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Groeistuipen 
of stuiptrekkingen 

Extreem-rechts 
Een recente inventarisatie 
van onderzoek naar ex
treem-rechts in Nederland 
bevat een chronologie van 
dit verschijnsel sinds 1945. 2 

Waar voor West-Europa als 
geheel een indeling in drie 

en de verkiezingen 

van 1994' 

ale groei, maar niet in die 
mate dat van een nieuwe 
periode, gekenmerkt door 
een forse kiezersaanhang 
voor het partij-politiek ge
organiseerde rechtsextre-

perioden kan worden aan-
rnisme, kan worden ge
sproken. Hiermee is overi

gebracht, 3 zijn voor na-oor
logs Nederland vijf pe
rioden onderscheiden. De 
eerste periode volgt direct 
op het einde van de Tweede 
Wereldoorlog en kenmerkt 

JOOP VAN HOLSTEYN 
gens niet gezegd dat het 
vermoeden ongefundeerd 
was. De door velen ver
wachte groei bleef echter 
beperkt tot de raadsverkie-

Universitair docent, vakaroep politieke 

wetenschappen, Rijksuniversiteit Leiden 

zich door activiteiten van en voor oud-nazi's. Met 
de opkomst en spectaculaire groei van de Boer
enpartij begint in de jaren zestig een tweede perio
de, waarna met de oprichting van de openlijk racis
tische N ederlandse Yolks-Unie in 1 9 7 1 een derde 
periode een aanvang neemt. Van de vierde periode 
ligt het startpunt in het begin van de jaren tachtig. 
De Centrumpartij (cP, opgericht in 198o) en vanaf 
I984 de Centrumdemocraten (co) en later de 
Centrumpartij'86 (cP'86) opereren met wisse
lend, zij het nooit werkelijk groot, succes op de 
kiezersmarkt. De vijfde periode, zo wordt als ver
moeden uitgesproken, begint vervolgens in het 
super-verkiezingsjaar I 994: 'Het verkiezingsjaar 
I 994 zou men kunnen beschouwen als het begin 
van een vijfde periode. Een tijdvak dat aanvangt 
met een sterke electorale groei van extreem-recht
se partijen.' 4 

De verkiezingen voor gemeenteraden (2 maart), 
Tweede Kamer (3 mei) en Europees parlement 
(9 juni) liggen inmiddels achter ons. Mede met het 
oog op de aanstaande verkiezingen voor de Provin
ciale Staten wordt hier de balans opgemaakt van het 
electorale wei en wee van extreem-rechts in 1994. 
Duidelijk is dat co en CP'86, de partijen die bepa
lend zijn voor het huidige beeld van extreem
rechts, er niet in zijn geslaagd het begin van de vijf
de periode te markeren. Er was weliswaar elector-

zingen. co en CP'86 slaag
den er niet in nogmaals te 'pieken' en kenden een 
electoraal verval. 

De aemeenteraadsverkiezinaen van 2 maart 

Extreem-rechts had lange tijd reden om het ver
kiezingsjaar I 994 met optimisme tegemoet te zien. 
De opiniepeilingen tonen dat de co bezig zijn ge
weest met een langzarne maar gestage opmars (zie 
figuur I). Nadat de co na de kamerverkiezingen 
van I989 bijna twee jaar lang min of meer stabiel 
zijn en het ene procent niet weten te overschrijden, 
zet de opmars in de tweede helft van 1991 in. 

De groei in de peilingen blijft in eerste instantie be
perkt, maar maand op maand sprokkelen de co er 
een of enkele tienden van procenten aan aanhang 
bij.5 Begin I 993 wordt een grote sprong voor
waarts gemaakt. Via een tussenstap in februari van 
dat jaar wordt in maart voor de eerste maal een 
gemiddeld maandpercentage van meer dan vier 
procent bereikt. 6 Hoewel zich schommelingen in 
aanhang blijven voordoen, handhaven de co zich in 
de peilingen lange tijd op een score van ruim vier 
procent. Daarmee zouden de co een politieke (of 
beter: electorale) factor van betekenis worden, te 
meer als rekening wordt gehouden met het feit dat 
extreem-rechts in het verleden steeds een hogere 
score wist te bereiken bij 'echte' verkiezingen dan 
in de peilingen. 7 A Is de verkiezingen voor de raad 
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Figuur 1 . De aanhang van dec o (gemiddeld per maand: 1 990-juni 1 994) 
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in zicht komen wordt een laatste stijging in de pei
lingen genoteerd. In november I993 wordt een 
hoogtepunt bereikt met een gemiddelde van 5,5 
procent. Dit percentage wordt een maand later met 
5, 2 procent benaderd, maar daarna gaat het bergaf
waarts. Naarmate 2 maart dichterbij komt, neemt 
de steun voor de co af: het NIPO-maandgemiddel
de voor januari is 4, 7 procent en voor februari 3, 6 

procent. 

aandacht besteed aan de c D - gezien de latere ont
wikkelingen is het interessant dat de c D in het voor
jaar van I 99 3 Limburg zien als electoraal winge
west 9 - en in mindere mate aan c P' 8 6, maar pas in 
de tweede helft van het jaar komt de publiciteit 
over deze partijen echt goed op gang. 

De aandacht voor extreem-rechts in de media 
(in het bijzonder in de geschreven pers) loopt min 
of meer parallel met de groei van dec o in de peilin
gen. 8 In de eerste helft van I 99 3 wordt regelmatig 

In de pers gaat de aandacht vooral uit naar elec
torale perspectieven van extreem-rechts en drijf
veren van de (potentiele) ldezers. Het is wat dit 
laatste betreft opmerkelijk dat impliciet of expliciet 
gekozen wordt voor een interpretatie: bet gaat om 
(politiek) protest. De duiding van het extreem
rechtse stemgedrag is daarmee anders dan een de-

1. Ik dank drs. C.E. Mudde en de deel
nemers van de workshop Verkiezinas
onderzoek bij het Politicologenetrnaal 
( 2 7 mei 1 994 )voor hun commentaar 
op een eerdere versie van deze be
schouwing. 
2. F.J. Buijs en J. van Donselaar, 
Extreem-rechts. Leiden, 1994. 
3. Zie bijvoorbeeld K. von Beyme, 
'Right-wing extremism in post-war 
Europe', in: West European Politics, 
Vol.11, No.2, 1988, pp.1 - 18; F. Grell, 
'Rechtsextremismus in Europa. Gene
relic Aspekte und das italienische und 
das franzosische Beispiel', in: W. 
Kowalsky, W. Schroeder (Hrsg.), 
Rechtsextremismus. Eirifiihruna und Forsch
unasbilanz.Opladen, 1994, pp.185- 211. 

4· F.J. Buijs en J. van Donselaar, op. 
cit., P·7· 
5. Het is riskant betekenis te hechten 
aan deze kleine verschillen bij de be
treffcnde opeenvolgende peilingen, 
maar for the sake'!! araument wordt 
aan dit risico voorbij gegaan. Zie voor 
(on)mogelijkheden bij de interpretatie 
van peilingen onder meer: R.B. Ande
weg, 'Pech, slecht onderwek, of wis
pelturige kiezers?', in: R.B. Andeweg 
(red.), T ussen steekproif en stembus. 
Leiden, 1988, pp.7-26; H.E. Brady en 
G.R. Orren, 'Polling Pitfalls: Sources 
of Error in Public Opinion Surveys', in: 
Th.E. Mann en G.R. Orren (eds), 
Media Polls in American Politics. Washing
ton, 1992, PP·55-94· De aanhang van 

cP'86 wordt in de regel niet afzonder
lijk in de peilingen geregistreerd. 
6. In deze maand ontstaat ook enig ru
moer over een N 1 Po-peiling waaruit 
zou blijken dat dec Pop niet minder 
dan 1 2 zetels in de nieuwe Tweede 
Kamer zouden kunnen rekenen. Dit 
rumoer is bovenal het gevolg van een 
al te wildc joumalistieke interpretatie 
van de gestelde vragen en de ermee 
verkregen gegevens (zie de Volkskrant, 
17 maart 1994) . 
7. Zie P. Scheepers, R. Eisinga en 
J. Lammers, 'Het electoraat van de 
Centrum Partij/Centrum Democraten 
in de periode 1982 - 1992', in: 
Mens en Maatschappij, Jrg.68, Nr.4, 
1993. PP·362-385. 
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cennium eerder bet geval was. Eind jaren zeventig 
en begin jaren tachtig wordt, zonder veel omhaal 
van woorden, van de aanhang van de Nederlandse 
Volks-Unie en de Centrumpartij gezegd dat het om 
een 'racistisch electoraat' gaat en dat bet vooral dit 
racistische aspect is dat mensen aantrekt. I 0 In de ri
valiserende verklaring, die op dat moment echter 
zeker niet dominant is, vormt 'protest' bet kern
begrip. Het rivaliserende karakter der verklaringen 
komt treffend naar voren in een studie naar de 
opkomst van de Centrumpartij, als de twee auteurs 
elk een eigen interpretatie van hun bevindingen 
presenteren: de ene kent bet grootste gewicht toe 
aan diffuus protest, terwijl de andere de nadruk legt 
op vreemdelingenhaat. I 1 In de aanloop naar de ver
kiezingen van 1994 heeft in de media bet idee dat 
het bij de kiezers van extreem-rechts voor het me
rendeel om proteststemmers gaat de overhand. 

Door de politiek wordt op deze interpretatie in
gespeeld, eerst en vooral door de Socialistische Par
tij (s P). Deze partij biedt zich expliciet aan als al
ternatief voor proteststemmers. De hele 'Stem te
gen' -campagne van de partif heeft een hoog pro
test-gehalte, maar hierin is bijzondere aandacht 
voor mogelijke stemmers van de c D weggelegd. Bij 
de presentatie van het verkiezingsprogramma kon
digt de SP openlijk aan CD-ers te willen binnenha
len: 

De Socialistiscbe Partij wil met baar verkiezinas

campagne 'Stem tegen' stemmen zien wea te balen 

bij de Centrumdemocraten. Volaens de lijsttrekker, 

J. Marijnissen, is des P de eniae partij die een al

ternatiif kan bieden aan kiezers die uit onvrede 

over bet beleid van bet buidige kabinet op de c D 

dreigen te stemmen. ( ... ) De s P-lijsttrekker wilde 

geen voorspellina doen over bet aantal zetels dat 

zijn partij van de CD denkt cif te snoepen. Maar 
Marijnissen aarandeert dat deze aanpak 'succes

vol' zal zijn. 12 

De strijd om de proteststemmer is slechts een ma
nier waarop getracht wordt de CD klein te houden. 
Bij het naderen van de verkiezingen worden ook an
dere middelen toegepast. In enkele gemeenten 
wordt voorgesteld dat aile overige partijen een lijst
verbinding aangaan om het risico te beperken dat de 
c D een restzetel in de wacht slepen of wordt meer 
in het algemeen voorgesteld dat aile zogenaamd de
mocratische partijen een blok vormen. Opmerke
lijker is de oproep van een aantal burgemeesters om 
niet op CD of CP'86 te stemmen. De oproep is niet 
onomstreden- is het de taak van de benoemde bur
gemeester en het gezicht van de gehele gemeente 
om zich zo in de politieke strijd te werpen? - maar 
krijgt de zegen van de voorzitter van het Neder
lands Genootschap van Burgemeesters. I 3 Al dan 
niet verkapte stemadviezen worden eveneens door 
anderen gegeven. Zo roept de Raad van Kerken op 
niet op de CD en andere racistische partijen te stem
men, terwijl de voorzitter van de FNV in een open 
brief !eden dringend verzoekt niet op een racisti
sche partij als die van Janmaat te stemmen. I4 Van 
de vele kleine en grote acties die vanuit de maat
schappij tegen de opkomst en groei van extreem
rechts worden ondernomen is die van de Nijmeegse 
afdeling van de PvdA wellicht het meest opvallend: 
onder het mom 'Laat je niet naaien! Stem veilig. 

8. Deze berichtgeving geeft soms blijk 
van aanzienlijke onbekendheid met 
extreem-rechts in Nederland. Een fraai 
voorbeeld hiervan Ievert de Volkskrant 
van 2 1 en 2 2 september 199 3. Eerst 
wordt melding gemaakt van een huis
zoeking bij onder andere het Amster
damse raadslid Boo van c p' 86. Een dag 
later wordt onder het kopje 'Abuis' de 
naam van deze volksvertegenwoordiger 
inderdaad correct weergegeven 

Antwerpen, 1992, deel I, p.527, 1e 
kolom. 

torale aantrekkingskracht maakt uit voor 
de toon en conclusie van studies over 
extreem-rechts. Zo komt Stouthuysen 
in zijn overzichtswerk Extreem-rechts in 
na-oorloas Europa (Brussel, 199 3) vanuit 
een interpretatie gebaseerd op het pro
test-karakter tot een geheel ander toe
komstbeeld dan Elbers en Fennema in 
hun overigens deels goed vergelijkbare 
overzicht Racistische partijen in West-Eu
ropa. Tussen nationale traditie en Europese 
samenwerkinB (Leiden, I993)· (Beaux), maar nu blijkt hij lid te zijn van 

co'86. Het kan altijd nog gekker. Zo is 
de verwarring tussen de niet meer be
staande Centrumpartij en de huidige 
Centrumdemocraten welhaast gecanoni
seerd in 'de dikke' Van Dale, waar bij 
het lemma 'centrumdemocraat' te vin
den is: "lid, aanhanger van de Centrum
partij". Van Dale. Groot woordenboek der 
Nederlandse taal. I 2e, herz. dr.,Utrecht/ 

9· DeLimburaer, 3 april I993· 
I o. Zie bijvoorbeeld K. Brants en 
W. Hogendoorn, Van vreemde smetten 
vrij . Opkomst van de Centrumpartij . 
Bussum, I983, p.42; J. van Donselaar, 
'Racistische partijen in drie Europese 
Ianden', in: J.M.M. van Amersfoort en 
H.B. Entzinger (red.), lmmiarant en 
samenlevina. Deventer, I 98 3, pp. I 23· 
I42; C. Nelissen enJ. van Donselaar, 
'Verkiezingsdeelname van de Neder
landse Volks-Unie en de Centrum 
partij', in: lntermediair,Jrg.I8, Nr.2o, 
I982, P·7· 
I I. J. van Donselaar en C. van Praag, 
Stem men op de Centrumpartij. De opkomst 
van anti-vreemdelinaen partijen in Neder
land. Leiden, 198 3. 
De interpretatie van de aard van de elec-

Zie verder de bespreking van deze 
overzichtswerken in Acta Politica, 
Jrg.xx•x, Nr.2, 1994, pp.244-249· 
1 2. de Volkskrant, I 2 januari 1994. 
I 3. NRC Handelsblad, 19 januari I 994· 
I 4· Zie hiervoor o.a. Trouw, 
r 1 februari 1994 resp . de Volkskrant, 
1 2 februari 1994. 
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Dit is geen slap gelul' worden als onderdeel van een 
campagne tegen racisme op een house-party gratis 
condooms verspreid. I 5 

Vanafjanuari 1994 stapelen de negatieve berich
ten over extreem-rechts zich op. Janmaat doet fel 
omstreden uitlatingen naar aanleiding van het over
lijden van minister Dales en over de heren Hirsch 
Ballin, Gabor en Apostolou. Het Fascisme Onder
zoeks Kollektief (FoK), de Anti-Fascistische Aktie 
(AFA) en het onderzoekscollectief KAFKA publi
ceren de gemeenten waarin CD en/of cP'86 mee
doen aan de raadsverkiezingen en doen over een 
aantal kandidaten een boekje open. De nadruk ligt 
hierbij op het criminele verleden van de kandidaten 
en op hun neo-nazistische sympathieen. De eerste 
kandidaten voor de nieuw te kiezen gemeenteraad 
trekken zich vervolgens terug. In de gemeente 
Groningen blijft, nadat twee kandidaten zich terug
trekken en de derde kandidaat overleden blijkt te 
zijn, al snel geen kandidaat meer over . Het zittende 
en herkiesbare Purmerendse raadslid Van der Plas 
wordt in verband gebracht met de mishandeling van 
de auteur Adriaan Venema. In het weekblad Nieuwe 

Revu verschijnt in de eerste week van februari een 
grote reportage van binnenuit. De journalist Peter 
Rensen heeft zich enige tijd als infiltrant in de c D 
bewogen en komt met zijn verhaal onder de veel
zeggende titel 'Een partij van fascisten, criminelen 
en tuig'. I 6 Op 1 9 februari wordt een deel van de 
negatieve publiciteit nog eens herhaald of aangevuld 
in wat de Dag der Publiciteit over extreem-rechts 
genoemd kan worden. Het Alaemeen Daablad is met 
een artikel van een halve pagina ('en. Partij van de 
tegenstemmers') nog bescheiden, maar De Tele

aracif, Trouw en de Volkskrant hebben al beduidend 
meer ruimte over voor en en cp'86. Het Parool 

spant de kroon met niet minder dan vier volle pagi
na's. In de dagbladen wordt, naast pogingen een 
schets te geven van extreem-rechts in Nederland en 
de presentatie van eigen onderzoeksgegevens, na
drukkelijk gewezen op de criminele en gewelddadi
ge achtergrond van (een aantal) kandidaten van en 
en cp'86. Voorlichting - weet, kiezer, waar u op 
stemt! -en afschrikking - kijk, kiezer, zo erg is het 

I 5. Trouw, 5 februari I 994· 
I 6. P. Rensen, 'Een partij van fascisten, 
criminelen en tuig', in: Nieuwe Revu, 
2-9 februari I994, pp.4I -58. Zie ook 
P.Rensen, Dansen me! de duivel. 
Undercover bij de Centrumdemocra!en. 
Amsterdam/ Antwerpen, I 994· 
I 7. F. J. Buijs en J. van Donselaar, op. 

nu echt!- strijden om voorrang. Het slotakkoord in 
het lied over de kwalijke kanten van extreem-rechts 
wordt door Hans Janmaat zelf verzorgd. Op 1 

maart komt de Ieider van de c D nogmaals met een 
omstreden uitspraak in het nieuws: de PvdA zou 
'de fascisten van de toekomst' leveren. 

Het resultaat 

Op 2 maart weet extreem-rechts (in het beperkte 
aantal gemeenten waarin men meedoet) desalniet
temin spectaculaire resultaten te behalen. Het Parool 

kopt 3 maart op de voorpagina: 'Extreem-rechts 
boekt overweldigende winst'. Daar is weinig over
drijving bij. In Schiedam halen de en 11,3 procent 
van de stemmen, in Rotterdam 1o,2 procent (ge
voegd bij de 3,5 procent voor de cP'86 wordt ex
treem-rechts de tweede politieke stroming; in di
verse deelraden, die in dit betoog buiten beschou
wing blijven, worden nog hogere scores bereikt), in 
Den Haag halen de en 9,2 procent en CP'86 2,7 
procent en in Vlissingen, Amsterdam, Roosendaal 
en Dordrecht benadert extreem-rechts de tien pro
cent. Over die gemeenten waarin men participeer
de berekend, haalt extreem-rechts gemiddeld 7,4 
procent. I 7 De c D raken door dit resultaat verte
genwoordigd in 44 gemeenten (dat wil zeggen: ze 
hebben op basis van de behaalde stem men recht op 
deze vertegenwoordiging) en stijgen van 1 1 naar 77 
raadszetels. cP'86 klimt van 4 naar 9 zetels en het 
Nederlands Blok van de ex-co-er Vreeswijk is goed 
voor een zetel in de Utrechtse gemeenteraad. 

In het resultaat van de gemeenteraadsverkie
zingen vallen enkele zaken op. Allereerst is er het 
ook in de media gesignaleerde verschijnsel dat de 
negatieve publiciteit blijkbaar geen effect heeft ge
had. Het meest sprekend is het geval van Purmer
end, standplaats van de continu negatief in het 
nieuws aanwezige Vander Plas: de CD slagen er in 
deze gemeente in het percentage stemmen te ver
dubbelen en een zetel winst te boeken. I 8 Het Parool 

(3 maart) merkt in dit kader op: 

De Centrumdemocraten hebben oaenschijnlijk niet 

aeleden onder de publiciteit naar aanleidina van 

cit., p. I I 7· 
I 8. Oat deze zetel eigenlijk is gewonnen 
door een infiltrant (Kees Kooiman) in de 
c D is een heel ander verhaal. Zie voor 
het verslag van deze infiltratie: K. Kooi 
man, 'Undercover in de co', in: De 
Groene Amsterdammer, ]rg. I I 8, Nr. I 2, 23 
maart I994, pp .6-I t. 
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de uitspraken van Janmaat over de ministers Dales 
en Hirsch Ballin en de criminele achternronden 
van een aantal van zijn kandidaten . 

In andere kranten klinken soortgelijke geluiden van 
verbazing. Zelfs infiltrant Rensen toont zich naar 
aanleiding van de uitslag sceptisch waar het gaat om 
de mogelijkheid de CD te bestrijden door middel 
van ontmaskering: 

lk loop de uitslanen van de nemeenteraadsverkie

zinnen non eens door. Met een eenvoudine reken

som vernefijk ik de zetefwinst van de CD in de ne
meentes met aantoonbaar criminele rif nazistische 

kandidaten met de zetelwinst in de overine ne

meentes. De uitkomsten van beide nroepen ontlo

pen elkaar nauwelijks. Wetenschappelijk onder

bouwd is mijn onderzoekje niet. (. . .) Maar de uit

komst neift wei aanleidinn om sceptisch te staan 
tenenover de monelijkheid, om de Centrumdemo

craten te bestrijden door het 'ware nezicht' achter 

de partij te ontmaskeren. 1 9 

De uitslag geeft inderdaad voeding aan gevoelens 
van verbazing en scepsis, maar met een blik op de 
peilingen, waarin de steun voor de CD duidelijk een 
neergaande lijn vertoont, moet de definitieve vast
stelling dat er geen enkel negatief effect is geweest 
tot nader order worden uitgesteld. 

Een tweede opvallend aspect is dat CD en cp' 86 
weliswaar succes behalen in hun bekende bolwer
ken - grote( re) steden in het westen des lands -
maar dat dit uiteraard voor een belangrijk deel een 
vertekening van het beeld betekent. De partijen de
den in een beperkt aantal gemeenten mee. Be
langrijker is dat er in de uitslag enige verschuiving 
van de echt grote steden naar middelgrote steden 
aanwezig lijkt te zijn. co en c p' 86lijken buiten hun 
traditionele electorale oevers te zijn getreden. NRc 
Handelsblad (3 maart) gaf de korte beschouwing 
over de winst van extreem-rechts terecht de kop 
'Opmars in provinciesteden'. Hierbij moet echter 
wei aan een beperkt aantal provincies worden ge
dacht. In de (weinige) gemeenten in het noorden en 
oosten des lands doet extreem-rechts het aanzien
lijk minder goed dan in de zuidelijke provincies, 
waar vergelijkbare scores als in het westen van het 

land worden behaald. 
W at de onderlinge verhouding tussen c D en 

CP'86 betreft, is het opvallend dat de CD waar bei
de partijen meedoen beter scoren dan cp'86, onge
acht het functioneren van zittende raadsleden of an
dere ontwikkelingen in de partij. Zo is het opmer
kelijk dat de CD in Amsterdam, waar grote preble
men bestonden met de in 1990 gekozen raadsleden 
Hofman en Bruyn, winnen, terwijl cP'86 verlies 
moet incasseren ondanks het feit dat Beaux - zeker 
in vergelijking met Hofman - een 'voorbeeldig' 
partij- en raadslid was. Aileen waar dec D geen lijst 
hadden en cp'86 wei, doet het radicale kleine 
broertje het uitstekend: cP'86 haalt in de gemeen
ten waar men geen concurrentie van dec D te duch
ten heeft gemiddeld bijna 4-,3 procent en in de 
gemeenten met concurrentie minder dan 2 pro
cent. 

Direct na de Gemeenteraadsverkiezingen wordt 
druk gespeculeerd over de door extreem-rechts bij 
de Kamerverkiezingen mogelijk te behalen resulta
ten. Janmaat zelf verwacht forse groei en gaat uit 
van tien zetels of op zijn minst 5 a 6 zetels winst. 20 

In de Volkskrant (4- maart) geeft extreem-rechts-des
kundige Jaap van Donselaar te kennen dat de voor
spelling van Janmaat uit zou kunnen komen; wei 
wijst Van Donselaar in dit kader op het grote belang 
van gesloten gelederen bij de CD. Een andere me
ning wordt door Van Thijn verkondigt. Hij ver
wacht niet dat extreem-rechts bij de Tweede-Ka
merverkiezingen verdere groei te zien zal geven, 
omdat naar zijn mening het doe! van de kiezers -
het schrik aanjagen van 'de' politiek - bereikt is en 
omdat kiezers bij landelijke verkiezingen hun stem 
niet zullen will en weggooien. 2 1 Aan de woorden 
van Van Thijn is af te lezen dat ook hij de aanhang 
van de c D voor een groot deel ziet als proteststem
mers. Hiermee geeft hij de dominante interpretatie 
van het stemgedrag van 2 maart weer. Dominant, 
maar niet zonder de aanwezigheid van andere inter
pretaties. In een redactioneel commentaar heeft 
Trouw (4- maart) een uitgesproken oordeel over de 
interpretatie die steunt op de protest-gedachte: 

Te makkelijk is een stem op ultra-rechts uitnelend 

en non vernoelijkt ook, als een proteststem. Er valt 

in dit land zeer 1Jectiif te protesteren. Je naat niet 

19. P. Rensen, Dansen met de duivel, p.159. 
20. Het Parool resp. Algemeen Dagblad, 3 
maart 1994. 
21. NRCHandelsblad, 7 maart 1994. 
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stem men rfje stemt op een van de vele kleine, maar 
door democratische inzichten aekenmerkte par

tijen. 'Ik stem op de c D' betekent wei deaelijk: ik 
steun de racisten, anti-semieten en Jascisten van 

dit land. 

De Tweede-Kamerverkiezinaen van 3 mei 

De Centrumdemocraten boekten succes bij de 
raadsverkiezingen, maar dit blijkt dra geen onver
deeld succes. AI op 4 maart blijkt het eerste namens 
de co verkozen raadslid opgestapt: in Maastricht 
distantieert Thiel ens zich van zijn partij. Hij geeft te 
kennen zich aan te will en sluiten bij de s P, waar hij 
niet wordt geaccepteerd. In de dagen en weken vol
gend op de gemeenteraadsverkiezingen ontglippen 
meer· en meer raadszetels of althans kandidaat
volksvertegenwoordigers de co. 2 2 

Het optimisme bij de CD enerzijds en de angst 
van vele anderen anderzijds met betrekking tot de 
kamerverkiezingen wordt getemperd door de pei
lingen, waarin de CD terrein prijs geven. Het is 
hierbij opmerkelijk dat deze neergaande trend al 
langere tijd aanwezig was (zie ook figuur I), maar 
nu pas lijkt te worden opgepikt door de media. Het 
lijdt desondanks niet of nauwelijks twijfel dat 
Janmaat in de Kamer gezelschap zal krijgen, maar 
het zal niet van erg vee! geestverwanten zijn. De 
indruk van relatief bescheiden groei van de co 
wordt versterkt door het beeld dat van de co kie
zers wordt geschetst. Het beeld van een co-aan
hang vol proteststemmers domineert in diverse im
pressies. Een stem op de co is een uiting van (een
malig) protest (geweest), een uiting die harder 
klinkt dan thuisblijven. 2 3 

De stroom negatieve publiciteit blijft (nog af
gezien van de berichten .over de vertrekkende co
raadsleden) intussen Iustig vloeien. Op 24 maart 
komt infiltrant Kooiman met zijn verhaal over de 
co, een verhaal dat schorsing van Vander Plas tot 
gevolg heeft. Janmaat staat op 2o april terecht we
gens discriminatie en het aanzetten tot vreemdelin
genhaat, terwijl de tweede persoon in de co-hier
archie (Schuurman) vanwege belediging is aange
klaagd. Nog geen tien dagen later wordt Van der 

Plas veroordeeld wegens valse aangifte van auto
diefstal en vuurwapenbezit. Maar de klap op de 
vuurpijl is de uitzending van het televisieprogram
ma Deadline op 29 april, minder dan een week voor 
de kamerverkiezingen . Hierin wordt een met een 
verborgen camera opgenomen reportage getoond 
van Bas van Hout, de derde infiltrant in de CD, 24 

waarin de Amsterdamse co-fractieleider Graman 
er onder meer prat op gaat betrokken te zijn bij 
diverse brandstichtingen. Graman wordt gearres
teerd en zowel van de uitzending als van de arresta
tie wordt in de pers uitgebreid melding gemaakt. 
Graman en de eveneens (nogmaals) door de uitzen
ding in opspraak geraakte Van der Plas worden 
door de co weliswaar het royement aangezegd, 
maar de onrust binnen de partij is en blijft hevig en 
komt naar buiten. 

Op 3 mei I 994 weten de co 2 ,5 'procent ( een 
winst van I ,6 procent vergeleken met de kamer
verkiezingen van I989) van de stemmen te verga
ren en cP'86 slechts o,4 procent. De CD gaan van 
een naar drie zetels, dec p' 86 krijgt niet die ene ze
tel waarop men op basis van enkele peilingen wel
licht had gerekend. 2 5 In de media krijgt het resul
taat van extreem-rechts weinig aandacht; andere 
zaken, bovenal het ongekende verlies van het co A, 

eisen de aandacht op, terwijl de groei van de co be
scheiden is en dus minder nieuwswaarde bevat. 
Wei komt in enkele kranten Janmaat aan het 
woord. Naar zijn mening heeft de hetze in de pers 
de co een paar zetels gekost en is de affaire-Graman 
een groot complot, opgezet door de Binnenlandse 
Veiligheids Dienst (avo) en gesteund door met na
me de PvdA. 

Er is wei wat meer te zeggen over het resultaat 
van co en CP'86 bij de kamerverkiezingen. Terwijl 
De Teleararf de dag na de verkiezingen constateert 
dat extreem-rechts de meeste winst behaalt in de 
grote steden, zit NRc Handelsblad dichter bij een 
waarheid met de opmerking dat de stemmen voor 
extreem-rechts vooral te vinden zijn onder de lijn 
Alkmaar-Arnhem. Een van de meest opvallende 
aspecten is inderdaad juist gelegen in een verschui
ving van het zwaartepunt van de aanhang van de co 

2 2. Zie voor tussenstanden van onbezet 
te zetels de Volkskrant, 1 2 april 1994 en 
het Leidsch Daablad, 2 1 mei 1994. 
23. Zie Trouw, 30 maart 1994; R. van 
den Brink, 'c o-kiezers verklaren zich', 
in: Vrij Nederland, 12 maart 1994,pp. 14-
1 6 Op het verband tussen opkomst en 

(stemmen op) extreem-rechts bij de 
raadsverkiezingen wordt door Irwin 
en Andeweg ingegaan in de Volkskrant, 

9 maart 1 994· 

17- 24 maart 1994, pp.1 2- 15, 17. 
25. Zie voor een verklaring uit eigen 
kring van dit voor cP'86 teleurstellende 
resultaat Centrumnieuws, Nr. 2 I 1994, 

PP·l -7· 24. Zie voor een geschreven verslag B. 
van Hout, 'De dodenlijst van de 
Centrum Democraten', in: Panorama, 
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naar bet zuiden. Als niet naar de uitslag, maar naar 
de relatieve groei van de CD wordt gekeken blijkt 
de partij bet uitzonderlijk goed te doen beneden de 
grote rivieren. Van de 35 gemeenten waarin de CD 
minimaal 3 procent winst boeken (vergeleken met 
de kamerverkiezingen van I 9 8 9) zijn er zestien 
gelegen in Noord Brabant, acht in Limburg en vijf 
in Zeeland. In Gelderland wordt in vier gemeenten 
een winst van deze omvang geboekt en in Zuid Hol
land en Utrecht in een gemeente. De top-tien be
staat uit vijf gemeenten uit Noord Brabant 
(Rucpben, Helmond, Halsteren, Hoeven en 
Wouw), vier gemeenten uit Limburg (Beese!, 
Onderbanken, Tegelen, Roermond) en de Zeeuw
se gemeente Sas van Gent. Koploper is de Bra
bantse gemeente Rucpben, waar de CD 9, I procent 
(vergeleken met I989 een winst van 8,4 procent) 
en de CP86 o,3 procent balen. Wederom blijkt de 
aantrekkingskracht in bet noorden en noord-oosten 
van bet land uitermate gering en tevens relatief 
weinig toegenomen. 

Een blik op de lijst van electorale groeigemeen
ten maakt nog iets duidelijk. Niet aileen beeft een 
verscbuiving naar bet zuiden plaatsgevonden, maar 
hierbij is tegelijkertijd de grote of zelfs de middel
grote stad 'verlaten'. Grote winst is vooral geboekt 
in kleinere dorpen en steden, zoals ook blijkt uit de 
opsomrning van de top-tien van groeigemeenten. 
Het traditionele, zo langzamerband bijna clicbema
tige beeld van de c o-stemmer als bewoner van een 
oudere wijk van een grote stad in de randstad client 
na en op basis van de kamerverkiezingen van I 994 
drastiscb te worden bijgesteld en aangevuld, a! mag 
niet vergeten worden dat in die oude wijken in 
absolute zin nog altijd hoge scores worden bebaald. 

Limbura en Rucphen 

Een ander verscbijnsel is dat extreem-recbts bet re
latief slecht doet in die gemeenten waar men ook bij 
de Gemeenteraadsverkiezingen heeft meegedaan. 
Met uitzondering van de Limburgse gemeente 
Stein, waar de CD erin zijn geslaagd bet resultaat 
van de raadsverkiezingen te overtreffen, moet ex
treem-rechts overal duidelijk inleveren. c D en 
cp'86 verliezen in een groot aantal gemeenten 
(percentueel gezien) de belft of meer van de am
hang. Oat een Limburgse gemeente de uitzonde
ring op de regel (succes in maart gevolgd door te
rugslag in mei) vormt, kan nauwelijks toeval wor-

den genoemd: de stap terug is in Limburg over de 
hele linie kleiner dan in de rest van het land. Dit 
lijkt te wijzen op een versteviging van de positie van 
extreem-rechts in wat men een jaar eerder - blijk
baar terecbt - als een electoraal wingewest beeft 
bescbouwd. 

Waar het de onderlinge verbouding tussen co 
en cp'86 betreft, daar lijkt het (ook) bij de Twee
de-Kamerverkiezingen zo te zijn dat deze twee par
tijen in een en dezelfde vijver vissen. Er blijkt al
thans op bet niveau van gemeenten een redelijk 
sterk positief verband te bestaan tussen de electora
le prestatie van deze partijen ( een correlatie van 
.48). Een sterker verband bestaat overigens tussen 
de resultaten bij de Tweede-Kamerverkiezingen 
van I989 en I994 voor de CD (.6I), zodat de ver
scbuiving van electorale steun voor extreem-rechts 
van de randstad naar het zuiden niet in te absolute 
termen kan worden geformuleerd. 

De gemeenten waar de CD het bij de kamerver
kiezingen goed hebben gedaan wordt, zoals gezegd, 
aangevoerd door de Brabantse gemeente Rucphen. 
De gemeente staat welhaast model voor de nieuwe 
electorale wingewesten van extreem-recbts: gele
gen beneden de grote rivieren en niet te karakteri
seren als grote stad. Wakkere journalisten hebben 
getracht de oorzaken van dit opvallende resultaat 
op bet spoor te komen. Hierbij wordt in het bijzon
der aandacht besteed aan Sint Willibrord, bet deel 
van de gemeente Rucphen waar I 3,6 procent van 
de kiezers CD stemde. Kapelaan De Bok mag zijn 
mening geven: 

De mensen zijn in verwarrinB. Ze zien op TV de 

toestanden met druas en buitenlanders en ze den

ken: dat willen we niet. Dan heb je nos de discus

sies over de w A o, met als klap op de vuurpijl de 

AOW van het CDA. Dan is zo'n stem op de CD 
een proteststem. Een uitinB van jrustratie. 2 6 

Een andere gesprekspartner, Brouwers ( 3 2 jaar 
volksvertegenwoordiger in de raad van Rucpben) 
valt hem bij in deze analyse. Beiden stellen met na
druk dat het niet om racisten gaat en dat het stem
gedrag eenmalig is geweest. Brouwers: 

Dit was eens, maar nooit weer een stem op de CD. 
De Willibrorders zijn zich rot aeschrokken. Dit 

was nou ook niet de bedoelinB, vertellen ze mij. 27 

26. Leidsch Dagblad, 9 mei •994· 
27. Idem 
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Ook NRc Handelsblad heeft een reportage uit 
Rucphen. Ook hierin komt pastoor De Bok van St. 
Willibrord aan het woord. Zijn analyse laat wat de 
achtergrond van de c D-aanhang betreft geen ruimte 
voor twijfel: 'Er zit onder die stemmers niet een ra
cist. ' 28 Wederom wordt expliciet op het protest
karakter van de stemmen gewezen, evenals op de 
ontwikkeling rondom WAO en AOW. Vreemde
lingenhaat wordt als verklaring nadrukkelijk afge
wezen: in de buurgemeente Rijsbergen is het per
centage CD uitzonderlijk laag (I ,4%), terwijl daar 
toch een asielzoekerscentrum is ... 

De Europese verkiezingen van 9 juni 
De verkiezingen voor het Europese parlement von
den in Nederland plaats op 9 juni. De aandacht voor 
de verkiezingen was van aile kanten en zowel voor 
als na deze dag beperkt. De politieke partijen voer
den een zeer bescheiden campagne, de aandacht 
ervoor in de media was gering, en op de dag der 
verkiezingen bleek een ongekend klein dee! van het 
electoraat de moeite te nemen de gang naar bet 
stemlokaal te maken. Met een opkomstpercentage 
van 35,6 procent werd een nieuw dieptepunt be
reikt. In de dagen volgend op de verkiezingen en de 
bekendmaking van het resultaat werd de aandacht, 
voorzover het de gang van zaken binnen Nederland 
betrof, primair besteed aan deze !age opkomst. 
Naar een verklaring werd gegist en over de gevol
gen ervan werd gespeculeerd; volgens Piet Dankert 
zou het als bet zo zou doorgaan over tien jaar afgelo
pen zijn met het Europarlement. Andere onder
werpen die in verband met de Europese verkiezin
gen aan de orde kwamen waren het electorale wei 
en wee van bet c D A - was er sprake van hers tel na 
de enorme klap die het electoraat op 3 mei had uit
gedeeld? - en de betekenis van de uitslag voor de 
onderhandelingen over de paarse coalitie. Opkomst 
en uitslag werden ook geduid met het oog op de 
kandidatuur van Ruud Lubbers voor het voorzitter
schap van de Europese Comrnissie. 

Binnen de niet overvloedige ruimte die in de 
media voor de Europese verkiezingen werd gere
serveerd, was slechts in de marge een plekje voor 
extreem-rechts ingeruimd. Wat Nederland betreft 
hadden aileen de c D meegedaan. Sinds de kamer-

verkiezingen hadden deze te maken gekregen met 
rechterlijke veroordelingen van Janmaat, Schuur
man en de Vereniging Centrumdemocraten en 
kampten zij met een voortgaande stroom van be
dankjes van in gemeenteraden verkozen !eden. 
Niet meer dan 43.3 oo kiezers brachten hun stem op 
de partij uit, I procent van aile uitgebrachte stem
men. Met zo'n lage score is het lastig nadere ver
fijning aan te brengen. Toch kan met reden worden 
beweerd dat de c D het wederom relatief goed de
den in Limburg, Noord Brabant en Zeeland. In die 
provincies was vergeleken met de Europese verkie
zingen van I 9 8 9 de winst het grootst met respectie
velijk o,8 procent (naar een score van I ,3 procent), 
o,S procent (naar I, I procent) en nogmaals o,S pro
cent (naar I, I procent). Zuid-Holland bleef overi 
gens de provincie met de hoogste score (I ,5 pro
cent, een groei van o, 2 procent); opmerkelijk is de 
lichte teruggang van de CD (vergeleken met I989) 

in de grote steden Amsterdam, Den Haag en 
Utrecht. De weinige woorden die aan het resultaat 
van de c D werden besteed hadden betrekking op 
het verband dat zou bestaan tussen de opkomst 
enerzijds en de score voor de co anderzijds . Zo 
bleek uit onderzoek dat c D - kiezers van 3 mei 
meer nog dan andere kiezers waren thuis ge
bleven. 2 9 Ook op geaggregeerd niveau leek enige 
samenhang te bestaan: 

Opmerkelijk is dat het gebied waar extreem rechts 
zeer hoog scoorde bij de Kamerverkiezingen (. . .) 
nu wordt gekenmerkt door een zeer /age opkomst. 
De neiginB om op de c D te stem men bij een be
langrijke verkiezing vertaalt zich bij een minder 
belangrijke verkiezinB in thuisblijven. 3° 

Oat juist de gemeente Rucphen de allerlaagste op
komst had, bleef niet onvermeld. 

Over de achtergrond van de aanhang van 
extreem-rechts 

Protest, protest en nog eens protest. Daarmee was 
en is voor velen het wei (bij de gemeenteraadsver
kiezingen) en wee (bij de Europese maar in zekere 
zin toch ook al bij de kamerverkiezingen) van ex
treem-rechts keurig en afdoende onder woorden 

28. NRC Handelsblad, 9 mei 1994. 
2 9. Het gaat hier om door het bureau 
Inter /View uitgevoerd onderzoek, 
waarover onder meer werd gepubliceerd 
in NRC Handelsblad, 10 juni '994· 
30. NRC Handelsblad, 13 juni 1994. 
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gebracht. Kiezers hebben in maart hun onvrede 
willen en kunnen tonen, waarna zij bij de ka
merverkiezingen weer 'serieus' hebben gestemd en 
dus CD en cp'86 niet hebben gesteund. lmmers, bij 
landelijke verkiezingen speel je niet met je stem
recht! De opmerkelijk hoge scores van CD en in 
mindere mate CP'86 bij de kamerverkiezingen in 
het zuiden van het land zouden vanuit dit perspec
tief evenzeer verklaarbaar zijn. Eerder had de kie
zer hier niet de mogelijkheid zijn woede op deze 
manier te uiten, en juist bij deze verkiezingen was 
de woede, bijvoorbeeld als gevolg van de inhoude
Lijke opstelling op het terrein van de sociale zeker
heid en voorzieningen en het optreden van het c D A 

tijdens de verkiezingscampagne, tot grote hoogte 
gestegen. 

Dit alles is aannemelijk als antwoord op de vraag 
naar de op- en neergang van c D en c p' 8 6 bij de op
eenvolgende verkiezingen van 1994, maar dan 
moet wei enige 'theoretische' inbedding plaatsvin
den. Op basis van een onderscheid tussen zoge
naamde eerste- en tweederangsverkiezingen kan 
het inzicht in de electorale bntwikkeling van ex
treem-rechts beter worden begrepen.3 1 De kern 
van het onderscheid is gelegen in het (gepercipi
eerde) belang van de diverse verkiezingen en de 
betekenis die door het electoraat aan verkiezin
gen wordt toegekend voor de werkelijk relevante 
machtsverhoudingen. Als verkiezingen betrekking 
hebben en kiezers gericht zijn op de echte machts
vraag kan worden gesproken van eersterangsver
kiezingen, en in die gevallen waarin deze vraag niet 
primair aan de orde is van tweederangsverkiezin
gen. Oat dit onderscheid kan worden aangebracht 
hangt sam en met de informatie waarover kiezers de 
beschikking hebben. Bestaande informatie is niet 
gelijk voor vertegenwoordigende lichamen op aile 
bestuurlijke niveaus: 

Sterker noa, de iriformatie die kiezers via de media 

bereikt, heift in overweldiaende mate betrekkinB 

op de nationale politiek. (. . .) Het aevola is dat 

kiezers ook bij verkiezinaen die aeen betrekkina 
hebben op de nationale politiek, voor het maken 

van hun keuzes slechts cif kunnen aaan op irifor

matie en kennis die zij over de landelijke politiek 

verkreaen hebben.3 1 

Kiezers kunnen vervolgens bij verkiezingen niet 
vee! anders dan zich Iaten leiden door het beeld op 
nationaal niveau. 33 Dit alles he eft het ontstaan van 
een verschil tussen eerste- en tweederangsverkie
zingen tot gevolg: 

Kiezers ontdekken dat sommiae verkiezinaen door 

partijen en media vooral aezien worden als een 

soort arootschaliae en veredelde opiniepeilina over 

het aanzien van de landelijke partijen (. . .). Maar 

naarmate zij daar meer van doordronaen zijn, ver

andert ook hun stemaedraa. Wetende dat de ver

kiezinasuitslaa aeen consequenties heift voor na

tionale machtsverdelina, stemmen kiezers eerder 

op partijen die anders niet hun stem zouden krlj

aen.H 

Juist tweederangsverkiezingen bieden nieuwe 
partijen en protest-partijen goede mogelijkheden. 
Ach, echt tellen doet de stem toch niet, dus waar
om niet eens een keer iets nieuws geprobeerd, 
waarom niet eens een keer bij wijze van waarschu
wing of protest met de electorale vuist op tafel 
slaan? 

Met het onderscheid tussen eerste- en tweede
rangsverkiezingen aileen is een verklaring voor de 
ontwikkeling in de aanhang van extreem-rechts in 
het verkiezingsjaar 1994 echter niet te geven. Het 
enorme verschil in stemmen voor extreem-rechts 
bij de verkiezingen voor de gemeenteraden en voor 

3 1. Dit onderscheid is vooral ontwik
keld inK. Reif en H. Schmitt, 'Nine 
second order national elections: A con
ceptual framework for the analysis of 
European election results', in: European 
Journal '![Political Research, Vol.8, Nr . 1, 
1980, pp.3 -44 en K. Reif (ed.), Ten 
European elections: campaians and results 

European elections of June 1 9 8 9. 
Evidence from the Netherlands ' , in: 

overtuigend beschreven in M. F. J. van 
Tilburg, Lakaal '![ nationaal? Het lakale 
karakter van de aemeenteraadsverkiezinaen 
in Nederlandse aemeenten ( 1974- 1990). 
's-Gravenhage, 1993. In de eindconclu
sies van dit proefschrift wordt als be
langrijkste conclusie geformuleerd "( ... ) 
dater slechts in geringe mate gesproken 
kan worden van een eigenstandig lokaal 
kiesgedrag bij de gemeenteraadsverkie
zingen in de peri ode 1974- 1990." 

if the 1979/ 1981.first direct elections to the 
European parliament. Aldershot, 1985. 
Zie voor een vroeg gebruik van het 
onderscheid voor de Nederlandse situ
atie: C. van der Eijk en E. Oppenhuis, 
'Turnout and second-order effects in the 

Acta Politico, Jrg.xxv, Nr.1, 1990, 
pp.67 -94· 
3 2. C. van der Eijk, 'De noodzakelijke 
terugtred van de nationale partijen. 
De electorale uitdaging ' , in: 
G. Voerman (red.), Politiek zander 
partijen? Over de horizon van de partij
politiek. Amsterdam: Het Spinhuis, 
1994. PP·43· 
3 3. Oat het stemgedrag bij gemeente· 
raadsverkiezingen in hogc mate wordt 
bepaald door nationale factoren wordt 

(p. 199) 
34· Idem, P·44· 
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het Europarlement - in beide gevallen kan worden 
gesproken van tweederangsverkiezingen - blijft 
vanuit dit perspectief immers onverklaard. Wat aan 
het idee van een verschillend belang (en daarmee 
een uiteenlopend karakter) van verkiezingen client 
te worden toegevoegd, is het besef van de volgorde 
van verkiezingen. Als het bij tweederangsverkiezin
gen gaat om het afgeven van een signaal of het mee
doen aan een super-opiniepeiling, dan is de tijdsdi
mensie van belang.35 Als kiezers niet meer dan een 
teken af willen of kunnen geven, dan is de op het 
moment van de verkiezingen bestaande stand van 
zaken van eminent belang. Als hieromtrent onbe
kendheid bestaat, bijvoorbeeld als het reeds ge
ruime tijd geleden is sinds de laatste verkiezingen 
op nationaal niveau gehouden zijn, dan wordt het 
afgegeven signaal- bij gebrek aan betere informatie 
- uiterst serieus genomen. Dan ook heeft het zin 
een teken af te geven. 

The tactical situation in such a 'marker-settinB 

election' is characterized by an apparent lack rif 
consequences for the allocation rif power on the one 

hand and by the attentiveness rif politicians and 
media on the other. In this circumstance, tactical 

votins appears to take the form rif what is seneral
{y riferred to as 'protest votins', benifittinB radi

cal small parties in particular. Knowin9 that poli

ticians are attentive to the results while no actual 

power is at stake, some voters apparent{y take the 

opportunity (in the phrase rif the British football 
hooliaans) to 'put in the boot •_36 

Tweederangsverkiezingen die daarentegen na eer
sterangsverkiezingen plaatsvinden vallen enigszins 
in het niet. Dergelijke verkiezingen, die vanuit 
hun aard onbelangrijk zijn voor de verdeling van de 
macht (op nationaal niveau) en tegelijkertijd geen 
relevant politiek signaal afgeven, bieden kiezers de 
kans met het hart te stemmen en hun oprechte 
voorkeur uit te spreken. 

Als het tijdsperspectief en de volgorde der ver-

kiezingen in de gaten wordt gehouden, zijn de op
eenvolgende scores van extreem-rechts beter te 
duiden. Bij de gemeenteraadsverkiezingen kon een 
teken worden afgegeven, een teken dat met de 
Tweede-Kamerverkiezingen in zicht door politici 
en media uitermate serieus werd genomen. Aldus 
bevond de ontevreden kiezer zich in een voor hem 
ideale situatie: een stem op extreem-rechts had 
geen grote gevolgen voor de ware machtsvraag, die 
in zijn ogen primair betrekking heeft op het natio
nale niveau, maar zijn stem legde tegelijkertijd wei 
degelijk gewicht in de schaal. Er werd naar geluis
terd, er werd betekenis aan gehecht. De kamerver
kiezingen werden vervolgens wei serieus genomen 
en op eigen merites beoordeeld, en het stemgedrag 
was in dit geval gericht op de verdeling van de 
macht. De verkiezingen voor het Europarlement 
kwamen vervolgens als mosterd na de maaltijd. Het 
afgeven van een signaal had weinig zin: de stand van 
zaken was bij de kamerverkiezingen duidelijk ge
worden. Dan maar thuisblijven. 

Deze schets van de gang van de recente electo
rale ontwikkeling van extreem-rechts houdt een 
keuze in, namelijk een keuze voor de dominantie 
van het protest-karakter van de achtergrond van de 
aanhang van en en CP'86. Oat is niet vanzelfspre
kend. Bij de verklaring van het stemgedrag van kie
zers van extreem-rechts bestaat een duidelijke en 
niet aileen in Nederland aanwezige controverse.37 
Spreken deze kiezers hun ware politieke voorkeur 
uit en delen zij de door extreem-rechts geformu
leerde en verkondigde ideeen, ofkeren zij zich met 
hun keuze primair af van andere politieke partijen 
zonder dat dit kan worden opgevat als steun voor 
het rechtsextremisme als politieke ideologie en de 
afkeer van buitenlanders in het bijzonder? Op deze 
vraag is - de opvatting van pastoor De Bok ten spijt 
- geen eenduidig antwoord te geven, maar de elec
torale ontwikkeling van extreem-rechts in 1994 
lijkt toch vooral te wijzen op protest als drijfveer. 
Het gaat bij de aanhang van extreem-rechts in be
langrijke mate om het uiten van protest en politieke 

35· Zie C. van der Eijk, M. Franklin en 
E. Oppenhuis, ConsultinB the Oracle. The 
consequences'![ treatinB European elections 
as 'markers''![ domestic political devel<lp
ments. Paper voor het Politicologen
etrnaal, 26-27 mei 1994. Een vergclijk
bare beschouwing is te vinden in C. van 
der Eijk en M.N. Franklin (eds.), The 
European Electorate on the Eve '![Union. 
Ann Arbor, 1994 (te verschijnen) . 

36. C. van der Eijk, M. Franklin en 
E. Oppenhuis, op. cit., p. 15. 

1992; P. Hainsworth, Introduction. 
'The cutting edge: the extreme right in 
post-war Western Europe and the usA' 
in: P. Hainsworth (ed.), The Extreme 
Riaht in Europe and the usA. London, 
1992, pp.1-28; R. Stoss, Forschungs
und Erklarungsansatze - ein Oberblick, 
in: W. Kowalsky, W. Schroeder 
(Hrsg.), op cit. Opladen, 1994, 

3 7. Zie bijvoorbeeld J. Billiet en H. de 
Witte, Attitudinal dispositions to vote riaht 
wins: The case '!['VIaams 81ok'. Paper 
voor de Nederlandse Politicologen
dagen, Soesterberg, 3-4juni 1993; 
J. Billiet, M. Swyngedouw en A.Carton, 
S'temmen voor Vlaams 81ok '![Rossem. De 
kiezer zelf aan het woord. Leuven, pp. 23-66. 
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noodkreten en minder om het omarmen van een 
politieke ideologie .3 8 Het definitieve antwoord op 
het (relatieve) belang van protest en ideologisch ge
fundeerde opvattingen onder de aanhang van ex
treem-rechts is hiermee natuurlijk nog niet gege
ven. 

Toekomstig succes? 
Vanuit het idee van naar de mening der kiezers ver
schillende soorten verkiezingen met daarbij pas
send stemgedrag kan, zeker als tevens de volgorde 
van die verkiezingen in de beschouwing wordt be
trokken, het zicht op de aanhang van CD (en in min
derde mate CP'86) bij de verkiezingen van 1994 
worden vergroot. Het spectaculaire resultaat bij de 
raadsverkiezingen wordt begrijpelijk, evenals het 
electorale verval bij de erop volgende kamerverkie
zingen en, sterker nog, bij de verkiezingen voor het 
Europese parlement. Met protest als dominante 
drijfveer bij de aanhang kan de electorale ontwikke
ling van extreem-rechts in Nederland worden ge
duid . 

Hoe plausibel de geschetste interpretatie ook 
zijn moge, er zijn nog enkele vragen onbeant
woord. Zo is uit de opeenvolgende resultaten bij de 
verkiezingen moeilijk af te leiden wat de rol is ge
weest van de negatieve publiciteit over CD en 
cP'86. Wellicht is er door deze publiciteit wei de
gelijk electorale schade aangericht bij extreem
rechts, maar is deze schade beter zichtbaar in de 
peilingen dan in de resultaten van echte verkiezin
gen. Dit zou niet in strijd zijn met het idee dat in het 
bijzonder bij de gemeenteraadsverkiezingen pro
test de primaire drijfveer was voor kiezers van CD 

3 8. Vergelijk U. 'Feist , Rechtsruck in 
Baden-Wiirttemberg und Schleswig
Holstein', in: K. Starzacher et al. 
(Hrsg.), Protestwiihler und Wahlverweiaer
er. Krise der Demokratie? Koln, 1 99 2, 

pp.69-76 . 
39· In maart in Til burg gehouden scha
duwverkiezingen wijzen erop dat van de 
winst van de co een relatief groot dee! 
(35%) afkomstig is van de PvdA en dat 
hiervan slechts 1 3% afkomstig is van 
mensen die in 1990 op het CDA zeggen te 
hebben gestemd (P. Depla, C.A.T. 
Schalken en P.W. Tops, De eerste Til
buras• exit poll. Doelstellinaen, oraanisatie en 
resultaten van lokale schaduwverkiezinaen. 
Paper voor het Politicologenetmaal, 27 -
28 mei 1994, p. 27). Zie voor een moge
lijke verklaring van de relatief 

en c p' 86. Een ander verschijnsel dat nadere verkla
ring behoeft is het achterblijven van de aanhang van 
extreem-rechts in het noorden en noord-oosten 
van hetland. Waarom heeft de relatieve verschui
ving van de kracht van extreem-rechts zich voor
namelijk in zuidelijke en zuid-westelijke richting 
voorgedaan? Is het omdat het bovenal ontevreden 
CDA-ers zijn geweest die een blijk van afkeer heb
ben willen geven? Oat kan, maar het CDA verloor in 
het gehele land en dan zou een wat sterkere groei 
van extreem-rechts in aile geografische hoeken en 
gaten voor de hand hebben gelegen. Tevens zijn er 
aanwijzingen dat, evenals in het verleden, de PvdA 
bron is van kiezers van extreem-rechts (de CD).39 
Tot op heden is onopgehelderd waarom c D (en in 
mindere mate cp'86) het in 1994 zo goed deden in 
met name Limburg en Noord Brabant. 

Een vraag van een wat andere orde is die naar de 
toekomst van extreem-rechts in Nederland. Laten 
we er gemakshalve even van uitgaan dat CD en 
c p' 86 niet getroffen worden door een juridisch 
verbod, wat mogen zij dan verwachten? Niet veel, 
lijkt me zo - al zijn weinig dingen zo lastig als het 
voorspellen van de electorale toekomst van (ex
treem-rechtse politieke partijen.4° In de huidige 
vorm lijken CD en cp'86 toch vooral een rol te spe
len als vergaarbak van boze en gefrustreerde kie
zers, die als de gelegenheid zich voordoet door een 
stem op deze partijen hun woede kunnen tonen. En 
vooralsnog is de opname van de naam van Hans 
Janmaat in het rijtje van succesvolle !eiders van aan 
zienlijke extreem-rechtse partijen - denk aan Le 
Pen, Dewinter, Haider en Schi:inhuber - echter 
even misplaatst als lachwekkend.4' 

sterke aantrekkingskracht van dec o op 
voormalige PvdA-kiezers: Joop van 
Holsteyn, 'En wij dan? De kiezers van 
de Centrumdemocraten', in: Socialisme &_ 
Democratie, jrg.47, Nr.6, 1990, 
pp.158 - 161. 
40. Zo bleek het in memoriam van de 
Duitse Republikaner ook voortijdig te 
zijn uitgesproken; zie o.a. D. Roth, 
'Die Republikaner. Schneller Aufstieg 
und tiefer Fall einer Protestpartei am 
rechten Rand', in : A us Politik und Zeit
aeschichte, B37-38/9o, '4 September 
1990, PP· 27-39. 
41 . Janmaat wordt in een adem 
genoemd met deze personen in 
B. Hafeneger, Rechtsextreme Europa
bilder, in: W . Kowalsky, W . Schroeder 
(Hrsg.), op cit .. p . 2 20. 
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