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door dr. Dick Boonstra en prof. dr. Dirk Th. Kuiper. 

Dr. Dick Boonstra is wetenschappelijk hoofdmedewerker politicologie aan de Vrije 
Universiteit en CDA-raadslid in de gemeente Nieuwkoop. 

Prof. dr. Dirk Th. Kuiper is hoogleraar sociologie aan de Vrije Universiteit en lid 
van het dagelijks bestuur van het CDA. 

alle • Het CDA staten lll 

Feiten en interpretaties over de Statenverkiezingen 1982 1 

Inleiding 

Een vergelijking tussen de Statenverkiezingen 1982 en de Kamerverkiezingen 1981 
1evert zeer verschillende beelden op van de onderlinge krachtsverhoudingen tussen 
de politieke partijen. De verkiezingen van 1981 bevestigden in zekere mate de mede 
door opiniepeilingen gewekte verwachting van een vierstromenland: twee grate 
partijen (CDA 31 % en PvdA 28 %) en twee midde1grote partijen (VVD 17 % en 
D'66 11 % ), geflankeerd door klein links (6 %) en klein rechts (5 % ). De verkie
zingen van 1982 vergruize1den dit bee1d: een grote partij (CDA 34 % ), twee middel
grote partijen (PvdA en VVD ieder 22 % ), een grotere kleine partij (D'66 8 % ), 
met op de flanken 'klein links' (8 %) en 'klein rechts' (5 % ). 

Vanuit het CDA gezien een gunstige uit
slag: 3 % winst vergeleken met 1981 en 
-net zoals bij de Statenverkiezingen 1978 
maar nu wel zeer onbedreigd- de grootste 
partij, in beide gevallen binnen een jaar 

na een coalitiewisseling op landelijk ni
veau. Toch moet dit gerelativeerd worden. 
Vergeleken met de Statenverkiezingen 
1978 (CDA 35 %) gingen in totaal 20 
statenzetels verloren, in 10 van de 11 pro-

1 Dit artikel is in enkele opzichten een vervolg op een gelijknamig artikel van D. Th. Kuiper 
over de Statenverkiezingen 1978 in AR-Staatkunde 78/4, p. 130-137. 
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vincies. En de relatief gunstige uitslag 
werd behaald in een verkiezing, die zich 
kenmerkte door het laagste opkomstper
centage bij Statenverkiezingen sinds de 
afschaffing van de opkomstplicht. 
Bij de beoordeling van dit laatste gegeven 
moet wei onderscheid gemaakt worden 
tussen de verschillende soorten verkiezin
gen. Wanneer wij afzien van de Euro-ver
kiezingen 1979 (58 %) is de opkomst bij 
de raadsverkiezingen het laagst: resp. 
62 % (1970), 65,5 % (1974), 73 % (1978), 
en die bij de Kamerverkiezingen het 
hoogst: 78,5% (1971), 83% (1972), 
87,5% (1977), 86% (1981). De staten
verkiezingen namen tot nu toe een mid
denpositie in: 68 % (1970), 74,5 % (1974), 
79 % (1978). Het huidige percentage van 
68 ligt dus 11 % lager dan dat van de 
vorige statenverkiezingen, terwijl de Ka
merverkiezingen van vorig jaar slechts 
I % minder opkomst kenden dan de top 
van 87,5 uit 1977. Met grote belangstel
ling valt dus uit te zien naar het vergelijk
bare cijfer voor de komende gemeente
raadsverkiezingen! 
Overigens klinkt het wat ironisch als we 
vaststellen dat - tot teleurstelling van pro
vinciale politici en campagnevoerders -
in het lagere opkomstpercentage dan ook 
een van de weinige verschillen gelegen 
was met nationale verkiezingen. C. Brem
mer voorspelde reeds in het oktobernum
mer van Bestuursforum 1981 - naar aan
leiding van een artikel een onzer over de 
Statenverkiezingen 1978 - dat landelijke 
politieke strijdpunten het karakter van de 
Statenverkiezingen zouden belnvloeden 2. 

Een samenspel van factoren als het gedrag 
van 1andelijke politici, de keuze van ac
centen door de media, en het gedrag van 
de kiezers zelve is hiervoor verantwoor-
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delijk. Het valt kennelijk niet te verande
ren door landelijke en provinciale cam
pagneteams, die ten dele wei anders zou
den willen. 

De thuisblijvers 
Een telefonische enquete van Intomart 
B.V. op 24 en 25 maart onder een repre
sentatieve steekproef van kiesgerechtigde 
N ederlanders 1everde 22 7 niet-stemmers 
op, bij wie doorgevraagd werd.s Van hen 
had ruim 80 % in 1981 wei zijn of haar 
stem uitgebracht. Als wij dit percentage 
op 100 stellen dan blijkt van deze thuis
blijvers 36 % de PvdA te noemen als de 
partij waarop men vorig jaar stemde, 
17% D'66, 16% VVD en 16% CDA. 
Uit deze cijfers blijkt dat het niet juist is 
te stellen dat het grote verlies van PvdA 
en het relatieve verlies van D'66- vergele
ken met 1981 - veroorzaakt word t door 
de lage opkomst. Meer verantwoord is de 
uitspraak dat de opkomst (extra) laag is 
geweest doordat relatief vee! mensen, die 
vorig jaar met PvdA of D'66 sympathi
seerden om welke reden dan oak niet aan 
de verkiezingen hebben willen deelnemen, 
en dat dientengevolge de uitslagen voor 
deze partijen zo mager waren, al ging 
D'66 er- vergeleken met de Statenverkie
zingen van 1978 - nog fors op vooruit. 
Het genoemde onderzoek bevat ook aan
wijzingen over voormalige CDA-kiezers, 
die niet aan de Statenverkiezingen hebben 
deelgenomen. Deze zouden meer dan ge
middeld tot de mannelijke kunne beho
ren, zich in de leeftijdscategorie van 35-49 
jaar bevinden en een relatief lage oplei
ding hebben genoten. 
De indruk is in het algemeen dat de thuis
blijvers meer dan gemiddeld te vinden zijn 
onder de kiezers onder de 50 jaar in de 

2 C. Bremmer, Beeldvorming en identiteit van het CDA. De winst- en verliesrekening van de 
Kamerverkiezingen: lering voor 1982; in: Bestuursforum, okt. 1981, p. 293-298. Hier zij ook 
vermeld dat wij voor ons artikel dankbaar gebruik gemaakt hebben van elementen uit een 
interne eva/uatienotitie over de verkiezingsuitslag Provinciale Staten 1982 van de hand van 
C. Bremmer. 

a Onderzoek onder niet-stemmers Provincia/e Staten, 24 maar! 1982, Intomart B.V. Hilversum. 
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oude stadswijken en in het Zuiden van het 
land. In dat verband kan de hypothese 
gewaagd worden dat het hier ten dele na
tuurlijke aanhang van de PvdA betreft, 
ten dele vlottende kiezers, die PvdA en 
D'66 een vorige keer hadden weten te win
nen, maar nu niet te behouden.4 

Het zou natuurlijk van belang zijn te we
ten welke motieven of factoren een rol 
hebben gespeeld. Uit de bliksem-enquete 
van Intomart blijkt dat van de niet-stem
mers 17 % zegt thuisgebleven te zijn van
wege gebrek aan interesse, 24 % vanwege 
tijdsgebrek, 24 % omdat men geen ver
schil zag tussen partijen en 11 % uit te
leurstelling. 

Maar er valt misschien meer over te zeg
gen. Het uitbrengen van een stem is te 
beschouwen als een middel om een doel 
te bereiken. Dat hoeven geen politieke 
doelstellingen te zijn. Men kan het oak 
doen om tot uitdrukking te brengen dat 
men zijn burgerplicht doet, dat men een 
door buren en kennissen sociaal gewaar
deerde handeling verricht. Wanneer nu 
een relatief grate groepering kiezers niet 
aan de verkiezingen deelneemt, dan kan 
dit inhouden dat het uitbrengen van een 
stem in bepaalde sociale omgevingen wei
nig waardering geniet. Het is geen ver
richting meer die maatschappelijke be
tekenis heeft. En dat lijkt ons een zekere 

bedreiging voor onze politieke cultuur in 
te houden. 
Ret zou overigens onjuist zijn te veronder
stellen dat bij bijv. eenzelfde opkomstper
centage als in 1981 ( 86 %) verlies voor 
PvdA en D'66 vermeden had kunnen 
worden. AI naar gelang de aanname van 
het stemgedrag van niet-stemmers in 1982 
(net als in 1981 of volgens de trend van 
de wel-stemmers in 1982) zou bij een der
gelijke hoge opkomst het CDA op 30 of 
31,5% , de PvdA op 25 of 24 % en de 
VVD op 21 of 22% en D'66 op 10,5% 
gekomen zijn. Uit deze reconstructie blijkt 
dat het tijd wordt om aandacht te beste
den aan de wel-stemmers, omdat hun ge
drag de grootste bijdrage tot de uitslag 
van de verkiezingen heeft geleverd. 

De trouwe kiezers 
Ret Intomart-onderzoek over de Staten
verkiezingen 1978 liet zien dat CDA, 
VVD en PvdA over een zeer grate kern 
van trouwe kiezers beschikten. In ant
woord op de vraag 'wat stemde de 1977-
aanhang van de verschillende partijen in 
1978?' bleek dat 91 % van de CDA-stem
mers uit 1977, die 66k in 1978 hun stem 
uitbrachten, weer op het CDA stemden. 
Voor VVD, PvdA en D'66 Iuidden deze 
cijfers 87 %, 85 % en 69 %. Uit tabel 1 
blijkt dat de soortgelijke cijfers met be-

Tabel 1: Partijkeuze 1981 en partijkeuze 1982 in % 
--------- -----

Partij 1981 Partij 1982 

CDA PvdA VVD D'66 Overige Totaal 

CDA 88,0 2,0 6,5 1,0 2,5 100 

PvdA 5,1 77,1 3,3 4,0 10,5 100 

VVD 4,2 0,8 92,6 1,3 1,0 100 

D'66 7,5 11,7 9,3 63,9 7,7 100 

Bron: Intomart B.V. 24 maart 1982 

4 Zie ook een beschouwing in NRC-Handelsblad van 26-3-1982, getiteld Wegb/ijve..-s bij de 
verkiezingen vooral in de oude volksbuurten. 
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trekking tot de verkiezingen van 1981 en 
1982 een wat ander beeld opleveren. 5 

Nu hceft de VVD (met 93 %) het hoogste 
percentage trouwe kiezers, gevolgd door 
hct CDA (met 88 % ). Dit cijfer ligt- oak 
vergeleken met 4 jaar geleden - voor de 
PvdA (met 77 %) een stuk lager, terwijl 
D'66 (met 64 %) relatief gezien cveneens 
achterblijft. Vergeleken met 1978 is er 
meer beweging gekomen in het stemmers
corps. Met uitzondering van de VVD zijn 
de categorieen 'trouwe kiezers' per partij 
relatief afgenomen. 
Draaien we de vraagstelling om: 'Hoe 
stemden de kiezers, die in 1978, resp. 1982 
bij de Statenverkiezingen voor partij X 
kozen, in 1977, resp. 1981 bij de Kamer
verkiezingen?' dan ontstaat er een wat 
ander beeld. Het lntomart-onderzoek van 
1978 leert dat bij PvdA, VVD en CDA 
86 % van de 1978-kiezers oak in 1977 zijn 
of haar stem aan deze partij gegeven had. 
Bij D'66 lag dit op 65 %. Vier jaar later 
is een ander beeld te zien. Van de 1982-
kiezers stemde in 1981 88 % 66k al op 
het CDA; 85 % op de PvdA, 78 % op de 
VVD en 75 % op D'66. 

Uit een vergelijking van deze cijfers kun
nen de volgende conclusies getrokken 
worden: 
- ln 1978 konden CDA PvdA en VVD 
zich aile drie verheugen in een zeer om
vangrijke vaste aanhang in relatieve en 
absolute zin. 
- ln 1982 geldt dat nog steeds voor 
VVD en CDA. Deze partijen wisten 
93 %, resp. 88 % van diegenen die hen in 
1981 steunden en nu weer opkwamen te 
behouden. 
- De PvdA vertoont een van 1978 afwij
kend beeld. Dat deed zich overigens reeds 
in 1981 voor t.o.v. de verkiezingen 1977 
(79 %) en dat zette zich in 1982 t.o.v. 
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1981 door (77 %, d.w.z. weer driekwart 
van het vorige percentage!). Dit loopt 
parallel met het feit dat in beide verkie
zingen - landelijk gezien - 10 of meer 
zetels verloren gingen ten opzichte van 
de voorgaande! Deze partij wordt terug
geworpen op een in absolute zin steeds 
kleiner wordende 'vaste kern' (de 85 % 
uit de vorige alinea). 
- D'66 kenmerkt zich, zowel in 1978 als 
in 1982 door een meer vlottend kiezers
bestand, met een 'vaste kern' van 65 a 
75 %. Vergeleken met 1977 I 1978 houdt 
dit overigens in termen van stemmersaan
deel een duidelijke verbetering in, in ver
gelijking met 1981 een duidelijke verslech
tering. Haar positie vertoont een veel gro
tere instabiliteit dan die van CDA en 
VVD. 
Uiteraard moeten de gegevens uit deze en 
de voorgaande paragraaf met elkaar in 
verband gebracht worden. Dan blijkt dat 
in het geval van CDA en VVD de poten
tiele aanhang zowel beter opgekomen is, 
als ook in het stemhokje loyaal is geble
ven. Wat betreft D'66 is dit ten opzichte 
van 1981 in veel mindere mate het geval, 
terwUZ het met de PvdA sinds 1978 berg
afwaarts is gegaan. Teneinde een compleet 
beeld te krijgen moet echter nog een derde 
categoric kiezers in het vizier genomen 
worden, te weten de zgn. wisselaars. 

Het grensverkeer tussen de grootste vier 
Teneinde een goed zicht te krijgen op de 
wisselaars combineren wij de gegevens van 
een tweetal onderzoekingen: 
- het lntomart-onderzoek, gehouden op de 
dag van de Statenverkiezingen 1982, onder 
de stemmers van een landelijke steekproef 
van 39 stembureaus. Aan deze stemmers 
werd de vraag voorgelegd wat zij in 1981 
en in 1982 hadden gestemd. Hieruit resul
teren onderlinge verlies- en winstpercen-

·1 Verkiezingsonderzoek Provinciale Stalen 24 maart 1982, lntomart B.V. Hilversum. In dit 
onderzoek beantwoordden 38.993 kiezers na het uitbrengen van hun stem een aantal vragen. 
Het betrof een landelijke, representatieve steekproef van 39 stembureaus. 
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tages van de diverse partijen. 
- het totaaloverzicht van de ANP-verkie
zingsdienst dat de werkelijke uitslag in 
aantallen uitgebrachte stemmen biedt.6 
Zoals bekend stemde de prognose van het 
Intomart-onderzoek - met afwijkingen 
van een tiende, een enkele maal twee 
tiende van een procent - overeen met de 
werkelijke uitslag. Dat maakt het verant
woord in het onderstaande de percentages 
van verlies en winst ten opzichte van de 
verkiezingen van 1981 om te rekenen in 
aantallen uitgebrachte stemmen, die van 
partij wisselen. Zo kunnen de verlies- en 
winstsaldi van de verschillende partijen 
ten opzichte van elkaar berekend worden. 
Dit leidt tot de volgende basisgegevens: 
- Van bet totale CDA-electoraat nu, beb
ben ± 2.018.800 kiezers ook in 1981 op 
deze partij gestemd. Van de VVD heeft 
bet CDA bij deze verkiezingen ± 57.200 
stemmen gewonnen; van de PvdA ± 
82.400 kiezers; van D'66 ± 52.600 kie
zers. 

- Van bet to tale V V D-electoraat nu, heb
ben ± l.191.200 kiezers ook in 1981 op 
deze partij gestemd. Van het CDA heeft de 
VVD bij deze verkiezingen ± 144.500 
stemmers gewonnen; van de PvdA 50.206 
kiezers; van D'66 niet minder dan ± 
63.800 kiezers. 

- Van bet tota1e PvdA-electoraat nu, beb
ben ± 1.262.700 kiezers ook in 1981 op 
deze partij gestemd. Van bet CDA heeft de 
PvdA ± 46.200 stemmers afgenomen; van 
de VVD heeft deze partij ± 10.400 stem
mers verkregen; van D'66 ± 62.600 kie
zers. 

- Van bet tota1e D'66-electoraat nu, beb
ben ± 425.500 kiezers ook in 1981 op deze 
partij hun stem uitgebracht. Van het CDA 
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heeft deze partij ± 21.000 stemmen ge
wonnen; van de VVD ± 15.900 stemmers; 
van de PvdA niet minder dan ± 69.400 
stemmers. 
Vatten wij deze basisgegevens samen in 
verlies- of winstsaldi tussen de partijen 
dan ontstaat het volgende beeld: 

CDA verlies aan VVD 87.300 

winst van PvdA 36.200 

winst van D'66 31.600 

VVD winst van CDA 87.300 

winst van PvdA 39.800 

winst van D'66 47.900 

PvdA verlies a an CDA 36.200 

verlies a an D'66 6.800 

verlies a an VVD 39.800 

D'66 verlies aan CDA 31.600 

winst van PvdA 6.800 

verlies aan VVD 47.900 

Uit deze cijfers kunnen de volgende con
clusies getrokken worden: 
- Indien wij de kiesdeler op 45.000 stem
men stellen (6.850.000 stemmen: 150 ze
tels) 7 dan heeft vergeleken met 1981 
• het CDA per saldo bijna 2 zetels aan de 
VVD verloren en er bijna P/2 op PvdA 
en D'66 gewonnen. 
• de VVD per saldo bijna 2 zetels op het 
CDA gewonnen en een zetel op D'66, als
mede bijna 1 zetel op de PvdA. 
• de PvdA bijna een zetel verloren, zowel 
aan CDA als VVD. 
• D'66 bijna een zetel verloren aan de 
VVD en 2/a zetel aan het CDA. 
- Bovenstaande saldi zeggen nog niet zo-

6 Officieuze uitslagen van de Provinciale Statenvcrkiezingen 1982, ANP-Ycrkiezingsdienst. 

7 Met behulp van deze operatie wordt het begrip fictieve zetel ingevoerd, dat in de rest van 
dit artikel als rekeneenheid ( 45.000 kiezers) fungeert. Uiteraard beseffen we dat het hier niet 
gaat om Kamerverkiezingen. Maar voor een duidelijke presentatie van de conclusies is het een 
vee! betere, want aanschouwelijke wijze van uitdrukking. 
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vee! over de aard van het grensverkeer 
tussen de afzonderlijke partijeno Daarin 
zijn immers de afzonderlijke winst- en 
verliesstromen gecombineerdo Deze leren 
ons dat: 
• het CDA bijna 2 zetels van de PvdA 
'won'. tegen een zetel \vinst' van de PvdA 
op het CDA. 
• het CDA ruim 1 zetel van de VVD 
'won', tegen ruim 3 zetels 'winst' van de 
'/VD op het CDA. 
• het CDA ruim een zetel op D'66 'won' 
tegen minder dan een halve zetel 'winst' 
van 0'66 op het CDA. 
• de YVD ruim 1 zetel van de PvdA 
'won', en minder dan een kwart zetel aan 
de PvdA 'teruggaf'o 
• de YYO bijna P/2 zetel van D'66 'won', 
terwijl 0'66 slechts 1/a zetel 'terugkreeg'o 
• 0'66 en PvdA- met een gering voordeel 
voor de eerste partij - bijna P/2 zetel 
'uitruilden'o 

Deze wisselingen tussen de grootste vier 
partijen leverden voor het CDA een 
totaalsaldo op van -0,5 zetel, voor de 
YVD van +4 zetels, voor de PvdA van 
-2 en voor D'66 van -P/4. Wanneer 
wij ons realiseren dat, vergeleken met 
1981, het CDA 4 zetels 'won', de VVD 
8 zetels 'won', de PvdA 10 zetels 'verloor' 
en 0'66 2 zetels 'verloor', dan ligt de con
clusie voor de hand dat de verschuiving 
in de relatieve krachtsverhoudingen tus
sen de vier grootste partijen voor het 
grootste dee! niet door de onderlinge ver
lies- en winstsaldi is veroorzaakt. In het 
vervolg van dit artikel zal blijken dat ook 
de saldi met 'klein links' en 'klein rechts' 
en de toestroom van 'jonge kiezers', die 
nog niet eerder hadden gestemd, deze 
verschuivingen niet voldoende kunnen ver
klareno 

Klein links en rechts 
Zoals bekend werden in de Statenverkie
zingen 1978 enkele tendenties van de 
Kamerverkiezingen 1977 versterkt: sterke 
nadruk op de twee grotere (CDA 35 %, 
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PvdA 34 %) en decimering van de kleine 
partijen, met uitzondering van de SGP 
en de in 1978 terugkomende PSP; wat nu 
'klein links' heet behaalde toen slechts 
4,5 %, wat nu 'klein rechts' genoemd 
wordt maar 3,6 %0 Bij de Kamerverkie
zingen 1981 kwamen de kleine partijen 
terugo Aan de linkerzijde behaalden PSP, 
CPN en PPR ieder drie zetels (tesamen 
goed voor 6,1 % ); aan de rechterzijde 
behield de SGP zijn 3 zetels en het GPV 
zijn ene zetel, terwijl de RPF 2 zetels be
haalde (tesamen goed voor 4,8 % )o Deze 
stijgende tendentie werd voortgezet in 
1982 0 Klein links kreeg 8 % (goed voor 
11 zetels in de T.Ko) en klein rechts 5,2 % 
(goed voor 7 zetels in de T.K.)o 

Wij behandelen deze linker- en rechter
flank van het Nederlandse politieke spec
trum - hun inhoudelijke polariteit ten 
spijt - in een paragraaf omdat ze - mede 
tengevolge van hun vergelijkbare positie 
ten opzichte van naastverwante grote par
tijen - een aantal analoge trekken verto
neno Wij zullen hieronder ingaan op: 

- de groeiende samenwerkingsvormen 
binnen beide flanken bij de Statenverkie
zingen, 

- de uitwisseling van kiezers met de grote 
partijen, vooral van klein links met de 
PvdA en van klein rechts met het CDA. 

De onder deze beide etiketten samenge
brachte kleine partijen ter rechter- en 
linkerzijde maken er overigens bezwaar 
tegen dat ze op deze beide hopen worden 
geworpeno Begrijpelijk omdat er inhou
delijke en historische verschillen zijn en 
men bij Kamerverkiezingen sterker de na
druk op de eigen identiteit legt. Niettemin 
vertonen ze in stemgedrag in de Tweede 
Kamer veel gelijkeniso Daar komt bij dat 
men bij de laatste Statenverkiezingen op 
beide flanken - teneinde geen stemmen 
verloren te Iaten gaan- op ongekend grote 
schaal met gezamenlijke en/of verbonden 
lijsten heeft gewerkt, hetgeen overigens 
een bont mozai'ek van per provincie ver-
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schillende samenwerkingsvormen oplever
de.8 
Wat klein rechts bctreft: in drie provincies 
kwamen SGP-RPF met een gezamenlijke 
lijst uit, in eveneens drie provincies pre
senteerden GPV-RPF zich aldus, terwijl 
zij in een provincie gedrieen optraden. 
Daar komt dan nog bij dat in drie ge
vallen de zojuist genoemde gezamenlijke 
lijsten op hun beurt verbonden waren met 
die van de derde partij, terwijl in drie 
weer andere provincies twee of drie van 
de partijen hun lijsten verbonden hadden. 
Anders gezegd: in slechts een provincie 
was er sprake van volstrekt zelfstandig 
optreden van de drie, terwijl in twee pro
vincies een van de drie volstrekt zelfstan
dig optrad. Hier is vergeleken met de Sta
tenverkiezingen van vier jaar geleden 
sprake van een aanzienlijke ontwikkeling. 
In 1978 schreef een onzer dat het nog on
zeker was of het verlies van het GPV al 
of niet tot samenwerking binnen 'klein 
rechts' zou leiden. Nu kan geconstateerd 
worden dat de concurrentie met het CDA 
en de opkomst van de RPF kennelijk een 
positief klimaat voor zakelijke samenwer
king tussen de kleine rechtse drie hebben 
geschapen. 

Ook wat klein links betreft is er sprake 
van toegenomen samenwerking: in drie 

provincies kwamen PSP-CPN met een ge
zamenlijke lijst uit, in twee provincies 
presenteerden PPR-PSP zich aldus, terwijl 
ze in een provincie gedrieen optraden. In 
zes provincies was sprake van een lijst
verbinding waarin ze alle drie deelnamen, 
en in een andere provincie was er een lijst
verbinding van twee hunner. Anders ge
zegd: in slechts een provincie was er spra
ke van een volstrekt zelfstandig optreden 
van de drie, terwijl in drie provincies een 
van de drie volstrekt zelfstandig optrad. 
Nog een andere vorm van samenwerking 
dient vermeld. In een provincie (Utrecht) 
kwamen PvdA-PPR met een lijst uit, in 
een andere werden deze twee lijsten ver
bonden, terwijl de PvdA in maar liefst 
zes provincies deelnam aan een lijstver
binding met verschillende figuraties van 
de drie linkse partijen. Helaas valt niet na 
te gaan in welke mate het zgn. Vredeling
effect (het niet-stemmen op de PvdA van
wege een lijstverbinding met de CPN) de 
PvdA parten heeft gespeeld. 

Een belangwekkende vraag is in hoeverre 
de verlies- en winstrekeningen van de 
grootste vier partijen be!nvloed zijn door 
het grensverkeer met klein links en klein 
rechts. Met behulp van onderstaande 
cijfers kunnen wij deze vraag beantwoor-

8 Een gezamenlijke lijst houdt in dat twee of meer partijen - met behoud van identiteit van 
eigen partij-organisatie - samen een lijst indienen, waa~op volgens een bepaalde overeenge
komen formule de afzonderlijke kandidatenlijsten ineen geschoven worden. De namen van de 
deelnemende partijen komen verbonden door een koppelteken op het stembiljet boven de ene 
lijst voor. Hoewel zij toen a! de naam CDA voerden was dit de constructie die ARP-CHU-KVP 
in 1977 volgden. 
Een /ijstverbinding houdt in dat de betreffende partijen met een afzonderlijke lijst uitkomen. 
De betekenis ervan is dat de stemmen die de ene partij 'over' heeft ten goede komen aan de 
andere, zodat deze een zetel meer kan verwerven en deze niet terecht komt bij een andere, 
minder verwante partij. Het feit van de lijstverbinding wordt d.m.v. een noot bij de desbetref
fende lijsten op het stembiljet vermeld. Deze relatie is minder hecht dan die van een ge
zamenlijke lijst. 
9 Oat betekent dat het (zeer) geringe grensverkeer tussen CDA en klein links, en van PvdA en 
0'66 enerzijds en klein rechts anderzijds niet is vermeld. Van belang zijn voorts nog de vol
gende gegevens: 
-Van degenen die in 1981 SGP stemden en in 1982 weer opkwamen stemde 97% op klein 
rechts. Voor het GPV was dit cijfer 96%. Voor het RPF luidde het 82,5 %. Van de voormalige 
RPF-stemmers stemde in 1982 8% CDA en 4,5% VVD. Kortom: op de rechterf/ank is er nog 
de meeste mobiliteit onder het RPF-electoraat. 
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den, waarbij slechts dat grensverkeer ver
meld is dat enige omvang vertoonde.9 

CDA 

PvdA 

D'66 

VVD 

winst van klein rechts 

verlies aan klein rechts 
Saldo: verlies van 

winst van klein links 

verlies a an klein links 

Saldo: verlies van 

winst van klein links 

verlies a an klein links 

Saldo: verlies van 

winst van klein links 
verlies aan klein links 
winst van klein rechts 

verlies aan klein rechts 

Sal do: winst van 

± 9.100 

± 33.600 
± 24.500 

± 46.200 
±125.300 
± 79.100 

± 9.100 

± 32.900 

± 23.800 

± 7.600 

± 5.500 

± 4.500 

± 3.200 

± 3.400 

De volgende conclusies liggen voor de 
hand. 
- Het CDA heeft wel wat stemmen ge
wonnen onder voormalige klein rechts 
stemmers (vnl. van de RPF), maar heeft 
per saldo iets meer dan een halve zetel 
verloren aan klein rechts. 
- De PvdA heeft een zetel te danken aan 
voormalige klein links stemmers, maar 
heeft tegelijkertijd bijna drie zetels aan 
deze partijen moeten afstaan. Per saldo 
heeft deze partij bijna twee zetels verloren 
aan klein links. 
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- D'66 verkeert ten aanzien van klein 
links in eenzelfde positie als het CDA ten 
aanzien van klein rechts. Weliswaar enige 
stemmers uit deze hoek verkregen, maar 
per saldo toch een halve zetel verlies aan 
klein links. 
- De VVD heeft kleine aantallen stem
mers gewonnen van en verloren aan zo
wel klein links als klein rechts. Zij kent 
slechts een gering grensverkeer met beide 
flanken en het kleine winstsaldo vormt 
slechts een zeer kleine bijdrage tot haar 
totale resultaat. 
In meer algemene zin kan vastgesteld 
worden dat de aanwezigheid van klein 
links en klein rechts wel enige invloed ge
had heeft op de verlies- en winstrekenin
gen van de vier grootste partijen. Maar 
de invloed verschilt per partij. De PvdA 
is het meest door het grensverkeer met 
haar flank getroffen: bijna twee zetels zijn 
daardoor verloren gegaan. De VVD is 
tijdens deze verkiezingen het minst ge
voelig gebleken te zijn voor het grensver
keer met de kleine partijen. Het CDA en 
D'66 heeft het elk een halve zetel gekost. 
Er is nog een derde gezichtspunt waar
onder klein links en klein rechts een zekere 
analogie vertonen, nl. hun relatief sterke 
positie onder de jongere stemmers. Dat 
komt echter aan de orde in de beide vol
gende paragrafen. 

De nieuwe kiezers 
De laatste categoric, die van belang is 
voor de verklaring van de verschuiving in 
krachtsverhoudingen tussen partijen, 
wordt gevormd door de nieuwe kiezers, 
degenen die in 1981 nog niet de kiesge
rechtigde leeftijd hadden bereikt. Van 

- Van degenen die in 1981 CPN stemden en in 1982 weer opkwamen stemde 86,5% op klein 
links (7,5% PvdA). Voor de PSP was dit cijfer 82,5% (6,5% PvdA). De PPR kende met 
68,5 % vee! minder 'trouwe' kiezers. Van de 1981 -stemmers van deze partij ging 17 % naar 
de PvdA (kan dit ten dele een vertekening zijn t.g.v. de lijst PvdA-PPR in Utrecht?) en 6,5% 
naar het CDA (in totaal gingen er 11.400 stemmen van klein links naar het CDA, en 14.000 
in de omgekeerde richting, hetgeen een positief saldo van ± 2600 stemmen voor klein links 
oplevert). Kortom, onder partijen op de linker/lank is de PPR die met het relatief meest vlot
tende kiezerscorps. Er is wat dit betreft enige gelijkenis met D'66. 
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Tabel 2: Aandeel van nienwe kiezers in bet electoraat van partijen vergeleken met 
bet aandeel van deze categorie in bet totale electoraat in %. 

1982 

Van aile kiezers 1,9% 

Van aile CDA-kiezers 1,4 

Van aile PvdA-kiezers 1,5 

Van aile VVD-kiezers 2,2 

Van alle D'66-kiezers 2,6 

Van aile 'klein links'-kiezers 3,5 

Van aile 'klein rechts' -kiezers 2,3 

1981 

6,8% 
-~- --

4,7 

5,8 

7,3 

11,3 

1978 

2,2% 

1,7 

2,1 

2,3 

3,9 

Bron: Intomart B.V. Onderzoeken 1982, 1981, 1978. 

deze categorie kwam 65 % ( ± 130.000 
personen) naar de stembus, hetgeen slechts 
enkele percenten minder is dan het lan
delijke opkomstpercentage (68 % ). Wij 
vatten in tabel 2 de lntomart-gegevens 
S"lmen over de zes relevante partijen en 
groepen van partijen met betrekking tot 
het aandeel van de nieuwe kiezers in hun 
electoraat. 

De tendenties die uit tabel 2 blijken wor
den bevestigd en gespecificeerd in tabel 3 
waarin- eveneens over de drie laatste ver
kiezingen - de aandelen van de partijen 

onder de nieuwe kiezers vergeleken wor
den met hun aandeel in het totale electo
raat bij deze drie verkiezingen. 

Uit deze tabellen kunnen de volgende 
conclusies getrokken worden: 
- In alle drie de verkiezingen is het 
CDA duidelijk ondervertegenwoordigd 
en krijgt het een aandeel van gemiddeld 
10 % lager in deze categorie dan over
eenkomt met haar aandeel in de lande
lijke totaaluitslag. In 1982 was dit aandeel 
bijna een kwart van de nieuwe kiezers. 
Dat is meer dan in 1981. Maar minder 

Tabel 3: Aandeel van partijen onder de nieuwe kiezers vergeleken met hun aandeel 
in bet to tale electoraat in %. 

-- -

1982 1981 1978 
--- -~ -- --~ --- --- ---

nieuwe totaal nieuwe totaal nieuwe totaal 

kiezers kiezers kiezers 
-~-----------~ 

CDA 24,2 33,4 21,2 30,8 26,0 35,1 

PvdA 16,0 21,7 21,7 28,7 31,4 33,8 

VVD 25,3 22,2 19,4 17,5 18.9 17,0 

D'66 11,4 8,3 19,3 11,5 9,3 5,2 

'klein links' 14,8 8,0 

'klein rechts' 6,0 5,2 

Bron: Intomart B.V. Onderzoeken 1982, 1981, 1978. 
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dan bij de vergelijkbare Statenverkiezin
gen van 1978. 
- Sinds 1978 is bet PvdA-aandeel onder 
de nieuwe kiezers in aanzienlijke mate 
gedaald tot een dieptepunt van 16 % . 
Deze teruggang is relatief sterker dan die 
in de landelijke totaaluitslagen in de drie 
verkiezingen. Ter illustratie diene dat nog 
in 1981 PvdA en CDA een vrijwel gelijk 
aandeel van 21 % in deze categoric kre
gen! 
- Sinds 1978 is bet VVD-aandeel onder 
de nieuwe kiezers in aanzienlijke mate ge
stegen tot iets meer dan een kwart van de 
hele categoric, waarmee deze partij in 
1982 een punt boger scoort dan bet CDA. 
Deze vooruitgang is relatief sterker dan 
die in de landelijke totaaluitslagen in de 
drie verkiezingen. 
- In alle drie de verkiezingen is D'66 dui
delijk oververtegenwoordigd onder deze 
categoric, zij bet dat er in 1982 sprake 
is van een relatief geringere oververtegen
woordiging dan bij de twee voorgaande 
verkiezingen. Vergeleken met 1981 - toen 
VVD en D'66 een gelijk aandeel van meer 
dan 19 % hadden - is er een terugval 
naar bijna 11,5 % . 
- Klein links is in 1982 in zeer aanzien
lijke mate oververtegenwoordigd met een 
aandeel van 15 %, hetgeen ook al bij 
vorige verkiezingen het geval was. 
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- Klein rechts tenslotte is in 1982 eniger
mate oververtegenwoordigd, hetgeen ver
geleken met vorige verkiezingen een no
vum is. 

Meer in bet algemeen kan gesteld worden 
dat de verschuivingen in krachtsverhou
dingen tussen de grootste partijen slechts 
ten dele en in geringe mate (mede-)ver
klaard kunnen worden uit hun differen
tiele aandeel in de categoric nieuwe kie
zers. Dat hangt uiteraard voora1 samen 
met het geringe aandeel van deze categoric 
(1,9 %) in het hele stemmerscorps: de 
vorige verkiezingen waren slechts een jaar 
geleden. Maar ook kan gezegd worden 
dat het CDA zich stabiliseerde ondanks 
een ondervertegenwoordiging onder de 
jongere leeftijdscategorieen. Daarentegen 
vinden het doorgaande verlies van de 
PvdA, de spectaculaire winst van de 
VVD, en de breuk in de opgaande trend 
van D'66 wel degelijk hun parallel in de 
categoric der jonge kiezers. 

Leeftijd en politieke keuze 
In aansluiting op bovenstaande gegevens 
over de specifieke categoric van de nieuwe 
kiezers kan gevraagd worden hoe de ver
schillende leeftijdscategorieen stemden. 
In tabel 4 is de leeftijdsverdeling van de 
stemmers per partij weergegeven: 

Tabel 4: Leeftijdsverdeling per partij in procenten. 

18-24 j. 25-34 j. 35-49 j. 50-64 j. 65 j. en Totaal 
ouder 

---

CDA 11,6 15,1 26,6 25,3 21,4 100 

PvdA 13,5 23,0 23,4 23,3 16,8 100 

VVD 17,1 20,6 29,3 21,0 11,9 100 

0'66 25,7 32,0 24,4 11,9 6,0 100 

klein links 31,5 36,8 16,9 10,5 4,3 100 

klein rechts 17,6 21,5 19,1 22,5 19,4 100 

totaal 16,6 21,9 25,1 21,2 15,2 100 

Bron: Intomart B.V. 24 maart 1982. 
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Uit een vergelijking van de Intomart
cijfers voor 1978 (die hier eenvoudigheids
halve niet in de tabel vermeld zijn) en 
voor 1982 vallen de volgende conclusies 
te trekken: 
- Klein links is in beide verkiezingen in 
zeer sterke mate oververtegenwoordigd in 
de leeftijdscategorieen tot 35 jaar. In de 
categorieen vanaf 35 jaar is men in 
navenante mate ondervertegenwoordigd. 
- D'66 is nog steeds in aanzienlijke mate 
oververtegenwoordigd onder de leeftijds
categorieen tot 35 jaar. Het heeft- anders 
dan in 1978 - een vrijwel evenredig aan
deel in de leeftijdscategorie 35-49 jaar en 
is aanzienlijk ondervertegenwoordigd 
vanaf de 50-jarigen. 
- Kende de PvdA vier jaar geleden een 
leeftijdsopbouw die een sterke overeen
komst vertoonde met die van aile stem
mers, thans is er- evenals in 1981 - spra
ke van een duidelijk lager aandeel onder 
de categorie 18-24 jaar, hetgeen aansluit 
bij de gegevens over de nieuwe kiezers. 
- Kende de VVD vier jaar geleden een 
leeftijdsopbouw die een sterke overeen
komst vertoonde met die van aile stem
mers, nu is er sprake van een oververte
genwoordiging in de leeftijdscategorie 
35-49 en een sterke ondervertegenwoor
diging bij de 65-plussers. 
- Waren SGP en GPV in 1978 in de leef
tijdscategorieen onder de 50 jaar onder
vertegenwoordigd, nu vertoont klein 
rechts een leeftijdsopbouw die overeen
komst vertoont met die van aile stemmers, 
zij het dat de categorie 35-49 onderver
tegenwoordigd is en die der 65-plussers 
oververtegenwoordigd. Er zijn aanwijzin
gen dat de meer evenredige vertegenwoor
diging bij de categorieen beneden de 35 
jaar te danken is aan de inbreng van de 
RPF in het totaakijfer. 
- Het CDA vertoont nog steeds hetzelfde 
beeld als in 1978: een aanzienlijke onder
vertegenwoordiging in de categorie onder 
de 35 jaar en een duidelijke vertegenwoor
diging boven de 50 jaar. 
Wanneer wij de gegevens van de beide 
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'jonge' categorieen specificeren dan blijkt 
het aandeel van het CDA in de categorie 
18-24 iets beter, maar dat in de categorie 
25-34 iets slechter uit te komen. Echter: 
Zowel in 1978 als in 1982 stemde van 
beide categorieen slechts gemiddeld 23 % 
op het CDA tegen een gemiddelde van 
34 % in het totale stemmerscorps. 

Het CDA en de jeugd 
Uit het bovenstaande blijkt dat de leef
tijdsopbouw van de CDA-stemmers het
zelfde ongunstige beeld vertoont als bij 
beide vorige verkiezingen: een duidelijke 
ondertegenwoordiging onder de nieuwe 
kiezers en de categorie tot 35 jaar en een 
duidelijke oververtegenwoordiging hoven 
de 50 jaar. In dit verband geldt onverkort 
hetgeen door een onzer naar aanleiding 
van de analyse van de Statenverkiezingen 
1978 werd opgemerkt: voor de toekomst 
van het CDA is dit geen goed voorteken. 
Het betekent immers- onder aanname van 
een gelijk stemgedrag voor betrokkenen 
in de toekomst - op langere termijn een 
sluipende reductie tot plm. 25 % van het 
electoraat. Wel is het zo dat: 
- uit het Jntomart-onderzoek onder niet
stemmers blijkt dat deze oververtegen
woordigd waren in de leeftijdscategorieen 
onder de 50 jaar en ondervertegenwoor
digd in die van boven de 50 jaar, en dat 
- in de toekomst de jongste generaties in 
omvang zullen afnemen ten gevolge van 
de effecten van het sinds 1965 afgenomen 
geboortecijfer. 
Maar deze overwegingen bieden slechts 
een schrale troost. lmmers: 
- de huidige leeftijdscategorieen van 
18-34 jaar omvatten nog altijd 38,5 % 
der bevolking en 'schuiven' door, terwijl 
de oudere generaties 'afkalven', en 
- een mogelijke vergrijzing van het CDA, 
die relatief sterker zal zijn dan die van de 
totale bevolking, is kwalitatief geen goede 
zaak. 
In dit verband is ook van belang dat in 
het Jntomart-onderzoek onder niet-stem
mers bleek, dat onder degenen die vorig 
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jaar CDA stcmden, en nu thuisbleven, de 
leeftijdscategorie van 35-49 jaar overver
tegenwoordigd was. 
De vraag moet gesteld of het CDA niet 
te weinig contact heeft met de gedachten
en gevoelswereld van jeugdige en jonge 
mensen. Waarom dit zo is, is niet altijd 
duidelijk. Zoals in vele gevailen is er niet 
cen bevredigende variabele te construeren 
die deze communicatiestoornis kan ver
klaren. J eugdigen vormen nu eenmaal 
geen homogene categoric. Er zijn ver
schiilende groepen jeugdigen met verschil
lende verlangens en verschillende bele
vingswerelden. Wat voor de ene groep 
geldt, gaat niet op voor de andere groep. 
Een onzer heeft in 1978 in dit verband 
gewezen op processen van deconfessiona
lisering en reconfessionalisering. 'In het 
ene geval zal de behoefte aan een partij 
als het CDA geringer worden en in het 
andere geval zal een partij als het CDA 
al gauw tekort schieten in het Iicht van 
de vaak zeer hoog gestelde idealen.' 
Bremmer heeft in het door ons reeds aan
gehaalde artikel in Bestuursforum (okt. 
1981) een aantal aanknopingspunten ge
formuleerd voor een profilering van het 
CDA in een richting die jeugdige en oude
re kiezers kunnen herkennen. Wij verwij
zen daarnaar. Met zijn ons inziens aan
knopingspunten die ten doel hebben dui
dclijk te maken dat het CDA een perspec
tief voor ogen heeft dat enerzijds hand
vatten biedt voor kritiek op onze huidige 
samenleving en anderzijds- nag veel be
Jangrijker - bakens uitzet voor toekom
stige ontwikkelingen. Want, als er iets is 
dat jeugdige kiezers aanspreekt en als er 
iets is waar jeugdige kiezers recht op heb
ben, dan is dat geloof in de zinvolheid 
van het bestaan. 

Andere kenmerken 
Helaas geeft het Intomart-onderzoek- an
ders dan in 1978 - geen gegevens over 
kerkelijke gezindte. Naar het motief daar
van kan men slechts gissen: een in dit ver-
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band misplaatste uitleg van het begrip 
privacy of de evenzeer onjuiste veronder
stelling dat het geen belangrijke factor in 
het kiezersgedrag meer vormt? Uit we
tenschappelijk oogpunt is het in ieder ge
val te betreuren, al was het aileen maar 
omdat de laatstgenoemde verondersteiling 
slechts met behulp van herhaling van een 
vraag over dit kenmerk aannemelijk te 
maken zou zijn. Nu moeten wij volstaan 
met te verwijzen naar het artikel van een 
onzer over de Statenverkiezingen 1 978, 
toen Intomart deze vraag nog wei stelde. 
Anders dan in 1978 werd er wel gevraagd 
naar het geslacht. Daaruit blijkt dat in het 
stemmerscorps van CDA en 'klein rechts' 
de vrouwelijke kunne oververtegenwoor
digd is met in beide gevailen meer dan 
54,5 % en in dat van de VVD de manne
lijke kunne met iets meer dan 52,5 %. 
Bij PvdA, D'66 en klein links zijn beide 
sexen vrijwel in evenwicht. Dit moet uiter
aard bezien worden tegen de achtergrond 
van het feit dat 49 % van het kiezerscorps 
uit mannen en 51 % uit vrouwen bestaat. 

Evaluatie 
Overheersten in het bovenstaande feite
lijke gevolgtrekkingen, hieronder volgen 
een aantal meer evaluatieve interpretaties 
van de gepresenteerde gegevens. Ailereerst 
met betrekking tot winst en verlies van de 
zes besproken (groepen van) partijen, ver
geleken met de twee vorige verkiezingen. 
Zulks met het oog op de betekenis van de 
daaruit blijkende verschuivingen voor de 
krachtsverhoudingen tussen de partijen. 
- Een vergelijking met de Statenverkie
zingen 1978 is uiteraard van belang, om
dat niet aileen de omvang en samenstel
ling van de statenfracties door verlies of 
winst ten opzichte daarvan bepaald wor
den, maar ook de coalitiemogelijkheden 
en de coilegevorming. Welnu, vergeleken 
met de Statenverkiezingen 1978, gingen 
VVD (van 17 tot 22 % ), D'66 (van 5 tot 
8 % ), klein links (van 4,5 tot 8 %) en 
klein rechts (van 3,5 tot 5 %) aanzienlijk 
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vooruit; Iiep het CDA in bescheiden mate 
(van 35 tot 33,5 %) terug; en verloor de 
PvdA (van 34 tot 22 %) enorm. Dat alles 
bij een 11 % Iagere opkomst in 1982. 
- Een vergelijking met de Kamerverkie
zingen 1981 is eveneens legitiem, omdat er 
sprake is van een mogelijkheid de huidige 
positie van de partijen in het nationaie 
politieke krachtenveld te peilen. Boven
dien kan deze uitslag leiden tot moeilijk 
voorspelbare (in)directe gevolgen voor 
de landelijke coaiitievorming. 
Welnu, vergeleken met de Kamerverkie
zingen 1981 won de VVD (van 17 naar 
22 %) aanzienlijk; boekten klein links 
(van 6 naar 8 % ), CDA (van 31 naar 
33,5 %) en klein rechts (van 4,8 naar 
5,2 %) een bescheiden winst; verloor D'66 
(van 11 naar 8 %) aanzienlijk en de 
PvdA (van 28 tot 22 %) enorm. Dat ailes 
bij een ongeveer 20 % lagere opkomst in 
1982. 

Een zeer opvailende trek is de abnormaal 
Iage opkomst, die 10% onder de verwach
ting lag, vergeleken met de vorige Staten
verkiezingen. Vergeleken met 1981 brach
ten meer dan 1.790.000 kiezers (20 %) 
minder hun stem uit. Wat is het verband 
tussen deze lagere opkomst en de ver
schuiving in krachtsverhoudingen sinds 
1981 tussen met name de vier grootste 
partijen? 
- Indien de 20 % kiezers die sinds 1981 
niet gestemd zouden hebben op even
redige wijze over aile partijen verdeeld 
zouden zijn, dan zou iedere partij oak 
ongeveer 20 % minder stemmen gekregen 
moeten hebben. Tenminste, wanneer we 
ervan uitgaan dat de aantallen nieuwe en 
overleden kiezers sinds 1981 geen zeer 
omvangrijke categorieen vormen, en bij 
aanname van een stemgedrag van de wel
stemmers in 1982 dat zou leiden tot een
zelfde uitslag als in 1981. De werkeiijk
heid is anders. Een globaie berekening 
Ieert dat, vergeieken met 1981, D'66 40 % 
minder stemmen kreeg, de PvdA 39 % 
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minder stemmen, het CDA 14% minder 
stemmen, terwiji de VVD 1,5 % meer 
stemmen vergaarde. De veronderstelling, 
dat een niet onaanzieniijk deei van dit 
extra verlies van PvdA en D'66 te vcrkia
ren is uit het in meerdere mate thuis 
blijven van PvdA en D'66 kiezers, Jigt 
voor de hand. 
- V oar deze laatste conclusie zijn 66k 
andere argumenten. Bij de lntomart
enquete onder niet-stemmers noemde van 
de ondervraagden die in 1981 wei stem
den 36 % de PvdA als de door hen toen 
gekozen partij, en 17 % D'66; VVD en 
CDA scoorden beide 16%. Uit kranten
berichten over een onderzoek van drs. M. 
de Hondt onder 1200 Nederlanders bleek 
dat 'van degenen die vorig jaar D'66 stem
den nu 34 % thuis bleef. Bij de PvdA was 
dit 26%, bij de VVD 13 % en het CDA 
10%' (NRC-Handelsblad 27-3-82). De 
hierboven genoemde cijfers komen uit ver
schillende onderzoekingen met verschii
iende vraagsteilingen en komen tot onder
scheiden percentages voor de diverse par
tijen. Ze wijzen echter aile in de richting 
dat de potentiele aanhang van PvdA en 
D'66, vergeleken met 1981, in aanzienlijk 
grotere mate is thuis gebieven dan die van 
CDA en VVD. We hebben echter ai vast
gesteld dat behalve de thuisblijvers oak de 
wei-stemmers de verschuivingen tussen 
de partijen belnvioed hebben. 

W at is er te zeggen over de mate waarin 
de diverse categorieen kiezers (thuisblij
vers, wisselaars, nieuwe kiezers) de ver
schuivingen tussen de grootste partijen 
veroorzaakt hebben, vergeleken met 
1981? 
- Een eerste aanwijzing voor het ant
woord op deze vraag voigt uit de eerder 
weergegeven reconstructie van de uitsiag 
1982 bij een aangenomen even hoge op
komst ais in 19 81. Ais wij ervan uit zou
den gaan dat de niet-stemmers in 1982 
gestemd zouden hebben op de partij die 
zij in 1981 wei kozen- een zeer aanvecht-
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bare veronderstelling, maar wel de gun
stigste voor de verliezers van 1982- dan 
zou, gerekend in fictieve Kamerzetels 
• de PvdA gcen 10 maar ongeveer 5 zetels 
'verloren' hebben, 
• D'66 geen 5, maar ongeveer 2,5 zetels 
'verloren' hebben, 
• het CDA geen 4 zetels 'gewonnen', maar 
cr misschien I 'verloren' hebben, 
• de VVD geen 8 zetcls, maar misschien 
slechts 7 zetcls 't;;-ewonnen' hebben. 

- Deze globale en fictieve cijfers verleiden 
ons tot de volgende hypothesen: 
• ongeveer de hclft van het 'zetelverlies' 
van PvdA en 0'66 is veroorzaakt door 
thuisblijvers, de andere helft door verlies 
aan andere partijen, 
• een groot deel van de 'zetelwinst' van de 
VVD is veroorzaakt door winst op andere 
partijen, 
• de 'zctelwinst' van het CDA is veroor
zaakt door het relatief meer thuisblijven 
van de potentiCle aanhang van andere 
partijen. 
- Deze hypothesen zullen nu geconfron
teerd worden met gegevens die ontleend 
zijn aan de eerdere beschouwingen in dit 
artikel over drie categorieen wel-stemmers: 
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• de saldi van elk der vier partijen voor 
het grensverkeer met de andere drie ver
geleken met 1981, berekend in fictieve 
Kamerzetels (1), 
• de saldi van elk der vier partijen voor 
het grensverkeer met de relevante flanken 
ter linker en/ of rechierzijde vergeleken 
met 1981, berekend in fictieve Kamer
zetels (II), 
• een aanduiding van het relatieve aan
deel, vergeleken met 19 81, onder de cate
goric der nieuwe kiezers. Gezien de in dit 
geval geringe absolute omvang van deze 
categoric is pro memorie volstaan met het 
aangeven van een richting met behulp van 
tekens ( + is een vergroot, ± een onge
veer gelijk, - een verminderd aandeel 
vergeleken met 1981). Deze gegevens vor
men de basis van de berekening in tabel5. 
Wanneer wij vervolgens de beide saldi 
voor onderling grensverkeer van de groot
ste vier en van deze met klein links en/ of 
klein rechts optellen - en de nieuwe kie
ziers buiten beschouwing Iaten- dan krij
gen wij de winst- en verliesrekening van 
deze vier partijen, zoals deze resulteert 
uit het stemgedrag van de wel opgeko
men kiezers, vergeleken met 1981 en in 
fictieve zetels (III). Als wij dan tenslotte 

Tabel 5: Vergelijking 1982-1981 van winst en verlies grootste partijen op basis van 
stemgedrag opgekomen kiezers en in termen van verdeling Kamerzetels 1982 
(in fictieve zetels). 

saldo grensverkeer grootste vier (I) 

saldo grensverkecr met klein 
links/rechts (II) 

nieuwe kiezers (p.m.) 

winst/verlies op basis van stemgedrag 
opgekomen kiezers (I + II) 

CDA 

-0,5 

-0,5 

± 

in fictieve zetels (Ill) -1 

winst/verlies in termen van verdeling 
Kamerzetels 1982 (IV) +4 

te verklaren verschil tussen III en IV 5 
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PvdA 

2 

-2 

-4 

-10 

6 

VVD 

+4 

± 

+ 

+4 

+8 

4 

D'66 

-1,75 

-0,5 
± 

-2,25 

-5 

2,75 
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deze cijfers confronteren met de winst- en 
verliesrekening der vier partijen, zoals 
deze tot uiting komen in de gesimuleerde 
verdeling van Kamerzetels op basis van 
de uitslag van 1982, vergeleken met die 
van 1981, dan resteren er per partij een 
aantal zetels ,verlies' of 'winst', die kenne
lijk niet verklaard kunnen worden uit 
grensverkeer met andere partijen. Het 
blijkt namelijk dat 
- slechts ongeveer de helft van het 'zete1-
verlies' van zowel PvdA als D'66 te wijten 
is aan de negatieve saldi met de beide 
andere grate partijen en klein links; 
- het CDA een zetel verloren zou hebben 
door haar negatieve saldi met VVD en 
klein rechts, zodat maar liefst 5 zetels 
'winst' verklaard moeten worden uit an
dere bran; 
- van de VVD-'winst' van 8 zetels er 4 
verklaard worden uit de positieve saldi 
met de andere drie grate partijen, zodat 
ook hier een viertal zetels 'winst' niet uit 
het grensverkeer verklaard kunnen wor
den. 
De conclusie kan zijn - met aile voorbe
houd vanwege de globaliteit der bereke
ningen - dat via een tweetal verschillende 
wegen aangegeven is wat de invloed is 
geweest van de differentiele opkomst van 
de potentiele aanhang der diverse partijen 
op hun onderlinge krachtsverhoudingen. 
Slechts met betrekking tot de VVD is er 
sprake van een verschil tussen beide bere
keningen, dat waarschijnlijk verklaard kan 
worden uit haar zeer sterke positie op 
alle punten, vergeleken met de andere 
partijen. 

Tenslotte enkele conclusies met betrek
king tot de feitelijke posities van de ver
schillende ( groepen van) partijen. 

De VVD is, vergeleken met de beide 
vorige verkiezingen, op vrijwel alle pun
ten in absolute en relatieve zin zeer sterk 
uit de stembus gekomen (van 17 tot 
22% ). Dit beeld houdt grotendeels stand 
ook als er een hogere opkomst geweest 
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zou zijn (21 % ). Enkele feiten: relatief 
weinig thuisblijvers (13-16 % ), het hoog
ste percentage trouwe kiezers (93 % ), een 
positief saldo van 4 fictieve zetels 'winst' 
op de andere drie grootste partijen, als 
enige een miniem positief saldo met klein 
links en rechts, een aandeel van 25 % 
onder de nieuwe kiezers, en een zeer even
wichtige, soms boven-proportionele ver
tegenwoordiging in a11e leeftijdscatego
rieen, be halve in die van 65 +. 
- Het CDA heeft plus- en minpunten: 
het is vergeleken met de vorige Statenver
kiezingen achteruit, maar met de meer 
recente Kamerverkiezingen in relatieve zin 
vooruit gegaan (van 35 via 31 naar 
33,5 % ). Bij een hogere opkomst zou er 
echter ook ten opzichte van 1981 sprake 
zijn van een gering verlies (30 % ). Enkele 
feiten: relatief weinig thuisblijvers (10-
16 % ), een hoog percentage trouwe kie
zers (88 % ), een saldo van een halve 
fictieve zetel verlies aan de drie andere 
grate partijen (de winst op PvdA/D'66 
werd enigszins overtroffen door het ver
lies aan de VVD) en van een halve zetel 
aan klein rechts, een gelijkblijvend maar 
1 0 % te laag aandeel onder de nieuwe 
kiezers en de beneden 35-jarigen (23-24%) 
en een oververtegenwoordiging onder de 
50+ -ca tegorieen. 
- D'66 heeft min- en pluspunten: het is 
vergeleken met de vorige Statenverkie
zingen vooruitgegaan, maar met de meer 
recente Kamerverkiezingen achteruitge
gaan (van 5 via 11 naar 8 % ). Bij een 
hogere opkomst zou dit slechts ten dele 
voorkomen zijn (10,5 % ). Enkele feiten: 
zeer veel thuisblijvers (17-34 % ), een rela
tief laag percentage trouwe kiezers (64% ), 
een negatief saldo van bijna 2 fictieve 
zetels verlies aan VVD en CDA en voor 
0,5 zetel aan klein links, een nog groat 
maar teruggelopen aandeel onder de nieu
we kiezers (11 ,5 % ), een aanzienlijke over
vertegenwoordiging onder de 35 jaar en 
een dito ondervertegenwoordiging boven 
de 50 jaar. 
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- De PvdA is vergeleken met beide voor
gaande verkiezingen bergafwaarts gegaan 
(van 34 via 28 naar 22 % ). Bij een hogere 
opkomst zou dit slechts ten dele voorko
men zijn (25 % ). Enkele feiten: zeer veel 
thuisblijvers (26-36 % ), een relatief laag 
percentage trouwe kiezers (77 % ), een 
negatief saldo van 2 zetels verlies naar 
CDA en VVD (en in geringe mate D'66) 
en van 2 zetels verlies naar klein links, 
een sterk gedaald aandeel van 16 % on
der de nieuwe kiezers en onder de leef
tijdsgroep tot 24 jaar, met een proportio
nele vertegenwoordiging in de andere 
categorieen. 
- Met betrekking tot klein rechts en klein 
links zij verwezen naar de afzonderlijke 
gegevens in dit artikel. Beide groeperingen 
hebben vooral geprofiteerd van de goede 
opkomst en de trouw van de eigen aan
hang (zie noot 9), zij het dat 'klein links' 
een positief saldo van 2,5 fictieve zetels 
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had op PvdA en D'66 en 'klein rechts' 
van 0,5 fictieve zetel op het CDA. Klein 
links handhaafde zijn hoge aandeel in de 
jongere leeftijdscategorieen en klein rechts 
vertoonde, vergeleken met vroeger, een 
meer evenredig beeld in de meeste leef
tijdsgroepen. 
De opiniepeilingen sinds 24 maart 1982 
Iaten een versterking zien van de boven
staande trends: voortgaand verlies voor 
PvdA en D'66, alsmede verdere winst 
voor CDA en VVD. Uiteraard is het zeer 
belangwekkend hoe een en ander zich in 
de Gemeenteraadsverkiezingen van 2 juni 
a.s. zal vertalen. Maar er is nog iets an
ders: dit artikel werd afgesloten op de 
avond van 11 mei 1982, d.w.z. op de voor
avond van een dreigende kabinetscrisis. 


