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Een verpletterende nederlaag heeft nooit één
oorzaak. Er is altijd sprake van een samenspel
van factoren, van korte termijn factoren, ontwik-
kelingen die over een middellange periode van
maanden of jaren spelen en structurele ontwik-
kelingen die een veel langer tijdperk beslaan.
Korte termijn factoren zijn vaak onvoorzien. Het
kan dan gaan om ongelukkige uitspraken van
politici, incidenten en ingrijpende, onverwachte
gebeurtenissen. Belangrijker voor verkiezings-
uitslagen zijn meestal de middellange termijn
factoren ¬ het door een partij gevoerde beleid,
de plannen voor de naaste toekomst, het beeld
van de partij, de uitstraling en het gezag van de
lijsttrekker, de kwaliteit van de andere kandida-
ten, de kracht van de belangrijkste electorale
concurrenten.  

Ik zal in deze eerste analyse voorbijgaan aan
de invloed van de moord op Pim Fortuyn op de
verkiezingsuitslag. Hoe schokkend deze aanslag
ook was, hoe kwalijk het politieke klimaat dat
daarna geschapen is rond linkse partijen en met
name rond de PvdA en haar lijsttrekker Ad Mel-
kert ook was, het effect op het resultaat van de
PvdA is beperkt geweest: misschien een paar ze-
tels extra verlies. Het gaat in deze korte bijdrage
om de vraag of de PvdA, gegeven het krachten-
veld en de politieke situatie van het afgelopen
jaar, andere keuzen had kunnen maken in de
campagne. Zelfs indien een behoorlijk electoraal

verlies onvermijdelijk was, kan de vraag gesteld
worden of een aantal beslissingen, misschien
wel de gehele wijze van campagnevoeren, niet
eerder kiezers heeft weggejaagd dan vastgehou-
den. 

In deze analyse zal een globaal beeld geschetst
worden van de electorale ontwikkelingen in het
jaar voor de verkiezingen. Daarvoor zal gebruik
worden gemaakt van het onderzoek dat vanaf
eind mei 2001 door het Nipo in opdracht van de
Universiteit van Amsterdam en de Volkskrant is
verricht. Een viertal keer is met behulp van het
Nipo-telepanel onderzoek gedaan naar de
politieke toestand in Nederland. Daarnaast zijn
enkele keren kleinere metingen verricht. 
De laatste meting vond plaats in het weekend
van 4 tot 6 mei. Over de eerste drie metingen is
in de Volkskrant uitgebreid gerapporteerd.1

Door de moord op Fortuyn is aan de laatste me-
ting alleen op maandag 13 mei op beperkte
schaal aandacht besteed. Deze data, die bijna een
jaar bestrijken, lenen zich uitstekend voor een
analyse van de gestage erosie waaraan de PvdA
onderhevig was.

De verkiezingsuitslag van een partij is opge-
bouwd uit verschillende onderdelen:
1. Het aantal kiezers dat de vorige keer op de

partij gestemd heeft en dat nu weer heeft ge-
daan. Basis voor een goed resultaat is dat een
partij minimaal de kiezers van de vorige keer
zo goed mogelijk vasthoudt. Verder is van be-
lang te weten wat de kiezers die niet trouw
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zijn doen: naar welke partijen gaan ze of blij-
ven ze thuis?

2. Het aantal kiezers dat vorige keer niet op de
partij gestemd heeft en nu wel. Het kan dan
gaan om thuisblijvers van de vorige keer, jon-
geren die nog geen stemrecht hadden en kie-
zers die de vorige keer een voorkeur hadden
voor een andere partij. Het succes onder deze
groepen kiezers geeft aan of een partij over
wervingskracht beschikt. 

De primaire doelstelling van de PvdA-campagne
was de kiezers uit 1998 vast te houden. De wer-
vingskracht op kiezers van andere partijen werd
laag ingeschat. De tweede doelstelling was om de
grootste partij te blijven zo-
dat men de minister-presi-
dent kon leveren. 

De eerste meting van eind
mei 2001 laat een electoraal
stabiele situatie zien. Het ka-
binet heeft enkele weken
eerder de voorjaarsonder-
handelingen afgesloten en
bekend is dat in de begroting
van 2002 zorg en onderwijs
miljarden extra zullen krij-
gen. De PvdA staat nog boven
de veertig zetels in de peilin-
gen, de positie van de andere
partijen verschilt ook niet
sterk van de uitslag van 1998. GroenLinks staat
wel op enige zetels winst, d66 op een aantal ze-
tels verlies. In mei 2001 hebben nog maar weinig
kiezers besloten van partijvoorkeur te verande-
ren, wel weet bijna een kwart van het Nipo-panel
op dat moment niet op welke partij te stemmen,
onder de jonge kiezers ¬ in 1998 nog niet stem-
gerechtigd- gaat het zelfs om 40%.

De meting vindt twee weken voor het oprich-
tingscongres van Leefbaar Nederland plaats en
heeft als doel o.a. om na te gaan welke electorale
mogelijkheden er zijn voor de nieuwe partij. 

Weinig kiezers zijn op dat moment van plan
op Leefbaar Nederland te stemmen, wel blijkt dat
de nieuwe partij al voor ruim 10% van de kiezers

een serieuze optie is. Vooral kiezers links van het
midden (stemmers op PvdA, d66 en sp) hebben
wel sympathie voor de nieuwe partij. Het gaat
om een potentieel gevaar voor de PvdA; afhanke-
lijk van profilering en nog aan te trekken lijst-
trekker zou hier zeker wel enige electorale drei-
ging vanuit kunnen gaan. Er is echter in mei nog
geen sprake van een duidelijke inbraak bij de
PvdA. 

Het beeld voor de PvdA is echter niet op alle
punten eenduidig positief. De PvdA weet op dat
moment 77% van zijn kiezers uit 1998 nog vast
te houden. Een redelijk goed resultaat, alhoewel
minder goed dan dat van het cda (85%) en de
vvd (82%) (zie grafiek). 

Redenen tot zorg voor de PvdA zijn de waarde-
ring voor het paarse kabinet, met een 5.7 aan-
zienlijk lager dan vier jaar eerder, toen het
schommelde tussen de 6.5 en zeven. Het cijfer
van 5.5 voor de PvdA is in mei ook bijna een heel
punt lager dan vier jaar eerder. 

De positie van Melkert, beoogd opvolger van
Kok, laat te wensen over. Slechts 32% geeft aan
veel tot zeer veel vertrouwen in hem te hebben
als minister-president, aanzienlijk minder dan
in de vvd-kopstukken Dijkstal en Zalm. Beide
moeten het overigens qua vertrouwen ruim af-
leggen tegen Kok, die in mei 2001 het vertrou-
wen geniet van 65% van de Nederlanders (zie
grafiek bovenaan pagina 12).
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de campagne van 1994

De vraag is welke sterkte-zwakte analyse de PvdA
op dat moment intern heeft gemaakt.

De top van de campagne-organisatie was voor
de zomer van 2001 al enige tijd in functie. De Po-
litieke Campagne Commissie stond onder lei-
ding van staatssecretaris Dick Benschop; verder
namen Kok, Melkert, Duivesteijn en de nieuwe
partijvoorzitter Koole aan dit beraad deel. Het
campagneteam stond onder leiding van campag-
nemanager Jacques Monasch; verder maakten
electoraal onderzoeker Hans Anker, fractievoor-
lichter Suzanne Baart en Gerdie Verbeet, politiek
adviseur van Melkert, deel uit van het team. Na
de gemeenteraadsverkiezingen werd in maart
2002 Jan van Ingen Schenau aan dit team toege-
voegd, in 1994 PvdA-campagneleider. Daarmee
speelde nagenoeg het gehele team dat in 1994 be-
trokken was bij die succesvolle campagne (met
name Kok, Benschop, Anker, Monasch en Van In-
gen Schenau) weer een belangrijke rol. 

De campagne van 1994 was om twee redenen
succesvol. Het verlies van de PvdA werd beperkt

tot 12 zetels, nadat lange tijd een verlies van 20
zetels reëel leek. De PvdA werd, dankzij de ineen-
storting van het cda, weer de grootste partij. Aan
de basis van dit electorale herstel lag het in vier
maanden tijd snel gestegen vertrouwen in Kok
als mogelijke minister- president. In januari
1994 genoot d66-lijsttrekker Hans van Mierlo
nog met ruime voorsprong het meeste vertrou-
wen, en werd deze als het meest sympathiek be-
oordeeld. Vlak voor de verkiezingen had Kok
deze positie overgenomen. 

De zeer sterk op Kok gerichte campagne van
1994 was gebaseerd op twee uitgangspunten: 
1. Kok zou meer van zichzelf dienen bloot te

geven. Inzicht in zijn drijfveren zou de
kiezer meer mogelijkheden tot identificatie
bieden.

2. De campagne was erop gericht om met het
vertrek van Lubbers, de ankerfunctie in de
Nederlandse politiek te laten overnemen door
Kok. De kiezers dienden Kok als de vertrou-
wenwekkende, stabiliteit-garanderende
politicus te gaan zien, de nieuwe minister-
president.2
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Het lijkt erop dat de PvdA in een vroeg stadium
besloten heeft dat het scenario uit 1994 ook heel
goed van toepassing zou kunnen zijn op Mel-
kert. Reeds in het voorjaar van 2000 verklaarde
Hans Anker in Vrij Nederland dat Melkert meer
van zijn persoonlijke achtergrond en gevoelens
zou laten zien. Er was een lange termijn strategie
uitgezet om het vertrouwen in Melkert geleide-
lijk aan op te bouwen. Daarnaast had men uit de
desastreus verlopen Lubbers-Brinkman wissel
uit 1994 en de Gore-campagne uit 2000 nog een
andere les getrokken. De overdracht van de
macht van Kok aan Melkert diende perfect gere-
gisseerd te worden; de vertrekkende politieke
leider diende nadrukkelijk en bij verschillende
gelegenheden te laten zien dat hij het volste ver-
trouwen had in zijn opvolger. Melkert mocht op
zijn beurt niet teveel afstand nemen van het be-
leid van Kok. De populariteit van Kok diende
voorzichtig maar effectief in de campagne ge-
bruikt te worden. 

De aankondiging van Kok eind augustus, on-
der zeer grote media belangstelling, dat hij echt
had besloten te stoppen en de mededeling van
Melkert dat hij bereid was het lijsttrekkerschap
te accepteren paste perfect in dat scenario.
Overigens had een week eerder Pim Fortuyn
in de televisierubriek 2Vandaag aangekondigd
dat hij zou deelnemen aan de Tweede Kamerver-
kiezingen, ofwel als lijsttrekker van Leefbaar
Nederland, ofwel met een eigen lijst. Het was

in politiek Nederland ter kennisgeving aangeno-
men.

Bij het uitstippelen van de hoofdlijnen van de
PvdA-campagne bleek niet alleen de campagne
van 1994 lichtend voorbeeld. In de campagne
van 1998 heeft de PvdA geleerd dat het opspelen
van inhoudelijke tegenstellingen met de vvd

garant staat voor veel media-aandacht en electo-
raal gunstig is, overigens ook voor de vvd. Voor
deze campagne voorziet men een vergelijkbare
confrontatie. 

twijfelende pvda-kiezers

Het beeld begin oktober, enkele weken na elf
september, laat zien dat de Nederlandse kiezer
nog geen afscheid wil nemen van Kok. De mi-
nister-president staat nog steeds op eenzame
hoogte, het vertrouwen in hem is gestegen en hij
verslaat ook alle lijsttrekkers als het gaat om de
waardering voor bekwaamheden en de mate
waarin men politici sympathiek vindt.

Melkert had enerzijds alle commotie rond de
ESF-gelden in de zomermaanden redelijk goed
doorstaan, maar zijn achterstand op Dijkstal en
Zalm loopt hij niet in. Bovendien blijkt dat als het
om de waardering van zijn bekwaamheden gaat,
hij Dijkstal en de Zalm eveneens voor dient te la-
ten gaan. De perceptie rond het Binnenhof dat
Melkert een bekwaam bestuurder is en een groot
dossierkenner wordt door het grote publiek op

dat moment niet onder-
schreven. 

Opmerkelijk is de ont-
wikkeling rond Leefbaar
Nederland. Alhoewel de par-
tij nog niet bezig is aan een
opmars in de peilingen,
groeit het potentiële electo-
raat van de partij enigszins
en is deze bovendien van
samenstelling aan het veran-
deren. Met de aankondiging
van het bestuur dat Fortuyn
zal worden voorgedragen als
lijsttrekker wordt de aan-
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trekkingskracht op vvd-kiezers duidelijk groter
en keren een aantal kiezers links van het midden
zich van de partij af. 

De waarschuwing in de Volkskrant van 20 ok-
tober dat Leefbaar Nederland zich aan het ont-
wikkelen is tot een electorale bedreiging voor de
vvd is echter niet aan de liberalen besteed. vvd-
leider Dijkstal verklaart een dag later in Buitenhof
laconiek dat hij het probleem niet ziet, zijn partij
staat immers nog op 40 zetels in de peilingen. 

De PvdA-top slaat de ontwikkeling met tevre-
denheid gade en zal vooral geconcludeerd heb-
ben dat het hierdoor een stuk gemakkelijker zal
worden om de grootste partij te blijven.

Er zijn echter enkele ontwikkelingen die tot
verontrusting in PvdA-kring hadden moeten lei-
den. De schok van 11 september en het nu zekere
vertrek van Kok leidt wel tot een gestegen ver-
trouwen in de minister-president, maar gaat ge-
paard met een stijgende onrust onder de PvdA-
kiezers. In oktober blijkt de trouw van de PvdA-
kiezer sterk gedaald te zijn en bevindt zich met
66% onder het niveau van het cda, een partij die
nota bene net een leiderschapscrisis achter de
rug heeft. PvdA-kiezers wijken nog niet massaal
uit naar andere partijen maar geven aan nog niet
te weten op welke partij ze gaan stemmen. Een
duidelijk teken dat de twijfel bij veel PvdA-kie-
zers begint te groeien. De aantrekkingskracht
van de PvdA op kiezers van andere partijen is bo-
vendien gering en zal ook in de loop van de cam-
pagne niet toenemen. 

Verder blijkt in oktober dat 40% van de kie-
zers genoeg heeft van paars, ook veel PvdA- kie-
zers zijn uitgekeken op de samenwerking met de
liberalen. De belangrijkste beleidsprioriteit voor
de kiezers is criminaliteit en veiligheid; de PvdA-
kiezers wijken op dit punt niet af van de rest van
de Nederlanders. 

In november begint Leefbaar Nederland ge-
staag te stijgen in de peilingen. De scherpe aan-
vallen op de Islam van Pim Fortuyn, maar vooral
simpele oneliners als ‘Nederland is vol’ en ‘de
grenzen dicht’, geven hem een duidelijk en afwij-
kend politiek profiel. Het leidt niet direct tot een
grote overloop van PvdA-kiezers, maar zal hun

onzekerheid gestimuleerd hebben. Het is in deze
periode dat Fortuyn, daarin waarschijnlijk sterk
gestuurd door Nagel en Van der Linde, erin
slaagt het beeld van een tegenstelling tussen de
gevestigde partijen aan de ene kant en de uitda-
ger/outsider aan de andere kant neer te zetten,
een zogenaamd anti-establishment frame. En pas-
sant deelt hij met name de publieke omroep en
veel kranten ook in bij het establishment. 

In het najaar wordt duidelijk, gezien de groei-
ende twijfel onder de PvdA-kiezers uit 1998, dat
de PvdA behoefte heeft aan een heldere en com-
pacte campagneboodschap, die de kiezers een
positieve impuls kan geven om op de PvdA te
stemmen. Deze heldere campagne boodschap
komt er echter niet. In 1998 had het campagne-
motto Sterk en sociaal goed gewerkt. Op het ver-
kiezingscongres in december lijkt het thema
Veel gedaan, Veel te doen te worden. Na het
congres verdwijnt dit motto weer en komt een
variant van de oude leuze naar voren: Samen sterk
en sociaal. Ook deze invulling krijgt echter
geen centrale plaats in de campagne. Het blijft
gissen voor de kiezer wat de centrale inzet van
de PvdA is. 

Het campagneteam zet na het congres alle
kaarten op Melkert. In januari en februari is hij
in nagenoeg alle televisieprogramma’s te zien,
zeker in de programma’s met een human interest
invalshoek. Inhoudelijk zit de PvdA sterk in het
defensief. De partij wordt gedwongen te reage-
ren op de thema’s van Fortuyn, gaat dat debat ze-
ker niet uit de weg, maar slaagt er niet in de
juiste toon en de juiste argumenten te vinden.
Enkele stevige uitspraken van Melkert over cri-
minaliteit en zero tolerance tegen recidivisten
leiden tot kritiek binnen de eigen partij. De uit-
spraken lijken tactisch sterk geïnspireerd door
de immuniseringsstrategie die in 1998 met suc-
ces door de PvdA werd toegepast.3 In een vroeg
stadium van de campagne werd toen de verdedi-
ging georganiseerd op beleidsterreinen waar de
PvdA weinig krediet heeft van de kiezers, bij-
voorbeeld op het terrein van criminaliteitsbe-
strijding. Het werkte in 1998 tegen de kritiek van
de vvd, maar tegenover outsider Fortuyn veel
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minder. Probleem was vooral dat op het terrein
van de multiculturele samenleving de PvdA zich
op geen enkele manier wist te immuniseren te-
gen de aanvallen van Fortuyn, een poging daar-
toe werd ook nauwelijks ondernomen. De PvdA
kwam, mede door interne verdeeldheid, veelal
niet verder dan de stelling dat bevolkingsgroe-
pen niet tegen elkaar opgezet mogen worden.

Als het beleid van paars verdedigd wordt,
grijpt men terug op financiële en sociaal-econo-
mische successen. Het feit dat de kiezers PvdA
(en vvd) daar in 1998 al voor beloond hebben en
het niet voor de hand ligt dat ze dat nog een keer
zullen doen wordt onvoldoende onderkend. 

Terwijl de twijfel bij de PvdA-achterban toe-
neemt, blijft het PvdA campagneteam bezig Mel-
kert in de media neer te zetten als de toekom-
stige minister-president. Kenmerkend voor deze
fixatie is de grote blijdschap binnen de PvdA als
op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen
uit de exit poll blijkt dat 17% van de kiezers Mel-
kert noemt als meest gewenste premier, terwijl
Dijkstal door slechts 15% genoemd wordt. Overi-
gens noemt op dat moment al 14% Balkenende
en heeft 32% geen voorkeur.4 Na het voor Mel-
kert zeer pijnlijk verlopen debat aan het einde
van de avond met Fortuyn en de andere lijsttrek-
kers is van die blijdschap weinig over. De in de
PvdA breed gedeelde mening dat het debat op 6
maart het omslagpunt is in de campagne dient
echter betwijfeld te worden.5 Vanaf oktober
brokkelde het electoraal potentieel af, daalde de
waardering voor de partij en nam de trouw van
de kiezers af. 

Toch start de PvdA, net als in 1994 met Kok,
enkele weken na de gemeenteraadsverkiezingen
een billboard campagne met levensgrote afbeel-
dingen van Melkert. Het is niet het signaal dat de
dolende PvdA-kiezers kan motiveren terug te ke-
ren. Doordat de PvdA er niet in slaagt duidelijk
aan te geven wat haar inzet is voor de verkiezin-
gen, de vvd slaagt daar overigens ook niet in,
wordt het beeld versterkt dat de PvdA slechts ge-
dreven wordt door de wens bestaande machtspo-
sities te behouden. Daarmee wordt het door For-
tuyn gecreëerde beeld dat de gevestigde partijen

een pot nat zijn waar hij als outsider tegen op-
trekt, bevestigd. 

vervlogen stemkansen

In het weekeind van 4 tot 6 mei is de electorale
positie van de PvdA vrij uitzichtloos. Het vertrou-
wen in Melkert als minister-president is weer
gedaald tot het niveau van een jaar eerder. Het
vertrouwen in Balkenende is daarentegen pijl-
snel gestegen, terwijl ook GroenLinks-lijsttrek-

ker Rosenmöller en d66-lijsttrekker De Graaf
ondertussen meer vertrouwen genieten dan
Melkert. Het aantal mensen dat serieus over-
weegt op de PvdA te stemmen (stemkans) is
sinds oktober 2001 langzaam gedaald. Dit lot
deelt de PvdA met de vvd. Het cda, maar ook de
linkse concurrenten van de PvdA, zien hun aan-
trekkelijkheid in deze periode echter sterk stij-
gen. De concurrentiepositie van de PvdA is
kortom in zes maanden tijd dramatisch verslech-
terd.6

Dat blijkt ook uit het voorgenomen stemge-
drag van de mensen die in 1998 PvdA gestemd
hebben. Tien dagen voor de verkiezingen is nog
maar 55% van plan dat weer te doen, 13% heeft
nog geen keuze gemaakt, de anderen vliegen alle
kanten uit, zowel naar de lijst Pim Fortuyn (5%),
als naar de sp (6%), naar GroenLinks (4%), maar
ook naar het cda en vvd (ook ieder 4%). In totaal
verliest de partij iets meer aan partijen rechts
van haar dan aan de meer linkse partijen. 

De moord op Pim Fortuyn op 6 mei en de

De PvdA-campagne
heeft de uittocht van
kiezers eerder versterkt
dan afgezwakt. 
Het herstel van het cda

is erdoor gestimuleerd
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daarop volgende hetze tegen links, heeft de
zwakke positie van de PvdA nog verder onder-
graven. De uittocht richting cda en sp is er door
versterkt. Opvallend is dat in vergelijking met
andere partijen relatief veel voormalige PvdA-
kiezers op 15 mei gewoon thuis zijn gebleven.
Deze kiezers waren in verwarring, teleurgesteld
in de PvdA, maar wilden niet op een andere partij
stemmen. Teleurstellend was ook dat de PvdA het
op 15 mei zeer slecht deed onder jonge kiezers.
Op 6 maart is de PvdA met 25% nog de grootste
partij onder de 18 tot 24 jarigen, op 15 mei komt
de PvdA niet verder dan een schamele 9%.7

de campagne bleek contraproductief

In vergelijking met de andere partijen voert de
PvdA sinds 1994 zeer kostbare en professionele
campagnes. De campagnes voor Kok in 1994 en
1998 waren succesvol. De professionals die beide
keren verantwoordelijk waren voor het succes
hebben in deze campagne echter opvallend ge-
faald. Men heeft een strategie ontwikkeld die ge-
baseerd was op de campagne van 1994, aange-
vuld met een aantal elementen uit 1998. In okto-
ber bleek al dat de strategie niet goed werkte, de
PvdA campagne-organisatie was echter niet in

staat de koers bij te stellen op het moment dat
bleek dat de voormalige PvdA-kiezers in steeds
groter getale wegliepen. Men heeft rigide vastge-
houden aan een minister-presidentiële cam-
pagne rond Melkert, terwijl de kritiek op hem
sterk toenam. De PvdA heeft geen inhoudelijke
punten weten aan te dragen in de campagne,
waar twijfelende voormalige kiezers een motief
aan konden ontlenen om de partij trouw te blij-
ven. De PvdA-campagne heeft de uittocht van
kiezers eerder versterkt dan afgezwakt. Het her-
stel van het cda is erdoor gestimuleerd. 

Doordat de PvdA er in de campagne niet in ge-
slaagd is enige positieve invloed uit te oefenen
op de campagne agenda ¬ ongewild hebben een
aantal incidenten natuurlijk wel een rol gespeeld
in de media ¬ en doordat men geen centrale in-
houdelijke boodschap wist over te brengen, was
het voor menig kiezer uiteindelijk niet van be-
lang of de PvdA wel of niet de grootste zou wor-
den. De grote groep kiezers die behoefte heeft
aan stabiliteit en zekerheid koos uiteindelijk op
15 mei voor het cda. Dat was een ontwikkeling
die voor 6 mei al goed zichtbaar was, en daarna
slechts versterkt is. 

Noten

1.  Zie de Volkskrant van 9 juni 2001,
20 oktober 2001, 2 maart 2002.  

2. vgl. Jan van Ingen Schenau en
Dick Benschop, ‘De catenaccio-
campagne van de PvdA’ in Kees
Brants & Philip van Praag,
(1995) De Verkoop van de Politiek,
de verkiezingscampagne van 1994.
Amsterdam: Het Spinhuis, blz.
47. 

3. Hans Anker, Paul Depla & Jan
Marinus Wiersma, ‘Sterk en so-

ciaal, De immuniseringscam-
pagne van de PvdA’ in Philip van
Praag & Kees Brants, Tussen beeld
en inhoud, politiek en media in de
verkiezingen van 1998. Amster-
dam: Het Spinhuis, 2000. 

4. Exit poll uitgevoerd door Inter-
view*NSS in opdracht van NOS
en ANP. 

5. Zie bijvoorbeeld Vrij Nederland,
25 mei 2002.

6. Deze conclusie is gedeeltelijk
ontleend aan een door Wouter
van de Brug gepresenteerde

analyse op het politicologenet-
maal (23/24 mei 2002) van de
concurrentieverhoudingen tus-
sen de belangrijkste partijen.
Deze analyse was eveneens ge-
baseerd op de data van het
onderzoek van de Universiteit
van Amsterdam in samenwer-
king met de Volkskrant.

7. Exit poll van Interview*NSS
van 6 maart en 15 mei 2002.
Op 15 mei stemt 22% van de
jonge kiezers lpf en 21% cda. 
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