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1. Inleiding

De verkiezingen van 2006 bevestigden dat kiezers in Nederland tegen-
woordig weinig honkvast zijn. Dat geldt als we recente verkiezingen
vergelijken met die in vroegere tijden, maar ook als we kijken naar de
landen om ons heen. Vrijwel nergens is de omvang van de winst- en ver-
liesrekening van de politieke partijen zo groot als in Nederland (zie
hoofdstuk 1).1 Wat maakt de Nederlandse kiezer nu zo wispelturig?

Een eerste mogelijke verklaring is het feit dat kiezers tegenwoordig
veelvuldiger van mening veranderen over belangrijke politieke kwes-
ties. Als ze in de loop der jaren anders denken over politieke vraagstuk-
ken, is het niet vreemd dat ze ook anders gaan stemmen. Door de pro-
cessen van ontzuiling en individualisering verliezen oude ankers hun
waarde. In dit hoofdstuk zullen we daarom eerst bekijken of de electora-
le verschuivingen bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2006 kunnen
worden toegeschreven aan veranderingen in de opvattingen van kie-
zers.

Een opvallend patroon in de uitslag van de verkiezingen van novem-
ber 2006 is, dat er winst was op de flanken van het politieke spectrum en
verlies in het midden. Aan de linkerkant was er forse winst voor de sp,
terwijl de pvda stevig verlies leed. Aan de rechterkant was er de opkomst
van de Partij voor de Vrijheid (pvv) van Geert Wilders, terwijl de vvd ze-
tels moest inleveren. En ook de winst van de ChristenUnie zou zo geduid
kunnen worden: er was winst voor de partij met een sterk christelijk pro-
fiel, terwijl grote broer cda een verlies liet noteren. Op basis hiervan zou
men kunnen denken dat er onder het electoraat een polarisatie moet
hebben plaatsgevonden: kiezers hebben meer uitgesproken opvattingen
gekregen en dat wordt vertaald in de verkiezingsuitslag.
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Een alternatieve verklaring voor de wispelturigheid van de kiezers is
dat niet zijzelf, maar de politieke partijen andere standpunten zijn gaan
innemen. Indien de grote politieke partijen aan de linker- en rechterzij-
de van het politieke spectrum opschuiven naar het centrum, valt er aan
de buitenkant meer te halen voor hun concurrenten. Als de vvd bijvoor-
beeld naar het midden opschuift, ontstaat er extra ruimte voor een
nieuwkomer als Wilders. Wanneer de kleinere partijen aan de buiten-
kant naar het midden opschuiven, kunnen zij eveneens zetels afsnoe-
pen van hun concurrenten aan de betreffende zijde van het politieke
spectrum. Als de sp bijvoorbeeld minder extreem is geworden, dan
kunnen (linkse) pvda-kiezers zich meer tot deze partij aangesproken
voelen. Op voorhand zijn er aanwijzingen dat verschuivingen van de
partijen in de afgelopen jaren belangrijker zijn geweest dan verschui-
vingen onder het electoraat.2 In dit hoofdstuk zullen we daarom ook on-
derzoeken of het beeld dat kiezers hebben van de verschillende partijen
in 2006 is veranderd ten opzichte van voorgaande jaren.

De gegevens van het Nationaal Kiezersonderzoek (nko) bieden een uit-
stekende basis om te onderzoeken of er in 2006 inderdaad sprake was
van meer uitgesproken opvattingen onder het Nederlandse kiezersvolk,
en of het beeld van de politieke partijen is veranderd. Tijdens de vraag-
gesprekken werd kiezers onder meer gevraagd naar hun persoonlijke
opvattingen over politieke onderwerpen als bijvoorbeeld inkomensver-
deling, euthanasie, Europese eenwording, en migratie- en integratiebe-
leid. Omdat gelijksoortige vragen zijn gesteld tijdens nko’s rondom
eerdere verkiezingen, kunnen we bezien of er verschuivingen zijn waar
te nemen. Omdat ook is gevraagd naar de waargenomen posities van de
politieke partijen, kan ook daarnaar worden gekeken.

Op basis van deze gegevens kunnen we concluderen of de electorale
verschuivingen bij de Tweede Kamerverkiezingen in november 2006
hun oorsprong vinden in veranderde inhoudelijke politieke opvattin-
gen van kiezers dan wel politieke partijen.
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2. Politieke opvattingen van kiezers

Sociaal-economisch beleid

‘It’s the economy, stupid.’ Met deze woorden wordt de campagne van Bill
Clinton voor het Amerikaanse presidentschap in 1992 vaak geken-
schetst. Door de ongunstige economische positie van de Verenigde Sta-
ten te benadrukken, en het belang van verbetering ervan centraal te stel-
len, wist hij toenmalig president George Bush sr. te verslaan. Sindsdien
wordt het belang van de economie in verkiezingscampagnes vaak bena-
drukt onder verwijzing naar die beroemde woorden.

Kiezers kunnen bij het bepalen van hun stemkeuze afgaan op de hui-
dige stand van de economie en deze toeschrijven aan het optreden van
de zittende regering. De partij van de minister-president zal daarvan
dan het sterkst profiteren (bij een gunstige economische toestand) of
juist eronder lijden (bij een ongunstige economische toestand).3 Als van
verkiezing tot verkiezing het oordeel over de economische toestand ver-
andert, kan worden verwacht dat de populariteit van de partijen die aan
de macht zijn ook verandert. Een mogelijke verklaring voor het verlies
van regeringspartijen in 2006 kan dus zijn dat zij de schuld krijgen van
een slechte economische toestand. Onwaarschijnlijk is dit wel, want de
bij Prinsjesdag 2006 gepresenteerde begroting straalde louter econo-
mische voorspoed uit.

In het nko is kiezers gevraagd of naar hun oordeel de zittende regering
de economische toestand gunstig of ongunstig heeft beïnvloed. Het
oordeel over de regering onder leiding van premier Balkenende was in
2006 positief. Bijna de helft van alle kiezers dacht dat het regeringsbe-
leid de economische toestand gunstig had beïnvloed. Minder dan een
kwart van de kiezers veronderstelde een negatief effect. De overigen
dachten dat het effect niet positief maar ook niet negatief was geweest.
Hoewel deze cijfers positief zijn voor de regering van Balkenende, zijn
ze minder positief dan de beoordeling van het eerste paarse kabinet on-
der leiding van premier Kok. Indertijd was een meerderheid van oor-
deel dat de regering de economische toestand gunstig had beïnvloed en
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vond slechts ongeveer tien procent dat er van de regering een ongunsti-
ge invloed was uitgegaan. Kortom, de perceptie van het economische
beleid van de regering Balkenende ii en iii was weliswaar gunstig,
maar iets minder gunstig dan bij het eerste paarse kabinet. De geringe
omvang van de verschillen maakt dat op basis hiervan geen grote electo-
rale verschuivingen waren te verwachten. Daarmee biedt deze factor
wel een verklaring voor de redelijk stabiele positie van het cda. De
waargenomen economische prestaties gaven kiezers geen aanleiding
om de partij van de premier teleurgesteld te verlaten.

Behalve de economische toestand als zodanig is ook van belang hoe po-
litieke partijen die toestand willen beïnvloeden. Een belangrijke kwestie
hierbij is de inkomenspolitiek, dat wil zeggen de mate waarin inko-
mens eventueel zouden moeten worden herverdeeld. Sommige partij-
en zijn voorstander van inkomensnivellering. Andere partijen vinden
dat de inkomensverschillen juist groter moeten worden, om zo arbeids-
prestaties meer te belonen en stimuleren. Deze kwestie is symbolisch
voor de traditionele tegenstelling tussen links en rechts betreffende so-
ciaal-economisch beleid.

Het zal geen verbazing wekken dat niet alleen politieke partijen maar
ook kiezers hierover verschillende opvattingen hebben. Uit de enquêtes
van het nko blijkt dat in 2006 tweederde van de kiezers voorstander
was van het verkleinen van de inkomensverschillen (zie figuur 1).4

Sinds het midden van de jaren tachtig, het beginpunt van de gepresen-
teerde analyses, is dat percentage niet zo hoog geweest.5 En het aantal
voorstanders van grotere inkomensverschillen was vergeleken met
midden jaren negentig zelfs gehalveerd.

Deze gegevens vormen aanleiding tot het stellen van twee vragen. De
eerste vraag is wat de oorzaak is van deze verschuiving in opvattingen
over sociaal-economisch beleid. Waarom waren in 2006 meer kiezers
voorstander van inkomensnivellering? De meest voor de hand liggende
verklaring is dat het een reactie is op het beleid van de vorige kabinetten.
Vooral de linkse oppositiepartijen hebben benadrukt dat de regering
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weinig heeft gedaan voor mensen met lage inkomens, maar wel finan-
ciële offers van hen heeft gevraagd. Tegelijk werden er van mensen met
hoge inkomens geen extra offers gevraagd. pvda-leider Wouter Bos
bracht dit bijvoorbeeld naar voren in het debat met cda-leider Jan Peter
Balkenende op rtl4. Zijn vraag aan de minister-president om drie
maatregelen te noemen die de hoogste inkomens hadden getroffen,
bleef onbeantwoord; en ook de vervolgvragen van Bos om dan twee
maatregelen te noemen, of op zijn minst één maatregel, werden niet
van adequate repliek voorzien. Deze passage uit het debat werd tijdens
de campagne door andere televisieprogramma’s veelvuldig herhaald.
Dit soort beelden kunnen hun weerslag vinden in de meningen van de
kiezers, die dan sterker dan voorheen vinden dat er wat moet worden
rechtgezet.

De tweede vraag die rijst, is welke partijen van de veranderde opvattin-
gen over inkomensverschillen zouden kunnen profiteren. Het ant-
woord is simpel: vooral partijen aan de linkerzijde van het politieke
spectrum, zoals sp, GroenLinks en pvda. Dat zijn immers de partijen
die maatregelen, gericht op inkomensnivellering, steunen en daarmee
door kiezers worden geassocieerd. Hun eventuele winst zou dan ten
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koste moeten gaan van de partijen die niet in verband worden gebracht
met inkomensnivellering.

Immateriële kwesties

Een tweede categorie onderwerpen waarover politieke partijen traditio-
neel verdeeld zijn, betreft de zogenaamde immateriële kwesties. Daar-
mee wordt gedoeld op onderwerpen als abortus, euthanasie, homohu-
welijk en zondagsrust. Bij deze onderwerpen huldigen de christelijke
partijen minder liberale opvattingen dan de meeste andere partijen; de
twee kleine protestants-christelijke partijen hebben hier een nóg duide-
lijker profiel dan het cda. Ook tussen de niet-christelijke partijen be-
staan wel verschillen. Zo is de sp niet even sterk voorstander van libera-
le politiek ten aanzien van dergelijke kwesties als GroenLinks, pvda,
d66 en vvd.

In het nko wordt aan immateriële kwesties traditioneel aandacht be-
steed door kiezers te vragen naar hun opvatting over euthanasie: zou
euthanasie altijd verboden moeten zijn, of toegestaan wanneer een pa-
tiënt erom vraagt?6 Een ruime meerderheid van de bevolking blijkt er li-
berale opvattingen over euthanasie op na te houden (figuur 2). Een rui-
me meerderheid vindt dat euthanasie moet zijn toegestaan wanneer de
patiënt daarom zelf vraagt. Bij voorgaande verkiezingen was dat niet an-
ders. Wat wel opvallend is, is dat het aantal voorstanders van een verbod
op euthanasie in 2006 lager was dan in voorgaande jaren en dat het
aantal kiezers met liberale opvattingen blijkt te zijn gegroeid. De steun
voor een liberaal euthanasiebeleid onder het electoraat was niet eerder
zo overweldigend.

Uit deze cijfers blijkt dus dat het aantal kiezers met conservatieve opvat-
tingen over immateriële kwesties niet is gegroeid. Integendeel. De ver-
kiezingsuitslag lijkt ook in tegenspraak met deze cijfers. Conservatieve
standpunten ten aanzien van dergelijke immateriële kwesties worden
immers sterk geassocieerd met de protestants-christelijke partijen. De
winst van de ChristenUnie had in principe dus kunnen worden gezocht
in meer uitgesproken conservatieve opvattingen bij dergelijke issues.
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Daarvan blijkt in ieder geval ten aanzien van euthanasie geen sprake.
Het succes van de ChristenUnie zal dus elders haar oorsprong moeten
vinden.

Milieuproblematiek

Sociaal-economische vraagstukken en immateriële kwesties vormen in
Nederland al decennialang de basis voor fundamentele inhoudelijke
verschillen tussen politieke partijen en hun kiezers. Daarbij kan wel
worden aangetekend dat door het proces van secularisering en ontker-
kelijking het belang van de immateriële kwesties de afgelopen decennia
is afgenomen. Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw is het aantal ka-
tholieken, gereformeerden en hervormden geleidelijk afgenomen – ze-
ker als we geregelde kerkgang in ogenschouw nemen – en met name bij
kiezers met deze achtergrond zijn immateriële kwesties altijd van rela-
tief groot belang geweest. Ook ten aanzien van sociaal-economische te-
genstellingen zijn veranderingen opgetreden, wat werd weerspiegeld in
de samenwerking in de paarse kabinetten (1994-2002) tussen de ‘rode’
sociaal-democraten (pvda) en de ‘blauwe’ liberalen (vvd). Hiervóór wa-
ren de links-rechts-tegenstellingen in termen van sociaal-economisch
beleid altijd onoverbrugbaar gebleken, wat het cda en zijn voorgangers
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een onafgebroken positie op het regeringspluche gaf. Door het vermin-
derde belang van deze traditionele tegenstellingen is extra ruimte ont-
staan voor nieuwe politieke kwesties.

Begin jaren zeventig en eind jaren tachtig van de vorige eeuw was mi-
lieuproblematiek hiervan een belangrijk voorbeeld. Het milieu werd in
1971 en in 1989 gezien als misschien wel het grootste probleem waar-
mee Nederland zich geconfronteerd zag.7 Over de mate waarin zorg
voor het milieu ten koste mag gaan van de economische toestand, zijn
de meningen echter altijd verdeeld geweest. Een vraagstuk dat symbool
stond voor de spanning tussen economie en ecologie is de eventuele
bouw van kerncentrales. Vanwege het onopgeloste probleem van radio-
actief afval, is er vanuit de milieubeweging steeds verzet geweest tegen
de bouw van nieuwe kerncentrales. Tegenwoordig wordt kernenergie
ook gezien als relatief schoon alternatief voor traditionele fossiele
brandstoffen, zoals olie en gas, maar in de jaren tachtig stond kernener-
gie toch vooral symbool voor milieuvervuiling.

Een meerderheid van de Nederlandse bevolking steunde het verzet te-
gen nieuwe kerncentrales in de jaren tachtig. Gevraagd of men vond dat
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er nieuwe kerncentrales moesten worden gebouwd of niet, gaf een rui-
me meerderheid aan tegen de bouw ervan te zijn (figuur 3).8 Tot het
eind van de jaren negentig is de verhouding tussen voorstanders en te-
genstanders vrijwel onveranderd gebleven. In het nieuwe millennium
zijn de verhoudingen enigszins gaan schuiven en is de tegenstand te-
gen het bouwen van nieuwe kerncentrales kleiner geworden. Toch was
ook in 2006 nog steeds een meerderheid van oordeel dat er in Neder-
land geen nieuwe kerncentrales moeten worden gebouwd.

Migratie en integratie

In de jaren negentig ebde de aandacht voor de milieuproblematiek weg,
en kreeg een ander type onderwerpen een meer centrale positie in het
politieke debat: migratie en integratie. In de jaren tachtig werd door de
Centrumpartij (later: Centrumdemocraten) van Hans Janmaat al na-
drukkelijk aandacht gevraagd voor dergelijke thema’s. Zijn standpun-
ten vonden indertijd echter nog weinig weerklank. Frits Bolkestein van
de vvd heeft deze thema’s in de jaren negentig met meer succes op de
Haagse politieke agenda gezet. Dat gebeurde vervolgens in het nieuwe
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millennium nog sterker door Pim Fortuyn en zijn lpf. In het post-For-
tuyn-tijdperk heeft met name minister Rita Verdonk (vvd) symbool ge-
staan voor een strikt migratie- en integratiebeleid. Tegenwoordig profi-
leert vooral Geert Wilders’ Partij voor de Vrijheid (pvv) zich met dit
onderwerp.

In de enquêtes van het nko is gevraagd hoe kiezers denken over migratie
en integratie.9 Hun is bijvoorbeeld gevraagd of etnische minderheden
moeten kunnen leven met behoud van hun eigen cultuur, of dat ze zich
volledig moeten aanpassen. Sinds het midden van de jaren negentig, toen
deze vraag voor het eerst werd gesteld, geeft steeds een meerderheid van
de kiezers aan dat minderheden zich zouden moeten aanpassen (figuur
4). De belangrijkste verschuiving vond plaats tussen 1998 en 2002, toen
de steun voor assimilatie nog sterker werd. In 2006 is er in vergelijking
met 2002 niets veranderd. Een ruime meerderheid (ongeveer 70 procent)
is voorstander van aanpassing door etnische minderheden.

Deze gegevens laten zien dat er onder de bevolking ruime steun is voor
een integratiebeleid dat gericht is op aanpassing van burgers met een
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andere culturele achtergrond. Ten aanzien van 2006 kunnen we niet al-
leen vaststellen dat de opvattingen van kiezers ten aanzien van integra-
tie in grote mate zijn gericht op assimilatie, maar ook dat in vergelijking
met eerdere verkiezingsjaren er slechts beperkte verschuivingen zijn
opgetreden. Dat betekent dat de electorale successen van partijen en po-
litici die zich ten aanzien van deze vraagstukken profileren, zoals For-
tuyn en Wilders, niet kunnen worden toegeschreven aan veranderingen
in de opvattingen van kiezers ten aanzien van dit onderwerp. Daarin is
de afgelopen tien jaren immers weinig veranderd.

Een meer plausibele verklaring is dat in de loop der jaren opvattin-
gen over dit soort vraagstukken voor kiezers van groter belang zijn ge-
worden bij het bepalen van hun stemkeus. De potentie voor electorale
mobilisatie op basis van deze thema’s is blijkbaar pas in het nieuwe mil-
lennium door politieke nieuwkomers benut. Het feit dat de opvattingen
over integratiebeleid niet zijn veranderd, maakt het ook niet vreemd dat
het verlies van de lpf (minus acht zetels) werd gecompenseerd door de
winst van Wilders’ nieuwe partij (plus negen zetels). Hoewel in politie-
ke commentaren nog weleens verbazing doorklonk over de grote hoe-
veelheid zetels die Wilders had weten te bemachtigen, zou het evenzeer
gerechtvaardigd zijn om verbazing uit te spreken over het feit dat er niet
nog veel meer steun is voor dergelijke partijen. Een ruime meerderheid
is immers voorstander van assimilatie van etnische minderheden. De
vele voorkeursstemmen voor Rita Verdonk (vvd), die ook nadrukkelijk
met dergelijke standpunten wordt geassocieerd, bieden hiervoor op zijn
minst een gedeeltelijke verklaring.

Europese eenwording

Een onderwerp waarover in Nederland lange tijd nauwelijks publiek de-
bat is geweest – in tegenstelling tot andere landen als Groot-Brittannië,
Ierland en Denemarken – is het proces van Europese eenwording.
Daarin kwam enige verandering ten tijde van het referendum over het
verdrag voor een Europese Grondwet, dat in juni 2005 werd gehouden.
Het is opvallend dat de partijen die bij de Tweede Kamerverkiezingen in
november 2006 winst lieten aantekenen, dezelfde zijn als de partijen
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die zich het jaar ervóór hebben verzet tegen de voorgestelde Europese
Grondwet. Dat is althans de analyse van verscheidene waarnemers, die
dan ook een verband zien tussen het Nederlandse ‘nee’ in het referen-
dum over de Europese Grondwet en de daaropvolgende zetelwinst bij
de Tweede Kamerverkiezingen voor de partijen die daartegen campag-
ne hebben gevoerd (zie hoofdstuk 1). Dit impliceert dat aan de winst
voor die partijen een meer negatieve houding ten opzichte van Europa
ten grondslag ligt.

In het nko wordt de houding van kiezers ten aanzien van de Europese
eenwording gemeten door te vragen of naar hun oordeel de Europese
eenwording verder moet gaan, of dat deze juist al te ver is gegaan.10 In
de jaren negentig, toen deze vraag voor het eerst in de enquêtes was op-
genomen, bleek het aantal voorstanders en tegenstanders van verdere
Europese eenwording ongeveer in evenwicht (figuur 5). Eind jaren ne-
gentig waren er iets meer kiezers met een positieve houding ten aan-
zien van Europese eenwording dan met een negatieve houding. Sinds-
dien is de houding negatiever geworden met 2006 als voorlopig
dieptepunt. Ten tijde van de meest recente verkiezingen gaf een ruime
meerderheid aan dat die eenwording te ver is gegaan.

Uit de gepresenteerde gegevens blijkt een tamelijk sceptische houding
ten aanzien van het integratieproces in de Europese Unie, die blijkbaar
ook in de uitslag van het referendum over de Europese Grondwet tot uit-
drukking is gekomen. Tevens blijkt dat deze houding de afgelopen jaren
negatiever is geworden. Voor zover kiezers zich hierdoor ook bij Kamer-
verkiezingen laten leiden, zou dat ten gunste moeten zijn van partijen
die tegenover Europese eenwording een meer sceptische houding aan-
nemen. Deze verschuivingen bieden dus een mogelijke verklaring voor
de winst van partijen als sp en Partij voor de Vrijheid. Hun scepsis te-
genover de Europese eenwording vindt weerklank in de opvattingen
van het electoraat. Indien het electoraat zich bij Kamerverkiezingen
door dit onderwerp laat leiden, zullen deze meer ‘Eurosceptische’ par-
tijen daarvan profijt hebben.
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3. De ideologische positie van kiezers

De politieke opvattingen van het Nederlandse electoraat zijn hierboven
besproken op basis van vijf concrete onderwerpen, die symbool staan
voor verschillende beleidsterreinen. Vanzelfsprekend zijn er nog ande-
re beleidsterreinen, waarover kiezers ook opvattingen (kunnen) hebben
en waarover respondenten van het nko desgevraagd ongetwijfeld ook
hun mening hadden willen prijsgeven. Er is echter een andere, meer
bruikbare manier om die politieke opvattingen in kaart te brengen: aan
de hand van meer abstracte begrippen, die een algemene politieke visie
of ideologische positie aanduiden. Men kan denken aan termen als ‘li-
beraal’, ‘socialistisch’, ‘gematigd’, ‘progressief’ en ‘conservatief’. De ver-
anderde politieke opvattingen van het Nederlandse electoraat, en van de
partijen die het vertegenwoordigen, kan ook in kaart worden gebracht
met behulp van dergelijke ideologische begrippen.

De inhoudelijke betekenis van ‘links’ en ‘rechts’

De ideologische begrippen die in Nederland ontegenzeglijk het meest
van belang zijn, zijn ‘links’ en ‘rechts’. Van politieke partijen wordt vaak
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Figuur 5 Opvattingen van kiezers over Europese eenwording, 1994-2006
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gezegd dat ze links of rechts zijn en ook eventuele veranderingen in
hun inhoudelijke profiel worden in zulke termen geduid. Beweringen
als zou de pvda in de loop der jaren naar het midden zijn opgeschoven,
het bestaan van een rechtervleugel binnen de vvd, de bewering dat For-
tuyn niet gewoon rechts maar extreem-rechts was, geven allemaal aan
dat politiek-inhoudelijke kenmerken worden begrepen alsof er sprake
is van een lijn van links naar rechts waarop elke partij of politicus een ei-
gen positie inneemt. Evenzo kan worden verwacht dat elke kiezer in een
bepaalde mate links dan wel rechts is, dan wel een middenpositie in-
neemt. In de politieke wetenschap speelt deze links-rechts-tegenstel-
ling een voorname rol in onderzoek naar bijvoorbeeld verkiezingspro-
gramma’s, coalitievorming en stemgedrag.

Hoewel de meesten wel enig idee hebben van wat ‘links’ en ‘rechts’ be-
tekent, is het lastig om de begrippen inhoudelijk te definiëren. Overeen-
stemming daarover bestaat noch onder burgers noch onder weten-
schappers. Bovendien kan de inhoudelijke betekenis van zulke
begrippen veranderen. Dat komt tot uitdrukking in de wijze waarop er
een samenhang bestaat tussen concrete standpunten over onderwer-
pen als hierboven besproken en de mate waarin een persoon als links of
rechts kan worden aangemerkt. Iemand die tegen inkomensnivellering
is, kernenergie wil toestaan, immigratie wil stoppen en strenger wil
straffen, zal doorgaans het predicaat ‘rechts’ opgeplakt krijgen (zie ook
het concluderende hoofdstuk). Maar welk van de genoemde standpun-
ten is nu het meest relevant? En wanneer personen ten aanzien van een
van deze onderwerpen een tegengestelde opvatting huldigen, zullen zij
zichzelf dan nog steeds als ‘rechts’ beschouwen? En is dat in de loop der
jaren steeds hetzelfde gebleven?

Een manier om dergelijke vragen te beantwoorden, is kijken in welke
mate kiezers met bepaalde standpunten zichzelf als links of rechts zien.
In het nko is de ideologische positie van kiezers vastgesteld door hun te
vragen zichzelf als het ware op een lijn te plaatsen.11 De samenhang tus-
sen opvattingen en het ideologische zelfbeeld geeft aan welke inhoude-
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lijke betekenis door kiezers wordt toegekend aan de links-rechtstegen-
stelling (tabel 1). Als we op basis van iemands standpunten ten aanzien
van inkomensverdeling kunnen voorspellen in welke mate deze per-
soon zichzelf als links of rechts beschouwt, dan hangt de inhoudelijke
betekenis van links-rechts blijkbaar samen met sociaal-economisch be-
leid.

Tabel 1 Samenhang tussen politieke opvattingen en ideologisch zelfbeeld 
(links-rechts)

1986 1989 1994 1998 2002 2006

inkomensverdeling 0.42 0.39 0.31 0.34 0.31 0.33
euthanasie 0.29 0.36 0.17 0.16 0.15 0.15
kerncentrales 0.31 0.18 0.20 0.16 0.23 0.18
integratie van minderheden - - 0.30 0.38 0.40 0.42
Europese eenwording - - 0.08 -0.02 0.06 -0.01

som der effecten 1.02 0.93 1.06 1.02 1.15 1.07
verklaarde variantie (adj. R2) 0.29 0.25 0.27 0.24 0.29 0.22

Cijfers zijn b-waarden uit een multiple regressie-analyse. Elk cijfer geeft aan welk
effect een verschuiving van één punt op de betreffende schaal (1-7) heeft op de
zelfplaatsing op de links-rechtsschaal (1986-1994: 1-10; 1998-2006: 0-10) bij
gelijkblijvende opvattingen ten aanzien van de andere onderwerpen. De ‘som
der effecten’ geeft aan wat het effect is van een gelijktijdige verschuiving van één
punt bij alle onderwerpen op de links-rechtszelfplaatsing. De verklaarde
variantie geeft aan in welke mate ideologisch zelfbeeld kan worden verklaard op
basis van de standpunten ten aanzien van de genoemde onderwerpen.

De inhoudelijke betekenis van de begrippen ‘links’ en ‘rechts’ blijkt
door de jaren heen te zijn veranderd. In het midden van de jaren tachtig
werd het ideologische zelfbeeld sterk beïnvloed door opvattingen ten
aanzien van sociaal-economische vraagstukken (inkomensverdeling).
Aanvullend waren ook opvattingen over immateriële kwesties (eutha-
nasie) en milieuproblematiek (kerncentrales) sterk van invloed op het
ideologische zelfbeeld. In de daaropvolgende jaren is het belang van im-
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materiële kwesties en milieuproblematiek afgenomen, terwijl de vraag-
stukken rondom migratie en integratie steeds meer bepalend zijn ge-
worden. In de jaren negentig waren dergelijke vraagstukken ongeveer
even belangrijk voor het ideologische zelfbeeld als de sociaal-economi-
sche vraagstukken. In het nieuwe millennium blijkt het migratievraag-
stuk zelfs sterker van invloed op het ideologische zelfbeeld dan welk an-
der type onderwerp, ook al blijven opvattingen over inkomensverdeling
ook sterk van invloed. Tegelijkertijd spelen ook opvattingen over imma-
teriële kwesties en milieuproblematiek nog steeds een rol, zij het in
meer bescheiden mate.

De belangrijkste conclusie is dat de begrippen ‘links’ en ‘rechts’ geen
eenduidige inhoudelijke betekenis hebben. Die betekenis is noch een-
duidig in termen van wat de inhoudelijke grondslag is van de tegenstel-
ling, noch eenduidig in termen van de betekenis door de tijd heen. Bij
de inhoudelijke grondslag valt op dat de links-rechts-dimensie een ver-
menging is van opvattingen over sociaal-economische vraagstukken,
immateriële kwesties, milieuproblematiek en het thema migratie en in-
tegratie. Daarnaast blijkt dat de mate waarin dergelijke verschillende
onderwerpen de ideologische labels ‘links’ en ‘rechts’ van betekenis
voorzien, is verschoven. De begrippen ‘links’ en ‘rechts’ blijken, op zijn
minst voor kiezers, een andere betekenis te hebben gekregen. Waar
links en rechts in de jaren tachtig primair betrekking hadden op tegen-
stellingen op het gebied van sociaal-economisch beleid, staan in het
nieuwe millennium de tegenstellingen betreffende migratie en integra-
tie centraal.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat in recente jaren steeds meer
waarnemers twijfels uiten over het gebruik van links en rechts als een
exclusieve, alomvattende ideologische dimensie.12

Ideologische posities van kiezers

Nu we hebben vastgesteld wat in de ogen van kiezers de inhoudelijke
betekenis van de links-rechtstegenstelling is, en hoe deze door de jaren
heen is verschoven, kunnen we ons richten op eventuele verschuivin-
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gen in het ideologische zelfbeeld. Beschouwden kiezers zich in 2006
vaker of juist minder vaak als links dan wel als rechts? En zijn er ver-
schuivingen opgetreden in de mate waarin linkse kiezers zichzelf als
links zien en rechtse kiezers zichzelf als rechts zien? Het is immers ook
mogelijk dat de balans tussen links en rechts ongeveer gelijk blijft, maar
dat kiezers wel meer extreme posities zijn gaan innemen. Dat is een hy-
pothese die we aan het begin van dit hoofdstuk hebben geformuleerd.
Het verlies van de politieke partijen nabij het centrum van het politieke
spectrum zou gelegen kunnen zijn in het feit dat een aanzienlijke groep
kiezers het politieke midden heeft verlaten, waardoor zowel linkse als
rechtse kiezers zich vaker op de flanken van het spectrum begeven.

Het is niet eenvoudig om de ontwikkelingen in het ideologische zelf-
beeld van kiezers in de afgelopen twintig jaar in kaart te brengen, omdat
de vraagstelling in het nko is veranderd. Aanvankelijk werd responden-
ten gevraagd hun politieke opvattingen te duiden op basis van een links-
rechts schaal met als uiterste waarden 1 en 10. Deze schaal heeft geen
echt midden (dat zou 5,5 zijn), maar het lijkt erop dat kiezers die zich-
zelf in het midden willen plaatsen meestal het cijfer 5 noemen. Vanaf
1998 is een schaal gehanteerd met als uiterste waarden 0 en 10, waar-
door 5 wel het echte midden van de schaal is. In 1998 zijn tijdens de in-
terviews beide schalen gebruikt (de nieuwe schaal tijdens het interview
voorafgaand aan de verkiezingen en de oude schaal tijdens het inter-
view na afloop). We zullen hieronder bij het bespreken van het ideologi-
sche zelfbeeld dan ook beide perioden onderscheiden: 1986-1998 en
1998-2006. Ter vereenvoudiging van de bespreking van de resultaten
hebben we in beide perioden kiezers ingedeeld in vijf groepen, die we
gemakshalve hebben aangeduid als ‘zeer links’, ‘gematigd links’, ‘mid-
den’, ‘gematigd rechts’ en ‘zeer rechts’.13

Als we kijken hoe kiezers hun eigen politieke opvattingen kenmerken
in termen van links en rechts, dan blijkt om te beginnen dat er zich
steeds meer kiezers nabij het politieke midden bevinden dan nabij de
uiteinden van de schaal. Tegelijk kunnen we een tweetal veranderingen
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waarnemen. In de periode 1986-1998 is het aantal kiezers dat zich in de
uiterste categorieën bevindt (‘zeer links’ en ‘zeer rechts’) gehalveerd
van 22 procent naar elf procent. Dat weerspiegelt het bekende gegeven
dat het midden van de jaren tachtig werd gekenmerkt door polarisatie
en de daaropvolgende periode dus kan worden gekenmerkt als depolari-
satie.14 In de periode vanaf 1998 zien we een tegengestelde ontwikke-
ling, zij het in bescheiden mate: het aantal kiezers dat zichzelf in de bui-
tenste categorieën plaatst, is met enkele procenten toegenomen, vooral
aan de rechterzijde.

Tabel 2 Ideologische posities van kiezers (positie op links-rechtscontinuüm),
1986-2006

1986 1989 1994 1998 1998 2002 2006

zeer links 12% 11% 8% 7% 10% 11% 13%
gematigd links 23% 26% 25% 28% 26% 27% 21%
midden 27% 28% 34% 33% 23% 22% 19%
gematigd rechts 28% 26% 28% 28% 27% 28% 31%
zeer rechts 10% 9% 5% 4% 13% 11% 17%

------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
(N) (1287) (1463) (1427) (1690) (1939) (1871) (2345)

De eerste vier kolommen met cijfers (1986-1998) hebben betrekking op een 10-
puntsschaal met als uiterste waarden 1 en 10; de laatste drie kolommen (1998-
2006) hebben betrekking op een 11-puntsschaal met als uiterste waarden 0 en 11.

Een tweede waarneming is dat het aantal kiezers dat zich aan de linker-
zijde en de rechterzijde van het politieke spectrum bevindt, meestal on-
geveer gelijk is (tabel 2). Bij elke verkiezing zijn links en rechts redelijk
met elkaar in evenwicht. Er is één opvallende uitzondering, en dat is het
meest recente verkiezingsjaar. Terwijl in de periode 1986-2002 het ver-
schil tussen kiezers ter linkerzijde en rechterzijde steeds kleiner was
dan vijf procent, beschouwden in 2006 aanzienlijk meer kiezers zich-
zelf als rechts (48 procent) dan als links (34 procent). Op basis van de
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hierboven gepresenteerde gegevens komt dat als een verrassing: de in-
houdelijke betekenis van de begrippen ‘links’ en ‘rechts’ lijkt sinds
2002 niet wezenlijk veranderd, en in de opvattingen ten aanzien van de
vier typen onderwerpen die met links en rechts worden geassocieerd,
zijn sinds 2002 zogenaamde rechtse standpunten niet populairder ge-
worden. Het lijkt erop alsof het ideologische zelfbeeld in termen van de
begrippen ‘links’ en ‘rechts’ een eigen dynamiek kent, die tot op zekere
hoogte losstaat van de achterliggende inhoudelijke opvattingen. Een an-
dere mogelijke verklaring is dat nóg sterker dan in de eerder gepresen-
teerde analyse tot uitdrukking komt dat tegenwoordig de begrippen
‘links’ en ‘rechts’ vooral worden geassocieerd met beleid inzake integra-
tie en migratie – een beleidsterrein ten aanzien waarvan een ruime
meerderheid van het electoraat rechtse opvattingen heeft.

4. Ideologische posities van politieke partijen

Behalve kiezers kunnen uiteraard ook politieke partijen hun ideologi-
sche positie wijzigen. Van belang is niet uitsluitend in welke mate dat is
gebeurd volgens objectieve criteria, bijvoorbeeld ontleend aan de in-
houd van de verkiezingsprogramma’s of aan stemgedrag van Kamerle-
den bij wetten, moties en amendementen. Minstens zo van belang is
welk beeld kiezers hebben van de verschillende partijen. Daardoor zul-
len zij zich immers laten leiden bij het bepalen van hun stem. In het
nko is aan kiezers gevraagd aan te geven hoe links dan wel rechts de po-
litieke standpunten van de verschillende politieke partijen zijn. Hier-
voor is gebruikgemaakt van eenzelfde soort schaal als die waarmee res-
pondenten hun eigen opvattingen konden karakteriseren.15

In het midden van de jaren tachtig was er in de ogen van de kiezers
sprake van een duidelijke tweedeling: de pvda en voorlopers van
GroenLinks hadden een zeer links profiel, terwijl cda, vvd en de klei-
ne christelijke partijen een zeer rechts profiel hadden (figuur 6). Al-
leen d66 bevond zich in de ogen van de kiezers niet op een flank maar
nabij het midden. Tijdens de drie daaropvolgende verkiezingsjaren
(1989, 1994 en 1998) is een duidelijk patroon herkenbaar: alle partijen
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schuiven in de ogen van kiezers op naar het midden, dus zowel de par-
tijen aan de linkerzijde van het politieke spectrum als de partijen aan
de rechterzijde daarvan. Dat geldt aan de linkerzijde sterker voor de pv-
da dan voor GroenLinks en dat geldt aan de rechterzijde sterker voor
het cda dan voor de vvd. Terwijl er in 1986 duidelijk sprake was van
polarisatie met twee politieke blokken, wordt het politieke landschap
in 1998 gekenmerkt door politieke partijen die verspreid zijn over het
links-rechtscontinuüm.

Door het naar het midden opschuiven van de politieke partijen sinds
het midden van de jaren tachtig ontstaat er ruimte op de beide flanken
van het politieke spectrum. Zoals in figuur 6 valt te zien, wordt die
ruimte aan de linkerzijde benut door de sp, waarvoor sinds 1998 gege-
vens beschikbaar zijn. Aan de rechterzijde wordt de ruimte in 2002 be-
nut door Fortuyn (lpf) en in 2006 door Wilders (pvv). Als we de ideolo-
gische positie van hun partijen vergelijken met de situatie in 1986, dan
valt op dat het ideologische beeld van de sp in 1998 vrijwel identiek is
aan dat van de pvda in 1986; en het beeld van de ideologische positie van
de lpf in 2002 en pvv in 2006 is vrijwel identiek aan het beeld van de
ideologische positie van de vvd in 1986. De opkomst van de pvv kan te-
vens in verband worden gebracht met het lot van de lpf: deze partij
blijkt in 2006 niet meer te worden gezien als de rechtse partij die het in
2002 nog was.

Als we de periode na 1998 bezien, dan blijkt dat er in de ideologische po-
sities van de pvda en vvd weinig is veranderd. Wel zijn er duidelijke ver-
anderingen waarneembaar bij de andere partijen. Het cda is in de ogen
van kiezers rechtser geworden. Ook nieuwkomers als lpf (2002) en pvv
(2006) vissen in dezelfde vijver van rechtse kiezers, maar hun positie ligt
verder op de flanken. Aan de linkerzijde valt op dat zowel GroenLinks als
de sp in de ogen van kiezers wat minder links is geworden; zij zijn opge-
schoven in de richting van de pvda. Het beeld van d66 is, ongetwijfeld
ten gevolge van deelname aan het kabinet met cda en vvd, ook enigs-
zins veranderd: de partij schuift iets naar rechts tot precies in het mid-
den. Ten slotte is vermeldenswaardig dat, terwijl de voorgangers van de
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ChristenUnie (gpv en rpf) in 1986 door kiezers ver aan de rechterzijde
van het politieke spectrum werden geplaatst, deze partijen geleidelijk
steeds minder als ‘rechts’ zijn beschouwd en dat de ChristenUnie in
2006 door kiezers nabij het politieke midden wordt geplaatst.

Deze ontwikkelingen in de ideologische posities van de politieke partij-
en, zoals waargenomen door kiezers, vallen goed te rijmen met ver-
schillende aspecten van de verkiezingsuitslag van november 2006. Aan
de linkerzijde van het politieke spectrum heeft de pvda meer concurren-
tie gekregen door het opschuiven van GroenLinks en sp. De laatste par-
tijen zullen hierdoor voor een grotere groep kiezers aantrekkelijk zijn
geworden, wat de goede uitslag van de sp mede kan verklaren. En het
verlies van de pvda kan ook mede hierdoor worden verklaard. Aan de
rechterzijde van het politieke spectrum blijkt de pvv het gat te hebben
gevuld dat de lpf heeft achtergelaten. Het negatieve resultaat voor de
vvd kan niet voortvloeien uit een verandering in haar eigen ideologi-
sche positie, want die was redelijk stabiel. Het verlies van de vvd zal eer-
der moeten worden gezocht in het rechtse beeld dat het cda heeft ge-
kregen, waardoor zij sterker dan voorheen met de vvd om dezelfde
kiezers strijdt, en in de concurrentie van Wilders’ pvv. Ten slotte kan
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Figuur 6 Links-rechts-positie van politieke partijen (1=links, 10=rechts), 1986-2006
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het minder rechtse beeld van de ChristenUnie hebben bijgedragen aan
haar winst: zij kan hierdoor nieuwe kiezers aanspreken, die zichzelf als
minder rechts zien.

5. Conclusie

De Nederlandse kiezers blijken in 2006 sterker dan voorheen linkse
opvattingen te huldigen over sociaal-economisch beleid. Een ruime
meerderheid is van mening dat de inkomensverschillen kleiner zouden
moeten worden gemaakt. Ook ten aanzien van kerncentrales komen
linkse opvattingen (geen nieuwe bouwen) meer voor dan rechtse opvat-
tingen, zij het dat de verschillen tussen voorstanders en tegenstanders
hier juist kleiner zijn geworden. Een grote mate van eensgezindheid is
er wel bij immateriële kwesties als euthanasie, waar een zeer ruime
meerderheid van liberale opvattingen blijk geeft (wat traditioneel ook
als ‘links’ werd aangeduid). Ten aanzien van migratie- en integratiebe-
leid daarentegen blijkt een ruime meerderheid er juist rechtse opvattin-
gen op na te houden: er is aanzienlijk meer steun voor de opvatting dat
etnische minderheden zich moeten aanpassen dan voor het idee om
hen de eigen cultuur te laten behouden. Het electoraat blijkt zich dus
ideologisch gezien in een spagaat te bevinden: het is in meerderheid
links ten aanzien van de traditionele onderwerpen als sociaal-econo-
misch beleid en immateriële kwesties, maar in meerderheid rechts ten
aanzien van de thematiek die de laatste jaren zo’n prominente plaats
heeft gekregen in het politieke debat: integratie- en migratiebeleid. Me-
de hierdoor wordt de Nederlandse politiek, zoals gezegd, steeds vaker
beschreven met behulp van meer dimensies dan alleen de links-rechts-
schaal.

Al deze onderwerpen blijken van invloed op het ideologische zelfbeeld
dat kiezers hebben, dat wil zeggen de mate waarin zij hun politieke op-
vattingen als links dan wel rechts beschouwen. Daarin blijkt wél een
verschuiving te zijn opgetreden. Behalve meningen over sociaal-econo-
misch beleid zijn tegenwoordig in het bijzonder opvattingen over mi-
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gratie en integratie bepalend voor het ideologische zelfbeeld. Opvattin-
gen over kwesties als euthanasie en kerncentrales, die in de jaren tach-
tig sterk van invloed waren, spelen vandaag de dag een meer beschei-
den rol. Door de verschuiving in betekenis van de begrippen ‘links’ en
‘rechts’ en de steun voor rechts beleid ten aanzien van migratie, lijkt de
verhouding tussen links en rechts niet langer in evenwicht te zijn. In
2006 beschouwden meer kiezers zichzelf als rechts dan als links. Van-
uit dat perspectief is het niet vreemd dat de ‘linkse meerderheid’ van 
pvda, sp en GroenLinks, waarover nogal eens werd gesproken, er ook
niet is gekomen.

Veranderingen in de ideologische posities hebben we ook kunnen waar-
nemen bij de politieke partijen. De periode van depolarisatie, dat wil
zeggen het naar het midden schuiven van de verschillende politieke
partijen, blijkt in 1998 ten einde te zijn gekomen. Sindsdien zijn de po-
sities van pvda en vvd tamelijk stabiel. Het cda blijkt in de ogen van de
kiezers juist weer naar rechts te zijn opgeschoven, waardoor het voor de
vvd een sterkere concurrent is geworden. Aan de linkerkant van het po-
litieke spectrum blijken GroenLinks en sp in de ogen van kiezers in
2006 wat gematigder dan daarvoor, waardoor zij de pvda sterker becon-
curreren en meer kiezers kunnen aanspreken.

Het is verleidelijk om de electorale bewegingen te duiden in termen van
de waargenomen veranderingen in politieke opvattingen. Er zijn echter
ook tal van andere factoren die een rol spelen en waarnaaer in de ko-
mende jaren ongetwijfeld het benodigde nadere onderzoek zal worden
verricht – wetenschappers zijn immers geduldiger dan journalisten. De
zetelwinst van de ChristenUnie hoeft bijvoorbeeld niet het gevolg te
zijn van een minder rechts imago, maar kan ook zijn veroorzaakt door
het uitblijven van strategisch stemgedrag, wat de partij in 2002 en 2003
juist parten speelde toen cu-sympathisanten cda stemden om de rege-
ringsvorming te beïnvloeden. En de winst van de sp zou ook te maken
kunnen hebben met de positie van lijsttrekker Jan Marijnissen, die het
beeld van de partij zo sterk bepaalt. Zou hij meer dan voorheen positief
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zijn beoordeeld? De waardering voor de lijsttrekkers bespreken we in
een later hoofdstuk. En zowel de winst voor de sp als de opkomst aan de
rechterkant van het politieke spectrum van eerst de lpf en daarna de
pvv van Wilders zou ook te maken kunnen hebben met algemene on-
vrede met ‘de politiek’ in Nederland. Dat wordt nogal eens naar voren
gebracht als een voedingsbodem voor zulke nieuwkomers. In het vol-
gende hoofdstuk zullen we daarom bezien in welke mate er daadwerke-
lijk sprake is van politieke onvrede en of daarvan tegenwoordig meer
sprake is dan voorheen.
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