2006: verkiezingen op 22 november
Leg uit hoe de PVV is ontstaan en op welke politieke punten Geert Wilders inzette.
Politieke verhoudingen in 2006
De gewone verkiezingen stonden eigenlijk
gepland in mei 2007. Deze verkiezingen
werden naar voren gehaald, omdat
Balkenende II was gevallen op 30 juni 2006.
Gedurende de maanden juli tot en met
november moest het land wel geregeerd
worden. Er kwam een minderheidskabinet:
kabinet Balkenende III (VVD, CDA). D66 had
zich teruggetrokken uit het kabinet na een
conflict met VVD-minister Verdonk, die
gesteund werd door de andere coalitiepartners
VVD en het CDA. D66 vond dat Verdonk
Kamerlid Ayaan Hirsi Ali had gechanteerd en
was daar erg boos over. Verdonk zou al snel
voor een volgende crisis zorgen, nog voordat
er een nieuwe regeringscoalitie was
geformeerd. Ze besloot namelijk om een
besluit van de Tweede Kamer niet uit te
voeren. Om het demissionaire
(minderheids)kabinet niet weer te laten vallen,
besloot men om Verdonk (VVD) te laten
vervangen door Hirsch Ballin van het CDA.
In de aanloop naar de verkiezingen hielden
verschillende politieke partijen interne
lijsttrekkersverkiezingen. Vooral de strijd
binnen de VVD viel op. Moest de uitgesproken
Rita Verdonk lijsttrekker worden? Of de meer
gematigde Mark Rutte? Na een spannende
strijd werd Rutte door de leden van de VVD als
lijsttrekker gekozen, maar bij de landelijke
verkiezingen in november behaalde Verdonk
als nummer 2 van de lijst meer stemmen dan
Rutte. Ze vond dat ze recht had op het
partijleiderschap van de VVD. Na een
langslepende machtsstrijd richt Verdonk
uiteindelijk haar eigen partij op: Trots op
Nederland. De Tweede Kamerzetel die ze als
nummer 2 van de VVD had bemachtigd kon ze
houden. Ze had immers de opdracht van „het
volk‟ gekregen om als volksvertegenwoordiger
in de Kamer te zitten.
Binnen de VVD woedde een discussie over de
te volgen koers. In 2004 ontstond er ophef
over een discussiestuk van de Kamerleden

Wilders (VVD) en Oplaat (VVD), die een
rechtsere koers van de VVD wilden. Dit leidde
in de zomer van 2004 tot een heftig conflict
tussen de fractieleider en Wilders. Wilders
besloot toen om maar een eigen partij of
beweging te beginnen. Eerst was dit de Groep
Wilders en later werd dit de Partij voor de
Vrijheid (PVV).

De verkiezingsstrijd ging in 2006 vooral tussen
het CDA (Balkenende) en de PvdA (Bos). Het
CDA had de verkiezingsleus “ Kies voor de
toekomst. Kies voor elkaar.” De PvdA – “sterk
en sociaal”- probeerde veel meer de
partijstandpunten over te brengen.

Verkiezingen in 2006
In 2006 deed de PVV voor de eerste keer mee
aan de Tweede Kamerverkiezingen en won
meteen 9 zetels: een grote verrassing. Een
partij die voor een zo mogelijk nog grotere
verrassing zorgde was de SP. Jan Marijnissen

wist voor de SP 25 zetels binnen te halen. Dit
waren 16 zetels meer dan ze hadden! De
PvdA verloor negen zetels. Bos was niet blij
met de populariteit van Marijnissen. Marianne
Thieme kon als nieuwkomer juist erg blij zijn.
Haar Partij voor de Dieren won twee zetels in
het parlement. Nederland was daarmee het
eerste land ter wereld met een partij in de
Kamer die het voor dieren opneemt. Het
affiche van de PvdD zorgde voor ophef:
sommigen vonden het ongepast om een open
gekrabde Tweede Kamerzetel te laten zien op
het verkiezingsaffiche.

Een nieuwkomer die niet genoeg
handtekeningen kon verzamelen om aan de
Kamerverkiezingen mee te doen, maar wel
landelijke bekendheid kreeg, was de Partij voor
Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit (in de
volksmond: de Pedopartij). De partij werd
vooral bekend om het standpunt dat seks
tussen kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen
gelegaliseerd moest worden.
Op het verkiezingsaffiche van de SGP zie je
nog steeds de naam, en nu ook het gezicht,
van Bas van der Vlies.

Dit zijn voor Van der Vlies de laatste
verkiezingen als partijleider. Daarna zou hij het
stokje overgeven aan Kees van der Staaij.
Wist je dat:





… in 2006 in totaal 26 partijen - 7
meer dan in 2003 - zich hadden
ingeschreven om deel te nemen
aan de verkiezingen?
… er in een aantal gemeenten,
waaronder Amsterdam, weer met
een rood potlood werd gestemd,
omdat de stemcomputer die daar
werd gebruikt tot op 40 meter „af te
luisteren‟ zou zijn?

Dit leidde tot het kabinet Balkenende IV (CDA, PvdA, CU, totaal 80 zetels).

