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xx Op drift: de kiezers of de gekozenen? 

Dee gebeurtenissen in het 'lange jaar 2002' vormen op het eerste gezicht een 
raadsel.. Nederland was onder de twee kabinetten van Kok beduidend rijker 
geworden.. De regels voor migranten waren strenger geworden en de crimi-
naliteitt werd steviger aangepakt. De Vreemdelingenwet van PvdA-bewinds-
mann Job Cohen hield malafide asielzoekers effectief buiten de deur. Onder 
Paarss was het cameratoezicht in publieke ruimten spectaculair uitgebreid. 
Ookk preventief fouilleren was door het oude kabinet al mogelijk gemaakt, 
netnet als het verplicht afkicken van verslaafde criminelen. PvdA-minister Ver-
meendd van Sociale Zaken pakte de Amsterdamse sociale dienst aan omdat 
diee te weinig sancties uitdeelde aan frauderende uitkeringstrekkers. 

Daarr kwam nog bij dat burgers die zich door de overheid benadeeld 
voelden,, in Nederland altijd een tweede kans kregen hun belangen aan de 
ordee te stellen of onwelgevallige beslissingen te blokkeren.287 

Maarr de grote Franse denker Alexis de Tocqueville wees er in zijn verkla-
ringg van de Franse Revolutie al op, dat de Fransen onder het bewind van 
Lodewijkk xvi de meest welvarende periode van het ancien régime beleefden. 
Juistt de welvaart had zijns inziens de revolutie versneld. Hij schreef: 'Men 
neemtt niet altijd zijn toevlucht tot een revolutie als de zaken van kwaad tot 
ergerr gaan. Het gebeurt vaker dat een volk dat zonder morren de zwaarste 
lastenn heeft getorst, deze op gewelddadige wijze weerstaat op het moment 
datdat ze worden verlicht. Het regime dat door een revolutie wordt vernietigd, 
iss bijna altijd beter dan het bewind dat daaraan voorafging, en de ervaring 
leertt dat het gevaarlijkste moment voor een slecht bewind juist daar ligt 
waarr het zich gaat hervormen. Het onvermijdelijk geachte kwaad wordt pas 
ondraaglijkk op het moment dat mensen de overtuiging krijgen dat het 
mogelijkk is er een eind aan te maken.'288 

Eenn vergelijkbaar patroon valt in 2001 waar te nemen. De tevredenheid 
vann het voorjaar verdween in de herfst als sneeuw voor de zon. Rond de 
jaarwisselingg van 2001 naar 2002 was er van de reputatie van het kabinet 
vann Kok weinig over. De strengere aanpak van asielzoekers en criminelen 
werdd als 'too little, too late' ervaren. De affaire met de bolletjesslikkers, de 
smokkelaarss die met een halve kilo cocaïne in hun maag op Schiphol land-
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den,, werd het symbool van de onmacht van de staat zijn kerntaken uit te 
voeren.. Justitie wist geen raad met hen, de politie werd gedwarsboomd in 
haarr opsporingswerk en minister Korthals viel door de mand in de Tweede 
Kamer.. Leefbaar Nederland en Pim Fortuyn verschenen precies op tijd op 
hett politieke toneel om de implosie van Paars te kunnen exploiteren. De 
nieuwkomerss gaven de kiezers de overtuiging dat het 'onvermijdelijk geach-
tee kwaad' wel degelijk beëindigd kon worden. Dat het buitenstaanders 
warenn die fungeerden als katalysatoren van het onbehagen, duidt erop dat 
dee verhoudingen tussen grote groepen kiezers en de gekozenen ernstig ver-
stoordd waren. 

Inn dit derde deel over de achtergronden van de spectaculaire opmars van 
dee Hollandse populisten wordt gezocht naar antwoorden op de vraag: wat 
gingg er mis tussen de kiezers en de gekozenen? In dit hoofdstuk worden vier 
soortenn verklaringen voor de succesvolle inbraak van de Leefbaren en For-
tuynn in het bestaande politieke bestel besproken. Het zijn achtereenvolgens: 
dee 'misleide kiezer', de 'calculerende kiezer', de 'miskende kiezer' en de 
'wantrouwendee kiezer'. De verklaringen worden geconfronteerd met politi-
cologischh onderzoek naar de verkiezingen van 2002 en 2003. Dit kiezerson-
derzoekk zegt veel over de houdbaarheid van de verschillende verklaringen. 
Nietteminn kan voor een goed begrip van de veranderingen in de verhouding 
tussenn de kiezers en de gekozenen in het Nederlandse politieke bestel niet 
wordenn volstaan met dit kiezersonderzoek. Vandaar dat in aparte hoofd-
stukkenn dieper zal worden ingegaan op de ontvoogding van de kiezer, de rol 
vann de media in het politieke proces, de voogdij van de 'linkse kerk' over het 
publiekee debat en de staat van de Nederlandse democratie. 

DeDe misleide kiezer 

Dee eerste verklaring van de opkomst van het Hollandse populisme is die van 
dee misleide kiezer die zich door een charismatische leider, die het op televisie 
veell  beter deed dan de leiders van het ancien régime, op sleeptouw laat 
nemen.. We leven in een 'mediacratie' waarin goedgebekte provocateurs als 
Pimm Fortuyn en Henk Westbroek als rattenvangers van Hameien opereren. 

Inn deze verklaring wordt erkend dat er een kloof bestaat tussen kiezers 
enn gekozenen. De oorzaak van het onbegrip wordt niet bij de politici gelegd, 
maarr bij de kiezers. De kiezers zouden zich niet interesseren voor maat-
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schappelijkee vraagstukken, alleen voor hun eigen belang. Ze zouden alleen 
tevredenn zijn als ze hun zin zouden krijgen en een verwachtingspatroon 
hebbenn waaraan geen enkele politicus kan voldoen. Vooral aan de aanbod-
kantt van het politieke bedrijf, dus bij de gekozenen, is deze gedachtegang 
populair. . 

Dee politicologen Andeweg en Thomassen hebben in 2001 een uitgebreid 
onderzoekk verricht waarbij alle Kamerleden werden geïnterviewd over de 
kwaliteitt van de democratie. Een meerderheid van 56 procent legde de oor-
zaakk van de kloof tussen de burgers en de politiek bij de kiezers, 40 procent 
zochtt de schuld bij zichzelf, bij de volksvertegenwoordigers.289 Overigens 
wass de minachting van de volksvertegenwoordigers voor de kiezers tussen 
19900 en 2001 beduidend gedaald. De stelling dat de meeste burgers meer op 
hunn eigen belang dan op het algemeen belang letten, werd in 1990 onder-
schrevenn door 73 procent van de Kamerleden, in 2001 door 49 procent.290 

Dee theorie van de misleide kiezer kent aan de media een overheersende 
machtt toe. De televisiekijker wordt voorgesteld als een onnozele minderjari-
gee die gemakkelijk gemanipuleerd kan worden. Slechts door permanente 
begeleidingg van een beschaafde elite kunnen de emoties van de massa in 
toomm gehouden worden. 

Dezee verklaring van de misleide kiezer (die sterk doet denken aan de 
'massamens'' van de beroemde Spaanse doemdenker Ortega y Gasset291), 
wass van oudsher het handelsmerk van het conservatisme, dat weinig ver-
trouwenn had in het onderscheidend vermogen van de 'gewone man'. Con-
servatievenn keerden zich tegen nieuwlichterijen als het algemeen kiesrecht 
mett het argument dat de ongeletterde arbeider niet in staat zou zijn zelf-
standigg tot een politiek oordeel te komen. Invoering van de leerplicht (in 
1901)) was het antwoord van de progressieve krachten in de samenleving. 

Eenn eeuw later zijn het niet alleen conservatieven die twijfelen aan de 
toerekeningsvatbaarheidd van de gewone man, maar stellen ook linkse intel-
lectuelenn zich paternalistisch op. De stelling van de misleide kiezer, bij wie 
dee (commerciële) televisie zelfs autoritaire en antidemocratische neigingen 
zouu aanwakkeren, is beeldend verwoord door de Belgische socioloog 
Elcharduss in zijn beschouwing De dramademocratie.291 

Dee zienswijze van de misleide kiezer legt de nadruk op de wisselvallig-
heidd van de kiezers. Een snelle blik op de uitslagen van de verkiezingen 
sindss 1989 bevestigt het beeld van een electoraat dat geen enkele binding 
meerr heeft met een zuil of een klasse, maar bij elke verkiezing totaal 
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onvoorspelbaarr reageert.293 Vast staat dat de verzuilde, verticale bindingen 
tussenn kiezers en 'hun' politieke beweging zijn weggevallen. 

Maarr dat betekent nog niet dat die kiezer 'op drift', dat wil zeggen onbe-
rekenbaarr is. Zo blijken de opvattingen van de kiezers over belangrijke 
beleidsterreinenn opvallend consistent te zijn.294 De stelling: 'er zijn te veel 
buitenlanders',, door Pim Fortuyn gepromoveerd tot het belangrijkste thema 
vann de verkiezingen van 2002, werd al in 1991 door 46 procent van de Neder-
landerss onderschreven. In 1995 was dat 44 procent, in 2001 53 procent en in 
20022 49 procent. We zagen in het vorige hoofdstuk dat de opvattingen van 
kiezerss over beleidsprioriteiten een grote mate van continuïteit vertoonden. 

Hoee verhoudt zich nu deze continuïteit met de enorme verschuivingen 
diee tijdens de verkiezingen zijn opgetreden? Het antwoord luidt dat die ver-
schuivingenn plaatsvinden tussen partijen die op de links-rechtsas dicht bij 
elkaarr liggen.295 De kiezers blijken heel goed in staat zichzelf te plaatsen op 
eenn links-rechts schaal en die positie blijkt zowel in 2002 als in 2003 een 
grotee voorspellende waarde te hebben gehad op dee partijkeuze.296 

Datt bijna de helft van de kiezers die in 1998 op een van de paarse partij-
enn stemde, in 2002 thuisbleef (vooral PvdA-kiezers), voor het CDA koos 
(zowell  PvdA als WD-kiezers) of voor de LPF (vooral WD-kiezers) betekent 
niett dat zij 'op drift' zijn. Zij rekenden af met een in hun ogen falend kabi-
net.. In 2003 vond eveneens een afrekening plaats, namelijk met de wanpres-
tatiess van de LPF. 

Hett zijn niet de kiezers die op drift zijn, maar de gekozenen. De onbere-
kenbaarheidd van politieke partijen, die in hun verkiezingscampagnes geen 
uitsluitsell  geven over de samenstelling van de regering en de beleidsdaden 
inn de zittingsperiode na de verkiezingen, is in de Nederlandse situatie al 
sindss 1918 inherent aan het meerpartijenstelsel en de daarmee gepaard gaan-
dee noodzaak van coalitievorming. Over het algemeen spreekt het CDA, dat 
dee spilpositie in het politieke midden inneemt, zich niet vóór de verkiezin-
genn uit over zijn voorkeur tot samenwerking (de uitzonderingen zijn 1986 
enn 2003, toen het CDA liet weten met de VVD te willen doorregeren). 

Volgencc de zogeheten politiek-economische coalitietheorie wordt de 
onberekenbaarheidd enigszins begrensd door het feit dat een partij slechts 
coalitiess sluit met die partijen die ideologisch en politiek het meest nabij 
zijn.2977 Wie op de VVD stemde, hoefde niet bang te zijn dat zijn partij met 
tegenpooll  PvdA in zee ging. 

Dee paarse coalitie maakte in 1994 een einde aan deze coalitietheorie en 
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vergroottee daarmee de inconsistentie en onberekenbaarheid van de politiek. 
Inn plaats van met elkaar te concurreren en aan te sluiten bij de uiteenlopen-
dee opvattingen van de kiezers, kropen de Nederlandse partijen nog meer 
naarr elkaar toe. Controversiële politieke vraagstukken werden gemeden, 
politiekee geschillen gladgestreken of vooruitgeschoven. Op bijna alle be-
leidsterreinenn was Paars een voortzetting van de kabinetten-Lubbers, zodat 
hett CDA eigenlijk geen oppositie voerde. 

Ditt ontbreken van politieke alternatieven in het bestel nodigde als het 
waree oppositie van buiten het systeem uit. De politicologen Andeweg en 
Thomassenn verklaren de opkomst van populistische partijen in Nederland, 
Oostenrijk,, Zwitserland en België uit de 'ontaarding' van deze oorspronke-
lijk ee 'consensusdemocratieën' (gekenmerkt door noodzakelijke samenwer-
kingg van door verzuiling diep verdeelde bevolkingsgroepen) in 'karteldemo-
cratieën'' {gekenmerkt door gebrek aan onderlinge concurrentie en door 
geloofwaardigee oppositie binnen het systeem).298 

Naa de inbraak in het politieke kartel door de populisten, brachten de 
politiekee partijen in de campagne voor de verkiezingen van 2003 hun pro-
grammaa in overeenstemming met de prioriteiten van de kiezers, zoals we in 
hett vorige hoofdstuk zagen. Net als in andere Europese landen werd de po-
pulistischee agenda in belangrijke mate overgenomen door de gevestigde 
partijen.. De aanbodzijde van het politieke bedrijf zag zich gedwongen de 
bakenss te verzetten om de concurrentie met de nieuwkomers het hoofd te 
bieden.. Op de kiezersmarkt was het zwaartepunt definitief van de politieke 
partijenn naar de kiezers verschoven. 

Dee verklaring van de misleide kiezer moet worden afgewezen. Het 
gebrekk aan afstemming van het aanbod op de vraag van de kiezers moet bij 
dee gevestigde politieke partijen worden gezocht, niet bij de kiezers. Het 
waardevollee element van de verklaring van de misleide kiezer zit vooral in 
hett aan de orde stellen van de rol van de media in het politieke proces. De 
invloedd van de media, de televisie voorop, op kiezers en gekozenen noopt 
tott nadere analyse (zie hoofdstuk xn). 

DeDe calculerende kiezer 

Dee tweede verklaring van de politieke aardverschuiving wordt gezocht met 
behulpp van de economische theorie van het gedrag van de calculerende kie-

190 0 



zer.2999 Deze consument op de electorale markt geeft zijn stem aan de partij 
diee het meest beantwoordt aan zijn politieke prioriteiten. Hij is niet wispel-
turig,, maar onafhankelijk en kritisch. Hij weet wat er op de politieke markt 
tee koop is en baseert zijn rationele keuze op zijn eigen beleidsvoorkeuren. 
Datt geldt ook voor de beslissing om al dan niet te gaan stemmen. Dat 
besluitt is een afweging tussen de baten, namelijk de door de kiezer geschatte 
waarschijnlijkheidd dat zijn stem invloed heeft op de verkiezingsuitslag en 
hett verwachte profijt indien zijn partij wint, en de kosten van de gang naar 
hett stemlokaal. In 2002 viel de kosten-batenanalyse van veel PvdA-kiezers 
negatieff  uit, zodat ze thuis bleven. 

Dee rationeel handelende kiezer rekende volgens deze economische theo-
riee in 2002 af met een in zijn ogen falende staat. De wachtlijsten, de files, de 
stilstaandee treinen, de gebrekkige integratie van minderheden en arbeidson-
geschikten,, het gebrek aan veiligheid en aan zeggenschap zouden hem te 
veell  zijn geworden. 

Opp zoek naar een partij die deze 'puinhopen van Paars' zou kunnen 
opruimen,, ving de calculerende kiezer bot bij de gevestigde partijen. De 
leverancierr van dit politieke product moest dus van buiten het bestaande 
bestell  komen. De Leefbaren en Fortuyn boden een alternatief voor de 'puin-
hopen'' van premier Kok en de zijnen. Bovendien leverde de LPF vergeleken 
mett de verkiezingen van 1998 een nieuwe politieke propositie: Nederland is 
vol,, er kunnen geen migranten meer bij en de allochtonen moeten zich 
beterr aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Deze standpunten konden 
gedurendee de jaren negentig al op grote instemming van de kiezers rekenen, 
maarr pas in 2002 was er een partij, de LPF, die in dit gat op de kiezersmarkt 
dook.3000 Fortuyn dwong bovendien de andere politieke partijen, tegen hun 
zin,, kleur te bekennen inzake immigratie, islam en de multiculturele 
samenleving.. De verkiezingen van 2002 en 2003 stonden in het teken van 
dezee nieuwe politieke dimensie 'unicultureel versus multicultureel', waarbij 
GroenLinkss en D66 de multiculturalistische pool vertegenwoordigden en de 
PvdA,, het CDA en vooral de VVD steeds meer opschoven naar de uniculture-
lee LPF-pool.301 

Dee implicatie van deze tweede verklaring is dat de problemen niet zete-
lenn bij de kiezers, die de vraagkant op de electorale markt vormen, maar bij 
dee aanbodzijde, de politieke partijen. Politici van de gevestigde partijen 
negeerdenn de zorgen van de kiezers. Zij suggereerden dat er niets te kiezen 
viel.. De ideologische tegenpolen VVD en PvdA regeerden door het vooruit-
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schuivenn van omstreden kwesties. Het CDA voerde geen oppositie tegen 
Paars,, want dat was een voortzetting van zijn eigen beleid. 

Naa de afstraffing van 15 mei 2002 was het aan de politieke klasse om 
haarr leven te beteren en opnieuw het vertrouwen van de kiezers te winnen. 
Dee nieuwe PvdA-leider Wouter Bos was een slimmere politieke marktkoop-
mann dan zijn voorganger Melkert. Hij begreep de boodschap van 15 mei, 
pastee zijn programma in rechtse zin aan en won op 22 januari 2003 veel van 
hett verloren terrein terug. De LPF had zich daarentegen gecompromitteerd. 
Alss gevolg van onderlinge ruzies hadden de fortuynisten hun eigen kabinet 
latenn vallen. Bovendien was de LPF geruisloos naar het midden van het poli-
tiekee spectrum opgeschoven. De standpunten aangaande migranten werden 
gematigd,, waardoor ze niet meer te onderscheiden waren van die van de 
WDD en het CDA. Hiermee had de LPF haar 'unique selling point', haar onder-
scheidendee kenmerk op de politieke markt, verloren. De kiezer wendde zich 
dann ook van de LPF af. De partij duikelde van 26 naar 8 zetels. Leefbaar 
Nederland,, dat helemaal geen onderscheidende kenmerken meer had, ver-
dweenn zelfs uit de Tweede Kamer. 

Dee economische theorie van de politiek behandelt de kiezer als een 
bewustee consument die voldoende kennis heeft van de producten die hem 
wordenn aangeboden. Uit onderzoek blijkt dat kiezers inderdaad goed in staat 
zijnn partijen te plaatsen op een links-rechtsschaal. Ze zijn op de hoogte van 
dee standpunten van de partijen inzake de thema's die ze belangrijk vinden.302 

ZeZe maken gebruik van oude en nieuwe informatiebronnen. De Stem Wijzer 
opp het internet werd door ruim twee miljoen kiezers geraadpleegd. 

Tenn aanzien van Pim Fortuyn lieten de kiezers zich niet van de wijs bren-
genn door de diskwalificaties die de Rotterdammer van zijn concurrenten te 
verdurenn kreeg. De kiezers van de LPF kozen hem omdat ze het inhoudelijk 
mett hem eens waren: Nederland is vol. Dit blijkt uit onderzoek van de 
Amsterdamsee politicoloog Wouter van der Brug. Hij verwerpt de these dat 
dee LPF-kiezers bevangen zouden zijn door vage onlustgevoelens en wilden 
protesterenn tegen het 'establishment'. Kortom: kiezers kiezen met hun 
hoofd,, niet met hun onderbuik.103 

Dee kracht van deze economische benadering is dat de kiezer als nuchtere 
volwassenee wordt behandeld. Het nadeel is dat irrationele motieven, toeval-
ligee omstandigheden, tradities of andere factoren die buiten het bereik van 
dee spelers op de politieke markt liggen, geen rol spelen. Zo veronderstelt de 
economischee logica dat politieke marketeers handig inspelen op de voor-
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keurenn van de kiezer. Gevestigde partijen, met hun know how, hun banden 
mett de samenleving en hun financiële mogelijkheden (inclusief overheids-
subsidiee en free publicity) zouden volgens de theorie van de calculerende 
kiezerr over zo'n voorsprong op nieuwkomers beschikken, dat verrassingen 
zoudenn zijn uitgesloten. Er zouden zich dus, net als in de tijd van de verzui-
ling,, nauwelijks schommelingen in marktaandelen voordoen. 

Dee verkiezingsuitslagen van de afgelopen jaren spreken andere taal. De 
Partijj  van de Arbeid bediende zich van de duurste communicatieadviseurs die 
overr uitgebreide internationale ervaring beschikten. Met boegbeeld Wim Kok 
hadd de PvdA bovendien een enorm prestige. De sociaal-democraten waren 
duss favoriet voor de twee verkiezingen van 2002. Ze werden echter op 6 
maartt overtuigend verslagen door de Leefbaren en op 15 mei door een LPF die 
slechtss drie maanden de tijd had zich ten opzichte van de kiezer te profileren. 

Externee factoren kunnen maar heel beperkt door politieke professionals 
wordenn ingecalculeerd. De aanslagen van 11 september, de moord op For-
tuynn en de zelfmoord van het kabinet-Balkenende 1 zijn slechts de meest in 
hett oog springende evenementen van het 'lange jaar 2002'. Niemand had die 
kunnenn voorzien. Het waren dan ook niet de beste strategen - Melkert, 
Zalm,, Rosenmöller - maar degenen met het meeste improvisatievermogen 
-- Fortuyn, Balkenende, Bos - die de verkiezingen van 2002 en 2003 hebben 
gewonnen. . 

Dezee relativeringen nemen niet weg dat het uitgangspunt van de econo-
mischee theorie, de rationele keuze van de competente kiezer die zichzelf én 
dee partijen goed kan plaatsen op het ideologische continuüm van de links-
rechtsas,, door het politicologisch onderzoek naar de verkiezingen van mei 
20022 en januari 2003 wordt bevestigd. De verklaring van de calculerende kie-
zerr snijdt dus hout. Toch is deze 'soevereiniteit' van de klant op de kiezers-
marktt een recent verschijnsel (dat wordt besproken in hoofdstuk xi). Van 
oudsherr wordt namelijk het gedrag van de kiezers verklaard uit zijn sociale 
positiee en uit zijn levensbeschouwelijke gezindheid, zoals blijkt uit de derde 
verklaringg van de verstoorde verhoudingen tussen kiezers en gekozenen. 

DeDe miskende kiezer 

Dee derde verklaring is afkomstig uit de sociologie en gaat uit van de miskende 
kiezer.. Zijn sociaal-economische belangen zouden onvoldoende gerepresen-
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teerdd worden door de gevestigde partijen. Deze partijen zouden zich hebben 
vervreemdd van hun traditionele achterban. De sociaal-economische positie 
enn de levensbeschouwelijke overtuiging van de kiezer vormen de 'objectie-
ve'' uitgangspunten van deze theorie. Volgens dit klassieke verklaringsmodel 
bestondd de populistische coalitie uit blanke arbeiders die in de postindu-
striélee economie niet goed mee zouden kunnen komen en zich onvoldoen-
dee door de staat beschermd wisten, en uit succesvolle ondernemers die de 
staatt juist als een obstakel voor hun expansiedrift zagen. Voor hun belas-
tingcentenn zouden deze groepen te weinig publieke diensten terugkrijgen; 
zijj  zouden de rekening betalen waarvan niet zij, maar migranten, uitke-
ringsgerechtigdenn en andere gesubsidieerden zouden profiteren. 

Dezee coalitie van niet aan hun trekken gekomen burgers zou zich na de 
schokk van n september 2001 geconstitueerd hebben als verzet tegen de kar-
telpolitiekk van Paars.304 

Volgenss deze redenering zouden de LPF-kiezers moeten behoren tot soci-
aall  gedepriveerde groepen. 'Verliezers van de modernisering', naar status 
snakkendee 'nieuwe rijken' en xenofobe 'angry white men' zouden oververte-
genwoordigdd moeten zijn onder LPF-stemmers. De LPF-kiezers van 15 mei 
20022 onderscheidden zich evenwel wat betreft opleiding en inkomen, objec-
tievee indicatoren voor de rangorde op de maatschappelijke ladder, niet van 
hett electoraat als geheel.305 

Dee theorie van de miskende kiezer is een variant op de economische 
theoriee uit de tweede verklaring. Alleen staan nu niet individuele kiezers 
centraal,, maar sociale groepen: arbeiders, gereformeerden, stadsbewoners, 
ambtenarenn of gepensioneerden. Het reduceren van kiesgedrag tot objectie-
vee categorieën als religie, klassenpositie, niveau van opleiding, inkomen en 
seksee lijk t logisch. Deze methode om het kiezersgedrag te begrijpen dateert 
uitt de tijd van de gesegmenteerde samenleving. Horizontaal was Nederland 
gesplitstt in sociale klassen en standen: ongeschoolden, hoofdarbeiders, boe-
ren,, middenstanders, fabrikanten of renteniers. Verticaal was de natie ver-
deeldd in rooms-katholieken, protestants-christelijken van diverse pluimage 
enn onkerkelijken. 

Vijfti gg jaar geleden was het dus niet zo moeilijk het stemgedrag van de 
kiezerr te verklaren. Vandaag de dag is de voorspellende waarde van de socia-
lee achtergrond op het gedrag van de kiezer veel geringer. Uit tabel x.i blijkt 
datt het verband tussen maatschappelijke klasse en levensovertuiging ener-
zijdss en kiesgedrag anderzijds steeds zwakker is geworden - dat wil zeggen 
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Tabell  x.i Stemgedrag op basis van geloofsovertuiging en sociale klasse 
(inn procenten)506 

19566 1968 1977 1986 1998 2002 

Kerksee katholieken stemmen KVP/CDA 95 
Kerksee hervormden stemmen ARP, CHU/CDA 63 
Kerksee gereformeerden stemmen ARP, CHU/CDA 93 
Onkerkelijkee arbeiders stemmen PvdA 68 
Onkerkelijkee middenklassers stemmen vVD 32 
Totaall  percentage verzuild stemgedrag 72 

72 2 

55 5 

78 8 

65 5 

25 5 

6 0 0 

66 6 

52 2 

75 5 

67 7 

30 0 

54 4 

66 6 

58 8 

58 8 

6 0 0 

28 8 

44 4 

53 3 

4 4 4 

4 4 4 

51 1 

31 1 

38 8 

66 6 

53 3 

43 3 

34 4 

19 9 

28 8 

Bron:: Nationale Kiezersonderzoeken tot en met 2002 

datdat de kiezer steeds zakelijker, maar ook minder voorspelbaar opereert. 

Dee verhoudingen op de kiezersmarkt worden dus niet langer verstoord door 
herderlijkee inmenging.307 Mensen ontlenen hun identiteit en hun politieke 
gedragg niet langer exclusief aan hun positie in de maatschappij. Dat heeft 
veell  te maken met de toegenomen welvaart, die van bijna iedereen een 
bezitterr heeft gemaakt. De bestrijding van de maatschappelijke ongelijkheid 
iss het meest geslaagde project van de westerse wereld sinds 1945. De inko-
mensverschillenn zijn spectaculair gedaald. Stijging op de maatschappelijke 
ladderr ligt binnen ieders bereik. De barrières voor vrouwen in het voortge-
zett en hoger onderwijs zijn in één generatie geslecht. Ook in mentaal 
opzichtt voltrok zich een opmerkelijke democratisering. Het autonome indi-
vidu,, dat zijn eigen biografie schrijft zonder geestelijke dwang van kerkelij-
kee of wereldlijke autoriteiten, is een vanzelfsprekendheid geworden. 

Dee electorale markt is zo van een aanbodgestuurde een vraaggestuurde 
marktt geworden. De aanbieders kunnen niet langer vertrouwen op gedwon-
genn winkelnering. De communicatiekanalen waarover de levensbeschouwe-
lijk ee zuilen plachten te beschikken, zijn onafhankelijke kranten en omroe-
penn geworden. Politieke ondernemers moeten dus voortdurend vechten 
voorr de gunst van de ontvoogde kiezer. 

Hett verschil tussen de uitslagen van de Kamerverkiezingen van 1998 en 
20022 is bijvoorbeeld heel frappant. De kiezer rekende af op resultaten. De 
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partijj  van de 'eigen' klasse werd pardoes in de steek gelaten zodra Melkert of 
Dijkstall  er een potje van maken. Hetzelfde gold voor De Hoop Scheffer, die 
inn 1998 zijn eigen achterban van christelijke kiezers niet wist te overtuigen. 
Balkenendee haalde hen vier jaar later weer terug. 

Dee aanhang van de LPF ten slotte was na acht maanden op 22 januari 
20033 geslonken tot minder dan een derde. Er was dus geen sprake van een 
socialee of affectieve binding tussen de fortuynistische kiezers en de LPF. Deze 
vormdenn geen sociale subgroep, maar een doorsnee van de bevolking.308 

Dee redenering van de miskende kiezer die zijn objectieve belangen onvol-
doendee gerepresenteerd ziet, is - in tegenstelling tot de economische theorie 
vann het kiezersgedrag - niet bestand tegen de bevindingen van politicologisch 
onderzoekk en moet dus worden verworpen.309 De sociologische verklaring 
worteltt in het tijdperk van verzuiling en sociale segmentatie dat in Nederland 
heeftt plaatsgemaakt voor ontvoogding, grote sociale mobiliteit (meritocratise-
ring),ring), emancipatie en individualisering (zie verder hoofdstuk xi). 

DeDe wantrouwende kiezer 

Hett wantrouwen tussen de 'gewone' kiezer en de van hem vervreemde kaste 
vann politieke professionals is de kern van de vierde verklaring. Deze verkla-
ringg haakt in op de vervreemding tussen de politieke elite en grote delen van 
hett kiezersvolk die door de Leefbaren, de fortuynisten en de populisten in 
dee rest van Europa wordt gepolitiseerd. Populisme duikt immers op wan-
neerr een grote groep in de samenleving zich bewust wordt van zichzelf en 
vann de omstandigheid dat zij van het centrum van de macht wordt buiten-
gesloten.. Het mikpunt van populisten is altijd een elite die wordt verweten 
niett naar de 'gewone' mensen te willen luisteren. De tegenstelling die door 
populistenn wordt geëxploiteerd is die tussen insiders en outsiders. 

Dee journalist Gerard van Westerloo heeft het wantrouwen tussen de 
geslotenn kaste van hooggeschoolde zaakwaarnemers en de werkende klasse 
inn bedrijf en politiek in kaart gebracht in zijn boek Niet spreken met de be-
stuurder. stuurder. 

Symbooll  voor de gewone man is bij Van Westerloo de Amsterdamse 
trambestuurder,, een echte Mokummer die op de CPN of de PvdA stemde en 
lidd was van de rode vakbond. Deze trambestuurders uitten al in de jaren 
tachtigg het dreigement op Centrum-Democraat janmaat te zullen stemmen 
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omdatt ze zich niet vertegenwoordigd wisten door wat zij noemden 'de 
socialen'.. Deze 'socialen' vormden een vetlaag van vakbondsbestuurders, 
maatschappelijkk werkers en personeelsfunctionarissen tussen het manage-
mentt en de uitvoerders, die de taal van de werkvloer niet verstond. Klachten 
vann trambestuurders over wangedrag van niet-blanke passagiers werden 
doorr deze 'socialen' steevast afgedaan als racisme. 

Vann Westerloo schetst vervolgens de rekrutering van politici. Daar zitten 
weinigg mensen tussen die in de marktsector werken. Omdat ambtenaren in 
werktijdd als volksvertegenwoordiger actief mogen zijn en een terugkeerga-
rantiee hebben als zij een politieke functie aanvaarden, hebben zij bijna een 
monopoliee in het politieke bedrijf. Gemeenteambtenaren zijn lid van provin-
cialee staten en provincieambtenaren lid van de gemeenteraad. De bestuurs-
academiee in Leeuwarden blijkt hofleverancier voor alle politieke partijen in 
Friesland.. De studenten leren al vroeg hoe de publieke sector werkt: als 
beleidsambtenaarr maak je alleen carrière als je over een netwerk in een partij 
beschikt.310 0 

Dezee 'verstatelijking' van de politieke partijen vormt een klassiek thema 
inn de politicologie. Aan de ene kant fungeren partijen als banenmachines bij 
dee overheid ten behoeve van de partij-elites, aan de andere kant gebruiken 
diee elites de staat om hun partijen te faciliteren, te financieren en nieuwko-
merss en niet-partijleden van publieke functies buiten te sluiten. Deze weder-
zijdsee doordringing van partijen en de staat leidt tot het achterwege laten 
vann politieke oppositie tegen het heersende beleid en vervanging van ideolo-
gischee strijd door kartelvorming: het verdelen van de buit tussen de partij-
en.. Wetgevende en uitvoerende macht raken met elkaar verstrengeld, het-
geenn patronage, cliëntelisme en corruptie in de hand kan werken.311 Het was 
dee missie van de Leefbaarbeweging, onderschreven door Pim Fortuyn, om 
eenn einde te maken aan de monopoliepositie van politieke partijen bij het 
verdelenn van de overheidsbaantjes {zie hoofdstuk m). 

Dee opmars van populistische stromingen is in het verklaringsmodel van 
dee wantrouwende kiezer manifestatie van een diepgaand conflict tussen 
enerzijdss een kosmopolitische, intellectuele elite en anderzijds het 'gewone' 
volkk dat er behoudende sociaal-culturele patronen op nahoudt en daar zijn 
(nationale)) identiteit aan ontleent."2 Deze opmars past in het huidige post-
ideologischee tijdperk dat na de val van de Berlijnse Muur in 1989 begint.313 

Eenn nieuwe breuklijn, libertair/kosmopolitisch versus autoritair/etnocen-
trisch,, diende zich aan. 
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Terwijll  de financieel-economische marges van de politiek steeds smaller 

werden,, nam het belang van materiële politieke strijdpunten (corresponde-

rendd met de horizontale links-rechtsas) af ten gunste van postmateriële 

strijdpunten.. In de jaren zestig en zeventig kwamen emancipatie, democra-

tiseringg en de ecologische crisis op de politieke agenda. Nieuwe partij forma-

tiess als D 66 en GroenLinks (dat deel uitmaakt van een Europese beweging 

vann milieupartijen) profileerden zich op een verticale politieke as als liber-

tair,, multicultureel en niet-materialistisch. 

Inn de jaren tachtig kreeg deze progressieve, libertaire pool een autoritai-

ree tegenpool. Etnocentrische en populistische partijen profileerden zich met 

tuchtt en orde, en met 'monoculturele' pleidooien voor het stopzetten van 

migratiee en verzet tegen de Europese integratie. Tot de autoritaire pool 

behorenn ook rechtzinnige opvattingen over gezin, staat en religie. 

Figuurr x.2 Positionering van de Nederlandse partijen door de kiezers 

Libertair/kosmopolitisch h 
(zelfbeschikking) ) 

GroenLinks s 

D66 6 

PvdA A 

Linkss (staat) Leefbaar Nederland Rechts (markt) 

SPP VVD 

CDA A 

Christenunie e 

SGP P 

LPF F 

Autoritair/etnocentrisch h 
(tuchtt & orde) 

Bron:: Inglehart, Modernization and Postmodernization; Dekker, e.a., 'Fixing 

Leftt and Right'; Pellikaan, e.a., The Road from a Depoliticized to a Centrifugal Democracy.}15 
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Dee Amerikaanse politicoloog Ronald Inglehart ontwikkelde een nieuw 
politiekk kwadrant met een verticale as naast de bekende horizontale as van 
linkss (plansocialisme) naar rechts (marktliberalisme).314 Figuur x.2 geeft in 
vereenvoudigdee vorm het kwadrant van Inglehart, aangepast aan de Neder-
landsee situatie, weer. 

Dee klassieke horizontale links-rechtsas vindt zijn oorsprong in ideologische 
tegenstellingenn met betrekking tot de sociaal-economische ordening van de 
samenleving.. Deze materiële dimensie vormt nog steeds het referentiekader 
vann de kiezer, maar heeft de laatste dertig jaar aan betekenis ingeboet. De 
totstandkomingg en populariteit van de paarse coalitie in 1994 is hiervan een 
illustratie.. Zowel de sociaal-democraten van de 'derde weg' als de populis-
tenn achtten de klassieke tegenstelling tussen links en rechts achterhaald. 

Dee implicatie van de verklaring van de wantrouwende kiezer is dat het 
'langee jaar 2002' moet worden beschouwd als het Nederlandse hoogtepunt 
vann een Europese populistische golf, die in de jaren negentig aan kracht 
begonn te winnen."6 Welke gebreken werden door de Hollandse populisten 
geëxploiteerd?? In hoofdstuk xin wordt de voogdij van de 'linkse kerk' over 
hett politieke debat nader geanalyseerd. De miskenning van de onvrede over 
dee falende integratie van migranten bood Fortuyn een ideale kans de in de 
steekk gelaten kiezers te mobiliseren. In hoofdstuk xiv wordt het functione-
renn van de Nederlandse democratie beoordeeld op zijn vatbaarheid voor de 
populistischee uitdaging. 
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