
Een electorale aardverschuiving 

Meine Henk Klijnsma * 

De raadsverkiezingen van 21 maart 1990 
hebben D66 het beste verkiezingsresultaat 
uit haar nu bijna 25-jarige geschiedenis 
gebracht. Zelfs in de hoogtijdagen van Jan 
Terlouw werd niet zo'n hoge score gehaald 
In dit artikel worden de verkiezingsuitslagen 
uitvoerig geanalyseerd. Ook zal worden in
gegaan op de betekenis van deze verkie
zingsoverwinning voor onze partij. 

Een historische overwinning 

Volgens de rekenmeesters van het ANP behaalde 
D66 bij de raadsverkiezingen van 21 maart omgere
kend naar landelijke verhoudingen 12,9% van de 
stemmen. Dat is bijna een verdrievoudiging ten op
zichte van het resultaat van de vorige raadsverkiezin
gen. De stijgende tendens die zich bij de kamerver
kiezingen al manifesteerde, heeft zich voortgezet en 
wel in sterkere mate dan de opiniepeilers, en in hun 
kielzog vele anderen, hadden voorzien. Een verdere 
groei van 7,9% (het resultaat van vorig jaar) naar 
ongeveer 10% was voorspeld; het werd dus nog 2,9% 
meer. Dit betekent dat D66 een hoogtepunt in zijn 
electorale geschiedenis heeft bereikt. Het record lag 
tot dusver op een niveau van 11,1 % en werd geves
tigd bij de kamerverkiezingen van 1981, ten tijde van 
de hoogtijdagen van Jan Terlouw. 

In dit artikel wordt niet ingegaan op de twee scha
duwzijden van de afgelopen raadsverkiezingen: de zeer 
lage opkomst en het relatief grote succes van de twee 
'centrumachtige' partijen in een aantal grotere ge
meenten. Centraal staat de historische verkiezingszege 
van D66. De winst is dusdanig spectaculair dat eerst 
op een aantal manieren de uitslagen worden weer
gegeven teneinde vat te krijgen op de nieuwe electo
rale werkelijkheid. Hierbij vindt nu en dan ook al 
enige analyse plaats. Het antwoord op de vraag waar 
D66 goede resultaten heeft behaald, draagt namelijk 
bij aan het verklaren van de winst. Het meer expliciet 
in kaart brengen van de verkiezingswinst leidt tot een 
aanscherping van de winstanalyse. Interessant is ver
der hoe het D66-electoraat eruit ziet. Behoeft het 
eerder in dit blad geschetste profiel van 'de' 066-
kiezer aanpassing? 

* De auteur is lid van de redactie. 
Met dank aan Hans leekei voor de uitwisseling van 
ideeën. 
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Dit artikel wordt beëindigd met een korte beschou
wing wing rondom het vraagstuk hoe de grote winst 
vast te houden. Gekeken wordt of de nu behaalde 
winst zelf daaraan kan bijdragen. 

De deelname van D66 aan de verkiezingen 

Lang niet alle Nederlanders waren in staat hun bij
drage te leveren aan de verkiezingszege van onze 
partij. Slechts in een minderheid van de Nederlandse 
gemeenten nam D66 deel aan de raadsverkiezingen. 
De gemeenten waar de naam van D66 niet op het 
stembiljet stond, zijn over het algemeen te kwalifi
ceren als kleinere plattelandsgemeenten, geïndustriali
seerde plattelandsgemeenten of kleine stadjes. In 
vrijwel alle grotere steden en forenzengemeenten nam 
D66 deel aan de verkiezingen. 

Vergelijken we per provincie de deelname van D66 
aan deze raadsverkiezingen met die van vier jaar 
geleden, en kijken we en passant ook of deze deel
name leidde tot een D66-vertegenwoordiging in de 
raad, dan ontstaat het volgende beeld: 

Tabel 1: Deelname van D66 aan de raadsverkiezingen 
van 1986 en 1990 per provincie (=a) en aantal D66-
raadsfracties (=b) (1) 

1986 1990 Aantal 
a b a b gemeenten 

Groningen 9 6 9 9 25 
Friesland 8 3 7 7 31 
Drenthe 6 5 9 9 34 
Overijssel 14 9 14 14 45 
Flevoland 4 3 5 5 6 
Gelderland 21 19 29 29 86 
Utrecht 23 21 23 23 38 
Noord-Holland 41 33 36 36 66 
Zuid-Holland 49 40 45 45 89 
Zeeland 7 6 9 9 30 
Noord-Brabant 29 18 31 30 131 
Limburg 8 5 11 8 41 

Nederland 219 168 228 224 622 

Uit tabel 1 blijkt dat het aantal gemeenten waar is 
deelgenomen niet fors is gestegen, maar wel het 
aantal gemeenten waar deze deelname tot D66-frac
ties in de gemeenteraden heeft geleid. Slechts in vier 
gemeenten, alle in het zuiden des lands, kon de horde 
van de kiesdrempel niet worden genomen. 
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Figuur 1: Gemeenten waar D66 in 1986 respectievelijk 1990 in de raad was vertegenwoordigd 

In veel gemeenten waar in 1986 zonder succes aan de 
raadsverkiezingen werd meegedaan, lukte het dit keer 
wel. Vooral hierdoor name het aantal gemeenten met 
een D66-raadsfractie flink toe: namelijk van 168 naar 
224 (zie ook figuur 1). 

In sommige gemeenten waar vier jaar geleden geen 
zetel werd gehaald, werd nu niet aan de verkiezingen 
deel genomen; in andere echter was het omgekeerde 
het geval en vrijwel altijd met succes. In enkele ge
meenten kon zelfs van een spectaculair succes worden 
gesproken. In Westervoort bijvoorbeeld, waar met 
19,2% van de stemmen in een klap drie zetels werden 
behaald. Ook in Brummen, Houten en Albrandswaard 
werd dit kunststukje uitgehaald (2). 

Slechts in één gemeente ging een D66-zetel verlo
ren door niet-deelname, namelijk in Doorn. In 
Utrecht deed zich nog een dubieuze ontwikkeling 
voor. In Driebergen en Bunnik gingen zelfstandige 
D66-fracties op in combinaties met andere partijen: 
Daar stond tegenover dat in drie gemeenten D66 uit 
de combinatie was gestapt en met groot succes zelf
standig aan de verkiezingen deelnam: in Heemstede 
vier zetels, in Hoogezand-Sappemeer drie en in Uit
hoorn twee (3). 

Het lokale fundament gelegd 

Deze raadsverkiezingen waren ook uniek omdat zij de 
eerste waren die werden gehouden op een tijdstip dat 
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D66 zich onder een gunstig electoraal gesternte be
vond. Eerdere raadsverkiezingen vonden altijd plaats 
op momenten dat D66 zich in een diep dal bevond 
(1974), op weg was daarheen (1982), danwel net 
begonnen was met een klim (1970, 1978, 1986). 

Figuur 2 laat zien wat het effect van dit samenval
len van raadsverkiezingen en gunstig electoraal getij 
betekent voor de lokale worteling van onze partij. 

Figuur 2: Aantallen D66-raadsleden in Nederland na 
de raadsverkiezingen van 1978, 1982, 1986 en 1990. 
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Omdat, zoals wij al constateerden (zie tabel 1), D66 
maar in een beperkt aantal gemeenten meer aan de 
verkiezingen deelnam dan in 1986, komt de bijna 
verdrievoudiging van het aantal raadszetels in over
wegende mate voor rekening van winst behaald in 
gemeenten waar D66 al in de raad was vertegen
woordigd. 

Interessant is vervolgens te kijken hoe deze zetel
winst in de twaalf provincies is uitgevallen. 

Tabel 2: Aantallen D66-raadszetels per provincie in 
1986 en 1990 

1986 1990 Verschil Verschil 
absoluut relatief 

Groningen 8 21 +13 +163% 
Friesland 3 14 +11 +367% 
Drenthe 6 20 +14 +233% 
Overijssel 11 33 +22 +200% 
Flevoland 6 20 +14 +233% 
Gelderland 24 78 +54 +225% 
Utrecht 29 75 +46 +159% 
Noord-Holland 54 139 +85 +157% 
Zuid-Holland 58 143 +85 +147% 
Zeeland 6 16 +10 +167% 
Noord-Brabant 22 61 +39 +177% 
Limburg 8 19 +11 +138% 

Nederland 229 651 +422 +184% 

Uit tabel 2 valt af te leiden dat de drie randstedelijke 
provincies nog steeds de meeste raadszetels leveren. In 
absolute zin is daar bovendien de grootste zetelwinst 
geboekt. In relatieve zin scoorden de noordelijke en 
oostelijke provincies het hoogst. Dit lijkt echter pri
mair het gevolg van de slechte uitgangspositie uit 
1986. Aldus bekeken zou de wet van de remmende 
voorsprong toch enige geldigheid hebben. De validiteit 
van deze wet zal verderop in dit artikel nog uitvoerig 
aan een nader onderzoek worden onderworpen. De 
relatieve vooruitgang in de drie zuidelijke provincies, 
met name Limburg, is ook kleiner dan in de andere 
niet-randstedelijke provincies. Ook dit is een gegeven 
om even vast te houden. 

D66-bolwerken 

Dat D66 nog steeds in de drie randstedelijke provin
cies zijn grootste kracht vindt, wordt ook duidelijk als 
we kijken naar de behaalde percentages per gemeente 
(zie tabel 3). Binnen de randstad is de zeer sterke 
positie van D66 in Noord-Holland opvallend. In meer 
dan de helft van de gemeenten in deze provincie werd 
15,0% of hoger gescoord. 

In het noorden, oosten en zuiden van het land D66 
behaalde vaker relatief lage percentages. Vooral in 
Noord-Brabant en Limburg springt dit verschijnsel in 
het oog. De verklaring hiervoor is waarschijnlijk in 
belangrijke mate gelegen in de succesvolle deelname 
van lokale lijsten in veel beneden-Moerdijkse dorpen 
en steden. In alle Brabantse en Limburgse gemeenten 
waar D66 minder dan 10,0% van de stemmen 
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Tabel 3: Aantallen gemeenten per provincie ingedeeld 
naar procentueel verkiezingsresultaat 

>19,9 17,5- 15,0- 12,5- 10,0- 5,0 <5,0 Totaal 
19,9 17,4 14,9 12,4 9,9 

Groningen 2 4 3 9 
Friesland 1 1 5 7 
Drenthe 2 3 3 9 
Overijssel 1 1 6 6 14 
Flevoland 2 2 1 5 
Gelderland 1 3 4 5 6 10 29 
Utrecht 4 3 6 4 2 4 23 
Noord-Holland 5 7 9 5 6 4 36 
Zuid-Holland 1 7 8 16 10 3 45 
Zeeland 3 2 4 9 
Noord-Brabant 3 3 5 18 2 31 
Limburg 3 3 4 11 

Nederland 15 20 33 42 49 63 6 228 

behaalde, deden namelijk dergelijke populaire lokale 
lijsten mee. In Friesland, waar de Fryske Nasjonale 
Party (FNP) in het verleden vaak als een geduchte 
concurrent gold, was dit nu veel minder het geval. In 
Heerenveen waar beide partijen in de raad waren 
vertegenwoordigd, slaagde D66 erin zich - conform 
de landelijke trend - te verdrievoudigen. In enkele 
Friese plattelandsgemeenten ging het echter minder 
voor de wind met resultaten van minder dan 10,0%. 
Behoudens in Franekeradeel vormde de FNP daar 
geen electorale factor van betekenis, zodat deze lage 
scores een andere oorzaak moeten hebben. 

De top 15 

In maar liefst 15 gemeenten verkreeg D66 20,0% of 
meer van de stemmen. Deze top 15 ziet er als volgt 
uit: 

Tabel 4: Gemeenten waar D66 20,0% of meer van de 
stemmen verkreeg 

Ouder-Amstel 
Den Helder 
Muiden 
Eist 
Loosdrecht 
Gennep 
Dsselstein 
Almere 

31,2% 
30,1% 
28,5% 
26,7% 
25,0% 
23,8% 
21 ,1% 
20,9% 

Wognum 20,8% 
Abcoude 20,4% 
Amersfoort 20,4% 
Purmerend 20,4% 
Goor 20,3% 
Spijkenisse 20,3% 
Lelystad 20,1 % 

In analyses van kamer- en statenverkiezingen die in 
voorgaande jaren in "Idee 66" verschenen, bleken de 
D66- bolwerken steevast bijna altijd forenzengemeen
ten/satellietsteden of universiteitsteden te zijn. Bij 
gemeenteraadsverkiezingen lag dat iets ander~. Toege
geven, ook bij die verkiezingen was suburbania, en 
daarbinnen vooral weer de satellietsteden, goed verte
genwoordigd in de categorie bolwerken. Tot deze 
categorie kunnen worden gerekend: Almere, Lelystad, 
Spijkenisse, IJsselstein en Purmerend. Een aantal wat 
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sjiekere forenzengemeenten (Loos~recht, M~iden en 
Abcoude) kan in dezelfde categone worden mgedeeld. 

In enkele andere gemeenten pleegt D66 echter bij 
raadsverkiezingen veel hoger te scoren dan bij andere 
verkiezingen. De meest bekende gemeente van ~it 
type is Gennep. Door de jarenlange noeste arbeId van 
een zeer actieve raadsfractie is D66 er in deze 
Noord-Limburgse gemeente in geslaagd een groot 
deel van het plaatselijke eIctoraat aan zich te binden, 
althans bij raadsverkiezingen. De jarenlange propa
ganda voor dit "Gennepse model" heeft op 21 maart 
duidelijk vruchten afgeworpen. In Ouder-Amstel, Den 
Helder en EIst werden de resultaten van de model
gemeente zelfs overtroffen. In Wognum en Goor 
kwam men in de buurt 

De goede uitslag van Amersfoort lijkt een cas~s op 
zich in de groep van 15 bolwerken. In de vele tien
tallen subbolwerken, gemeenten waar D66 tussen de 
15,0 en 20,0% van de stemmen heeft behaald, bevin
den zich echter vele vergelijkbare gevallen. In dit 
soort gemeenten was D66 door het propageren van 
een anderssoortig beleid en/of het uitdragen van een 
andere bestuurlijke mentaliteit, een redelijk alternatief 
voor een grote groep kiezers; de burgers met gevoe
lens van onbehagen over de andere partijen, met 
name de PvdA. Van deze groep gemeenten vormde 
Amersfoort een extreem voorbeeld door de zeer grote 
en wijd verbreide weerstand die het CDA-PvdA
VVD-college had opgeroepen met een binnenstads
vernieuwingsplan. 

Deze indeling van D66-bolwerken in drie catego
rieën (de satellietsteden + andere forenzeng~mee.nten, 
het type-Gennep en het type-Amersfoort) IS emgs
zins schematisch. De werkelijkheid is complexer. Zo 
opereert in Muiden natuurlijk ook ' een zeer actieve 
raadsfractie en wonen in Wognum ook veel forenzen. 
De plausibiliteit van de driedeling wordt er echter niet 
door aangetast. De waarde van deze driedeling is dat 
zij bijdraagt aan het verklaren van de verkiezingszege. 
Het bestaan van de categorieen-Gennep en - Amers
foort laat namelijk zien dat ook lokaal-politieke 
omstandigheden van invloed zijn geweest op het D66-
succes. 

D66 als factor in de gemeentepolitiek 

De verdrievoudiging van het aantal D66-raadszetels 
heeft de betekenis van onze partij als factor in de 
lokale politiek in veel gemeenten zeer doen toenemen. 
Illustratief voor die sterk toegenomen lokale machts
positie is de omvang van de D66-raadsfract!es. Kende 
D66 in de periode 1986-1990 slechts een Vler
persoonsfractie (Gennep), zes driepersoonsfracties 
(Lelystad, Amsterdam, Haarlem, Den Held~r, Zoet~r
meer en Spijkenisse), 52 tweepersoonsfracties en met 
minder dan 103 eenpersoonsfracties; uit tabel 5 blijkt 
hoezeer ook dat beeld op 21 maart is vergruisd. 

Absolute koploper blijkt het al eerder als bolwerk 
aangemerkte Den Helder met een elfpersoonsfractie. 
Een goede tweede is Amsterdam met een negen
persoonfractie. Achtpersoonsfracties kwamen er in 
Amersfoort, Utrecht, Haarlem en Leiden. In de ge
meenteraden van Almere, Apeldoorn, Arnhem, Den 
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Tabel 5: Grootte van de D66-raadsfracties per pro-
vincie 

>8 8 7 6 5 4 3 2 1 Tot 

Groningen 2 3 3 9 
Friesland 1 1 4 7 
Drenthe 1 2 4 2 9 
Overijssel 3 3 4 4 14 
Flevoland 1 1 2 5 
Gelderland 2 2 1 7 12 5 29 
Utrecht 2 1 1 1 10 6 2 23 
Nrd-Holland 2 1 4 5 5 8 7 4 36 
Zuid-Holland 1 3 2 4 8 10 16 1 45 
Zeeland 1 1 2 5 9 
Noord-Brabant 6 11 11 30 
Limburg 2 1 3 2 8 

Nederland 2 4 6 10 14 22 52 71 43 224 

Haag, Rotterdam en Spijkenisse deden zeven
persoonsfracties hun intrede. Met zes raadsleden werd 
D66 vertegenwoordigd in de gemeenteraden van Gro
ningen, Lelystad, Nieuwegein, Alkmaar, Amstelveen, 
Purmerend, Zaanstad, Dordrecht, Zoetermeer en 
Breda; en met personen in de raden van de gemeen
ten Leeuwarden, Nijmegen, EIst, Zeist, Haarlemmer
meer, Hoorn, Huizen, Ouder-Amstel, Velsen, Delft, 
Gouda, Schiedam, Vlaardingen en Eindhoven. Het 
opsommen van de vier- en driepers~nsfracties zou in 
het kader van dit artikel al te veel rUlmte vergen. Wel 
dient nog vermeld te worden dat het aantal ~en
persoonsfracties flink is afgenomen. De groeI van D66 
wordt ook door die ontwikkeling geïllustreerd. 

De pikorde in de gemeenteraad 

Van groot belang voor het functioneren van raads
fracties is de pikorde in de gemeenteraad. Deze wordt 
onder meer bepaald door de rangorde qua grootte van 
de fracties. Voor 21 maart was die rangorde zo dat 
D66 bijna overal een vierde of lagere plaats innam, 
en dus CDA, PvdA en VVD moest laten voorgaan. 
Ook dit aspect van de machtspsychologische verhou
dingen in de gemeentepolitiek is drastisch in het 
voordeel van onze partij gewijzigd. 

In Den Helder werd D66 zowel qua stemmen als 
qua zetels de grootste partij. In tien gemeenten kwa
men wij naar stemmental gemeten op de tweede 
plaats. In zeteltal deelde de partij in Ouder-Amstel 
en Muiden echter de eerste plaats met CDA respec
tievelijk VVD. De gemeenten waar D66 nummer 
twee werd, kunnen worden onderverdeeld in drie 
groepen. In vijf gemeenten, te weten EIst, Breukelen, 
Houten Ouder-Amstel en Wognum, werd D66 groter 
dan PVM en VVD en daarmee dus de grootste niet
confessionele partij. In Lelystad, Amsterdam en Spij~. 
kenisse werd D66 de grootste niet-socialistische partij 
en liet daarmee CDA en VVD achter zich. In Mui
den en Zandvoort tenslotte bleef onze partij CDA en 
PvdA voor. 

In 45 gemeenten kwam D66 als derde partij uit de 
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bus. Hier vallen twee categorieen te onderscheiden. 
In de eerste plaats 24 gemeenten waar D66 groter 

werd dan de VVD, maar PvdA en CDA moest laten 
voorgaan. Het betreft hier vooral stedelijke gemeen
ten: Leeuwarden, Emmen, Hoogeveen, Hengelo, 
Apeldoorn, Arnhem, Nieuwegein, Alkmaar, Haarlem, 
Zaanstad, Rotterdam, Leiden, Delft, Schiedam, Dor
drecht en Maastricht. Ook in Groningen werd D66 
nummer drie, maar in de metropool van het noorden 
kwam Groen Links op de tweede plaats. 

Een tweede categorie wordt gevormd door veel 
forenzengemeenten. In De Bilt, Loosdrecht, Abcoude, 
Amstelveen, Bennebroek, Haarlemmermeer, Huizen, 
Naarden, Heemstede, Leiderdorp, Noordwijkerhout, 
Oegstgeest, Voorschoten, Albrandswaard en Berkel
Enschot slaagde D66 erin de PvdA van de derde 
plaats te dringen. 

Variaties in winst 

Eerder in dit artikel kwam de wet op de remmende 
voorsprong al even ter sprake. Deze wet houdt in dat 
in gemeenten waar D66 al een sterke positie inneemt, 
de mogelijkheden voor verdere groei veel berpkter 
zijn dan in gemeenten waar de partij zwak is. De 
uitslagen van de kamerverkiezingen zetten deze wet 
enigszins op losse schroeven. Een analyse van de 
D66-resultaten in Haagse en Amsterdamse wijken 
wettigde namelijk de stelling dat de grootste winst, 
zowel in absolute als in relatieve zin, werd verkregen 
daar waar D66 al sterk tot zeer sterk was. 

Om te kunnen beoordelen of de wet op de rem
mende voorsprong ook dit keer niet op is gegaan, is 
het zinvol te kijken naar de verkregen kiezerswinst 
per gemeente. Nemen we eerst de winst in absolute 
zin (in procentpunten dus) onder de loep. 

Tabel 6: Gemeenten waar de winst van D66 tenminste 
10,0 procentpunten bedroeg 

Ouder-Amstel +21,0 Wognum +11 ,8 
Den Helder +21,0 Haarlem +11 ,7 
Loosdrecht +15,9 Arnhem +11 ,5 
Amersfoort +15,0 Zandvoort +11,4 
Eist +14,1 Utrecht +11 ,2 
Nieuwerkerk/D. +14,0 Spijkenisse +11,1 
Maassluis +13,4 Lelystad +11,0 
Almere +12,8 Zaanstad +11,0 
Goor +12,7 Alkmaar +10,9 
Usselstein +12,5 Hoorn +10,8 
Muiden +12,2 Amstelveen +10,7 
Amsterdam +12,0 Brielle +10,6 
Leiden +12,0 Dordrecht +10,6 
Purmerend +11,9 Bernisse +10,6 
Montfoort +11,8 

Een snelle blik op tabel 6 leert dat deze veel bekende 
namen bevat. Dat wil zeggen, namen van erkende 
D66-bolwerken: gemeenten waar ook bij de raads
verkiezingen van 1986 al opmerkelijk goede resultaten 
werden behaald. In de "Democraat" van 27 maart 
1986 werden Amsterdam, Den Helder en Spijkenisse 
als zodanig genoemd. Muiden, EIst en Ouder-Amstel 
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vallen evenwel ook in die categorie. Verder staan er 
in de tabel veel typische satellietsteden en andere 
forenzengemeenten vermeld: gemeenten waar D66 bij 
alle verkiezingen bovengemiddeld goede resultaten 
pleegt te behalen. Dit alles wijst in de richting van 
een falsificatie van de wet op de remmende voor
sprong. 

Een grote absolute winst werd echter ook geboekt 
in enkele gemeenten waar vier jaar geleden een 
notoir slechte verkiezingsuitslag voor D66 werd gere
gistreerd. Het gaat hier om Alkmaar, Dordrecht en 
Zaanstad. Deze gevallen vormen juist een bevestiging 
voor de geldigheid van de wet op de remmende voor
sprong. 

Het beeld van de behaalde verkiezingswinst kan 
worden verscherpt als de relatieve winst (dat wil 
zeggen de winst in termen van het resultaat van 1986, 
uitgedrukt in een percentage) ook in de beschouwin
gen wordt betrokken. 

Wij zien dan dat in 19 gemeenten D66 erin slaagde 
zijn aanhang tenminste te verdrievoudigen. 

Tabel 7: Gemeenten waar de D66-aanhang tenminste 
werd verdrievoudigd 

Alkmaar + 321 % 
Amersfoort +278% 
Geldermalsen +264% 
Loon op Zand +261 % 
Zaanstad +250% 
Dordrecht +247% 
Dronten +243% 
Nieuwerkerk/U. +237% 
Ouder-Amstel +236% 
Den Helder +230% 

Best 
Maassluis 
Arnhem 
Leeuwarden 
Roden 
Deventer 
Leiden 
Cuyk 
Rotterdam 

+228% 
+227% 
+217% 
+208% 
+207% 
+206% 
+203% 
+200% 
+200% 

Deze tabt:l lijkt meer aanknopingspunten te bieden 
voor de geldigheid van de wet op de remmende voor
sprong. In veel van de daarin genoemde gemeenten 
werden in 1986 matige tot slechte resultaten behaald. 
Behalve de al genoemde gemeenten Alkmaar, Zaan
stad en Dordrecht kunnen ook Geldermalsen, Dron
ten, Best, Roden, Deventer en Cuyk in die categorie 
worden ingedeeld. Voor die categorie gemeenten zou 
het slechte resultaat van vier jaar terug althans een 
deel van de verklaring van de relatief grote winst nu 
kunnen zijn. Interessant is vervolgens waarom in '86 
zo'n slecht resultaat werd behaald. Als daarvoor beïn
vloedbare factoren als de (im)populariteit van de 
lijstrekker aanwijsbaar zijn, zou dat leerzaam zijn voor 
volgende verkiezingen. 

Tegenover de groep gemeenten met slechte resulta
ten vier jaar terug staan, ook in tabel 7, echter ook 
in '86 al hoog scorende gemeenten vermeld. Zo dui
ken Ouder-Amstel en Den Helder ook hier weer op. 
Wij constateerden al dat het Gennepse model in deze 
gemeenten de verklaring biedt voor de sterke groei 
van D66. Dat ook Amersfoort tot de categorie van 
relatieve topstijgers behoort, bewijst dat de wet op de 
remmende voorsprong in ieder geval geen algemene 
geldigheid heeft. In Amersfoort werd in 1986 een 
gemiddeld resultaat behaald, maar door specifieke 
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Plakwerk, en niet alleen voor D66 

lokale omstandigheden liep een groot deel van het 
kiezerscorps van de andere grote partijen over naar 
D66. Amersfoort laat zien dat onder bepaalde om
standigheden D66 wel degelijk in staat is door zijn 
natuurlijke electorale plafond heen te schieten, terwijl 
de wet op de remmende voorsprong jl,list het bestaan 
van een dergelijk plafond veronderstelt. Dat Amers
foort geen geval op zich bewijzen de uitslagen van 
Amsterdam en andere grote steden, waar zich een 
vergelijkbare ontwikkeling manifesteerde. 

Het voorgaande complexe beeld van de winst van 
D66 kan nog verder worden verfijnd als we de ge
meenten met een beperkte relatieve D66-winst op een 
rij zetten. In 16 gemeenten bleef de relatieve groei 
onder de 50,0%. 

Tabel 8: Gemeenten waar de relatieve groei van D66 
minder dan 50,0% bedroeg 

Blaricum - 2,6% Breukelen +31,5% 
Aardenburg + 4,3% Maartensdijk +34,0% 
Gennep + 4,4% Hummelo +40,4% 
Lochem + 6,7% Haaksbergen +41,3% 
Beek + 8,5% Nuenen +42,3% 
Zuidwolde +12,7% Winterswijk +44,1 % 
Sluis +19,8% Voorschoten +47,2% 
Rozenburg +24,4% Veere +48,5% 

In tabel 8 staan enkele gemeenten vermeld waar de 
aanwezigheid van D66 in de raad aan zeer specifieke 
omstandigheden is te danken. Daarbij kan dan worden 
gedacht aan Gennep, Voorschoten en Breukelen, 
waar het Gennepse model die specifieke omstandig-
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heid is. Maar ook de aanwezigheid van een ter plaat
se zeer populaire lijsttrekker (Zuidwolde, Aardenburg) 
kan als zodanig gelden. 

De conclusie die uit tabel 8 kan worden getrokken 
luidt dat begunstigende omstandigheden als de aan
wending van het Gennepse model en het bezit van 
een populaire lijsttrekker ertoe kunnen leiden dat de 
wet op de remmende voorsprong in werking treedt. 
Er zijn echter ook voorbeelden (Den Helder, Ouder
Amstel, Muiden, Eelde) die een diametrale conclusie 
rechtvaardigen. In een aantal gemeenten is de geringe 
winst overigens aan een bij uitstek externe factor te 
wijten geweest, namelijk de deelname van een nieuwe 
en succesvolle lokale lijst. Dit was het geval in 
Rozenburg, Lochem en de enige gemeente waar D66 
verloor ten opzichte van 1986, Blaricum. 

Het profiel van de D66-kiezer 

In eerdere artikelen over verkiezingsuitslagen in 
Idee66 is gepoogd een profiel van "de" D66-kiezer te 
schetsen. Met alle denkbare mitsen en maren rolde 
uit deze profielschets een tweezijdig beeld. Enerzijds 
was er de redelijke goed opgeleide en modaal ver
diendende, in een satelliestad woonachtige forens (met 
abonnement op het Algemeen Dagblad en de Vero
nica-gids). Anderzijds was er de zeer goed opgeleide, 
in een trendy wijk van een grote stad gehuisveste 
yupie of yuppie-achtige. De analyse van de kamer
verkiezingen van vorig jaar leek heel voorzichtig te 
wijzen in de richting van een versterking van het 
tweede, yuppie-achtige, element van het profiel. De 
vraag is nu of deze tendens zich op 21 maart heeft 
voortgezet. 
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Een belangrijk hulpmiddel bij het schetsen van het 
profiel van de D66-kiezer zijn de verkiezingsuitslagen 
in enkele min of meer sociaal homogene wijken van 
Amsterdam en den Haag. Een vergelijking van de 
resultaten van de afgelopen raadsverkiezingen met de 
kamerverkiezingen van vorig jaar in deze wijken levert 
het volgende beeld op. 

Tabel 9: Door D66 behaalde percentages bij de ka
merverkiezingen van 1989 en de raadsverkiezingen van 
1989 in enkele Amsterdamse en Haagse wijken 

a. Amsterdam % 1989 % 1990 Verschil 

Grachtengordel-west 20,4 27,1 +6,7 
Weteringschans 19,1 26,1 +7,1 
Museumkwartier 18,6 27,0 +8,4 
GraChtengordel-zuid 18,3 26,6 +8,3 

Volewijck c.a. 6,6 14,2 +7,6 
Osdorp-midden 7,7 15,4 +7,7 
GeuzenveldlEendracht 7,9 17,6 +9,7 
Tuindorp-Oostzaan 7,9 15,3 +7,4 

b. Den Haag 

Willemspark 17,0 24,3 +7,3 
Archipelbuurt 16,9 23,5 +6,6 
Zorgvliet/Duinoord 14,1 21,5 +7,4 
Statenkwartier 12,7 18,4 +5,7 

Schildersbuurt 4,6 5,2 +0,6 
Transvaal 5,3 6,9 +1,6 
Duindorp 5,7 7,0 +1,3 
Moerwijk 7,6 12,6 +5,0 

Tabel 9 laat zien dat in Amsterdam een verdere 
prononcering van het profiel van de D66-kiezer is 
omgebogen. In de armere wijken van de hoofdstad lag 
de absolute winst ongeveer op hetzelfde niveau als in 
de yuppiewijken. De relative winst was logischerwijs 
veel groter in eerstgenoemde wijken. Den Haag ver
toont echter een andere ontwikkeling. Slechts in de 
Moerwijk vond een inhaaloperatie plaats: het relatieve 
belang van de Schilderbuurt, Transvaal en Duindorp 
voor D66 nam verder af. 

De vraagstelling omtrent de verdere ontwikkeling 
van het profiel van de D66-kiezer kan op grond van 
het voorgaande niet eenduidig worden beantwoord. 
Wellicht, wij suggereerden het al eerder in dit artikel, 
zijn lokale tendenzen bij deze verkiezingen toch ster
ker geweest dan tevoren vaak is verondersteld. Het is 

u 

niet onmogelijk dat de onvrede over de Amsterdamse 
PvdA nog zo veel groter en meer verspreid was dan 
in Den Haag, dat het gesignaleerde verschil tussen 
beide steden daardoor kan worden verklaard. 

Meer in het algemeen moet nog worden opgemerkt 
dat de meest spectaculaire winsten van D66 in dus
danig verschillende gemeenten werden verkregen (zie 
de tabellen 6 en 7), dat D66 wel degelijk in staat 
blijkt brede bevolkingsgroepen aan te spreken. 

De stabiliteit van het D66-electoraat 

De uitslagen waren nog maar koud binnen toen bij 
menig D66-er naast blijdschap ook gevoelens van 
enige zorg opborrelden. Met name bij diegenen die de 
vroege jaren '80 bewust in D66-verband hebben 
meegemaakt, bestaat de vrees voor een al te gemak
kelijk, ja bijna voorspelbaar verlies van de nieuw 
verworven kiezers bij de volgende verkiezingen. 

Deze vrees is echter niet helemaal terecht. Nog niet 
zo lang geleden en ook in 1981-1982 nog was de 
trouw van het D66-electoraat inderdaad behoorlijk 
lager dan die van de aanhang van andere grote par
tijen. Als gevolg van een forse afneming van de kie
zerstrouw bij andere partijen en een lichte toeneming 
van die bij het D66-kiezerscorps zijn deze verschillen 
nu vrijwel verdwenen. Onderzoek van bureau Inter
view wees uit dat de kiezerstrouw bij de PvdA 64,9% 
bedroeg, bij D66 66,4%, bij de VVD 67,9%, bij 
Groen Links 70,3% en bij het CDA 71,3%. (4) Met 
deze cijfers wil maar gezegd zijn dat het verschijnsel 
van de zwevende kiezer niet langer uitsluitend voor 
D66 een bedreiging vormt, maar voor alle partijen. 
Met uitzondering van het CDA en de kleine refor
matorische partijen hebben nu ook alle partijen ten
minste eenmaal met zowel de positieve als de nega
tieve facetten van dit verschijnsel kennis gemaakt. 

Een volgend essentieel verschil met de piek in de 
kiezersgunst uit 1981 is dat het toen om kamerver
kiezingen ging. De in 1981 gekozen Tweede Kamer 
werd een jaar later al weer ontbonden en een verkie
zingsnederlaag voor D66 was het resultaat. Gemeen
teraden kunnen evenwel niet tussentijds worden ont
bonden. De nieuwe en sterk gegroeide raadsfracties 
hebben dus vier jaar de tijd zich te bewijzen. Zij 
kunnen daarmee ook een steentje bijdragen aan het 
verstevigen van de band van D66 met de kiezers. 

Dit laatste zal met name moeten gebeuren door het 
herkenbaar uitdragen van het D66-imago. Hiermee 
wordt een zware verantwoordelijkheid gelegd op de 
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schouders van de 651 D66-raadsleden. Zij zullen in 
de vaak weinig romantische werkelijkheid van de 
alledaagse gemeentepolitiek moeten bewijzen dat 
'andere politiek' en een andere manier van besturen 
geen hersenschimmen van vage intellectuelen zijn. 
Uiteraard moeten zij daarnaast in meer algemene zin 
goede raadsleden zijn. 

Als het om het kwalitatieve aspect gaat, is de hier 
en daar bestaande vrees dat D66-leden van het 
tweede en derde garnituur nu in grote getale de 
raadszalen zijn binnen gemarcheerd wat overdreven. 
In veel gemeenten zijn bestaande, vaak goed functio
nerende raadsfracties aangevuld met ijverige 
afdelingsbestuurders en/of fractie-assistenten: mensen 
die niet alleen al een behoorlijke kennis van zaken 
hebben, maar bovendien vaak al jaren hebben gepo
pled om zelf de echte politieke arena te betreden en 
dus zeer gemotiveerd zijn. 

Het ligt in de rede dat nu ook het aantal D66-
wethouders flink zal gaan toenemen. Op deze dage
lijkse gemeentebestuurders zal een nog wat zwaardere 
verantwoordelijkheid gaan drukken dan op de 'gewo
ne' raadsleden. De pretenties van een betere bestuur
lijke cultuur plegen namelijk gemakkelijk te botsen 
met de door het pluche gegenereerde arrogantie van 
de macht. Het lot van de vele uit nieuw-links voort
gekomen PvdA -wethouders moge wat dat betreft tot 
afschrikkend voorbeeld strekken. 

Maar ook hier is enig vertrouwen op zijn plaats. De 
potentiële wethouders zullen in belangrijke mate 
worden gerecruteerd uit de gelederen van ervaren, 
door de wol geverfde raadsleden: een categorie D66-
politici die dikwijls maar al te goed uit eigen ervaring 
weet hoe het is met arrogante en regenteske wethou
ders om te (moeten) gaan en zelf daardoor niet licht 
tot hetzelfde gedrag zullen vervallen. Dit neemt niet 
weg dat er voor de andere D66-raadsleden en vooral 
voor de afdelingsbesturen en andere actieve leden een 
belangrijke taak is weggelegd op het stuk van de 
politiek-culturele controle van de eigen wethouders. 

Als dit alles in belangrijke mate zou lukken, en 
waarom zou dat niet het geval zijn, en ook de staten
verkiezingen van 1991 tot een verdere versteviging 
van het D66-fundament leiden, is het zeer wel mo
gelijk dat de politieke aardverschuiving van 21 maart 
een duurzaam karakter zal dragen. 
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Noten 

1. In een deel van de Kop van Noord-Holland en de 
Groninger Ommelanden zijn geen raadsverkiezingen 
gehouden, omdat daar onlangs al herindelingsverkie
zingen plaatsvonden. De door D66 bij die verkiezin
gen behaalde resultaten zijn in dit artikel verwerkt. 

In waterland, midden-Limburg en delen van mid
den-Zuid-Holland zijn evenmin raadsverkiezingen 
geweest, omdat deze gebieden gemeentelijk worden 
heringedeeld en later in het jaar raadsverkiezingen 
plaats vinden. De door D66 in 1986 in deze gemeen
ten behaalde resultaten zijn alleen weergegeven op 
beide kaarten van figuur 1. 

2. Andere gemeenten waar D66 in 1986 niet deelnam 
aan de raadsverkiezingen, maar in 1990 wel en met 
succes, waren: Opsterland, Vries, Zuidlaren, Peize, 
Bathmen, Hellendoorn, Zeewolde, Epe, Huissen, 
Zevenaar, Bemmel, Wijchen, Elburg, Maarn, Veenen
daal, Aalsmeer, Heiloo, Laren, Nieuwkoop, Borssele, 
Domburg, Asten, St. Michielsgestel, Etten-Leur, 
Putte, Venlo en Sittard. 

3. In Renswoude, Warmond en Katwijk werden be
staande combinaties gehandhaafd. In Wymbritseradiel 
opereert een groepering gemeentebelangen waarvan 
de beide raadsleden actief lid van D66 zijn. 

In Nootdorp werd een bestaande combinatie opge
broken, zonder dat daarvoor iets in de plaats kwam 
waardoor D66 in de raad was vertegenwoordigd. Hier 
ging dus in feite een D66-raadszetel verloren door 
niet-deelname. 

Afgezien van Bunnik en Driebergen waren er nog 
enkele andere gemeenten waar nieuwe combinaties 
met D66 tot stand kwamen. Het betrof hier echter 
uitsluitend gemeenten waar D66 nog geen raadszetels 
bezat, namelijk: Norg, Didam, Wateringen en Lisse. 

4. Het Parool, 22-3-1990. 
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