
De verkiezingsuitslag in 
perspectief 
HANSJEEKEL* 

Kunnen we nu stellen dat D66 met deze 
verkiezingsuitslag def"mitief vaste grond onder de 
voeten heeft gekregen? Is de partij nu een 
duurzame grootheid in de Nederlandse politiek 
geworden? 

Voor een antwoord op die vragen gaan we terug naar 
de door ons - in 1987 - geformuleerde drie ringen
theorie. In die theorie kent elke partij drie ringen : een 
buitenste ring, die bestaat uit mensen die de partij 
sympathiek vinden, en wel eens overwegen de partij te 
stemmen, een middelste ring, die bestaat uit mensen die 
de partij daadwerkelijk wel eens stemmen, en een 
binnenste ring, die bestaat uit de echt vaste kiezers. 

D66 heeft traditioneel een buitenste ring gehad die 
erg ver reikte, een middelste die ook groot was, en een 
erg kleine binnenste ring. Hoewel tradities maar lang
zaam slijten heeft de uitslag van begin september hier 
wel iets aan veranderd. Allereerst is de binnenste ring 
wat groter geworden. 60% van de mensen die in 1986 
op D66 stemden deed dit nu weer. Dit is 60% van 6.1 % 
(de toenmalige verkiezingsuitslag) is 3.7%, derhalve 
een aanhang goed voor 6 zetels. 
Daarnaast bevat de middelste ring nu een grootaantal 

Ook hier winst 

nieuwe jonge stemmers, die vaste aanhang zouden 
kunnen worden: dat is weer 1 à 2 zetels erbij . 
Twee verkiezingen zijn nog een wankele basis, maar 
toch : de binnenste ring zou wel eens structureel wat 
groter kunnen worden! 

Vaste aanhang 

Waar vinden we nu die vaste aanhang? Eigenlijk nog 
steeds in dezelfde gemeenten en gebieden die we in 

• 1987 al aangaven. D66 heeft nl. over het land bezien 
overal ongeveer eenzelfde percentage (zo'n 30%) 
gewonnen. Er zijn drie wat grotere afwijkingen. In 
Friesland is de winst beduidend hoger, in Flevoland is 
de winst beduidend lager (toch het reiskosten-forfait?) 
en in de grote steden groeit D66 snel in de yuppie
buurten en stagneert in de armere wijken . In de steden 
wordt de D66-keuze dus geprononceerder. 

Voor het overige blijft de aanhang primair gecon
centreerd in dewestelijke provincies, in de nieuwereen 
minder exclusieve forensengemeenten en in de grote 
steden. De bijgevoegde lijst van D66-bolwerken ver
toont nauwelijks afwijkingen van de lijst van de Staten
verkiezingen 1987. 

Gemeenteraadsverkiezingen 

Wat zegt dit alles nu voor de aanstaande gemeente
raadsverkiezingen? Blijft de prognose die we in febru
ari in Idee 66 deden overeind? Dat is grotendeels 
inderdaad het geval. Eenvoudig gezegd zijn we in de 
prognose uitgegaan van een verkiezingsuitslag ratio
neel van 7.5%, dit is 0.4% lager dan de 6 september 
uitslag. Heel globaal zou dit betekenen: nog wat meer 
potentiële zetels .. ..... 
Echter: we kunnen twee stappen exacter zijn. Hieron
der staat een tabel waarin per provincie wordt aange
geven welkewinstwe in februari verwachtten, en welke 
winst bij de raadsverkiezingen we nu - op basis van de 
6-september uitslagen - zouden mogen verwachten. 

prognose schatt ing 
febr.'89 nov.'89 verschil 

Groningen 14 18.6 + 4.6 
Friesland 20 45 + 25.0 
Drenthe 14 16 + 2.0 
Overijssel 13 15 ' + 2.0 
Gelderland 13 11 - 2.0 
Flevoland 9 7 - 2.0 
Utrecht 8 11 + 3.0 
Noordholland 8 19 + 11.0 
Zuidholland 10 18 + 8.0 
Zeeland 12 17.5 + 5.5 
Noordbrabant 11 18 + 7.0 
Limburg 12 31 + 19.0 
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Plakkers gezocht in Oost-Neder/and (Foto: M. EIbers) 

De extra grote winst t.O.V. de prognose ligt provinci
aal dus vooral in Friesland, limburg en Noordholland. 
Flevoland en Gelderland blijven achter bij de prog
nose. 

Nog exacter is een vergelijking tussen de uitslagen 
en de prognose per gemeente. Deze excercitie hebben 
we voor 260 gemeenten uitgevoerd. Het resultaat ziet u 
hieronder. 

Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
Utrecht 
Noordholland 
Zuidholland 
Zeeland 
Noordbrabant 
Limburg 

% gem. waar de 
uitslag nu al 
hoger dan 

progn. 
50 
80 
50 
34 
33 
40 
58 
82 
70 
44 
74 
72 

% gem. lager 
50 
10 
50 
66 
67 
60 
42 
18 
30 
56 
26 
28 

aantal gem. 
10 
10 
8 
12 
31 
5 

24 
39 
66 
9 

35 
11 

260 

In 50% van de gem. is D66 nu al groter dan was 
voorspeld 

De prognose zit derhalve vooral in Friesland en 
Noordholland, en ook in Limburg, Noordbrabant en 
Zuidholland aan deveilige kant. Ofde potentiële zetels 
rekentechnisch ook behaald zullen worden in Overijs
sel, Gelderland, Flevoland en Zeeland is wat meer de 
vraag. Of de zetels daadwerkelijk behaald zullen 
worden is primair een organisatorisch en recru
teringsvraagstuk. 

Conclusie 

De conclusie van dit korte perspectief kan zijn : wat 
meer stevigheid in de vaste aanhang, de bolwerken 
blijven dezelfe en er kan redelijke winst geboekt wor
den bij de raadsverkiezingen, met één kanttekening: 
Oost-Nederland, let op uw D66-zaak! 

* De auteur is lid van de redactie. 


