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1. Inleiding

Voor een goed functionerende democratie is betrokkenheid van de bur-
gers een vereiste. Als er in een samenleving bijvoorbeeld geen enkele
belangstelling bestaat voor de totstandkoming en de uitvoering van het
overheidsbeleid, kan de overheid haar gang gaan zonder dat dit op enige
wijze wordt gecorrigeerd. Als politieke belangstelling ontbreekt, is het
immers lastig voor te stellen dat mensen serieuze meningen vormen
over politieke problemen en daarop vervolgens ook hun stemgedrag ba-
seren. Politieke belangstelling kan dus worden gezien als een noodza-
kelijke voorwaarde voor het functioneren van een democratie.1

Een goed functionerende democratie is echter ook niet gebaat bij bo-
venmatige betrokkenheid. Als de politieke betrokkenheid in een sa-
menleving bijzonder groot is, bestaat het risico dat groepen burgers te-
leurgesteld raken in de overheid. Overheidsbeleid houdt meestal ook
het maken van keuzen in. Grote betrokkenheid kan dan leiden tot grote
teleurstellingen, en daardoor tot onvrede en, op termijn, tot een gebrek
aan steun voor het democratisch bestel.

Dit is, in een notendop, de basis voor veel theorievorming in de poli-
ticologie over de ‘optimale’ betrokkenheid van burgers.2 De politieke be-
trokkenheid in een samenleving moet in deze redenering het midden
houden tussen massale apathie en massale participatie.

Waar dit wenselijke midden zich precies bevindt, is in zijn algemeen-
heid een nauwelijks te beantwoorden vraag. Dat hangt af van de vormen
van participatie die op een gegeven moment populair zijn (massasta-
kingen of handtekeningenacties), de reactie van politici en bestuurders
(tegemoetkomend of afwijzend), en tal van andere factoren. Alleen ach-
teraf valt soms te constateren dat de politieke betrokkenheid in een sa-
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menleving zo gering of juist zo groot was dat het functioneren van de
democratie in gevaar is gebracht. Het steeds weer aangehaalde voor-
beeld hiervan is Duitsland ten tijde van de Weimarrepubliek, die was
bezweken onder de politieke druk van rechts en links.

Omdat het wenselijke absolute niveau van politieke betrokkenheid
zo lastig is vast te stellen, nemen onderzoekers en politieke commenta-
toren meestal hun toevlucht tot de interpretatie van veranderingen. Dit
houdt in dat een daling of stijging van politieke betrokkenheid, afhan-
kelijk van wie er aan het woord is, wordt beschouwd als een goed of juist
als een slecht teken.

Naast belangstelling voor politiek zijn ook positieve houdingen ten
aanzien van het politieke bedrijf voorwaarden voor het functioneren
van democratie. Wanneer aan deze voorwaarden niet is voldaan, heerst
er op zijn best een soort berusting die soms voor tevredenheid wordt
aangezien3, maar die gemakkelijk kan omslaan in onvrede met de poli-
tiek.

In dit hoofdstuk richten we ons allereerst op de belangstelling voor poli-
tiek en vervolgens ook op een tweetal houdingen tegenover politiek die
verband houden met betrokkenheid: zelfvertrouwen en cynisme. Om-
dat er inmiddels vrij veel gegevens over politieke belangstelling, zelfver-
trouwen en cynisme over een langere periode beschikbaar zijn (een
aantal indicatoren in het Nationaal Kiezersonderzoek gaat zelfs terug
tot 1971), zijn vergelijkingen door de tijd heen mogelijk. Ontwikkelin-
gen in belangstelling en houdingen tegenover politiek kunnen worden
vergeleken met ontwikkelingen in politieke tevredenheid. Volgens de
theorievorming over de optimale betrokkenheid van burgers, gaat het
immers niet alleen om betrokkenheid, maar vooral om een positieve be-
trokkenheid bij de collectieve besluitvorming. Tevredenheid met het
overheidsbeleid en meer nog tevredenheid met democratische besluit-
vorming vormen daarvan een belangrijk onderdeel.
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2. Belangstelling, zelfvertrouwen en cynisme

In dit hoofdstuk richten we ons allereerst op een centraal element van
politieke betrokkenheid: belangstelling voor politiek. De politieke be-
langstelling van de Nederlandse kiezers heeft in de afgelopen decennia
regelmatig bezorgdheid gewekt in politiek Den Haag. Nederlanders on-
derscheiden zich van oudsher niet van burgers van andere landen door
een bovenmatige interesse voor politiek. Integendeel. Gedweeheid en
passiviteit van de bevolking waren vroeger belangrijke steunpilaren
voor het systeem van verzuiling en pacificatiepolitiek4, en deze gaan
slecht samen met een gezonde belangstelling voor politiek. De politieke
veranderingen die zich in de jaren zestig en zeventig aandienden, wer-
den beschouwd als een gevolg van een toenemende belangstelling voor
politiek, en deze veranderingen wakkerden deze belangstelling zelf ook
verder aan. Een deel van deze ontwikkeling is goed te volgen in de cij-
fers van het Nationaal Kiezersonderzoek.
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Figuur 1 Politieke belangstelling 1971-2006
Percentage tamelijk/zeer geïnteresseerd

Een verdeeld electoraat  08-08-2007 09:59  Pagina 191



In figuur 1 is het percentage respondenten te zien dat bij elke verkiezing
aangaf tamelijk of zeer geïnteresseerd te zijn in politiek (de overigen ga-
ven aan niet-politiek geïnteresseerd te zijn). Dit percentage vertoont na
een bescheiden begin van 53 procent in 1971, tot begin jaren tachtig een
duidelijke stijging. In de loop van de jaren tachtig zakt de politieke be-
langstelling van het Nederlandse electoraat weer wat in, om in 1994 een
nieuwe hoogte te bereiken. Na een wat lager niveau in 1998, bereikt de
politieke belangstelling in 2002 en 2003 – althans volgens deze cijfers5 –
ongekende niveaus. In 2006 is er weer sprake van een lichte daling,
maar met 79 procent geïnteresseerden is het niveau nog altijd vergelijk-
baar met dat in 1994 en nog steeds duidelijk hoger dan in de jaren zeven-
tig. Over een periode van 35 jaar bezien, is de politieke belangstelling van
de Nederlandse kiezer dus duidelijk toegenomen, precies zoals de mo-
derniseringstheorie voorspelde: op termijn neemt het opleidingsniveau
van de bevolking toe, en daardoor ook de belangstelling voor politiek.

Niet alleen de belangstelling voor politiek, maar ook het vertrouwen van
burgers dat zij zelf een rol kunnen spelen in de politiek, is naar ver-
wachting in de afgelopen decennia toegenomen. Burgers zijn immers
gemiddeld steeds beter opgeleid, en laten zich tevens steeds minder de
wet voorschrijven door anderen.

In het nko wordt politiek zelfvertrouwen op verschillende manieren
gemeten. Vanaf 1971 zijn er echter drie identieke stellingen in alle
nko’s opgenomen, waarmee respondenten het al dan niet eens kunnen
zijn. Deze stellingen luiden als volgt:

– Kamerleden bekommeren zich niet om de mening van mensen zo-
als ik;

– De politieke partijen zijn alleen maar geïnteresseerd in mijn stem en
niet in mijn mening;

– Mensen zoals ik hebben geen enkele invloed op de regeringspolitiek.

Het is duidelijk dat iemand die het met alle drie stellingen eens is, wei-
nig politiek zelfvertrouwen heeft. Omgekeerd heeft iemand die het met
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alle drie stellingen oneens is, waarschijnlijk juist wel een groot politiek
zelfvertrouwen. We kunnen het aantal keren dat een respondent het on-
eens is met deze drie stellingen bij elkaar optellen tot een maat van poli-
tiek zelfvertrouwen. Het gemiddelde politieke zelfvertrouwen is voor
elk nko nu weergegeven in figuur 2.

Ook wat de ontwikkeling van politiek zelfvertrouwen betreft, lijkt de
moderniseringstheorie te worden bevestigd. Er is over de gehele perio-
de van 35 jaar een duidelijke toename te zien in het politiek zelfvertrou-
wen. In 1971 en 1972 ligt dit gemiddelde voor het gehele electoraat nog
net onder de 1. Dat betekent dat in die tijd de kiezers het gemiddeld
met twee van de drie bovengenoemde stellingen eens waren. In de ja-
ren zeventig en tachtig stijgt het gemiddelde in figuur 2, met enkele
fluctuaties, gestaag naar een niveau van 1,7. Dit niveau blijft vervolgens
in grote lijnen gehandhaafd tot aan de meeste recente verkiezing – in
2006.
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Figuur 2 Politiek zelfvertrouwen 1971-2006
Gemiddeld aantal keren ‘niet eens’, drie stellingen
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De belangstelling voor politiek en het politieke zelfvertrouwen van de
Nederlandse kiezers zijn in de afgelopen 35 jaar duidelijk toegenomen.
Dit is ook precies wat werd verwacht op grond van het toegenomen op-
leidingsniveau van deze kiezers. In de huidige discussies over ontwik-
kelingen in politieke betrokkenheid wordt echter ook vaak gewezen op
– vanuit democratisch oogpunt – minder gunstige bijwerkingen van
maatschappelijke modernisering. Een van die bijwerkingen zou een
toename van het cynisme over democratische politiek kunnen zijn. Im-
mers, met de verzuiling is in Nederland ook voor een deel de vanzelf-
sprekende acceptatie van politieke machtsuitoefening verdwenen. Mi-
nisters waren eerst excellenties, daarna mijnheer of mevrouw, en nu
heten zij gewoon Wouter of Jan-Peter. Met deze onttovering van de
macht worden de wat rauwere kanten van het politieke bedrijf beter
zichtbaar. Het gaat in het politieke bedrijf ook om de carrières van be-
roepspolitici, die in ruil voor hun dienstbaarheid aan de publieke zaak
een voor velen onbereikbaar hoge financiële vergoeding ontvangen.
Wie daarop voortdurend let, wordt gemakkelijk cynisch.

In de nko’s wordt cynisme als politieke houding sinds 1977 geme-
ten met behulp van drie stellingen. Deze stellingen zijn de volgende:

– Tegen beter weten in beloven politici meer dan ze kunnen waarma-
ken;

– Ministers en staatssecretarissen zijn vooral op hun eigenbelang uit;
– Kamerlid word je eerder door je politieke vrienden dan door je be-

kwaamheden.

De respondenten is gevraagd van elk van deze stellingen aan te geven of
zij het er helemaal mee eens, mee eens, mee oneens of helemaal mee
oneens waren. Wij hebben het aantal ‘(helemaal) mee eens’-antwoor-
den geteld, en het gemiddelde hiervan per verkiezingsjaar is weergege-
ven in figuur 3.

Het politieke cynisme van het Nederlandse electoraat is sinds de jaren
zeventig inderdaad licht gestegen. In 1977 lag het gemiddelde aantal
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‘(helemaal) mee eens’-antwoorden op deze drie stellingen nog op 1,37.
In de jaren tachtig is het gemiddelde gestegen naar boven de 1,5. De ver-
kiezingen van 2006 laten een nieuwe piek zien van 1,71. Maar de stij-
ging van het gemiddelde politieke cynisme van de Nederlandse kiezers
is veel minder uitgesproken dan de stijging in politieke belangstelling
en politiek zelfvertrouwen.

De belangstelling voor politiek en het vertrouwen dat kiezers hebben in
hun eigen rol in de politieke wereld zijn de afgelopen 35 jaar gemiddeld
toegenomen. Deze ontwikkelingen, die in lijn zijn met de theorie van
modernisering, kunnen gepaard gaan met een parallelle groei in poli-
tiek cynisme. Sinds de jaren zeventig is het politieke cynisme in Neder-
land wel wat toegenomen, maar deze stijging is veel minder overtui-
gend dan die in interesse en zelfvertrouwen.
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Figuur 3 Politiek cynisme 1972-2006
Gemiddeld aantal keren ‘(helemaal) mee eens’, drie stellingen
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3. Tevredenheid of onvrede?

De verkiezingsuitslag van 2006 is vaak geïnterpreteerd als een teken
dat veel kiezers ontevreden zijn. De sp is beschreven als ‘kanalisator van
de onvrede van zwevend Nederland’6, Marijnissen en Wilders hebben
‘munt geslagen uit de onvrede met de gevestigde politici’7. Onvrede is
echter een vaag begrip. Onvrede kan wijzen op een algemeen, onbe-
noemd gevoel van onbehagen. Een dergelijk onbehagen kan zeer reëel
zijn. Alledaagse problemen, zoals trein- en fileleed, zinloos geweld, of
het dalende niveau van onze middelbare scholen, worden erdoor ver-
groot. Het hoeft geen belangrijke gevolgen te hebben voor de band tus-
sen kiezers en het politieke systeem. Als het lang aanhoudt, kan het de-
ze band wel verzwakken. Juist omdat onbehagen vaak onbenoemd
blijft, kan het door externe gebeurtenissen ook weer snel oplossen – een
voetbalkampioenschap, een blijde gebeurtenis in de Koninklijke fami-
lie, fraai zomerweer. De ‘stemming van het land’ is een dankbaar onder-
werp voor de journalistiek, maar biedt weinig aanknopingspunten voor
een wetenschappelijk verantwoorde analyse van de verkiezingsuitslag.

Politiek relevanter is allereerst het soort onvrede dat een duidelijk
verband houdt met het beleid van de regering. Is er (ook) in dit opzicht
sprake van een uitzonderlijk grote onvrede in 2006? Hoe heeft de tevre-
denheid met het regeringsbeleid zich in de afgelopen jaren ontwikkeld?
Een tweede vorm van onvrede heeft betrekking op het functioneren van
de democratie in Nederland. Deze tweede vorm komt wellicht dichter-
bij hetgeen impliciet wordt bedoeld met de ‘onvrede met gevestigde po-
litieke partijen’.

Tevredenheid met de regering

Hoe tevreden of ontevreden kiezers zijn over het regeringsbeleid hangt na-
tuurlijk sterk samen met hun politieke voorkeur. Zelfs als je geprefereerde
partij op het regeringspluche andere dingen doet dan die partij vóór de ver-
kiezingen had beloofd, zul je als kiezer in eerste instantie geneigd zijn om
de prestaties van de regering positief te beoordelen. Het is daarom belang-
rijk om de tevredenheid met het regeringsbeleid altijd uit te splitsen naar
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de partij waarop men bij de vorige verkiezingen heeft gestemd. Wie de vori-
ge keer op een partij heeft gestemd die vervolgens tot de regeringscoalitie
toetrad, kan in zekere zin worden beschouwd als een ‘winnaar’ van de vori-
ge verkiezingen.8 Wie de vorige keer op een oppositiepartij heeft gestemd,
geldt dus een beetje als een ‘verliezer’. Hoe groot zijn de verschillen in te-
vredenheid over het regeringsbeleid tussen deze winnaars en verliezers, en
zijn hierin ontwikkelingen over de tijd te ontwaren?

In het nko is sinds 1971 gevraagd hoe tevreden de respondenten zijn
met het beleid van de regering in het algemeen. Het percentage dat
‘(zeer) tevreden’ antwoordde, is in figuur 4 apart weergegeven voor de
kiezers die bij de vorige verkiezingen, dus bij de start van het regerings-
beleid waarover hun oordeel wordt gevraagd, op een regerings- dan wel
op een oppositiepartij stemden. Ook het percentage voor deze twee
groepen samen is afgebeeld.

Kiezers van regeringspartijen zijn natuurlijk, zoals mocht worden ver-
wacht, altijd meer tevreden over het gevoerde beleid dan kiezers van op-
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Figuur 4 Tevredenheid met regeringsbeleid 1971-2006 naar stemgedrag bij vorige
verkiezingen
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positiepartijen. Toch zijn er voor deze groep in de periode 1971-2006
grote verschillen te zien. De grootste percentages tevreden kiezers van
regeringspartijen worden gevonden na de eerste twee kabinetten Lub-
bers (beide cda-vvd coalities), na het kabinet Den Uyl (een vijfpartijen-
coalitie van pvda, kvp, arp, d66 en ppr) en na het kortstondige kabinet
Biesheuvel (kvp, arp, chu, vvd, ds’70). Pas hierna volgt de ‘paarse co-
alitie’, pvda, vvd en d66 in 1998. De tevredenheid van de aanhangers
van de regeringspartijen na afloop van het veelbejubelde eerste kabinet
Kok, was feitelijk nauwelijks te onderscheiden van de tevredenheid van
kiezers van regeringspartijen in 1971 (kabinet De Jong), 1981 (kabinet
Van Agt i) en 2006 (kabinet Balkenende ii/iii). Geen van deze drie ka-
binetten staat als bijzonder geliefd in het collectieve geheugen gegrift.

Dat veel kiezers van de regeringspartijen bij de vorige verkiezingen
na de kabinetsperiode tevreden zijn over het beleid, betekent nog niet
dat deze regeringspartijen ook een (nieuwe) verkiezingsoverwinning
boeken. De drie confessionele partijen en ds’70 verloren zetels in 1972,
net als de vvd in 1986 (terwijl het cda toen juist sterk won) en in 1989.

Lage tevredenheid onder de kiezers van regeringspartijen is vooral te
zien in 1994 (toen de pvda-cda-coalitie onder Lubbers werd afgestraft)
en in 2003 (toen het kabinet Balkenende i met cda, vvd en lpf al na
enkele maanden ten onder ging aan de interne problemen van de lpf).
Ook in 2002 was de tevredenheid onder de voormalige pvda-, d66-, en
vvd-stemmers relatief laag, maar zeker niet extreem.

Degenen die bij de vorige verkiezingen op een oppositiepartij hebben
gestemd, zijn minder vaak tevreden. Het niveau van hun onvrede va-
rieert echter. Opvallend is de betrekkelijk grote tevredenheid van deze
groep met het beleid van het eerste paarse kabinet in 1998.

Niet alleen de percentages respondenten die tevreden zijn over het
gevoerde regeringsbeleid onder de kiezers van regerings- en oppositie-
partijen zijn af te lezen uit figuur 4. Ook instructief is het verschil tussen
deze twee percentages per verkiezing. Hoe groot dit verschil is, staat in
principe natuurlijk los van het algemene niveau van tevredenheid. Het
valt echter direct op dat deze verschillen tot het einde van de jaren tach-
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tig in het algemeen veel groter waren dan in de meer recente periode. In
1971 was het verschil nog ruim twintig procent, in 1986 zelfs meer dan
vijftig procent. In 1994 is het verschil nog geen zes procent, en ook in
1998, 2002 en 2003 is het verschil steeds duidelijk kleiner dan twintig
procent. Alleen in de meest recente verkiezing, die van 2006, is het ver-
schil met ruim 34 procent weer wat groter.

In de jaren zeventig en tachtig was er dus over het algemeen een veel
grotere kloof in tevredenheid over het gevoerde beleid tussen (voormali-
ge) kiezers van regerings- en van oppositiepartijen dan erna. Anders ge-
zegd: na 1989 maakt het voor de tevredenheid met het gevoerde rege-
ringsbeleid veel minder uit of je de vorige keer op een regeringspartij of
op een oppositiepartij hebt gestemd. Deze ontwikkelingen duiden op de
veel vaker geconstateerde polarisatie tussen de belangrijkste partijen in
de jaren zeventig en tachtig, gevolgd door een depolarisatie na 1989,
toen bijvoorbeeld pvda-leider Wim Kok stelde dat de pvda zijn ‘ideologi-
sche veren’ had afgeschud.9 Volgens deze argumentatie is in 2006 een
mogelijke start van hernieuwde polarisatie te zien.
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Figuur 5 Tevredenheid met Nederlandse democratie 1973-2006
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Tevredenheid met de democratie

De tevredenheid van het electoraat over het gevoerde regeringsbeleid
varieert sterk, maar geldt dit ook voor de tevredenheid over het functio-
neren van de democratie in Nederland? In de gangbare politicologische
theorieën wordt ervan uitgegaan dat onvrede met het beleid in een ge-
vestigde, stabiele democratie zoals Nederland niet direct leidt tot onvre-
de met het functioneren van het democratisch stelsel: burgers zullen de
spelregels van democratie vaak ook accepteren als zij ontevreden zijn
over de verkiezingsuitslag of over het regeringsbeleid.10

In de nko’s wordt pas sinds 1998 gevraagd naar de tevredenheid
over het functioneren van de democratie in Nederland. Oudere gege-
vens zijn echter beschikbaar uit de Eurobarometer-onderzoeken die de
Europese Commissie sinds 1973 heeft laten uitvoeren. In figuur 5 staan
de gegevens uit het nko vanaf 1998 samen met enkele gegevens uit de
Eurobarometer-onderzoeken.

In tegenstelling tot de tevredenheid met het regeringsbeleid laat de te-
vredenheid met het functioneren van de democratie in Nederland in-
derdaad geen grillig patroon zien.11 In plaats daarvan is er over de lange-
re termijn eerst sprake van een groeiende tevredenheid met de
democratie. Deze bereikte een voorlopig hoogtepunt in 1998 – een jaar
waarin ook de algemene tevredenheid over het regeringsbeleid bijzon-
der hoog was (zie figuur 4). Na 1998 is er sprake van een lichte, maar
duidelijke daling in de tevredenheid met het functioneren van de demo-
cratie. De kiezers zijn in 2006 minder tevreden over de Nederlandse
democratie dan in de tien jaar daarvoor, maar nog steeds tevredener dan
in de jaren zeventig en tachtig. Voorzover men anno 2006 kan spreken
van een groeiende onvrede onder de kiezers, geldt dat dus eigenlijk al-
leen maar in vergelijking met de jaren negentig.

Tevredenheid of onvrede met ‘de’ politiek zijn brede begrippen. Hier zijn
ze tweeledig opgevat: als de mate van tevredenheid met het beleid dat de
regering de afgelopen kabinetsperiode heeft gevoerd, en als de mate van
tevredenheid met het functioneren van de democratie in Nederland.

200

een verdeeld electoraat

Een verdeeld electoraat  08-08-2007 09:59  Pagina 200



Over de gehele periode 1971-2006 is er geen duidelijke trend naar grote-
re onvrede in deze twee betekenissen te bespeuren. De tevredenheid met
het regeringsbeleid vertoont een vrij grillig patroon dat in verband kan
worden gebracht met de populariteit van de verschillende kabinetten.
Wel is het zo dat de grootste ontevredenheid met het regeringsbeleid
zich voordoet bij de meer recente verkiezingen – na 1989. De verschillen
in tevredenheid tussen kiezers van regeringspartijen en kiezers van op-
positiepartijen zijn in deze meer recente periode ook duidelijk kleiner
dan tevoren, zij het dat dit verschil in 2006 weer groter was geworden.
De tevredenheid met het functioneren van de democratie in Nederland
laat tot eind jaren negentig een stijgende trend zien, die echter in de
meer recente periode is omgeslagen in een lichte daling.

4. Belangstelling, houdingen en onvrede in 2006

Tot dusverre zijn in dit hoofdstuk enkele ontwikkelingen in belangstel-
ling, houdingen tegenover de politiek, en onvrede over de afgelopen 35
jaar geschetst. Deze ontwikkelingen zijn voor een deel in overeenstem-
ming met de eerder genoemde moderniseringstheorie. De toename in
politieke belangstelling en in politiek zelfvertrouwen is bijvoorbeeld al
langer geleden voorspeld op grond van het toenemende opleidingsni-
veau van burgers. De ontwikkeling van het politieke cynisme in Neder-
land is in vergelijking veel minder uitgesproken, hoewel ook hier een
lichte stijging is te zien. En er is geen duidelijke trend naar groeiende
onvrede met het regeringsbeleid te bespeuren, zij het dat de onvrede
met het functioneren van de democratie in Nederland de laatste tijd
weer wat lijkt te zijn toegenomen.

In het begin van dit hoofdstuk is gewezen op de relatie tussen politie-
ke betrokkenheid en democratie. Daar is gesteld dat een zekere mate
van betrokkenheid nodig is voor het goed functioneren van het demo-
cratische systeem, maar dat tegelijkertijd een te grote betrokkenheid ge-
makkelijk kan leiden tot onvrede met de politiek. We hebben geconsta-
teerd dat de politieke belangstelling en het politieke zelfvertrouwen in
2006 relatief hoog waren, en dat de onvrede met het regeringsbeleid en
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met het functioneren van de democratie in Nederland weliswaar niet
bijzonder hoog maar ook niet bijzonder laag waren.

Bestaat er nu ook onder kiezers een relatie tussen belangstelling, zelf-
vertrouwen en cynisme enerzijds en tevredenheid anderzijds, en zo ja,
hoe ziet deze relatie er dan uit? Hiervoor wenden we ons tot gegevens
voor 2006 alleen.

Tabel 1 Tevredenheid met het gevoerde regeringsbeleid en politieke belangstelling,
zelfvertrouwen en cynisme, 2006

Politieke belangstelling Zeer Tamelijk Niet n = 2766
34,2 34,5 22,2

Politiek zelfvertrouwen 0 (laag) 1 2 3 (hoog) n = 2497
20,4 27,8 37,9 39,2

Politiek cynisme 0 (laag) 1 2 3 (hoog) n = 2497
44,4 36,9 30,3 23,6

In de cellen staat het percentage respondenten dat zeer tevreden of tevreden is
over het beleid van de regering.

Het percentage burgers dat in 2006 zeer tevreden of tevreden was over
het gevoerde regeringsbeleid is in tabel 1 afgezet naar de belangstelling
voor politiek, politiek zelfvertrouwen en politiek cynisme. Duidelijk is te
zien dat er een verband is tussen deze laatste drie en onvrede. Politiek
niet-geïnteresseerden zijn minder vaak tevreden met het gevoerde beleid
dan de tamelijk- of zeer-geïnteresseerden. Naarmate iemand meer ver-
trouwen heeft in zijn rol als burger in de politiek, is zijn tevredenheid met
het regeringsbeleid ook groter. En omgekeerd: hoe cynischer iemand is
over de politiek, des te groter is zijn onvrede met het regeringsbeleid.

Onvrede met het regeringsbeleid heeft dus, anders dan soms wordt
verondersteld, een duidelijke basis in een gebrek aan betrokkenheid bij
de politiek. Er zijn geen aanwijzingen dat de meest geïnteresseerden of
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degenen met het grootste politieke zelfvertrouwen onder de Nederland-
se kiezers door teleurstellingen ook ontevreden zijn over het regerings-
beleid – zij zijn integendeel juist ook de meest tevredenen. Dit resultaat
herinnert aan soortgelijke bevindingen over de relatie tussen tevreden-
heid en opkomst bij verkiezingen.12

Ook voor de tevredenheid over het functioneren van de democratie in
Nederland geldt dat deze groter is naarmate kiezers meer positieve hou-
dingen hebben tegenover politiek (tabel 2). Het verband tussen tevreden-
heid over democratie en politieke belangstelling is niet erg sterk. De 
verbanden met politiek zelfvertrouwen en met politiek cynisme zijn daar-
entegen bijzonder duidelijk: hoe meer zelfvertrouwen, des te tevredener
men is over het functioneren van de democratie; en hoe cynischer, des te
ontevredener.

Onvrede blijkt een sterke samenhang te vertonen met een gebrek aan
politiek zelfvertrouwen en een overschot aan politiek cynisme. Ook is er
sprake van een verband tussen politieke belangstelling en tevredenheid,
maar dit laatste verband is minder sterk dan het eerstgenoemde. Politie-
ke onvrede – zowel met het gevoerde regeringsbeleid als met het func-
tioneren van de Nederlandse democratie in het algemeen – is dus geen
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Tabel 2 Tevredenheid met het functioneren van de democratie in Nederland en
politieke  belangstelling, zelfvertrouwen en cynisme, 2006

Politieke belangstelling Zeer Tamelijk Niet n = 2483
75,1 80,1 66,9

Politiek zelfvertrouwen 0 (laag) 1 2 3 (hoog) n = 2483
56,1 72,8 84,0 88,6

Politiek cynisme 0 (laag) 1 2 3 (hoog) n = 2483
91,9 85,8 77,4 56,5

In de cellen staat het percentage respondenten dat zeer of tamelijk tevreden is
over het functioneren van de democratie in Nederland.
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op zichzelf staand verschijnsel, maar moet worden gezien als onderdeel
van een bredere negatieve houding tegenover politiek, waartoe ook een
negatief oordeel over de responsiviteit van politiek en politici en een ze-
kere mate van politiek cynisme behoren.

5. Politieke onvrede en de sympathie voor partijen en politici

In het bovenstaande is de politieke onvrede die vaak is geassocieerd met
de verkiezingsuitslag van 2006 nader omgeschreven en in kaart ge-
bracht. Dit heeft geresulteerd in twee metingen van politieke onvrede
die duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn: onvrede met het rege-
ringsbeleid en onvrede met het functioneren van de democratie. In de-
ze paragraaf wordt nagegaan, in hoeverre deze twee soorten onvrede
ook verband houden met de waardering die kiezers hebben voor partij-
en en politici bij de verkiezingen van 2006. We richten ons hierbij niet
op de partijkeuze, maar op de algemene waardering die tevreden en on-
tevreden burgers hebben voor de gevestigde en voor de nieuwe partijen.
De voor de hand liggende verwachting is dat de grote winnaars van
2006 – de sp en de Partij voor de Vrijheid – relatief veel aanhangers
hadden die ontevreden waren over het regeringsbeleid. Maar in hoever-
re dragen de kiezers die ontevreden zijn over het functioneren van de
democratie in Nederland als zodanig ook de sp en de pvv een warm hart
toe? Een antwoord op deze laatste vraag kan bijdragen aan de juiste in-
terpretatie van de verkiezingsuitslag: in hoeverre moet deze, behalve als
afstraffing van de regeringspartijen, ook worden gezien als een uiting
van onvrede met het democratische systeem in Nederland?

In tabel 3 is de gemiddelde sympathie voor politieke partijen en voor hun
lijsttrekkers bij de verkiezingen in 2006 uitgesplitst naar de tevredenheid
over het regeringsbeleid. Sympathie is gemeten door aan de res-
pondenten te vragen om hun sympathie voor elke partij en leider uit te
drukken in een getal tussen 0 en 10. In de rechterkolom van deze tabel is
te zien hoe sympathiek de partijen en hun leiders door alle kiezers samen
worden gevonden. Het ligt natuurlijk voor de hand dat de grotere partijen
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en hun leiders hierbij hoger scoren dan kleinere concurrenten, en dat gaat
in het algemeen dan ook wel op. Toch vallen er enkele zaken op in deze
rechterkolom. Allereerst scoren de sp en haar leider Marijnissen duidelijk
hoger dan de (grotere) pvda en Bos. Terwijl het cda gemiddeld genomen
de hoogste waardering als partij krijgt, is Marijnissen zelfs (vóór Balken-
ende en Rouvoet) de meest geliefde leider van allemaal. Verder is de zeer
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Tabel 3 Gemiddelde sympathie (0-10) voor partijen en lijsttrekkers naar
tevredenheid met het regeringsbeleid

(Zeer) Tevreden noch Ontevreden Totaal (n)
tevreden ontevreden

cda 7,33 6,47 4,97 6,39 (2152)
pvda 5,33 5,97 6,42 5,86 (2157)
sp 5,35 6,38 6,90 6,15 (2121)
vvd 6,21 5,40 4,43 5,44 (2140)
pvv 3,60 3,55 2,86 3,39 (1988)
ChristenUnie 5,68 5,23 4,95 5,33 (1910)
GroenLinks 4,76 5,53 5,99 5,37 (2072)
d66 4,63 4,98 4,86 4,82 (2000)
sgp 4,58 4,04 3,40 4,08 (1710)
Fortuyn 2,65 2,92 2,25 2,65 (1928)
Eénnl 2,78 2,77 2,09 2,60 (1593)
P v Nederland 2,30 2,60 1,96 2,33 (1223)

Balkenende 7,44 6,66 5,13 6,55 (2179)
Bos 5,49 6,03 6,29 5,91 (2170)
Marijnissen 6,40 6,94 7,37 6,86 (2123)
Rutte 6,13 5,72 4,95 5,67 (2088)
Wilders 4,09 4,04 3,28 3,87 (2113)
Rouvoet 6,37 6,08 5,92 6,15 (1674)
Halsema 5,24 5,91 6,41 5,80 (2083)
Pechtold 4,88 5,23 5,10 5,07 (1761)
Van der Vlies 5,12 4,67 3,86 4,64 (971)
Stuger 3,63 3,22 2,47 3,15 (508)
Pastors 3,89 3,78 2,99 3,62 (1504)
Nawijn 3,51 3,59 2,77 3,36 (1801)
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lage score van de pvv en haar lei-
der, Wilders, opvallend. De partij
kreeg met negen zetels in één klap
een middelgrote fractie in de
Tweede Kamer, maar werd door
het gehele electoraat gemiddeld
bijzonder onsympathiek gevon-
den. Iets dergelijks heeft zich in
2002 voorgedaan met Pim For-
tuyn – althans, voordat deze werd
vermoord.13 Ten slotte blijkt uit de
aantallen respondenten die de vra-
gen hebben beantwoord, dat som-
mige partijen en leiders niet alge-
meen bekend zijn bij de kiezers –
althans, ze roepen geen reactie op

bij de vraag hoe sympathiek ze zijn. Dit geldt voor de sgp, Eénnl en de
Partij voor Nederland, en voor de lijsttrekkers Van der Vlies en Stuger, en
in mindere mate Pastors, Rouvoet, Pechtold en Nawijn. Onverwachte na-
men in dit rijtje zijn die van de sgp en van Van der Vlies, die een van de
langstzittende Kamerleden in Nederland is, en die van Pechtold, die als
minister voor d66 nog kort tevoren vaak midden in de belangstelling van
de media stond.

In hoeverre verschilt de sympathie voor partijen en lijsttrekkers naarma-
te men ontevredener is over het regeringsbeleid van het kabinet Balken-
ende ii? De regeringpartijen cda en vvd worden door degenen die te-
vreden zijn over het beleid ook duidelijk sympathieker gevonden dan
door de ontevreden kiezers. Andersom zijn pvda en sp populairder bij
degenen die ontevreden zijn over het gevoerde beleid. Dat is niet verras-
send. Opvallend is dat onder de ontevreden kiezers ook de pvv en de
ChristenUnie, allebei oppositiepartijen, minder sympathiek worden ge-
vonden dan onder de tevreden kiezers. Partijen als Lijst Vijf Fortuyn blij-
ken geen sterk uiteenlopende reacties op te roepen. Het beeld bij de lijst-
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trekkers komt grotendeels overeen met dat bij de partijen. Gesteld kan
worden dat Balkenende de kampioen van de tevreden kiezers is, terwijl
Marijnissen die rol vervult voor de kiezers die ontevreden zijn over het
gevoerde beleid.

Tabel 4 Gemiddelde sympathie (0-10) voor partijen en lijsttrekkers naar
tevredenheid met het functioneren van de democratie in Nederland

Zeer Tamelijk Niet erg Ontevreden Totaal (n)
tevreden tevreden tevreden

cda 6,91 6,49 5,22 4,63 6,23 (2283)
pvda 6,03 5,93 5,80 5,31 5,90 (2290)
sp 6,06 6,15 6,54 6,56 6,23 (2252)
vvd 5,94 5,52 4,49 4,00 5,31 (2271)
pvv 2,92 3,31 3,70 4,24 3,38 (2114)
ChristenUnie 5,42 5,39 5,01 4,18 5,29 (2027)
GroenLinks 5,44 5,45 5,30 4,75 5,40 (2198)
d66 5,07 4,90 4,45 3,89 4,80 (2123)
sgp 4,02 4,11 3,76 3,60 4,03 (1815)
Fortuyn 2,41 2,67 2,59 2,97 2,64 (2046)
Eénnl 2,37 2,54 2,64 3,49 2,56 (1698)
P v Nederland 2,13 2,29 2,30 3,11 2,30 (1310)

Balkenende 7,04 6,65 5,41 4,71 6,38 (2308)
Bos 6,07 5,96 5,82 5,43 5,92 (2301)
Marijnissen 6,91 6,86 7,00 6,77 6,89 (2251)
Rutte 6,04 5,74 4,95 4,18 5,57 (2214)
Wilders 3,48 3,79 4,00 5,03 3,84 (2240)
Rouvoet 6,28 6,18 6,00 4,76 6,12 (1774)
Halsema 5,84 5,82 5,88 5,41 5,82 (2210)
Pechtold 5,35 5,09 4,84 4,12 5,04 (1870)
Van der Vlies 4,64 4,68 4,13 3,80 4,56 (1026)
Stuger 3,17 3,15 2,80 3,32 3,10 (546)
Pastors 3,28 3,61 3,52 3,88 3,57 (1603)
Nawijn 3,19 3,34 3,20 3,43 3,31 (1908)

Tevredenheid met het regeringsbeleid houdt dus duidelijk verband met
de waardering voor partijen en politici van de regering dan wel de oppo-
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sitie. Onvrede kan echter ook betrekking hebben op het functioneren
van de democratie als systeem. De relatie van dit laatste type onvrede
met de waardering voor partijen en politici is weergegeven in tabel 4.

De sympathie voor partijen en leiders laat in tabel 4 een ander pa-
troon zien dan in tabel 3. Voor de partijen geldt dat niet alleen cda en
vvd, maar ook pvda, ChristenUnie, GroenLinks, d66 en sgp sympa-
thieker worden gevonden naarmate men tevredener is over het functio-
neren van de democratie in Nederland. Tegenover deze partijen staan er
twee die juist sympathieker worden gevonden naarmate kiezers minder
tevreden zijn over het functioneren van de democratie: sp en pvv. Deze
bevindingen wijzen erop dat sp en pvv inderdaad, zoals eerder in dit
hoofdstuk al werd gesuggereerd, een deel van de in Nederland bestaan-
de politieke onvrede hebben gekanaliseerd – daar waar de traditionele
tegenstelling tussen regerings- en oppositiepartijen blijkbaar niet rele-
vant was. Dit geldt echter sterker voor de pvv dan voor de sp – de ver-
schillen in waardering onder verschillende groepen kiezers zijn voor de
sp minder uitgesproken dan voor de pvv.

In de onderste helft van tabel 4 staat de gemiddelde sympathie voor
lijsttrekkers uitgesplitst naar de tevredenheid van de kiezers over het
functioneren van de democratie. Balkenende, Bos, Rutte, Rouvoet,
Pechtold en Van der Vlies laten in grote lijnen hetzelfde patroon in waar-
dering zien als dat welk hun partij ten deel viel. Voor Halsema zijn de
verschillen niet erg duidelijk. Geert Wilders scoort zoals verwacht duide-
lijk hoger onder de ontevreden kiezers dan onder de tevreden kiezers.
Opvallend genoeg geldt dit laatste niet voor Jan Marijnissen. De waarde-
ring voor Marijnissen houdt, in tegenstelling tot de waardering voor zijn
partij de sp, geen verband met de tevredenheid over het functioneren van
de democratie in Nederland. De sp kan dus in 2006 in zekere mate wor-
den beschouwd als een uitlaatklep voor politieke onvrede, maar alles
wijst erop dat haar leider Marijnissen deze status inmiddels is ontstegen.

Samenvattend kunnen we stellen dat politieke onvrede kan worden on-
derscheiden in onvrede met het gevoerde regeringsbeleid en onvrede
met het functioneren van de democratie als zodanig. Onvrede met het
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regeringsbeleid houdt duidelijk verband met de waardering voor rege-
ringspartijen en hun leiders, en met de waardering voor oppositiepartij-
en en hun leiders. In 2006 bleken behalve de regeringspartijen cda en
vvd ook de ChristenUnie en de pvv betrekkelijk populair bij degenen
die tevreden waren over het gevoerde beleid. Onvrede met het functio-
neren van de democratie als zodanig leidt vooral tot een grotere sympa-
thie voor de sp en (vooral) de pvv. De meeste andere partijen en hun lei-
ders zijn juist meer geliefd onder degenen die tevreden zijn over het
functioneren van de democratie.

6. Conclusie

In dit hoofdstuk is nagegaan hoe de Nederlandse kiezers in 2006 tegen-
over het nationale politieke bedrijf stonden. In commentaren op de ver-
kiezingsuitslag is vaak verwezen naar de diepe politieke onvrede die
daaraan ten grondslag zou liggen. Allereerst zijn enkele houdingen te-
genover politiek van de Nederlandse kiezers in een langetermijnper-
spectief geplaatst. Op grond van maatschappelijke ontwikkelingen
werd verwacht dat de belangstelling voor politiek en het politieke zelf-
vertrouwen op de langere termijn zijn toegenomen. Deze verwachtin-
gen blijken inderdaad uit te komen als gegevens over een periode van 35
jaar met elkaar worden vergeleken. Het politieke cynisme van de Neder-
landse kiezers lijkt eveneens toegenomen, maar minder uitgesproken
dan in het geval van belangstelling en zelfvertrouwen.

Politieke onvrede is onderscheiden in onvrede over het gevoerde re-
geringsbeleid en onvrede over het functioneren van de democratie als
zodanig. Het eerste soort onvrede laat over de afgelopen decennia grote
fluctuaties zien en houdt duidelijk verband met de politieke voorkeuren
van de kiezers. Toch is ook te zien dat in 2006, na een periode waarin
het regeringsbeleid door de voormalige kiezers van regerings- en oppo-
sitiepartijen vooral als ‘lood om oud ijzer’ werd beschouwd, dit beleid
weer duidelijk verschillende reacties oproept. Het tweede soort onvre-
de, over het functioneren van de democratie, lijkt sinds de jaren zeven-
tig tot eind jaren negentig eerst te zijn afgenomen, maar vertoont sinds-
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dien een stijging. Het is met name dit soort politieke onvrede met het
systeem als geheel die in 2006 een uitlaatklep lijkt te hebben gevonden
in het stemmen op pvv en op de sp.

Vormt ontevredenheid over de politiek een gevaar voor de democra-
tie? Dat lijkt af te hangen van de wijze waarop ontevredenheid tot uiting
wordt gebracht. Vooropgesteld zij dat er, ondanks alle beroeringen van
de afgelopen jaren, nog geen enkel teken is dat de politieke onvrede in
Nederland een gevaarlijk hoog niveau heeft bereikt. Na 6 mei 2002 en 2
november 2004 is het op het Haagse Plein en Binnenhof en op de Dam
in Amsterdam vooral rustig gebleven, net als elders in het land. De poli-
tieke onvrede die er is, heeft in de afgelopen jaren niet geleid tot een af-
keer van het gehele politieke bedrijf. De opkomst bij verkiezingen is na
een periode waarin deze alleen maar leek te dalen, na 2000 weer duide-
lijk gestegen. Onvrede heeft dus tot nu toe niet geleid tot een groeiende
politieke apathie. Wel hebben we de snelle opkomst – en vaak weer even
snelle neergang – van een aantal nieuwe sterren aan het politieke firma-
ment gezien. Deze ontwikkeling is in 1994 ingezet door de aov en
Unie55+, die in 1998 alweer waren opgelost. In 2002 waren het de lpf
en Leefbaar Nederland, die in 2003 respectievelijk 2006 verdwenen wa-
ren. In 2006 ging de winst naar een nieuwkomer, pvv, maar vooral
naar een partij die al veel langer aan de weg timmerde, de sp. Deze twee
partijen hebben de politieke onvrede die er was in zekere mate gekanali-
seerd. Dat is op zichzelf helemaal zoals mag worden verwacht in een de-
mocratisch systeem. Door de lotgevallen van eerdere verkiezingsover-
winnaars mag echter wel worden betwijfeld of de populariteit van de sp
en het succes van de pvv standhouden. Verkiezingen vervullen hiermee
de taak die ervan wordt verwacht in een democratisch systeem. Voor de
continuïteit van het politieke bestuur – ook een aspect van een goed
functionerende democratie – is het natuurlijk niet erg bevorderlijk.
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