
Een miljoen kiezers terugwinnen. Dat is de am-
bitieuze doelstelling van Wouter Bos als hij zich
eind augustus kandideert voor het politiek lei-
derschap van de PvdA. Ambitieus op dat mo-
ment. Als iedereen nog denkt dat Bos bijna 4 jaar
de tijd heeft. Op het moment dat het kabinet valt,
is vrijwel iedereen het erover eens. Een mooie
doelstelling. Maar te ambitieus. Veel te ambi-
tieus. Op basis van de peilingen wordt in novem-
ber geconstateerd dat de PvdA iedere seconde ten
minste één stem moet terugwinnen. Een onmo-
gelijke opgave. Op 22 januari blijkt het tegendeel.
De PvdA krijgt de steun van ruim 2,6 miljoen
kiezers. Bijna 1,2 miljoen meer dan op 15 mei
2002. En bijna 130.000 stemmen meer dan bij de
succesvolle verkiezingen van 1998. 

De campagne heeft een heldere inzet. Gaat
Nederland rechtsaf? Of kiest Nederland voor een
linkse afslag? Deze heldere inzet zorgt voor strijd
tussen Bos en Balkenende die doet denken aan
de polarisatie van de jaren zeventig. Die polarisa-
tie tussen links en rechts lijkt de sleutel voor het
succes van de PvdA. Want de polarisatie zorgt
voor een grote mobilisatie van de eigen achter-
ban. Terwijl sommige politicologen de jaren-
lange neergang van de opkomst zien als het be-
wijs van de afnemende relevantie van de poli-
tiek, laten de verkiezingen van 2003 zien dat kie-
zers wel degelijk betrokken zijn bij de politiek.
Als er ten minste wat op het spel staat. En iedere

stem ertoe doet. Dan komen kiezers. Goed weer
of slecht weer. Het doet er weinig toe.

De polarisatie tussen links en recht heeft een
tweede effect. De verkiezingen van 2003 zijn die
van het strategisch stemmen. Kiezers die geen
cda-vvd-kabinet willen, stromen en masse naar
de PvdA. Een grote PvdA biedt immers meer kans
dat dit niet gebeurt, dan een zeteltje meer voor
sp of GroenLinks. Het cda loopt om vergelijk-
bare reden binnen met kiezers die willen voor-
komen dat de PvdA het initiatief in handen
krijgt. Balkenende moet groter blijven dan Bos.
En daarom stem je op het cda ook al ligt je hart
bij de vvd. Links en rechts verdwijnen de flan-
ken. Links-buiten kiest voor links-midden, ter-
wijl rechts-buiten opteert voor rechts-midden.
De kloof tussen links en rechts wordt nauwelijks
nog genomen. Je hoort bij links of bij rechts.

Een ouderwetse polarisatie. En de PvdA met
een herkenbaar links profiel. Dat lijkt een bevre-
digende verklaring voor de uitslag van 22 janu-
ari. De polarisatie die in de jaren zeventig en
tachtig de PvdA electoraal ook successen heeft ge-
bracht, lijkt ook in 2003 te werken. En zou daar-
mee het kompas kunnen zijn voor de komende
tijd. Een harde confrontatie met rechts door klas-
sieke linkse profilering, en de PvdA kan weer kie-
zers aan zich binden.1

Daags na de verkiezingen lijkt deze verklaring
erg populair in de media. De nrc constateert dat
links en rechts weer terug zijn. De PvdA wint vol-
gens de krant ten koste van GroenLinks, sp en
d66. De komende tijd dus maar doorgaan op die
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De winst van de PvdA is dus niet zo eenvoudig
te verklaren uit het herleven van de oude links-
rechts tegenstelling. Net zo min als de winst van
het cda alleen maar te verklaren is uit een suc-
cesvolle mobilisatie van rechtse kiezers. Want
het cda wint van sp, GroenLinks en PvdA bijna
net zoveel kiezers als van de vvd (respectievelijk
5% en 6%).

stad versus regio

Zijn links en rechts dus wel zo sterk terug, als de
nrc daags na de verkiezingen suggereert. Ons
inziens is een andere tegenstelling een belangrij-
kere verklaring voor de winst van PvdA en cda.
De tegenstelling tussen stad en  regio. 

De PvdA heeft haar winst voor een groot ge-
deelte te danken aan de steden. 14% van de kie-
zers van de PvdA woont in één van de 4 grote ste-
den, terwijl 33% in een stad met meer dan
100.000 inwoners woont. Hoe anders is het
beeld bij het cda. De christen-democraten halen
slechts 5% van hun kiezers uit Amsterdam, Rot-
terdam, Den Haag of Utrecht. De PvdA is voor
een groot deel afhankelijk van de grote steden.
Maar staat bovendien zeer sterk in die steden. In
23 van de 25 grootste steden is de PvdA nummer
1. Alleen in Haarlemmermeer en Ede is de PvdA
niet de grootste. De PvdA is niet alleen groot in
de steden. In een groot gedeelte van de steden is
de PvdA weer terug op het niveau van 1998. Ster-
ker. In steden als Amsterdam, Den Haag, Utrecht
en Groningen scoort de PvdA op 22 januari dui-
delijk beter dan in 1998. Het beeld van het cda

staat hier haaks op. Want ondanks de landelijke
groei, verliest het cda in veel van de grote steden
juist terrein. In Groningen meer dan 2%. En in
Emmen bijna 3%. 

Als het aan de kiezers in de steden ligt, was de
PvdA het cda duidelijk voorbij gestreefd. Het
beeld in de regio is duidelijk anders. Daar wint
de PvdA weliswaar in vergelijking met 15 mei.
Maar de score blijft achter bij die van 1998. Dat
geldt voor veel kleinere plaatsen in Zuid-Hol-
land. Maar het geldt vooral voor Overijssel, Oost-
Brabant en Noord-Limburg. In Weert verliest de

weg? De ideologische confrontatie blijven zoe-
ken met rechts? We zijn niet zo zeker van het
antwoord op deze vraag. Want is het inderdaad
de ideologische polarisatie die ons succes heeft
gebracht? We betwijfelen het. Neem allereerst de
uitslag. Ondanks het fenomeen van het strate-
gisch stemmen, hebben GroenLinks en sp zich
redelijk staande weten te houden. Wat heet. On-
danks het enorme succes van de PvdA, verloren
beide partners ter linkerzijde slechts twee zetels.
Van het leeg-eten van de linkerflank kan dan ook
moelijk worden gesproken. Hoe anders was de
situatie in 1977. Toen Den Uyl de zetels won door
het linkse alleenrecht te claimen. Daarvan is op
22 januari absoluut geen sprake geweest. In-
tegendeel. De sp en GroenLinks zijn nu samen
sterker zelfs dan in 1998. Juist. Het jaar waarin de
PvdA zich profileerde als kampioen van de pol-
der. 

Dat de winst van de PvdA niet alleen van links
kwam, blijkt ook uit het stemgedrag van de
PvdA-aanhang bij de verkiezingen van 15 mei.
Meer dan de helft van de PvdA-kiezers (56%)
heeft op 15 mei niet op de PvdA gestemd. 19%
komt van GroenLinks (9%) de sp (5%) of d66

(5%). Een fors percentage. En goed voor zo’n 8 ze-
tels. Deze partijen verliezen overigens minder
zetels omdat zij ook nieuwe kiezers kunnen ver-
welkomen. Zo heeft 11% van de sp-kiezers op 15
mei lpf gestemd, 8% GroenLinks, 7% cda en 5%
PvdA. Maar daarmee is de 19 zetels winst bij
lange na niet verklaard. Dat wordt ook duidelijk
als de analyse van het stemgedrag wordt ver-
volgd. Van ‘rechts’ komt 20%. Verdeeld over cda

(9%), lpf (6%) en vvd (5%). 
Het idee dat er op 22 januari een onoverbrug-

bare kloof tussen links en rechts bestaat, klopt
dus niet. De PvdA heeft op 22 januari met succes
bij zowel links als rechts ingebroken. Maar bo-
vendien heeft de PvdA als geen enkele andere par-
tij goed gescoord bij de mensen die op 15 mei de
stembus nog lieten voor wat hij was. Niet minder
dan 15% van de aanhang van de PvdA hoort tot
deze groep. Dat is omgerekend goed voor ruim 6
zetels. Geen enkele andere partij heeft het zo
goed gedaan bij voormalige niet-stemmers.
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PvdA in vergelijking met 1998 5,2%, in Raalte
6,8%, in Sint-Anthonis 8,1%, in Tubbergen 8,2%,
in Valkenswaard 8,6%, en in Schijndel 9,9%.

Het zijn de gemeenten waar het cda het juist
bijzonder goed doet. Na het herstel van 2002
groeit het cda daar verder door. In de kleinere
plaatsen in de regio haalt het cda zelfs een abso-
lute meerderheid. Tubbergen slaat alles. Ruim
71% stemt daar op het cda.

De PvdA heeft de verkiezingen in de stad ge-
wonnen. De beloning voor een herkenbare en
duidelijke profilering op de problemen van de
kiezers in de grote steden. De aanpak van wijken
met hoge werkloosheid, veel onveiligheid en
slechte woningen, integratie, veiligheid, en het
belang van Melkertbanen is zeer herkenbaar
voor de bewoners in de steden. Ook de zorg voor
zwakkeren, eerlijk delen en het belang van een
sociaal akkoord om banen te behouden spreekt
in steden kiezers eerder aan. Niet zo vreemd. In
de stad zijn de problemen van mensen die het
niet zo goed getroffen hebben het meest zicht-
baar. In de stad zijn de klappen van een slechtere
economie op de werkgelegenheid, met name aan
de onderkant van de arbeidsmarkt, het eerst
voelbaar.

Welke lessen kunnen we hier voor de forma-
tie uit trekken? De kiezers in de steden vertrou-
wen erop dat de PvdA de problemen in de steden

aanpakt. Dat vertrouwen mogen we niet bescha-
men. Dus geen compromissen sluiten op de tij-
dens de campagne door Wouter Bos gekozen
koers over de aanpak van oude wijken, Melkert-
banen, veiligheid, integratie en eerlijk delen. De
PvdA wordt afgerekend op een herkenbaar pro-
fiel en op een succesvolle uitvoering van de
agenda van de steden. Een kansrijke toekomst
voor alle buurten en niet alleen in de vier grote
steden. Het cda wordt door haar kiezers afgere-
kend op het uitvoeren van een regionale agenda
waar zaken als plattelandsontwikkeling en infra-
structuur centraal staan. Een kabinet heeft alleen
toekomstkansen als beide partijen een scherp
profiel behouden. Dus niet overal compromissen
sluiten maar onderwerpen uitruilen waar een
van beide haar herkenbaar profiel kan laten zien.
Dit is voor de PvdA van groot belang. Want in de
stad moeten we het vertrouwen waarmaken.
Dan houden we de kiezers vast. Laten we dat na,
dan hebben we een groot probleem. Dit is een
voorwaarde om electoraal in te breken in de
randgemeenten. Uit welbegrepen eigen belang
hechten kiezers in die gemeenten veel waarden
aan het voorkomen dat de problemen van de ste-
den ook bij hen terecht komen. Maar belangrij-
ker nog: twee keer een miljoen kiezers terugwin-
nen lukt niemand, zelfs Wouter Bos niet.

s & d 1 / 2  |  20 0 3

13

En de kiezer sprak opnieuw  Paul & Staf Depla  Het draait om het vertrouwen van de steden

Noten

1. Een oppervlakkige analyse van
de verkiezingsuitslagen lijkt
deze conclusie te bevestigen.
Want de PvdA dankt de goede
uitslag immers vooral aan de
klassieke bolwerken. De plaat-
sen die gevoelig zijn voor een
heldere linkse boodschap. Plaat-
sen waarin de PvdA de laatste ja-
ren veel ruimte heeft moeten

inleveren ten gunste van Groen-
Links en sp. Dankzij de polarisa-
tie zijn ze nu weer teruggekeerd
naar de PvdA. In de grote steden
is de PvdA hierdoor vaak weer
terug op het niveau van 1998.
Hetzelfde geldt voor de ‘rode’
provincies Groningen, Drenthe
en in iets mindere mate Fries-
land. 
Hoe anders is het beeld van de
PvdA in de randstedelijke rand-

gemeenten en Brabant en
(Noord-)Limburg. Natuurlijk.
Ook in deze gebieden wint de
PvdA. Maar in vergelijking met
mei 1998 blijft de score hier dui-
delijk achter. Het zijn de bolwer-
ken van respectievelijk de vvd

en het cda. Juist in deze ge-
meenten boeken vvd en cda

hun verhoudingsgewijs beste
resultaten.
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