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De PvdA een 

Na de succesvolle 

louter nationale 

partij? 
de inzet en uitslag van de ver
kiezingen. Hoe Tweede-Kamerverkie

zingen zorgden de on
langs gehouden Staten
verkiezingen voor een 
ontnuchtering bij de 
PvdA. In vergelijking 
met de Statenverkiezin
gen van 199.) werd wel
iswaar 2 procent ge
wonnen. Bovendien was 
er, na de raads- en Ka
merverkiezingen, 
sprake van de derde 
winst op rij. Toch was de 

staten verkiezingen 

plattelands

verkiezingen 

zijn geworden 

We zien dit verschijnsel 
momenteel al weer optreden 
waar het gaat om de aanstaande 
Europese Verkiezingen van 
juni. Bij de afgelopen Staten
verkiezingen was het niet an
ders. Het ging niet over de 
vraag welke plannen de PvdA 
had voor de toekomstige in
richting van de Nederlandse 
provincies. Net zo min ging het 
over de ambities van het CDA 

PvdA op 3 maart j .1. on-

PAUL DEPLA 

voor de ontwikkeling van het 
platteland. Ook de pleidooien 

tevreden. De winst 
bleef achter bij de ver
wachtingen. En er werd 
in vergelijking met de 
Kamerverkiezingen een 
fors verlies geïncas
seerd. De teleurstelling 

als lid van de campasne-stqf verbanden aan de 

PvdA en als politiek adviseur werkzaam voor de 

minister van Verkeer en Waterstaat 

van de vvovoor meer veilig
heid in de provincies en die van 
D 6 6 voor een gekozen Com
missaris van de Koningin, 
speelden geen rol. In de lande
lijke media kreeg de provin-

bij de PvdA werd overschaduwd door de teleurstel
ling over de opkomst. Ondanks het mooie weer en 
de langere openingstijden van de stembussen, zakte 
de opkomst verder weg. Slechts 4.) procent van de 
kiezers nam de moeite om te gaan stemmen . De 
provinciale democratie leek aldus de grootste verlie
zer te zijn geworden. In dit artikel wordt ingegaan 
op de vraag in hoeverre de lage opkomst inderdaad 
een probleem voor de provinciale democratie is en 
of met de lage opkomst de teleurstellende uitslag 
van de PvdA kan worden verklaard? Een tussentijdse 
bepaling van de electorale positie van de PvdA. 

Voorbeschouwingen over verkiezingen staan 
steeds vaker in het teken van de opkomst. Met uit
zondering van de Kamerverkiezingen, concentreert 
de aandacht van de media zich steeds vaker op de op
komstcijfers. Hoe groot zal de animo van de kiezer 
zijn? Wordt er weer een nieuw laagterecord geves
tigd? En welke kiezers zullen de stembus voorallinks 
laten liggen? De opkomstlijkt haast belangrijker dan 

ciale politiek vooral aandacht 
in het kader van de opkomstvoorspellingen. 

Een paar weken voor de verkiezingen opende de 
Brabantse CDA-lijsttrekker Van Geel de discussie 
met de opmerking dat de Statenverkiezingen in de 
huidige vorm hun langste tijd wel hadden gehad. De 
steeds maar dalende opkomst speelde een belang
rijke rol in het betoog van Van Geel. ' Enkele dagen 
voor de verkiezingen werd Van Geel, de door De 
Hoop Scheffer afgewezen voorzitterskandidaat van 
het cD A, bijgevallen door minister Peper. Deze con
stateerde dat de provincies in de gevarenzone te
recht zouden komen als de opkomst onder de 40 
procent zou zakken. 

De media haakten dankbaar in op de opmerkin
gen van Van Geel en Peper. Ze hoefden geen aan
dacht meer te schenken aan de mistige provinciale 
politiek, maar hadden nu een alibi om zich vrijwel 
volledig op de opkomst te. richten. Onder de kop 
'Stemt de kiezer of stemt hij niet' steldeN RC Han 

delsblad in zijn editie van de verkiezingsdag 3 maart 

vast 1 

de St 
ven v 
wast 
wekE 
verse 
toch 
kiezi 
redao 
uitkc 
terd: 
Jen c 
de st 

[ 

in dt 
zeer 
de g 
dano 
sterr 
ma a: 
kom 
verk 
ceer 
van• 
bekc 

Een 
ten• 
nen 
mer 
heel 
fenE 
den 
VOO 

spe• 
een 
heic 
kra• 
nee 
tek1 
min 
trol 
leg i 
dru 
vin• 
nan 



'r-

lel 
en 
de 
an 
·n
n 

de 
iA 
in
lse 
\et 
DA 

'let 
i en 
ig-
ran 
m
;in, 
~e

·in 
cht 
I 
:de 
ss ie 
de 

I De 
ng
gen 
De 

van 
on
' te

' 40 

kin-
ian
:iale 
I wel 
kop 
fan 
aart 

s &.os 1999 

vast dat de mensen vooral thuis waren gebleven bij 
de Statenverkiezingen. Op het moment van schrij 
ven waren de stembussen nog zeker 8 uur open. Het 
was echter een weinig risicovolle voorspelling. In de 
weken en dagen voorafgaand aan 3 maart hadden 
verschillende 'deskundigen' aangegeven waarom zij 
toch vooral niet gingen stemmen bij de Statenver
kiezingen. In Socialisme &..Democratie maakte eind
redacteur Cuperus bekend dat hij zijn deur niet zou 
wtkomen voor kleurloze politici, terwijl een Rot
terdamse hoogleraar bij Twee Vandaas mocht vertel
len dat het provinciale bestuur hem geen gang naar 
de stembus waard was. 

De kiezers lieten de media en deskundigen niet 
in de steek. De stembus wel. Op 3 maart bleef het 
zeer rustig in de stemlokalen. Voor de eerste maal in 
de geschiedenis bleef bij Statenverkiezingen meer 
dan de helft van de kiezers thuis. De groep van niet
stemmers vormde niet alleen de grootste partij, 
maar zelfs de absolute meerderheid. Met een op
komst van slechts 45 procent naderden de Staten
verkiezingen niet alleen de door Peper geïntrodu
ceerde gevarenzone, maar ook het opkomstniveau 
van de Europese Verkiezingen, verkiezingen die toch 
bekend stonden om hun extreem lage opkomst. 

Laae opkomst en democratie 
Een lage opkomst Is vervelend voor al die kandida-

• ten en campagnevoerders die zich hebben ingespan
nen om kiezers te motiveren en mobiliseren. Deze 
mensen voelen zich - zeker als hun partij het slecht 
heeft gedaan - als toneelspelers die na jarenlang oe
fenen hun première voor een bijna leeg Carré hou
den . Maar is de lage opkomst daarmee een probleem 
voor de provinciale democratie? 

Deze vraag kan vanuit twee verschillende per
spectieven van democratie worden benaderd. Het 
eerste perspectief is dat van de publieke betrokken
heid. Een democratie straalt alleen maar levens
kracht uit als een groot deel van de kiezers de moeite 
neemt om te gaan stemmen. Het stemmen is een 
teken van betrokkenheid bij de democratie. Hoe 
minder mensen stemmen, hoe minder groot die be
trokkenheid is . Daarmee komt uiteindelijk ook de 
legitimiteit van het democratisch systeem onder 
druk te staan. Want met welk gezag neemt een pro
vinciaal bestuur beslissingen, als ze slechts spreekt 
namens een minderheid van de bevolking? .. 

Er kan ook vanuit een meer instrumenteel per-

spectief worden gekeken naar de betekenis van de 
lage opkomst voor de democratie. Dit perspectief 
richt zich op de besluitvorming in de politieke orga
nen. De bevolking moet zich kunnen herkennen in 
de besluiten die worden genomen. De lage opkomst 
is in deze benadering niet per definitie een pro
bleem . Zolang de beslissing om te gaan stemmen 
door min of meer toevallige factoren wordt bepaald, 
zijn degenen die gaan stemmen een redelijke afspie
geling van het totale electoraat. De verkiezingsuit
slag wordt dan niet beïnvloed door de opkomst. De 
samenstelling en besluiten van de volksvertegen
woordiging blijven dan overeenkomstig de situatie 
waarin (vrijwel) iedereen zou gaan stemmen . Het 
politieke leven van alledag wordt in dat opzicht niet 
beïnvloed door een lage opkomst. En daarmee is de 
lage opkomst geen probleem. 

In de instrumentele benadering is de lage op
komst wel een probleem indien groepen kiezers met 
specifieke opvattingen en voorkeuren significant 
vaker thuisblijven dan andere groepen. Er is dan 
sprake van een selectieve opkomst. Door die selecti
viteit vertekent de lage opkomst de verkiezingsuit
slag. Samenstelling en besluiten van de volksverte
genwoordiging zijn dan niet langer in overeenstem
ming met de wensen van het totale electoraat. Volks
vertegenwoordiging en electoraat verwijderen zich 
in dat geval van elkaar door de lage opkomst. En dat 
betekent voor de kwaliteit van de (provinciale) de
mocratie een probleem. 

In hoeverre komt de provinciale democratie door de 
opkomst van 3 maartin de problemen?Vanuit de 'be
trokkenheids-benadering' is het antwoord op deze 
vraag vrij eenvoudig. Met een opkomst van krap 45 
procent is het duidelijk dat een meerderheid van de 
kiezers zich niet betrokken voelt bij de provinciale 
politiek. Dat blijkt ook als wordt gekeken naar de 
motieven voor het thuisblijven. Desinteresse in de 
provinciale politiek gevoed door het bleke profiel 
van de provinciale politici, was voor veel stemge
rechtigden een belangrijke reden om de stembus 
links te laten liggen . Niet omdat de provincie hen 
niet boeide. Of omdat de toekomst van hun eigen 
provinciehenkoud liet. Uitde'focusgroepen' die de 
PvdA in de aanloop van de Statenverkiezingen heeft 
gehouden, blijkt juist dat mensen wel degelijk be
trokken zijn bij het wel en wee van hun eigen pro
vincie. En dat ze wonderwel in staat zijn de identiteit 

1 Binnenlands Bestuur, 12-2-99, p. 16· 19. 
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van de eigen provincie te omschrijven. De massale 
kiezersdesertie lijkt vooral een gevolg van twijfels 
over de betekenis van de provinciale verkiezingen. 
Waarom stemmen voor een orgaan dat vier jaar lang 
zo goed als onzichtbaar is? Waarom stemmen voor 
personen die eigenlijk meer bestuurder dan politi
cus zijn? Waarom stemmen als partijen zoveel 
moeite hebben om hun provinciale verschillen zicht
baar te maken? En waarom stemmen als de effecten 
van de uitslag zo beperkt zijn? 2 

Vanuit de instrumentele benadering is het minder 

teerd dat de thuisblijvers niet zonder meer identiek 
zijn aan de groep die wel is gaan stemmen. Zo laten 
de overzichten van hetANPzien dat de opkomst in de 
grootste steden achterblijft bij die in andere gemeen
ten. Het verschil met de opkomst in gemeenten op 
het platteland is het grootst. Waar in de grootste ste
den de opkomst op gemiddeld 37,9 procent bleef 
steken, maakte in de plattelandsgemeenten 5 3,9 
procent van de kiezers de gang naar de stembus. 

Dit verschil is niet alleen voor de discussie over 
de democratische betekenis van de lage opkomst in-

TabeJ1 . Opkomst en het relatieve sewicht van de kiezers in verschillende serneen ten* 
(basis =kiezer uit sterk verstedelijkte serneen ten) 

Opkomst PS'99 gewicht tov zeer OpkomstTK'98 gewicht tov zeer 
sterk verstedelijkte sterk verstedelijkte 

zeer sterk verstedelijkt 
sterk verstedelijkt 
matig verstedelijkt 
weinig stedelijk 
niet-stedelijk 

37,9 
42,1 
45,2 
49,8 
53,9 
45,5 

gemeenten 
1,00 66,4 

71,5 
73,8 
76,5 
78,3 
73,7 

gemeenten 
1,00 
1,07 

totaal 

1 '11 
1 '19 
1.31 
1,42 

1 '11 
1 '1 5 
1,17 

Leesvoorbeeld: bij de Statenverkiezinsen las de opkomst in de niet-stedelijke serneenten op 53,9 procent, dat was 1,42 
zo hoos als in de zeer sterk verstedelijkte serneen ten. Bij de Kamerverkiezinsen las de opkomst er op 
J8,3 procent, dat was 1, 17 zo hoos als in de zeer sterk verstedelijkte serneenten. 

eenvoudig om de vraag te beantwoorden of de op
komst van 3 maart een probleem is voor de provin
ciale democratie. Er moet immers worden bekeken 
of er sprake is geweest van een selectieve opkomst. 
Zou de uitslag er met andere woorden anders heb
ben uitgezien als iedereen zou zijn gaan stemmen bij 
de Statenverkiezingen? Of- iets minder stellig- zou 
de uitslag er anders hebben uitgezien indien de op
komst op een vergelijkbaar niveau zou hebben gele
gen als bij de Kamerverkiezingen van 6 mei 19 9 8? 

Om deze vragen te beantwoorden, moet allereerst 
de opkomst tegen het licht worden gehouden. Zijn 
er groepen over- of ondervertegenwoordigd onder 
de burgers die gebruik hebben gemaakt van hun 
stemrecht? Of zijn de thuisblijvers een spiegelbeeld 
van de mensen die zijn gaan stemmen? 

Op grond van de uitslagen in verschillende ge
meenten kan op het eerste gezicht worden geconsta-

*Voor alle tabellen geldt als bron: 
ANP, 1999· 

teressant. Voor de provinciale inzet van de PvdA is 
het ook een belangwekkend gegeven. De PvdA richt 
zich immers traditioneel sterk op het verstevigen 
van haar positie in de steden. Juist de kiezers die 
'baat' hebben bij de inzet van de PvdA op provinciaal 
niveau, laten de provinciale stembus relatief vaak 
links liggen. In de Provinciale Staten maakt de PvdA 
zich vooral hard voor de mensen die hun stem het 
minst laten horen op de verkiezingsdag! 

Het verschil in opkomst tussen grote steden en plat
telandsgemeenten doet zich ook voor bij Kamerver
kiezingen. In absolute zin, maar zeker in relatieve 
zin, is dit opkomstverschil bij de Statenverkiezingen 
echter vele malen groter. Waar bij de laatste Kamer
verkiezingen het verschil in opkomst tussen grote 
stad en plattelandsgemeenten 1 1 ,9 procent be
droeg, is dat verschil bij Statenverkiezingen opgelo
pen tot 1 6 procent. Gegeven de veellagere opkomst 

2. Zie bijvoorbeeld: 'Het liep ,wel los 
met de liberale landslide', Binnenlands 
Bestuur, 12 - 2-1999, p. 22-23. 
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bij de Statenverkiezingen, is de betekenis van het 
verschil bij de Statenverkiezingen veel groter. Het 
relatieve verschil tussen grote steden en plattelands
gemeenten is bij de Statenverkiezingen beduiden 
groter dan bij de Kamerverkiezingen ( 1 , I 7 versus 
I,42:zietabel I). 

Door het opkomstverschil drukken de platte-

sprake van een oververtegenwoordiging van kiezers 
uit de plattelandsgemeenten. Met het verder dalen 
van de opkomst is dat overwicht op 3 maart verder 
toegenomen. De opkomst in de zeer stedelijke ge
meenten is verhoudingsgewijs forser gedaald. Het 
gewicht van de plattelandsgemeenten in de uitein
delijke verkiezingsuitslag is daardoor nog groter ge-

Tabel 2. Het toeaenomen plattelandskarakter van de Statenverkiezinaen 
(basis = kiezer uit zeer stedelijke aemeenten) 

Opkomst PS'99 gewicht tov zeer OpkomstTK'98 gewicht tov zeer 
stedelijke stedelijke 

gemeenten gemeenten 
1,00 
1,08 

zeer sterk verstedelijkt 37,9 
sterk verstedelijkt 42,1 
matig verstedelijkt 45,2 
weinig stedelijk 49,8 
niet-stedelijk 53,9 
totaal 45,5 

landsgemeenten een zware stempel op de totale uit
slag. Zwaarder dan op grond van hun inwonertal zou 
mogen worden verwacht. Terwijl de 'stem' van de 
grootste steden juist is ondervertegenwoordigd in 
de uitslag. Onderstaande tabel maakt duidelijk dat dit 
effect vooral bij de Statenverkiezingen merkbaar is. 
Vooral bij Statenverkiezingen zijn de kiezer uit de 
plattelandsgemeenten oververtegenwoordigd in het 
stemhokje. Waar door bestuurder van grote steden 
wel wordt geconstateerd dat de Provinciale Staten 
vooral oog hebben voor het platteland, is het duide
lijk dat de kiezers daar ook meer belangstelling heb
ben voor de Provinciale Staten dan de kiezers in gro
tere steden. Zeker in vergelijking met de Kamerver
kiezingen zijn de Statenverkiezingen te typeren als 
'plattelandsverkiezingen'. 

Bij de Statenverkiezingen van 1995 was ook al 

1,00 
1 '11 
1 '19 
1,31 
1,42 

43,3 
47,1 
50,3 
53,3 
57,1 
50,0 

1 '16 
1,23 
1,31 

worden. Nog meer dan die van 1995 verdienen de 
Statenverkiezingen van I 999 daarom het label van 
'plattelandsverkiezingen'. 

Dat de opkomst bij de Statenverkiezingen van 1999 
selectief is geweest, blijkt niet alleen uit de geaggre
geerde uitslagen in de verschillende soorten gemeen
ten. Het blijkt ook uit gegevens van individuele stem
gerechtigden. In opdracht van het ANP heeft onder
zoeksbureau Inter/View een groots onderzoek 
gehouden op de verkiezingsdag. Uit deze exit polls 
blijkt ook in andere opzichten sprake van een over- en 
ondervertegenwoordiging van groepen kiezers. 

Zo is leeftijd van invloed op de kans dat iemand gaat 
stemmen bij Statenverkiezingen. Hoe ouder de kie
zer, hoe groter de kans dat deze heeft gestemd. On-

Tabel 3. De oververteaenwoordiainB van oudere kiezers bij de Statenverkiezinaen van 3 maart 
(basis= opkomst van jonaeren) 

18-24 jaar 
25-34 jaar 
35-49 jaar 
50-64 jaar 
65+ 
totaal 

gestemd 
34% 
33% 
46% 
56% 
64% 
46% 

gewicht ten opzichte van jongere kiezers 
1,0 

0,97 
1,35 
1,65 
1,88 

Leesvoorbeeld: onder 65 -plussers laa de opkomst bij de Statenverkiezinaen op 64 procent, dat was 1, 8 8 zo hooa als bij 
kiezers onder de 24 Jaar. 
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derstaande tabel laat zien dat verhoudingsgewijs 
bijna twee maal zoveel ouderen dan jongeren de 
gang naar de stembus hebben gemaakt. Door hun 
oververtegenwoordiging is het gewicht van de ou
dere kiezers in de totale uitslag groot geweest. Veel 

!en per wijk. Wijken met inwoners met hogere inko
mens en een hogere opleiding kennen een hoge op
komst. Veel hoger dan de zogenaamde volkswijken 
waar vooral kiezers wonen met lagere inkomens en 
een lagere opleiding. Op grond van deze verschillen 

Tabel4. De oververteaenwoordiaïna van aeloviae kiezers bij de Statenverkiezinaen van 3 maart 

(basis= niet aeloviaen) 

niet-gelovig 
kathoilek 
nederlands-hervormd 
gereformeerden 
totaal 

gestemd 
38% 
51% 
61% 
76% 
46% 

gerelateerd aan gemiddelde 
1,00 
1,34 
1,61 
2,00 

Lees voorbeeld: van de aerriformeerden is 76 procent aaan stemmen, daarmee laa de opkomst bij deze a roep op exact 2 keer 

zo'n hooa niveau dan bij de niet-aeloviaen. 

Tabels. De oververceaenwoordiainB van de hoaere inkomens bij de Statenverkiezinaen van 3 maart 

(basis= inkomen <modaal) 

<modaal 
modaal 
2x modaal 
> 2xmodaal 
totaal 

gestemd 
45% 
41% 
51% 
57% 
46% 

groter dan op grond van hun aandeel in het totale 
electoraat zou mogen worden verwacht. 

Naast urbanisatiegraad en leeftijd is religie van bete
kenis geweest voor de opkomst bij de Statenverkie
zingen. Ongelovigen zijn veel vaker thuisgebleven 
dan kiezers die wel geloven. Vooral bij gereformeer
den is de trouw aan de provinciale stembus groot ge
weest. Onder dit deel van het electoraat was de op
komst exact twee keer zo hoog als bij de 'niet-gelo
vigen'. Verhoudingsgewijs hebben de gereformeer
den dan ook een grote stem gehad in de uiteindelijke 
verkiezingsuitslag. De relatieve invloed van gerefor
meerden is ook groter geweest dan die van de katho
lieken. Als het gaat over trouwheid aan de provin
ciale stembus lijken de katholieken nog het meeste 
op niet-gelovigen. 
In steden vertoont de opkomst vaak grote verschil-

3. Als naar afzonderlijke groepen (zoals 
ouderen of jongeren) wordt gekeken, kan 
het inkomen wel van invloed blijken te zijn . 

gerelateerd aan gemiddelde 
1,00 
0,91 
1 '13 
1,27 
1,00 

zou kunnen worden verondersteld dat inkomen en 
opleiding ook van grote invloed zijn op de opkomst. 
In discussies over de opkomst wordt ook vaak veron
dersteld dat de minder verdienende en minder op
geleide kiezers verhoudingsgewijs vaak de stembus 
links laten liggen. Op grond van het ANP-onderzoek 
op de dag van de Statenverkiezingen, moet deze ver
onderstelling enigszins worden genuanceerd. Kie
zers met een hoog inkomen hebben weliswaar vaker 
de gang naar de stembus gemaakt dan kiezers met 
een minder hoog inkomen. Zoals tabel r; laat zien, 
zijn de verschillen echter beperkt gebleven. Leef
tijd, urbanisatiegraad en religie zorgen voor grotere 
verschillen in de opkomst. Het effect van deze facto
ren lijkt een matigende invloed te hebben gehad op 
de betekenis die de factor inkomen heeft gehad voor 
de opkomst. 3 

Bij de Statenverkiezingen zijn bepaalde delen van het 

op de opkomst. Op grond van pe door het 
ANP gepresenteerde bi -variate analyses zijn 
deze conclusies echter niet te trekken. 
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Tabel 6. Urbanisatiegraad en stemgedrag 
PvdA VVD CDA Grli overig 

zeer sterk stedelijk 23 24 13 16 24 
sterk stedelijk 20 25 20 12 28 
matig stedelijk 18 26 24 10 24 
weillig stedelijk 17 23 31 8 19 
platteland 19 21 31 7 20 
totaal 20 23 23 11 22 

Tabel J. Leifr.ijd en stemgedrag 
PvdA VVD CDA Grli overig 

18-24 jaar 20 24 11 19 26 
25-34 jaar 17 25 20 10 28 
35-49 jaar 21 24 18 13 24 
50-64 jaar 22 23 27 9 19 
65+ 19 19 37 5 20 
totaal 20 23 23 11 22 

Tabel 8. Geloif en stemaedraa 
PvdA VVD CDA Grli overig 

niet-gelovigen 27 31 6 15 21 
katholiek 15 18 47 6 14 
nederlands-hervormd 18 21 35 6 20 
gereformeerd 6 8 39 5 42 
totaal 20 23 23 11 22 

Leesvoorbeeld: van de niet aeloviaen heifr. 27 procent PvdA aestemd, 31 procent VVD, 6 procent CDA, 

15 procent GroenLinks en 21 procent op een andere partij. 
(vet= oververteaenwoordiBinB, cursiif = onderverteaenwoordiBinB) 

electoraat oververtegenwoordigd geweest bij de 
stembus. In een aantal opzichten wijkt de groep 
stemmers sterk af van het totale electoraat. Het 
thuisblijven was niet alleen door'toevallige' factoren 
b paald. Op 3 maart 1999 was er sprake van een se
lectieve opkomst. 

Een selectieve opkomst hoeft vanuit een instru
mentele invalshoek niet per definitie een probleem 
te zijn. Pas als de politieke voorkeuren van de groe
pen die zijn oververtegenwoordigd bij de stembus 
afwijken van het totale electoraat, wordt de uitslag 
vertekend. Pas dan is de lage opkomst een probleem 
voor de provinciale democratie. 

Bij de Statenverkiezingen deed dit probleem zich 
voor. De onderzoeken die op de dag van de verkie
zingen zijn uitgevoerd, laten zien dat urbanisatie
graad, leeftijd en religie een samenhang vertonen 
met de partijvoorkeuren van kiezers. Zo scoorde het 
CDA in plattelandsgemeenten buitengewoo~ goed. 
Ook in de weinig stedelijke gemeenten deed het 
CDA het beter dan dat ze het in de rest van Nederland 

heeft gedaan. Voor de uitslag van het CDA was het 
daarom gunstig dat de kiezers juist in deze twee 
typen gemeenten verhoudingsgewijs vaak hebben 
gestemd. 

Ook de leeftijd beeft in een aantal opzichten samen
hang vertoond met het stemgedrag. Ouderen heb
ben vaak op het CDA gestemd. Veel vaker dan jon
geren. Waar meer dan één op de drie oudere kiezers 
op het CDA heeft gestemd, moest het CDA zich te
vreden stellen met een steun van 1 1 procent onder 
de jongeren. Gegeven het verschil in steun is het 
voor het cD A gunstig geweest dat vooral ouderen 
gebruik hebben gemaakt van hun stembus, en dat 
jongeren de de provinciale stembus veelal hebben 
genegeerd. Voor GroenLinks geldt precies bet te
genovergestelde. De partij van Rosenmöller was 
onder jongeren erg populair, terwijl onder 6s
plussers GroenLinks juist weinig steun heeft ver
worven. 
Ook bij het geloof was een samenhang met de 
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partijvoorkeur zichtbaar. Opnieuw was het CDA 
relatief populair onder de groepen die oververte
genwoordigd zijn geweest onder de stemmers, ter
wijl het bijna geen aanhang had onder de kiezers de 
verhoudingsgewijs vaak hebben afgezien van de 
gang naar de stembus. De PvdA staat als het gaat om 
het geloof samen met de vvo, tegenover het CDA. 
Beide partijen waren relatief populair bij ongelo
vigen. Onder gereformeerden, een groep die wel 
vaak is gaan stemmen, hadden ze echter nauwelijks 
steun. 

De ANP-exit polls laten zien dat op 3 maart bepaalde 
groepen oververtegenwoordigd waren onder de 
stemmers. De groep stemmers was geen afspiege
ling van het totale electoraat. Omdat de groep stem
mers een specifieke - afwijkende - partijvoorkeur 
aan de dag heeft gelegd, heeft de selectieve opkomst 
de verkiezingsuitslag vertekend. Op 3 maart zou een 
andere uitslag op de verkiezingsborden zijn versche
nen, indien de stembus-trouwheid van de verschil
lende bevolkingsgroepen evenredig zou zijn ver
deeld. De Staten en de Eerste Kamer zouden er an
ders hebben uitgezien als de groep thuisblijvers een 
meer 'toevallige' samenstelling zou hebben gehad. 

De lage opkomst van 3 maart is dus niet alleen 
vanuit een betrokkenheidsideaal een probleem. 
Door de vertekenende invloed die er vanuit is ge
gaan, is de lage opkomst ook vanuit een meer instru
menteel perspectief een probleem voor de provin
ciale democratie. 

Deze conclusie wordt bevestigd als wordt gekeken 
naar het gedrag van de kiezers die bij de Tweede-Ka
merverkiezingen hebben gestemd. Bij iedere partij 
heeft een aantal van deze '6-mei-kiezers' niet ge
stemd bij de Statenverkiezingen. Het percentage 
thuisblijvers verschilt echter sterk per partij. Van de 
'6 mei-kiezers' van d PvdA is bij de Statenverkie
zingen bijna de helft thuisgebleven. Bij geen enkele 
andere partij was de stembustrouw zo gering. 
Tabel 9 laat dit zien. 

De verschillen in stembustrouw maken duidelijk dat 
bepaalde partijen flink last hebben gehad van de lage 
opkomst. 'Hun' kiezers zijn immers relatief vaak 
thuisgebleven bij de Statenverkiezingen. De stem
bustrouwheid per partij bevestigt daarmee het beeld 
dat op grond van de sociaal-demografische factoren 
was geschetst: de lage opkomst heeft de uitslag op 3 
maart vertekend. 

Tabel 9· 
Partij 
PvdA 
VVD 
D66 

Opkomst '6 mei-kiezers' per partij 

GroenLinks 
SP 
CDA 

%-6 mei-kiezers dat is thuisgebleven 
49% 
48% 
44% 
43% 
38% 
34% 

Protestant-christelijken 14% 

Leesvoorbeeld: van desenen die op 6 mei PvdA hebben 
sestemd, heift 4 9 procent niet sestemd bij 
de Statenverkiezinsen. 

Tabel 10. 

Partij 
Partijbindins onder desenen die zijn opsekomen 

%-6 mei opkomers 

D66 
PvdA 
SP 
GroenLinks 
VVD 
CDA 
Protestant-christelijken 

dat partij trouw is gebleven 
51% 
68% 
69% 
77% 
84% 
85% 
86% 

Leesvoorbeeld: van desenen die op 6 mei o66 heift 
sestemd en op 3 maart heift sestemd, 
heift 51 procent weer op o66 sestemd. 

Tabel9laat zien dat de lage opkom t van belang is ge
weest voor de score van de verschillende partijen . 
De verschillen in de tabel zijn echter niet zodanig 
groot dat daarmee de ontwikkelingen tussen 6 mei 
I 998 en 3 maart I 999 volledig kunnen worden ver
klaard. Noch de winst die partijen hebben geboekt, 
noch het verhes dat anderen hebben geleden in ver
gelijking met de Tweede-Kamerverkiezingen kun
nen helemaal op het conto van de opkomst worden 
geschreven. Dat wordt duidelijk als de vvo-uitslag 
met die van de PvdA wordt vergeleken. De vvo 
heeft zich redelijk staande weten te houden in verge
lijking met de Kamerverkiezingen. De PvdA heeft 
een fors verhes moeten incasseren. Dit verschil tus
sen vvo en PvdA kan niet worden verklaard uit de 
stembustrouwheid van de 6-mei-kiezers alleen. Bij 
de v v o was deze immers slechts een fractie hoger 
dan bij de PvdA. Er is meer aan de hand geweest. 
Zelfs als de opkomst identiek zou zijn geweest aan 
die bij de Karnerverkiez~gen zouden bepaalde par
tijen vooruit zijn gegaan, terwijl andere in het stof 
hadden moeten bijten. 
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Dat blijkt als het stemgedrag van de kiezers die 
wél hebben gestemd op 3 maart tegen het licht 
wordt gehouden. Een deel van de kiezers heeft op 
dezelfde partij gestemd als bij de Kamerverkiezin
gen. Een ander deel heeft de partij die op 6 mei nog 
werd gesteund, vaarwel gezegd. Deze 'switchers' 
hebben bij een andere partij politiek onderdak ge
zocht. Een aantal partijen heeft relatief veel te 
maken met 'switchers', terwijl andere partijen de 
6-mei-kiezers juist sterk aan zich heeft weet te bin
den. Tabeli o laat dit zien. 
De 'linkse' partijen hadden veel moeite om de 
'6-mei-kiezers' vastte houden. D66 spant de kroon. 

Tabel 11. Ejfect opkomst en partij-binding per partij> 

TK'98 opkomst-
correctie 

PvdA 29,0 26,0 
VVD 24,7 22,6 
CDA 18,4 21,3 
D66 9,0 8,9 
GroenLinks 7,3 7,3 

SP 3,5 3,8 
Prot-Christelijken 5,1 7,7 

bepaald door twee vragen. In welke mate hebben' de 
6-mei-kiezers' de gang naar de stembus gemaakt. En 
in hoeverre zijn ze trouw gebleven aan de partij. Om 
de vertekenende invloed van de lage opkomst op 
waarde te schatten, is het belangrijk na te gaan in 
welke verhouding stembustrouwheid en partijbin
ding tot elkaar staan. Welke deel van de winst of het 
verlies is op rekening van de opkomst te schrijven? 
En welk deel op het conto van een gebrekkige partij
binding?4 

Om deze vragen te beantwoorden, moet de uit
slag van de Tweede-Kamerverkiezingen als uitgangs
punt worden genomen. Per partij moet vervolgens 

opkomst- uitslag volgens effect partij -
effect exit-polls binding 
- 3,0 21,3 - 4,7 
-2 ,1 24,2 +1,6 
+2,9 23,9 +2,6 
- 0,1 6,5 - 2,4 

0 11 ,3 +4,0 

+0,3 4,1 +0,3 
+2,6 7,6 - 0,1 

Leesvoorbeeld: bij de Tweede-Kamerverkiezingen haalde de PvdA 29,0 procent. Als bij de Kamerverkiezingen de opkomst 
voor iedere partij identiek zou zijn aeweest aan de Statenverkiezingen, zou de PvdA op 6 mei echter maar 
26 procent hebben aehaald. Het tifjèct van de (selectieve) laae opkomst is voor de PvdA 3 procent geweest. 
In de exit polls van 3 maart scoorde de PvdA 21,3 procent. Dit betekent dat 4,7 procent van het verlies dat 
de PvdA in vergelijking met de Kamerverkiezinaen heift geleden, te wijten is aan de (netto)-partijbinding. 

Bijna de helft van de kiezers die op 6 mei D66 heeft 
gestemd en bij de Statenverkiezingen is opgekomen, 
heeft nu een andere partij gesteund. Ook PvdA en 
SP hebben te kampen met een grote uitstroom van 
kiezers. Ze hebben - net zoals D66 - last van een ge
brekkige partijbinding van kiezers. Zeker in verge
lijking met de christelijke partijen en de v v D. Deze 
weten hun '6-mei-kiezers' goed vast te houden. Als 
ze zijn wezen stemmen, zijn ze hun 'Tweede-Kamer
partij' vaak trouw gebleven. 
Het verlies of de winst die partijen bij de Statenver
kiezingen in vergelijking met de Tweede-Kamerver
kiezingen hebben gerealiseerd, wordt grotendeels 

worden berekend hoe de uitslag zou zijn geweest als 
de opkomst op 6 mei identiek zou zijn geweest aan 
die op 3 maart. Op deze manier wordt duidelijk 
hoeveel elke partij bij de Statenverkiezingen heeft 
geleden onder of juist heeft geprofiteerd van de (se
lectieve) lage opkomst. Vervolgens kan worden ge
keken naar de feitelijke uitslag zoals deze uit de exit 
polls naar voren is gekomen. Het verschil tussen de 
voor de opkomst gecorrigeerde uitslag van de 
Tweede-Kamerverkiezingen en deze exit-polls-uit
slag, is het effect van de (netto)-partijbinding. On
derstaande tabellaat voor iedere partij de uitkom
sten van deze berekeningen zien. 

4· De partijbinding als zodanig is 
overigens een iets te grofTe term. 
Partijen kunnen een grote uitstroom 
van kiezers in principe compenseren 

door een grote instroom van andere 
kiezers. In dat geval is het effect van 
een gebrekkige partijbinding beperkt. 
In de tekst houden we hiermee 

rekening door vooral te letten op de 
netto-effecten van de kiezersstromen. 
5. Met dank aan Hans Anker voor de 
berekeningen. 
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De uitgevoerde berekeningen maken duidelijk dat 
de Statenverkiezingen een andere uitslag hadden 
gekend bij een hogere opkomst. Als de opkomst 
identiek zou zijn geweest aan de Kamerverkiezin
gen, zou het daarbij, in tegenstelling tot wat politi
coloog Van der Eijk6 suggerereerde, om bepaald 
meer dan een enkel restzeteltje zijn gegaan. vv oen 
PvdA hadden in dat geval namelijk een duidelijk 
beter resultaat geboekt, terwijl het CDA en de pro
testant-christelijke partijen zich met veel minder 
zetels in de Staten en Senaat tevreden hadden moe
ten stellen. Deze partijen hebben zoals tabel 1 1 laat 
zien, immers geprofiteerd van de (selectieve) lage 
opkomst. 

Opkomstbevorderina? 
De zeer lage opkomst bij de tatenverkiezingen van 
1999 is een probleem voor de provinciale democra
tie. Deze conclusie kan niet alleen vanuit een ideaal 
van democratische betrokkenheid worden getrok
ken. Ook vanuit een meer instrumentele benade
ring dient zorg te worden uitgesproken. De uitslag 
van de Statenverkiezingen is immers heinvloed door 
de (selectieve) lage opkomst. Bij zowel een idealisti-
che als een instrumentele benadering past daarom 

een pleidooi voor opkomst-bevordering. Discussies 
richten zicht daarbij snel op staatkundige vernieu
wingen. In de aanloop en direct na afloop van de 
Statenverkiezingen hebben politici verschillende 
mogelijkheden naar voren gebracht. SP-leider Jan 
Marijnissen zoekt de versterking van de provinciale 
democratie vooral in het verleden. Hij pleit voor het 
opnieuw invoeren van de stembusplicht. Als kiezers 
niet meer willen stemmen, dan moeten ze maar ver
plicht worden om te gaan stemmen. Ervaringen in 
het buitenland laten zien dat met deze harde maat
regel de opkomst in ieder geval wel (kunstmatig) 
hoog blijft . 

CDA-leider Jaap de Hoop Scheffer koos voor een 
andere benadering. Hij stelde voor om de Provin
ciale Statenverkiezingen niet langer in het gehele 
land op dezelfde dag te houden. Een opmerkelijk 
voorstel. Want tussentijdse raadsverkiezingen heb
ben steeds duidelijk gemaakt dat met spreiding van 
de verkiezingen het paard achter de wagen wordt 
gespannen. Want spreiding leidt niet tot een hogere 
opkomst, maar zorgt juist vaak voor een dieptepunt 
in de opkomst. 

Bundeling van verkiezingen, zoals Zweden die 
kent, lijkt meer garanties te bieden voor een hogere 
opkomst. In de aanloop van de Statenverkiezingen 
heeft Wim Kok hiervoor ondermeer gepleit. Dat 
deed hij in Brabant. ln het westelijk deel van deze 
provincie werden gelijktijdig met de Statenverkie
zingen raadsverkiezingen gehouden. In deze ge
meenten daalde de opkomst bij de Statenverkiezin
gen niet. In redelijk wat gemeenten was er juist 
sprake van een spectaculaire opkomststijging. Bra
bant was ook de enige provincie waar de opkomst 
niet daalde. Een opmerkelijke prestatie als wordt ge
realiseerd dat de Brabantse gemeenten waar geen 
raadsverkiezingen werden gehouden, keurig het da
lende landelijke opkomstpatroon lieten zien. 

De ervaringen in Brabant bevestigen de veron
derstelling dat bundeling van verkiezingen van in
vloed is op de opkomst.Vooral de verkiezingen die in 
de ogen van de kiezers weinig belangrijk zijn, kun
nen hiervan profiteren. Zo zal de opkomst bij de Sta
tenverkiezingen stijgen als deze zijn gekoppeld aan 
de raadsverkiezingen. De opkomst bij de Statenver
kiezingen zal daarmee zeker niet de 8o procent 
halen. Maar een bundeling kan wel een einde maken 
aan de neerwaartse spiraal waarin de Statenverkie
zingen zijn beland geraakt. Politieke partijen die zich 
in de campagne druk maken om de kwaliteit van de 
provinciale democratie zouden zich daarom hard 
moeten maken voor een bundeling van de Staten- en 
raadsverkiezingen. 

Afgezien van het feit, dat electoraal eigenbelang niet 
van doorslaggevende betekenis behoort te zijn voor 
het eventueel doorvoeren van staatkundige vernieu
wingen, kan worden geconstateerd dat voor de 
PvdAzo'n bundeling op dit moment gunstig zou uit
pakken. De PvdA heeft bij de tatenverkiezingen 
immers hinder ondervonden van de lage opkomst. 
Als het in absolute kiezersaantallen wordt vertaald, 
is de omvang van de PvdA-thuisblijvers enorm 
groot. Niet minder dan 1. 2oo.ooo kiezers die op 6 

mei de PvdA hebben gesteund, zijn bij de Statenver
kiezingen thuisgebleven. Bij geen enkele partij was 
dit aantal thuisblijvers zo groot. 

Tabel 1 1 bevestigt de grote tik die de PvdA alleen 
door de lage opkomstheeft moeten incasseren. Zo'n 
40 procent van het verlies dat in vergelijking met de 
Kamerverkiezingen is geleden, is veroorzaakt door 

6. 'Lage opkomst van kiezers niet van 
belang', NRC , 4· 3·99, blz . 3· 
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die lage opkomst. Bij geen enkele andere partij was 
de negatieve invloed van de opkomst op de uiteinde
lijke uit lag zo groot. 

Deze constatering mag geen alibi zijn voor de PvdA 
om de uitslag van de Statenverkiezingen voor ken
nisgeving aan te nemen. Want waarom blijven juist 
de PvdA-kiezers zo gemakkelijk weg bij de provin
ciale stembus? Waarom lukt het de PvdA minder 
goed om kiezers aan te spreken te gaan stemmen? 
Heeft dit alleen te maken met de samenstelling van 
het PvdA-electoraat? Of heeft het ook te maken met 
de aantrekkingskracht van de PvdA? 

Bovendien is voor de PvdA met de opkomst al
leen niet het gehele verhaal verteld van de in verge
lijking met de Kamerverkiezingen tegenvallende 
uitslag. Er is meer aan de hand geweest dan alleen 
een zeer lage opkomst onder PvdA-kiezers. Want 
zelfs al zou de opkomst bij de Statenverkiezingen 
identiek zijn geweest aan die bij de Kamerverkiezin
gen, dan nog zou de PvdA hebben verloren. 

De PvdA heeft verhoudingsgewijs veel kiezers 
naar andere partijen zien vertrekken. Kiezers die op 
6 mei nog PvdA stemden. Deze uitstroom is onvol
doende gecompenseerd door het aantrekken van 
nieuwe kiezers. De PvdA heeft dus niet alleen te lij
den onder een geringe stembustrouw van .de eigen 
kiezers. Het lukt de PvdA op dit moment ook onvol
doende om kiezers die dicht bij de partij staan, aan 
zich te binden. 

Concurrentie met GroenLinks? 
Direct na de Statenverkiezingen werd wel gesugge
reerd dat de PvdA kiezers gemakkelijker aan zich 
zou kunnen binden als zij een 'ruk naar links' zou 
maken. Deze suggestie leek sterk ingegeven door de 
winst van GroenLinks die deze partij boekte in ver
gelijking met de vorige Statenverkiezingen7 . De 
PvdA zou vergeleken met de Kamerverkiezingen 
vooral aan de partij van Paul Rosenmöller kiezers 
hebben verloren . Hoewel op grond van de uitslagen 
deze conclusie begrijpelijk lijkt, is ze niet geheel in 
overeenstemming met de waarheid. De PvdA heeft 
weliswaar kiezers verloren aan GroenLinks. Dit ver
lies wordt echter overtroffen door de netto-uit-

stroom naar CDA envvn. De PvdA heeft bij de Sta
tenverkiezingen dus zeker niet alleen kiezers aan 
'links' verloren. De PvdA heeft bij de Statenverkie
zingen zeker zoveel '6-mei kiezers' aan het'midden' 
en aan 'rechts' verloren. Een 'ruk naar links' zou 
daarom zeer waarschijnlijk het verkeerde antwoord 
zijn op het signaal dat de kiezers op 3 maart lijken te 
hebben gegeven. Zo'n antwoord zou ook voorbij 
gaan aan de meer dieperliggende oorzaken waarom 
kiezers zo weinig trouw blijven aan de PvdA en zo 
gemakkelijk bij verkiezingen als die voor de Provin
ciale Staten de PvdA in de steek laten. Op grond van 
onderzoek kunnen vier factoren worden aangewe
zen waarom de PvdA op dit moment hinder heeft 
van een gebrekkige partij binding. 

Allereerst kan worden gewezen op de positie van 
de PvdA op de kiezersmarkt. De PvdA is in de ogen 
van kiezers een progressieve middenpartij gewor
den. Een partij waartoe een groot deel van het elec
toraat zich aangetrokken voelt. Het kiezersreservoir 
waar de PvdA uit kan putten is dan ook bijzonder 
groot. De PvdA kan daarbij gemakkelijk kiezers van
uit verschillende partijen aan zich binden. De keer
zijde van deze kansrijke positie is dat de PvdA ook 
gemakkelijk kiezers kan verliezen. Kiezers kunnen 
daarbij naar verschillende soorten partijen uitwij
ken. De PvdA ondervindt daarom op dit moment als 
geen ander de negatieve effecten van het opkomen 
van andere of nieuwe partijen. Door haar positie op 
de kiezersmarkt heeft de PvdA er dan vaak als eerste 
een geduchte concurrent bij. 

Een tweede oorzaak van relatief grote ontrouw 
van PvdA-kiezers wordt veroorzaakt door de hevige 
concurrentie op het progressieve gedeelte van de 
kiezersmarkt. Hier dingen veel partijen naar de 
gunst van de kiezers. Veel meer dan op het 'rechter
gedeelte' van de kiezersmarkt. 8 De PvdA moet 
daarom iedere verkiezing opnieuw hard werken 
voor een goed resultaat. Iedere keer opnieuw moet 
de concurrentieslag worden aangegaan met de an
dere (progressieve) partijen waartoe de potentiële 
PvdA-kiezers zich aangetrokken voelen. De positie 
van de VVD is in dit opzicht veel comfortabeler. Een 
zichzelf'rechts' voelende, niet- gelovige kiezer heeft 
eigenlijk geen echt alternatief voor de vvn. Dat 

7· De winst van GroenLinks was ook 
krachtig in vcrgelijking met de 
Kamerverkiezingen van 1998. Toch is er 
éen nuancering op zijn plaats bij de 
winst van GroenLinks. In vergelijking 
met de raadsverkiezingen van 1998 was 

de winst minder spectaculair. 
Omgerekend naar nationale 
verhoudingen behaalde GroenLinks 
toen 9,7 procent van de stemmen. 
Bij de Statenverkiezingen werd daar 
o,4 procent aan toegevoegd. 

8. Niet voor niets laat tabel 1 o zien dat 
de progressieve partijen veel meer 
moeite hebben kiezers aan zich te 
binden dan de christelijke partijen en 
de VVD. 

227 li l 
I 

11 1 

I 
1 
.j l 

I! I • 

ll 

11 

'ii 
,I I 

ll 

I 

! 



228 
s &..o 5 1999 

blijkt niet alleen uit onderzoek, het is ook zichtbaar 
in de resultaten. Doordat de PvdA met een hevigere 
concurrentie wordt geconfronteerd dan de vv o, 
vertonen de uitslagen van de PvdA op dit moment 
veel grotere schommelingen dan die van de v v D. 

Een derde reden voor de kiezers-ontrouw bij de 
Statenverkiezingen laat zich omschrijven als het om
gekeerde 'Kok-effect'. Bij de Kamerverkiezingen 
wist de PvdA kiezers aan zich te binden dankzij 
Kok. Als premier Kok geen lijsttrekker zou zijn ge
weest zouden ze op een andere partij hebben ge
stemd. Bij de Statenverkiezingen gingen veel van 
deze kiezers weer terug naar hun oude, vertrouwde 
'honk'. Ze konden immers niet stemmen op Kok. 
Op 3 maart kreeg de PvdA zo voor een gedeelte de 
rekening gepresenteerd van de succesvolle cam
pagne van 6 mei. 

De PvdA een nationale partij? 

Een laatste oorzaak van de uitstroom van kiezers bij 
de Statenverkiezingen heeft te maken met de uit
straling van de PvdA op dit moment. De PvdA is in 
de ogen van veel kiezers de partij waarbij het land in 
veilige handen is. Bij Kamerverkiezingen is dat een 
zeer belangrijke troef. Bij die verkiezingen gaat het 
immers om de toekomst van het land. Bij andere 
verkiezingen zoals die voor de Provinciale Staten 
staat die vraag niet op de agenda. De troef die de 
PvdA in handen heeft bij Kamerverkiezingen ver
liest dan een belangrijk deel van zijn waarde. De 
PvdA weet op dit moment dat verlies onvoldoende 
op te vangen. 

Dat is zichtbaar als de uitslagen van de PvdA bij 
de verschillende verkiezingen op een rijtje worden 
gezet. De PvdA boekt haar beste resultaten bij Ka
merverkiezingen.9 Dit geldt al vanaf het moment 
dat de PvdA is toegetreden tot het kabinet in 1 9 8 9. 
Bij alle andere verkiezingen blijft de score van de 
PvdA achter bij de landelijke score. 

Deze ontwikkeling is niet zonder gevaren voor 
de PvdA. De PvdA moet oppassen dat het niet alleen 
een partij wordt die kiezers aan zich weet te binden 

bij landelijke verkiezingen (of zoals bij de raadsver
kiezingen van 1998 kiezers aan zich bindt via een 
landelijke machtsvraag). Want dan dreigt de PvdA 
louter een nationale partij te worden. Een partij die 
wel sterk staat in het parlement, maar op lokaal en 
provinciaal niveau een teeds beperktere rol kan 
spelen. 

Een dergelijke ontwikkeling is niet zonder geva
ren. Een groot deel van de sociaal-democratische 
agenda moet in de praktijk worden gerealiseerd in 
d dorpen en steden. Als de PvdA daar haar positie 
verliest zal ze op landelijk niveau ook veel minder 
succesvol kunnen opereren. De ontwikkeling naar 
een nationale partij is op termijn ook gevaarlijk voor 
de vitaliteit van de partij. Op lokaal niveau zijn de 
raadsfracties de spil waarom heen de partij als ver
eniging draait. Als die raadsfracties kleiner worden 
en soms zelfs helemaal verdwijnen, bloedt de PvdA 
als (lokale) vereniging ook gemakkelijk doodt. 

Ten slotte is het op terrnijn voor de 'Haagse' 
PvdA gevaarlijk als bij niet-landelijke verkiezingen 
voortdurend verliezen moeten worden geïncas
seerd. Het maakt de landelijke PvdA-partij uitein
delijk ook kwetsbaar. De Britse Conservatieven 
laten zien dat zonder sterke lokale en regionale ver
ankering een nederlaag bij landelijke verkiezingen 
veel zwaarder aankomt. En de partij veel harder 
raakt. Herstel zal dan ook veel meertijd vergen.Veel 
meer dan in een situatie waarin de PvdA lokaal en re
gionaal over een sterke positie beschikt. 

De Statenverkiezingen brachten de PvdA niet wat 
van te voren was gehoopt en gedacht. De lage op
komst is een oorzaak van de tegenvallende score. 
Maar het is niet de enige oorzaak. De PvdA heeft op 
dit moment moeite kiezers te binden bij niet lande
lijke-verkiezingen. De Statenverkiezingen maken 
duidelijk dat de PvdA voor twee opgaven staat. 
Naast het stimuleren van de opkomst, is dit het ver
groten van de eigen aantrekkelijkheid. Zodat kiezers 
ook als de machtsvraag niet op het spel staat, zich 
aangetrokken voelen tot de PvdA. 

9. Interessant is dat de Paarse coalitie 
als geheel hier enigszins last van heeft. 
Sinds de raadsverkiezingen van 1 994 
heeft de coalitie slechts bij twee 
vcrkiezingen de meerderheid gehaald: 
bij de Kamerverkiezingen van 1994 en 
bij die van 1998. Als naar de 

ontwikkeling van de score van paars 
wordt gekeken, is het ook mogelijk een 
kanttekening te plaatsen bij de 
alarmerende berichten die over 

fractie onder die bij de raadsverkie
zingen van 1998 (48,6 procent 
tegenover 48,8 procent). 
Die verkiezingen vonden plaats twee 
maand~n voor de voor paars zo 
succesvol verlopen Kamerverkiezingen 

paars verschenen daags na de 
Statenverkiezingen. De score van de 
paarse partijen lag namelijk slechts een · (62,7 procent). 
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