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Electorale verkenningen 
HANS JEEKEL EN MEINE HENK KLIJNSMA* 

De statenverkiezingen van vorige maand hebben 
een consolidatie van de positie van D66 
opgeleverd. Interessant is het na te gaan welke 
bevolkingsgroepen bovenmatig aan dit 
verkiezingssucces hebben bijgedragen. Centraal 
in dit artikel staat dan ook de vraag wat de 
kenmerken van de typische D66-kiezer zijn. 
Deze vraag is niet alleen uit intellectueel oogpunt 
van belang; een antwoord erop kan ook bijdragen 
aan de oplossing van het vraagstuk van de 
instabiele D66-aanhang. Wie zijn aanhangers 
kent, heeft immers meer inzicht in de 
mogelijkheden hen vaster aan zich te binden. Een 
vergelijking met enkele buitenlandse 
links-liberale zusterpartijen heeft ook als doel de 
net genoemde mogelijkheden scherper op het 
netvlies te krijgen. 

I. De aanhang van D66 

Twee golven 

Uit tabel 1 (zie p. 5) zijn twee golfbewegingen af te 
leiden. 

De eerste golf is wel bekend . Het betreft de drie 
toppen en de beide dalen die D66 in haar ruim 20-jarig 
bestaan heeft gekend . De eerste top werd bereikt bij de 
statenverkiezingen van 1970. Leverden de kamer
verkiezingen van 1971 slechts een licht verlies op, kort 
daarop zette een snelle neergang in. Bij de vervroegde 
kamerverkiezingen van 1972 verloor onze partij bijna 
de helft van haar aanhang. Nog weer twee jaar later 
werd het absolute dieptepunt bereikt: de staten
verkiezingen van 1974 resulteerden in een score van 
slechts 1,0% van de stemmen. De opheffing van D66 
leek in die tijd nabij. De op- en neergang uit de jaren 
1967 -1974 kan als de eerste cyclus van de eerste 
golfbeweging worden beschouwd. 

De inmiddels al bijna legendarische (eerste) herrij
zenis onder auspiciën van Jan Glastra van Loon en Jan 
Terlouw betekende het begin van een tweede cyclus. 
De werderopstanding kreeg gestalte in de uitslag van 
de kamerverkiezingen van 1977, waarbij het niveau 
van 1972 en 1967 al weer werd overtroffen. In de late 
jaren zeventig begon een snelle opwaartse tendens 
zich te manifesteren. Het goede resultaat van de Euro
pese verkiezingen van 1979 was hiervan het bewijs. In 
1981 bereikte D66 bij de kamerverkiezingen van dat 
jaar een vooralsnog ongeëvenaard hoogtepunt. 

* Meine Henk Klijnsma en Hans Jeekei zijn beiden lid 
van de redactie. 

Vrijwel onmiddellijk zette evenwel een nieuwe 
neergang in . De deelname aan de ongelukkige ka
binetten-Van Agt-II en -111 was hiervan de belangrijkste 
oorzaak. De uitslagen van de beide verkiezingen van 
1982 markeren deze ontwikkeling. Ofschoon het dal 
niet zo diep was als in de jaren 1972-1977, gaven de 
Europese verkiezingen van 1984 toch weinig reden tot 
vreugde. 

In 1985 begon operatie Lazarus-lil, die blijkens de 
verkiezingsuitslagen van dit jaar en vorig jaar succes
vol verloopt. De tweede cyclus die zich uitstrekte over 
de jaren 1974-1984, kon als afgesloten worden be
schouwd. D66 is inmiddels aan zijn derde cyclus be
gonnen . 

Een tweede type golfbeweging hangt nauw samen met 
het eerste type . Er bestaat niet alleen een aanzienlijke 
differentiatie in de aanhang (in kwantitatieve zin) van 
D66 naar regio; ook de landelijke trend treedt niet 
overal in dezelfde mate op. Veranderingen in de om
vang van het electoraat van D66 (zowel winst als 
verlies) manifesteren zich niet overal even sterk. Deze 
verschillen in groei en krimp blijken enig onderling 
verband te vertonen: met de nodige inventiviteit kan 
een tweede golfbeweging worden geconstrueerd. 

Bij de eerste verkiezingen waaraan D66 deelnam, 
de k.amerverkiezingen van 1967, was D66 nog een zeer 
uitgesproken randstedelijke partij . Binnen de randstad 
nam Noord-Holland vervolgens een buitengewoon 
sterke positie in. In de meeste andere provincies bleef 
onze partij ver onder het landel i jk gemiddelde, met als 
opvallende uitzondering Noord-Brabant. De staten
verkiezingen van 1970 lieten eenzelfde beeld zien, zij 
het dat in Limburg een snelle stijging begon . 

De kamerverkiezingen van 1971 trokken de scheve 
verhoudingen wat recht. De verschillen tussen de rand
stad + Noord-Brabant en de rest van het land werden 
verkleind, met dien verstande dat in Limburg de aan
was groter was dan elders. 

Anders was de situatie in 1972. De neergang mani
festeerde zich minder sterk in het noordoosten en juist 
bijzonder sterk in het zuiden. 

De exceptionele verkiezingen van 1974 laten we 
buiten beschouwing. Het begin van de tweede cyclus 
leek qua regionale verschillen erg op het begin van de 
eerste cyclus . Net als in 1967 was D66 bij de kamer
verkiezingen van 1977 bovengemiddeld sterk in de 
randstad en benedengemiddeld in de buitenprovin
cies. Anders dan 10 jaar daarvoor bleef Noord-Bra
bant dit keer benedengemiddeld. Vreemd was ook de 
uitslag in Limburg. Limburg was de enige provincie 
waar D66 verloorten opzichte van 1972. De neergang 
van de eerste cyclus zette zich in Limburg nog voort 



~...) :...:·u...o :::J.a...~ a...c~ =.:::J 3 CD ä...< !::!. ::; ~ èD 0 0 èD 3 o :::J N e.. 3 iii ' è ~ ~ ~~~~o.. -- o..o..Ö V; A~ --co CD CD , , CD , CD V> CD V> -. -- , I :::J I Cl) _. I (J) ~:::J a.. -, ... :::J(Q CD V> , __ :::J CD __ 
I I ., I CD 9.CDe..:::Jm?CD 

- - - - - -

Tabel 1: Aanhang van D66 per provincie (absoluut en relatief) , 1967-1987* 

TK67 PS 70 TK71 TK72 PS 74 TK77 PS78 EP79 TK81 PS 82 TK82 EP84 TK86 PS87 

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

Friesland: 2,4 4,1 4,1 2,8 0,5 4,4 3,4 7,1 9,5 5,8 3,2 1,6 5,2 4,4 
53,3 53,3 60,3 66,7 50,0 81,5 65,4 78,9 85,6 69,9 74,4 69,6 85,3 65,7 

Drenthe: 2,1 4,7 4,3 3,0 0,8 4,4 4,4 7,3 9,3 8,2 3,8 2,0 5,2 5,6 
46,7 61,0 63,3 71,4 80,0 81,5 84,6 81 ,1 83,8 98,8 88,4 87,0 85,3 83,6 

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

Gelderland: 3,4 5,8 5,5 3,3 0,7 4,8 4,5 8,0 10,2 8,4 4,2 2,1 5,4 6,3 
75,6 75,3 80,9 78,6 70,0 88,9 86,5 88,9 91 ,9 101,2 97,7 91,3 88,5 94,0 

Utrecht: 4,5 8,1 6,4 4,2 1,1 6,6 6,9 11 ,3 11,4 9,1 4,5 2,8 7,0 8,3 
100,0 105,2 94,1 100,0 110,0 122,2 132,7 125,6 102,7 109,6 104,7 121,7 114,8 123,9 

Noord-Hol/and: 6,9 10,7 8,5 5,3 1,4 7,3 7,1 12,0 12,4 9,3 4,5 2,8 7,7 8,3 
153,3 139,0 125,0 126,2 140,0 135,2 136,5 133,3 110,8 112,1 104,7 121,7 126,2 123,9 

Zuid-Hol/and: 5,0 9,1 8,2 4,9 1,2 6,1 6,1 10,3 12,0 9,0 4,2 2,4 7,0 7,7 
111,1 118,2 120,6 116,7 120,0 113,0 117,3 114,4 109,1 108,4 97,7 104,3 114,8 114,9 

Zeeland: 2,2 4,1 4,3 2,8 0,8 4,4 4,0 7,1 9,9 6,9 4,1 2,0 5,5 5,7 
48,9 53,3 63,2 66,7 80,0 81,5 76,9 78,9 89,2 83,1 95,4 87,0 90,2 85,1 

Noord-Brabant: 4,8 8,4 6,9 4,0 1,0 5,0 4,1 7,8 11,2 8,2 4,6 2,1 5,5 6,1 
106,7 109,1 101,5 95,2 100,0 92,6 78,9 86,7 100,1 98,8 - 107,0 91 ,3 90,2 91,1 

Limburg : 3,1 6,8 7,3 4,0 0,7 3,3 2,9 5,6 11 ,2 6,9 4,7 1,9 4,4 4,2 
68,9 88,3 107,4 95,2 70,0 61,1 55,8 62,2 100,1 83,1 109,3 82,6 72,1 62,7 

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

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

Leesvoorbeeld: Bij de statenverkiezingen van 1987 behaalde D66 in Groningen 5,9% 
van de stemmen . De u itslag in Gron i ngen bevi ndt zich daarmee op een niveau van 88,1 % 
van de landelijke score. 

• In de tabel en verder ook in het artikel zijn de gemeenteraadsverkiezingen buiten 
beschouwing gelaten. 
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daar waar overal elders in het land de victorie (en 
daarmee de tweede cyclus) al was begonnen. 

De statenverkiezingen van 1978 bevestigden dit in 
grote lijnen. Wel liet Noord-Brabant ook een Lim
burgse tendens zien . Friesland is bij alle staten
verkiezingen een geval apart en daarmee onvergelijk
baar als gevolg van de deelname van de Fryske Nas
jona Ie Party (FNP): een partij waarvan het bekend isdat 
zij juist voor D66 een geduchte concurrent vormt. 

De Europese verkiezingen van 1979 en nog sterker 
de kamerverkiezingen van 1981 brachten D66 een 
herstel in het zuiden . In beeldspraak: de opkomende 
golf van de D66-opgang bereikte in 1981 de twee 
zuidelijke provincies volledig . In dit opzicht leken de 
verkiezingen van 1981 op die van 1970-1971 : toen was 
eenzelfde golfbeweging waarneembaar. Voor het 
noorden en oosten gold dat geleidelijk de verschillen 
met de randstad kleiner waren geworden. De op
gaande golf van 1977-1981 was hier sterker dan die 
van 1967-1970. 

Manifesteerde de neergang van 1972 zich het 
sterkst in het zuiden, in 1982 was dit het geval in het 
westen . Bij de kamerverkiezingen van dat jaar werden 
Noord-Brabant en Limburg zelfs de topprovincies van 
D66. 

De Europese verkiezingen van 1984 hielden een 
herstel in van de (relatieve) positie van de randstad als 
D66-bolwerk. De teruggang was toen juist weer erg 
sterk in het zuiden . 

De kamerverkiezingen van vorig jaar waren het 
begin van een derde electorale cyclus. Net als bij de 
aanvang van detwee eerste cycli was het herstel ook dit 
maal het krachtigst in de randstad en het zwakst in het 
zuiden en het oosten. Limburg gedroeg zich precies zo 
als aan het begin van de tweede cyclus. In dit gewest 
ging D66 namelijk achteruit ten opzichte van 1982. 
Opmerkelijk wantafwijkend was de gang van zaken in 
het noorden (met name Groningen en Friesland). De 
relatieve vooruitgang bereikte hier bijna randstedelij
ke proporties. 

De verkiezingen van maart jl. vertonen grote gelij
kenis met die van 1978: net als toen bevestigden zij 
grosso modo het beeld van de kamerverkiezingen van 
het voorgaande jaar. Beide keren trad er in Limburg 
een diametrale ontwikkeling op. 

Proberen we de beeldspraak van de tweede golfbe
weging nog wat uitte werken, dan is hetzo dat D66 aan 
het begin van een nieuwe cyclus een verhoudingsge
wijs sterke positie inneemt in de randstad en een relatief 
zwakke in de buitenprovincies. Naarmate de cyclische 
beweging voortschrijdt, vermindert dit verschil 
evenwel. D66 groeit dan relatief sterker in de niet
randstedelijke gewesten . Een golf rolt als het ware van 

de randstad over de rest van Nederland. 
Is de top van een cyclus bereikt en zet de neergang 

in, dan begint deze tendens in de randstad en manifes
teert hij zich lateren/of minder sterk in de buitenprovin
cies. Binnen la.atstgenoemde categorie neemt Limburg 
vervolgens een eigen positie in . De neergang gaat daar 
nog voort als overal elders alweer wordt gewonnen. In 
Limburg beginnen nieuwe cycli later. 

Uiteraard moet deze metafoor van de tweede golf
beweging met enige terughoudendheid worden ge
bruikt. Eén blik optabel1 laatal enkele afwijkingen van 
dit fraaie beeld zien. Bovendien zijn er ook andere 
ontwikkelingen, zoals de geleidelijke inhaalmanoeu
vre van het noorden en het groeiende belang van 
Gelderland voor D66. Ook de grilligheid van het 
kiezersgedrag in het zuiden en dan met name in Lim
burg valt op. Maar dit verschijnsel beperkt zich niet tot 
de zuidelijke aanhang van alleen D66, ook de PvdA en 
de VVD hebben er inmiddels kennis mee gemaakt. 

Niettemin is het beeld van de tweede golfbeweging 
in essentie juist. Het belichaamt één van de meest 
opvallende facetten van de electorale geschiedenis 
van D66. De tweede golfbeweging is daarnaast erg 
bru ikbaar als uitgangspunt voor een nadere analyse 
van het D66-electoraat. 

Tabel 2: Door D66 bii de statenverkiezingen van J 987 behaalde 
percentages in naar urbanisatiegraad gegroepeerde gemeenten. 

Urbanisatie- Aantal 2 3 4 5 Zwaai 
graad : gem. < 4,5 4,5-6,0 6,0-7,5 7,5-9,0 > 9,0 pun 

Al 1 

A2 4 

A3 16 6 4 5 1 

A4 48 16 18 11 3 

81 46 19 14 9 3 

82 76 34 19 16 5 2 

83 92 26 31 35 

Cl 19 2 6 4 2 5 

C2 42 3 14 13 6 6 

C3 17 5 2 7 2 

C4 18 2 6 7 2 

CS 15 4 8 2 

Totaal : 394 87 82 102 69 54 

Toelichting: Al-A4: plattelandsgemeenten, van klein · (= 1) naar 
groot (= 4) . 81-82: verstedelijkte plattelandsgemeenten. 83: speci-
fieke forenzengemeenten . Cl : plattelandsstadjes. C2-C5: overige 
stedelijke gemeenten . 
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D66-gezindheid en urbanisatiegraad 

We hebben ook gekeken naar het type gemeente waar 
D66 hoog scoort. In 1960 is door het CBS de zogenaam
de 'Typologie van gemeenten naar urbanisatiegraad' 
opgesteld . Dezetypologie-waarvan de laatste herzie
ning helaas in 1971 tot stand kwam - is globaal 
bruikbaar voor dit doel. 

De volgende werkwijze is gevolgd : van 394 (dit is 
ongeveer 55%) van de gemeenten waarvan de uitslag 
relatief eenvoudig beschikbaar was (via de landelijke 
dagbladen) is nagegaan welke urbanisatietypologie 
ze hadden. Vervolgens zijn de gemeenten naar urbani
satiegraad gesorteerd op percentage D66-kiezers. 
Het resultaat is weergegeven in tabel 2 op p. 6. 

Hoewel bij deze tabel bedacht moet worden dat de 
gemeenten in het echte landelijke gebied, de A-cate
gorie, ondervertegenwoordigd zijn is globaal toch een 
trend af te lezen. 

D66 scoort bijzonder laag in de verstedelijkte plat
telandsgemeenten (de B1-B2-categorie : voorbeelden : 
Didam, Echt, Hardinxveld-Giessendam, Stadskanaal, 
Vriezenveen), en op het echte platteland . D66 is daar
entegen sterk in de steden van 60000-100000 in
woners (C4-categorie), sterker nog in de grote steden 
van ons land (C5-categorie), terwijl de resultaten in de 
specifieke forenzengemeenten (voorbeelden: Castri
cum, Leiderdorp, Waalre) ronduit opvallend zijn: 
nergens komt D66 hier onder het landelijke gemid
delde, heel vaak komt zij er boven. 

Deze cijfers verklaren waarom D66 in zo sterke 
mate een partij voor de inwoners van het westen van 
ons land (inclusief Flevoland) is. De grote(re) steden 
liggen immers in meerderheid daar, en dat geldt dan
min of meer automatisch - ook voor de meeste foren
zengemeenten. 

Dit beeld zal ook in het volgende gedeelte van dit 
artikel nog eens treffend naar voren komen. 

D66-bolwerken 

De kaart in figuur 1 laat goed zien waar de D66-
bolwerken zich bevinden. Op een enkele uitzondering 
na zijn ze gelegen in de drie westelijke provincies; 
preciezerde randstad. De slotsom van de beschouwi ng 
naar aanleiding van tabel 2 (D66-gezindheid en ur
banisatiegraad) wordt als het ware in het kaartbeeld 
gevisualiseerd. 

Nadere inspectie van de kaart leert dat de gemeen
ten waar D66 9,0% of meer heeft behaald, vrijwel alle 
forenzengemeenten zijn. Zie tabel 3 op p. 8. De ge
meenten zijn weergegeven in volgorde van sterkte. 

-' 

Figuur 1: Gemeenten waar D66 bii de statenverkiezingen van 1987 
9,0% of meer van de stemmen heeft behaald (aangegeven met stip). 

Het blijken dan wel de iets minder exclusieve en va"ak 
ook wat nieuwere forenzengemeenten van het type 
satellietstad tezijn . Duswèl: Zoetermeer, Spijkenisse of 
Almere, maar niet Wassenaar of Bloemendaal. 

Zeer goed doet D66 het ook in de typische universi
teitssteden: naast diegene die wij al noemden (Wa
geningen, Delft en Leiden), vermelden wij ook nog 
Groningen (8,5%) en Utrecht (8,9%). Hetzelfde geldt 
voor grote steden met veel hoog opgeleiden als Am
sterdam, Arnhem en Haarlem (8,4 %). 

Verfi;ning van de theorie van de tweede golfbeweging 

Met behulp van de uitslagen van de kamerverkiezingen 
van 1986 en van de statenverkiezingen van 1982 en 
1987 is het mogelijk de eerder ontwikkelde theorie van 
de tweede golfbeweging nader te onderbouwen en te 
verfijnen. 

Vergelijking van de electorale ontwikkeling van 
D66 per gemeente met de landelijke trend levert een 
aantal categorieën gemeenten op (hierna groep 1,2 en 
3 genaamd). 

Groep 1 omvat de meeste gemeenten. Hier blijkt de 
landelijke trend te worden gevolgd; dat wil zeggen : in 
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Tabel 3: gemeenten waar D66 bi; de statenverkiezingen van 1987 
9,0% of meer van de stemmen heeft gehaald. 

Rozendaal (15,2%) 
Diemen (13,5%) 
Muiden (13,4%) 
Gennep (13,4%) 
Leiderdorp (12,6%) 
Eelde(12,6%) 
Zoetermeer (11 ,9%) 
Oegstgeest (11,9%) 
Wageningen (11,7%) 
Almere (11 ,5%) 
Eemnes (11,3%) 
Voorschoten (11,3%) 
Lelystad (11,2%) 

Broek in Waterland (10,4 %) 
Amstelveen (10,3%) 
Rijswijk (10,3%) 

Naarden (9,5%) 
Ijsselstein (9,5%) 
Geldrop (9,4%) 
Mierlo (9,4 %) Voorburg (10,3%) 

Nuenen (10,2%) 
Nieuwegein (10,1 %) 
Blaricum (10,0%) 
Breukelen (10,0%) 
Haren (10,0%) 
Leidschendam (10,0%) 
Nigtevecht (1 0,0%) 
Driebergen-R. (9,9%) 
Leusden (9,9%) 
Delft (9,9%) 
Peize (9,9%) 

Capelle a.d. Ijssel (9,3%) 
Waalre (9, %) 
Heer Hugowaard (9,2%) 
Hoorn (9,2%) 
Maassluis (9,1 %) 
Soest (9,1 %) 
Zeist (9,1%) 
Oosterhout (9,1 %) 
Bernisse (9,0%) 
Heilo (9,0%) Wijk bij Duurstede (11,0%) 

De Bilt(10,7%) 
Ouder-Amstel (10,7%) 
Monnickendam (10,6%) 
Weesp (10,6%) 
Spijkenisse (10,6%) 
Purmerend (10,5%) 
Castricum (10,4%) 
Brielle (10,4%) 

Abcoude (9,8%) 
Hellevoetsluis (9,8%) 
Landsmeer (9,8%) 
Maarssen (9,8%) 
Rozenburg (9,8%) 
Schiermonnikoog (9,7%) 
Leiden (9,6%) 

Amsterdam (9,0%) 
Uithoorn (9,0%) 
Arnhem (9,0%) 

Maarn (10,4%) 

1987 winst in vergelijking met 1986, zonder dat echter 
het niveau van 1982 (statenverkiezingen) wordt ge
haaid . 

De groepen 2 en 3 wijken af van de landelijke 
ontwikkeling. In de gemeenten van groep 2 wint D66 
in 1987 niet alleen ten opzichte van 1986 maar ook 
ten opzichte van 1982. Tot groep 2 behoren vrijwel 
uitsluitend gemeenten waar onze partij 9,0% of meer 
behaalde (de bolwerken). De uitzonderingen zijn alle 
gemeenten waar dit niveau bijna werd bereikt: bijna
bolwerken dus. Voor de bolwerken en bijna-bolwer
ken die niettotgroep 2 kunnen worden gerekend, geldt 
haast altijd dat zij bij de jongste verkiezingen bijna het 
peil van 1982 weer haalden. 

De gemeenten van groep 3 laten een ontwikkeling 
zien die ook de provincie Limburg kenmerkt. De ge
meenten die deze Limburgse trend vertonen, liggen 
dan ook vooral in deze provincie. Afgezien van veel 
Friese gemeenten (hier verstoort de FNP evenwel het 
beeld), ressorteren nogal wat oost-Nederlandse 
(vooral Overijsselse) en Brabantse gemeenten onder 
groep 3. Ter onderstreping van het beeld bestaan er, 
net als ten aanzien van groep 2, ook gemeenten uit 
groep 1 die bijna in groep 3 vallen. Deze gemeenten 
liggen inderdaad veelal in het oosten en zuiden van het 
land. 

Door de classificatie van de gemeenten in de 
groepen 1,2 en 3 krijgen de per definitie globale cijfers 
per provincie meer reliëf. De tweede golfbeweging 

wordt aldus scherper zichtbaar en beter verklaarbaar. 
D66 herstelt zich veel sneller in zijn bolwerken dan in 

zijn zwakke gemeenten. Sterker nog: op het moment 
dat de ene cyclus in zijn neergang in veel zwakke 
gemeenten nog nawerkt (de Limburgse trend), bereikt 
de opgaande golfvan de volgende cyclus in de (vooral 
randstedelijke) bolwerken van de partij alweer bijkans 
ongekende hoogten . 

Dit fenomeen manifesteerde zich op het breukvlak 
van de tweede en de derde cyclus (1986-1987) preg
nanterdan op het breukvlak van de eerste en de tweede 
cyclus (1977-1978) . Kennelijk is anno 1986-1987 het 
krachtiger appèl aan de kiezers van de gemeenten van 
groep 2 in vergelijking met die van de gemeenten van 
groep 3 nog sterker dan in 1977-1978 het geval was. 
Gegeven het feit dat de gemeenten van groep 2 een 
tamelijk uitgesproken karakter hebben, en dat ontle
nen aan kenmerken van hun inwoners, zegt dit het 
nodige over de huidige aanhang van D66. 

11. De D66-kiezer 

Typologie van de D66-kiezer 

Op basis van de beschikbare gegevens kan een rede
lijke, maar geen volledige, typologie van dé D66-
kiezer worden gegeven. Dé D66-kiezer is uiteraard 
een kunstmatig iets; D66 recruteert haar aanhang 
onder alle mogelijke bevolkingsgroepen. Waar het 
echter om te doen is, is een typering van de doorsnee 
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vertegenwoordiger van de groepen waaronder D66 
een relatief grote aanhang bezit. 

Recente gegevens over het D66-electoraat zijn on
volledig. Oudere onderzoeken zijn gedetailleerder 
maar voor D66 minder betrouwbaar, omdat de 
aanhang van onze partij in sterke mate fluctueert. D66 
vernieuwt ook bij gunstig verlopende verkiezingen een 
aanzienlijk deel van zijn kiezerscorps. Dit gegeven 
kenmerkt overigens de D66-kiezer wel : hij behoort 
meer dan gemiddeld tot de categorie der zwevende 
kiezers. Traditionele binding aan zijn partij is hem 
vreemd. 

Over de leeftijd van de doorsnee D66-kiezer is wel 
wat bekend. Die ligt onder het gemiddelde, maar niet 
meer zo veel als bij de eerste verkiezingen waaraan 
D66 deelnam. Geleidelijk is D66 erin geslaagd meer 
vat op oudere kiezers te krijgen . 

Vervolgens de religie van de D66-kiezers. De 
aanhang onder buitenkerkel i j ken heeft alti jd boven het 
gemiddelde gelegen, die onder gelovigen beneden het 
gemiddelde. Hierbij moeten worden onderscheiden 
enerzijds de rooms-katholieken waaronder de D66-
aanhang net zo fluctueert als in de zuidelijke provin
cies, en anderzijds de verschillende groepen protes
tanten: D66 heeft hier geleidelijk meer aanhang gekre
gen (de parallel met de electorale ontwikkeling in het 
noorden en oosten is niettoevallig). 

Leeftijd en religie zeggen niet zo veel over dé D66-
kiezer. Belangrijkervoor het schetsen van de typologie 
van de D66-er is zijn maatschappelijke en sociaal
culturele positie. 

Eerder is al geconstateerd dat het D66-electoraat 
meer in de westelijke provincies woonachtig is dan 
daarbuiten, en binnen die westelijke provincies weer 
vooral gelocaliseerd blijkt te zijn in de nieuwere en 

minder exclusieve forenzengemeenten en in enkele 
grote steden. De aard van de weinige D66-bolwerken 
in de buitenprovincies sluit hierop aan. Hetvermoeden 
rijst dat de typologie van de Nederlandse forens in 
belangrijke mate ook die van de D66-kiezer is. Om 
hieroverwat meerzekerheid te krijgen is het interessant 
de verkiezingsuitslagen in Amsterdam en Den Haag, 
steden met een gemêleerde bevolking en met een 
goede uitslag voor D66, per wijk te bekijken . 

In Amsterdam scoort D66 hoog in de Grachtengor
del-West (17,3%), de Grachtengordel-Zuid (16,1 %), 
Het Duivelseiland (14,6%), de Weteringschans 
(14,5%), Museumkwartier (14,5%) en Concertge
bouwbuurt (13,0%). In nog een 14-tal andere wijken 
komt D66 boven de 10,0% uit. AI deze buurten hebben 
met elkaar gemeen datze een bepaalde bevolkingssa
menstelling hebben: het jonge, goed verdienende en 
vooral goed opgeleide deel der natie is er in zeergrote 
getale woonachtig. Den Haag laat een soortgelijk 
beeld zien: hoge percentages voor D66 inwijken als het 
Willemspark (15,2%), de Archipelbuurt (12,7%), 
Duinoord (12,0%) en het Statenkwartier (10,9%) . 

Deze wijkbolwerken vallen wat betreft hun elec
torale ontwikkeling over de periode 1982-1987 in 
groep 2. Voor een aantal hiervan, met name in Amster
dam, geldt zelfs dat er bij de kamerverkiezingen van 
198601 hogere percentages werden gehaald dan bij de 
statenverkiezingen van 1982. 

Het complement hiervan is dat de voor D66 minst 
succesvolle wijken in deze steden, zoals de Indische 
buurt, de Kolenkit, Tuindorp-Oostzaan in Amsterdam, 
en Transvaal, Duindorp en Moerwijk in Den Haag, 
onder groep 3 gerangschikt kunnen worden. 

De conclusie van dit wijksgewijze puzzelwerk luidt 
dat de wijkbolwerken van D66 in Amsterdam en Den 
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Haag sterk lijken op de meeste gemeenten die als D66-
bolwerk te boek staan: de forenzengemeenten. 

Verdere specificatie van de D66-aanhang is een 
hachelijke aangelegenheid, die al snel op het niveau 
van de karikatuur dreigt te komen. Toch wagen wij een 
poging. 

Met enige zekerheid kan gesteld worden dat dé 
D66-kiezer minder sophisticated is dan hét D66-lid. 
Bekend is dat de meest gelezen krant onder het D66-
electoraat het Algemeen Dagblad is en de meest popu
laire omroep Veronica. (onder D66-leden respectieve
lijkhetNRC-Handelsblad en de VPRO). Tevrezenvalt
zeker weten wij dat niet - dat ook de participatie van 
D66-stemmers in ideële organisaties als Amnesty Inter
national niet zo groot is als van D66-leden. 

Begeven wij ons nu echt op het pad van de specula
tie. 

Wie probeert door te dringen in de psyche van de 
doorsnee-bewoner van suburbania of van de betere 
oudere buurten van de grote steden (de HP is goed in 
dat soort exercities), kan niet aan de overweldigende 
indruk ontsnappen dat het een wat modieus en trendy 
volkje is dat daar woont. Koppelen we deze indruk aan 
het harde feit va n de boven matige fI uctuaties i n de D66-
aanhang, ook in de net genoemde w i jken en gemeen
ten, dan ontstaat een redelijk sluitend beeld: wij durven 
de uitspraak aan dat het de gemakkelijk beïnvloed
baren onder het toch al meest modieuze en trendy deel 
van de bevolking zijn, die met hun groepskenmerken 
de typologie van dé D66-kiezer bepalen. De betere 
vrije jongens en andere yuppies die de grootstedelijke 
wijkbolwerken van D66 bevolken, zi jn dan goed voor 
het element 'meest modieuze deel'; de wat minder 
extreme suburbanen zijn de 'gemakkelijk beïnvloed
baren'. 

De D66-er in perspectief 

D66 heeft de meest zwevende aanhang waarschijnlijk 
van alle Nederlandse partijen. In feite heeft elke partij 
drie ringen: de buitenste ring bestaat uit mensen die 
zeggen de partij sympathiek te vinden en wel eens 
overwegen de partij te stemmen, de middelste ring 
bestaat uit mensen die de partij daadwerkelijk wel eens 
stemmen, en de binnenste ring bestaat uit de eeuwige 
vaste kiezers. D66 is uniek qua ringstructuur: haar 
buitenste ring reikt erg ver (de partij is voor heel veel
zo'n 60% - Nederlanders een goede tweede keus), de 
middelste ring is ook relatiefruim, althans moet dat zijn 
wanneer we beseffen dat slechts 60% van onze 
aanhang van vorige maand ook vorig jaar zegt D66 te 
hebben gestemd (bij vorige verkiezingen was dit net 
zo). De binnenste ring tenslotte, ja dat weten we ook, 
die is nog erg klein. 

Voor degenen die D66 graag tot een stabiele partij 
willen maken, is deze beeldspraak van de drie ringen 
niet zo aangenaam, maar er is hoop, en wel in twee 
richtingen. 

Allereerst richting stabiliteit. Na 21 jaar mag wel 
geconstateerd worden dat er een redelijk aantal ge
meenten is waar de beide middelste ringen bij elke 
verkiezing groter zijn dan het landelijk gemiddelde. 
Daarzitwellichteen kiem voor een meerstabiele basis . 

Vervolgens juist de andere kant op. De kans is groot 
dat in de toekomst ook de andere partijen steeds meer 

qua aanhang op he} ringen model van D66 gaan lijken. 
Nu wordt nog steeds relatief traditioneel gestemd, 
maar de zaak lijkt wat losser te komen getuige de 
daling, per partij, van het percentage stemmers datook 
de vorige verkiezing die partij stemde. Andere partijen 
zouden wel eens hetzelfde kunnen gaan meemaken. In 
dit opzicht zit dé D66-kiezer- alweer- in de voorhoe
de. Een voorhoede die overigens, hoewel goed opge
leid, modern, en met hoge organisatiegraad, die poli
tiek wel belangrijk vindt, maar niet zo belangrijk, en 
niet bereid is zich politiek echt te binden. En zo blijft 
onze partij zitten met de laagste kiezers-leden-ratio 
van alle partijen . 

111. Vergelijking met enkele zusterpartijen 

Indien we het electoraat van D66 vergelijken met dat 
van onze Britse, Zweedse en Deense zusterpartijen: 
respectievelijk de twee partijen van de alliantie, de 
volkspartij en de radicaal-liberalen, dan vallen er 
zowel overeenkomsten als verschillen te constateren. 

Groot-Brittannië 

De alliantie bestaat uittwee partijen: de liberalen en de 
SDP (Social Democrat Party). De liberalen hebben een 
eerbiedwaardige geschiedenis met grote namen als 
Gladstone, Asquith en Lloyd George, terwijl de SOP 
pas in 1981 ontstond als gevolg van een breuk in de 
Labourparty. Dit verschil in historische worteling werkt 
door in de samenstelling van de aanhang van beide 
partijen en in hun standpunten . 

De aanhang van de SDP vertoont grote overeen
komst met die van D66. De zogenaamde nieuwe mid
denstand is oververtegenwoordigd; de lagere sociale 
strata sterk ondervertegenwoordigd. Voor de libera
len geldt deels hetzelfde. Ook zij hebben zich sedert de 
late jaren vi jftig een bovenproportionele aanhang ver
worven onder de nieuwe middenstand. Daarnaast is 
deze· partij er echter in geslaagd een deel van zijn 
traditionele aanhang vast te houden. Nog altijd scoren 
de liberalen hoog onder de dissenters (= niet-angli
caanse protestanten: methodisten, baptisten, quakers, 
e.d.) en in de 'Celtic fringe' : de (Keltische) randge
bieden Schotland, Wales, Cornwall en Devon. 

Met name onder het kader van de liberale partij zijn 
de 'Tweed-radicals', zoals deze traditionele aanhan
gers wel worden getypeerd, goed vertegenwoordigd. 
Tot wanhoop van de pragmatische yuppies in de beide 
alliantie-partijen drukken de Tweed-radicals op die 
manier een sterk stempel op het programma van de 
liberalen. Op het gebied van de defensiepolitiek neemt 
de liberale partij een standpunt pro unilaterale ontwa
pening In. 

Zweden en Denemarken 

Een vergelijkbaar beeld laten de Zweedse liberalen 
zien. Net als hun Britse geestverwanten hebben zij veel 
aanhang onder de religieuze dissenters (in Zweden: 
niet-Lutherse protestanten of evangelische modali
teiten in de Lutherse kerk) en in bepaalde regio's. Oe 
volkspartij is in de jaren vijftig ook doorgebroken i'n 
kringen van de nieuwe middenstand. Sindsdien poogt 
zij - met wisselend succes - vat op deze categorie 
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kiezers te houden. 
De aanhang van de Deense radicaal-liberalen wijkt 

qua samenstelling niet noemenswaardig afvan die van 
de Zweedse liberalen, zij het dat het religieuze element 
veel zwakker is. 

Vaste traditionalistische kern 

De aanhang van onze Britse, Zweedse en Deense 
zusterpartijen onder de nieuwe middenstand heeft de 
neiging sterktefluctueren. Dit is een kenmerkdatzij met 
D66 gemeen hebben. D66 heeftechter in veel geringere 
mate dan haarzusterpartijen een vaste kern van trouwe 
kiezers (met uitzondering van de SDP). Hettraditionele 
en ook traditionalistische electoraat van dissenters en 
regionalisten, dat er voor zorgt dat de Britse, Zweedse 
en Deense (radicaal-)Iiberalen ook in tijden van 
neergang nog over een stabiele bodem beschikken, 
ontbeert D66. 

De reden hiervoor is waarschijnlijk voor een be
langrijk deel historisch bepaald . Door het gebrek aan 
continuïteit op het gebied van links-liberale partijvor
ming (tussen 1946 en 1966 had Nederland geen links
liberalepartij) isdevroegerook in Nederland bestaan
de groep van traditionele vrijzinnig-democraten als 
zodanig verdwenen . Deze groep bestond uit overwe
gend vrijzinnig-protestantse bewoners van het platte
land van Noord-Holland benoorden het IJ, Friesland, 
Groningen, Drenthe en de Achterhoek. 

Als tweede reden moet worden gewezen op de 
deconfessionalisering juist in vrijzinnig-protestantse 
kring en op de sterke modernisering van het Neder
landse platteland na de tweede wereldoorlog . Kenne
lijk is Nederland een minder traditionalistisch land 
(geworden) dan vooral Groot-Brittannië en Zweden . In 
ieder geval is de Nederlandse evenknie van de Welshe 
methodistische kruidenier die zichzelfals ethisch-libe
raal beschouwt, of van de Zweedse boer die actief is in 
de evangelisatievereniging van de Lutherse kerk en 
vaak ook nog in de geheelonthoudersvereniging en 
juist daarom liberaal is, uitgestorven, althans als po
tentiële D66-kiezer. 

Dit betekent al met al dat daarmee de natuurlijke 
vaste aanhang voor een links-liberale of vrijzinnig
democratische partij ook niet langer bestaat. De vraag 
rijst dan of door middel van een gerichte aanpak een 
vaste aanhang kan worden gecreëerd. 

IV. De D66-aanhang in de toekomst 

Wat valt er voor D66 te verwachten? Blijven de fluc
tuaties, of ontstaat er zo langzamerhand iets van een 
stabiele partij? Belangrijk bij het zoeken naar een ' 
antwoord op deze vraag zijn twee ontwikkelingen, 
namelijk: 
- de ontwikkelingen met betrekking tot de mate waar
in D66 haar binnenste ring kan uitbreiden. Hieraan zou 
de partij met een gedegen strategie behoorlijk wat zelf 
kunnen doen . Derhalve hieronder een aantal aanbeve
lingen. 
- de ontwikkelingen met betrekking tot de mate waar
in het electoraat van de andere partijen 'losser' komt te 
zitten, zeg maar: de mate waarin de modernisering in 
politiek keuzegedrag zal toenemen. Op dit vlak is 
vooralsnog slechts speculatie mogelijk; totdat dit on-

derwerp echt helder in beeld wordt gebracht. Er valt 
dus heel wat te verwachten voor D66, maarverwachten 
wenietzoveel al zo lang, perslotvan rekening gold een 
en ander ook al in de jaren '60! 

Aanbevelingen 

Onze aanbevelingen richten zich dus met name op de 
versterkil1g van de twee binnenste ringen. Het zijn er 
drie: 

Allereerst: versteviging van de bodem van ons D66-
pand ware wenselijk . Dus: koester en bindt de vaste 
kiezers. Ga er niet van uit dat zij altijd alle intelligente 
denksprongen echt zullen (en kunnen) meemaken. 
Twijfel veel aan de eigen koers, maar praat niette veel 
over twijfel. Traceer de vaste kiezers, laat desnoods 
door partijgenoten een relatief uitgebreid sociologisch 
onderzoek uitvoeren naar meningen en voorkeuren, en 
vooral ook naar de belangen die hen aanspreken. 
Probeer die belangen wellicht wat meer te dienen. 
Kortom : leerdegroepdieechtbereid is D66testemmen 
beter kennen. Ga er meer een dialoog mee aan. 
Schakel in dat proces gemeenteraads(steun)fracties in. 

Ten tweede : laat D66 haar strategie richten op de 
sterkten. Uit elke analyse komt naar voren dat D66 
telkens in (globaal) dezelfde 150 gemeenten meer dan 
gemiddelde resultaten behaalt. Concentreer de strate
gie primair op versteviging van de aanhang in die 
gemeenten. Het zijn gemeenten waar meestal vele 
zwevende kiezers wonen; er liggen dus uitgebreide 
mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. Een deel 
van de overige gemeenten zal volgen via de olievlek 
werking. Een deel van de gemeenten zal ook niet 
volgen. Heb niet de illusie datwe de eerste 15 jaar in het 
echte landelijke gebied van Nederland echt iets zullen 
voorstellen . 

En tenslotte : accepteer dat de loop der dingen niet 
echt veranderd kan worden. De situatie zoals enkele 
van onze zusterpartijen die nog steeds kennen met een 
vaste traditionalistische bodem in hun aanhang, is in 
Nederland met het verdwijnen van de VDB in 1946 en 
door de stormachtige maatschappelijke ontwikke
lingen daarna voorgoed verdwenen en komt nooit 
meer terug (dat neemt niet weg dat sterkere ideologi
sche accenten wel gewenst blijven) . Voor haar strate
gie in hoofdlijnen moet D66 evenwel in de eerste plaats 
gebruik maken van haar sterkste punt: haar vermogen 
om door haar aard snel (sneller dan anderen) nieuwe 
ontwikkelingen en gedachten opte pikken en politiekte 
vertalen. D66 moet zich kortom als een echte 
voorhoedepartij gaan gedragen. Daarbij past, als 
spiegelbeeld, dat de potentiële kiezers je soms niet 
kunnen volgen . Snelheid van analyse en van verschui
ving van positie en handhaving van een vaste achter
ban gaan nu eenmaal nietgeweldig goed samen, maar 
het kan wel beter dan nu, zo lijkt ons. 
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effectiever a Is instrument i n de stri jd tegen de werkloos
heid. Deze vorm van loonmatiging kan worden gerea
liseerd door een verlaging van de sociale lasten die 
voor rekening komen van de werkgever. Hier ligt dan 
ook de meest produktieve aanwendingsmogelijkheid 
van de meevallers in de belastingopbrengst. Het is niet 
in te zien waarom een versnelde verlaging van het 
financieringstekort van de overheid zou bijdragen aan 
het scheppen van nieuwe werkgelegenheid. Verlaging 
van detarieven van de loon- en inkomstenbelasting zou 
hieraan wel kunnen bijdragen, maar hooguit indirect. 
Het moet immers worden afgewacht of de totale loon
kosten hierdoor worden gematigd, zodat het effect 
hiervan zeer onzeker is. 

Hetverlagen van de sociale werkgeverslasten door 
middel van rijksbijdragen aan de sociale fondsen 
verdient m.i. dan ook de voorkeur, aangezien de 
loonkosten hierdoor direct worden verlaagd zonder 
dat de netto-Ionen worden aangetast. Zo wordt recht
streeks een bijdrage geleverd aan het scheppen van 
nieuwe werkgelegenheid. Bovendien draagt het bij 
aan het terugdringen van de werkloosheid, omdat 
langs deze weg geen extra arbeidsaanbod wordt uit
gelokt. 

Nu zou men kunnen tegenwerpen dat het eerder 
genoemde argument, dat de kwalificaties van het 
werklozenbestand belangrijke verschillen vertonen 
ten opzichte van die van de werkenden, ook hier 
opgaat. Dat is waar, maar het heeft hier minder ge
wicht. Bij de huidige loonkosten is het voor een werkge
ver alleen rendabel arbeid in te zetten als die een 
bepaalde minimale produktiviteit bezit. Een verlaging 
van de loonkosten verlaagt ook de minimale produkti
viteitwaarbij arbeid nog rendabel kan worden ingezet. 
Dit betekent dat voor werklozen - die gemiddeld een 
lagere produktiviteit hebben in vergelijking met 
werkenden - de toelatingsdrempel voor de arbeids
markt eveneens wordt verlaagd. Ook u it bereken i ngen 
van het Centraal Planbureau komt het overnemen van 
sociale werkgeverslasten door de overheid als een van 
de meest effectieve instrumenten van werkgele
genheidsbevordering en werkloosheidsbestrijding 
naarvoren.9 

Besluit 

Het in dit artikel bepleite offensieve beleid is eenvou
dig, marktconform, niet behept met regulering en ge
richt op vergroting van de produktiecapaciteit. Het 
staat dan ook in tegenstelling tot defensieve beleids
voorstellen, die ingewikkeld zijn, niet-marktconform, 
in hoge mate regulerend en in feite slechts gericht op 
een andere verdeling van de bestaande produktieca
paciteit.10 Betekent dit nu dat in het door mij voorgesta
ne beleid arbeidsduurverkorting verder wel kan wor
den vergeten? Op korte termijn wel, althans op enigs
zins betekenende schaal. Maar als op wat langere 
termijn de welvaart in voldoende mate is toegenomen, 
lijdt het nauwelijks twijfel dat hetzelfde zal gebeuren 
als de afgelopen honderd jaar: arbeidsduurverkor
ti ng. Dat gebeurt dan niet met het oog op een herverde
li ng van dewerkloosheid, welomdatonder die omstan
digheden meer vrije tijd als een bijdrage aan de 
welvaart wordt ervaren. De welvaartsgroei wordt dan 
weer ten dele 'opgenomen' in de vorm van vri je tijd . 

Maar dan moet de welvaart wel toenemen. En door een 
verkleining van de produktiecapaciteit door arbeids
duurverkorting neemt die eerder af dan toe. 
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