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NietWiegels zwijgendemidden,maar de
luidruchtige flanken zijn het nieuwe strijdtoneel
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D
euitslag vande verkiezin-
gen voordeProvinciale
Staten is inDenHaag
aangekomenals een
mokerslag. Tochpast die
uitslag in een trend inde

politiekdie al veel langer gaande is: het
gaat niet omwátdekiezer stemt,maar
óf hij stemt.Inde jarennegentig ging
PimFortuyn zaaltjes afmet een sim-
pele boodschap: de almaardalende
opkomst erodeerdede legitimatie van
depolitiek. Er lag voor innovatievepo-
litieke entrepreneurs eenwereldopen
door thuisblijvers temobiliseren.

Inde gangbarepolitiek-economi-
sche theorie vanAnthonyDownsuit de
jaren vijftig ginghet politieke gevecht
omdegunst vandemedianekiezer.
Kiezers verschilden inhunpolitieke
voorkeuren: de eenwas radicaal, de
ander gematigd, en alle smakendaar-
tussen.De voorkeur vandemediane
kiezer zouwinnen, omdatnocheen ra-
dicaler, nocheenmeer gematigd voor-
stel eenmeerderheidkonkrijgen.

In een tweepartijensysteemgaan
beidepartijendaaromopelkaar lijken.
Beidekruipennaardemedianekiezer.
Departij die diens voorkeurhet best
verwoordt,wint. Verderwordt depo-
litiekdodelijk saai. In alle eerlijkheid:
dat ismaar goedook,want een land
functioneert het bestemet oerdegelijk
‘middle of the road’-beleid.

Deze theorie legdeookmeteen zijn
eigen zwaktebloot.Wantwaaromzou
eenkiezer überhauptnog stemmenals
het tochniet uitmaakt?Toendit pro-
bleemmij tijdensmijn studie econo-
mie rond1980werduitgelegd, schoof
ikhet snel als oninteressant terzijde.
Omgehoord tewordenmoetdekiezer
zich tot het stemmenverheffen.Wie
daar te lui voor is, hoort blijkbaar bij
het zwijgendemidden.

Hier sloegPimFortuynopaan, en
methempolitici over dehelewereld.
WaaromwonBarackObama?Niet
dankzij de stemvandemedianekiezer,
maar omdathij zwarte kiezers die tra-
ditioneel veelal thuisblevenovertuigde
zichdit keerniet te latenafschrikken
doorbelemmerende regels voor regis-
tratie vankiezers.

THUISBLIJVERS
WaaromwonDonaldTrump?Omdat
HillaryClintondeze groepniet inbe-
wegingkreeg, terwijl Trump juistwel
‘zijn’ flank van stemgerechtigdenwist
temobiliserendiedoorde concurren-
tie uitChinahunbanenwarenkwijtge-
raakt. Je ziet dat terug inopkomstcij-
fers dienadecennia vandaling sinds
2000oplopen, ookbij de laatste provin-

cialestatenverkiezingen.Baudet heeft
thuisblijvers gemobiliseerd.

Je ziet dat terug indeVS indepolari-
satie vande twee grotepartijen.Waar
vroeger de linkerflank vandeRepubli-
keinen linkserwasdande rechterflank
vandeDemocraten, daarhebbenbeide
partijennugeenoverlapmeer, zodruk
zijn zebeidebezig omhuneigenflank
te verleidenmetdeboodschap toch
vooral te gaan stemmen.

In een tweepartijensysteemheeft dit
nieuwepolitieke concurrentiemodel
echter ééngrootnadeel: doordat partij-
en zo ver vanelkaar liggen,maakt toe-
valligewinst vande eenof vandeander
veel uit voor dekoers.Die is niet langer
‘middle of the road’, hetwordt een
zwabberkoers.Niet voorniets hebben
juist deVS enhetVKopdat vlak grote
problemen,met ‘AmericaFirst’ ende
brexit: die koerswijzigingenmakenhet
beleid vanbeide landenonvoorspel-
baar en verdelenhen tot ophet bot,
met grotenegatieve gevolgen voorhet
psychologischwelbevinden.

DaarombiedthetNederlandse
meerpartijensysteemeen voordeel. Ie-
derepolitieke entrepreneur is op zoek
naar eenunique sellingpoint, eenopen
plekje opdepolitieke landkaartmet

een lokale concentratie vankiezers die
niet geloofwaardigdoor eenandere
partij wordenbediend.Hét zwijgende
middenbestaat nietmeer, het zijn vele
plekjes opde landkaart, elkmet eenei-
gen ijscoman.

Het traditionele twee- of driepartij-
enkabinetmet een stabielemeerder-
heid is verleden tijd. Sms’enmetpoliti-
ci vanallerlei pluimagewordt een vast
bestanddeel vande functieomschrij-
ving vaneenpremier.Maar anders dan
inhetAngelsaksische tweepartijensys-
teem,wordt aldusookhet zwijgende
middenmet eigen ijscomannenbe-
diend.Daaromhebbende landen van
deEuropeseUniemethunmeerpar-
tijsystemendeze electorale revolutie
overleefd,waardeVSendeVKnuaan
polarisatie te grondegaan.

BLOEDGROEPEN
Er is éénnadeel.Neemhet klassie-
keCDAofdePvdA: beide vroeger
brede volkspartijen,waarbinnen tal
vanmaatschappelijke stromingen
elkaar ontmoetten. Zohad je inde
PvdA-fractie tweebloedgroepen, lo-
calo’s (oud-wethouders) en socialo’s
(oud-vakbondsbestuurders). Binnen
de fractiemoesten zij het eensworden

Hoe kun je, terwijl de
brexit het VK in een
diepe morele crisis
stort, doodkalm voor
een nexit pleiten?

over eenwerkbaar compromis. Partij-
enwarendaarmee centra, eerst voor
inhoudelijk debat endaarna voorpoli-
tiekeuitruil.

Nupartijenmeer enmeer elkhun
eigen selectievedoelgroepbedienen,
hebben zij die functie verloren.Het
compromis ontstaat nietmeerbinnen,
maar tussenpartijen. Voorafgaand in-
houdelijk debat is bij politiekepartijen
verlorengegaan.

Begrijpmegoed, ikdeel de verbijste-
ring vanKoColijn inNRCHandelsblad
over deuil vanMinerva.Hoekun je in
demaanddat debrexit het Verenigd
Koninkrijk in eenmorele crisis vanon-
gekendeomvangheeft gestort, dood-
gemoedereerd voor eennexit pleiten?
Hetwelzijn vanNederland interesseert
Minervablijkbaar geenbal.Hopelijk
voertHenkOtten, de fractieleider van
ForumvoorDemocratie indeEerste
Kamer, inhet vervolgmeer regie. Ik
hebechtermeer vertrouwen inHenk
en Ingrid. Zij zijn tenuchter voordit
soort onzin.Maardat eenpartij het ge-
voel vande tegenstanders vande ener-
gietransitie verwoordt, daar lijktme
niksmismee.Uiteindelijkheeft 80%
voorgestemd.Dat is bij zo’nmoeilijk
onderwerp eenongekendeprestatie.
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