
PERSPECTIEF 

Democraten in beeld 
Enkele bevindingen van een onderzoek onder leden van D66 

door Joop van Holsteyn en Ruud Koole 

De achteruitgang in ledentallen 
wordt nogal eens gebruikt om de 
neergang van de partijen in het 

algemeen aan te tonen. Het geringe leden
tal zou belangrijke functies van partijen in 
gevaar brengen, en in de somberste be
schouwingen lijkt hun einde zelfs nabij. De 
wetenschappelijke literatuur twijfelt ech
ter nauwelijks over hun voortbestaan, 
maar wijst wel reeds lange tijd op veran
deringen in hun karakter. De massa-inte
gratiepartijen met hun vele leden voor het 
leven zijn verleden tijd; we kennen nu 
catch-all parties , electoraal-professionele 
partijen, moderne kaderpartijen, kartel
partijen en wat dies meer zij 2. Dit zijn par
tijtypen die weliswaar onderling verschil
len, maar als gemeenschappelijke elemen
ten een gering aantal leden en een tame
lijk gecentraliseerde besluitvormings
structuur kennen. 

Vorig jaar had D66 
ongeveer 13.500 leden. 
De partij piekte in 1981 
met bijna 18.000 leden. 
Hoewel het D66-ledental 
een uiterst griUig verloop 

kent, lijkt de partij te delen 
in de bredere neergaande 
ontwikkeling bij politieke 

partijen in Nederland. Ook 
de organisatiegraad, de 

verhouding tussen het aantal 
leden en kiezers, neemt 

gestaag af Was in de jaren 
vijftig tien tot vijftien procent 
van de Nederlandse kiezers 
partijüd, in 1998 was dat 

percentage tot onder de drie 
gedaald. D66 nam daarvan 

slechts 0,16 procent voor 
haar rekeni~. 

• • 

(relatief gezien) sterk afhankelijk is van 
overheidsgeld (37 procent in 19953). Par
tijen doen daarnaast overigens wel dege
lijk pogingen mensen 'van buiten' op de 
kandidatenlijst te krijgen. Bovendien is 
ook het gewenste beeld van een open, de
mocratische organisatie moeilijk te rijmen 
met het dalende ledental. 
Voor D66 is dat beeld van openheid en de
mocratische verhoudingen typerend, al
dus de eigen omschrijving op de website: 
'In vergelijking met veel andere partijen is 
de besluitvorming binnen D66 zeer open 
en heeft het individuele lid er maximale 
invloed op.' Maar deze open partijstruc
tuur en de relatief grote mogelijkheden 
om rechtstreeks te participeren in de in
terne besluitvorming hebben niet geleid 
tot een groot aantal leden of een hoge 
organisatiegraad. Er kunnen goede (prin
cipiële) redenen zijn om voor een dergelij
ke structuur te kiezen, maar het voorbeeld 
van D66 leert dat vormen van directe de
mocratie geen te hoge verwachtingen mo
gen wekken voor ledenwerving, hoewel 
het voor de huidige leden wel degelijk van 
belang was (zie hieronder). De praktijk 
van D66 leert verder dat het aantal leden 
dat actief deelneemt aan een zo centraal 
besluitvormingsproces als de kandidaat
stellingen al evenmin groot is. Tweederde 

De stelling dat leden nodig zijn voor in
komsten, rekrutering van functionarissen 
en de partijorganisatie zelf, is voor de Ne
derlandse situatie nog altijd te verdedigen, 
hoewel het ook anders kan. Partijen kun
nen ook kandidaten zoeken buiten de (ac
tieve) leden en andere inkomsten verwer
ven dan contributies en giften, zoals subsi
dies en sponsoring. Leden zijn in dat geval 
alleen nog nodig om het eigen apparaat te 
laten draaien. Bij de parlementaire behan-
deling van de wet Subsidiëring Politieke Partijen in 1999 bleken 
de Nederlandse partijen daarvan echter geen voorstander (zie 
Handelingen Eerste Kamer, 25704, 11 mei 1999). En de inkomsten 
van partijen en hun neveninstellingen - 'belendingen' in D66-jar
gon - komen inderdaad nog grotendeels van leden, hoewel D66 

tot zevenachtste van deze groep vult het 
stembiljet voor de kandidatenlijst niet in, constateerde de com
missie-TommeI. 

De aatears zijn als aniversitair docent res"ectievelijk aniversitair hooJddocent verbonden 
aan het de"artement Politieke Wetenscha" van de Universiteit Leiden. 

1. Zie voor een historisch overzicht van ledentallen en organisatiegraad R.A. KooIe, 
'Politieke "artijen' in: 11. Daalder MI. (red.), Compend ium voor politiek en samenle
ving in Nederland. AI"hen aan den Rijn: Swnsom, 1999: A1100. 
2. V gl. O. Kirchheimer, 'The TransJormation oJ lhe Western Ellropean Party Systems', in: 
j. LaPalomhara and M. Weiner (eds.) , Political Parties and Political Developmenl. 
Princeton: PrincetOlI University Press, 1966, 177-200; A. Panebianco, Political Parties: 
Organization and Power. Cambridge: Cambridge University Press, 1988; R.A. Koole, 
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Om de ledenparticipatie te vergroten zijn voorstellen gedaan om 
'nieuwe typen van politieke organisatie' te ontwikkelen, die beter 
aansluiten bij de huidige 'netwerksamenleving'. Het feit dat deel-

De opkomst van de modeme kade'llaI1ij: veranderende partijorganisatie in Nederland 
1960-1999. Utrecht: liet S"ectram, 1992; R.S. Kau wuI P. Mair, 'Changing Models oJ 
Party Organizatioll.'i: The Emergence oJthe Cartel Party', in: Party Polities, 111, 1995, 
5-28; A. Krouwel, The Catch-All Pal1y in Western EUl'Ope: A Study in Arrested 
Developmenl. s./. , s.n., 1999. 
3. Vgl. R.A. Koole, 'Ledell"artijen oJ staats"artijen', in: G. Voerman (red.), Jaarboek 
1996 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Groningen: 
Rijksuniversiteit GroningenlDNPp, 1997, pp.156-182. 
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name aan partijpolitieke activiteiten 
altijd 'wisselend en dus tijdelijk' is, 
maakt het des te belangrijker dat de 
partij continuïteit biedt in vormen als 
'internet en alle andere nieuwe com
municatiemiddelen', aldus het rapport 
Partij in beweging. 
De geringe deelname aan relatief goed 
toegankelijke besluitvormingsproces
sen roept de belangrijke vraag op 
waarom mensen eigenlijk D66-lid wor
den of blijven. Ter beantwoording vol
gen hieronder beknopt enkele eerste 
resultaten van een partijledenonder
zoek, dat meer in het algemeen betrek
king had op de motivering, rekrutering 
en mate en vormen van activisme van 
partijleden (zie kader). 

Profielschets 

Kijken we allereerst naar enkele demo
grafische kenmerken, dan is het op
merkelijk dat tegenwoordig ongeveer evenveel vrouwen als man
nen lid zijn van D66. Bij PvdA, CDA en VVD zijn mannen (ruim) 
oververtegenwoordigd, en in 1986 was die verhouding ook bij D66 
nog één op drié. Net zoals in 1986 is de D66'er van 1999 relatief 
jong: slechts tien procent is vóór 1935 geboren (bij PvdA 25 pro
cent, VVD 35, CDA ruim 40) en ruim 20 procent is van na 1965 
(bij de andere partijen minder dan tien procent). De D66'er is ook 
nog altijd bijzonder hoog opgeleid; merk wel op dat leeftijd en 
opleiding samenhangen. Zowel in 1986 als in 1999 heeft een over
grote meerderheid der D66'ers een studie aan hbo of universiteit 
voltooid (73 resp. 82 procent). Bij de andere partijen vormt deze 
groep een minderheid (CDA) of een krappe meerderheid (PvdA, 
VVD). 

De vraag tot welke sociale klasse men zichzelf rekent, riep enige 
weerstand op. Uit de gegeven antwoorden blijkt echter dat het 
partijlidmaatschap anno 1999 bij uitstek een aangelegenheid van 
de middenklasse is. Van de D66-leden rekent een meerderheid 
van 55 procent zich tot de hogere middenklasse en nog eens 28 
procent tot de gewone middenklasse. In 1986 was er meer even
wicht tussen deze twee groepen, met respectievelijk 45 en 41 pro
cent. 
Een ruime meerderheid van 59 procent behoort niet tot een be
paalde godsdienst of levensbeschouwelijke groepering, waarmee 
de partij een hoog seculier gehalte heeft. Ongeveer een kwart be
hoort wel tot een van de drie van oudsher bestaande religies in N e
derland, de katholieken voorop met 15 procent, gevolgd door Ne
derlands-hervormden (9 procent) en een enkele gereformeerde (3 
procent). De overige gelovige D66'ers verwijzen nogal eens naar 
het humanisme. Sinds 1986 hebben de gevestigde godsdiensten 
onder de leden van D66 licht terrein moeten prijsgeven aan 'ande
re' levensbeschouwingen. Tot slot enkele gegevens over het media
gebruik van de leden. Veruit de meeste D66'ers lezen als landelij-

I. loor dil onderzoek uit 1986: M.L. Zielonka-Goei en R. Hillebralld, 'De achterban 
wn pmlementariërs', in: R.A. Koole (red.), Jaarbo'k Documentati centrum Nederland
he Politieke Partijen 1987. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen/DNPp, 1988, pp. 
//6- /37. Ook andere gegevens uit het partijledellO/lderzoek va/l1 986 zijn uit dit artikel 

27 

ke dagblad NRC Handelsblad (46 procent) of de Volkskrant (36 
procent) en zijn lid van de VPRO (40 procent). Op ruime afstand 
volgt de VARA, waarvan een op de tien D66-leden lid is. 

Lidmaatschap 

Scherpen we het profiel vanuit een partijpolitiek perspectief wat 
aan, dan blijkt dat maar liefst de helft van de D66'ers lid is gewor
den in de jaren negentig. Dat is een hoog percentage in vergelij
king met de andere, overigens veel oudere partijen. Een beperkt 
deel van de huidige D66'ers was er trouwens relatief vroeg bij: 
ruim vijf procent is lid sinds de jaren zestig. 
De electorale tegenslagen van de laatste jaren en de weinig hoop
gevende stand in de peilingen lijken niet of nauwelijks van in
vloed op de standvastigheid van de leden. Tachtig procent be
schouwt beëindiging van het partijlidmaatschap als hoogst on
waarschijnlijk of zelfs uitgesloten; een kleine maar niet onaan
zienlijke minderheid van 16 procent geeft aan dit echter meer dan 
eens te overwegen. Deze gegevens sluiten aan bij (en hangen 
samen met) de mate waarin men zichzelf als overtuigd aanhanger 
beschouwt. Zo'n tien procent is naar eigen mening niet zo over
tuigd, maar een meerderheid van 60 procent acht zichzelf tamelijk 
overtuigd en 30 procent vindt zichzelf ronduit 'zeer overtuigd' aan
hanger. Het zelfbeeld van de leden van de andere drie onderzoch
te partijen is op dit punt overigens niet wezenlijk anders. 
Voor het draaiend houden van een organisatie heb je niet alleen 
leden nodig, maar moeten die leden ook actief zijn. Wat de mate 
van activisme betreft, zien we dat bij D66 bijna de helft van de par
tijleden geen enkele tijd besteedt aan werk voor de partij, bijna 
een kwart gemiddeld tot hooguit vijf uur per maand en de overi
ge dertig procent meer dan vijf uur per maand. En dit is dan nog 
vrij actief in vergelijking met de andere partijen, waarvan onge-

(if/rornstig. Zie overigens R. Hillebrand en M.L. Zielonka-Goei, 'In het belang van de 
partij: lidmaatschap en participatie', in: G. Voerman (red.), Jaarboek Documentatie
centrum Nederlandse Polilieke Partijen 1989. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen / 
DNPp, 1990, pp.92-1 12. 
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veer tweederde deel van de leden geen enkele tijd aan de partij be
steedt. Daarbij mogen we natuurlijk niet uit het oog verliezen, dat 
D66 veel minder leden heeft dan CDA (86.000), PvdA (61.000) en 
VVD (51.000 leden). De voor en binnen een politieke partij nood
zakelijke werkzaamheden dienen bij D66 door minder mensen te 
worden verricht, wat heel eenvoudig zou verklaren waarom we bij 
D66 relatief veel actieve leden treffen. 
Overigens valt het eigenlijk nogal mee met die actieve D66'ers, 
althans naar hun eigen inschatting. Een forse minderheid van 38 
procent acht zichzelf (vrijwel) niet actief, een kwart 'niet zo actief. 
Nog eens een kwart is tamelijk actief en slechts 13 procent is naar 
eigen mening 'zeer actief als lid van D66. In het recente verleden 
is op individueel niveau wel sprake van een afname van activisme. 
Laten we de twaalf procent zeer recente nieuwe leden buiten 
beschouwing, dan deed bijna de helft van de leden een jaar of vijf 
geleden meer als lid dan tegenwoordig, doet een kwart evenveel en 
is slechts 13 procent nu actiever dan in het verleden. Het algehe
le activisme neemt dus af, een verschijnsel dat we in vergelijkba
re mate zien bij PvdA, CDA en VVD. 

Volgens de politicoloog Inglehart5 is al geruime tijd sprake van een 
stille revolutie, een vooral in de westerse wereld voortgaande ver
andering in het waardepatroon van de burgers. Deze politiek rele
vante waarden kunnen worden geordend langs een zogeheten 
materialisme-postmaterialisme dimensie, die juist voor een partij 
als D66 van belang zou zijn - Inglehart verwees expliciet naar 
D66 als een van de partijen die zouden profiteren van het groei
ende belang van 'zijn' scheidslijn. Een 'materialist' geeft voorrang 
aan zaken als economische groei, lage inflatie, handhaving van 
orde en gezag, een 'postmaterialist' aan zaken zoals inspraak, vrij
heid van meningsuiting en een schoon milieu. De voortdurende 
welvaart in de naoorlogse periode zou ervoor zorgen dat de laatste 
groep aan omvang zou winnen en geeft de wind in de zeilen aan 
partij formaties die dergelijke doelen prioriteit verlenen. Een grote 
minderheid van de D66'ers (ongeveer 40 procent) kent inderdaad 
een 'zuiver' postmaterialistisch waardepatroon, een meerderheid 
(56 procent) een gemengd patroon en sleéhts een enkele D66'er (3 
procent) is in de terminologie van Inglehart materialist. Van de 
vier partijen is D66 ook het meest postmaterialistisch, gevolgd 
door PvdA (31 procent postmaterialisten versus 7 procent mate
rialisten) en op afstand door VVD (8 versus 11 procent) en CDA (7 

versus 18 procent). 
De (post)materialisme dimensie zou, zo vermoedde Inglehart, an
dere scheidslijnen aan belang doen afnemen. Los van de vraag of 
dat daadwerkelijk het geval is, is de dimensie die nog immer het 
politieke denken en debat kleurt, gegoten in termen van 'links' en 
'rechts'. Uitgezet op deze meer klassieke waardenschaal bevesti
gen de leden, zoals halverwege de jaren tachtig, dat D66 als partij 
links van het midden staat: drie op elke vier D66'ers ziet zichzelf 
als gematigd links (positie 3, 4 of 5), een op de vijf beschouwt zich
zelf als gematigd rechts (6, 7, 8) en slechts weinigen staan op de 

5, R. Inglehart, The 5ilenl Revolution. Changing Values and PoliticaJ tyles among 
Wc tem Publies, Prineeton: Prineeton Uni'versity Press, 1977, p.250. 
6. In een later stadium zullen wij' motieven om lid te worden van een politieke partij 
nader onderzoeken aM de Iwnd van het zogeheten GeneralIncentives Model (GIM), dat 
hiervoor specifiek is ontwikkeld. Zie: o.a.: P. Seyd en P. Whiteley, LaI,ollr's Gross Roots, 
Oxford: OxJord University Press, 1992; P. Whileley, I~ eyd and ]. Richardson, Tn.e 
Bilie , OxJord: OxJord University Press, 1994; P. Whiteleyand P. Seyd, 'Rationalityalld 
party activism: EncompaJsing tests oJ alternative modeLs oJpolitical participation', in: 
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meer extreme posities: vijf procent op 1 en 2 (zeer links), drie pro
cent op 9 en 10 (zeer rechts). 

Loyaliteit 

Ons onderzoek bevat informatie ten aanzien van de motieven 
waarom mensen lid zijn geworden en gebleven van D666. Het is 
weinig zinvol om uitgebreid stil te staan bij alle afzonderlijke in 
het onderzoek opgenomen motieven. We beperken ons hier tot een 
globale indruk, gebaseerd op een ordening van motieven naar het 
aantal mensen dat aangaf dat het betreffende motief 'zeer belang
rijk' was bij het lid worden of blijven van D667. Dan blijkt ten eer
ste dat vooral brede, algemene en weinig concrete opvattingen en 
oriëntaties ten grondslag liggen aan het besluit tot lidmaatschap. 
Bijna de helft van de leden (45 procent) noemt de beginselen van 
de partij de reden om toe te treden, waarmee dit motief het meest 
als 'zeer belangrijk' naar voren komt. Dat is enigszins opmerkelijk 
voor een partij die zich lange tijd juist voorstond op haar pragma
tisme en een beginselprogramma om die reden steeds heeft afge
wezen. Ook de andere twee motieven in de top drie, beide door 
bijna 40 procent zeer belangrijk genoemd, gaan over vrij brede 
aspecten: de interne democratische ordening (waarop de partij 
zich ook gaarne voorstaat en die dus toch enige wervingskracht 
bezit) en de sympathie voor D66. Pas na nog enkele eveneens min
der specifieke motieven zoals inzet voor een rechtvaardiger 
samenleving (31 procent) en burgerplicht (23 procent) komen de 
meer gerichte, of tenminste nadrukkelijker politieke motieven: 
een bijdrage leveren aan de invloed van de partij (21 procent), zelf 
politieke invloed willen uitoefenen (20 procent) en de wens zich in 
de politiek te verdiepen (16 procent). In de onderste regionen van 
de ordening staan de meer sociale motieven, zoals het feit dat 
zulks in de directe sociale omgeving gebruikelijk is of dat er spra
ke is van aandringen van de familie- en vriendenkring, en lager 
nog komen de motieven die duiden op min of meer concreet eigen
belang, zoals het lid worden met het oog op de eigen loopbaan of 
om maatschappelijk vooruit te komen. 
Het patroon van motieven om lid te blijven komt sterk overeen 
met dat voor het lid worden van D66, wat wellicht mede het gevolg 
is van het feit dat de twee vragen direct op elkaar volgden. 
Uiteraard kan het even goed zo zijn, dat zich in de loop der tijd 
geen (substantiële) verandering in de motievenstructuur heeft 
voorgedaan: men werd lid om bepaalde redenen, en men is nog 
immer lid om diezelfde redenen. Het enige specifieke motief voor 
voortdurend lidmaatschap, 'omdat ik dat nu eenmaal gewend ben', 
is 'zeer belangrijk' voor slechts drie procent van de D66'ers. 

Nieuwe participatievormen 

Het oordeel over de bestaande partijorganisatie en mogelijkheden 
van ledenparticipatie is van belang bij de ontwikkeling van nieu-

EUI'OJlean JoumaJ of Political Re e"'ch, 29, pp.2I5-234; P. Whiteley and P. eyd, 'The 
dynamics oJ party a.ctili~,m in 8ritain: A spiral oJ demobilization?', in: Brilish lournal 
of Politica l cience, 28, pp.JJ3-I37. 
7. Merk op dat wij niet per se in al die afzonderlijke mo/.Îeven geïnteresseerd zijn; die 
motieven zijn indicatoren voor achterliggende clusters 'von prikkeLs zoals die in het GIM 
(zie vorige noot) worden veronders/.eld. 
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we vormen van ledenparticipatie. In de huidige situatie neemt ook 

bij D66 de afdeling een voorname plaats in, en over het functione
ren daarvan blijken niet alle leden even positief te oordelen. 
Slechts 45 procent is zeer of tamelijk tevreden over het functione
ren van de eigen afdeling. Dat is aan de lage kant in vergelijking 

met de andere drie partijen, waar de helft (pvdA) of een meerder
heid (CDA, VVD) tevreden is. Ook de uitgesproken ontevredenheid 
is bij D66 iets groter. Een kwart van de leden is tamelijk of zelfs 
zeer ontevreden, bij de PvdA is dat 21 procent, bij CDA en VVD 

reen:rUime tien procent. Los van maatschappelijke en technologi
sche ontwikkelingen zou de bestaande onvrede dus een belangrijk 
vertrekpunt kunnen zijn voor andere organisatie- en participatie
vormen. 
Een overgrote meerderheid is van mening dat een van de organi
satievormen die van oudsher bestaat ook in een min of meer grote 
behoefte voorziet: de landelijke themawerkgroepen, die ontwikkel
de standpunten op het partijcongres presenteren en zo nodig ver
dedigen. Dit zegt overigens niet alles over de belangstelling om 
zelf mee te doen. Tachtig procent ziet er iets in voor de partij (posi
ties 5, 6 en 7 op een zevenpuntsschaal), maar als het gaat om de 
vraag of men denkt er zelf aan mee te doen, slinkt dit percentage 
tot hooguit 48 procent. En van deze leden is de helft nog niet zeker 
van de eigen deelname (positie 5); slechts een kwart zal waar
schijnlijk meedoen (posities 6 en 7) aan deze van oudsher binnen 
D66 bekende vorm van participatie. 
Bij de nieuwe participatievormen zien we een vergelijkbaar pa
troon: men constateert weliswaar een zekere behoefte voor de par-

tij, maar veel minder leden denken zelf ook (zeker) mee te doen. Zo 

constateert een ruime minderheid (41 procent) een uitgesproken 
behoefte aan regionale themabijeenkomsten, maar zal niet meer 
dan 23 procent daaraan waarschijnlijk zelf meedoen. Bij het idee 
van landelijke partijverbanden voor bepaalde groepen (zoals jon
geren, vrouwen en migranten) zien we hetzelfde verschijnsel, 
maar dan op een lager niveau. Volgens een kwart der leden be
staat hieraan een vrij sterke behoefte (posities 6 en 7); maar 
slechts tien procent zal waarschijnlijk meedoen (posities 6 en 7). 
Anderzijds zijn vier op de tien leden er redelijk zeker van (posities 
1 en 2) dat zij niet zullen meedoen. 
Technologische ontwikkelingen maken ook zogenaamde digitale 
afdelingen mogelijk. Van de D66'ers is een meerderheid (58 pro
cent) van mening dat daaraan binnen hun partij behoefte bestaat 
(posities 5, 6 en 7), en tien procent is hiervan zeer stellig overtuigd 
(positie 7). Maar ook hier zien we toch weer dat beduidend minder 
mensen (37 procent) min of meer zeker zelf digitaal actief zullen 
worden. Opmerkelijk is wel dat bijna tien procent zeker zegt te 
zijn van de eigen deelname, waarmee deze groep vrijwel even 
groot is als de groep die hier een grote behoefte ziet voor de partij 
als geheel. De beoordeling van deze vorm van digitale organisatie 
en participatie blijkt overigens niet samen te hangen met het oor
deel dat men heeft over het huidige functioneren van de eigen 
afdeling. Evenmin is het zo dat mensen die nu minder actief zijn 
plots in groten getale actief zullen worden in een digitale afde
ling .• 

Partijledenonderzoek Leiden 1999 

Het onderzoek onder partijleden van D66, PvdA, VVD en CDA is gehouden in het kader van het onderzoeksproject 'Partijled,en: Re
crutering en Motivering' en is onderdeel van een internationaal-vergelijkend onderzoek om inzicht te verwerven in de motieven van bur
gers om lid van een politieke partij te worden en te blijven. 
In het voorjaar van 1999 is onder een a-selecte steekproef van 1500 leden uit het ledenbestand van elk van deze partijen een schriftelij
ke vragenlijst verspreid. Deze vragenlijst bevatte een groot aantal voor de vier partijen (vrijwel) identieke vragen, die deels afkomstig 
of geïnspireerd waren door vragen zoals gesteld in het verwante internationale onderzoek, het Nationaal Kiezersonderzoek, en het 
onderzoek onder Nederlandse partijleden van 1986. De vragenlijst, waarvan een exemplaar bij Joop van Holsteyn kan worden opge
vraagd, ging vergezeld van een brief van de onderzoekers en van de voorzit(s)ter van de betreffende partij, mede om aan te geven dat 
het onderzoek met medeweten van de partij onder haar leden plaatsvond. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en verslaglegging 
van het onderzoek berust evenwel geheel en al bij de onderzoekers, die tevens zorg dragen voor de bescherming van de vertrouwelijk
heid van de gegevens. Bij de uitvoering van het onderzoek, in het bijzonder de dataverzameling en -verwerking, werd assistentie ver
leend door mevr. E. Voorthuijsen. 
Het D66-onderzoek ging van start met 1484 leden. Van de verzonden vragenlijsten kwamen er 921 (62,1%) terug; in totaal bleken er 
907 (61,1%) bruikbaar. De niet onaanzienlijke non-respons kan gevolgen hebben voor de representativiteit van onze gegevens en de mo
gelijkheden tot generalisatie naar het totale ledenbestand van D66. In het bijzonder de afzonderlijke zogeheten rechte tellingen zouden 
een vertekening kunnen laten zien, bijvoorbeeld als gevolg van een enigszins selectieve respons naar leeftijd en opleiding. Om dit risi
co in te perken is het raadzaam behoedzaamheid te betrachten bij de presentatie en interpretatie van afzonderlijke rechte tellingen en 
de gegevens bij voorkeur in hun onderling verband of in ieder geval vergelijkenderwijs te bezien. 
Aan de bladen van de wetenschappelijke bureaus van PvdA, CDA en VVD is eveneens een eerste presentatie van bevindingen aange
boden; een cijfermatige presentatie van gegevens in tabelvorm is (van redactiewege) in het bijgevoegde stuk achterwege gelaten, maar 
is te vinden in Joop van Holsteyn, Ruud Koole, 'Partijgenoten! Enkele bevindingen van een onderzoek onder PvdA-leden', in: Sociqlisme 
& Democratie, februari 2000. 

Het project 'Partijleden: Recrutering en Motivering' is mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Stichting voor Recht en 
Openbaar Bestuur (projectnummer 41531011), onderdeel van NWO. 
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