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De electorale geografie van De vvD 
van 1948 tot 2010

– Ron de Jong en Henk van der Kolk –

RL

Op 24 januari 1948 werd de VVD opgericht. De 
partij ontstond door het samengaan van de Partij 
van de Vrijheid (PvdV) en het comité-Oud. De 
PvdV was de opvolger van de vooroorlogse Liberale 
Staatspartij. Bij de eerste naoorlogse verkiezingen 
voor de Tweede Kamer in 1946 behaalde de PvdV 
6,4 procent van de geldige stemmen, goed voor zes 
zetels. Hoewel die uitslag beduidend beter was dan 
de 4,0 procent die haar voorganger in 1937 had be-
haald, wekte de PvdV toch weinig enthousiasme. 
Een belangrijke oorzaak hiervan was dat de ingezet-
te vernieuwing van het liberalisme na de oprichting 
van de partij op een dood spoor terecht was geko-
men. In deze omstandigheden vielen de gesprekken 
met de voormalige vrijzinnig-democraat P.J. Oud in 
goede aarde.

Oud was in 1946 net als de meeste leden van de 
Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB) meegegaan 
met de fusie van zijn partij met de Sociaal-Demo-
cratische Arbeiderspartij (SDAP) en de Christelijk-
Democratische Unie (CDU) tot de Partij van de Ar-
beid (PvdA). Al snel voelde hij zich daar echter niet 
meer thuis. Samen met enkele andere ontevreden 
voormalige VDB’ers voerde hij in 1947 gesprekken 
met de top van de PvdV. Deze resulteerden in de 
oprichting van de VVD.1

De VVD spon weinig ga-
ren bij de overgang van Oud. 
Slechts enkele honderden le-
den volgden hem. De meeste 
voormalige VDB’ers bleven 
de PvdA trouw. De verkie-
zingen van 1948 bevestigden 
ook in electoraal opzicht de 
geringe aantrekkingskracht 
van de VVD op de voormali-

ge vrijzinnig-democraten. De partij haalde 8,0 pro-
cent van de geldige stemmen, slechts 1,6 procent-
punt meer dan in 1946. Het naoorlogse liberalisme 
kon op weinig enthousiasme rekenen.

Tussen 1948 en 2010 groeide de electorale aan-
hang van de VVD gestaag, maar werd de aanhang 
ook minder stabiel. Sinds een groeispurt in de jaren 
zeventig komt de aantrekkingskracht van de VVD 
niet meer onder de 14,5 procent (een groei van ruim 
6 procentpunten ten opzichte van 1948), maar haalt 
de partij ook regelmatig (veel) meer dan dit percen-
tage. Hoogtepunt vormden de verkiezingen van 
1998 met 24,7 procent van de geldige stemmen en 
38 zetels.
In 2010 behaalde de VVD 20,5 procent van de 
geldige stemmen en werd met 31 zetels de grootste 
politieke partij van Nederland. Na coalitieonder-
handelingen met het CDA werd Mark Rutte de eer-
ste liberale premier sinds op 9 september 1918 een 
einde was gekomen aan het kabinet onder leiding 
van P.W.A. Cort van der Linden.

Figuur 1. Verkiezingsresultaten PvdV 1946 en VVD 
van 1948 tot 2010.

De VVD mag zich sinds de laatste Tweede Kamerverkiezingen de grootste partij van Nederland noe-
men. Dit is voor het eerst sinds de oprichting in 1948. Maar hoe is deze electorale ontwikkeling tot 
grootste partij verlopen? Zijn er daarnaast specifieke geografische gebieden aan te duiden waar VVD 
de meeste stemmen trekt? En zijn deze geografische patronen aan verandering onderhevig? In onder-
staande bijdrage nemen Ron de Jong en Henk van der Kolk ons mee in een ontdekkingstocht naar 
de electorale geografische geschiedenis van de VVD en zullen zij antwoord geven op de hierboven 
opgeworpen vragen.
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In dit artikel gaan we na welke veranderingen de 
electorale kaart van de VVD sinds de oprichting van 
de partij heeft ondergaan en ook welke constanten 
daarin zijn aan te wijzen. We maken daarbij gebruik 
van uitslagen per gemeente uit de Databank Ver-
kiezingsuitslagen.2 Figuur 1 laat zien dat er in de 
verkiezingsresultaten van de VVD drie perioden te 
onderscheiden zijn. De eerste periode van 1948 tot 
1971 kenmerkt zich door een stabiele, licht groei-
ende aanhang. Alleen de winst in 1959 springt eruit. 
De tweede periode van 1971 tot 1977 vormt een 
overgangsperiode waarin de aanhang van de VVD 
na twee overwinningen structureel op een hoger 
niveau komt te liggen. De derde periode van 1981 
tot 2010 laat een grote volatiliteit zien. Binnen een 
bandbreedte van 14,5 procent (1989) en 24,7 pro-
cent (1998) schieten de uitslagen heen en weer.

We bespreken de drie perioden op verschillende 
manieren. Uit de eerste twee perioden onderzoe-
ken we specifieke gebeurtenissen. Eerst bekijken 
de uitgangssituatie in 1948 in vergelijking met de 
vooroorlogse periode, vervolgens de winst van 1959 
onder Oud en tot slot de opmars van de partij onder 
Hans Wiegel in de eerste helft van de jaren zeven-
tig. We gaan na waar de VVD vooral won. Voor de 
derde periode gaan we na of de volatiliteit na 1981 
tot een ander geografisch patroon in de aanhang van 
de VVD heeft geleid. Daarvoor vergelijken we twee-
maal twee verkiezingen met elkaar waarin de VVD 
een bijna even hoog percentage stemmen heeft be-
haald. Tot slot leggen we de kaart van 2010 naast 
die van 1948 en gaan we na tot welke geografische 
verschuivingen de verkiezingen in de afgelopen zes-
tig jaar hebben geleid.

Het is goed om er hier nog op te wijzen dat 
verschuivingen en stabiliteit van de electorale kaart 
niets over de individuele VVD-kiezer zeggen. Geo-
grafische patronen zijn veeleer te zien als een reflectie 
van veranderingen in samenstellingen van gemeen-
ten door bijvoorbeeld samenvoegingen of door een 
ontwikkeling tot forenzengemeente of door de aan-
wijzing tot groeigemeente in combinatie met ver-
anderende individuele voorkeuren. Bij gebrek aan 
alternatieve gegevens zoals uit grootschalige enquê-
tes (pas vanaf het begin van de jaren zeventig wer-
den data verzameld in bijvoorbeeld het Nationaal 
Kiezersonderzoek) moeten we ons tevreden stellen 
met deze reflectie om iets te kunnen zeggen over 
bewegingen binnen het electoraat. Maar zelfs voor 
de periode dat enquêtegegevens beschikbaar zijn is 
het zinvol te kijken naar geografische patronen, om-
dat het daarbij gaat om populatiegegevens (en niet 
om steekproefgegevens) en deze wellicht wijzen op 

verbanden die nog niet zijn geïdentificeerd in on-
derzoek onder individuele kiezers en het mogelijk 
maken ook ontwikkelingen op langere termijn te 
beschrijven.

Het ontstaan van de VVD
De eerste kaart toont het resultaat van de VVD in 
1948. Op de kaart zijn enkele gebieden te onder-
scheiden waar de VVD goed scoorde zoals in enkele 
delen van Noord-Holland boven het IJ, het zui-
den van Zuid-Holland (Voorne-Putten, de Hoekse 
Waard en het eiland van Dordrecht), het gebied ten 
zuiden van Gouda, in het oosten van de Alblasser-
waard, de Nederbetuwe, het gebied vanaf Zutphen 
en Deventer naar het oosten (met bolwerken als Lo-
chem, Laren, Ruurlo, Borculo, Bathmen en Marke-
lo), Drenthe (met name het zuidwesten en noorden) 
en de provincie Groningen.

Sommige aaneengesloten streken van Neder-
land waren in 1948 terra incognita voor de VVD. In 
liefst 248 van de 1016 gemeenten behaalde de par-
tij minder dan 1 procent van de geldige stemmen. 
Deze gemeenten lagen vooral in Noord-Brabant 
en Limburg. Maar ook in katholieke gemeenten in 
Twente en de Liemers (Lichtenvoorde, Gendringen, 
Didam en Wehl) kreeg de VVD nauwelijks voet aan 
de grond. Zwak was de VVD ook in het grensge-
bied van Zuid-Holland en Utrecht ten noorden van 
Gouda (Wilnis, Kamerik, Zegveld, Harmelen) en in 
de orthodox-protestantse gemeenten langs de boor-
den van het IJsselmeer.  

De patronen die we waarnemen in 1948 heb-
ben grote overeenkomsten met patronen uit de 
negentiende eeuw en sluiten goed aan bij het idee 
dat Nederland in die periode sterk verzuild was: 
katholieken stemden op katholieke kandidaten en 
orthodox-protestanten op protestantse kandidaten. 
In de gebieden waar deze groepen groot waren, was 
de steun voor de VVD gering. De bolwerken van 
de VVD vallen grotendeels samen met de liberale 
bolwerken onder het districtenstelsel: Den Helder, 
Alkmaar, Hoorn, een strook dwars door Nederland 
vanuit het zuidwesten naar het oosten: Oostburg, 
Zierikzee, Brielle, Dordrecht, Gouda, Tiel, Arnhem, 
Zutphen, Deventer en Lochem, om te eindigen met 
Meppel en Emmen in Drenthe. Ook de gelijkenis 
met de verdeling van stemmen bij de eerste verkie-
zingen onder het stelsel van evenredige vertegen-
woordiging in 1918 is groot.3

De gevolgen van de overgang van Oud naar de 
VVD zijn lastig in een kaart te vangen. Het gaat im-
mers om slechts een klein deel van de VVD-stem-
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mers in 1948 (de VVD won in 1948 ten opzichte 
van 1946 immers slechts 1,6 procentpunt). Toch 
ligt het voor de hand te verwachten dat de winst 
van de VVD in 1948 ten opzicht van het resultaat 
van de PvdV in 1946 vooral is opgetreden in gebie-
den waar voordien de VDB sterk was. Om dat te 
onderzoeken hebben we de winst van de VVD in 

1948 ten opzichte van 1946 afgezet tegen de om-
vang van de VDB in 1937 (de laatste vooroorlogse 
verkiezingen). In figuur 2 staat elke stip staat voor 
een gemeente. Op de horizontale as staat de omvang 
van de VDB (in percentages) in 1937. Op de verti-
cale as staat de winst van de VVD ten opzichte van 
de PvdV in 1946 in procentpunten.

8 november 2011kaart 1

Stemmen als percentage van het
aantal geldige stemmen
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Kaart 1. De aanhang van de VVD in 1948
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Figuur 2. Winst VVD in Ne-
derlandse gemeenten ten opzich-
te van aanhang PvdV in 1946 
naar de aanhang van de VDB 
in 1937.

Veel van de gemeenten waar de VVD won ten op-
zichte van 1946 lagen in Noord-Holland: gemeen-
ten als Jisp, Middelie, Kwadijk en Warder. Dat 
waren bijna allemaal voormalige VDB-bolwerken. 
Hoewel we niet met zekerheid kunnen stellen wat 
zich precies heeft afgespeeld, is het toch niet ge-
waagd te veronderstellen dat in deze gemeenten 
nogal wat voormalige VDB-kiezers het voorbeeld 
van Oud hebben gevolgd en van de PvdA naar de 
VVD zijn overgestapt. De verliezen die de PvdA in 
deze gemeenten leed in 1948 ten opzichte van 1946 
wijzen in dezelfde richting.

Lichte winst zonder veranderingen; 1956-1959
Tijdens de verkiezingen van 1948, 1952 en 1956 
behaalde de VVD telkens tussen de 8 à 9 procent 
van de geldig uitgebrachte stemmen. In 1959 werd 
met 12,2 procent een flinke verkiezingsoverwinning 
geboekt. Dit resultaat wordt doorgaans toegeschre-
ven aan de tactiek van Oud om al voor de verkie-
zingen samenwerking met de PvdA uit te sluiten.4 
Kaart 2 laat zien waar de VVD in 1959 de meeste 
winst binnenhaalde ten opzichte van 1956.A Verge-
lijking met de kaart van 1948 toont dat veel vooruit-
gang werd behaald in gemeenten en streken waar de 
VVD al sterk was. Relatief veel winst werd geboekt 
in een strook van Ede via de Utrechtse Heuvelrug 
en ’t Gooi naar Haarlemmermeer en Zandvoort en 
Bloemendaal. Hetzelfde valt te constateren voor 
Den Haag en omgeving en Walcheren.

In streken waar de VVD in 1948 zwak was, ging 
de partij maar weinig vooruit. Zo veranderde er op 
het Noord-Brabantse en Limburgse platteland maar 
weinig. Alleen in steden als Breda, Eindhoven en 
buurgemeenten, en in Maastricht groeide de VVD 
relatief sterk. De verkiezingsoverwinning van 1959 

A Wegens splitsingen zijn er geen vergelijkingen mogelijk voor 
de gemeenten Lith, Maasdriel, Tiel en Zoelen.

betekende zodoende geen doorbraak van de VVD 
naar streken waar de partij tot dan toe nauwelijks 
aanwezig was. Geografisch bezien bleef de partij in 
dezelfde vijver vissen.

De opmars van de VVD; 1971-1977
In 1972 begon de VVD onder leiding van Hans 
Wiegel aan een opmerkelijke opmars. In dat jaar 
werd 14,5 procent van de geldige stemmen behaald. 
Na een polariserende oppositie tegen het kabinet-
Den Uyl volgde in 1977 zelfs een voorlopig hoog-
tepunt met 18,0 procent van de stemmen. Kaart 3 
laat zien dat veel winst tussen 1971 en 1977 werd 
behaald in streken waar de VVD voorheen zwak 
was.B Dit patroon wijkt dus af van het patroon dat 
in 1959 bestond. Veel vooruitgang werd geboekt 
in Noord-Brabant en Limburg, het Westland, het 
noordelijk deel van Zuid-Holland en het westen 
van Utrecht. In de bovengenoemde streken in Zuid-
Holland en Utrecht nam de Katholieke Volkspartij 
(KVP) in veel gemeenten een sterke positie in. In 
Groningen, Friesland en Drenthe was de winst be-
perkter evenals in de bolwerken in Zeeland.

Volgens gegevens uit het Nationaal Kiezerson-
derzoek kwam de winst van de VVD in 1972 vooral 
van (in volgorde) nieuwe kiezers: de KVP (dat 8 ze-
tels verloor), D66 (dat 5 zetels verloor), DS’70 (dat 
5 zetels verloor), niet stemmers en de ARP. In 1977 
kwam de winst vooral van (in volgorde) nieuwe kie-
zers: de PvdA (die overigens spectaculair won, mede 
door verlies van de kleinere linkse partijen), PPR 
(die 4 zetels verloor), DS’70 (dat 5 zetels verloor) 
en de Boerenpartij (die twee zetels verloor). In dat 
jaar werd overigens wel een licht (netto) verlies ge-
leden ten opzichte van het nieuw gevormde CDA. 

B Wegens splitsingen zijn er geen gegevens voorhanden van 
de gemeenten Dronten, Zuidelijke IJsselmeerpolders, Sint 
Pancras, Nunspeet, Ermelo, Werkendam en Woudrichem.



December 2011 (4)  De electorale geografie van de VVD van 1948 tot 2010 197

De winst van de VVD lijkt in 1972 en 1977 dus 
verschillend van aard. Opvallend is verder dat de 
VVD weliswaar in 1972 relatief wat minder mensen 
trok die zich tot de ‘arbeidersklasse’ rekenden dan in 
1971, maar in 1977 en zeker daarna juist (iets) meer 
mensen, terwijl tegelijkertijd steeds minder mensen 
zich arbeider noemden.5 De aantallen waarover we 
het in een dergelijk onderzoek hebben zijn bijzon-
der klein, de data niet altijd even betrouwbaar, maar 
dat de VVD onder Wiegel tot een volkspartij zou 
zijn uitgegroeid, vindt steun in enquêtegegevens.7

Turbulente jaren; 1972-1989
Na de verkiezingswinst van 1977 volgde deelname 
van de VVD aan het kabinet-Van Agt. De regerings-
deelname tussen 1977 en 1981 resulteerde in 1981 
in een klein verlies en een tijdelijke plaats in de op-
positiebankjes. Na de val van het gedoemde kabi-
net-Van Agt II in 1982 volgde echter wederom een 
spectaculair verkiezingsresultaat. Onder Ed Nijpels 
behaalde de VVD een nieuw hoogtepunt: bijna één 
op de vier kiezers stemde liberaal en de VVD trad 
nu toe tot het kabinet-Lubbers. De verkiezingen van 
1986 leverden vervolgens verlies op ten opzichte van 

8 november 2011kaart 2

Kaart 2. De VVD 1956 - 1959
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1982: met 17,4 procent viel de partij terug naar het 
resultaat van 1981. Ondanks deze teruggang bleef 
de partij de coalitie met het CDA trouw. Het kabi-
net-Lubbers II werd geformeerd. Dit kabinet kwam 
in 1989 na een conflict tussen de beide coalitiepart-
ners ten val. Bij de daaropvolgende verkiezingen ver-
loor de VVD opnieuw. Met 14,5 procent stond de 
partij weer op het uitgangspunt van 1972 toen de 
opmars een aanvang had genomen.

Zoals in de inleiding aangegeven gaan we winst 
en verlies niet per verkiezingsjaar in aparte kaarten 
weergeven, maar zijn we benieuwd of als gevolg van 

al deze ontwikkelingen de geografische kaart van de 
VVD er in 1989 anders uitziet dan in 1972, terwijl 
de uitslag bij benadering hetzelfde was. Deze ver-
gelijking is in kaart 4 opgenomen.C De kaart toont 
door een vergelijking van de uitslag van 1989 met 
die van 1972 dat de VVD in eerstgenoemd jaar re-
latief sterker was geworden in Friesland, Noord- en 
Zuid-Holland, het noordwesten van Noord-Brabant 

C Wegens splitsingen zijn er geen vergelijkingen mogelijk voor 
de gemeenten Almere, Lelystad, Zeewolde, Werkendam en 
Woudrichem.

8 november 2011kaart 3

Kaart 3. De VVD 1971 - 1977
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en het rivierengebied. Sterke groei had plaatsgevon-
den in Voorne-Putten, de Hoekse Waard, een reeks 
gemeenten in het noordwesten van Noord-Brabant 
langs het Volkerak en het Hollands Diep, in de om-
geving van Tiel (Lingewaal, Neerijnen, Geldermal-
sen, Buren, Maurik, Lienden en Echteld), het noor-
den van Zuid-Holland en vooral in Noord-Holland 
boven het IJ. De VVD leed daarentegen ten opzich-
te van 1972 verlies in het oosten van Noord-Brabant 
en in Limburg. We moeten ons daarbij wel realise-
ren dat de VVD hier vooral in 1972 grote winst had 
geboekt. In 1989 was de VVD in deze streken dus 

zeker sterker dan vóór 1972 maar de partij had de 
winst uit 1972 niet vast weten te houden. Per saldo 
was de aanhang van de VVD in 1989 ten opzichte 
van 1972 naar het westen verschoven: naar Noord- 
en Zuid-Holland en het rivierengebied in Midden-
Nederland. 

Paars, LPF en PVV; 1994-2010
De oppositie onder het kabinet-Lubbers III (CDA 
en PvdA) leverde de VVD in 1994 met 20,0 procent 
een flinke winst op. De daaropvolgende deelname 
aan het kabinet-Kok – het zogenoemde paarse kabi-

8 november 2011kaart 4

Kaart 4. De VVD 1972-1989
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net – werd door de kiezers gewaardeerd. In 1998 be-
haalde de VVD met 24,7 procent het beste resultaat 
in haar bestaan. De voorzetting van de paarse coali-
tie onder Kok II viel echter minder gunstig uit. De 
razendsnelle opkomst van Pim Fortuyn met de naar 
hem vernoemde LPF (Lijst Pim Fortuyn) kwam de 
VVD in 2002 op een fors verlies te staan: de partij 
behaalde slechts 15,4 procent van de stemmen. De 
partij stapte vervolgens in een kabinet met de win-
naars CDA en LPF. De snelle val van het kabinet in 
2003 werd de VVD door de kiezers niet aangere-
kend. De verkiezingen brachten met 17,9 procent 

zelfs een kleine winst. De partij ging nu verder met 
CDA en D66 in het kabinet-Balkenende II. Ook dit 
kabinet viel voortijdig. Bij de verkiezingen van 2006 
kreeg de VVD ditmaal wel de rekening voor de val 
gepresenteerd. De duikeling naar 14,7 procent kost-
te de partij zes zetels en bracht de partij weer op het 
niveau van 1972 en 1989. De VVD belandde weer 
in de oppositiebanken en het kabinet-Balkenende 
IV van CDA, PvdA en ChristenUnie trad aan.

Een van de grote winnaars van de verkiezingen 
van 2006 was de Partij Voor de Vrijheid (PVV) met 
negen zetels (zes procent van de stemmen). De PVV 

8 november 2011kaart 5

Kaart 5. De aanhang van de VVD in 2010
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was in februari van dat jaar opgericht door Geert 
Wilders die in 2004 de Tweede Kamerfractie van 
de VVD had verlaten. Tussen de winst van de PVV 
en het verlies van de VVD in 2006 bestond echter 
weinig verband. Slechts 5 procent van de VVD-kie-
zers uit 2003 stemde in 2006 op de PVV. De VVD 
verloor in dat jaar substantieel meer kiezers aan het 
CDA. De aanhang van de PVV bestond in 2006 
dan ook voor slechts 15 procent uit kiezers die in 
2003 nog op de VVD hadden gestemd. Het waren 
in dat jaar vooral voormalige LPF-stemmers die deel 
uitmaakten van het electoraat van de PVV (31 pro-

cent van de PVV-aanhang).7

Na het dieptepunt van 2006 brachten de verkie-
zingen van 2010 het op twee na beste resultaat in de 
geschiedenis van de VVD; 20,5 procent. In 1982 
(23,1 procent) en 1998 (24,7 procent) had de partij 
weliswaar meer gewonnen, maar door de versplinte-
ring van het partijlandschap volstond het percentage 
dit keer om de grootste partij van Nederland te wor-
den. Na de coalitieonderhandelingen met het CDA 
en de PVV werd Mark Rutte, zoals gezegd, de eerste 
liberale premier sinds bijna een eeuw.

Kaart 5 laat de spreiding van de stemmen van 
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Kaart 6. De VVD 1994-2010
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de VVD bij de verkiezing van 2010 zien. De partij 
behaalde 20,5 procent van de geldige stemmen. De 
kaart toont duidelijk aan dat bijna alle hoge sco-
res (25 procent en hoger) zich in Noord-Holland, 
Zuid-Holland en Utrecht bevinden. De zeer hoge 
scores (30 procent en hoger) zijn geconcentreerd in 
het midden van dit gebied. Vanuit Zandvoort en 
Bloemendaal loopt een lint via Heemstede, Haar-
lemmermeer, Aalsmeer, Uithoorn en Wijdemeren 
naar ’t Gooi. Eveneens vanuit Zandvoort en Bloe-
mendaal loopt een andere lijn met zeer hoge scores 
via Noordwijk, Teylingen, Oegstgeest, Wassenaar 
en Voorschoten naar Pijnacker-Nootdorp en Lan-
singerland. De VVD anno 2010 is vooral een Hol-
landse partij. Hoe verder men vanuit Holland en 
Utrecht naar het zuiden, het oosten of het noorden 
trekt, hoe lager de resultaten gemiddeld worden. Ui-
teraard bestaan hierop uitzonderingen. In Drenthe 
behaalde de VVD in veel gemeenten bovengemid-
delde uitslagen evenals in enkele gemeenten in de 
Achterhoek. Maar bijna alle gemeenten in Friesland, 
Groningen, Overijssel, de Veluwe, Limburg en Zee-
land tonen verkiezingsuitslagen die onder het ge-
middelde liggen.

Ook binnen Holland en Utrecht bestaat variatie. 
De VVD blijkt in deze provincies vooral de partij 
van de kleine stadjes en het platteland te zijn. In 
Noord-Holland worden in alle gemeenten bovenge-
middelde uitslagen genoteerd, behalve in Alkmaar, 
Zaanstad, Amsterdam en Haarlem. In de provincie 
Utrecht geldt dat voor de stad Utrecht en Bunscho-
ten. In Zuid-Holland zijn er meer gemeenten waar 
de VVD resultaten onder het gemiddelde behaalde. 
Naast de steden Rotterdam, Delft, Leiden, Gouda, 
Dordrecht en Gorinchem (Den Haag is een uit-
zondering) zijn het vooral een aantal van oudsher 
orthodox-protestantse plattelandsgemeenten in de 
Krimpenerwaard, de Alblasserwaard en het eiland 
Goeree-Overflakkee waar de VVD relatief weinig 
voet aan de grond heeft.

Van 1994 naar 2010
Hebben de stormachtige ontwikkelingen tussen 
1994 en 2010 nu gevolgen gehad voor de geogra-
fische spreiding van de VVD stemmen? Ziet de li-
berale kaart van 2010 (20,5 procent van de stem-
men) er wezenlijk anders uit dan die van 1994 (20,0 
procent)? Kaart 6 laat de verschuivingen zien die in 
de tussenliggende zestien jaar zijn opgetreden.D Di-

D Wegens splitsingen zijn er geen vergelijkingen mogelijk voor 
de gemeenten Horst aan de Maas, Meerlo-Wanssum, Seve-
num en Venray.

rect in het oog springt de sterke relatieve groei in 
grote delen van Noord-Brabant. Vooral in het oos-
ten van de provincie boekte de VVD flinke winst. 
In Limburg houden winst en verlies elkaar meer 
in evenwicht. Tegenover de gemeenten waar winst 
is behaald staan ook flink wat gemeenten waar de 
VVD juist achteruit is gegaan. Het gevolg is dat tus-
sen beide zuidelijke provincies een flink verschil is 
ontstaan, zoals op de kaart van 2010 ook is te zien. 
Dit verschil nam vooral vanaf 2002 toe. Terwijl het 
resultaat van de VVD in Noord-Brabant na 2002 
geregeld boven het landelijk gemiddelde lag, bleven 
de uitslagen in Limburg daar duidelijk bij achter. 
Dit heeft wellicht mede te maken met de relatief 
sterke steun voor de PVV in Limburg, die bovenge-
middeld vaker potentiële VVD-kiezers trekt.

In bolwerken van de KVP buiten deze twee zui-
delijke provincies maakte de VVD ook voortgang. 
In een lint gemeenten vanuit het land van Maas en 
Waal (West Maas en Waal, Druten en Beuningen) 
via Overbetuwe, Lingewaard, Millingen naar Rijn-
waarden en Montferland, maar ook in verschillende 
(voormalige) katholieke bolwerken in Twente (Los-
ser, Dinkelland en Tubbergen) kreeg de VVD meer 
voet aan de grond. 

In andere gebieden is het beeld meer gemêleerd. 
Groeigemeenten liggen naast gemeenten waar de 
VVD heeft verloren. De provincie Zeeland springt 
er overwegend negatief uit. Hetzelfde geldt voor 
Rotterdam en omgeving, Den Haag en omgeving 
en een groep gemeenten rond Edam-Volendam. Dit 
zijn streken waar zowel de LPF in 2002 als de PVV 
in 2010 goede resultaten behaalden.

Slot; 1948-2010
Sinds de oprichting van de VVD is er veel veran-
derd in Nederland. Het totale electoraat is gegroeid 
van bijna 5,5 miljoen tot ruim 12,5 miljoen. De 
opkomst is gedaald van 91 procent naar ruim 75 
procent. Het aantal gemeenten is sterk afgenomen. 
Het electoraat is ontzuild en beweeglijker geworden. 
Maar wat is er in de afgelopen zestig jaar veranderd 
in het geografische patroon van de VVD-stemmers? 
Zijn er naast veranderingen ook constanten te vin-
den? Een vergelijking van 1948 (kaart 1) met 2010 
(kaart 5) laat de belangrijkste verschuivingen in het 
liberale stemmenpatroon zien.

Bij het vergelijken van de kaarten moeten we 
natuurlijk in de gaten houden dat de totale omvang 
van het electoraat van de VVD in 2010 drie keer zo 
groot is als in 1948. Een vergelijking van de kaarten 
van 1948 en 2010 maakt dan ook hoogstens de rela-
tieve steun voor de VVD in de verschillende gebie-
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den duidelijk. Het kan best zijn dat het percentage 
stemmen in een gemeente in 1948 relatief groot was 
(bijvoorbeeld 12 of 13 procent), en dat die aanhang 
in de afgelopen zestig jaar niet is veranderd, waar-
door die gemeente nu licht wordt gekleurd. 

De kaart van 1948 is nauwelijks meer te herken-
nen in die van 2010. Zo is de relatieve electorale 
betekenis van de VVD in Noord-Nederland, op een 
aantal Drentse gemeenten na, sinds 1948 sterk af-
genomen. Ook Oost-Nederland (de Achterhoek) 
heeft sterk aan electorale betekenis ingeboet evenals 
aan de andere kant van Nederland het eiland Schou-
wen-Duiveland. In Noord-Holland, Zuid-Holland 
en Utrecht zijn de liberalen in 2010 net als in 1948 
relatief sterk gebleven, hoewel binnen de provincies 
belangrijke verschuivingen zijn te constateren. Zo is 
de VVD sterk toegenomen in het vanouds katho-
lieke Rijnland en Nederkwartier (Ronde Venen).

De electorale betekenis van de VVD in het zui-
den en dan vooral Brabant, is duidelijk toegenomen. 
Dat treft nog meer wanneer we ons realiseren dat de 
provincies beneden de grote rivieren in 1948 nog 
goeddeels terra incognita waren. Tot in de jaren 1970 
was partijorganisatie goeddeels afwezig. De ontzui-
ling heeft de VVD geen windeieren gelegd.

De veranderingen in de afgelopen zestig jaar la-
ten zien dat de VVD niet alleen sterk is gegroeid, 
maar haar geografische basis ook heeft verbreed. De 
partij is in 2010 duidelijk gelijkmatiger verdeeld 
over het land dan in 1948. Dat is het gevolg van 
een complex samenspel van veranderingen in de 
sociale en economische samenstelling van gemeen-
ten als gevolg (de)industrialisering, krimp of groei, 
ontzuiling en secularisering. De wetenschappelijke 
uitdaging voor de toekomst is om de geografische 
veranderingen in de aanhang van partijen in ver-
band te brengen met zowel individuele factoren, als 
met contextuele factoren. Alleen op die manier kan 
de groei en de veranderde spreiding van de VVD 
worden begrepen.
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