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Ontideologisering
is even wennen

B

edrijven en organisaties die hun
belangen behartigen in de Haagse
politiek — ook provincies en gemeenten — moeten hun aanpak
bijstellen. Koersen op traditionele standpunten van politieke partijen werkt nog maar zeer
ten dele. Bij de coalitie is dit het zichtbaarst.
De VVD slikt lastenverhogingen, nivellering,
honderden miljoenen voor gesubsidieerd
werk, instandhouding van het monopolie van
NS op het hoofdrailnet, miljardenbezuiniging op wegen. De PvdA accepteert strafbaarstelling van illegaliteit, marktwerking in de
zorg, bezuiniging op de publieke omroep, verkorting van de WWduur, kortingen op
ontwikkelingssamenwerking, 130 kilometer op snelwegen. Er
‘Vaak is niet
zijn meer voorbeelmeer te voorden te geven.
Nu zou je kunnen
spellen welk
zeggen
dat dit door de
standpunt
bezuinigingen komt.
een partij in
Maar wie goed kijkt,
zal nemen’
ziet een afbrokkeling
van aan partijen hangende vaste posities. De achterbannen hebben daar nog moeite mee, zoals in de peilingen blijkt bij VVD en PvdA.
Ontideologisering leidt tot wrijvingsverlies.
Paradoxaal genoeg toont de onrust van de
kiezer aan dat deze ook minder hangt aan
zijn vaste partij. De kiezer heeft deze ontideologisering zelf ingezet door juist VVD en
PvdA een meerderheid te geven. Mark Rutte en Diederik Samsom experimenteren er
verder mee. Binnen hun partijen wordt dit tot
nu toe aanvaard, de rest moet nog volgen.
Vooralsnog profiteren PVV, D66 en SP ervan. Aan de eerste twee is niet echt een duidelijk links-rechtspatroon te koppelen, bij de
SP uiteraard wel. Een deel van de kiezers laat
zijn vaste positie nog niet los. Het CDA kreeg
de klap al bij de verkiezingen,
stabiliseert inmiddels en
beproeft een interne opheffing van zijn vleugels.
Dit betekent voor de Haagse praktijk dat er bij veel
thema’s niet echt te voorspellen valt welk standpunt partijen
(behalve de SP)
gaan innemen.
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