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BESCHOUWING 

Een electorale doorbraal(. 
Meine Henk Kleinsma 

H
et begint gewoonte te worden . 
Ook bij de jongste statenver
kiezingen was D66 de grote 

winnaar. Traditiegetrouw wordt in 
het tijdschrift van het wetenschappe
lijk bureau uitvoerig ingegaan op het 
'hoe' van de verkiezingswinst. De uit
slag wordt in het perspectief van de 
electorale geschiedenis van D66 ge
plaatst; gekeken wordt waar D66 
sterk is en waar zwak; geanalyseerd 
wordt waar meer en waar min del' 
werd gewonnen; tenslotte wOl·dt een 
poging gewaagd om het profiel van 
'de' D66-kiezer aan te passen aan de 
feiten van de zege van 6 maart. 

Nog steeds een belangrijk feit: 

de uitslag van de Staten

verkiezingen van 6 maart jl. 

Deze betekende voor D66 meer 

dan een bevestiging van de 

goede score bij de raadsver

kiezingen van vorig jaar. 

De opgaande lijn zet voort 

In dit artikel wordt de steUing 

verkondigd en onderbouwd 

dat D66 nu in electoraal opzicht 

een 'volkspartij' is geworden. 

Een gegeven dat niet zonder 

consequenties zou mogen blijven. 

In veel commentaren op de verkie
zingsuitslag werd beweerd dat de 
goede score van D66 de vijfde verki~-
zingsoverwinning in successie was. 

• 

Dat klopt niet helemaal. De raadsvel'kiezingen van 1986, 
de statenverkiezingen van 1987, en de Europese verkiezin
gen van 1989 leverden geen eenduidige overwinningen 
voor onze partij op. Ofwel er was sprake van een achter
uitgang ten opzichte van de vorige verkiezing (EP-verkie
zingen), ofwel er was sprake van een achteruitgang of sta
bilisatie in vergelijking met de vorige verkiezing voor de 
desbetreffende vertegenwoordigende organen (de andere 
genoemde verkiezingen). In grote lijnen is er sinds 1986 
echter wel sprake van een continue opgaande lijn. 
Opmerkelijk is dat de grote doorbraak plaatsvond na de 
formatie van het derde kabinet-Lubbers, de CDA-PvdA
coalitie. De geleidelijke groei uit de periode 1986-1989 zou 
zich namelijk na 1989 belangrijk versnellen. De conclusie 
ligt voor de hand dat beide verschijnselen met elkaar ver
band houden. In eerdere analyses van verkiezingsuitsla
gen heb ik vaak de beeldspraak van golfbewegingen ge
bruikt. Deze vierde verkiezingsoverwinning van D66 na 
1986 betekent dat de derde opgaande golf nog steeds 
voortduurt. 

Analyse per provincie: de tweede golf 

Uit de globale eerste 'over all-beweging' vloeit een tweede 
voort. Er bestaan regionale verschillen in het percentage 
D66-kiezers. Verder treden veranderingen in de omvang 
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Groningen: 

Friesland: 

Drenthe: 

Overijssel: 

Gelderland: 

Utrecht: 

Noord-Holland: 

Zuid-Holland: 

Zeeland: 

Noord-Brabant: 

Limburg: 

Flevoland: 

Nederland (= 100,0) 

van het D66-kiezerscOl-ps niet overal 
in dezelfde mate op. Gecombineerd 
leiden beide verschijnselen tot een 
tweede golfbeweging. De opgaande 
lijn die vanaf 1986 zichtbaal' is, trad 
het eerst en het sterkst op in de 
Randstad. In het noorden van het 
land was het herstel minder overtui
gend, terwijl Noord-Brabant en 
VOOl·al Limburg achterbleven. De re
latieve cijfers (zie tabel 2) tonen dit 
aan. 
De kamerverkiezingen van 1989 
brachten in zoverre een correctie op 
dit patroon aan dat toen ook in 
Limburg winst werd geboekt. Deze 
winst bleef echter achter bij die el
ders in het land. 

Tabel 1: Aanhang van D66 per pro
vinci.e (absoluut en relatief), 1982-
1991. 

TK 82 TK 86 PS 87 TK 89 PS 91 

3.4 5,4 5,9 7,0 15,5 
79,1 88,5 88,1 88,6 99,4 

3,2 5,2 4,4 6.4 11.4 
74.4 85,3 65,7 81,0 73,1 

3,8 5,2 5,6 6,5 15,6 
88.4 85,3 83,6 82,3 100.0 

4,0 4,8 5,3 6,1 12,5 
93,0 78,7 79,1 77.2 80,1 

4,2 5.4 6,3 7,0 14,2 
97,7 88,5 94,0 88,6 91 ,0 

4,5 7,0 8,3 9,2 17.4 
104,7 114,8 123,9 116,5 111,5 

4,5 7,7 8,3 9.9 19,8 
104,7 126,2 123,9 125,3 126,5 

4,2 7,0 7,7 9,1 17,7 
97,7 114,8 114,9 115,2 113,5 

4.1 5,5 5,7 6,7 13,1 
95,4 90,2 85,1 84,8 84,0 

4,6 5,5 6,1 7,2 14,0 
107,0 90,2 91,1 91,1 89,7 

4,7 4.4 4,2 5,5 9,9 
109,3 72,1 62,7 69,6 63,5 

7,9 8,6 9,2 20,4 
129,5 128.4 116,5 130,8 

4,3 6,1 6,7 7.9 15,6 
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Leesvoorbeeld: Bij de statenverkiezingen van 1991 be
haalde D66 in Groningen 15,5% van de stemmen. De uit
slag in Groningen bevindt zich daarmee op een mveau 
van 99,4% van de landelijke score. 

Ten opzichte van de kamerverkiezingen van 1989 is de 
tweede golf nog weer iets verder gerold over de drie noor
delijke provincies; daar wist D66 namelijk een exceptio
neel goed resultaat te behalen. Vooral in Groningen en 
Drenthe deed onze partij het voortreffelijk. Friesland is 
bij statenverkiezingen een buitenbeentje , omdat daar dan 
ook de sterk concurrerende Fryske Nasjonale Party 
(FNP) op het stembiljet vermeld staat. In andere provin
cies met l'egionale partijen is die concurrentie, althans 
voor D66, waarschijnlijk veel minder sterk . De uitzondet·
lijk grote winst in het noorden is te opvallend om verder 
onbesproken te laten . Een verklaring zou kunnen zijn dat 
de ovel'a] manifeste trend van PvdA naar D66 hiel" meel" 
zoden aan de dijk heeft gezet , omdat deze provincie typi
sche sociaal-democratische bolwerken zijn. In het zuiden 
bleef de achterstand bestaan. Sterker nog: deze nam zelfs 
nog wat toe. Voor het overige springt in het oog dat D66 in 
haar twee sterkste provincies, Flevoland en Noord
Holland, haar positie zowel in absolute als in relatieve zin 
nog verder versterkte. Een prestatie die in de beide andere 
randstedelijke provincies, Utrecht en Zuid-Holland, niet 
kon worden volbracht. Een sluitende verklaring voor dit 
ver schijnsel is niet direct voorhanden. Weliswaar is de po
sitie van de PvdA in Utrecht altijd zwak geweest (en dus 
het aantal potentiële D66-kiezers verhoudingsgewijs over
eenkom tig klein); voor Zuid-Holland geldt dit echter niet; 
in deze provincie was de PvdA vrijwel even sterk als in 
Noord-Holland, terwijl D66 in laa tstgenoemde provincie 
het aanmerkelijk beter heeft gedaan . 

De D66-bolwerken 

Almere 27.9% Brielle 21 .5% 
Muiden 27.1% Rozendaal (Gld.) 21 .2% 
Lelystad 26.1% Nieuwegein 21 .2% 
Peize 25.2% Delft 21 .2% 
Purmerend 24.9% Groningen 21 .1% 

Eelde 24.2% Maarssen 21 .1% 
Spijkenisse 24.0% IJsselstein 20.8% 
Den Helder 23.8% Castricum 20.7% 
Haarlem 23.7% Breda 20.7% 
Leiden 23.7% Blaricum 20.6% 

Leiderdorp 23.7% Rotterdam 20.6% 
Weesp 23.6% Nuenen 20.5% 
Diemen 23.4% Utrecht 20.5% 
Zoetermeer 23.2% Alkmaar 20.3% 
Hellevoetsluis 22.7% Geertruidenberg 20.3% 

Wageningen 22.0% Westervoort 20.2% 
Landsmeer 22.0% Capelle a.d. IJ. 20.2% 
Abcoude 22.0% Uitgeest 20.2% 
Wijk bij D. 21 .9% Rijswijk 20.2% 
Ouder- Amstel 21 .9% Eemnes 20.1% 

Amsterdam 21 .8% Heer Hugowaard 20.1% 
Zeevang 21.8% Zaanstad 20.1% 
Hoorn 21 .7% Roden 20.0% 
Amstelveen 21 .6% Hilversum 20.0% 
Oegstgeest 21 .5% Rozenburg 20.0% 

Tabel 2: Gemeenten waar D66 20,0% of meer van de 
stemmen verkreeg. 

Om iets meer te weten te komen over de aanhang van D66 
en de veranderingen daarin, is enig inzicht in de D66-bol
werken wellicht verhelderend. 
In precies 50 gemeenten verkreeg D66 op 6 maart 20 of 
meer procent van de stemmen. Ter vergelijking: bij de 
raadsverkiezingen van vorig jaar omvatte deze categorie 
slechts 15 gemeenten ! In de top-50 figureren grosso modo 
dezelfde gemeenten die ook op eerder gepubliceerde lijst
jes van D66-bolwerken prijkten: zeer veel forenzenge
meenten , niet zo zeer de echte chique (Wassenaar, Bloe
mendaal , De Bilt) , maar meer die van het type ' satelliet
stad' , zoals Lelystad, Almere , Spijkenisse, Purmerend, 
Zoetermeer en Nieuwegein. Een tweede groep D66-bolwer
ken wordt gevormd door de typische univer siteitssteden: 
Leiden , Delft, Groningen, Utrecht en Wageningen. 
Het aantal bolwerk-gemeenten dat niet in deze beide cate
gorieën valt, is gering, maar gt"oeiende. Niet alleen 
Amsterdam en Haarlem taan dit keer op de erelij st , dat 
geldt nu tevens de vroeger in de eer ste plaats als rode bol
werken bekend staande gemeenten Rotterdam en 
Zaanstad . Dit gegeven zegt iets over de verandering die 
zich in de aanhang van D66 heeft voltrokken. Het lijkt 
erop alsof de toevloed van voormalige PvdA-kiezers de 
electorale basis van onze partij heeft verbreed. Voordat 
we deze (hypo)these aan verdere toetsing onderwerpen , 
wordt eer st nog een blik geworpen op een ander interes
sant facet van de opmars van D66: de rangorde ten op
zichte van de andere grote partijen. 

De pikorde opnieuw bepaald 

De spectaculau'e tutslag van de jongste statenverkiezingen 
heeft de rangorde van de grote partijen fors veranderd. In 
nog maar twee pt"ovincies (Groningen en Drenthe) is de 
PvdA de grootste partij , in alle andere neemt het CDA na 
6 maart die positie in. D66 werd in Flevoland de tweede 
partij , in Groningen , Overij ssel, Noord-Brabant en 
Limburg de derde partij voor de VVD , en in Utrecht de 
derde partij voor de PvdA. In de andere provincies kwam 
D66 op de vierde plaats. 
Kijken we vanuit het perspectief van de afzonderlijke ge
meenten , dan blijkt hoe groot in dit opzicht de winst van 
D66 is . Bij de raadsverkiezingen van vorig jaar werd D66 
in een gemeente, Den Helder , de grootste partij . Op 6 
maart was dat in niet minder dan tien gemeenten het 
geval: andermaal in de marinestad , maar ook in Haarlem, 
Leiden, Almere, Lelystad , Zoetermeer , Spijkenisse, 
Purmerend, Wageningen en Diemen . 
De gemeenten waar D66 groter is dan het CDA, zijn ofwel 
D66-bolwerken , ofwel gemeenten waar het CDA traditio
neel zwak is. Mooie voorbeelden van laatstgenoemde cate
gorie zijn te vinden in noordoost-Nederland: Beerta 
(CDA: 4 ,4% !), Anloo, Gasselte en Gieten. Bij de raads
verkiezingen van vorig jaar ontstond voor het eer st een 
duidelijk herkenbare groep gemeenten waar D66 de PvdA 
achter zich liet. Deze groep is na 6 maart flink gegroeid en 
omvat nu meer dan alle wat chiquere forenzen gemeen ten 
(vgl. de hoge cijfer s in vooral Utrecht en Noord-Holland) . 
Zij telt nu ook nogal wat confessioneel-conservatieve plat-
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telandsgemeenten, zowel katholieke (veel Bt'abantse ge
meenten) als (ultra-)orthodox-protestantse (bijvoorbeeld 
de Zeeuwse gemeenten Mal"iekerke en Veere), D66 behaal
de in deze gemeenten meestal een gemiddelde winst, terwijl 
de toch al marginale positie van de sociaal-democraten 
trendmatig verzwakte, 

Tabel 3: Aantal gemeenten per provincie waar D66 groter 
werd dan het CDA, de PvdA of de VVD, 

Groningen (25 gem.) 
Friesland (31) 
Drenthe (34) 
Overijssel (45) 
Gelderland (86) 
Utrecht (37) 
Noord-Holland (70) 
Zuid-Holland (95) 
Zeeland (30) 
Noo,";-Brabant (131) 
Umburg (56) 
Flevoland (6) 

D68>CDA 

4 

6 

1" 

10 
6 

2 

D68>PvdA 

12 
31 
33 
44 
4 
28 
1 
3 

D68>WD 

12 
9 
9 

18 
32 
6 

17 
17 
7 

65 
19 
2 

In zeet' veel gemeenten passeerde D66 de VVD. De 'echte' 
liberalen moesten, net als bij de raadsverkiezingen, het 
ondet'spit delven in de meeste grote steden. Den Haag was 
de enige gemeente met meer dan 100.000 inwoners waar de 
VVD (zij het met een minimale marge) D66 achter zich liet. 
Dit keer waren er echter ook vee) kleinere steden waar 
D66 grotet' werd dan de VVD. 

De wet van de remmende voorsprong 

In eerdere artikelen over verkiezingsuitslagen in dit blad is 
de wet van de remmende voorsprong geformuleerd. Vol
gens deze wet zou D66 in gemeenten waar zij al een sterke 
positie inneemt, mindere mogelijkheden voor verdet'e 
groei bezitten. Bij de kamerverkiezingen van 1989 ging die 
wet niet op en bij de raadsverkiezingen van vol'ig jaar 
maar zeer ten dele. Ten aanzien van de raadsverkiezingen 
moet echter worden opgemerkt dat in nogal wat gemeenten 
primair lokaal bepaalde omstandigheden maakten dat D66 
dOOl' een vet'ondersteld electoraal plafond kon heen schie
ten. Bij statenverkiezingen zijn dit SOOt't lokale omstandig
heden niet of slechts marginaal aanwezig. Het is daal'om 
interessant om na te gaan waar meer en waar minder werd 
gewonnen. TahelS laat zien waar D66 zich tussen 1987 en 
1991 meel' dan verdrievoudigde. 

Tabel 4: Gemeenten waar D66 haar aanhang tussen 1987 
en 1991 zich tenminste verdrievoudigde. 

PSB7 PS91 relatieve groei in % 

GRONINGEN: 
Appingedam 4.5% 14.9% +231 
Hoogezand- Sappemeer 5.4% 18,9% +250 
Beerta 2.3% 10.1% +339 
Bellingwedde 3.5% 12.5% +257 
Ten Boer 4,7% 14,5% +209 
Delfzijl 5.3% 16.1% +223 
Menterwolde 4.0% 14,0% +250 
Pekela 2,9% 10.0% +245 
Scheemda 3.3% 10,3% +212 
Veendam 5.3% 16,6% +213 
Vlagtwedde 3.2% 10,3% +222 

FRIESLAND: 
Dongeradeel 2.2% 6.8% +209 
Opsterland 3.5% 11.6% +243 
Terschelling 3,6% 14.1% +292 

DRENTHE: 
Beilen 3,5% 14,6% +317 
Emmen 4,2% 16,1% +283 
Gasselte 4.0% 15,9% +298 
Odoorn 3,8% 14.6% +284 
Sleen 3.3% 12,0% +270 

GELDERLAND: 
Ammerzoden 3,1% 10.3% +232 
Brakel 2,1% 7.1% +238 
Dodewaard 1.8% 7.5% +317 
Maurik 3,2% 10,6% +231 
Wehl 3,0% 9.0% +200 

NOORD-HOLLAND: 
Wieringen 5,2% 16,6% +219 

Zijpe 5.2% 15,7% +202 

ZUID-HOLLAND : 
Nieuw-Lekkertand 3.8% 12,1% +218 

ZEELAND 
Kongene 4,9% 14,7% +200 

NOORD-BRABANT: 
Westerhoven 2,7% 9.6% +293 

LIMBURG: 
Echt 2,6% 8,5% +227 
Gulpen 2.1% 9,0% +329 
Kerkrade 1.9% 7,3% +284 
Landgraaf 3,1% 10.3% +232 
Vaals 1,5% 9,0% +500 

Inherent aan de in tahel4 gevolgde meetmethode is dat ge
meenten met een slechte uitgangspositie de neiging hebben 
de grootste winst te behalen. Niettegenstaande deze kant
tekening laat de tabel toch een opmerkelijk patroon zien. 
Anders dan bij de raadsverkiezingen van vorig jaar bevat 
de lijst van exceptioneel snel stijgende gemeenten dit keer 
geen D66-bolwerken; in tegendeel, het gaat bijna uitslui
tend om gemeenten waal' D66 in 1987 een slecht tot zeer 
slecht verkiezingsresultaat behaalde. Hieruit volgt dat de 
wet op de remmende voorspl'ong op 6 maart zijn invloed 
heeft laten gelden. 
De eerder in dit al'tikel voorzichtig gemaakte gevolgtrek
king dat D66 vooral in PvdA-bolwerken heeft gewOJmen, 
wordt door tabel 5 bevestigd. Het Oldamht alsmede de 
Groninger en aangrenzende Drenthse veenkoloniën heb
ben een bovenproportioneel deel van de vel'kiezingswinst 
van onze partij voor hun rekening genomen. 
Het Oldambt en de veenkoloniën zijn tot nu toe altijd vols
trekt a-typische D66-gebieden geweest. Des te opmerkelij
ker is het dat daar op 6 maart zelf resultaten zijn behaald 
die boven het landelijk gemiddelde liggen, bijvoorbeeld in 
Hoogezand-Sappemeer en Gasselte. De noodzaak om het 
profiel van 'de' D66-kiezel' bij te schaven, dringt zich op. 
De zeer sterke (relatieve) gt'oei in enkele voorheen zwakke 
gebieden, roept de vraag op hoe de winst in de sterke ge
meenten is geweest. Tabel 5 wijst uit dat ook daal' signifi
cante verschillen optraden. 

Tabel 5: Verkiezingswinst van D66 in haar bolwerken, 
uitgesplitst naar categorie, 1987-1991. 

PS87 PS91 Relatieve groei in % 

a. Typische 
satellietsteden: 
Nieuwegein 10,1 21.2 +110 
Hoorn 9.2 21 ,7 +125 
Purmerend 10,5 24,9 +137 
Capelle a.d. IJ. 9.3 20.2 +117 
Hellevoetsluis 9.8 22,7 +132 
Spijkenisse 10.6 24,0 +126 
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Zoetermeer 11.9 23.2 +103 
Almere 11.5 27.9 +143 
lelystad 11.2 26.1 +133 

b. Typische 
universiteitssteden: 
Groningen 8.6 21.1 +145 

Wageningen 11.6 22.0 +90 
Leiden 9.7 23.7 +144 
Delft 9.9 21.2 +114 

c. Chique 
forenzengemeenten: 

+ 89 Haren 10.0 18.9 
Eelde 12.6 24.6 + 95 
Rozendaal 15.2 21.2 + 40 
De Bm 10.7 19.9 +86 
Zeist 9.1 17.2 + 89 
Bussum 8.0 17.6 +120 
Bloemendaal 7.2 16.3 +126 
Wassenaar 7.1 13.0 +83 
Voorburg 10.3 19.5 + 89 
Oegslgeest 11 .9 21.5 + 61 
Waalre 9.3 17.9 +93 

Wat opvalt is dat in geen enkel bolwerk een bovengemid
delde relatieve winst kon worden opgetekend. In de chique 
forenzengemeenten (de tabel is wat deze categorie betreft 
niet uitputtend) lag de relatieve winst zonder uitzondering 
beneden het gemiddelde. De absolute winst (de vooruit
gang in procentpunten) was in de bolwerken evenwel zeer 
behoorlijk, zelfs bovengemiddeld. De conclusie die hieruit 
moet worden getrokken is dat ook in de bolwerken verdere 
winst mogelijk was. Van het bestaan van een electoraal 
plafond is op 6 maart niets gebleken . 

Een bijgewerkt profiel van de D66-kiezer 

Het profiel van de D66-kiezer is een schets die gemakkelijk 
karikaturale trekken kan gaan vertonen. Enige terughou
dendheid is wat dat betreft dus op zijn plaats. Met die te
rughoudendheid in het achterhoofd rolde uit analyses van 
eerdere vel'kiezingsuitslagen een tweezijdig beeld. Ener
zijds was er de redelijk goed opgeleide, tenminste modaal 
verdienende, in een satellietstad woonachtige forens. De 
andere typische D66-stemmer waren degenen in de trendy 
wijken van de grote teden (de Amsterdamse grachtengor
del of de Haagse Archipelbuurt), Bij de kamerverkiezin
gen van 1989 waren er aanwijzingen dat het element van 
het hogere inkomen in het profiel was versterkt. De raads
verkiezingen van vorig jaar corrigeerden deze ontwikke
ling weer enigszins: met name in Amsterdam vond er een 
doorbraak van D66 plaats in de armere wijken. In Den 
Haag deed zich dit fenomeen veel minder sterk voor. Het 
zou in lijn met de eerdere bevindingen in dit artikel zijn 
wanneer deze 'Amsterdamse tendens' zich zou hebben 
Vool'tgezet en dit keer ook buiten de hoofdstad. Een blik 
op de verkiezingsuitslagen in enkele sociaal homogene wij
ken van Amsterdam en Den Haag kan uitwijzen of deze 
veronderstelling juist is. 

Tabel 6: Door D66 behaalde percentages bij de statenver
kiezingen van 1987 en 1991 en de raadsverkiezingen van 
1990 in enkele Amsterdamse en Haagse wijken. 

PS87 GR90 PS91 
a. Amsterdam: 
Grachtengordel-west 17.4 27.1 29.4 
~aChtengordel-zuid 16.2 26.6 29.2 

eteringschans 14.5 26.2 28.4 
Museumkwartier 14.5 26.5 24.9 

Volewijck c.a. 5.6 14.2 18.8 
Osdorp-midden 7.0 15.4 18.2 
Geuzenveld/Eendracht 7.6 17.6 21.2 
Tuindorp-Oostzaan 5.7 15.2 18.9 

c. Den Haag: 
Willemspark 15.2 24.3 28.0 
Archipelbuurt 12.7 23.5 25.9 
Zorgvliet/Ouinoord 12.0 21.5 23.1 
Statenkwartier 10.9 18.4 20.9 

Schildersbuurt 3.8 5.2 11.5 
Transvaal 4.6 6.9 11.8 
Duindorp 4.1 7.0 13.7 
Moerwijk 6.2 12.6 17.6 

De 'Amsterdamse tendens' heeft zich inderdaad voortge
zet en is bovendien ook tot Den Haag doorgedrongen. In 
de minder vermogende wijken van beide steden heeft D66 
een zeer overtuigende winst behaald! Ten opzichte van de 
statenverkiezingen van 1987 is er sprake van ongeveer een 
verdrievoudiging in deze wijken. Maar ook in vergelijking 
met de raadsverkiezingen van vorig jaar is er niet alleen in 
de armere wijken van Den Haag (waar nog een achter
stand moest worden ingelopen), maar ook in die van 
Amsterdam nog gewonnen. In de typische D66-wijken is de 
winst minder opvallend. In Amsterdam is er in het Muse
umkwartier zelfs sprake van een licht verlies ten opzichte 
van 1990. In de meeste wijkbolwerken groeit D66 echter 
gestaag door. Een electoraal plafond lijkt ook hier niet te 
bestaan. 
Dit laatste neemt niet weg dat de in dit artikel gepleegde 
analyse aantoont dat de D66-aanhang is verbreed tot an
dere bevolkingsgroepen. Juister geformuleerd: veel meer 
dan bij eerdere verkiezingen heeft D66 nu ook stemmers 
uit kringen van de minder draaghachtigen en minder 
goed opgeleiden getrokken. Hieruit volgt dat ook het pro
fiel van 'de' D66-kiezer moet worden bijgesteld. Door de 
veel bredere electorale basis van onze partij is dat echter 
niet goed meer mogelijk. Sinds 6 maart j,l. valt het profiel 
van 'de' D66-kiezer in overwegende mate samen met dat 
van 'de' gemiddelde kiezer. Slechts op het conservatief
confessionele platteland en onder de daar woonachtige 
kiezers is D66 nog sterk ondervertegenwoordigd. Kortom: 
D66 is een echte volkspa~tij geworden. 

De verplichtingen van een volkspartij 

Een echte volkspartij dus. Dat is wennen, zowel voor de 
buitenwereld als voor D66 zelf, De buitenwereld en met 
name de andere politieke pal'tijen, zullen eraan moeten 
wennen dat D66 ineens een grote pal'tij is geworden met 
bijbehorende aspiraties . De vorming van de colleges van 
GS dit voorjaar heeft laten zien dat dit gewenningsproces 
wat moeizaam verloopt. Maar ook D66 zelf is nog niet in 
alle opzichten gewend aan de wat l'uimere electorale jas. 
Na de succesvol verlopen raadsverkiezingen van vorig 
jaar, heb ik in dat verband al de aandacht gevestigd op 
enkele noodzakelijke wijzigingen in de partij-organisatie 
(zie Idee 66, 1990/nr. 2). 
Inmiddels wordt hard gewerkt aan de verbetering van de 
partij-organisatie. Een belemmerende factor daarbij is het 
nog steeds geringe ledental. Het aantal leden groeit welis
waar, maar in een veel lager tempo dan het aantal kiezers. 
Een geleidelijke uithouw van de organisatorische structu-
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AKTIEF OP VAKANTIE 

Vakantie is voor u aktief een gebied ont
dekken, genietend van natuur en kultuur. 
Bijvoorbeeld in de Dordogne wandelen 
langs "Grande Randonnée"-paden. Of in 
de adembenemende Pyreneeën rondtrek
ken vanuit een berghut of een schilderach
tig dorp. Maar ook kanoën op de Dordog
ne of kayak in de Pyreneeën of de Alpen; 
paardrijden in de afwisselende Dordogne; 
heerlijk ontspannen op de fiets een streek 
ontdekken langs een mooi uitgestippelde 
route. Of een mix van aktiviteiten op een 
gezellige camping. Bel voor een gratis 
folder 0 2 0 - 6 2 6 8 8 9 8. 

.~~. 
ANVR 
~4i~. 
REISORGANISATOR 

FRJ.NCE INDIVIDUELLE 

ren is niettemin mogelijk. Veel wezenlijker is echter de 
noodzakelijke verandering van hepaalde aspecten van 
onze partij cultuur. Kenmerkend voor D66 is nog altijd het 
lichtelijk anarchistisch aandoende amateurisme. Dat was 
geen probleem zolang onze partij een middelkleine omvang 
had en bijna nergens bestuursverantwoordelijkheid dt·oeg. 
Het zijn van een middelgrote volkspartij die in tal van ge
meenten en provincies deelneemt in het dagelijks hes tuur , 
noopt evenwel tot een meet· professionele, minder vrijblij
vende houding. Vooral de vaak gebrekkige communicatie 
tussen D66-bestuurders over relevante of politiek actuele 
zaken moet snel verbeteren. Op dit vlak valt bijvoorbeeld 
veel te leren van het CDA waar een goed functionerend in
formeel netwerk van bestuurders bestaat (zondagmiddag 
na de kerkgang wordt er wat afgetelefoneerd). 
Van een andere orde zijn de politiek-inhoudelijke conse
quenties van de electorale groei. De opvattingen van D66 
zijn ineens van veel groter gewicht geworden. Het besef 
dat onze politieke programma's met andere ogen zullen 
worden gelezen dan vroeger, houdt in dat deze ook op een 
andere wijze moeten worden opgesteld en vastgesteld. 
Hiermee is niet bedoeld een pleidooi voor een inhoudelijke 
bijstelling van de koers, maar wel een hernemen van aller
lei typische D66-gedachten op grondigheid van analyse en 
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- Links in het midden van Nederland 

- Op 100 m van de Lek-oever 

- 4 zalen, voor resp. 25, 80, 100 en 250 px 

- Vergaderarrangementen incl. lunch. e.d. 

- Ruime, sfeervolle bar/foyer 

- Veel vrije parkeergelegenheid 

200 m v.a. eindhalte sneltram Utrecht CS 
1 km v.a. afslag Nieuwegein-Zuid van A2 

Nijenmonde 4 
3434 AZ Nieuwegein-Zuid 
Fax 03402-67698 
Telefoon 03402-64448* 

in tweede instantie op politieke haalbaarheid in een coali
tie met andere pat·tijen. Anders gezegd: een D66-program
ma is niet langer vooral een manifest voor de kiezers. Het 
is tevens de boodschap waarmee onderhandelaars op pad 
worden gestuurd. Men heeft zich te realiseren dat wie 
sterk afwijkende standpunten inneemt en bovendien be
stuursverantwoordelijkheid wil dragen de keuze heeft uit 
twee mogelijkheden: afzien van het dragen van bestuurs
verantwoordelijkheid of de bereidheid hebben genoegen te 
nemen met soms waterige compromissen (vergelijk het 
toonhoogte-verhaal over PvdA en VVD van Van Mierlo). 

In niet alle provincies heeft D66 zich dit voldoende get'eali
seerd met alle gevolgen van dien. Een betere voorbereiding 
op het bezit van reële politieke macht zou dit moeten kun
nen voorkomen in de toekomst .• 
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