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In hoeverre bepalen
ontkerkelijking en gewijzigd
stemgedrag onder kerkleden
het aantal CDA-Kamerzetels?
Het aantal CDA -zetels is tussen 1970 en 2010 sterk gedaald en
het ligt voor de hand om het dalend aantal kerkleden in Nederland als oorzaak aan te wijzen. Het verlies kan echter ook
komen doordat steeds minder kerkleden op de partij stemmen.
Uit statistische analyses in de periode 1970-2010 blijkt dat met
het dalend aantal kerkleden een structurele daling van gemiddeld 9 tot 10 zetels gepaard ging. Na 1990 zijn opmerkelijk veel
kerkleden anders gaan stemmen, waardoor de daling met nog
eens 10 tot 14 zetels werd versterkt, met name in 2010. Mocht
het CDA erin slagen om in de nabije toekomst deze kerkleden
weer terug te winnen, dan zijn ondanks ontkerkelijking toch
nog 30 zetels haalbaar. Daarvoor zal het CDA zich wel moeten
bezinnen op wat het uniek maakt.
door Manfred te Grotenhuis, Tom van der Meer,
Rob Eisinga & Ben Pelzer
Te Grotenhuis is universitair docent kwantitatieve analysetechnieken, Eisinga is
hoogleraar kwantitatieve methoden, Van der Meer is universitair hoofddocent politicologie en methodologie en Pelzer is universitair docent regressietechnieken.
Te Grotenhuis, Eisinga en Pelzer zijn verbonden aan de afdeling sociologie van de
Radboud Universiteit Nijmegen, Van der Meer aan de afdeling politicologie van de
Universiteit van Amsterdam.

Ondanks goede verkiezingsuitslagen onder Lubbers (1982-1994) en
Balkenende (2002-2010) is er een dalende langetermijntrend in het aantal
cda-Tweede Kamerzetels.1 In 2010 leed het cda zelfs de grootste nederlaag
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uit zijn geschiedenis: van de 41 zetels bleven er 21 over. De pieken en dalen
in zetels tussen 1970 en 2010 hebben zeer waarschijnlijk te maken met de
gevoerde partijpolitiek en de kwaliteiten van het leiderschap. Zo gaf Lubbers succesvol leiding aan economisch (‘no-nonsense’) beleid dat zowel
de traditionele kerkelijke achterban als het groeiend aantal onkerkelijken
aansprak. Om de structurele neergang van het cda te begrijpen, moeten
we echter kijken naar de omvang van het traditionele kernelectoraat van
het cda, dat bestaat uit kerkleden.2
We brengen het zetelverloop via twee verklaringen in verband met deze
kerkleden. De eerste verklaring verbindt het dalend aantal kerkleden (=
ontkerkelijking) met de gestage daling van het aantal cda-zetels. Volgens
gegevens van het Sociaal en Cultureel Planbureau is in 1970 ruim 60 procent van de Nederlanders kerklid, maar in 2010 is dat nog maar 30 procent.
Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat het aantal cda-zetels afnam doordat eenvoudigweg het potentiële kerkelijke electoraat halveerde.
De tweede verklaring is dat het traditionele kernelectoraat, de kerkleden,
het cda niet langer trouw is. Inderdaad fluctueert vooral na 1991 de steun
van de kerkleden flink. Al naargelang de gevoerde partijpolitiek en het
leiderschap stemmen relatief veel kerkleden op het cda (in het verleden
tot meer dan de helft) of relatief weinig (een kwart in 2010) terwijl het percentage onkerkelijke stemmers nooit hoger kwam dan 16 procent (in 2002).
Op de ontkerkelijking als maatschappelijke trend (de eerste verklaring)
heeft het cda natuurlijk weinig invloed, maar op het aan zich binden van
kerkelijke kiezers (de tweede verklaring) via een aansprekende christelijke
programmatische koers des te meer.
Beide verklaringen werden bevestigd voor de periode 1965-1995.3 De
vervolgvraag is welke verklaring doorslaggevend is voor het aantal cdazetels in de Tweede Kamer in de periode 1970-2010: het aantal kerkleden of
het gewijzigde stemgedrag onder kerkleden?
Onderzoeksopzet: gegevens en simulaties
Om deze vraag te beantwoorden gebruiken we gegevens van het onderzoek
Culturele veranderingen van het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) waarbij vrijwel tweejaarlijks ongeveer 2000 Nederlanders tussen 16 en 75 jaar
worden geïnterviewd.4 Van elk individu is onder andere het kerklidmaatschap en de stemintentie bekend.
Om te achterhalen of iemand kerklid is, werd er gevraagd of men zich
als kerklid beschouwt.5 Het voordeel is dat we zo de mensen die als kerklid
staan geregistreerd, maar niet of nauwelijks naar de kerk gaan, kunnen
scheiden van de actieve kerkleden. Om het stemgedrag te meten is ge-
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vraagd naar de stemintentie, dat wil zeggen de partij waar men op zou
stemmen als er op dat moment Tweede Kamerverkiezingen zouden zijn.
De antwoorden zijn vertaald naar het aantal zetels dat het cda zou behalen,
waarbij we ons baseren op de respondenten die wisten waar zij op zouden
gaan stemmen (inclusief de ‘blanco’ stemmen).6 Dit aantal ‘virtuele’ zetels
is vergeleken met de echte stembusuitslag. Van de acht jaren waarin zowel
een verkiezing als een scp-onderzoek plaatsvond, volgen de virtuele uitslagen de werkelijke uitslagen, maar liggen daar gemiddeld 2 tot 3 zetels
onder. Dat betekent dat de virtuele Tweede Kamerzetels voor het cda een
vrij betrouwbare en geldige graadmeter zijn voor de populariteit van de
partij, zij het met enige onderschatting. Voor het beantwoorden van onze
vraag naar het relatieve belang van ontkerkelijking en stemgedrag heeft
deze onderschatting geen gevolgen.
Om de bijdrage van ontkerkelijking te berekenen, werd gesimuleerd
dat het aantal kerkleden sinds 1970 niet verder daalde (in 1970 was van alle
stemmers 61,4 procent kerklid en 38,6 procent onkerkelijk). Onder deze
condities is het aantal cda-Tweede Kamerzetels berekend. Het verschil
tussen de gesimuleerde zetels en de zetels volgens scp-onderzoek is de bijdrage van ontkerkelijking. Om de gevolgen van het gewijzigde stemgedrag
te bepalen, is gesimuleerd dat kerkleden en onkerkelijken sinds 1970 hun
stemgedrag niet veranderden (in 1970 stemde 56,7 procent van de kerkleden en 4,4 procent van de onkerkelijken cda).
Resultaten
Als de onkerkelijkheid op het niveau van 1970 zou zijn gebleven, dan zou
het aantal cda-zetels structureel hoger zijn uitgevallen vanaf 1980. Het
maximale effect wordt bereikt in de periode 1993-1996 (verlies 10) en in
2002-2008 (verlies 11). Gemiddeld genomen is het zetelverlies 9 in de gehele
periode (zie figuur 1, waarin het verlies per jaar is aangegeven).
Om de gevolgen van gewijzigd stemgedrag te bepalen, is gesimuleerd dat
het stemgedrag van de kerkleden op het niveau van 1970 bleef (figuur 2) en
is gesimuleerd dat het stemgedrag onder onkerkelijken onveranderd bleef
(figuur 3).
Uit figuur 2 blijkt dat tussen 1975 en 2010 het veranderde stemgedrag van
de kerkleden steeds tot zetelverlies leidde ten opzichte van 1970. Dit verlies
was niet constant: vooral in 1983, 1985, 1994-2000 en 2004 lag het verlies op
minimaal 10 zetels. Het laatste jaar (2010) levert echter het grootste verlies
op uit de gehele periode, namelijk 15 zetels.
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Figuur 1: Het geobserveerde aantal Tweede Kamerzetels voor het
cda tussen 1970 volgens het scp (□) en het aantal zetels als sinds
1970 geen verdere ontkerkelijking zou hebben plaatsgevonden
(▲= significant, ∆ = niet significant). Hoe groter de afstand
tussen □ en ▲, des te sterker de bijdrage van ontkerkelijking.
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Figuur 2: Het geobserveerde aantal Tweede Kamerzetels voor
het cda tussen 1970 en 2010 volgens het scp (□) en het aantal
zetels als het stemgedrag onder kerkleden sinds 1970 niet was
veranderd (▲= significant, ∆ = niet significant). Hoe groter
de afstand tussen □ en ▲, des te sterker de bijdrage van het
gewijzigde stemgedrag.
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Het gewijzigde stemgedrag van onkerkelijken heeft minder bijgedragen aan het aantal zetels; in veel jaren is de bijdrage afwezig. Alleen in de
jaren 1981, 1986-1993 en 2006 en 2008 is de zetelwinst redelijk groot (tussen
4 en 7). Er is één uitzondering en dat is het verkiezingsjaar 2002. Doordat
meer onkerkelijken dan ooit op het cda stemden in dat jaar, was de winst 11
zetels. Samenvattend is het zo dat onkerkelijken door hun stemgedrag een
enigszins dempend effect hebben gehad op het zetelverlies in sommige
jaren (vooral in 1986-1993 en 2006-2008). Tot slot de opmerking dat het
echec in 2010 veroorzaakt werd door ontkerkelijking én doordat kerkleden
massaal niet meer cda stemden. Het kwam echter ook deels doordat onkerkelijken nauwelijks meer op de partij stemden en zo niet langer een deel
van het verlies opvingen.
De samenvattende conclusie van onze analyses is dat tot 1993 voornamelijk
ontkerkelijking de neergang van het cda bepaalt. Daarna wordt de bijdrage van het gewijzigde stemgedrag van met name kerkleden zichtbaar.
Deze is vaak iets sterker van invloed op de neergang dan de bijdrage van
ontkerkelijking.

Aantal Tweede Kamerzetels CDA

Figuur 3: Het geobserveerde aantal Tweede Kamerzetels voor
het cda tussen 1970 en 2010 volgens het scp (□) en het aantal
zetels als het stemgedrag onder onkerkelijken 1970 niet was
veranderd (▲= significant, ∆ = niet significant). Hoe groter
de afstand tussen □ en ▲, des te sterker de bijdrage van het
gewijzigde stemgedrag.
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Waar gingen de weggelopen kerkleden naartoe?
In het voorgaande werd duidelijk dat weinig onkerkelijken op het cda
stemmen, hetgeen niet verbazingwekkend is. Merkwaardiger is het dat
de weggelopen kerkleden nauwelijks voor andere christelijke partijen
gekozen hebben. De kerkelijke kiezers die het cda tussen 2006 en 2010 zo
massaal verloren heeft, zijn namelijk voor het overgrote deel naar de vvd
en de pvv getrokken.7 Dit gebeurde niet alleen in Noord-Brabant en Limburg, zoals de overlevering wil, maar in heel Nederland: de veranderlijkheid van kiezers verschilde in 2010 nauwelijks tussen provincies. Zelfs van
de kiezers die in 2010 het cda trouw bleven, had een aanzienlijk deel in de
jaren ervoor overwogen om op een niet-religieuze partij te stemmen: de
vvd (16,4 procent), de pvv (11,9 procent) en D66 (10,4 procent) (zie tabel 1).
Pas daarna volgt de ChristenUnie als eerste religieuze partij, die door 9,7
procent van de cda-kiezers van 2010 eerder al eens was overwogen. Omgekeerd was het cda voor 15,3 procent van de uiteindelijke cu-kiezers en voor
14,7 procent van de uiteindelijke vvd-kiezers uit 2010 een eerder overwogen alternatief (zie opnieuw tabel 1).
Tabel 1: Het percentage van de cda-aanhang van 2010 dat
overwoog op andere partijen te stemmen, en het percentage dat
overwoog om cda te stemmen onder de niet-cda-kiezers.
Percentage van cda-stemmers dat overwoog om in 2010
op andere partij te stemmen.*
Stemde vvd pvv D66 cu ton PvdA sp niet gl sgp Ander PvdD aantal
cda in
16,4 11,9 10,4 9,7 8,7 5,8 5,8 3,5 1,9 1,8
1,3
1,2 1308
2010
% dat
Stemde op onderstaande partij in 2010
cda
cu vvd sgp Ander D66 Niet pvv PvdD sp PvdA gl
over15,3 14,7 10,5 8,8 8,6 6,1 5,4 5,2 3,7 3,6
3,6
woog
Aantal

359 2855 86

114

1519 214 2731 230 1766 3760 1485

16427

Bron: 1vop (EenVandaag OpiniePanel; zie Van der Meer e.a. 2012)
* Categorieën ‘ton’ en ‘andere partij’ zijn in 2010 gecombineerd. ‘Blanco’ is gecombineerd met ‘niet’.
De trend van weglopende cda-stemmers naar vooral seculiere partijen
heeft ook na 2010 doorgezet. In verscheidene peilingen van De Stemming,
een peiling van EenVandaag en Intomart, blijkt dat de cda-sympathisanten in de zomer van 2012 vooral twijfelen om vvd (circa 4 zetels) of D66
(circa 2 zetels) te stemmen. De vooral kerkelijke kiezers die het cda sinds
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2006 heeft verloren, zijn dus goeddeels naar seculiere partijen getrokken:
vvd, pvv en in mindere mate D66. Op het eerste gezicht is deze bevinding
paradoxaal.
De rol van normen en waarden in het succes van het cda
Dat het cda vooral recent zoveel kerkelijke kiezers verloor, is niet verbazingwekkend omdat de partij zijn thema van normen en waarden heeft
ingeruild voor economisch-conservatieve onderwerpen. Juist doordat het
cda zich niet meer profileerde op christelijke onderwerpen als gezinspolitiek en normen en waarden, werd de partij inwisselbaar voor andere (rechtse) partijen. Als kiezers dan toch op basis van economische en culturele
onderwerpen hun keuze moesten maken, had het cda nauwelijks nog iets
extra’s te bieden vergeleken met andere rechtse partijen.
Het cda miskent hiermee dat religie, hoewel het in relevantie is
afgenomen,8 in Nederland nog steeds belangrijk is voor de partijkeuze.9
Zeker morele onderwerpen in bredere zin vormen in Nederland nog altijd
een belangrijk maatschappelijk thema. In 2010 was ‘samenleven, normen
en waarden’ het meest genoemde cluster van maatschappelijke problemen
onder de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. Dat was ook in de
voorgaande jaren het geval; ondanks de economische crisis werd het thema
vaker genoemd dan onderwerpen gerelateerd aan ‘inkomen en economie’.
Juist voor het cda vormen die normen en waarden een potentiële electorale goudmijn. Hoewel het cda zich sinds 2006 en vooral sinds 2010 niet
langer profileert op het thema normen en waarden, brengen de kiezers het
cda er nog altijd sterk mee in verband. Zo toonde De Stemming (2012) op
25 juli 2012 aan dat kiezers van alle partijen het cda nog altijd het meest
associëren met het thema normen en waarden: die associatie wordt door 36
procent van de ondervraagde kiezers gemaakt. Pas op grote afstand volgen
thema’s als Europa (18 procent) en bezuinigingen (16 procent). Maar, zo
concludeert De Stemming, ‘kiezers die het cda met de laatste twee thema’s
associëren, steunen echter voor een belangrijk deel niet de inhoudelijke
lijn waarmee de partij de thema’s invulling geeft.’ Dit is voor een algemeen
gedeeld thema als normen en waarden minder het geval: het is moeilijk
tegenstander te zijn van de achterliggende ideeën.
Hoewel burgers normen en waarden wel als een maatschappelijk probleem beschouwen, verwachten zij daar van de politiek nauwelijks een
antwoord op in de vorm van beleidsmaatregelen.10 Het is daarmee een
onderwerp waarmee het cda zich tamelijk veilig kan onderscheiden van
andere partijen, zonder dat kiezers de partij erop zullen afrekenen. Dit verklaart de paradox dat kerkgaande kiezers de partij hebben ingeruild voor
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seculiere partijen sinds het cda zich niet meer presenteert als de partij van
normen en waarden. Juist door dat thema op te geven, onderscheidt het
cda zich niet meer van zijn (rechtse) concurrenten.
De toekomst van het cda
Het is onbegrijpelijk dat het cda het thema van normen en waarden heeft
opgegeven. Juist dit onderwerp was bij uitstek een reden waarom vooral
de religieuze maar ook niet-religieuze kiezers op het cda stemden. Het
cda had met Balkenende goud in
handen, omdat hij voor veel kiezers
Het is onbegrijpelijk dat het
de belichaming was van dat thema.
CDA het thema van normen en
Dat Balkenende weinig concrete
handen en voeten kon geven aan het
waarden heeft opgegeven
normen-en-waardendebat maakte
weinig uit voor de kiezersgunst. Pas
toen de partij het thema opgaf en inzette op een meer economisch-conservatieve koers, verloor het de kiezersgunst.
Dat maakt de nieuwe koers van het cda sinds het Strategisch Beraad
merkwaardig. Beleidsinhoudelijk kunnen er goede redenen zijn om voor
het ‘radicale midden’ te kiezen. Daar willen wij niet over oordelen. Maar
het is hoogst twijfelachtig dat het cda daarmee de verloren kiezers terug
zal winnen. De vooral aan rechts verloren kiezers laten zich waarschijnlijk
niet met een linksere koers terugwinnen. Ondanks de herbezinning heeft
het cda niet ingezet op de koers die de partij in kiezersogen uniek maakt
onder de grote politieke partijen: normen en waarden.
Wat zijn nu nog bij uitstek redenen om cda te stemmen? De partij concurreert met vvd, de pvv en D66 op onderwerpen waarop deze partijen een
veel uitgesprokener profiel hebben. Het cda komt daardoor over als een
slap aftreksel: economisch als lightversie van de vvd, Europees als lightversie van D66, en (ondanks de interne tegenstellingen) cultureel als lightversie van de pvv.
Zonder een consistente koers die aan de kerkelijke kiezer appelleert, zal
deze niet zomaar stemmen op het cda. Toch ligt daar al sinds jaar en dag de
voornaamste wortel voor het succes. Als het cda de helft van de huidige kerkleden weer aan zich zou weten te binden, dan zou dat volgens onze modellen op middellange termijn een kiezerspotentieel van 30 zetels opleveren.
Het verkiezingsresultaat van 12 september ligt 4 zetels onder de somberste voorspelling (17 zetels) die wij opstelden aan de hand van onze statistische modellen. Daarin gingen we uit van verder verlies door ontkerkelijking.
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We namen echter aan dat net als in 2010 een kwart van alle kerkleden op het
cda zou stemmen. Aangezien het zetelverlies veel groter is dan werd verwacht op grond van ontkerkelijking alleen, moeten we concluderen dat in
twee jaar tijd het aantal kerkleden dat cda stemde, verder is gedaald. Het ligt
niet voor de hand om dit met louter incidenten te verklaren. Veeleer past het
recente forse verlies in de trend die bijna twintig jaar geleden begon, waarin
de afstand tussen het cda en het van oudsher zo loyale kernelectoraat steeds
groter werd. Het partijprogramma tijdens de verkiezingen in 2012 was niet
nadrukkelijk christelijk en de klemtoon op de ‘nieuwe moraal’ kwam te laat
en te aarzelend. Hierdoor bleef overstappen naar niet-religieuze concurrenten op rechts gemakkelijk voor de overgebleven kiezers. Als het cda de
kerkleden weer aan zich wil binden, dan lijkt een herprofilering op eigen,
beproefde thema’s het meest voor de hand liggend.
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