
Analyse van een . 
verkiez~soverwinnWng 
DOOR HANS JEEKEL EN MEINE HENK KLIJNSMA * 

De kamerverkiezingen hebben D66 een 
onverwacht goede uitslag gebracht: drie zetels 
winst. Waar werd het meest gewonnen? In de 
sub urbane bolwerken of juist op het platteland? 
In de randstad of beneden de Moerdijk? Is D66 
nog steeds een yuppie-partij? En hoe zit het met 
de stabiliteit van het D66-electoraat? Wat zullen 
de raadsverkiezingen van het volgend j aar 
opleveren? 

In dit artikel wordt in de eerste plaats de verkiezings
overwinning van D66 geanalyseerd. Gekeken wordt in 
welke delen van het land het meest is gewonnen en 
waar juist minder. In datverband is het interessant na te 
gaan of de theorie van de 'tweede golf' nog geldig is. 
Ookzal dewetvan de'remmendevoorsprong'worden 
getoetst. Verder stellen wij ons de vraag of de 
verkiezingsuitslag aanleiding geeft om het profiel van 
de D66-kiezer aan te passen. 

Van een wat andere orde is het tweede deel van dit 
artikel. Daarin gaan wij nader in op de plaats van D66 
als duurzame grootheid in het Nederlandse politieke 
kraèhtenveld. Heeft onze partij nu .eindelijk vaste wor
tels in het kiezerskorps gekregen? Tenslotte wordt 
vooruitgebliktopde komende raadsverkiezingen. Hoe 
groot is de wi nst waarop D66 dan mag rekenen? 

De eerste golf: 'tbe sky is tbe l~it?' 

In onze analyse van de statenverkiezi ngen van 1987 
(zie 'Idee 66', nr. 87/2) hebben wij, bij wijze van 
ondersteunend model ter verklaring van de electorale 
ups en downs van D66, een theorie van twee golven 
ontwikkeld . De eerste golf ligt voor de hand. Het gaat 
om de drie toppen en de twee dalen die onze partij in 
haa r nog betrekkei i jk korte gesch iedenis heeft gekend. 
Figuur 1 en tabel 1 spreken wat dat betreft duidelijke 
taal. 

De eerste top werd bereikt bij de statenverkiezingen 
van 1970. Daarop zette een neergaande lijn in, die bij 
de kamerverkiezingen van 1972 al dramatisch was 
(halveringL doch bij de statenverkiezingen van 1974 
bijna terminaal. Deze eerste cyclus werd door een 
tweede gevolgd in de jaren 1977-1986. 

De kamerverkiezingen van 1977 brachten een her
stel tot boven het niveau van 1967; bij die van 1981 
bereikte D66 een absoluut hoogtepunt. Vrijwel onmid
dellijk zette echter een nieuwe (tweede) neergang in. 
De uitslagen van de beide verkiezingen van 1982 
illustreren dit. Het dieptepunt van het tweede dal werd 

* De auteurs zijn lid van de redactie 

bereikt bij de, niet in de overzichten en grafische 
voorstellingen opgenomen, Europese verkiezingen 
van 1984. (1) 

De derde cyclus in de electorale geschiedenis van 
D66 begon in 1986. De kamerverkiezingen van 1986 
resulteerden in een uitslag die iets boven het peil van 
1977 (het begin van detweede cyclus) lag. Hetgegeven 
dat de beginresultaten van elke nieuwe cyclus iets 
gunstiger waren dan die van de vorige, zou kunnen 
wijzen op een zich gestaag verbredende (potentiële) 
aanhang. De goede uitslag van de statenverkiezingen 
leek deze veronderstelling te wettigen. Groot was dan 
ook deteleurstelling toen de uitslagen van de Europese 
verkiezingen van deze zomer bekend werden. Deze 
stembusgang betekende voor onze partij een omme
keer van de stijgende lijn . Het behaalde resultaat van 
5,9% lag fors onder dat van de statenverkiezingen van 
1987 en zelfs nog iets onder dat van de kamer
verkiezingen van 1986. 

Gevreesd werd voor het begin van het tweede, 
neergaande, deel van de derde electorale cyclus. Deze 
vrees werd nog versterkt door de opiniepeilingen tot 
ongeveer twee weken voor de verkiezingsdag van 6 
september. In brede kring heette het dat een zeer 
geringe winst het beste was waarop D66 kon hopen. 
Luttele weken voor 6 september keerde evenwel het tij 
en begon de aanhang van onze partij weer te groeien. 
Deze plotselinge groei is waarschijnlijk het gevolg 
geweest van hetfeitdat relatiefveel twijfelende kiezers 
op het laatstvoor D66 hebben gekozen. Een aanwijzing 
hiervoor is te vinden in een analyse die het weekblad 
voor reclame en marketing 'Adformatie' op 19 en 20 
augustus maakte van de onzekerheid van de kiezers op 
dat moment. Een in opdracht van dit weekblad uitge
voerde steekproef leverde op dat 9,1 % van de kiezers 

Figuur 7: De D66-aanhang bij kamer- en staten
verkiezi ngen 7967- 7 989 

Aanhang van D66, 1967-1989 
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Tabel 1 : Aanhang van D66 per provincie (absoluut en relatief) , 1967- 1989 

TK 67 PS 70 TK 71 TK 72 PS 74 TK 77 PS 78 TK 81 PS 82 TK82 TK 86 PS 87 TK 89 

Groningen : 2,7 4,7 4,1 3,1 1,1 4,4 4,8 8,8 6,8 3,4 5,4 5,9 7,0 
60,0 61 ,0 60,3 73,8 110,0 81,5 92,3 79,3 82,9 79,1 88,5 88,1 88,6 

Friesland: 2,4 4,1 4,1 2,8 0,5 4,4 3,4 9,5 5,8 3,2 5,2 4,4 6,4 
53,3 53,3 60,3 66,7 50,0 81 ,5 65,4 85,6 69,9 74,4 85,3 65,7 81,0 

Drenthe: 2,1 4,7 4,3 3,0 0,8 4,4 4,4 9,3 8,2 3,8 5,2 5,6 6,5 
46,7 61,0 63,3 71,4 80,0 81,5 84,6 83,8 98,8 88,4 85,3 83,6 82,3 

Overijssel: 2,7 5,1 4,8 3,0 1,0 4,2 4,2 9,2 7,9 4,0 4,8 5,3 6,1 
60,0 66,2 70,6 71 ,4 100,0 77,7 80,8 82,9 95,2 93,0 78,7 79,1 77,2 

Gelderland: 3,4 5,8 5,5 3,3 0,7 4,8 4,5 10,2 8,4 4,2 5,4 6,3 7,0 
75,6 75,3 80,9 78,6 70,0 88,9 86,5 91,9 101,2 97,7 88,5 94,0 88,6 

Utrecht: 4,5 8,1 6,4 4,2 1,1 6,6 6,9 11 ,4 9,1 4,5 7,0 8,3 9,2 
100,0 105,2 94,1 100,0 110,0 122,2 132,7 102,7 109,6 104,7 114,8 123,9 116,5 

Noord-Holland: 6,9 10,7 8,5 5,3 1,4 7,3 7,1 12,4 9,3 4,5 7,7 8,3 9,9 
153,3 139,0 125,0 126,2 140,0 135,2 136,5 110,8 112,1 104,7 126,2 123,9 125,3 

Zuid-Holland : 5,0 9,1 8,2 4,9 1,2 6,1 6,1 12,0 9,0 4,2 7,0 7,7 9,1 
111 ,1 118,2 120,6 116,7 120,0 113,0 117,3 109,1 108,4 97,7 114,8 114,9 115,2 

Zeeland: 2,2 4,1 4,3 2,8 0,8 4,4 4,0 9,9 6,9 4,1 5,5 5,7 6,7 

8 48,9 53,3 63,2 66,7 80,0 81 ,5 76,9 89,2 83,1 95,4 90,2 85,1 84,8 

Noord-Brabant: 4,8 8,4 6,9 4,0 1,0 5,0 4,1 11 ,2 8,2 4,6 5,5 6,1 7,2 
106,7 109,1 101,5 95,2 100,0 92,6 78,9 100,1 98,8 107,0 90,2 91 ,1 91 ,1 

limburg: 3,1 6,8 7,3 4,0 0,7 3,3 2,9 11 ,2 6,9 4,7 4,4 4,2 5,5 
68,9 88,3 107,4 95,2 70,0 61 ,1 55,8 100,1 83,1 109,3 72,1 62,7 69,6 

Flevoland: PS 1985: 6,0 7,9 8,6 9,2 
129,5 128,4 116,5 

Nederland (= 100,0) : 4,5 7,7 6,8 4,2 1,0 5,4 5,2 11,1 8,3 4,3 6,1 6,7 7,9 

leesvoorbeeld : Bij de statenverkiezingen van 1987 behaalde D66 in • In de tabel en verder ook in het artikel zijn de gemeenteraads-
Groningen 5,9% van de stemmen. De uitslag in Groningen bevindt verkiezingen en de Europese verkiezingen buiten beschouwing 
zich daarmee op een niveau van 88,1 % van de landelijke score. gelaten. 

een eerste voorkeur voor D66 had. Van die 9,1% was De tweede golf: een bevroren beeld 
slechts 4,2% absoluut zeker van zijn keus, de rest was 
tamelijk of niet zo zeker van zijn keus. Er werd toen Uit het eerste type golf kan een tweede worden afge-
geconstateerd dat het aantal twijfelende D66-kiezers leid. Er bestaan verschillen naar regio in het percen-
in vergelijking met een peiling van een week eerder tage D66-kiezers. Bovendien manifesteren verande-
was toegenomen. Een week, 26/27 augustus, later ringen in de omvang van het D66-electoraat, zowel 
echter was het geti j gekeerd en begon D66 twi jfelende winst als verlies, zich overal niet even sterk. Beide 
kiezers vaster aan zich te binden. (2) In het tweede deel soorten verschi I leveren in combinatie een tweede type 
van ditartikel zal dieperworden ingegaan op de vraag golfbeweging op. 
of D66 er bij deze verkiezingen in is geslaagd zich een Deze golfbeweging zag er bij de eerste twee cycli 
vaste aanhang te verwerven die de vergelijking met die van de electorale ontwikkeling van D66 in grote li jnen , 

~ 

van andere partijen kan doorstaan. hetzelfde uit. In den beginne zeer goede uitslagen in de 

~ 0- De goede uitslag van de kamerverkiezingen laat randstad en relatief lage scores daarbuiten. Ver-
ex> 

zien dat de slechte uitslag bij de Europese verkiezingen volgens een relatief sterke groei van de D66-aanhang ~ 

'" een op zichzelf staande gebeurtenis is geweest en de in de buitengewesten, met name in het zuiden, terwijl in 
"" z derde cyclus nog steeds een stijgende lijn vertoont. De de randstad een veel geringere toename plaatsvond. 
",-

'" opiniepeilingen die in oktober is uitgevoerd (15 tot 19 Tenslotte: neergang alom, vooral in de randstad en het w 
w 
Q zetel,s voor D66) bevestigen dit beeld . minst beneden de Moerdijk. Bij het begin van een 



nieuwe cyclus, als overal (primair in het westen) grote 
winsten konden worden opgetekend, placht in het 
zuiden, vooral in Limburg, nog verlies op te treden . 

Ook bij het begin van de derde cyclus viel deze 
tweede golfwaarte nemen. De kamerverkiezingen van 
1986 brachten een zeer krachtig herstel van onze partij 
in de randstad en ook in het noorden van het land. In de 
oostelijke provincies en Noord-Brabantwas het herstel 
minder overtuigend, in veel gemeenten werd zelfs 
verlies geleden. In de provincie Limburg zette de neer
gaande lijn uit de tweede cyclus zich nog voort en werd 
eveneens verlies geleden. De statenverkiezingen van 
1987 bevestigden dit beeld . 

Bekijken we nu de provinciale uitslagen van 6 sep
tember, uitgedrukt in percentages van de landelijke 
uitslag (zie tabellen figuur 2) en we vergelijken die 
cijfers met die van de statenverkiezingen van 1987 en 
de kamerverkiezingen van 1986, dan ontstaat een 
merkwaardig beeld . De 'overall' -winst manifesteerde 
zich in alle provincies evenzeer. Ertrad een gelijkmati
gegroei op. Enerzijdswaserniet,zoals in 1986en 1987, 

Figuur 2: Gemeenten waar D66 bij de kamer
verkiezingen van 1989 10,0% of meer van de stemmen 
heeft behaald 
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Figuur 3: Aanhang van D66 per provincie in verhouding 
tot de gemiddelde aanhang (gemiddelde aanhang = 

100) 

sprake van een zeer krachtige groei in het westen en 
noorden en een veel minder sterke groei, ja zelfs verlies 
(Limburg), in het oosten en het zuiden. Anderzijds trad 
echter evenmin een inhaalbeweging op in laatstge
noemde landsdelen en een verzadiging in eerstge
noemde. 

Concluderend kan worden gesteld dat het tweede 
type golf dat drie jaar geleden weer vanuit het noorden 
en westen kwam opzetten nu als het ware op een iets 
hoger niveau bevroren is. 

Ontwikkeling in de D66-bolwerken 

Uit het voorgaande volgt dat de wet van de remmende 
voorsprong niet is opgegaan. Het plafond bleek ook in 
de D66-bolwerken nog niette zijn bereikt. 

De gelijkmatige groei heeft er tevens toe geleid dat 
de categorie gemeenten die als D66-bolwerk gelden, 
weinig verandering heeft ondergaan. 

De gemeenten waar D66 10,0% of meer van de 
stemmen heeft behaald (zie tabel 2 en figuur 3) zijn 
vrijwel dezelfde als die waar bij de statenverkiezingen 
van 19879,0% ofmeerwerdverkregen.lntabel2 isook 
weergegeven welk percentage bij de kamer
verkiezingen van 1986 werd behaald. Daaruit blijkt dat 
de groei in de kiezersgunst, ook in deze bolwerken 
(ofschoon er natuurlijk wel enige verschillen zijn), 
overal optrad. Ook gemeten naar de verhouding tot het 
in 1986 behaalde percentage, waren er grosso modo 
geen echte uitschieters naar boven of naar beneden. En 
voorzover er enige variatie in de winst waarneembaar 
is, valt daar met de beste wil van de wereld geen 
samenhang in te ontdekken. 
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Muiden : 13,5 (10,3/ + 3,2) 
Zaetermeer: 13,2 (10,0/ + 3,2) 
Wageningen: 12,9 ( 9,3/+3,6) 
Oegstgeest: 12,6 ( 9,1/ + 3,5) 
Rozendaal (Gld.): 12,6 ( 8,5/ + 4,1) 

Broek in Waterland : 12,5 ( 8,6/+3,9) 
Eelde: 12,5 ( 9,7/+2,8) 
landsmeer: 12,4 ( 8,3/+4,1) 
leiderdorp: 12,4 ( 9,6/ + 2,8) 
Delft: 12,3 ( 8,8/ + 3,5) 

Amstelveen : 12,1 ( 9,0/ + 3,1) 
Diemen: 12,1 ( 9,9/ + 2,2) 
Almere : 12,0 (10,6/ + 1,4) 
Castricum : 12,0 ( 8,3/ + 3,7) 
Monnickendam: 12,0 ( 9,4/ + 2,6) 

Peize: 11,9 ( 7,6/ + 4,3) 
Spijkenisse: 11,7 ( 9,9/ + 1,8) 
Akersloot: 11,6 ( 8,7/ + 2,9) 
Ouder Amstel : 11 ,6 ( 8,3/ + 3,3) 
Rijswijk: 11 ,6 ( 9,0/ + 2,6) 

Voorburg: 11,6 ( 8,0/ + 3,6) 
Weesp: 11,6 ( 9,9/ + 1,7) 
De Bilt: 11 ,5 ( 8,6/ + 2,9) 
leiden: 11 ,5 ( 8,3/ + 3,2) 
Purmerend : 11,5 ( 9,6/ + 1,9) 

Voorschoten : 11,5 ( 8,5/+3,0) 
Brielle : 11,3 ( 8,9/+2,4) 
leidschendam: 11,3 ( 8,1/+3,2) 
Uitgeest: 11,3 ( 8,4/+2,9) 
Schagen: 11 ,1 ( 9,1/+2,0) 

Abcoude : 11,0 ( 6,8/+4,2) 
Amsterdam: 11 ,0 ( 8,4/ + 2,6) 

Tabel 2: Gemeenten waar D66 bij de kamer
verkiezingen van 1989 10,0% of meer van de stemmen 
heeft gehoold (tussen haakjes is het in 1986 behaalde 
percentage vermeld, alsmede de behaalde winst) 

Het gelijkmatige, eigenlijk wat saaie, beeld dat 
toepassing van de tweede-golftheorie op de jongste 
kamerverkiezingen oplevert, wordt kortom bevestigd 
door een blik op de electorale ontwikkeling in de D66-
bolwerken. 

Het gegeven dat de meeste D66-bolwerken typische 
forenzengemeenten zijn (de overige zijn bijna allemaal 
universiteitssteden), was in 1987 een pelangrijk hulp
middel voor ons bij het schetsen van het profiel van de 
D66-stemmer. Tabel 2 laat zien dat dit anno 1989 niet 
veranderd is. Echter, ook in andere gemeenten, bij
voorbeeld plattelandsgemeenten en geïndustriali
seerde plattelandsgemeenten heeft D66 per saldo on
geve~r volgens de landelijke trend gewonnen of zit er 

lelystad: 11,0 ( 9,7/ + 1,3) 
Maarssen: 11,0 ( 9,0/ + 2,0) 
Nieuwegein: 11,0 ( 9,7/ + 1,3) 

Nuenen : 11 ,0 ( 8,5/ + 2,5) 
Haren : 10,8 ( 8,0/ + 2,8) 
Hellevoetsluis: 10,8 ( 9,6/ + 1,2) 
Naarden : 10,8 ( 8,5/ + 2,3) 
Wijk bij Duurstede: 10,8 ( 8,7/ + 2,1) 

Capelle/IJ : 10,7 ( 8,8/ + 1,9) 
Gouda : 10,7 ( 7,5/ + 3,2) 
Ijsselstein: 10,6 ( 8,1/ + 2,5) 
Rozenburg: 10,5 ( 9,1/ + 1,4) 
Utrecht: 10,5 ( 7,6/ + 2,9) 

Wormer: 10,5 ( 7,4/ + 3,1) 
Bernisse: 10,4 ( 8,1/ + 2,3) 
Zeevang : 10,4 (9,1/ + 1,3) 
Blaricum: 10,3 ( 8,1/ + 2,2) 
's-Gravenhage: 10,3 ( 7,6/ + 2,7) 

Moordrecht: 10,3 ( 8,0/ + 2,3) 
Nieuwerkerk/IJ : 10,3 ( 7,5/ + 2,8) 
Sch iermonnikoog: 10,3 ( 7,5/ + 2,8) 
Groningen: 10,2 ( 7,5/ + 2,7) 
Haarlem: 10,2 ( 7,8/ + 2,4) 

Hoorn : 10,2 ( 8,6/ + 1,6) 
Houten : 10,2 ( 7,5/ + 2,7) 
Bloemendaal : 10,1 ( 6,3/+ 3,8) 
Bunnik: 10,0 ( 7,7/ + 2,3) 
leusden: 10,0 ( 7,3/ + 2,7) 

Maassluis: 10,0 ( 7,8/ + 2,2) 
Mook: 10,0 ( 6,8/ + 3,2) 
Vlieland: 10,0 ( 8,3/ + 1,7) 

een klein beetje onder. Tabel 3 toont dit aan . 
De gelijkmatigheid van de winst zowel in bolwerken 

(de forenzengemeenten) als in uitgesproken soorten 
gemeenten (plattelands- en geïndustrialiseerde platte
landsgemeenten) leidt ten aanzien van mogelijke ver
anderingen in het profiel van de D66-stemmer tot de 
conclusie dat dit profiel, althans wat deze onderdelen 
ervan betreft, niet is gewijzigd. Gechargeerd en sterk 
vereenvoudigd gesteld : D66 bleek op 6 september in 
staat in gelijke mate nieuwe forenzen als nieuwe platte
landers en industrie-arbeiders aan te trekken. 

Omdat meer specifieke gegevens nauwelijks 
voorhanden ziÎn, is het niet mogelijk deze conclusie 
nader te onderbouwen. Het vermelden waard is in dit 
verband nog wel de uitslag van een onderzoek van de 
Universiteit van leiden. Dit onderzoek betrof de poli
tieke voorkeur van departementsambtenaren. D66 
bleek het bij deze groep nieuwe middenstanders, en 
tevens vaak forenzen (Zoetermeer, leiderdorp, leid-



a. Typische plattelandsgemeenten : 

Marum: 
Slochteren : 
Boarnsterhim : 
Dongeradeel: 
Littenserad iel : 

Borger: 
DeWijk 
Dalfsen : 
Staphorst: 
Tubbergen : 

Buren : 
Dodewaard : 
Lingewaal : 
Lopik: 
Schermer: 

5,5 (3,9/ + 1 ,6) 
6,1 (5,7/+ 0,4) 
7,8 (6,5/ + 1 ,3) 
4,1 (3,3/ + 0,8) 
7,1 (5,1/+2,0) 

5,8 (4,7/+ 1,1) 
7,5 (5,5/+2,0) 
4,7 (3,7/+ 1 ,0) 
2,6 (1,9/+ 0,7) 
2,2 (1,7/ + 0,5) 

7,4 (5,5/+ 1,9) 
3,7 (2,9/+0,8) 
5,4 (5,1/ + 0,3) 
4,7 (3,4/ + 0,3) 
7,8 (5,9/ + 1,9) 

Tabel3: Stemmenpercentages behaald door D66 bij de 
kamerverkiezingen van 1986 en 1989 in enkele, a select 
doch gestratificeerd gekozen, typische plattelandsge
meenten en geïndustrialiseerde platt.elandsgemeenten 
(het in 1986 behaalde percentage is tussen haakjes 
vermeld, evenals de behaalde winst) 

schendam, Voorschoten!), erg goed te doen: onze 
partij scoorde maar liefst 13%. Met enige goede wil 
kan dit als ondersteuning dienen van de gevolgtrek
king dat de werfkracht onder de forenzen tenminste 
trendmatig is toegenomen. 

Net als in onze analyse van twee jaar geleden zullen 
wij ook dit keer met behulp van een nadere territoriale 
verfijning trachten het beeld van de D66-stemmer 
nauwkeuriger te schetsen. In de grote steden Amster
dam en Den Haag behaalde D66 zowel in 1986 als op 6 
september goede resultaten. Per afzonderlijke wijk 
liep de score echter nogal uiteen. Omdat beide steden 
enkele sociaal zeer homogene wijken kennen, is het 
mogelijk aan de hand van wijkuitslagen redelijk cor
recte gevolgtrekkingen te maken ten aanzien van de 
aanhang van onze partij en van de mogelijkeverande
ringen die zich daarin de afgelopen drie jaar hebben 
voltrokken. In tabel 4 zijn de uitslagen in deze verre
gaandsociaal-homogenewijken inAmsterdam en Den 
Haag weergegeven. 

De intabel4weergegeven cijfers laten een opmerke
lijk beeld zien . In de wijken waar D66 in 1986 al zeer 
sterk was, is een ook relatief zeer grote winst behaald. 
In de wijken waar onze partij echter drie jaar geleden 
buitengewoon laag scoorde, is slechts een kleine voor
uitgang te zien . 

Gelet op het feit dat de D66-wi j kbolwerken een zeer 

Liesveld: 
Tholen : 
Made en Dr.: 
Helden : 
Dronten: 

4,5 (3,8/ + 0,7) 
3,8 (3,0/ + 0,8) 
7,2 (6,7/ + 0,5) 
4,8 (4,4/ + 0,4) 
6,9 (6,0/ + 0,9) 

b. Typische geïndustrialiseerde plattelandsgemeenten: 

Stadskanaal: 
Skarsterlan : 
Emmen : 
Borne: 
Hellendoorn: 

Didam: 
Gendringen : 
Hardinxveld-G.: 
Uden : 
Venray: 

3,7 (3,2/ + 0,5) 
6,0 (4,5/ + 1,5) 
4,9 (4,0/ + 0,9) 
5,8 (4,7/+0,9) 
4,1 (3,2/+0,9) 

5,4 (4,5/ + 0,8) 
4,8 (4,2/ + 0,6) 
4,9 (3,5/ + 1,4) 
6,6 (4,6/ + 2,0) 
6,0 (4,5/ + 1 ,5) 

Houten: met vereende krachten naar 10,2% 
(Foto: J. EIbers) 
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De volgende keer nog beter 
(Foto: uitgeversmij. v.d. Loeff B. V.) 

eenzijdig samengestelde bevolking hebben, namelijk 
erg veel hoogopgeleiden en doorgaans goed ver
dienende 20-ers en 30-ers, kan worden gesteld dat de 
aanhang van onze partij onder de yuppies en semi
yuppies bovenproportioneel is toegenomen. Ander
zijds is de werfkracht van D66 op de verworpenen der 
aarde, die toch al niet bijster groot was, nauwelijks 
toegenomen. 

Hieruit volgt dat het profiel van de D66-kiezer enige 
bijstelling behoeft. Het yuppie-element in dat profiel is 
zeker belangrijker geworden, terwijl anderzijds de 
relativering die op dat element door typisch grootste
delijke slecht betaalden/laagopgeleiden is verzwakt. 
Ten aanzien van die andere typische D66-stemmer, de 
in een satellietstad woonachtige forens, kan niet zon
der meer worden gesteld dat zijn belang voor het 
profiel is toe- ofafgenomen. De gelijkmatigheid van de 
winst in suburbania maakt dat waarschijnlijk. 

Met alle slagen om de arm die bij dit soort exercities 
passen, durven wij de conclusie aan dat D66 nog meer 
een yuppie-partij is geworden, echter niet nog subur
banerdan zij al was. 

Tabel4: Door D66 behaalde percentages bij de kamer
verkiezingen van 1986 en 1989 in enkelesociaa/-homo
gene wijken van Amsterdam en Den Haag (tussen 
haakjes is het in 1986 behaalde percentage vermeld, 
alsmede de behaalde winst) 

a. Amsterdam 

Grachtengordel-West: 
De Weteringschans : 
Museumkwartier: 
Grachtengordel-Zuid : 

Volewijck c.a.: 
Osdorp-Midden: 
Geuzenveld/Eendracht: 
Tuindorp-Oostzaan: 

b. Den Haag 

Willemspark: 
Archipelbuurt : 
Zorgvliet/Duinoord : 
Staten kwartier: 

Schildersbuurt: 
Transvaal : 
Duindorp: 
Moerwijk: 

20,4 (14,6/+5,8) 
19,1 (12,6/+6,5) 
18,6 (13,0/ + 5,6) 
18,3 (13,1/ + 5,2) 

6,6 ( 5,8/ + 0,8) 
7,7 ( 7,3/ + 0,4) 
7,9 ( 7,2/ + 0,7) 
7,9 ( 7,8/ + 0,1) 

17,0 (11,4/ + 6,6) 
16,9 (l 0,1/ + 6,8) 
14,1 ( 9,5/ + 4,6) 
12,7 ( 8,2/ + 4,5) 

4,6 ( 3,8/ + 0,8) 
5,3 ( 4,9/ + 0,4) 
5,7 ( 4,4/ + 1 ,3) 
7,6 ( 7,0/ + 0,6) 


