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Gesteld voor de vraag naar de aard van de 
politieke ontwikkelingen in de jaren tachtig 
en voor de vraag naar een verklaring van 
deze ontwikkelingen, zou ik moeten ingaan 
op drie sub-vragen t.w.: 

hoe verklaren wij machtsver
schuivingen in het politieke spectrum 
(hoe ontwikkelt zich de politieke 
macht van de verschillende 
politieke partijen en hoe kan 
dat worden verklaard)? 
hoe verklaren wij wisselingen in de 
coalitievorming? 
welke zijn de verschuivingen in de 
ideologische posities en hoe kunnen 
die worden verklaard? 

Een beantwoording van die vragen vormt 
een aardige probleemstelling voor een aca
demisch proefschrift en is aldus als op
dracht voor de onderstaande verhandeling te 
ambitieus. 

Ik zal me daarom in het hierna volgende stuk beper
ken en wel tot een schets van een eenvoudige hypo
these welke dienst kan doen als een tentatief verkla
ringsschema waardoor men wellicht enig zicht kan 
krijgen op structurele politieke trends. Ik spreek hier
over structurele trends omdat mijn verklaringsmodel 
veel te grof is om te dienen als middel om korte-ter
mijnfluctuaties te begrijpen. Ik duid het verklarings
schema als tentatief omdat ik van mening ben dat 
men zelfs voor de theoretische onderbouwing van 
structurele trends een veel verfijnder schema behoeft. 

Een verklaringsschema 

Komen wij nu toe aan het eenvoudige model, dat De 
Hoog en schrijver dezes reeds in 1984 in een artikel 
in Economisch-Statistische Berichten ontwikkelden. 
Dit model zou men qua type kunnen karakteriseren 
als marxistisch in die zin dat er een relatie wordt 
gelegd tussen economische onderbouwen politieke 
bovenbouw maar terwijl in marxistische modellen de 
bovenbouw wordt bepaald door de onderbouw, is er in 
mijn model sprake van een wisselwerking tussen beide 
sferen. 

* De auteur is directeur van de Prof. Dr. B.M. Tel
dersstichting. 
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De grondstelling is nu deze, dat de verhouding 
tussen de electorale macht van de VVD en die van 
de PvdA (ten dele) wordt bepaald door de stand van 
de economische barometer (de economische conjunc
tuur) en dat het verloop van die barometer op zijn 
beurt weer (ten dele) wordt bepaald door de aard van 
de regeringscoalitie (CDA!PvdA of CDNVVD). 
Hiermee wordt het volgende bedoeld. 

In de eerste plaats wordt verondersteld dat electo
rale macht van de VVD ten opzichte van de PvdA 
toeneemt in geval de economische barometer ver
slechtert. 

In de tweede plaats neemt de kans op een CDA
VVD-coalitie waarschijnlijk toe bij een toename van 
de electorale aanhang van de VVD ten opzichte van 
de PvdA en dat de kans op een CDA!PvdA-kabinet 
groter wordt in geval de electorale aanhang van de 
VVD slinkt ten opzichte van die van de PvdA. 
In de derde plaats is het aannemelijk dat de aanwe

zigheid van de VVD in de coalitie een positieve in
vloed heeft op de stand van de economische baro
meter en dat het omgekeerde het geval is indien de 
PvdA te zamen met het CDA in de regering zit. 

Politieke en economische conjunctuur 

Welnu, welke dynamische ontwikkeling is inherent 
aan dit conjunctuurmodel? 

Om dit duidelijk te krijgen, nemen we als uitgangs
positie een periode waarin door toedoen van een 
CDA!PvdA-kabinet de conjunctuur verslechtert. Als 
gevolg hiervan zal de relatieve electorale macht van 
de VVD toenemen, waardoor de kans op een 
CDNVVD-coalitie toeneemt. Als het immers waar is 
dat de kiezers van mening zijn dat de VVD goed op 
hun centen kan passen, is de VVD als regeringspartij 
met name nodig als de economie wat slechter draait. 
Stel nu dat er inderdaad als gevolg van de ontwikke
lingen een CDNVVD-coalitie tot stand komt, dan 
zal het door deze coalitie gevoerde saneringsbeleid de 
conjunctuur doen verbeteren waardoor als gevolg 
hiervan de relatieve electorale macht van de VVD 
weer zal afnemen. Als het weer wat beter gaat, kan 
de VVD als regeringspartij gemist worden. De kans 
op een CDA!PvdA -coalitie neemt dan weer toe en 
als deze coalitie regeert, verslechtert de conjunctuur 
omdat een economisch herstelbeleid in een verkeerde 
richting wordt bijgebogen. Zie hier de dynamiek van 
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economie en politiek waarbij economische cycli en 
politieke cycli een samenhang vertonen. 

Men kan het bovenstaande verklaringsschema na
tuurlijk vanwege het bestaan van allerlei complice
rende factoren kritiseren, blijft staan dat de politieke 
en economische ontwikkelingen in de jaren zeventig 
en de jaren tachtig heel wel aansluiten op het model. 

Beperken wij ons hier, zoals door de organisatoren 
van deze bijeenkomst gevraagd, tot de jaren tachtig. 

De jaren tachtig 

Op het dieptepunt van de conjunctuur in 1982, na 
een coalitie CDNPvdA, realiseerde de VVD een 
electoraal succes van 23,1 %. Hierna vormden CDA 
en VVD een regering die met groot een saneringsbe
leid inzette. De economie maakte nà 1982 een herstel 
door en de VVD verloor gestaag zetels en leden. De 
partij die voornamelijk verantwoordelijk is voor het 
economisch herstel wordt hiervoor niet voor beloond. 
De noodzaak van een verdere voortzetting van het 
herstelbeleid wordt, naarmate de successen van een 
dergelijk beleid steeds beter zichtbaar worden, niet 
langer (of steeds minder) ingezien. 

In 1989 verruilde het CDA de VVD dan ook voor 
de PvdA. De VVD kon terug in de wachtkamer, 
welke ze weer mag verlaten als slechter weer zich 
aandient. 

Zie hier ook een verklaring voor het feit dat de 
VVD in de regel het slachtoffer wordt van haar eigen 
succes. Daarbij komt ook nog dat de beleidsopvattin
gen van deze partij op financieel en economisch ter
rein in toenemende mate door zowel CDA al PvdA 
werden overgenomen, nu zij tot economisch succes 
leiden. Zo de kiezer nog angst heeft voor weersver
slechtering, wordt deze angst ten dele weggenomen 
omdat men veronderstelt dat de concurrentie van de 
VVD wel "wijzer" zal zijn geworden. Zo kan ook de 
paradox, dat de VVD verliest terwijl wij toch met z'n 
allen liberaler worden, worden verklaard. 

Een voorspelling 

Hiermee zijn wij aangeland bij het begin van de jaren 
negentig. Hoe zal het verder gaan? Baseert men zich 
op het verklaringsmodel, dat hiervoor uiteen is gezet, 
dan ligt de volgende toekomstige ontwikkeling voor de 
hand. 

Gaandeweg zal de huidige coalitie breken met het 
herstel- en saneringsbeleid van de vorige coalitie. Het 
gevolg zal zijn dat door verslechterende overheidsfi
nanciën de kiezer weer wordt geconfronteerd met 
lastenverzwaringen. Nu reeds wijzen de voortekenen 
in die richting. Door herstel van de automatische 
koppeling van minimumlonen en sociale uitkeringen 
aan de loonontwikkelingen in de marktsector, dreigt 
een cumulatief proces waardoor wij weer terecht ko
men in een spiraal van elkaar versterkende on
evenwichtig heden, welke kenmerkend is geweest voor 
de negatieve economische ontwikkeling in de tweede 
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helft van de jaren zeventig. Economen duiden dit 
proces aan als de "social security trap". Door verho
ging van uitkeringen stijgen de collectieve lasten, die 
worden afgewenteld door additionele looneisen. De 
loonstijging leidt vervolgens tot een verdere stijging 
van uitkeringen, etc. Het resultaat is dan in de regel 
een stijging van de arbeidskosten die de stijging van 
de produktiviteit verre overtreft. Inflatie, dalende 
rendementen en oplopende werkloosheid vormen het 
eind van dit naargeestige lied. Op dat moment zullen 
de kiezers zich herinneren dat de VVD, mits in de 
regering, een belangrijke bijdrage kan leveren om 
dergelijke processen te keren en de economie en 
publieke financiën te saneren. Een herstel van de 
electorale aanhang op termijn zal zich dan ook mani
festeren, waarna de VVD weer kan deelnemen aan 
de regering. 

D66 

Tot zover een verklaringsmodel, een terugblik op de 
jaren tachtig en een voorspelling van toekomstige 
ontwikkelingen. Opmerkelijk is dat D66 in dit verhaal 
niet voorkomt. Dit heeft alles te maken met het feit 
dat deze partij nauwelijks of geen profiel heeft als het 
gaat om beginselen op sociaal-economisch terrein. De 
profIlering beperkt zich tot enkele issues op gebieden 
als wetgeving op immaterieel terrein, milieu en staats
rechtelijke vernieuwing. Dat betekent dat de electorale 
ontwikkelingen waar deze partij mee te maken heeft 
tamelijk los staan van ontwikkelingen in de economi
sche conjunctuur. Structurele trends, zo die er zijn, in 
de electorale aanhang van D66 zijn dan ook tamelijk 
onvoorspelbaar omdat een ideologische profilering 
ontbreekt. 

Van deze laatste nood maakt men in kringen van 
D66 een deugd door op te merken dat er sprake is 
van een "end of ideology" en dat de traditionele ideo
logieën hebben afgedaan. Aan deze kwestie zal ik ter 
afsluiting van mijn uiteenzetting enige aandacht 
schenken. 
Is er inderdaad sprake van een einde der ideologieën 
of zoals dat ook wel heet een "end of history" (Fu
kuyama)? Ik betwijfel dat ten zeerste. Het kan heel 
goed zijn dat gedurende enige tijd de partij-politieke 
profIlering op basis van ideologie zeer gering is, bij
voorbeeld als gevolg van het feit dat de economische 
randvoorwaarden voor het beleid zo nauw en bindend 
zijn dat ideologische polarisatie niet goed mogelijk is. 
Wij hebben zo iets waargenomen vlak na de Tweede 
Wereldoorlog en ook de economische crisis in het 
begin van de jaren tachtig leidde zoals reeds gesteld 
tot "produkt-imitatie". De polarisatie daarentegen 
manifesteerde zich met name in de jaren zestig en 
aan het begin van de jaren zeventig, in een periode 
van economische voorspoed en betrekkelijk geringe 
economische onevenwichtigheden. Keert een dergelijk 
economisch getij terug dan ook de duidelijkheid om
trent de ideologische tegenstellingen. 
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