
Als het om de inhoud gaat 
 
‘Het moet om de inhoud gaan’, roepen politieke leiders in koor. Maar als het werkelijk ernst 
is met de oproep dat het om de inhoud moet gaan, dan kan hieraan gehoor worden gegeven. 
Er is een StemWijzer, die juist de inhoud van de politiek als bestaansgrond heeft: “De 
StemWijzer vraagt, los van de waan van de dag, een oordeel over dertig onderwerpen 
waarover partijen van mening verschillen. Vervolgens krijgt u een stemadvies in beeld voor 
de partij die het dichtst bij u staat, als het om de inhoud van de politiek gaat” 
(www.stemwijzer.nl/veelgestelde_vragen).  

We kunnen het op twee manieren doen. De eerste is een representatieve steekproef 
van het electoraat aan de StemWijzer onderwerpen en de uitslag als de verkiezingsuitslag 
hanteren. Dat scheelt ons allemaal sowieso een gang naar de stembus. De tweede is meer 
bewerkelijk. Op alle stemcomputers in de stemlokalen wordt de StemWijzer geïnstalleerd, 
waarbij alleen kan worden gestemd na het beoordelen van alle stellingen waarbij het 
stemadvies tegelijk het uitbrengen van de stem zelf is. Op dit moment (6 november 2006) zijn 
bijna twee miljoen stemadviezen verstrekt en gaat de SP aan kop, gevolgd door het CDA. Na 
de uitslag volgt de formatie. Ook hierbij kan de StemWijzer behulpzaam zijn. 

De StemWijzer-site geeft een overzicht van de partijstandpunten op de 30 stellingen 
(www.stemwijzer.nl/2k2006/app.html) in termen van Eens, Oneens of Weet Niet. Het laatste 
doet zich bij de reguliere partijen overigens bijna nooit voor: alleen CDA en SP spreken zich 
niet uit over de toetreding van Turkije tot de EU. Dit overzicht kunnen we gebruiken om de 
mate van overeenkomst en verschil tussen partijen in kaart te brengen (zie onderstaande 
tabel). Als bijvoorbeeld twee partijen op 21 stellingen dezelfde en op 9 stellingen een 
verschillende positie innemen, dan is de overeenkomst 70% en het verschil 30%. Samen 
tellen ze altijd op tot 100%. Gemiddeld is een partij het ongeveer voor de helft eens of oneens 
met de andere partijen.  

De PvdA deelt programmatisch het meest met GL (77%) en het minst met de PVV 
van Wilders (23%). De hoogste scores qua overeenkomst zit tussen EenNL en de LPF (80%), 
gevolgd door Partij van de Dieren met SP (77%) en GL met de PvdA (77%). Er lijkt een 
rechts blok te zijn, met VVD, LPF, EenNL en PVV die allen onderling meer dan 70% 
overeenkomst vertonen en een links blok van SP, GL en PvdA met eveneens hoge scores in 
inhoudelijke overeenkomst. De hoogste scores qua verschillen zitten tussen de PVV versus 
GL (20%) en tussen EenNL en CU (23%). Ook kan per partij worden vastgesteld welke 
andere partij het meest nabij dan wel verwijderd is van de eigen standpunten. Zo is 
bijvoorbeeld voor de SGP de VVD het meest nabij (score 70%) en D66 het verst verwijderd 
(30%), maar voor de VVD is EenNL nog meer nabij (73%) en de SP het meest afwijkend 
(22%). 

Stel dat alle onderwerpen waarover in de StemWijzer een stelling is geformuleerd in 
het regeerakkoord moeten worden dicht getimmerd. Een kabinet CDA-PvdA moet dan in 
bijna de helft van de onderwerpen een inhoudelijke meningverschil overbruggen, terwijl een 
CDA-VVD coalitie maar over iets meer dan een derde van de onderwerpen hoeft te 
bakkeleien. Maar beide coalities behalen geen meerderheid. Als we de virtuele StemWijzer 
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uitslag mogen geloven (zie het overzicht ‘Verstrekte adviezen’ op de StemWijzer-site), dan 
wordt het eerste kabinet-Marijnissen minimaal een vijf partijen kabinet: de vier partijen met 
de hoogste aantallen stemadviezen - SP (14%), CDA (14%), LPF (11%) en PVV (10%) - 
halen net geen 50%-meerderheid. Nu nog de verschillen overbruggen. 
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Tabel. Mate van overeenstemming tussen partijen op basis van de 30 stellingen in de 
StemWijzer. 

 PvdD SP GL PvdA D66 CU CDA SGP VVD LPF EenNL PVV 

PvdD X 77% 65% 55% 65% 65% 57% 45% 35% 38% 38% 42% 

SP  X 72% 68% 62% 62% 57% 35% 22% 38% 32% 35% 

GL   X 77% 63% 60% 42% 33% 30% 30% 30% 20% 

PvdA    X 53% 57% 52% 43% 40% 33% 40% 23% 

D66     X 43% 38% 30% 40% 60% 60% 37% 

CU      X 58% 60% 37% 30% 23% 27% 

CDA       X 65% 65% 55% 55% 52% 

SGP        X 70% 63% 57% 60% 

VVD         X 67% 73% 70% 

LPF          X 80% 70% 

EenNL           X 70% 

PVV            X 
 
 
 


