan het kabinet-Biesheuvel gevormd wordt 
en een jaar later weer ten val komt, gaat de strijd , 
minstens voor 'de progressieve drie' , om een her
nieuwde poging een kabinet-Den U yl tot stand te 
brengen. Zoals al eerder opgemerkt, de progressie
ven winnen 4 zetels en binnen degroep van drie is er 
een duidelijke verschuiving: D'66, dat niet zo Den 
Uyl-minded is, verliest zwaar, de andere twee win-

nen. Maar of dat ook de weerspiegeling is van een 
voldoende verschuiving van de voorkeur van de 

kiezer ten gunste van Den Uyl als premier, is op 
zijn minst een zinnige vraag. Jammer genoeg ont
breken mij uit die belangrijke periode (de jaren 

1972 en 1973) min of meer beslissende gegevens. 
Het weinige dat beschikbaar is, wijst op een negatief 
antwoord. 

Ten behoeve van de Werkgroep ationaal Ver
kiezingsonderzoek stelt de Nederlandse Stichting 
voor Statistiek na afloop van de formatie 1972/ 1973 
de vraagll : 

'Vindt u de regering die nu gevormd is in overeen
stemming met de verkiezingsuitslag of vindt u van 
niet?' 
wel niet geen opgave 

37 43 20 
Enquête gehouden in mei (na II mei ) enjuni 1973. 
Omvang van de steekproef: 1246. 

Vanzelfsprekend kan een gebrek aan 'overeenstem
ming' geconstateerd worden op nog heel wat ande
re gronden dan de persoon van de eerste minister, 
maar dat Den Uyl in 1973 tegen de wil van de 
meerderheid van de kiezers premier werd, is lang 
geen denkbeeldige veronderstelling. Zeker niet met 
een populaire tegen tand er als Biesheuvel. 

Dankzij een enquête van het NIPO, gehouden 
ruim eenjaar na de formatie, weten we intussen dat 
de verhoudingen dan aanzienlijk zijn gewijzigd . 
Hetonderzoek richt zich op de gekozen kabinetsfor
mateur en daarbij is de volgende vraag, waarvan de 
antwoorden gecombineerd worden met die op de 
vraag naar de partijvoorkeur12 : 

'(En) als u alleen kon kiezen tussen Biesheuvel en 
Den Uyl? Wie koos u dan als kabinetsformateur? ' 
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Den Uyl Biesheuvel geen 
opgave 

Totale steekproef 48% 40% 12% 
heeft in 1973 
gestemd op: 
PvdA 89 % 7% 4% 
VVD 13 % 80% 7% 
KVP 31% 57% 12 % 
ARP 3% 93 % 4% 
CHU 19% 75 % 6% 
PPR 79 % '5 % 6% 
Enquête gehouden op I7 en 18juni 1974. 
Omvang van de steekproef: 922. 

Den Uyl is er dan bij de kiezers van alle partijen, 
vergeleken met 197 I, absoluut en relatiefop vooruit 
gegaan (na de voor hen desastreuze verkiezingen 
voor Provinciale Staten en gemeenteraden van 
1974, komen er te weinig kiezers van D'66 en DS'70 
in de steekproef voor om zinvol te percenteren; die 
van de PPR verschijnen op het tapijt). 

Bijna driejaar later peilt het NIPO opnieuw met 
de volgende vraag, die VOOT de verkiezingen van 25 
mei 1977 wordt gesteld13 : 

'Den U yl is nu vier jaar minister-president geweest. 
Vindt u dat hij weer minister-president moet wor
den of dat het beter is wanneer er een andere minis
ter-president komt?' 

weer een geen 
Den Uyl ander opgave 

totale steekproef 46% 45 % 9% 
zou stemmen op: 
PvdA 86 % 8% 6% 
CDA 20 % 75 % 5% 
VVD 9% 87 % 4% 
D'66 69 % 29% 2% 
Enquête gehouden op 9 en 10 mei '977. 
Omvang van de steekproef: 91 I. 

Allereerst moet erop gewezen worden, dat dit de 
voor 'kandidaat' Den Uyl ongelukkigste vraagstel-

ling is, aangezien iedere kiezer nu zijn favoriete 
alternatief tegenover Den Uyl kan afwegen. Dat hij 
het niettemin redt, duidt op een - op dat moment 
sterke positie. (Bij een peiling van maart 1978 liet 
hij Van Agt ver achter zich: 48% tegen 38% .14) 

Dat die positie na de verkiezingen nog versterkt 
is , blijkt uil het feit dat de vraag naar Den Uyl als 
minister-presidentof 'iemand anders' nu door 59% 
met 'Den Uyl' wordt beantwoord. J5 

Den Uyl werd geen minister-president. In het 
Catshui 'woont' al weer ruim twee jaar van Agt. 

Was er in 1972 nog twijfel mogelijk overde vraag 
ofBiesheuvel dan wel Den Uyl de voorkeur van de 
kiezer had, in 1977 was de uitkomst duidelijk. 

Dit brengt mij tot de conclusie, dat de indruk als 
zouden Tweede-Kamerverkiezingen tenderen in de 
richting van ui tspraken over de regeringsvorming, 
vooralsnog geen enkele grond heeft. Wie opmerkt, 
dat dat ook niet de opzet van onze staatsinrichting 
is, heeft natuurlijk gelijk, maar hij i dan wel gehou
den aan die opmerking twee gevolgtrekkingen te 
verbinden. De eerste ligt voor de hand: men mag 
dan de kiezer tijdens de verkiezingscampagne en 
vooral tijdens de daaraaan voorafgaande kandi
daatstelling niet de indruk geven , dat dat wel zo is. 

Dat is een kwestie van simpele oprechtheid. De 
tweede zou mijns inziens moeten zijn, dat men de 
nieuwe s taatsrech telij ke norm als zou een regeri ngs
crisis onmiddellijk tot nieuwe verkiezingen moeten 
leiden om zodoende de kiezers aan het woord te 
laten, weer snel moet laten vallen. Die norm is na
melijk niet alleen onoprecht, want die dwang sug
gereert die kiezer een beslissend an twoord , maar hij 
is ook onpraktisch. Als we toch vasthouden aan 
regeringsvorming door middel van onderhandelin
gen tussen weliswaar gekozen, maar in hun man
daat vrije volk vertegenwoordigers, kan in veel ge
vallen een sneller resultaat bereikt worden als niet 
eerst verkiezingen worden gehouden, waarvan men 
de teneur later toch altijd negeren kan, maar als 
onmiddellijk na de regeringscrisis tot onderhande
len over een nieuwe combinatie wordt overgegaan . 

Men kan 
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Men kan het ook anders benaderen. In een taats
rechtelijke opzet waarin de gekozen premier een 
essentieel element is, past in geval van een majeur 
conOi t tussen de door de premier (als door een 
Engelse prime minister) geleide regering en een 
parlementaire meerderheid een oplos ing via nieu
we verkiezingen, voor zowel de premier als het par
lement. Men neemt dit zware, wat ongemakkelijke 
middel tot oplossing van conflicten op de koop toe 
om het democrati ch goed van een rechtstreeks 
doorde kiezer gekozen premier (d. w.z. regering) te 
verwerven. 

Van het laatste is het blijkbaar niet gekomen; 
niettemin hebben we wel geopteerd voor het eerste. 
Zoiets als het aanschaffen van een haarnetje voor 
een kaal hoofd. En zo had het dan ronddejaarwi se

ling 1979/ I 980 kunnen gebeuren dat het kabinet
Van Agt als gevolg van een motie-Stemerdink ten 
val was gebracht en onmiddellijk daaropvolgend 
verkiezingen voorde Tweede Kamer uitgeschreven 
waren. Tegen de achtergrond van die veronderstel
ling heb ik - na de terugblik van de voorgaande 
be chouwing - met behulp van gegevens \.iit een 
NI po-enquête, een scenario voor de naaste toe
kom t bekeken. 

Inde tweede week vanjanuari legdehetNIPo een 
teekproef van kiezers de volgende vraag voor: 

'Al er bij nieuwe verkiezingen de volgende vier 
kandidaten zouden zijn: Van Agt, Terlouw, Den 
Uyl en Wiegel, op wie van deze vier zou u dan 
temmen?' 

Van Agt 34% 
den Uyl 29% 
Terlouw 21 % 
Wiegel 6% 
geen opgave 10% 
Enquête gehouden in de 2e week van januari 1980. 
Omvang van de steekproef: 1073. 

Direct daarop werd de volgende vraag gesteld: 

'En als er alleen de volgende twee kandidaten zou
den zijn: Van Agt en Den Uyl, op wie zou u dan 
stemmen?' 
Van Agt 
Den Uyl 

geen opgave I 1% 
Enquête gehouden in de 2e week van januari 1980. 
Omvang van de steekproef: 1073. 

Deze vraag berustte op de vooronderstelling, dat in 
een 'eerste ronde' met vier kandidaten, Van Agt en 
Den Uyl als eerste twee uit de bus zouden komen. 
Dat klopte, zij het dat er geen groot verschil was 

tussen Den Uyl (29 %) en Terlouw (21 %) . Interes-
ant is, dat de 'aanhang' van Terlouw zich in 

'tweede ronde' als volgt splits over de eerste twee 
kandidaten: 
VanAgt 
Den Uyl 
geen opgave 

38% 
53 % 

9% 

De 'aanhang' van Wiegel gaat praktisch geheel 
naar Van Agt. In de tweede week van januari - en 
die beperking hoort er uitdrukkelijk bij , want de 
gun t van de kiezer is zeer wisselvallig - zou Van 
Agt in een verkiezing voor het ambt van premier 
duidelijk favoriet geweest zijn. Anders gezegd: had 
de kiezer een oordeel moeten vellen over het al of 
niet aanblijven van Van Agt - en die vraag wordt 
hem met ontbinding van de Tweede Kamer na een 
crisis gesuggereerd - dan zou de premier zijn posi tie 
waarschijnlijk bevestigd hebben gezien. . 

In werkelijkheid zou er echter een nieuwe Twee
de Kamer gekozen zijn. In dezelfde enquête werd 
daarom de vraag ges teld: 
'Op welke partij zou u stemmen als er vandaag 
verkiezingen zouden zijn?' 
De antwoorden van diegenen, die een voorkeur 
voor een bepaalde partij uitspraken: 
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PvdA 34% 
CDA 32% 
VVD 13 % 
D'66 15 % 
overige partijen 7% 
Enq uête gehouden in de 2e week van januari 1 g80. 
Omvang van de steekproef: 81 g 

Met de reserve die past bij de betrekkelijk geringe 
omvang van de steekproef kan gesteld worden dat 
dezelfde kiezers die injanuari van dit jaar Van Agt 
aan de macht wilden houden, het hem onmogelijk 
zouden hebben gemaakt daarvoor de bestaande 
parlementaire coalitie van CDA en VVD te gebrui
ken. Diegroeperingkomtmel45 % vandestemmen 
ver onder de vereiste meerderheid . Verbreding van 
de coalitie zou dus nodig geweest zijn. 

Maardatzou er bij de huidige stand van zaken in 
de Haagse politiek niet ingezeten hebben. Mijns 
inziens zijn de kaarten anders geschud. 

Men zou na een verkiezingsuitslag vastgesteld 
hebben dat de combinatie CDA- VVD het onderspit 
had gedolven en dus zou moeten verdwijnen. Aan
gezien PvdA en D '66 ook geen solide meerderheid 
hadden behaald , zou men terugvallen op een coali
tie van PvdA, D'66 en CDA, met Den Uyl - de 
voorman van de grootste partij - als meest gerede 
kanshebber voor de post van eerste minister. Datde 
kiezers Van Agt hadden geprefereerd, speelt dan 

geen rol , aangezien dat hun niet werd gevraagd. 
Die vraag zou door het proces van kamerontbin
ding en nieuwe verkiezingen na een regeringscrisis 
alleen maar zijn gesuggereerd. Over de ironie van 
een dergelijke situatie is het mooi filosoferen ; ik laat 
dat over aan de lezer. 
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