
Het was nog wel zo’n mooie en stemmige twee-
daagse bijeenkomst, half februari in Arnhem,
waar de PvdA honderd jaar wethouderssocia-
lisme herdacht. Drie weken later, op de avond
van de zesde maart, keken de nazaten van Wi-
baut heel wat minder vrolijk, want de verliezen
bij de stembus wogen zwaar. 

Het verhaal van de gemeenteraadsverkiezin-
gen begint voor de PvdA eentonig te worden,
want in twaalf jaar tijd werden drie pittige
nederlagen geleden. In 1990 deelden de kiezers
een harde klap uit aan het wethouderssocia-
lisme, een trend die in 1994 nog verder zou door-
zetten. Kon in 1998 op de slippen van Wim
Kok wat van die verliezen worden goedgemaakt,
op 6 maart 2002 ging het weer goed mis.
Drie achtereenvolgende nederlagen met één
onderbreking hebben de sociaal-democratische
posities in de gemeenteraden structureel aan-
getast. In talloze gemeenten, vooral in het Noor-
den en in de Randstad, waar tot in de jaren
tachtig percentages van 40 procent of meer heel
gewoon waren, is het aantal raadszetels van de
PvdA inmiddels gehalveerd. En het kan nog
erger zoals in het eens vuurrode Zaanstad. Daar
kan de PvdA nu nog op een schamele 15 procent
rekenen en is ze plaatselijk de derde partij ge-
worden. 

Partij van de steden? Het sociaal-democratisch
kroonjuweel aan de Maas ging over in handen

van Leefbaar Rotterdam, dat met 17 zetels veruit
de grootste partij in de raad is geworden. In nog
maar acht van de 25 steden met meer dan
100.000 inwoners levert de PvdA nog de grootste
raadsfractie. Van de vier grote steden is dat alleen
nog in Amsterdam het geval. Rotterdam en
Utrecht worden aangevoerd door lokalo’s, in Den
Haag is dat de vvd.

Amsterdam was ook de enige stad van de
grote vier waar de gevestigde partijen zich de
Leefbaren van het lijf hielden. Amsterdammers
zijn veel te ‘goochem’ om achter zo’n partij aan te
lopen, pochtte PvdA-lijsttrekker Rob Oudkerk
met gepaste Amsterdamse branie. Wie weet?
Nu scheelt het nogal wat of een Pim Fortuyn de
lijst Leefbaar aanvoert of, zoals in de hoofdstad,
een dubieuze marktkoopman uit Oud-West.
Het gemeentelijk bureau voor onderzoek en sta-
tistiek had nog een andere verklaring.Vele van de
potentiële leefbaarstemmers, de ontevreden
witte vijftigplussers, zouden inmiddels de
hoofdstad hebben verlaten. Voor de realiteits-
waarde van deze stelling pleit in elk geval de uit-
slag in overloopgemeenten als Diemen, Purmer-
end, Haarlemmermeer en Almere, waar de Leef-
baren de grootste partij werden. 

Het politieke contrast tussen Amsterdam en
Rotterdam maakt een wereld van verschil zicht-
baar waar ook politiek Den Haag de ogen niet
voor mag sluiten. Amsterdam weet veel beter
aansluiting te vinden bij de internationale ken-
niseconomie dan de Rijnmond, waar een ver-
trekoverschot bestaat van burgers en bedrijven
en waar de kenniseconomie maar moeizaam
wortel schiet. Het succes van Leefbaar in steden
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als Schiedam en Vlaardingen is daarom evenmin
toeval.

Het oprukken van de Leefbaren in belangrijke
steden ¬ in de tweede, vierde en vijfde stad van
het land vormen ze nu de grootste raadsfractie
¬ zal zijn weerslag krijgen op het binnenlands
bestuur. Haagse bewindslieden en ambtenaren
krijgen (vaker) te maken met wethouders die
niet afkomstig zijn van het kartel PvdA-cda-
vvd-d66-GroenLinks, en er minder voorspelbare
standpunten op nahouden. De nieuwe lokale
machtsverhoudingen zouden ook gevolgen kun-
nen krijgen voor de burgemeestersbenoemin-
gen en in het bijzonder voor de PvdA-suprematie
bij de verdeling van de ambtsketens in de grote
steden; het laat zich aanzien dat burgemeesters-
kandidaten die niet uit het vijfpartijenkartel af-
komstig zijn, nu betere kansen krijgen.

anti-schaalvergroting

De nieuw geschapen mogelijkheid om wethou-
ders van buiten de raad te benoemen zou wel
eens van bijzondere betekenis kunnen zijn na
deze verkiezingsuitslag. Aanvankelijk werd daar-
van weinig verwacht ¬ de gekozenen zouden
deze gewilde bestuursfuncties immers wel voor
zichzelf reserveren. Maar in nogal wat gemeen-
ten is een lokale partij nu de grootste en is hun
deelname aan het collega bijna onontkoombaar.
Deze partijen hebben, zeker als ze voor het eerst
meededen, niet in de eerste plaats kandidaten
van wethouderskaliber geselecteerd. Hier kan
rekrutering van buiten de raad uitkomst bieden,
ook al omdat het leveren van gekwalificeerde be-
stuurders de kans om een duurzame politieke
factor te worden in de gemeente zal vergroten.
Maar ook de door de kiezers afgewezen ge-
vestigde partijen zouden in de mogelijkheid om
wethouders van buiten aan te trekken een kans
kunnen zien om meteen een begin te maken met
personele vernieuwing.

Hoe het beleid in de gemeenten beïnvloed zal
worden door de nieuwe machtsverhoudingen is
moeilijk te voorspellen. Dat er, zoals sommige
commentatoren stelden, sprake is van een ruk

naar rechts lijkt ietwat voorbarig. Met het verlies
van de PvdA ging dat van de vvd gelijk op. Het
gat dat beide partijen hebben laten vallen is
vooral ingenomen door lokalo’s, maar wat er
schuil gaat achter de merknaam ‘Leefbaar’ kan
van plaats tot plaats sterk verschillen.

Toch valt er wel iets over te zeggen. Reserves
jegens (de gevolgen van) modernisering en
schaalvergroting vormen onmiskenbaar een ver-
bindend element binnen de wereld van lokale
partijen. Niet uitgesloten is bijvoorbeeld dat
grote bouw- en infrastructurele projecten waar al
jaren voorbereidend aan is gewerkt, opnieuw ter
discussie worden gesteld en in de ijskast belan-
den. Ook het verzet tegen gemeentelijke herin-
deling krijgt vrijwel zeker nieuwe impulsen.
Voorts zullen de lokalo’s hameren op meer daad-
kracht bij de bestrijding van vuiligheid en onvei-
ligheid. Overigens wordt hier sinds de lancering
van de sociale vernieuwing (in 1990) door de ge-
vestigde partijen al voor gepleit, maar de daad-
kracht is niet van dien aard gebleken dat het de
onvrede heeft kunnen verminderen. 

Benieuwd mag men zijn naar de ‘andere’ be-
stuursstijl die de Leefbaren zeggen te represente-
ren. Luisteren naar de burger is vanzelfsprekend
noodzakelijk, al was het maar om te voorkomen
dat de politieke agenda van het bestuur en de
burger te ver uiteenlopen (hét voorbeeld van zo’n
discongruentie is het tweede kabinet-Kok). Maar
voldoende is het allerminst, de taak van een poli-
ticus met bestuursverantwoordelijkheid reikt
verder dan het politiek honoreren van Nimby-ge-
drag. Hoe gaan de lokalo’s dit dilemma oplossen?

Beter luisteren, het werd de PvdA ook al voor-
gehouden in 1990, toen ze bij de gemeenteraads-
verkiezingen overal een geweldige draai om de
oren kreeg. Zou het nu beter lukken? Scepsis
blijft geboden, maar er is nu toch een belangrijk
nieuw feit: de dualisering van het lokaal bestuur.
De komende ontvlechting van college en raad
biedt gemeenteraadsleden een (nieuwe) kans
om de gangbare gouvernementele houding in te
ruilen voor een stijl die meer ruimte laat voor re-
presentatie en het ontwikkelen van eigen poli-
tieke visies. Of de zittende generatie lokale poli-
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tici zich dit nieuwe profiel nog eigen weet te ma-
ken, moet overigens worden afgewacht. 

lage opkomst en de ‘etnic vote’

Door de opzienbarende politieke verschuivingen
en de gebeurtenissen in Rotterdam is de lage op-
komst bijna onbesproken gebleven. Met 57 pro-
cent, twee procent minder dan vier jaar geleden,
werd een nieuw laagterecord geboekt. Een ver-
der afzakken naar een percentage beneden vijftig
procent, in menige grote stad overigens al wer-
kelijkheid, lijkt een kwestie van tijd. Wat opvalt
is dat niemand zich hier echt druk om lijkt te ma-
ken. De politieke elite, nationaal en lokaal, ziet
de lage opkomst bij gemeentelijke verkiezingen
inmiddels kennelijk als een fact of life. Dat de le-
gitimiteit van de gemeentepolitiek er mee in het
geding komt, is weinigen blijkbaar een zorg. 

Twee groepen laten het bij de lokale stembus
in het bijzonder afweten en zijn daardoor in de
uitslag onvoldoende politiek gerepresenteerd:
jongeren van 18 tot 35 jaar en migranten. De op-
komst onder migranten was een stuk lager dan
vier jaar geleden, toen er al sprake was van een
terugval. Ook de Turkse gemeenschap heeft het
naar verhouding hoge opkomstpercentage van
1998 bij lange na niet kunnen vasthouden. 

De geringe politieke mobilisatie van migran-
ten baart te meer zorg, nu hun positie in de
Nederlandse samenleving ter discussie is komen
te staan, gevolg van ‘11 september’ en het optre-
den van Fortuyn c.s. De opkomst van de Rotter-
damse politicus zonder partij is niet beantwoord
met een mobilisatie van een etnic vote. Was dit in
Rotterdam gebeurd, dan had Fortuyn minder ze-
tels gehaald. Nu de verharding van de verhoudin-
gen in de Nederlandse samenleving ook zijn po-
litieke vertaling heeft gekregen kan niet langer
in deze inertie worden berust. De oorzaken zou-
den grondig moeten worden onderzocht, syste-
matisch moet worden bekeken waar aankno-
pingspunten zitten voor de gewenste mobilisa-
tie. Dat de leiders van de diverse migrantenge-
meenschappen hier een bijzondere verantwoor-
delijkheid dragen spreekt vanzelf.

Het wegblijven van migranten en jongeren
mag niet doen vergeten dat de malaise bij de op-
komst zich over alle kiezersgroepen uitstrekt.
Maar kan ook iets anders worden verwacht van
een systeem, waar vrijwel geen enkele prikkel
van uit gaat om te gaan stemmen?

Immers, wat valt er te kiezen in al die ge-
meenten waar de vorming van afspiegelings- of
regenboogcoalities de regel is? Deze voorliefde
voor breed samengestelde bestuurscolleges

weerspiegelt de gouvernementele en ‘bestuur-
scentristische’ politieke cultuur in de Neder-
landse gemeenten. Politieke verschillen worden
afgezwakt en politieke kaarten worden tegen de
borst gehouden, want deelname aan het college
gaat in deze cultuur boven alles. Lukt dit niet,
dan zit men volgens het politieke spraakgebruik
niet in de oppositie, men ‘staat buiten het col-
lege’. 

Geen wonder dat veel kiezers de politieke de-
mocratie in hun gemeente ervaren als een on-
doorzichtige prak zonder kraak of smaak. Een
Lijst Leefbaar (met het hekelen van het plaatse-
lijke kartel als belangrijk programmapunt) fun-
geert in dit klimaat al gauw als een dankbaar al-
ternatief. Zonder de opkomst van de Leefbaren
zou de opkomst op 6 maart nog lager zijn ge-
weest. Dat deze in Rotterdam zelfs zes procent
hoger lag dan in 1998 was niet het gevolg van een
plotselinge bevlieging van plaatselijke burger-
zin, maar van de kiezersmobilisatie die Leefbaar
Rotterdam te weeg bracht.

Een andere, typisch Nederlandse factor die de
opkomst ontmoedigt, is het feit dat de plaatse-
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lijke hoofdprijs, het burgemeesterschap, aan de
verkiezingen is onttrokken. Nederland is hierin
vrijwel uniek in de beschaafde wereld. Daarmee
wordt de verkiezingen een belangrijk deel van
hun betekenis ontnomen; met het burge-
meesterschap als inzet zou de lokale stembus-
strijd een veel duidelijker gezicht krijgen. Wie
zich zorgen maakt over de opkomst zou de bur-
gers de mogelijkheid om hun burgemeesters te
kiezen niet mogen onthouden. 

Een politieke doorbraak lijkt hier echter nog
ver weg, getuige de hardnekkig afwijzende op-
stelling van vvd en cda. Het gekibbel van PvdA
en d66 over het type gekozen burgemeester dat
de voorkeur verdient (‘presidentieel’ of ‘parle-
mentair’), maakt de kansen op verandering er
ook al niet beter op. Is er een boeman als Fortuyn
voor nodig om hier de zaken in beweging te krij-
gen?

Hoe dan ook, als de verkiezingsuitslag en de
verdere daling van de opkomst één ding duide-
lijk hebben gemaakt is het dat het regenteske po-
litieke systeem in de gemeenten zijn houdbaar-
heidsdatum is gepasseerd. 

Geldt dat ook voor het partijenstelsel, waar de
gemeentepolitiek nog altijd goeddeels op draait?
De tijd dat de gevestigde partijen zich konden
veroorloven de Leefbaars ‘overbodig’ te verklaren
lijkt sinds 6 maart definitief voorbij. Eerder zijn
de rollen omgedraaid en mogen de landelijk ge-
organiseerde partijen, van vvd tot GroenLinks,
zich uitgedaagd voelen om zich op lokaal niveau
te rechtvaardigen. Hoezo cda in Didam, waarom
PvdA in Sint Michielsgestel? Sluit dat nog wel
voldoende aan bij de maatschappelijke behoefte
aan lokale differentiatie en authenticiteit?

Bij de stembus van 6 maart hebben veel kie-
zers het signaal afgegeven dat ze uitgekeken ra-
ken op de ‘landelijke’ lokale partijpolitiek en de
authenticiteit van de lokale partijen prefereren.
De lokalo’s leveren nu de grootste fractie in 142

gemeenten, van de PvdA kan dit nog gezegd wor-
den in 64 gemeenten. Zelfs haar vertrouwde
burchten in het Noorden bieden geen weerstand
meer tegen de lokale partijen. 

Voor de gevestigde partijen zit er daarom wei-
nig anders op dan zich te beraden op een meer
gelokaliseerd profiel. Verandering van bestuurs-
stijl en van politieke agendering zijn daar onder-
deel van, maar men zou ook moeten durven den-
ken aan andere, op de plaatselijke omstandighe-
den toegesneden partijformaties. Dat hoeft niet
het einde te betekenen van ideologisch geïnspi-
reerde politiek in de gemeenten. Waar het om
gaat is dat verwante partijen elkaar plaatselijk
opzoeken en hun tradities laten samenvloeien in
nieuwe, lokaal geïnspireerde politieke formaties.
Ter linkerzijde kunnen dat PvdA, GroenLinks en
d66 zijn, maar er zijn allerlei variaties en alter-
natieven denkbaar, afhankelijk van plaatselijke
omstandigheden. Zo wordt ook voorzien in de
behoefte aan (meer) ideologisch geïnspireerd
lokalisme als tegenwicht tegen de huidige,
soms al te onvoorspelbare en populistische Leef-
baren.  

Zo’n hergroepering zou ook de politieke ver-
snippering in de gemeenteraden wat kunnen
terugdringen. Het nieuwe gedualiseerde bestel
vraagt om krachtig tegenspel vanuit de raden en
dat gaat moeilijk bij de huidige fragmentering.

Zo’n lokalisering van de PvdA zou overigens
forse gevolgen hebben voor de partijorganisatie.
Het partijleven concentreert zich nu als geheel
sterk rond de lokale raadsfracties. De komst van
nieuwe, meer gelokaliseerde plaatselijke partij-
formaties vraagt om nieuwe vormen van partij-
leven. Maar of men het nu leuk vindt of niet: de
onderstroom in de lokale democratie wijst op lo-
kalisering van de plaatselijke politiek.
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