UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Nederland is politieke trendsetter in Europa
van der Meer, T.
Publication date
2019
Document Version
Final published version
Published in
De kiezer

Link to publication
Citation for published version (APA):
van der Meer, T. (2019). Nederland is politieke trendsetter in Europa. In T. van der Meer
(Ed.), De kiezer: Hoe wij stemmen en waarom (pp. 4-7). Stichting KiezersOnderzoek
Nederland. https://kennisopenbaarbestuur.nl/rapporten-publicaties/de-kiezer/

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).
Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)
Download date:09 Jan 2023

Nederland
is politieke trendsetter
in Europa

Nederland is trendsetter in Europa. Omliggende landen hebben het

Tom van der Meer

over de Dutchification of politics. Zij bedoelen daarmee een reeks
ontwikkelingen die de verkiezingsstrijd, en daarmee de politiek en de

Veranderlijke verkiezingen

niet deden? Kiezen! Daadwerkelijk een overwogen keus maken

democratie zelf, fundamenteel hebben veranderd. Was Nederland na

De verkiezingsuitslagen laten steeds vaker grote veranderingen

tussen alternatieve opties.

zien. Het aantal zetels dat van de ene naar de andere partij

Dat is tegenwoordig wel anders. De meeste kiezers maken een keus

de Tweede Wereldoorlog nog een oase van rust, sinds een jaar of vijftig

verschuift, neemt al jaren toe. Veranderde na de Tweede

in twee stappen. Eerst maken ze een voorselectie van een relatief

Wereldoorlog zo’n 5 procent van de Tweede Kamerzetels van

klein aantal partijen, een zogeheten keuzeset. De partijen in

volgen de politieke veranderingen elkaar in een steeds sneller tempo

eigenaar, in 2017 was dit maar liefst vervijfvoudigd: ruim een

die keuzeset lijken over het algemeen ideologisch sterk op elkaar.

kwart van de Kamerzetels kwam in andere handen. In 1967 schrok

Uit die set maken kiezers vervolgens een keuze in het stemhokje.

op. Al deze veranderingen hebben eenzelfde bron: de kiezer is assertief

Nederland nog op van de opkomst van D66, dat met maar liefst 4,4%

We zijn niet langer trouw aan een enkele partij, maar nog altijd

van de stemmen (7 zetels) in de Tweede Kamer terechtkwam. In

trouw aan onze eigen waarden. En er zijn de laatste vijftig jaar nu

geworden.

2019 zijn zulke verschuivingen vaste prik. De grillige uitslagen van

eenmaal meer keuzemogelijkheden gekomen. Kiezers hebben

partijen als de PvdA, GroenLinks, en Forum voor Democratie

zich losgemaakt van hun maatschappelijke positie, en partijen zijn

wekken nauwelijks nog verbazing.

programmatisch naar elkaar toegegroeid nu zij op jacht zijn gegaan
naar een diversere achterban. Het gevolg is dat verkiezingen meer

Groeiend percentage Tweede Kamerzetels verandert bij verkiezingen van

zijn dan de volkstellingen die ze vroeger feitelijk waren. Er staat voor

partij (1946-2017)

partijen wat op het spel.

50

Stijgende kosten van regeren
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Aan regeren hangt in toenemende mate een kostenplaatje. Wie
gaat regeren moet er steeds meer rekening mee houden dat die bij
de eerstvolgende verkiezingen kiezers verliest. De zwarte lijn in
het onderstaande figuur laat het percentage zetels winst of verlies
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Opkomstpercentage Nederlandse verkiezingen
1970-2019

%

zien voor de regeringspartijen sinds 1981. Sinds 1998 hebben
regeringspartijen steevast verloren bij de volgende verkiezingen. In
2017 bereikte dat verlies een record, toen VVD en PvdA gezamenlijk
bijna 50% van hun zetels verloren.
De toenemende electorale schade van regeringsdeelname (1981-2017)

Onveranderd in deze vijftig jaar is de afwijzing van dit onvoorspel-
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bare gedrag van kiezers door politiek commentatoren. In de jaren
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zeventig heette het dat de kiezer ‘op drift’ was, in 2003 werd de
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kiezer omschreven als ‘los stuifzand dat met het geringste zuchtje
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wind alle kanten opwaait’, en in 2016 als ‘een verwend kind’. Die
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afwijzingen zijn volkomen onterecht.
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De kiezer is gaan kiezen
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Natuurlijk, lange tijd was het gedrag van de Nederlandse kiezer
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bijzonder goed te voorspellen. Kinderen stemden veelal op dezelfde
partij als hun ouders, namelijk diegene die zich opwierp als hoeder
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coalitie als
geheel
juniorpartner(s)
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van hun kerk of vakbond. Maar wat kiezers in die verzuilde periode
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Nergens is het principe van
one man, one vote zo radicaal
doorgevoerd als hier
Maar we moeten iets verder inzoomen. Laten we onderscheid maken

Groeiend aantal partijen in de Tweede Kamer (1956-2017)

tussen het succes van de grootste regeringspartij die de premier
levert (rode lijn) en de junior-partner(s) (blauwe lijn). Dan valt op

15
absoluut
aantal

dat de junior-partners gezamenlijk eigenlijk altijd verlies lijden na
regeringsdeelname. Dat gold overduidelijk het sterkst voor de PvdA
in 2017, maar ook voor bijvoorbeeld het CDA en de PVV in 2012, de

10
effectief
aantal

CU in 2010, en D66 in al haar regeringsdeelnames sinds de jaren
tachtig. De enige uitzondering op dit patroon is de VVD van Frits
Bolkestein in 1998.
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Voor de grootste regeringspartij liggen de kaarten iets anders.
Regelmatig wint deze partij zelfs zetels, zoals het CDA van Lubbers
in 1986, de PvdA van Kok in 1998, het CDA van Balkenende in 2003,
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en de VVD van Rutte in 2012. Maar wanneer een lang zittende
premier afscheid neemt (Lubbers in 1994, Kok in 2002) of had willen

De grootste partij is kleiner dan ooit. In 1987 konden de twee

nemen (Balkenende in 2010), dan zakt zijn partij door het ijs. De VVD is

grootste partijen (CDA en PvdA) elk nog rekenen op ruim een

dus gewaarschuwd wanneer Mark Rutte zijn afscheid bekend maakt.

derde van de Eerste Kamerzetels; samen genoeg om een

Versplintering

Grondwetswijziging door de Eerste Kamer te loodsen. Bij de Eerste
Kamerverkiezing van 2019 behaalden de twee grootste partijen

De laatste trend is het gevolg van de vorige twee. Het Nederlandse

(FvD en VVD) elk nog niet de helft daarvan.

partijpolitieke landschap fragmenteert. Het versplintert. Of beter

Dat betekent niet alleen dat meer partijen nodig zijn om een

gezegd: het nivelleert. Tot diep in de jaren tachtig had Nederland

meerderheidscoalitie te vormen, maar ook dat het steeds moeilijker

twee grote partijen – CDA (en zijn voorlopers) en PvdA – naast

wordt om de formatie van zo’n coalitie in goede banen te leiden.

één middelgrote – de VVD – die gezamenlijk wel 90% van de

Door de fragmentatie is er immers niet altijd een voor de hand

stemmen konden halen. Tegenwoordig kennen we geen grote

liggende coalitie mogelijk.

partijen meer, en maar liefst zeven of acht middelgrote partijen die

Joop van Holsteyn en Galen Irwin
In de 21e eeuw is nog maar een klein deel van de kiezers al voor de start van de
verkiezingscampagne zeker van zijn electorale zaak. Steeds meer kiezers hakken

elk op korte termijn kunnen pieken en dalen. De drie traditionele

Voorloper in Europa

op een steeds later moment de knoop door. En laat is laat: ongeveer een op de zeven

regeringspartijen haalden gezamenlijk in 2017 voor het eerst niet

De trends zijn niet uniek voor Nederland. Ze treden op in steeds

kiezers beslist op de verkiezingsdag zelf over de partijkeuze.

eens meer een meerderheid van de stemmen.

meer landen. Maar Nederland is wel voorloper in Europa. Nergens
komen deze trends zo snel aan het licht als hier. Dat heeft alles te

De electorale achteruitgang van CDA en PvdA (1946-2017)
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Later is nog niet slechter

Die late beslissers hebben een slechte naam. Het op het allerlaatste moment kiezen

maken met ons evenredige kiesstelsel. Nergens is het principe van

wekt de schijn van een ondoordachte keuze, van onverschilligheid. Snel op het laatste

one man, one vote zo radicaal doorgevoerd als hier. De kiesdrempel

moment, zonder na te denken; o ja, even gauw stemmen. Nou ja, ik doe maar wat.

is bijzonder laag: met tweederde van een procent van de stemmen
kan je al een zetel behalen in de Tweede Kamer. Er zijn nauwelijks

Zo blijkt het lang niet altijd te gaan. Veel late beslissers wordt onrecht aangedaan als

prikkels om op de grootste partij te stemmen, zeker in vergelijking

ze worden weggezet als slordige, bijna onverantwoorde kiezers. Die late kiezers blijken

met bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk (waar alleen de grootste

bijvoorbeeld niet minder politieke interesse of kennis te hebben dan andere kiezers, die

partij in een kiesdistrict iemand mag afvaardigen) of Griekenland
(waar de grootste partij een extra bonus krijgt).
Die radicale keus voor evenredigheid betekent dat veranderingen in
de samenleving – zoals de opkomst van assertieve kiezers – direct
vertaald worden in het parlement. De Dutchification of politics is in
dat opzicht een teken van een volwassen democratie.

eerder een keuze maken. Eigenlijk zijn het op tal van punten gewone kiezers, alleen wat
trager in hun keuze.
Maar zelfs dat is geen probleem: de late kiezers hebben vaak al een voorselectie
gemaakt. Van alle deelnemende partijen komen er bij het naderen van de verkiezings-

Maar de veranderlijke verkiezingsuitslagen leiden ook tot

dag nog maar twee of drie werkelijk in aanmerking. Dat maakt de nog te maken

De oorzaak zit niet eens in de toename van het absolute aantal

bestuurlijke onzekerheid. De toenemende kosten van regerings-

eindkeuze overzichtelijk. En maakt het mogelijk om laat te schakelen, als er in de directe

partijen, of van het absolute aantal splinterpartijen. De verandering

deelname betekenen dat partijen minder happig zullen zijn te gaan

aanloop van de verkiezingen nieuwe informatie beschikbaar komt. Die informatie kan

zit bij de grote en de middelgrote partijen die in termen van grootte

besturen. En de fragmentatie maakt het moeilijker om stabiele

naar elkaar zijn toegegroeid. Dat zien we terug in wat politicologen

meerderheidscoalities te vormen. Toch is de Nederlandse bestuurs-

dan alsnog worden meegenomen in de slotafweging. Een latere keuze hoeft, kortom,

het effectief aantal politieke partijen noemen, een maat die ook

cultuur gericht op vaste meerderheidscoalities, die via een gedetail-

rekening houdt met de relatieve grootte van partijen. Dit effectief

leerd regeerakkoord alle onzekerheden uitbannen.

aantal politieke partijen is in 2017 gestegen tot een record van 8.1.

Die cultuur is in het licht van de assertieve kiezer aan herziening toe.

geen slechtere keuze te zijn!
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