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Groeikansen voor D66 
FRED TOPPEN EN KEES METZ* 

1. Inleiding 

Geen andere partij heeft in de loop van haar bestaan zo 
te maken gehad met fluctuaties als D66. Als wordt 
gekeken naar het aantal door D66 behaalde kamerze
tels sinds 1967, blijkt dat overduidelijk: 

1967 7 zetels 
1971 11 
1972 6 
1977 8 
1981 17 
1982 6 
1986 9 

En dat, terwijl D66 doorveel kiezers altijd als de tweede 
partij van hun keuze genoemd wordt. Dat is voor een 
partij heel frusterend. 

Het is dan ook zaak te proberen van die tweede 
voorkeur een eerste te maken, te meer omdat D66 al 
twee keer moest bewijzen en heeft bewezen een blij
vende factor in de Nederlandse politiek te zijn. Er is 
blijkbaar behoefte aan een partij als D66, ondanks 
verwijten van andere partijen dat ze 'onduidelijk' zou 
zqn. 

Een onduidelijkheid die overigens door de gemid
delde kiezer niet als zodanig wordt ervaren: uit een 
onderzoek naar de vraag waar men vi ndt dat D66 staat 
op een links-rechts-schaal, blijkt dat men de partij 
eigenlijk goed weette plaatsen, namelijkaltijd iets links 
van het midden! ("De strijd om de meerderheid", door 
Cees van den Eijk en Philip van Praag jr. (red.), uitg. CT
Press, 1987, p. 130.) 

Binnen D66 leven bepaalde ideeën over de aan
hang van de partij, over het soort kiezers dat D66 trekt. 
Aan de hand van de uitslagen van de verkiezingen voor 
de Provinciale Staten in 1982 en 1987 en de Tweede 
Kamerverkiezingen in 1986, zal geprobeerd worden 
een samenhang te ontdekken op basis waarvan con
clusies getrokken kunnen worden waar D66 zich in de 
toekomst op zou moeten richten om haar aanhang uitte 
bouwen en, wat nog belangrijker is, vast te houden. 

De veronderstellingen omtrent de D66-aanhang 
leiden ertoe dat drie factoren onderzocht zullen wor
den: de relatie met andere partijen, de urbanisatie
graad en de relatie met de opkomst. Daarvoor zijn de 
resultaten van de drie genoemde verkiezingen voor de 
gemeenten in de provincie Utrecht bestudeerd. 

* Fred Toppen is werkzaam op het Geografisch 
Instituut van de Rijksuniversiteit Utrecht en lid van de 
PvdA. Kees Metz is fractievoorzitter voor D66 in de 
gemee,nteraad van Utrecht. 

Overigens gaat het niet alleen om puur statistische 
verbanden, getracht zal worden om ook een politieke 
interpretatie te geven. 

2. Verkiezingen als geografisch studieobject 

Verkiezingsgeografie is een spaarzaam belichtonder
deel van de geografie. Zo er al aandacht aan wordt 
besteed, gebeurt ditveelal in het kadervan de politieke 
geografie. Desondanks bestaat er een lange traditie 
op het gebied van het In kaart brengen van 
verkiezingsuitslagen (Mik en Stikkelbroek, Verkiezin
gen in Rotterdam, Nederlandse Geografische Studies, 
nr. 1, 1985). Mik en Stikkelbroek geven drie thema's 
aan waarop de verkiezingsgeografie zich richt: 

de ruimtelijke spreiding van het stemgedrag; 
- de achtergronden van het stemgedrag en 
- effecten van de ruimtelijke indeling van stemge-
bieden. 
Bij de ruimtelijke spreiding van het stemgedrag wordt 
gepoogd inzicht te verkrijgen in de ruimtelijke pa
tronen van het stemgedrag. Dit inzicht wordt over het 
algemeen verkregen door de bestudering van kaart
materiaal en enkele relevante statistische methodes. 

Bij de bestudering van de achtergronden van 
verkiezingsgedrag probeert men enerzijds het stemge
drag te verklaren uit ruimtelijke patronen van andere 
variabelen en anderzijds uit het proces van besluitvor
ming van de kiezer. 

De effecten van de ruimtelijke indeling van stemge
bieden hebben betrekking op de mate waarin de 
gebiedsindeling bij verkiezingen van invloed is op de 
uiteindelijke zetelverdeling in een volksvertegenwoor
diging. Dit is metnamevan belang als ergeen sprake is 
van evenredige vertegenwoordiging zoals in Neder
land. Wel moet worden opgemerkt dat juist bij verkie
zingen van Provinciale Staten deze effecten van inde
ling van stemgebieden van belang kan zijn, gezien de 
getrapte methode van verkiezing van de Eerste Kamer. 

Deze getrapte verkiezing geschiedt zodanig dat de 
stemmen van de Statenleden in de diverse provincies 
een verschillend gewicht krijgen al naar gelang het 
inwoneraantal van de betreffende provincies. 

Deze bijdrage is vooral beperkt tot de beschrijving 
van de ruimtelijke spreiding van het stemgedrag en het 
belichten van een mogelijke samenhang met een enke
le achtergrondvariabele. Een van de achtergronden 
waarvan desamenhang zal worden geanalyseerd is de 
urbanisatiegraad van de gemeenten in de provincie . 
Utrecht. Alhoewel juist in verband met de getrapte 
verkiezingen voor de Eerste Kamer een analyse naar 
de invloed van kiesgebieden de aandacht verdient, is 
dit pas interessant indien de analyse zich uitstrekt over 
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de provinciegrenzen. Deze uitbreiding past niet in het 
kader van deze bijdrage. 

3. Hetmateriaal 

Bij de analyse van de uitslagen zal centraal staan de 
Provinciale Statenverkiezingen in maart jl. Tervergelij
king zullen de uitslagen van de Statenverkiezingen van 
1982 in de analyse worden betrokken. Tevens zullen de 
uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen worden 
bezien teneinde enkele recente trends aan te kunnen 
geven. Het betreft steeds de uitslagen voor de 48 
gemeenten van de provincie Utrecht. Het onderzoek 
gaf aanleiding om ook enkele uitslagen van verkiezin
gen voor de stad Utrecht te bespreken. De te beant
woorden vragen over de relatie van de uitslagen van 
D66 met de uitslagen van andere partijen, de opkomst 
en de urbanisatiegraad, zullen deels worden gegeven 
aan de hand van statistische technieken en deels door 
middel van de beschrijving van enkele interessante 
kaartbeelden . 

-i. De ontwikkeling van D66 tot aan de 
Statenverkiezingen van 1987 

Alvorens het materiaal nader te bezien eerst een korte 
beschrijving van deontwikkelingvan D66 in de periode 
1981-1987. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 
1981 haalt de partij 17 zetels en gaat deel uitmaken van 
een CDA-PvdA-D66-kabinet, waar D66 de door haar 
gepropageerde brugfunctie tussen de twee andere, 
veel grotere, partijen niet weet waar te maken, onder 
meer als gevolg van de persoonlijke tegenstellingen 
binnen het kabinet. In mei 1982 nemen de PvdA-minis
ters ontslag; CDA en D66 regeren samen door in een 
minderheidskabinet tot nieuwe verkiezingen in het 
nalaar. 

De deelname aan dit minderheidskabinet leidt tot 
heftige discussie tussen de drie ministers die deel uit 
maken van het gevallen kabinet, maar ook binnen de 
Tweede Kamerfractie. Omdat een verdeelde opstel
ling door de kiezer zeker afgestraft zal worden, wordt 
de lijn van politiek leider Jan Terlouw uiteindelijk 
richttinggevend en daarmee deelname aan een kabi
net geprolongeerd. De partij reageert desondanks 
zeer verdeeld en de kiezerstraft D66 in september 1981 
af: het zetelaantal daalt van 17 naar 6. Waarbij ondui
delijk is ofde kiezer het in het kabinet blijven dan wel de 
interne verdeeldheid veroordeelt. 

Jan T erlouw verlaat de pol itiek, D66 blijft gedesïllu
sioneerd achter. De nieuwe fractieleider Maarten 
Engwirda krijgt een vreselijke klus te klaren: doorgaan 
met iets waar weinigen, ook binnen D66, nog vertrou-

wen in hebben. Bij de Europese verkiezingen van 1984 
lijkt D66 weggevaagd te worden. 

Dit is aanleiding voor een een groep zittende Raads
en Statenleden en de Eerste Kamerfractie onder leiding 
van Hans van Mierlo, om te pogen een nieuw elan te 
doen ontstaan. 

De·boodschap is duidelijk: het kan niet zo zijn dat er 
voor een redelijke, constructieve partij als D66 geen 
plaats in de Nederlandse politiek is. Het verdwijnen 
van D66 zou een verarming zijn, iets wat je niet van 
iedere partij kunt zeggen. 

In juni 1985 komt Van Mierlo met de uitgangspunten 
voor de toekomst van D66, 'een reden van bestaan', 
maar wat nog veel belangrijker is, hij deelt mee be
schikbaartezijn als lijsttrekkervoorde Tweede Kamer
verkiezingen van het jaar daarop. De reacties zijn 
enorm. Niet alleen ontstaat er inderdaad een nieuw 
elan en krijgen de meeste D66-ers er weer vertrouwen 
in, in de opiniepeilingen wordt de partij direct ander
half tot twee keer zo groot en, wat wezenlijker is, zij 
weet zich op dit nieuwe peil te handhaven tot de 
Gemeenteraadsverkiezingen van 1986. Bij die verkie
zingen blijkt D66 weer helemaal terug te zijn. Alsof de 
kiezers daarvan eerst een bevestiging wilden hebben 
gaat D66 in de peilingen na de raadsverkiezingen 
stijgen en haalt vervolgens negen zetels bij de Tweede 
Kamerverkiezingen. 

D66 komt niet in het kabinet, maar weet zich in de 
opiniepeilingen te handhaven. De definitieve (?) her
bevestiging van D66 als factor in de Nederlandse 
politiek komt dan met de Provinciale Staten
verkiezingen van 1987, als de partij het equivalent van 
10 kamerzetels behaalt. 

Ten aanzien van de drie verkiezingen welke hier 
worden bekeken, moet dan ook de volgende kantteke
ning worden gemaakt. Bij de Statenverkiezingen van 
1982 was D66 op de terugweg van 17 naar 6 kamerze-
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Figuur 1: De percentages voor D66 bi; de 
verkiezingen van 1977 tot 1987. 
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tels, maarstond nog relatief hoog, vergelijkbaar met 12 
kamerzetels. De resultaten van de laatste Staten
verkiezingen laten in vergelijking daarmee dein ook 
altijd een verlies zien. Daarvoor is het staatje in figuur 1 
illustratief met de door D66 bij verkiezingen behaalde 
percentages tussen mei 1977 en maart 1987. 

Een anderpuntom te bedenken als de resultaten van 
de Statenverkiezingen 1987 voor de provincie Utrecht 
worden bekeken, is dat Utrecht in vergelijking met de 
andere provincies een positieve uitschieter is. D66 
herstelt zich in Utrechtsnellerten opzichte van 1982 dan 
in andere provincies (zie tabel 1 ). Hierop wordt bij de 
conclusies nog teruggekomen. 

Tabel 1: Percentages D66 Statenverkiezingen 1982 en 
1987 per provincie 

provincie % D66 1987 % D66 1982 verschil 

Groningen 5.9 6.8 -0.9 
Friesland 4.4 5.8 -1.4 
Drenthe 5.6 8.1 -2.5 
Overijssel 5.3 7.9 -2.6 
Gelderland 6.3 8.4 -2.1 
Utrecht 8.3 9.1 -0.8 
Noord-Holland 8.3 9.3 -1.0 
Zuid-Holland 7.7 9.0 -1.3 
Zeeland 5.7 6.9 -1 .2 
Noord-Brabant 6.1 8.2 -2.1 
Limburg 4.2 6.9 -2.7 

N.B. De in 1982 niet bestaande provincie Flevoland is 
buiten beschouwing gelaten, omdat het bevolkings
aantal en de bevolkingssamenstelling daar sinds 1982 
wel erg rigoureus zijn veranderd. 

Tenslotte moet worden opgemerkt dat in de periode 
1982-1987 in de provincie Utrecht geen gemeentelijke 
herindeling heeft plaatsgevonden, hetgeen de analyse 
van de ruimtelijke spreiding van de verkiezingsuitsla
gen vergemakkelijkt. 

5. Een analyse van de verkiezingen 

5.1. Inleiding 

De uitslag van de Statenverkiezingen zoals deze in 
figuur 2 staat weergegeven, blijkt een afspiegeling te 
zijn van de landelijke uitslagen. Hierbij vertoont D66 
een achteruitgang ten opzichte van 1982, evenals de 
VVD, klein links en klein rechts. De PvdA en in mindere 
matevan hetCDAhebben sinds 1982winstgeboekt. De 
veel besproken winst van klein links is slechts af te 
leiden uit een vergelijking met de Tweede Kamer
verkiezingen in 1986. Het is echter gebruikelijk dat bij 
verkiezingen voor Gemeenteraad en Provinciale Sta-
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Figuur 2: Uitslag Statenverkiezingen 1987, 
stemmenverdeling provo Utrecht '82, '87 
(percentage geldige stemmen Eer partiO 

ten de kleinere partijen winst boeken, terwijl bij Tweede 
Kamerverkiezingen deze winst weer aan de grotere 
partijen (met name VVD en PvdA) moet worden ingele
verd. In dit opzicht is het verlies van klein links ten 
opzichte van 1982 meer reden tot bezorgdheid voor 
klein links, dan dat de winst vergeleken met 1986 reden 
tot vreugde is. 

5.2. De spreiding van de uitslagen in de 
provincie Utrecht 

De spreiding van de verkiezingensuitslagen wordt 
besproken aan de hand van een aantal kaarten. In 
figuur 3 is een basiskaart gegeven met de 48 gemeen
ten van de provincie Utrecht. 
In figuur 4 worden de uitslagen van D66 voor de 
Statenverkiezingen in 1987 in kaartgebracht. De uitsla
gen van D66 variëren van 0.2% (Polsbroek) tot 11.4 % 
(Eemnes) . Uit het kaartbeeld bi ijkt dat de meeste uitsla
gen liggen tussen 8.6 en 11.4 % en dat de betreffende 
gemeenten vrijwel aaneengesloten in het midden van 
de provincie liggen. In een later stadium wordt inge
gaan op de eventuele samenhang met een factor als 
urbanisatiegraad. Nu al kan worden geconcludeerd 
dat in het westelijke weidegebied de meeste gemeen
ten lagere scores voor D66 hebben. 
In figuur 5 wordt het winst-verlies saldo voor D66 in 
beeld gebracht voor de uitslagen van de Staten
verkiezingen in 1987 ten opzichte van 1982. Een eerste 
conclusie is dat in de provincie D66 over het algemeen 
met een verlies is geconfronteerd. Dit verlies heeft 
kunnen oplopen tot zo'n 4 % in gemeenten als Harme
len, Willeskop, Cothen en Renswoude. Desondanks 
heeft er in 14 gemeenten een toename van het %066 
plaatsgevonden, met in de gemeente Driebergen-Rijs
sen burg en Breukelen de grootstewinst (respectievelijk 
1.8 en 1.4%). Het kaartbeeld van winst en verlies geeft 
zo op het oog een nogal gespreid beeld. Wellicht dat 
een later aan te geven relatie met de urbanisatiegraad 
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1 Abcoude 
2 Amerongen 
3 Amersfoort 
4 Baarn 
5 Benschop 
6 Bilt, De 
7 Breukelen 
8 Bunnik 
9 Bunschoten 

10 Cothen 
11 Doorn 
12 Driebergen-Rijsenburg 
13 Eemnes 
14 Harmelen 
15 Houten 
16 Kamerik 
17 Kockengen 
18 Langbroek 
19 Leersum 
20 Leusden 
21 Linschoten 
22 Loenen 
23 Loosdrecht 
24 Lopik 

25 Maarn 
26 Maarssen 
27 Maartensdijk 
28 Montfoort 
29 Mijdrecht 
30 Nieuwegein 
31 Nigtevecht 
32 Oudewater 
33 Polsbroek 
34 Renswoude 
35 Rhenen 
36 Snelrewaard 
37 Soesi 
38 Utrecht 
39 Veenendaal 
40 Vinkeveen en Waver 
41 Vleuten- De Meern 
42 Willeskop 
43 Wil nis 
44 Woudenberg 
45 Wijk bij Duurstede 
46 Ijsselstein 
47 Zegveld 
48 Zeist 

Figuur 3: De gemeenten in de provincie Utrecht. 
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Figuur 4: Percentage D66 Provinciale Staten 7987, 
per gemeente in de provincie Utrecht. 
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Figuur 5: Winst/verlies D66 Provinciale Staten 
7982/7987 per gemeente in de provincie 
Utrecht. 
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Figuur6: Winst/verlies D66 Tweede Kamer 7986. 
Provinciale Staten 7987 per gemeente in de 
provincie Utrecht. 

een nadere analyse van het kaartbeeld mogelijk 
maakt. 
Teneinde ook de ontwikkelingen sedert de jongste 
Tweede Kamerverkiezingente bezien is dit infiguur6 in 
kaart gebracht. Dit kaartbeeld illustreert duidelijk de 
eerder aangegeven ontwikkeling van D66 in deafgelo
pen jaren. (Zie bijvoorbeeld figuur 1) . Alhoewel D66 
vergeleken met de vorige Statenverkiezingen over het 
algemeen een verlies heeft geleden, blijkt dat het 
dieptepunt (tussen 1982 en 1986) is gepasseerd en dat 
de stijgende lijn bij de Tweede Kamerverkiezingen 
1986 is voortgezet bij de Statenverkiezingen van 1987. 

Vier gemeenten 'verzetten' zich tegen deze trend, 
namelijk Polsbroek, Willeskop, Cothen en Langbroek. 
In de overige 44 gemeenten is de groei over het 
algemeen marginaal (0 tot 1.4%, 24 gemeenten) of 
redelijk (1.4 tot2.8%, 17 gemeenten). In de gemeenten 
Abcoude, Nigtevecht en Eemnes is de groei meer dan 
2.8%. Generaliserend kan geconcludeerd worden dat 
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de grootste winst vooral in het noorden en noord
oosten von de provincie heeft ploatsgevonden. 

5.3. De spreiding van de uitslagen in vergelijking 
met andere partijen 

Naast een beschrijving van de winst en het verlies aan 
de hand van kaartbeelden, kan een en ander ook in 
statistische maten worden uitgedrukt. Met behulp van 
variatiecoëfficiënten zal een vergelijking worden ge
maakt van de spreiding van de uitslagen in 1982, 1986 
en 1987 met de volgende partijen: CDA, VVD en PvdA. 
Door gebruik te maken van variatiecoëfficiënten is het 
mogelijk de spreiding van de uitslagen van verschillen
de partijen over gebieden (gemeenten) te vergelijken . 
Deze maat geeft de standaardafwijking aan als per
centage van het gemiddelde van de scores voor alle 
gemeenten, waardoor de variatiecoëfficiënten van de 
vier partijen onderling vergelijkbaar worden. Hoe 
hoger de score van de coëfficiënt, des te ongelijkmati
ger zijn de uitslagen over de 48 gemeenten van de 
provincie verdeeld. 

In tabel 2 staan de variatiecoëfficiënten weergege
ven voor de 48 gemeenten voor de jaren 1982, 1986 en 
1987. 

Tabel 2: Variatiecoëfficiënten voor 48 gemeenten in drie 
verkiezingsiaren 

variatiecoëfficiënt 
PS TK PS 

partij 1982 1986 1987 

CDA 25 23 25 
VVD 34 29 28 
PvdA 38 39 41 
D66 37 33 27 

Bij vergelijkingvan de drieverkiezingen voor D66 blijkt 
dat de uitslagen voor D66 de neiging hebben om in de 
loop van de jaren meer gelijkmatig over de gemeenten 
gespreid voor te komen. De variatiecoëfficiënt daalde 
van 37 in 1982 tot 27 in 1987. Van de andere besproken 
partijen blijft de spreiding van het CDA constant, ver
toont de VVD, evenals D66 een afname en blijkt bij de 
PvdA de variatie in de uitslagen te zijn toegenomen. 

Op welke wijze kunnen deze gegevens worden 
geïnterpreteerd? Het blijkt voor D66 dat een trend 
zichtbaar is waarbij de behaalde percentages een 
gelijkmatiger patroon vertonen, met minder extreem 
hoge en/of extreem lage scores. In 1987 leidt deze 
trend tot een opvallend groot aantal gemeenten (19) 
meteen score tussen de 8.6 en 11.4 % of tussen de 5.8 en 
8.6% {l3). D66 mag zich blijkbaar verheugen in een 

procentueel vergelijkbare aanhang in de gemeenten 
en de fI uduaties van de percentages i n de versch i Ilende 
gemeenten nemen in de periode 1982-1987 af. Dit in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld de PvdA, welke partij 
wordt geconfronteerd met een toenemende concentra
tie van zijn stemmen (of beter gezegd : de hogere 
percentages) in een beperkt aantal gemeenten. Voor 
CDAen VVD geldt ongeveer hetzelfde als D66, tenmin
ste in zoverre het beeld van 1987 wordt bekeken. 

5.4. De samenhang met de spreiding van 
uitslagen van andere partijen 

Door middel van correlatiecoëfficiënten kan de uitslag 
voor D66 worden vergeleken met die van andere 
partijen. De correlatiecoëfficiënten geven aan in hoe
verre de ruimtelijke patronen van de uitslagen van de 
afzonderlijke partijen samenhangen. Deze samen
hang wordt berekend door paarsgewijs de scores van 
twee partijen te vergelijken en een gemiddelde afwij
king vast te stellen. Op deze wijze wordt nagegaan of 
ideeën over mogelijke samenhangen tussen de ruimte
lijke patronen van uitslagen van partijen overeen ko
men met de feitelijke uitslagen van 1982,1986 en 1987. 

In tabel 3 zijn correlatiecoëfficiënten weergegeven 
voor de Statenverkiezingen in 1982 en 1987 en de 
Tweede KÇlmerverkiezingen in 1986. 

Tabel 3: Correlaties Provinciale Statenverkiezingen In 

drie verkiezingsiaren 

a. correlaties Provinciale Statenverkiezing 1982 

partij CDA WD PvdA D66 

CDA 1.0 
VVD -0.58 
PvdA -0.69 
D66 -0.52 

1.0 
0.36 
0.57 

1.0 
0.64 

b. correlaties Tweede Kamerverkiezingen 1986 

partij 

CDA 
VVD 
PvdA 
D66 

CDA 

1.0 
-0.56 
-0.79 
-0.68 

WD 

1.0 
0.15 
0.57 

PvdA 

1.0 
0.63 

c. correlaties Provinciale Statenverkiezingen 1987 

partij CDA 

CDA 1.0 
VVD -0.52 
PvdA -0.75 
D66 -0.68 

WD 

1.0 
0.21 
0.65 

PvdA 

1.0 
0.61 

1.0 

D66 

1.0 

D66 

1.0 



Bij de interpretatie van deze correlatiecoëfficiënten 
moet in ogenschouw worden genomen dat de scores 
variëren tussen de -1 en de + 1, waarbij - 1 en + 1 
duiden op respectievelijk een volledig negatief dan wel 
een positief verband en waarbij een score van 0 de 
afwezigheid van enig verband aangeeft. Benadrukt 
dient ook te worden dat de correlatiecoëfficiënt alleen 
aangeeft in welke mate en in welke richting er sprake is 
van een verband. Over een eventuele oorzakelijke 
relatie tussen de spreidingspatronen van twee partijen 
wordt geen inzicht gegeven. 

In bovenstaande tabellen komen steeds dezelfde ver
houdingen tot uiting. Aanwezige verschillen zijn slechts 
marginaal. Voor wat betreft D66 blijktde spreiding van 
de uitslagen over de 48 Utrechtse gemeenten het meest 
overeen te komen met de spreidingen voor PvdA en 
VVD. De correlatie D66-CDA is negatief, hetgeen 
betekent dat het spreidingsbeeld van beide partijen 
tegengesteld blijktte zijn, ofwel dat in gemeenten waar 
D66 relatief hoog scoort, het CDA laag scoort en 
andersom. -

Uit een eerdere analyse van de · Tweede Kamer
verkiezingen in 1986 voor de provincie en de gemeente 
Utrecht (Ottens, Hartsen Loman, Stemgedrag in stad en 
regio Utrecht, Tweede Kamerverkiezingen 1986, Geo
grafisch Instituut Utrecht, 1986) blijkt een opvallende 
tegensteling tussen de correlaties op gemeenteniveau 
en op provincieniveau. Alhoewel het uitgangspunt was 
om de uitslagen alleen voor de provincie als geheel te 
beschouwen, is deze tegenstelling interessant om na
der op in te gaan. Opvallend bleek in 1986 de negatie
ve samenhang tussen de spreiding van de uitslagen van 
PvdAen D66 in destad Utrecht, terwijl dezesamenhang 
positief was voor de provincie Utrecht. Deze constate
ring was aanleiding om deze verschillen tussen stad en 
provincie ook voor 1987 (en 1982) in de analyse te 
betrekken. Uittabel4 blijkt dat hetzelfde fenomeen zich 
inderdaad ook in 1987 weer voordoet. De correlatie 
tussen de spreidingspatronen van D66 en de PvdA voor 
de stad Utrecht (waarbij de ruimtelijke spreiding is 
gemeten over 14 buurten) bleek in 1987 -0.78 te zijn, 
terwijl deze correlatie voor de provincie + 0.61 be
droeg. Dit betekent dat, terwijl voor de 48 Utrechtse 
gemeenten als geheel blijkt dat de spreidingspatronen 
van D66 en PvdA redelijk overeenkomen, deze 
spreidingspatronen voor de 14 buurten van de stad 
Utrecht tegengesteld zijn. Anders geformuleerd: in de 
stad Utrecht gaan lage scores van de PvdA samen met 
hoge scores van D66 en andersom, terwijl voor de 
provincie in het algemeen geldt dat lage scores voor de 
PvdA samengaan met lage scores voor D66. Daar dit 

beeld opgaat in alle drie de verkiezingsjaren, wordt 
deze constatering duidelijk onderbouwd. 

Deze constatering illustreert in ieder geval treffen 
datconclusies die gelden voor een bepaald niveau van 
onderzoek (bijv. de provincie) niet klakkeloos kunnen 
worden vertaald naar eenheden van lager niveau (een 
gemeente met zijn buurten). Op beide niveaus spelen 
verschillende processen die leiden tot een bepaald 
beeld. Een mogelijke verklaring voor de geconsta
teerde verschillen kan zijn dat binnen een linkse ge
meente als Utrecht het beeld van de linkse partijen zich 
duidelijker differentieert per buurt, terwijl op het 
provinciaal niveau meer sprake is van wel of niet linkse 
gemeente, waarbij de 'linksheid' wordt bepaald door 
een bijdrage van alle 'linkse' partijen . 

Tabel 4: Correlatie stad Utrecht 1982, 1986 en 1987 
(gemeten voor de spreiding over 14 buurten) 

PS 1982 
partij CDA WD PvdA D66 
CDA 1.0 
VVD 0.0 1.0 
PvdA 0.0 -0.9 1.0 
D66 -0.2 0.3 -0.3 1.0 

TK 1986 
partij CDA WD PvdA D66 
CDA 1.0 
VVD 0.1 1.0 
PvdA -0 .4 -0.9 1.0 
D66 -0.1 0.8 -0.8 1.0 

PS 1987 
partij CDA WD PvdA D66 
CDA 1.0 
VVD 0.1 1.0 
PvdA -0.1 -0.9 1.0 
D66 -0.1 0.7 -0.8 1.0 

5.5. De samenhang met de opkomst 

Voor de Statenverkiezingen in 1982 en 1987 zal kort 
worden ingegaan op de relatie met de opkomst. Ook 
hierbij zullen vergelijkbare cijfers worden gegeven 
voor CDA, VVD en PvdA om de cijfers voor D66 beterte 
kunnen plaatsen. In tabel5 zij n de correlatiecoëfficiën
ten met de opkomst aangegeven. 

Hetblijktdatbehalve D66 ook VVD en PvdA in beide 
verkiezingsjaren een negatieve samenhang vertoon 
den met de opkomstpercentages in de 48 gemeenten. 
De negatieve relatie VVD-opkomst is echter nauwelijks 
significant te noemen. De PvdA heeft de meest sterke 
negatieve relatie met de opkomst. Ogenschijnlijk is 
deze conclusie in tegenspraak met het algemeen 
geldende beeld dat de PvdA gunstig scoort bij hoge 
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Tabel 5: Correlaties metde opkomst 

partij 

CDA 
VVD 
PvdA 
D66 

PS 1982 

0.3 
-0.1 
-0.7 
-0.4 

PS 1987 

0.4 
-0.1 
-0.7 
-0.5 

opkomstcijfers. Deze tegenstijdigheid is echter slechts 
schijn. Bij een totale, hoge landelijke opkomst zal de 
PvdA relatief veel stemmen halen. Dit hangt echter met 
name samen met het feit dat bij een dergelijke hoge 
opkomst de percentages in de gemeenten met toch al 
een grote PvdA nog groter zullen zijn . Echter kenmer
kend voor o.a. de Statenverkiezingen is de vaak gerin
ge opkomst in 'PvdA' -gemeenten en de vaak nog 
redelijke opkomst in 'CDA' -gemeenten. 

Ook de bewerking dat een hoge opkomst positief 
zou zijn voor een partij als D66 moet tegen dit licht 
worden bezien. Een hogere opkomst zou met name 
positief werken in gemeenten waar D66 toch al redelijk 
sterk staat (meer D66-ers gaan stemmen), waardoor 
voor alle gemeenten samen D66 tot een hoger to
taalpercentage zal komen. Dus, alhoewel duidelijk is 
dat in gemeenten met hoge opkomstpercentages D66 
in vergelijking met andere gemeenten minder goed 
scoort, kan voor de provincie als geheel een hoge 
opkomst van belang blijken te zijn voor D66. 

5.6. De relatie met de urbanisatiegraad 

De mate van verstedelijking wordt vaak als een be
langrijke factor beschouwd bij de interpretatie van 
verschillen in verkiezingsuitslagen. Het spreekt voor 
zich dat de definitie van urbanisatiegraad van belang is 
bij de bepaling van eventuele samenhangen. Veelal 
wordt gebruik gemaakt van de officiële indeling naar 
urbanisatiegraad uit 1971, waar ingedeeld wordt naar 
A, Ben C-gemeenten. Aan de hand van deze indeling 
zou echter binnen een provincie als Utrecht nauwelijks 
enig onderscheid naar urbanisatiegraad gemaakt 
kunnen worden. 

Behalve dit geringe onderscheidinsgvermogen zijn 
twee andere argumenten aan te voeren om een aange
paste indeling te hanteren. Ten eerste is de indeling van 
1971 verouderd. In de provincie Utrecht zijn aantoon
baar gemeenten in de periode 1971-heden aanzienlijk 
veranderd (Houten, Maarssen, Nieuwegein, als meest 
aansprekende voorbeelden). Daarnaast zijn wij van 
mening dat in een aantal gevallen de indeling niet reëel 
is (bijvoorbeeld de gemeente Oudewater als stedelijke 
gemeente is toch moeilijk te verdedigen door slechts te 
verwijzen naar haar stadsrechten). . 

Om deze redenen is de volgende indeling gekozen, 
waarbij onderscheid is gemaakt tussen steden, 
groeikernen, forensengemeenten, en plattelandsge
meenten (tabel 6). De aldus gemaakte indeling naar 
urbanisatiegraad wordt in verband gebracht met de 
percentages voor D66 in 1982 en 1987. Deze percenta
ges worden eerst in vier klassen van zo gefijk mogelijke 
omvang (12 gemeenten) ingedeeld. In tabel 7 zijn twee 
kruistabellen opgenomen (7a en 7b) die respectievelijk 
de verhoudingen weergeven voor 1982 en 1987. 

Tabel 6: Indeling gemeenten naar urbanisatiegraad 

grote steden groeikernen 

Amersfoort 
Utrecht 
Zeist 

Houten 
Maarssen 
Nieuwegein 

forensen
gemeenten 

Abcoude 
Baarn 
Breukelen 
Bunnik 
DeBilt 
Doorn 
Driebergen-R. 
Leersum 
Leusden 
Loenen 
Loosdrecht 
Maarn 
Mijdrecht 
Soest 
Ijsselstein 
Veenendaal 
Vinkeveen 
Wijkbij 
Duurstede 

plattelands
gemeenten 

Ame rongen 
Benschop 
Bunschoten 
Cothen 
Eemnes 
Harmelen 
Kamerik 
Kockengen 
Langbroek 
Linschoten 
Lopik 
Maartensd i jk 
Montfoort 
Nigtevecht 
Oudewater 
Polsbroek 
Renswoude 
Rhenen 
Snelrewaard 
Vleuten / De 
Meern 
W illeskop 
W ilnis 
Woudenberg 
Zegveld 

Uitdecijfersvan tabel7 kan worden afgeleid dat zowel 
in 1982 als in 1987 veel plattelandsgemeenten lage 
percentages voor D66 vertoonden. In de grote steden 
en de groeikernen zijn de scores voor D66 terug te 
vinden in de hoogste twee klassen (dus respectievèlijk 
in 19828.3% of hoger en in 19877.7% of hoger). Bij de 
forensengemeenten is het beeld meerged ifferentieerd, 
alhoewel ook in deze categorie de hogere scores 
domineren. 

Het is interessant om na te gaan in hoeverre er 
verschillen zijn tussen 1982 en 1987 voor wat betreft de 
relatie p~rcentage D66-urbanisatiegraad. Opvallend 
is dat het hierboven geschetste beeld wordt versterkt, 
wat inhoudt dat in 1987 vrijwel alle plattelandgemeen
ten een laag percentage D66 hadden en dat meer 
forensengemeenten in een hogere klasse terecht zijn 
gekomen. 

De enkele forensengemeenten met lage percenta
ges voor D66 in 1982 en 1987 blijken Veenendaal, 
Mijdrechten Vinkenveen te zijn. Naaronze mening zijn 
vooral Veenendaal en Mijdrecht in feite moeilijk in te 
delen en is de aanduiding als forensengemeenten 
aanvechtbaar. Dit onderstreept des te meer de conclu
sie dat vooral in de forensengemeenten D66 zich goed 
manifesteert. 

In tabel8zijn voordeviergroepen gemeenten totaalcij
fers gegeven voor wat betreft het aantal stemmen op 
D66 in 1982 en 1987. Uit deze tabel blijkt dat het 
percentage door D66 behaalde stemmen in de drie 
grote steden en in de plattelandsgemeenten dalend is . 
Vooral de groei van het percentage stemmen behaald 
in forensengemeenten is opvallend, hetgeen bovenver
melde conclusie over het belang van deze gemeenten 
voor D66 andermaal aantoont. 



Tabel 7: Aantal gemeenten noor urbanisatiegraad en 

percentage D66 

Provinciale Staten 1982 

1.6 - 6.8 - 8.3 - 9.7 -
6.1 8.1 9.6 12.8 totaal 

urbanisatie-
graad 

I 3 3 
11 1 2 3 
lil 1 4 6 7 18 
IV 11 7 3 3 24 
tataal 12 12 12 12 48 

Provinciale Staten 1987 

0.2 - 5.1 - 7.7 - 9.5 -
4.7 7.5 9.1 11.4 totaal 

urbanisatie-
graad 

I 3 3 
11 1 2 3 
lil 1 2 7 8 18 
IV 12 9 1 2 24 
totaal 13 11 12 12 48 

I = grote steden 
11 = groeikernen 
lil = forensengemeenten 
IV = plattelandsgemeenten 

6. Conclusie 

Als wij de resultaten van D66 bij de Statenverkiezingen 
van 1982 en 1986 en de Tweede Kamerverkiezingen 
van 1986 met elkaar vergelijken, en proberen de resul
taten te vertalen ten behoeve van de toekomstige 
ontwikkelingen van de partij, dan blijft het volgende: 

De veronderstelde relatie met de opkomst moet 
gedifferentieerd worden bekeken. In gemeenten met 
hoge opkomstcijfers zijn de percentages voor D66 
weliswaar aan de lage kant, echter dit neemt niet 
weg dat over het geheel genomen een hoge opkomst 
positief voor D66 uit kan werken. 

- De urbanisatiegraad van een gemeente blijft een 
belangrijke factor voor het resultaat van D66. In de 
grote steden, waar vanouds de basis van de partij 
ligt, is een extra groei niet te verwachten . 
In de plattelandsgemeenten blijft het resultaat van 
D66 vaak verachter. In absolute zin lijkt hier nietveel 
winst te boeken. D66 mag zichzelf dan een groene 
partij vinden, het platteland blijkt erg traditioneel te 
zijn en niet geneigd een vernieuwingsgezinde partij 
als D66 te steunen . D66 heeft van het platteland dus 
niet veel te verwachten. Daarentegen kan worden 
geconstateerd dat D66 zowel qua percentage als in 
absolute aantallen de beste kansen heeft in de 
forensengemeente'n en de groeikernen. 

Het aandeel dat deze gemeenten hebben in het totaal 
aantal D66-stemmers is sinds 1982 fl ink gegroeid. 

Van de relatie tot de andere grote politieke partijen 
kan gesteld worden, dat een mogelijke winst voor 
D66 vooral zal kunnen komen van de VVD en in veel 
mindere mate van PvdA en CDA. Voor VVD-ers is 
D66 nog altijd het redelijke alternatief. Als D66 die 
redelijkheid in haar politieke handelen kan blijven 
waarmaken, kan zij met name bij de echte liberalen 

Tabel 8: Stemmen voor D66 in 1982 en 1987 in 4 soorten 

gemeenten 

soort gemeente 1987 1982 
abs. % abs. % 

steden 15776 40.4 17412 41.8 
groeikernen 4802 12,3 4872 11.7 
forensen gemeenten 14095 36.1 13983 33.5 
(opvanggemeenten ) 
plattelandsgemeenten 4378 11.2 5437 13.0 

39051 100 41704 100 

in de VVD winst boeken. Overigens is winst aan de 
rechterkant van de PvdA zeker niet uitgesloten. 
Hetis duidelijk dat de marges, waarbinnen D66 in de 
toekomstwinstzal kunnen behalen, klein zijn. Grote 
veranderingen in de D66-aanhang lijken niet te 
verwachten. Het verleden heeft geleerd dat grote 
fluctaties ook niet wenselijk zijn . 

In hoeverre zijn deze trends in de provincie Utrecht te 
vertalen naar heel Nederland? Daarvoor verwijzen 
wij naar tabel 1 waar het resultaat van D66 bij de 
Statenverkiezingen van 1982 en 1987 in alle provin
cies staat aangegeven. Daaruit bleek dat het herstel 
van D66 in de provincie Utrecht het verst gevorderd 
lijkt. Constaterend dat de urbanisatiegraad in de 
provincie Utrecht een belangrijke factor is voor het 
succes van D66 en dat dit voor heel Nederland (nog) 
niet zo is' , dan lijkt het niet onlogisch te veronderstel
len, dat de groeikansen voor D66 landelijk gevon
den moeten kunnen worden in de groeikernen en de 
forensengemeenten . 

Waarbij dan met name gedacht zal kunnen wor
den aan de niet-Randstadprovincies. Het herstel ten 
opzichte van 1982 blijft in betreffende provincies tot 
dusverre achter bij de Randstad-provincies, terwijl 
bijvoorbeeld in de provincies waar het CDA traditio
neel nog steeds vrij sterk is (Overijssel, Gelderland, 
Noord-Brabant en Limburg) na een mogelijke uit
werking of verzwakking van het 'Lubbers-effect' 
extra mogelijkheden moeten zijn. De ontstane 'ruim
te' ligt rond het politieke midden, zodat hiervoor D66 
winstkansen kunnen liggen. 

* Gegevens over de situatie in heel Nederland zijn 
afgeleid uit de uitslagen reeksen in de dagbladen van 
19 maa'rt 1987. 
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