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Hoofdstuk een. Inleiding 

 

 
Kiezers in naoorlogs Den Haag 

 

Wie iets wil begrijpen van de opstelling van de kiezer in Den Haag in de eenentwintigste eeuw, 

moet voorbij de waan van de dag kijken. Het kiezersgedrag is geworteld in een lange traditie 

met continuïteiten en breuken. Naast steun voor de klassieke politieke partijen zoals VVD, 

PvdA, het CDA en zijn voorgangers, is steeds gestemd op nieuwe kleine partijen en 

protestpartijen. Een andere constante is wijkspecifiek stemgedrag: de Hofstad kent 

uitgesproken VVD en PvdA wijken. Uit eerder onderzoek, gericht op het in een breder en 

historisch perspectief plaatsen van antipolitieke sentimenten in Den Haag, blijkt echter dat er 

ook breuken zijn.1   

 Na 1970 veranderden de kiezers van een volgzame naar een meer afstandelijke 

opstelling. Dit viel samen met het afschaffen van de opkomstplicht. Voor die tijd hoorde de 

gang naar de stembus er gewoon bij , werd meestal trouw op dezelfde partij gestemd, kenden 

politieke partijen veel leden en genoten protestpartijen relatief veel steun. Erna  veranderde 

dat: de opkomst daalde fors en de ledenaantallen van politieke partijen slonken. Protestpartijen 

genoten weinig steun. Waar eerst sprake was van een partijendemocratie, ging het nu om een 

toeschouwersdemocratie. 

 Rond 1994 viel een tweede overgang te traceren. De zwevende kiezer, en nog iets  later 

de opstandige kiezer, deed zijn intrede. Partijtrouw was voorbij en er traden sterke fluctuaties 

op in het stemgedrag. Nieuwe tegenpartijen kwamen op en het populisme won aan invloed. 

Waar eerst alleen de kiezer terugtrad, was nu ook sprake van een terugtredende overheid (zie 

voor een schematische weergave de volgende pagina). Het geloof in de markt nam toe, 

overheidstaken werden herijkt en de sociale zekerheid versoberd. Kortom, rond 1970 

veranderde de volgzame kiezer in een afstandelijke en na 1994 werden afstandelijke kiezers 

steeds vaker opstandig. Waar eerst sprake was van ‘exit-gedrag’,  liet de kiezer nu steeds meer 

van zich horen.     

 Een van de conclusies uit de voorstudie was, dat er voldoende bronnen zijn voor een 

breed onderzoek naar het gedrag van Haagse kiezers. Hierbij zouden de volgende vragen 

                                                           
1 Van der Steen, De stem van het volk. Het onderzoek is verricht in opdracht van de Campus Den Haag en het 

Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit Leiden. De notie van de overgang van partijendemocratie naar 

toeschouwersdemocratie is ontleend aan Manin, The principles of representative government. Zie ook Te Velde, Van 

regentenmentaliteit tot populisme.  
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centraal zou moeten staan: Hoe valt de overgang van een volgzame naar een afstandelijke, een 

zwevende en vervolgens een opstandige kiezer te verklaren? Welke samenhang bestaat er 

tussen het historische proces van de terugtredende kiezer, zich terugtrekkende overheden, de 

ontwikkeling van criminaliteit (en de perceptie van onveiligheid), demografische 

ontwikkelingen en de politisering van het thema ‘buitenlanders’? 

Om deze studie uit te kunnen voeren, is een plan gemaakt met een opsplitsing in vier 

delen. In deelstudie 1 staat de overgang van de trouwe naar de afstandelijke kiezer centraal, 

waarbij met name wordt gekeken naar de vraag waarom de kiezers thuis blijven. Verder wordt  

een overzicht gegeven van de feiten en cijfers over de hele naoorlogse periode. In deelstudie 2 

staat de overgang van afstandelijke naar opstandige kiezers centraal.  Deel drie is een case 

study naar de wijk Laak. Iedere deelstudie wordt met een rapport afgesloten. De vierde fase 

betreft het schrijven van een synthese van het onderzoek.  

Het voorliggende onderzoek betreft de eerste deelstudie. 

 

 

Typering gedrag kiezers in de stad Den Haag  

 

Periode Typering 
Kiezers 

Gedrag  
kiezers 

Politiek 
landschap 

1945-
1970 

Volgzame kiezer Zeer hoge opkomst. 
Partijtrouw. 
Tegenpartijen.  
Politieke partijen 
hebben veel leden.  

Politieke partij staat centraal in het 
politieke leven: partijendemocratie 

1970-
1994 

Afstandelijke  
kiezer 

Opkomst daalt. 
Weinig stemmen op 
tegenpartijen.  
Daling ledental 
politieke partijen.  

Toeschouwerdemocratie  

1994- 
2010 

Zwevende 
kiezer / Opkomst 
opstandige  
kiezer  

Partijtrouw voorbij.   
Opkomst nieuwe 
tegenpartijen. 
Nieuw soort politieke 
partijen.  
Grote fluctuaties in 
stemgedrag. 

Terugtredende overheid. 
Opkomst populisme. 
Politisering thema ‘buitenlander’. 

 
Bron: Van der Steen, De  stem van het volk. 
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Waarom blijven de kiezers thuis? 

 

Als iets opvalt in het gedrag van kiezers in de afgelopen decennia, dan is het de dalende 

opkomst. In 1949 gingen negen van de tien Haagse kiesgerechtigden naar de stembus om een 

nieuw gemeentebestuur te kiezen. Veertig jaar later was dit afgenomen tot vijf van de tien – en 

dit aantal zou in de daaropvolgende jaren nauwelijks meer stijgen. Dit betekent dat de 

stemmen van vier van de tien kiesgerechtigden als het ware verdampten. In diezelfde periode 

‘verdwenen’ ongeveer twee van de tien kiesgerechtigden voor de Tweede Kamer. Waarom was 

dit zo? En valt er iets te zeggen over de groepen kiezers die liever thuis bleven?  

 De daling van de opkomst verliep niet geleidelijk; 1970 vormde een keerpunt. In 1966 

gingen nog 338.406 Hagenaars stemmen voor de Gemeenteraad; vier jaar later was dat met 

ruim een derde afgenomen tot 216.209.  Was  de opkomst bij de verkiezingen voor de 

gemeenteraad 88%,  vier jaar later was dat 59%.2 De hoge opkomst van daarvoor  werd in de 

decennia daarna zelfs bij benadering niet meer gehaald. Door het afschaffen van de 

opkomstplicht is  er kennelijk iets in gang gezet dat tot op de dag van vandaag doorwerkt in 

het kiezersgedrag. Of deze daling van de opkomst nu iets typisch Haags was, of dat Hagenaars 

en Hagenezen de landelijke trend volgden, is een vraag die in deze studie eveneens aan de orde 

komt.   

 

De dynamiek van democratie  

 

In 1994 ging 58% van de inwoners van Den Haag naar de stembus voor de 

gemeenteraadsverkiezingen. Op het moment dat Mohammed Salih, waarnemer uit Soedan,  

hoorde dat de lage opkomst te danken zou zijn aan de regen, reageerde hij als volgt:  

 

“Ik kan het inderdaad moeilijk accepteren dat mensen regen opgeven als reden om niet te gaan 

stemmen. In mijn land verdwijnen mensen regelmatig in de gevangenis omdat zij strijden voor 

democratie. Sommigen zijn zelfs bereid om er hun leven voor te geven. Ik vind het ronduit schokkend 

om te horen hoe mensen hier het kiesrecht voor lief nemen.”3  

 

De uitspraak van Mohammed Salih raakt aan de waarde  en het functioneren van de 

parlementaire democratie – en daarmee ook aan het grotere kader van dit onderzoek. De 

                                                           
2
 Voor de bronnen van alle cijfers in dit rapport, zie de verantwoording. 

3 ‘Kijk, dit is het stembiljet’, Haagsche Courant d.d. 3 maart 1994.  
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opstelling van kiezers vormt hiervan een wezenlijk onderdeel. Kiezers en gekozenen kunnen 

niet zonder elkaar.  

Niet voor niets houdt het functioneren van de (parlementaire) democratie bestuurders, 

politici en wetenschappers al geruime tijd bezig. Een lage opkomst raakt aan politieke 

legitimiteit en kan voor een erosie van het draagvlak voor politieke beslissingen zorgen. Menig 

(lokaal) bestuurder ervaart dit als verontrustend. Oud-burgemeester Havermans zei in een 

interview met de auteur van deze studie dat stemmen voor (te) veel mensen is verworden tot 

het ‘ad hoc uiten van gevoelens van onvrede’.4 Politieke partijen maken plannen om de burger 

meer bij de politiek te betrekken, of voorgoed een einde te maken aan ‘de oude politiek’. Strijk 

en zet verschijnen bijdragen in de media van deskundigen en politici met voorstellen om de 

democratie beter te laten functioneren, zoals bijvoorbeeld het uitbrengen van een dubbele 

stem, een gekozen minister-president of meer referenda. Recentelijk pleitten enkele sociale 

wetenschappers zelfs voor een quotum voor lager opgeleiden in vertegenwoordigende 

functies. Hierdoor zouden zij zich beter gerepresenteerd voelen in onze diplomademocratie, 

waarin doctorandussen de dienst uitmaken.5 De groei van lokale partijen na 1994, maar vooral 

de recente opkomst van het populisme, leidt tot heftige discussies. Hoort populisme bij 

democratie of vormt het er een ondermijning vanomdat het groepen mensen tegen elkaar 

opzet en een politieke partij zonder leden heeft opgeleverd?  Deelnemers aan het debat 

schuwen de grofste bewoordingen niet om hun argumenten kracht bij te zetten.6  

Om het functioneren van de democratie te verbeteren zijn diverse commissies 

ingesteld die met rapporten en aanbevelingen kwamen. Recentelijk, in 2006, kwam het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken met De staat van onze democratie uit. Hierin werd de 

democratie getoetst aan een aantal internationaal geaccepteerde formele criteria, met als 

conclusie dat de Nederlandse democratie er goed voor staat.7 Ook wetenschappers laten zich 

niet onbetuigd. Sociale wetenschappers, met name politicologen en bestuurskundigen, maar 

ook historici bestuderen de (Nederlandse) democratie. Zij hebben zich over een groot aantal 

aspecten hiervan gebogen, van onder veel meer het functioneren van politieke partijen, 

politiek leiderschap, de invloed van de media tot en met de entree van vrouwen in de 

parlementaire politiek. In kleinere en grotere onderzoeksprogramma’s werd en wordt 

bestudeerd hoe democratie functioneert, zoals bijvoorbeeld in het grote programma Omstreden 

                                                           
4 Interview Ad Havermans door Margit van der Steen. 
5 Bovens en Wille, Diploma-democratie. 
6 Voor het populisme zie bijvoorbeeld Bosma, De schijn-élite van valsemunters; Fennema, Geert Wilders, Te Velde, 

Van regentenmentaliteit tot populisme.  
7 Andeweg en Thomassen, Democratie doorgelicht, p. 10.  
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democratie van deNederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Van zeer recente 

datum is de evaluatie van het huidige Nederlandse democratische bestel, uitgevoerd door een 

vijftigtal politicologen en bestuurskundigen. Op basis van inzichten uit de nieuwste 

(internationale) literatuur en recent onderzoek schrijven zij over de politieke betrokkenheid 

van burgers, politieke partijen, verkiezingen, beleid, de media, bureaucratie en Europa en de 

Nederlandse democratie.8 Naar wat die kiezers beweegt, wordt sinds 1970 onderzoek gedaan 

in grootschalige landelijke enquêtes, die inzicht in nationale trends geven.9 

 Het zijn uit de aard van hun beroep historici die ontwikkelingen in een wat langer 

perspectief plaatsen en die het functioneren van de democratie in vroegere perioden onder de 

loep nemen. Traditiegetrouw bestudeerden politiek historici vaak de ‘hoge politiek’, 

constitutionele politiek, de grote mannen,  politieke partijen en de wisselende regeringen. Meer 

recent is er ruimte voor nieuwe benaderingen gekomen, waarin aandacht is voor politieke 

cultuur, politieke tradities en voor rituelen. Langere termijn ontwikkelingen van politieke 

instituties krijgen  aandacht in nieuwe vormen van institutionele geschiedschrijving.  

  

Kiezers in perspectief  

 

Het wetenschappelijk onderzoek leert ons dat democratie niet statisch is, maar een eigen 

dynamiek en ontwikkeling kent. Vanuit dit inzicht is het voorliggende onderzoek naar de 

kiezers in Den Haag verricht. Het veld van de democratie kent bovendien een groot aantal 

spelers. Er zijn formele instituties die de democratie vorm geven, zoals de Staten Generaal. 

Daarnaast zijn er personen zoals politiek leiders en hun achterban, en  groeperingen binnen en 

buiten het parlementaire bestel zoals sociale bewegingen of actiegroepen.  Hier staat een 

specifieke groep centraal: de kiesgerechtigden in de stad Den Haag. Door te gaan stemmen 

(maar ook door thuis te blijven) maken zij deel uit van de parlementaire democratie. Het wel 

of niet gaan stemmen en de keuze voor een bepaalde partij, beschouwen we hier als een 

handeling die tot de kernprocessen van het functioneren van de (parlementaire) democratie 

behoort.  

  Wanneer we politieke processen in een wat langere termijn perspectief bezien, dan 

blijken grote veranderingen te zijn opgetreden in de samenstelling van de kiesgerechtigden. 

Hoewel Land van kleine gebaren, de titel van het meest recente overzichtswerk van de 

Nederlandse politieke geschiedenis in de afgelopen tweehonderd jaar, weinig vuurwerk 

                                                           
8 Andeweg en Thomassen, Democratie doorgelicht.  
9 http://www.dpes.nl 
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suggereert, wil dat allesbehalve zeggen dat er niet de nodige dynamiek is geweest.10 In de 

negentiende eeuw was de (parlementaire) politiek voorbehouden aan een kleine groep heren 

uit de elite. De opkomst van politieke partijen aan het eind van die eeuw veranderde het 

karakter van de parlementaire politiek ingrijpend. In plaats van een debat op hoog niveau 

tussen deftige heren uit de elite kwamen nu politieke leiders naar voren die de belangen van 

hun achterban in het parlement verdedigden. Charismatische voormannen die met groot 

vertoon en pathos hun stem verhieven, zoals de gereformeerde Abraham Kuyper of de 

socialist Domela Nieuwenhuis, deden menig wenkbrauw fronsen. Een dergelijk optreden werd 

toen door velen in de elite als ‘onbeschaafd’ of populistisch weggezet.  

 Het algemeen kiesrecht in 1919 zorgde voor een nieuwe en ingrijpende verandering. 

Waar stemmen eerder was voorbehouden aan een mannelijke elite, mocht voortaan iedere 

Nederlandse vrouw en man een stem uitbrengen. Voor dit kiesrecht was vele decennia strijd 

geleverd. Het verwezenlijken hiervan werd dan ook als een grote overwinning gevierd. 

Verschillende groepen in de samenleving meenden dat hun belangen nu pas echt goed aan 

bod zouden komen. Socialisten hoopten op sociale wetgeving, feministen dachten 

discriminerende bepalingen op te kunnen heffen en ook katholieken verwachtten hun 

emancipatie via de parlementaire politiek kracht bij te kunnen zetten. In de loop van de 

twintigste eeuw bleek dit een te rooskleurige voorstelling van zaken te zijn. De hooggespannen 

verwachtingen werden niet altijd waargemaakt. Ook de kiezers lieten merken dat de 

parlementaire democratie hun belangstelling niet altijd vast kon houden; zij lieten het na 1970 

in steeds grotere getale afweten.  

 

Aanpak van dit onderzoek   

 

De voorliggende deelstudie onderscheidt zich door een beperkt geografisch gebied over een 

langere periode te bestuderen en door de combinatie van kwalitatief en kwantitatief 

onderzoek. Empirisch onderzoek in archieven is gecombineerd met inzichten uit de literatuur. 

In wetenschappelijk opzicht sluit het aan bij (internationaal) onderzoek naar ambivalenties in 

het functioneren van de moderne democratie. De sterke focus op Den Haag maakt de 

wisselwerking tussen kiezers en partijen zichtbaar. In dat opzicht onderscheidt dit onderzoek 

zich van (politicologische) studies waarin de nadruk ligt op electorale gegevens en 

partijprogramma’s. Door de schaal wordt het mogelijk politieke en sociaaleconomische 

                                                           
10 Aerts e.a., Land van kleine gebaren.  
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factoren in hun samenhang te bestuderen. De stad Den Haag leent zich bij uitstek voor een 

dergelijke aanpak vanwege de grote verschillen tussen de diverse wijken, de religieuze 

diversiteit alsmede de aanwezigheid van beschikbare expertise en bronnenmateriaal. Of en in 

hoeverre Den Haag hiermee afwijkt van het landelijke beeld, komt eveneens aan de orde. 

 De opzet is als volgt. In het tweede hoofdstuk staan de feiten en cijfers centraal in de 

periode 1946-2010.  Hoe ziet het gedrag van de Haagse kiezer er uit?  Wat is de opkomst bij 

de verkiezingen voor de Tweede Kamer en de Gemeenteraad? Hoe is die voor de stad als 

geheel, en hoe voor de verschillende wijken? Zijn er opmerkelijk verschillen tussen de wijken? 

Hoe verhoudt de opkomst in de stad Den Haag zich tot het landelijk gemiddelde en de 

opkomst in Amsterdam en Rotterdam? Vervolgens wordt gekeken naar de partijen waarop 

gestemd is. Dat geldt zowel de verkiezingen voor de Tweede Kamer als die voor de 

Gemeenteraad en het verschil tussen Den Haag, de landelijke cijfers en die van de steden 

Rotterdam en Amsterdam. Ook is er aandacht voor partijkeuzes op wijkniveau.  

 Hoofdstuk drie en vier bevatten de resultaten van het onderzoek naar de religieuze, 

politieke en sociaaleconomische factoren die de overgang van de partijendemocratie naar de 

toeschouwerdemocratie verklaren. Het accent ligt hier op de periode 1945-1975. Hoofdstuk 

vijf bevat een slotbeschouwing, met als conclusie dat kiezen steeds meer  is gaan vragen van 

kiezers – en dat steeds minder kiezers die moeite willen opbrengen. En dat geldt zeker voor de 

gemeenteraadsverkiezingen. Kiezen is in de afgelopen decennia dus moeilijker geworden. We 

ronden af met enkele aanbevelingen voor gemeentelijke bestuurders.  

 

Het onderzoek is uitgevoerd door dr. Margit van der Steen (Bureau AETAS / Universiteit 

Leiden). Onderzoeksassistent was Jos Olsthoorn M.A. Voor de begeleiding tekende prof. dr. 

Wim Willems (Universiteit Leiden, Campus Den Haag). Als adviseurs waren prof. dr. Leo 

Lucassen (Universiteit Leiden ) en prof. dr. Henk te Velde (Universiteit Leiden) betrokken bij 

dit onderzoek.   
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Hoofdstuk twee. Kiezersgedrag in naoorlogs Den Haag:  
feiten en cijfers    

 
 
Wel of niet naar de stembus gaan is een handeling,  hoe bewust of onbewust ook. Het 

resultaat hiervan noemen we het gedrag van de kiezers. Over dit kiezersgedrag zijn de 

volgende gegevens beschikbaar: opkomst, ongeldige stemmen en de keuze voor bepaalde 

partijen. Deze gegevens zijn beschikbaar voor vrijwel alle naoorlogse verkiezingen voor de 

Tweede Kamer en de Gemeenteraad in Den Haag, ook op wijkniveau. De bijlage bevat een 

overzicht van de bronnen waaruit deze gegevens zijn gedestilleerd.  

 Er zijn ook beperkingen. In 2006 en 2010 was het niet langer verplicht in de eigen 

wijk te stemmen, waardoor wijkspecifieke gegevens (iets) vertekend zijn. Sekseverschillen zijn 

vrijwel nooit als variabele opgenomen in de verkiezingsuitslagen. Voor 1970 hebben we deze 

gegevens wel; toen bleek sekse nauwelijks een rol te spelen. Vanwege de beperkte 

beschikbaarheid van gegevens over het stemgedrag van vrouwen en mannen moet dit 

onderwerp buiten beschouwing worden gelaten.  Voor 1970 waren er eveneens gegevens over 

opkomst per leeftijdsgroep. De opkomst bleek het laagst te zijn bij kiesgerechtigden in de 

groep tot 29 jaar.11 Ook over etniciteit is, een uitzondering daargelaten, weinig materiaal 

beschikbaar. Uit een onderzoek in 1989 onder 272 Surinamers en Antillianen in Schilderswijk, 

Transvaal en Valkenboskwartier bleek dat 87% van de respondenten op de PvdA stemde, met 

name omdat die partij zou opkomen voor etnische groepen en sociaal zwakkeren. Oudere 

Surinamers stemden op de PvdA vanwege ‘Papa Den Uyl’ en de opvang in Nederland tijdens 

de grote migratie in 1973-1975. De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1986, toen 

allochtonen voor het eerst mochten stemmen, lag  bij migranten iets lager dan gemiddeld.  

Surinamers en Antillianen gingen wel vaker naar de stembus dan kiesgerechtigden uit het 

Mediterrane gebied.12 

 

 

 

 

                                                           
11’s-Gravenhage, 1970, aflevering 7, p. 4. Met ’s-Gravenhage worden de uitgaven van het statistisch bureau van de 

gemeente Den Haag aangeduid. Deze verschenen tot en met 1982 onder uiteenlopende benamingen en bevatten 

een grote rijkdom aan feiten en cijfers over de ontwikkelingen in de stad. ’s-Gravenhage bevindt zich in het 

Gemeentearchief Den Haag.  
12 Gemeentearchief Den Haag, (ongeïnventariseerd) archief PPR, doos 18,  rapport De Surinaamse stem door S. 

Ramsahai.  
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Opkomst  

 

In deze studie worden de uitkomsten van de belangrijkste verkiezingen gepresenteerd: de 

verkiezingen voor de Gemeenteraad en de Tweede Kamer. Onderstaande grafieken geven een 

overzicht van de opkomst (in percentages).   

 

Opkomst verkiezingen Gemeenteraad Den Haag 1946-2010 (in procenten) 

 
 

 

Opkomst verkiezingen Tweede Kamer  

(Den Haag en landelijk opkomstpercentage 1946-2010) 
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Op basis van deze cijfers valt te concluderen dat de opkomst tot 1970 in Den Haag heel hoog 

was. Ruim negen van de tien kiezers gingen naar de stembus. Er was overigens wel een klein 

percentage ongeldige stemmen: voor de gemeenteraad tussen 3,3 en 4,8%  ( periode 1946-

1958) en voor de Tweede Kamerverkiezingen tussen 2,8 en 3,3% (periode 1946-1963).  Ook 

was er weinig verschil in opkomst tussen de verschillende verkiezingen. Vanaf 1970 begon de 

opkomst te dalen en tekenden zich duidelijke verschillen af tussen de cijfers voor de 

Gemeenteraad en de Tweede Kamer.  De ingezette lijn naar beneden bereikte een absoluut 

dieptepunt in 2002, toen de opkomst bij de Gemeenteraadsverkiezingen 44,4 % bedroeg. Nog 

niet de helft van alle kiesgerechtigden nam de moeite de gang naar de stembus te maken. 

Daarna nam de opkomst weer iets toe. Bij de Tweede Kamer werd het dieptepunt vier jaar 

eerder bereikt met een opkomst van 64,4%.  

 

Na een analyse van de cijfers over de stad Den Haag als geheel maken we een onderscheid 

naar het kiezersgedrag in de verschillende Haagse wijken, dat nogal sterk uiteen bleek te lopen. 

Voor dit onderzoek zijn de gegevens van alle wijken verzameld. Deze zullen elektronisch ter 

beschikking worden gesteld voor toekomstig onderzoek.  Het is echter ondoenlijk om in dit 

rapport het materiaal voor alle wijken en voor alle verkiezingen te presenteren, daarom maken 

we hier een selectie door de wijken te classificeren in een aantal groepen. Hiervoor baseren we 

ons op de indelingen die gemaakt zijn door het statistisch bureau van de gemeente Den Haag.  

 In de jaren vijftig en zestig  werd in ‘s Gravenhage, het maandblad van het statistisch 

bureau van de gemeente, een verdeling van de stad in vier groepen gemaakt. Groep I bestond 

uit wijken met overwegend een arbeidersbevolking. Hier woonden met name gezinnen van 

arbeiders, lage ambtenaren en kantoorbedienden.  Deze groep omvatte Duindorp, 

Regentesselaan, Centrum, Schildersbuurt, Spoorwijk/Laakkwartier, gebied tussen Hollands 

Spoor en Centraal Station, Groente en Fruitweg en omgeving, Transvaal. Dit gebied wordt 

hier verder als de oude arbeiderswijken aangeduid, omdat het vooral gaat om buurten die voor 

de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd. De wijken in groep II  bestonden  uit een ‘gemengde 

bevolking’: Duinoord, Bomen- en Bloemenbuurt, Kijkduin, Scheveningen (zonder Duindorp), 

Loosduinen, Vruchtenbuurt, Valkenboslaan en omgeving, Zeeheldenkwartier, Willemspark en 

omgeving en het Bezuidenhout.  De ‘beter gesitueerde bevolking’  woonde in wijken met 

overwegend middenstandswoningen en eengezinshuizen. Groep III omvatte het Belgisch 

Park, Westbroekpark, Benoordenhout, Geuzen- en Statenkwartier, Archipelbuurt en Marlot. 

Groep IV tenslotte bestond uit naoorlogse nieuwbouwwijken, buurten waarin sinds 1949 veel 

woningen waren gebouwd en de bevolking sterk was toegenomen. Ook de Vogelwijk 
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behoorde tot deze groep. Deze was weliswaar  al ouder, maar na de oorlog werden hier door 

de afbraak voor de Atlantikwall veel nieuwe woningen gebouwd. Daarnaast waren er wijken 

met een  ‘gemengde’ bevolking zoals Moerwjik, Morgenstond en Leijenburg.13  

Vanaf 1970 hanteerde het statistisch bureau nieuwe indelingen, met ‘sociaal niveau’ als 

leidend criterium. In 1978 onderscheidde het tien groepen en daarnaast gold een wijkverdeling  

naar  hoger, middelbaar hoger, middelbaar lager, en lager niveau. Terwijl in de groepsindeling 

uit 1953 vooral het beroep (van mannen) telde, kreeg nu welstand meer gewicht. Als criteria 

gebruikte het statistisch bureau niet alleen opleiding en niveau van het beroep van de man, 

maar ook  het percentage jaarinkomens in een wijk onder de 8000 gulden, het percentage 

woningen met een hogere jaarlijkse huur dan 2040 gulden, het bezit van een auto en een eigen 

garage. Kortweg kunnen we spreken van rijkere en armere wijken. Tot de wijken van het 

laagste niveau werden gerekend Moerwijk, Stationsbuurt, Laakkwartier/ Spoorwijk, 

Transvaalkwartier, Schilderswijk en Duindorp. De wijken in groep I waren nu wijken van ‘laag 

sociaal niveau’ geworden en daar was een oudere groep IV wijk als Moerwijk aan toegevoegd. 

14 Zie voor een overzicht de plattegrond in bijlage één. 

Den Haag kent een scherp onderscheid tussen rijkere en armere wijken. In 1994 

bijvoorbeeld was in de wijk met de hoogste inkomens (Westbroek/Duttendel) het gemiddelde 

inkomen meer dan twee keer zo hoog als in buurten als Binckhorst, Schilderswijk en Laak.15 

Dit onderscheid tussen rijk en arm vertaalde zich ook in de opkomst. . De wijken van lager 

sociaal niveau kenden bij de verkiezingen voor de Gemeenteraad in 1966 een opkomst van 

92%. De wijken van hoger sociaal niveau  bleven hierbij achter en bleven steken op 88%. Vier 

jaar later kwam de helft van de kiezers in de eerste categorie wijken opdagen (52 %) tegen 

64,9% van de inwoners van de rijkere wijken. In 1978 kwam 70% van de kiesgerechtigden uit 

wijken van hoger sociaal niveau naar de stembus voor de Gemeenteraadsverkiezingen, tegen 

60% uit de wijken van lager sociaal niveau.16De verhoudingen waren nu dus omgedraaid. Vóór 

1970 was de opkomst in de oude arbeiderswijken hoger dan in de rijkere wijken, daarna daalde 

de opkomst in deze wijken spectaculair om daarna continu ver achter te blijven bij de 

opkomst in de rijkere wijken. Het meest extreme beeld treffen we aan in de Schilderswijk, met 

in 1966 een opkomst van 93%, een percentage dat acht jaar later was gedaald tot minder dan 

de helft: 43%. In 2010 waren de verhoudingen niet significant anders. In de rijkere wijken was 

de opkomst hoger dan in de armere wijken. In 2002 ging ongeveer de helft van de 
                                                           
13

 ’s-Gravenhage 1953, p. 247. 

14 ’s-Gravenhage 1978, april p 3-4. 
15 Gemeentearchief Den Haag, Den Haag in cijfers 1996. 
16 ’s-Gravenhage 1966, juli p.19-28; 1970, juli p. 1-18, 1978, oktober p. 1-10. 



 
14 

kiesgerechtigden in Laak en de Schildersbuurt stemmen, terwijl ongeveer negen van de tien 

kiesgerechtigden van de rijkere wijken naar de stembus ging. De naoorlogse arbeiderswijken, 

met name Moerwijk en Morgenstond, laten vanaf de jaren tachtig een scherpe daling in  

opkomst zien. Zij gingen de vooroorlogse arbeiderswijken als het ware achterna. De opkomst 

bleef hier veel lager dan gemiddeld. Dit verklaart waarom de opkomst verder bleef dalen en 

niet stabiliseerde. Er kwamen meer wijken waar de opkomst laag was.   

 Ter onderbouwing volgen hier de gegevens van acht wijken uit de verschillende 

groepen voor zeven verkiezingen voor de Tweede Kamer in de naoorlogse periode. Twee 

wijken uit groep 1 (Laak en Schilderswijk), twee wijken uit groep 2 (Scheveningen en 

Zeeheldenkwartier), een wijk uit groep 3 (Benoordenhout) en uit groep 4 de wijken Moerwijk 

en Morgenstond.   

 
  TK’46 TK’63 TK’77 TK’94 TK 

2002 
TK2003 TK2010* 

Gr.3 Benoordenhout 82,1 90,7 93,1 74,8 89,1 90,2 90,5 

Gr.4 Vogelwijk 94,4 91,7 95,6 89,9 92,3 92,3 91,08 

Gr.1 Laakkwartier/Spoorwijk 93,4 92,6 79 47,4 55,7 54,2 54,8 

Gr.1 Schildersbuurt 92,4 90,4 72,0 43,5 49,7 52,0 51,1 

Gr.4 Moerwijk 94,5** 94,1 86,4 56,2 59,1 56,2 47,1 

Gr.4 Morgenstond 94,2** 94,1 84,7 66,9 62,2 63,8 58,2 

Gr.2 Scheveningen 94,2 88,8 82,8 59,8 76,7 74,6 75,1 

Gr.2 Zeeheldenkwartier *** 89,6 77,0 69,4 76,3 75,0 73,6 

 
* In 2010 waren kiesgerechtigden niet langer verplicht in hun eigen wijken wijk te stemmen; dit zorgt 
voor een (kleine) vertekening van de cijfers. 
**Het gaat hier om de Tweede Kamer verkiezingen in 1956; het betreft naoorlogse nieuwbouwwijken 
met een gemengde bevolking.  
*** Geen cijfers beschikbaar 

 

Deze cijfers laten zien dat de opkomst hoog bleef in wijken met veel beter gesitueerden,  zoals 

het Benoordenhout. In 1946 ging bijna negen van de tien inwoners hier naar de stembus; in 

2010 waren die cijfers nauwelijks veranderd. In de oude arbeiderswijken haakten de kiezers in 

grote getale af na 1970.   

 

Op basis van deze gegevens valt te concluderen dat we ons in de zoektocht naar de 

thuisblijvende kiezer allereerst moeten richten op de ontwikkelingen rond 1970 en dan met 

name in de wijken in groep 1, oftewel de oude arbeiderswijken als Laakkwartier en Spoorwijk, 

Transvaal en de Schildersbuurt. Deze wijken liggen als een halve schil tegen het stadscentrum 

aan en vormen het grootste stadsvernieuwingsgebied in Europa. Het zijn dichtbevolkte wijken 

waar mensen gemiddeld weinig inkomen en opleiding hebben en een sterke demografische 
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dynamiek kennen. Vlak na de oorlog waren hier veel slechte woningen. Wie het zich kon 

permitteren verhuisde naar de nieuwbouwwijken in Den Haag Zuidwest. In de jaren zestig 

wilde het gemeentebestuur de slechte huizen slopen om er flats neer te zetten. Deze 

cityvorming stuitte op veel protest en is ook niet doorgegaan. Later zijn dankzij grote 

investeringen in de stadsvernieuwing veel slechte huizen vervangen of opgeknapt. Ook dit 

zorgde voor veranderingen in de bevolkingssamenstelling. Hier bovenop kwam vanaf midden 

jaren zeventig een instroom van migranten van buiten Nederland op gang: eerst Surinamers en 

Antillianen, later Turkse en Marokkaanse gastarbeiders en hun gezinnen. 

   

De cijfers laten zien dat er significante verschillen bestaan tussen uiteenlopende delen van de 

stad. Wanneer we Den Haag vergelijken met het landelijke gemiddelde, zien we dat de 

opkomst tot 1970 ongeveer vergelijkbaar hoog was, maar daarna lag - tot 2006 -  de Haagse 

opkomst beduiden lager dan de Nederlandse opkomst. Onderstaande tabel laat dit zien voor 

de Gemeenteraad.  

 
Opkomstpercentage verkiezingen Gemeenteraad:  
 

 1966 1970 1990 1998 2002 2006 2010 

Den Haag 88 58 50 48 44 47 53 

Nederland  67 62 59 58 59 54 

 
Terwijl Den Haag afwijkt van de landelijke opkomstcijfers is er wel meer overeenkomst met 
de opkomst in Amsterdam en Rotterdam. Zie onderstaande cijfers: 
 
Opkomstpercentages verkiezingen Gemeenteraad: 
 

 1966 1970 1974 1986 1994 2002 2010 

Den Haag 88 58 60 62 58 44 53 

Amsterdam 88 60 62 62 58 48 53 

Rotterdam 86 55 58 60 57 55 48 

 
 
Opkomstpercentages verkiezingen Tweede Kamer: 
 

 1948 1956 1963 1967 1972 1977 1986 1994 2002 2010 

NL 91 96 95 95 84 88 86 79 79 75 

DH 92 94 94 93 80 84 78 71 71 71 

Adam 86 93 93 93 81 83 77 70 71 71 

Rdam 87 100 93 93 80 84 78 71 70 70 
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Op basis van deze cijfers valt te concluderen dat de opkomst in Den Haag met name na 1970 

meer gelijkenis vertoont met die van de andere twee grote steden. De opkomst daalt meer en 

eerder in de grote steden van het land. Er is dus sprake van  trendbreuk .    

 

Partijkeuze 

 

In de periode 1946-2006 stemde een meerderheid van de inwoners van Den Haag op de 

klassieke politieke partijen: PvdA, VVD en het CDA (en diens voorlopers). Pas in 2010 

veranderde dit patroon: de drie genoemde partijen behaalden toen slechts 20 van de 45 

gemeenteraadszetels, wat een halvering betekende van de aantallen van vlak na de oorlog. 

Bovendien kwam de PVV in één keer met 8 zetels in de Raad. De PvdA, CDA en VVD 

tezamen verloren sinds 1978 steeds meer kiezers. Dit is vooral het gevolg van een dramatisch 

stemmenverlies bij de confessionelen, een trend die ook in de steden Amsterdam en 

Rotterdam valt aan te wijzen. Door het verlies aan confessionele stemmen ontstond meer 

ruimte voor kleinere partijen.  

 
De Gemeenteraad in cijfers:  
De drie klassieke politieke partijen bezetten in 1946 samen 38 van de 45 zetels in de gemeenteraad; in 
1978 41, in 1994 27; in 2002 28; en in 2010 nog slechts 20 zetels.  
In 1946 beschikten de KVP, ARP/CHU samen over 17 zetels. Het CDA hadt in 1994 nog maar 7 
zetels en in 2010 zegge en schrijve 3.  
De liberalen bezetten in de periode 1946-2010 tussen de 7 en 14 zetels; de PvdA tussen de 9 en 18 
zetels. 17 

 
 
Een grafische weergave van de zetelverdeling in de Gemeenteraad  laat het volgende beeld 
zien:  
 

                                                           
17 www.stembusuitslag.com/denhaag.html [geraadpleegd 29-12-2010]; Van Doorn en de Nijs, ‘In de schaduw van 

Den Haag. Politiek en bestuur in de 19de en 20ste eeuw’, 91. Zie voor details over stembusuitslagen ook de 

Haagsche Courant en de uitgaven van het statistisch bureau van de gemeente Den Haag in de periode 1946-1982 in 

het Gemeente Archief Den Haag: ’s-Gravenhage. Maandblad der Gemeente ’s-Gravenhage. 

http://www.stembusuitslag.com/denhaag.html
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Naast de stem op de klassieke politieke partijen is er nog een constante in het naoorlogse 

politieke landschap in de Hofstad: er komen voortdurend nieuwe kleine partijen naar voren, 

die het meestal niet langer dan een of twee raadsperiodes volhouden. Ook zijn ze geen van 

allen echt groot of invloedrijk. Op een totaal van 45 raadszetels scoorden ze tussen de 1 en 

maximaal 8. Ook kwamen ze zelden in het College terecht. Deze machtsbalans tussen de 

klassieke partijen en de nieuwe kleine partijen is wel aan het veranderen. De laatste winnen 

langzaam maar zeker aan kracht in de gemeenteraad. Zie hiervoor het overzicht op de 

volgende pagina. 

 

Binnen deze kleine politieke partijen is een groep  tegenpartijen te onderscheiden. Dit  begrip 

is ontleend aan de televisiesatirici Van Kooten en De Bie, die de Haagse typetjes Jacobse en 

Van Es in het leven riepen. Deze vrije jongens zetten hun politieke onvrede om in De 

Tegenpartij, met een program gericht tegen het Haagse politieke establishment. Het kenmerk 

van tegenpartijen is hun nadrukkelijke antihouding: tegen het kapitalisme, tegen het systeem 

(de CPN); algemene onvrede (Boerenpartij) of weerzin tegen buitenlanders (tegenwoordig met 

name moslims). Deze partijen waren actief in de periode 1945-1970 (CPN en de Boerenpartij), 

maar vooral in de periode na 1990: met de Centrum Democraten, de Centrumpartij, de LPF 

en de PVV. Hun onderliggende thema werd reeds verwoord in de leuze voor een blank en 

veilig Den Haag, waarmee Joop Glimmerveen in 1974 een gooi deed naar een zetel in de 

Gemeenteraad. De overige kleine partijen waren vooral actief in de periode 1970–1990. Hun 

stemmen kwamen vooral uit de wijken die omschreven werden als van gemiddeld sociaal 

niveau. Naast de groeperingen die tot de Gemeenteraad doordrongen, waren er in de 
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afgelopen halve eeuw talloze splinterpartijen die tevergeefs een zetel probeerden te 

bemachtigen. 

 
Aantal zetels kleine partijen in de Haagse Gemeenteraad (op een totaal van 45 zetels)  
 

 ‘46 ‘49 ‘66 ‘70 ‘74 ‘90 ‘94 ‘98 ‘02 ‘06 ‘10 

CPN  7 4          

Boerenpartij   5         

PSP   3         

D66    3  7 7 3 3 2 6 

Groen Links      3 4 5 3 3 3 

Kabouters    2        

PPR     2       

DS70     1       

CD      2 4     

CP ‘86      1 1     

SP       1 3 2 4 2 

P.P. Scheveningen        3 3 1 1 

Stadspartij        1 1 1 2 

Leefbaar DH         4   

LPF          1  

Solidair NL          1  

Islam Democraten          1 1 

PvdDieren           1 

PVV           8 

Partij Eenheid           1 

 

 

Voor dit onderzoek zijn gegevens over de partijkeuzes voor alle Haagse wijken verzameld en 

bestudeerd. Het is niet doenlijk deze hier allemaal weer te geven. Op dit moment wordt 

gezocht naar een manier om dit materiaal digitaal beschikbaar te stellen voor toekomstig 

onderzoek. De bijlage bevat gegevens over zes representatieve wijken. Op basis van dit 

materiaal zijn de volgende conclusies te trekken.    

We constateerden eerder dat de opkomst in de diverse wijken sterk verschilde. Ook de  

partijkeuze is niet gelijkelijk over de wijken verdeeld. In Den Haag werd (en wordt) het 

stemmen deels bepaald door de wijk waar mensen wonen. De stad voldoet in de hele 

naoorlogse periode aan het stereotype beeld van de rijke wijken waar bovengemiddeld veel 

VVD wordt gestemd en de armere wijken waar bovengemiddeld veel op de PvdA wordt 

gestemd. In verschillende wijken is de VVD onverminderd en ruim de grootste partij, zoals in 

het Benoordenhout. Dit spoort met de constatering van Uri Rosenthal dat uit veertig jaar 

kiezersonderzoek blijkt dat de midden en hogere inkomens evenals het beter opgeleide deel 
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van de bevolking een bijzonder hoge VVD-score kent. Immateriële strijdpunten telden  in de  

verkiezingsstrijd minder dan materiële kwesties. VVD-ers zagen hun partij vooral als een 

belangenpartij en niet zozeer als een beginselpartij.18  

Daarnaast zijn er wijken waar zowel de PvdA als de tegenpartijen op een grote 

aanhang kunnen bogen zoals Schildersbuurt, Spoorwijk en Laakkwartier, Stationsbuurt en 

Transvaal. Hier werd eerst altijd veel op de PvdA gestemd, maar ook bovengemiddeld vaak op 

de CPN en de Boerenpartij. Dit veranderde vanaf 2000, toen bewoners in groten getale op de 

LPF en de PVV begonnen te stemmen. In deze wijken verkregen de Centrumpartij en de 

Centrum Democraten als eerste een (beperkte) aanhang. 19 De wederopbouwwijken 

Morgenstond en Moerwijk kenden in de jaren vijftig relatief veel stemmers op de PvdA, maar 

ook hier wordt sinds de jaren negentig relatief veel op een tegenpartij gestemd.  

  Naast welstand is religie lange tijd een belangrijke factor in kiesgedrag geweest. In 

tegenstelling tot de liberalen en socialisten waren de confessionelen altijd vrij gelijkmatig 

verdeeld over de stad. Scheveningen vormde de uitzondering op de regel. Voor alle wijken 

gold dat de confessionele stem sterk afnam in naoorlogs Den Haag. Lokale partijen zijn sinds 

1998 in opkomst, vooral bij kiezers uit Scheveningen. 

 

 

Bestaan er opmerkelijke verschillen in de partijkeuze van Haagse kiezers en de rest van 

Nederland? Wanneer we de gegevens met elkaar vergelijken, dan valt op dat in de Hofstad 

meer dan gemiddeld op de VVD wordt gestemd. Ook in vergelijking met Rotterdam en 

Amsterdam is de aanhang voor de liberalen hier groter. Een ander opmerkelijk verschil is dat 

de confessionele stem in Den Haag eerder en harder daalde dan landelijk gemiddeld. In 

Rotterdam en Amsterdam tekende dit proces zich nog eerder en scherper af dan in Den Haag. 

De PvdA genoot in Den Haag iets meer steun dan landelijk gemiddeld, terwijl in Amsterdam 

en vooral Rotterdam de sociaaldemocraten beduidend meer stemmen kregen. 

Centrumdemocraten, LPF en PVV kregen in Rotterdam en Den Haag meer stemmen dan in 

de hoofdstad. Onderstaande cijfers onderbouwen deze conclusies. 

Stemgedrag kiezers Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Nederland.  

In percentages. Verkiezingen Tweede Kamer 
 
VVD 

                                                           
18

 Van Schie & Voerman, Zestig jaar VVD. 
19 Brants en Hogendoorn, Van vreemde smetten vrij. Opkomst van de Centrumpartij ; Santing, Extreem-rechts in Den Haag. 

Een onderzoek naar de NVU en de CD in de wijken van ’s-Gravenhage ; Van Meggelen, Fortuyn in Den Haag? Een 

onderzoek naar de invloed van Pim Fortuyn op de discussie over integratie en migranten in de Haagse gemeentepolitiek.  
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 TK 1948 TK 1956 TK 1972 TK 1994 TK 2010 

NL 8 9 14 20 20 

Den Haag 10 14 19 26 22 

Rotterdam 10 10 10 17 17 

Amsterdam  9 11 12 18 17 

 
PvdA 
 

 TK 1948 TK 1956 TK 1972 TK 1994 TK 2010 

NL 26 32 27 24 20 

Den Haag 29 37 31 23 23 

Rotterdam 39 43 45 29 26 

Amsterdam  30 39 33 33 35 

 
CDA / KVP-ARP-CHU 
 

 TK 1948 TK 1956 TK 1972 TK 1994 TK 2010 

NL 53 49 31 22 14 

Den Haag 42 36 21 14 7 

Rotterdam 34 27 16 11 6 

Amsterdam  32 27 13 8 3 

 
CPN / Groen Links 
 

 TK 1948  
CPN 

TK1956 
CPN 

TK 1972 
CPN 

TK 1994 
Gr.Links 

TK 2010 
Gr.Links 

NL 8 5 4 3 7 

Den Haag 8 5 5 4 8 

Rotterdam 12 8 8 4 8 

Amsterdam  26 18 17 9 12 

  
D66 

 

 TK 1967 TK 1972 TK 1986 TK 1994 TK 2002 TK2010 

NL 4 4 6 15 5 7 

Den Haag 3 5 8 16 6 10 

Rotterdam 5 5 7 14 4 8 

Amsterdam 8 6 8 18 8 12 
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Diverse partijen 
 

 TK 1948 
CPN 

TK 1967 
Boerenp. 

TK 1994 
CD 

TK 2002 
LPF 

TK2006 
PVV 

TK 2010 
PVV 

NL 7,7 4,6 2,5 17,0 5,9 15,4 

Den Haag 8,3 3,3 4,9 22,7 7,8 16,2 

Rotterdam 12,2 2,3 6,3 29,6 8,5 19,1 

Amsterdam  25,7 4,5 3,7 16,4 4,5  9,3 

 
 

In het gedrag van de kiezers in naoorlogs Den Haag zijn continuïteiten en breuken aan te 

wijzen. De traditionele partijen krijgen vrijwel de hele naoorlogse periode de meeste stemmen 

van de kiezers, maar ook wordt in deze hele periode gekozen voor uiteenlopende 

tegenpartijen. De confessionele stem is vrijwel verdampt.  

 

Conclusies 

 

Het onderzoek toont aan dat de opkomst bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer en de 

Gemeenteraad vanaf 1970  begon te dalen. Dit gebeurde in Den Haag in sterkere mate dan in 

de rest van Nederland. Den Haag is hiermee echter niet uniek, de Hofstad vertoont hetzelfde 

patroon als Amsterdam en Rotterdam. Het patroon in de opkomst voor de verkiezingen voor 

de Gemeenteraad en de Tweede Kamer begon na 1970 ook een verschil te laten zien: voor de 

verkiezing van het lokale bestuur bestond duidelijk minder animo dan voor de landelijke 

politiek. Duidelijk werd ook dat de kiesgerechtigden uit de oude arbeiderswijken vanaf 1970 in 

groten getale thuis bleven. Tenslotte is de verdwijning van de confessionele kiezer 

opmerkelijk.   
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Hoofdstuk drie. Van volgzame naar afstandelijke kiezers. 

 

 
A. Geloof en politiek: waarom verdwenen de confessionele kiezers?  

 

Religie in de Hofstad 

 

In 1966 stemden 58.886 Hagenaars bij de verkiezingen voor de Gemeenteraad op de KVP, 

vier jaar later 31.306. Ook het protestantse electoraat liet met ongeveer dezelfde cijfers in die 

periode een halvering zien. Daarna zou de aanhang van confessionele partijen nog veel verder 

afnemen. Waarom verdwenen die confessionele kiezers? En waarom verdwenen ze in Den 

Haag zo snel en in zo groten getale? Om hier iets van te begrijpen moeten we stilstaan bij de 

rol van het geloof in de samenleving en in de levens van Haagse kiezers.   

  Deel uitmaken van een religieuze gemeenschap was voor vrijwel iedereen lange tijd 

een vanzelfsprekendheid. Vóór 1880 waren in Den Haag nauwelijks mensen te vinden die niet 

tot een kerkgemeenschap behoorden, daarna nam onkerkelijkheid heel voorzichtig toe. Maar 

nog tot ver in de jaren vijftig van de twintigste eeuw vormden onkerkelijken een kleine 

minderheid; in 1958 bedroeg het percentage formeel 27%. Gelovigen in de negentiende-

eeuwse Hofstad waren overwegend protestant. Dat ambten bij de overheid lange tijd waren 

voorbehouden aan protestanten is hier mede debet aan geweest. In de daaropvolgende eeuw 

veranderde dat en liep het aandeel protestanten in de bevolking langzaam maar zeker terug. 

Het percentage katholieken bleef tot 1970 rond de 30% schommelen, met als gevolg dat de 

protestantse en katholieke bevolkingsgroep in Den Haag na 1945 ongeveer even groot waren. 

In tegenstelling tot de homogene katholieke geloofsgemeenschap waren de protestanten 

bovendien verdeeld over diverse orthodoxe en meer liberale groepen, het gevolg van 

kerkscheuringen  in de tweede helft van de negentiende eeuw. Tot de Tweede Wereldoorlog 

kende Den Haag ook een markante joodse gemeenschap.20 Onderstaande cijfers preciseren de 

relatieve omvang van de diverse religieuze gemeenschappen:  

 

 

 

                                                           
20 Statistisch Jaarboek van ’s Gravenhage 1969/1970, 87; Knippenberg, De religieuze kaart van Nederland, 227-249;  

Sleebe, Religie.  
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Lidmaatschap van een religieuze gemeenschap in Den Haag, in percentages van de 
bevolking: 
 

Jaar R.K. Ned. Herv. Gereformeerd Andere 
Godsdienst 

Buiten 
kerkelijk 

1849 30,5 59,2 0,3 9,9 0,1 

1889 30,9 55,9 3,6 7,9 1,7 

1920 28,4 39,8 7,0 9,0 15,8 

1947 28,6 31,1 7,6 5,3 27,4 

1960 29,1 28,6 7,2 5,3 29,8 

1970 29,1 25,7 6,8 5,9 32,5 

  Bron: ’s-Gravenhage. Statistisch Jaarboek van ’s-Gravenhage 1969/1970 , 87 
 

De invloed van godsdienst was tot 1970 groot en drukte een stempel op het sociale leven en 

het politieke landschap. Zo gaat de oprichting van de eerste politieke partij in Nederland, in 

1878,  direct terug op de emancipatiestrijd van de gereformeerden. Abraham Kuyper wilde 

meer macht voor zijn kleine luyden en richtte de Anti-Revolutionaire Partij op. Ook zorgde hij 

voor een eigen krant en zelfs een eigen universiteit. Andere sociale en religieuze groepen 

volgden met politieke partijen. De socialisten richtten in 1894 de Sociaal Democratische 

Arbeiders Partij op, de katholieken volgden nog weer later met de Rooms Katholieke 

Volkspartij, een voorloper van het CDA. Gereformeerden en katholieken sloegen vervolgens 

met succes de handen ineen en mobiliseerden hun achterban om via de parlementaire politiek 

financiering van confessioneel onderwijs af te dwingen. Dit leidde tot  een decennia durende 

schoolstrijd, die in 1917 werd beslecht. Het leverde de katholieken en gereformeerden de  

gewenste bekostiging van het confessionele onderwijs op, maar resulteerde ook in de 

invoering van het algemeen kiesrecht voor vrouwen en mannen in 1919. Het kiesrecht was 

een grote wens van socialisten en feministen, die via de parlementaire weg de belangen van 

hun achterban wilden behartigen. Zo koesterden diverse maatschappelijke groepen grote 

verwachtingen ten aanzien van het kiesrecht.  

 Door de opkomst van politieke partijen veranderde het karakter van de parlementaire 

politiek ingrijpend. In plaats van een debat op hoog niveau tussen deftige heren uit de elite 

kwamen nu politiek leiders naar voren die in de Tweede Kamer opkwamen voor de belangen 

van hun achterban. Een parlementaire democratie, bestaande uit enkele grote massapartijen en 

diverse kleinere splinters, kreeg zo langzaam maar zeker vorm in Nederland. Na de Tweede 

Wereldoorlog werd geprobeerd deze verkaveling van het politieke landschap over meerdere 

confessionele en niet-confessionele partijen te doorbreken – dit werd ook letterlijk de 

Doorbraak genoemd – en tot een Tweestromenland te komen, met een meer progressieve en 
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een meer conservatieve partij. Dit werd geen succes. Tot op de dag van vandaag kennen we 

een groot aantal politieke partijen en er komen nog steeds nieuwe partijen bij; ook op 

confessionele basis. De van oudsher drie grootste partijen - de katholieke KVP, de hervormde 

CHU en de gereformeerde ARP - zijn in 1980 gefuseerd tot het CDA. Daarnaast kennen we 

de SGP, de Christen Unie en – op lokaal niveau – de Islam Democraten.  

 Maar de invloed van het geloof reikte veel verder dan de politiek. Het kerkelijk leven 

was tot diep in de twintigste eeuw ingebed in een groter sociaal leven, dat vanaf het laatste 

kwart van de negentiende eeuw steeds meer verzuild raakte. Katholieken, orthodox en liberaal 

protestanten leefden sterk in hun eigen wereld, oftewel hun eigen zuil. Sociale zorg, onderwijs, 

het verenigingsleven, kranten en radio-omroepen waren naar levens- en geloofsovertuiging 

verdeeld. Zeker vóór de invoering van de Algemene Ouderdomswet in 1956 en de Algemene 

Bijstandswet in 1963 speelden kerkelijke armenkassen naast particuliere liefdadigheid een 

belangrijke rol in het lenigen van de noden van gelovigen met een laag inkomen. Hier hoorde 

een sterke sociale controle door de kerken bij; via ondersteuning viel invloed uit te oefenen. 

Kerken speelden een belangrijke rol in het handhaven van normen en waarden. Sociologen 

spreken in plaats van over zuilen ook wel over zware gemeenschappen, dat wil zeggen 

gemeenschappen met een uitgebreide reeks eigen normen en een scherp gedefinieerde 

identiteit, gestut door netwerken van organisaties. Katholieken en zeker orthodox 

protestanten in Den Haag maakten lange tijd deel uit van dergelijke zware gemeenschappen.21 

 De verschillende geloofsgemeenschappen in Den Haag kenden hun eigen fijn vertakte 

netwerken en verenigingen. De hervormde gemeente had een lange traditie op het gebied van 

sociale voorzieningen en begon zich in de tweede helft van de negentiende eeuw ook bezig te 

houden met zaken als sociale woningbouw en drankbestrijding. De rol van wijkverenigingen 

versterkte de rol van de kerken in de wijken. Ook de katholieken hielden zich met sociale zorg 

en onderwijs bezig.22 Halverwege de jaren vijftig konden katholieke Hagenaars kiezen uit zo’n 

twintig scholen voor voortgezet lager en middelbaar onderwijs en er waren meer dan veertig 

stedelijke katholieke verenigingen op allerlei terreinen, een bibliotheek, beroepskeuze- en 

gezinsverzorging, jeugd en sportverenigingen. De katholieke elite was actief in het sociale 

werk. De St. Willibrordusvereniging bijvoorbeeld bestuurde een ziekengesticht en een 

bewaarschool. Katholieken waren veelal lid van katholieke sportverenigingen, lazen de 

Volkskrant, konden een beroep doen op de liefdadigheid van de kerk, huwelijken werden in de 

                                                           
21

 Van Dam, ‘Een wankel vertoog’, 75. De omschrijving ‘zware’ en ‘lichte’ gemeenschappen is ontleend aan Jan 

Willem Duyvendak. 
22 Sleebe, Religie, 272-275. 
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kerk ingezegend en vanaf de kansel werd een stemadvies gepreekt. Hoe groot de sociale 

controle van de kerk op de lidmaten was, bleek uit een onderzoek naar het dekenaat Den 

Haag uit 1962. Hierin viel te lezen hoeveel ‘gave gezinnen’ er exact waren, met de man en 

vrouw beiden katholiek, de paasplicht vervullend, hun kinderen dopend en de kerkelijke 

verplichtingen vervullend.23  

 Ook de Gereformeerde Gemeenten van Den Haag en Scheveningen vielen als een 

zware gemeenschap te karakteriseren. Deze orthodox protestantse gemeenschap was 

opgericht in 1923 en telde op 1 januari 1947 1127 leden. Midden jaren vijftig kende deze 

relatief kleine groep een eigen naaikrans (Kleine Kracht), een studievereniging (Hur), een 

vereniging Verwachting voor schoolgaande kinderen en een vereniging Vertrouwen voor 

meisjes van 13 jaar en ouder. In 1957 kwam daar bovenop een knutselclub voor jongens, een 

zendingscommissie en een jaar later het zangkoor Eben-Haëzer. Op 2 april 1957 vierden de 

Eben Haëzer scholen in Den Haag en Scheveningen hun 25-jarig jubileum. Binnen deze 

orthodox protestantse gemeenschap had men oog voor de noden van ouderen en de verarmde 

vissersbevolking. In de Hongerwinter poogde men – tevergeefs – een tehuis voor ouden van 

dagen op te richten. De sociale controle was groot. Toen de gelovigen na de Tweede 

Wereldoorlog vaker met de fiets naar de kerk wilden, stak de kerkenraad daar een stokje voor. 

Zij besliste wie toestemming kreeg fietsend naar de kerk te gaan. Meisjes die zonder hoed de 

kerk binnenkwamen, konden terug naar huis. Ook hier was er een politieke partij die paste bij 

deze gemeenschap: de SGP. Deze hield in 1951 een spreekbeurt in de kerk.24  

 Contacten tussen gelovigen van de verschillende religieuze gemeenschappen lagen 

lange tijd moeilijk. Gemengde huwelijken bijvoorbeeld waren uit den boze, vandaar de 

uitdrukking: twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen. Ter illustratieeen 

jeugdherinnering van Wim Willems (1951), Nederlands Hervormd opgevoed, hoogleraar 

sociale geschiedenis aan de Leidse universiteit. Als kind mocht hij op straat  weliswaar met 

katholieke leeftijdgenoten omgaan  “maar bij hen over de vloer komen was al bijna een stap te 

ver. Om maar te zwijgen van de stereotypen die er over onbetrouwbare papen de ronde 

deden, voortkomend uit een antipathie of koudwatervrees die ongetwijfeld wederzijds was.” 

En over katholieke winkeliers: 

 

                                                           
23 Katholiek sociaal-kerkelijk instituut, Pastoraal in de stadskerk, 27. 
24 Schipper, Eben-Haezer. Geschiedenis van de Gereformeerde Gemeenten van Den Haag en Scheveningen 149, 239, 244-254; 

Sleebe, ‘Religie’, 281. 
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“Het geluid van die deurbellen duidde al bijna op zonde, de entree tot een verboden gebied. 

De mensen die daar over de toonbank heersten en meestal boven of achter de winkel 

woonden, hoorden er niet bij. Ze deugden ook niet echt.”25 

  

Katholieken kregen het uitdrukkelijke advies op de KVP te stemmen en vooral niet op de 

sociaaldemocraten. Nog in 1954 maanden de bisschoppen hun kerkgangers om niet op de 

PvdA te stemmen. Zelfs het lidmaatschap van de socialistische omroep, de VARA, wilden de 

bisschoppen verbieden. Als sanctie werd de gelovige het onthouden van de sacramenten 

voorgehouden, iets dat voor een gelovige katholiek zwaar telde. Twee jaar later werd tijdens de 

verkiezingen een pamflet uitgereikt met daarin de suggestie dat de socialisten, als zij meer 

invloed zouden krijgen, de ene na de andere katholieke instelling, zoals scholen, in brand 

zouden steken.26 Op politiek en bestuurlijk niveau werd na de oorlog wel samengewerkt, 

bijvoorbeeld in overlegorganen als de SER en de Stichting van de Arbeid, maar dat betrof de 

elite. De oprichting van het CDA, in 1980, markeerde een omslagpunt in de verhoudingen. 

Samenwerking tussen de verschillende religieuze groepen vormde een noodzakelijke stap, 

aangezien de kerk veel van zijn aanhang en invloed had verloren in de samenleving.  

 

Het verdwijnen van de confessionele stem 

 

In de periode 1965-1975 kwam het verlies van confessionele stemmen in een 

stroomversnelling terecht, om daarna gestaag af te blijven nemen. In 1967 stemde bijna één op 

de drie Hagenaars confessioneel, vijf jaar later een op de vijf (Tweede Kamer verkiezingen). 

Van de zestien zetels in de Gemeenteraad in 1966 resteerden er tien in 1974. In 1966 stemden 

58.886 Hagenaars bij deze verkiezingen op de KVP, in 1970 nog maar 31.306. Ook het 

protestantse electoraat halveerde bijna in die periode met cijfers van 57.048 (PCL, combinatie 

ARP en CHU) en 32.047. Ter vergelijking: de cijfers voor de VVD waren 58.337 en 42.739 en 

die van de PvdA 85.647 en 57.573. Hoewel de afschaffing van de opkomstplicht voor een 

forse vermindering van de aantallen stemmers had gezorgd, waren de confessionele kiezers 

relatief gezien vaker afgehaakt dan die van de PvdA en zeker meer dan die van de VVD.  

 Deze afname van de confessionele stem heeft veel te maken met het feit dat na 1970 

de steun voor de kerken in hoog tempo afnam. Katholieken traden massaal uit nadat eerder al 

de afbraak van de vrijzinnig protestantse zuil had plaatsgevonden. De orthodox protestantse 

                                                           
25 Willems, ‘De stad, de krant en de bewoners. Verhalen over naoorlogs Den Haag’, 30.   
26 Mostert, Marga Klompe, 188. 
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gemeenschap bleef nog iets langer in tact. Voor deze secularisering zijn diverse oorzaken aan 

te wijzen, zoals de opkomst van de welvaartstaat, individualisering en emancipatie, ontzuiling 

en de overgang van zware naar ‘lichte’ gemeenschappen. Hierdoor verloor de kerk veel macht 

in de periode 1965-1975. Onderwijs, armenzorg, huwelijkssluiting en ontspanning werden in 

toenemende mate verzorgd door instituties die niet meer met de kerk waren verbonden. Door 

de Algemene Ouderdoms Wet (1956) waren armlastige ouderen niet langer afhankelijk van 

hun kinderen. Vrouwen konden zich losmaken van hun echtgenoot en uit een slecht huwelijk 

ontsnappen dankzij de Bijstandswet (1963). Het moderne verenigingsleven en de televisie 

zorgde voor nieuwe vormen van vrijetijdsbesteding. Het hoofdredactionele commentaar van 

de Haagsche Courant in 1971 wees erop dat het verlies van de KVP in 1967 geen incident was 

geweest en alles te maken had met deconfessionalisering.  

 

‘Eigenlijk is het verbazingwekkend dat nog zovelen de confessionele partijen trouw zijn 

gebleven. Waarschijnlijk omdat zij niet goed wisten op welke partij zij anders moesten 

stemmen.’27 

 

Niet voor niets klaagde de secretaris van de afdeling Laakkwartier en Spoorwijk van de CHU 

dat de televisie een te grote concurrentie vormde voor het bezoeken van een vergadering:  

 

‘De tijd is voorbij dat “kerkelijk hervormd” bijna vanzelfsprekend inhield “politiek CHU”.28 

 

Uit een representatief onderzoek in 1958 bleek dat in Den Haag van de Hervormden iets 

minder dan de helft CHU stemde, ongeveer een achtste ARP, een zevende VVD en een vijfde 

PvdA.29 De afhankelijkheid van godsdienstige en kerkelijke waardepatronen nam af en 

godsdienst en levensbeschouwing werden meer en meer naar de privésfeer gedrongen.30 De 

achterstelling van katholieken en gereformeerden – ooit een stimulans om de parlementaire 

arena te betreden – was tenietgedaan. Met het bereiken van dit doel stond ook de 

bestaansgrond van katholieke en gereformeerde partijen ter discussie. De religieuze 

emancipatie was immers bereikt.  

                                                           
27 Haagsche Courant, hoofdredactioneel commentaar 28 april 1971. 
28 Gemeentearchief Den Haag, Archief CHU Den Haag, Brief P.A. Tazelaar, secretaris CHU afdeling Spoorwijk 

en Laakkwartier d.d. 1962, doos 1 nr. 4 (voorlopige nummering). 
29 Gemeentearchief Den Haag, Archief CHU Den Haag, Opinieonderzoek mei 1958 door ir. W. Langeraar, map 

9 nr. 9 (voorlopige nummering). 
30 Knippenberg, De religieuze kaart van Nederland, 227, 228.  
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Kerken reageerden hierop door in te spelen op de vernieuwingen. Het was echter 

nimmer  genoeg om het tij te doen keren. De leegloop van de kerken was niet meer tegen te 

houden. Hervormde kerken gingen aandacht besteden aan nieuwe, moderne thema’s als vrede, 

milieu en de noden in de Derde Wereld. Katholieke vernieuwingsbewegingen leken met het 

Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) iets in beweging te hebben gezet, maar achteraf bleek 

het een Pyrrusoverwinning. In Den Haag nam het aantal  priesters af van zo’n 200 in 1964 tot 

82 in 1973. Progressieve katholieken hoopten dat Rome de rigide opvattingen ten aanzien van 

procreatie zou versoepelen, maar de paus bleef het gebruik van voorbehoedmiddelen afwijzen. 

De kerk probeerde opnieuw, tot in de intieme levenssfeer, de levens van zijn gelovigen te 

bepalen – maar die lieten zich niet langer de les lezen. 

 Het proces van secularisering liet zich in de grote steden sterker en eerder voelen dan 

in de rest van Nederland. Het percentage onkerkelijken bedroeg in Nederland in 1947 17%, in 

1971 24% en in 1985 49%. In Zuid-Holland, en zeker in Den Haag, lagen die percentages nog 

hoger. In 1986 rekende slechts 33% van de Haagse bevolking zich tot een kerkgenootschap. 

In 1999 rekende bijna de helft van de bevolking in de agglomeratie Den Haag zich niet tot 

enig kerkgenootschap. Rond 2000 omvatte de achterban van de Hervormde Kerk zeven 

procent van de inwoners van de Hofstad. De Gereformeerde Kerk bleef steken op anderhalf 

procent.31 Met name door de komst van migranten zijn de Islam en het Hindoeïsme de laatste 

decennia sterker aanwezig in Den Haag.  

 Vooral in de periode 1965-1975 ging de samenhang verloren tussen geloof en op 

denominatie gebaseerd sociaal leven en politiek stemgedrag. De confessionele kiezer bleef 

steeds vaker thuis of koos voor andere partijen. Het loskomen van oude normen en waarden 

en het losser worden van sociale verbanden ervoeren velen als bevrijdend, maar anderen 

bleven – in de woorden van Pim Fortuyn - verweesd achter. Hij stelde dat de samenleving in 

snel tempo haar samenhang aan het verliezen was. Het patroon van normen en waarden dat 

die cohesie moest realiseren, bewaken, bestendigen en vernieuwen, was in zijn optiek zwaar 

geërodeerd.32 Ontzuiling en secularisering betekende losgeweekt worden uit hechte 

gemeenschappen. De vrijheid van de een leidde tot de verweesdheid van de ander. Tot op het 

niveau van het stemhokje werd dat zichtbaar.   

 Zoals religieuze emancipatie via politieke partijen eerder een grote impact had op het 

politieke leven, zo had de secularisatie dat ook. Terwijl de kerken leegliepen, daalde de steun 

                                                           
31 Sleebe, Religie  292-294; Knippenberg, De religieuze kaart van Nederland 230-241. 
32 Fortuyn, De verweesde samenleving. 
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voor confessionele partijen spectaculair. Met name in de periode 1965 – 1975 raakte deze 

ontwikkeling in een stroomversnelling, zoals de eerder gepresenteerde opkomstcijfers lieten 

zien. Katholieke en protestantse stemmers bleven steeds vaker thuis of kozen voor andere 

partijen. In 2010 was de confessionele kiezer vrijwel verdampt. In cijfers: in 1948 stemde 42% 

van de Hagenaars op een christelijke confessionele partij bij de verkiezingen voor de Tweede 

Kamer, in 1956 36%, in 1982 21 % en in 2010 7%. Van de twintig zetels in de Gemeenteraad 

van 1949 waren er nog drie over in 2010. In dat jaar was er wel nog een zetel voor de Islam 

Democraten. De aantallen zetels in de Haagse Gemeenteraad van de confessionele partijen 

(KVP, ARP, CHU, SGP, CU en CDA) laten het volgende verloop zien:  

 

Totaal aantal zetels in de Haagse Gemeenteraad van confessionele partijen  (KVP, ARP, 
CHU, SGP, CU en CDA) en KVP. Het totaal aantal zetels bedraagt 45.  

 

 1949 1953 1966 1970 1974 1982 1994 2002 2010 

Confessioneel 20 20 16 14 10 10 7 7 3 

KVP 10 9 8 7      

 

Vergelijking Den Haag met Nederland en grote steden 

 

Was Den Haag naar aantal en aandeel confessionele stemmers een uitzondering, of liep de 

stad in de pas met ontwikkelingen elders? De cijfers laten zien dat Den Haag afweek van het 

landelijke gemiddelde: de Hofstad seculariseerde eerder en sneller dan de rest van Nederland. 

Maar in vergelijking voltrok de verdamping van de confessionele kiezer zich wat langzamer 

dan in Rotterdam en Amsterdam. We kunnen dus concluderen dat de grote steden sneller een 

verlies zagen van de confessionele stem. Zie voor de cijfers onderstaande tabel:  

 
Confessionele stemmen uitgebracht bij de Tweede Kamerverkiezingen 
(in percentages). Confessioneel is hier KVP/ARP/CHU/CDA. 
 

 

 

 

 

 

 

Jaar Den Haag  Landelijk Amsterdam Rotterdam 

1948 42 53 32 34 

1956 36 49 27 27 

1967 32 43 24 26 

1972 21 31 13 17 

1982 21 29   

1994 14 22 8 11 

2002 18 28 10 16 

2010 7 14 3 6 
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Verdeling confessionele stem  over de wijken 

 

Tenslotte nog iets over de verdeling van de confessionele stemmen over de verschillende 

buurten. Uitgezonderd Scheveningen en Duindorp kende Den Haag na de oorlog geen echt 

katholieke of protestantse wijken, dat wil zeggen wijken waar meer dan de helft van de 

inwoners katholiek dan wel protestant was. Vrijwel nooit kwam na de oorlog in een wijk een 

confessionele partij boven de 40%. Scheveningen en Duindorp telden veel protestanten, 

inclusief een kleine enclave orthodoxe protestanten met relatief veel SGP-stemmers. De stad 

kende daarentegen wel uitgesproken PvdA en VVD wijken, waarbij de aanhang voor die 

partijen vaak boven de 40% uitsteeg.  Enkele cijfers uit 1959 ter illustratie van het aandeel 

katholieken: 

 

Buurt 
 

Perc. katholieken Percentage  
KVP stemmen 
GR 1958 

KVP TK 1959 

Gemeente  Den Haag 30,3% 20,0 19,5 

Oostduinen/ 
Pompstation 

5,5%   

Duindorp 5,5% 4,1 3,8  

Kijkduin-Ockenburg 14,8%   

Scheveningen 
Excl. Duindorp 

16,6% 10,4 
(Scheveningen) 

10,0 
(Scheveningen) 

Zuiderpark 15%   

Gebied tussen Singelgrachten,  
HS en Staatsspoor 

37,9   

Schildersbuurt 35% 20,9 19,4 

Transvaal 35,1% 22,9 21,6 

Zeeheldenkwartier 39,3 25,7 25,3 

Regentesselaan e.o 37,4 25,0 24,4 

Centrum 42,6% 29,3 27,5 

Haagse Bos 53,2   

 

 

Hieronder de cijfers op wijkniveau voor 1969 (religie) en stemgedrag 

gemeenteraadsverkiezingen (1970).  
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Haagse uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 1970 (in percentage)       

Bevolking per wijk naar religieuze gezindte 1 januari 1969        

           

           

Wijk RK herv. ger. overig geen  PvdA KVP VVD PCL CPN 

Belgisch Park, Oostduinen 25,7 29,5 7,8 10,4 26,6 19,1 11,6 31,7 17,4 1,7 

Benoordenhout 25,7 25,2 4,6 14,5 30 6,0 12,0 51,6 14,6 0,3 

Archipelbuurt 27,1 23,2 5,9 10,6 33,2 15,3 13,7 30,3 14,2 1,5 

Scheveningen 15,5 49,8 13,3 4,1 17,3 22,4 6,5 12,3 35,2 2,6 

Duindorp 4,3 66,1 18,5 1,5 9,6 31,5 2,1 2,5 39,2 3,6 

Geuzen- en Statenkwartier 21,6 35,6 10 8,6 24,2 12,5 10,5 33,1 20,8 1,4 

Duttendel, Van Stolkpark, Zorgvliet      8,7 9,3 55,2 12,5 0,6 

Duinoord 28,1 24,9 6,3 10,2 30,5 12,2 12,6 36,3 13,7 1,9 

Bomen- en Bloemenbuurt 23,7 26,5 9,2 7,8 32,8 15,9 11,4 35,7 16,5 1,2 

Vogelwijk 20,8 25,9 8,6 10,3 34,4 7,9 9,8 50,1 13,9 0,3 

Bohemen en Meer en Bos 18,6 27,3 5,8 10,9 37,4 6,8 6,2 59,8 13,9 0,6 

Kijkduin, Madepolder, Loosduinen      25,4 16,7 16,6 22,4 2,3 

Waldeck 31,4 27,3 9,6 7,7 23,9 2,7 13,9 39,6 16,3 0,8 

Vruchtenbuurt 27,5 27,4 9,6 5,6 29,9 19,6 16,0 26,5 19,1 1,6 

Valkenboskwartier 33 23,6 7 5,1 31,3 26,8 18,4 12,3 14,7 4,7 

Regentessekwartier 35,5 21,5 5,8 5,8 31,4 22,6 18,0 17,4 12,4 4,2 

Zeeheldenkwartier 37,3 17,7 3,9 6 35,1 21,2 18,4 19,8 9,4 4,9 

Willemspark 34,6 23,3 3,7 7,5 30,9 25,3 15,7 19,0 10,0 5,5 

Haagse Bos, Bezuidenhout 34,6 22,7 5,8 5,8 31,4 20,6 19,4 26,1 12,2 2,1 

Mariahoeve en Marlot 35,3 25,7 8,9 6 24,1 18,3 16,3 30,7 14,8 1,5 

Stationsbuurt, Binckhorst 33 24,6 2,8 7,2 32,4 32,5 16,1 11,9 6,7 7,3 

Centrum 36,8 21,5 2,9 7 31,8 20,1 21,0 18,2 8,8 4,9 

Schildersbuurt 32,1 17,2 2,2 4,6 43,9 41,0 14,4 4,3 5,4 11,7 

Transvaalkwartier 32,8 19 5 4,6 38,6 38,9 16,3 4,7 10,5 8,3 

Rustenburg en Oostbroek 29,7 25,1 8,3 3,6 33,3 35,5 16,7 9,5 16,2 3,5 

Leyenburg 29,5 27,2 6,9 4,6 31,8 26,0 14,4 21,2 15,6 1,7 

Bouwlust 30,2 28,3 9,7 3,4 28,4 30,4 14,9 13,3 16,3 3,1 

Morgenstond 32 25,6 5,6 4 32,8 35,2 16,6 13,1 12,1 3,9 

Moerwijk, Zuiderpark 27,2 24,9 7,2 4,1 36,6 42,4 13,7 8,7 12,8 3,9 

Groente- en Fruitmarkt 36,1 17,2 9,4 3,7 33,6 37,8 19,6 7,6 10,9 5,7 

Laakkwartier en Spoorwijk 30,8 20,4 4,4 4 40,4 43,9 15,1 5,7 9,3 7,3 

                

Totaal 29,3 26,1 6,9 5,7 32 26,6 14,5 19,8 14,8 3,8 
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In 1958 bedroeg het percentage onkerkelijken voor de hele stad 27%, maar deze percentages 

lagen een stuk hoger in de sociaal zwakkere wijken als de Schilderswijk (37%), Spoorwijk en 

Laakkwartier (34%), Groente en Fruitweg en omgeving (38%). Een studie uit katholieke hoek 

(1962)  analyseerde wat er aan de hand was. In deze wijken, aldus het rapport, leefde de 

bevolking in de marge van de samenleving. Er was sprake van ‘sociaal kerkelijke desintegratie’ 

die samenhing met ‘vervalsverschijnselen’ en ‘maatschappelijke verwording’. Er woonden veel 

ongeschoolde en losse arbeiders in woningen die vaak in een erbarmelijke staat verkeerden. 

Het straatbeeld was triest, de huizen onverzorgd; de migratie van de ‘beste’ gezinnen naar 

nieuwe wijken als Moerwijk en Morgenstond zorgde ervoor dat het ‘vervalsproces’ 

voortschreed. Het rapport legde een direct verband bloot tussen onkerkelijkheid, het in de 

marge van de samenleving wonen en politiek gedrag. Hier waren politiek gesproken ‘negatieve 

extreme elementen’ aanwezig, oftewel communisten:  ‘In hun sociaal samenzijn zet deze 

bevolkingsgroep zich af tegen de burgersamenleving.’33 Zoals we eerder zagen kenden deze 

wijken traditioneel ook een bovengemiddeld hoog percentage CPN-stemmers, en later 

stemmen op de Boerenpartij.  

 

Tot slot. Lange tijd gaf het geloof houvast bij de stembus, maar toen de verbondenheid met de 

kerk en het daarmee verweven sociale leven verwaterde, was een vanzelfsprekende stem op 

KVP of ARP voorbij. Dat proces voltrok zich in heel naoorlogs Nederland, maar in Den 

Haag eerder en ingrijpender dan elders. De eerdere vanzelfsprekendheid, gecombineerd met 

de verplichte opkomst, maakte stemmen  gemakkelijk. Je stemde op nummer één van de partij 

die bij je geloof hoorde. Toen dat niet meer hoefde, was er meer inspanning nodig om 

confessioneel te stemmen. Steeds meer (voormalige) gelovigen namen die moeite niet langer. 

 

 

B. Afscheid van de partijendemocratie en het afschaffen van de opkomstplicht  

 

Partijleven en partijendemocratie   

 

Het overgangsproces van de volgzame naar de afstandelijke kiezer vertoont een parallel met 

de in  de literatuur getraceerde overgang van een partijendemocratie naar een 

toeschouwerdemocratie. In een partijendemocratie (1945-1970) staan de klassieke politieke 

                                                           
33 Katholiek sociaal-kerkelijk instituut, Pastoraal in de stadskerk, 40. 
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partijen in het centrum van de politiek, met veel leden en trouwe aanhangers. Politieke partijen 

hebben een band met hun achterban. Kiezers identificeren zich met hun partij, erbij horen is 

belangrijker dan het gevoerde beleid. Representatie vormde zo een uitdrukking van sociale 

structuren. Dit patroon werd doorbroken door de opkomst van de toeschouwerdemocratie 

waarin kiezers meer reageren op voorstellen die gedaan worden bij verkiezingen dan hun 

sociale en culturele identiteit uit te drukken. De betekenis van politieke partijen neemt af en 

kiezers stemmen eerder op een persoon dan op een partij. Politiek wordt daardoor minder 

voorspelbaar. De kiezer wordt meer onderdeel van het publiek dan dat hij of zij zelf actor is.34 

We zagen eerder dat de teloorgang van de partijendemocratie samenviel met een proces van 

secularisering en ontzuiling, die grote impact hadden op het confessionele stemgedrag.  

Om meer te weten te komen over de rol van politieke partijen en hun kiezers in Den 

Haag – en waarom de kiesgerechtigden na 1970 in zo’n grote getale thuis bleven - staan we 

hier stil bij het partijleven in de eerste naoorlogse decennia. Sporen van dat partijleven zijn te 

vinden in het Haagse gemeentearchief en het Internationaal Instituut voor Sociale 

Geschiedenis in Amsterdam. De archieven van belangrijke politieke partijen in Den Haag (de 

PvdA, PSP, PPR, D66, CPN, CHU en CDA) zijn bewaard gebleven. Hoewel het materiaal van 

de PPR en CPN beperkt toegankelijk was, mocht het voor dit onderzoek worden ingezien. 

Het archief van de KVP is helaas verloren gegaan; dat van de VVD is door brand verwoest.35 

In combinatie met literatuur over politieke partijen valt zo een beeld te schetsen van het 

partijleven.  

 

Lid zijn van een politieke partij betekende een verbintenis met een levens-, geloofs- of 

maatschappijopvatting. De belangrijkste en grootste politieke partijen waren onderdeel van het 

verzuilde Nederland: de VVD hoorde bij de liberalen, de PvdA bij de sociaaldemocraten en 

voor de confessionelen waren er de katholieke KVP, en de protestante ARP, CHU en de heel 

kleine SGP. Den Haag kende daarnaast een kleine, actieve communistische cel – en hierin 

onderscheidde de stad zich van het platteland en van veel andere kleine steden. Al die partijen 

hadden een eigen nestgeur. Lid zijn van de rode familie was iets anders dan behoren tot de 

VVD of ARP.  

Het actieve lidmaatschap van een politieke partij vroeg nogal wat van iemand.  Een 

partijbestuurder had veel om handen. Allereerst was er de afdeling waar hij (een zij kwam maar 

                                                           
34 Manin, The principles of representative government; Te Velde, Van regentenmentaliteit tot populisme. 
35 VVD: Mededeling Hans Mojet, secretaris VVD Den Haag aan auteur. KVP: mededeling Corien Glaudemans, 

archivaris Gemeentearchief Den Haag. 
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heel weinig voor) mede zorg voor droeg. Het afdelingsbestuur kwam geregeld in vergadering 

bij elkaar en onderhield contact met de leden, de fractie in de Gemeenteraad en natuurlijk met 

de landelijke partij. Om de zoveel tijd waren er verkiezingen: voor de Tweede Kamer, de 

Gemeenteraad,  de Provinciale Staten en later kwam Europa daar nog bij.  Hiervoor werd veel 

vergaderd en campagne gevoerd.  

 Voor dit onderzoek zijn de verslagen van afdelingsvergaderingen bestudeerd. Hoewel 

iedere partij eigen rituelen en een eigen cultuur had, kregen ze allemaal te maken met een 

aantal terugkerende onderdelen van het politieke proces, zoals verkiezingen. Hier kwam heel 

wat bij kijken. Het vaststellen van kandidatenlijsten bijvoorbeeld was een precaire 

aangelegenheid. Hier kwamen persoonlijke voor- en afkeuren tot uitdrukking, bepaalde een 

partij de pikorde en vereffende oude rekeningen. Het (mede) opstellen van inhoudelijke 

programma’s, strategieën bedenken en campagne voeren om kiezers te mobiliseren hoorde 

ook bij verkiezingen. Politieke partijen maakten soms de prachtigste affiches en schreven 

brochures vol goede voornemens. De leden moesten dit alles verspreiden in de buurten waar 

zij woonden. Partijen spanden zich enorm in om kiezers te trekken. Ze huurden 

geluidswagens,  organiseerden spreekbeurten en grote manifestaties, gingen op huisbezoek. En 

dan was er de verkiezingsuitslag;  soms viel er een klinkende overwinning te vieren, op andere 

momenten likte men zijn wonden.  

 Om al deze processen in goede banen te leiden vergaderden partijen veel, zowel bij 

bestuursleden thuis als in grote of kleine zaaltjes. Bij een vergadering hoorden weer notulen.  

Dit konden handgeschreven teksten op vaal kladpapier zijn, maar ook keurig uitgetypte 

verslagen. Het taalgebruik was soms kort en krachtig, soms verhullend, soms ongekuist en 

rauw. Ter illustratie een verkort verslag van een vergadering van ‘afdeling IV van de 

Kamerkring ’s-Gravenhage der Christelijk Historische Unie’, oftewel de CHU in  Spoorwijk 

en  Laakkwartier. Deze kleine afdeling had het moeilijk.  De wijk kende weinig animo voor de 

CHU. Zelfs de eigen leden kwamen niet al te trouw naar de vergaderingen. Met zijn  54 leden 

in de wijk was de CHU geen partij voor de rode familie. De PvdA had op dat moment zo’n 

1400 leden in de wijk. Ook de CPN was er actief. Op 6 februari 1956 waren negen heren 

aanwezig, die met naam en adres in het verslag staan:  

 

‘Om half negen opent de voorzitter de vergadering met het lezen van enkele gedeelten uit 

Psalm 19. Hierna spreekt hij een gebed uit. De notulen van de vergadering van 21 november 

1955 worden gelezen en goedgekeurd.’ Daarna rapporteert de voorzitter over de 

gecombineerde vergadering van de AR en de CHU op 14 december 1955. Het was een 
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vruchtbare avond maar leverde geen resultaten op. Daarna volgt een verslag van de voorzitter 

uit de vergadering van de Kamerkieskring op 18 januari 1956. Hier zijn de  kandidatenlijsten 

voor de Tweede Kamer besproken. Speciaal punt van discussie is de vrouw die als 

hekkensluiter van de lijst fungeerde: Freule Wttewaal van Stoetwegen. Net als de andere vrouw 

die kandidaat stond was men ‘niet happig’ op haar. ‘Zij houdt zich niet altijd aan de gemaakte 

afspraken en gaat nogal eens met de Partij van de Arbeid mee.’  Een partijlid merkt verder op 

dat er geen enkele landbouwer uit het Westland voorkomt op de kandidatenlijst. Daarna 

komen de ‘geruchten omtrent de heer S.’ ter sprake en het door de minister van justitie 

ingestelde onderzoek naar hem. De heer van D. vraagt waarom er wel een RK uitgebreide 

Technische School komt en geen Protestants Christelijke. De heer T. dringt aan om leden te 

werven. ‘De secretaris sluit de avond met gebed.’36  

 

Dit voorbeeld laat goed zien dat een partijlid in Laak zich via een politieke partij kon 

uitspreken over ontwikkelingen in zijn eigen omgeving (waarom geen protestantse school?) en 

geïnformeerd werd en ideeën kon uiten over de landelijke politiek. Naast de bemoeienis met 

de fractie in de Gemeenteraad had een afdelingsbestuur ook te maken met de leden in de 

eigen afdeling. In de eerste decennia na de oorlog kenden volkspartijen als PvdA en KVP veel 

leden. In 1960 telden KVP, CHU en ARP tezamen circa 532.000 leden in Nederland.37 De 

PvdA telde op zijn hoogtepunt, in 1959, alleen al in Den Haag bijna 10.000 leden. Een 

afdelingsbestuur had op zijn tijd contact met leden, al was het maar via een ledenvergadering 

of bij het innen van de contributie. Voordat bank- of giro-overschrijvingen ingang vonden, 

werd het geld vaak persoonlijk opgehaald bij de leden thuis.38 CPN-leden plakten zegels in een 

boekje wanneer de contributie was betaald – boekjes die ook ruimte lieten voor een 

persoonlijke aantekening van het bestuur. Een Haags CPN-lid betaalde begin jaren zestig twee 

gulden per vier weken; voor zijn echtgenote volstond 40 cent.39 Iets over de 

plichtsgetrouwheid van CHU-leden blijkt uit de briefjes waarmee zij lieten weten niet naar een 

afdelingsvergadering te komen. Dan waren er bijvoorbeeld kaartjes voor de Mattheus Passion 

of iemand moest met zoonlief naar de voorlichting van de Universiteit Leiden.40 Hierdoor 

bleef er contact tussen partij en leden. De partij was niet iets van ver weg, maar iets wat 

dichtbij kwam. Zo moeten partijen in staat zijn geweest te signaleren wat er leefde onder hun 

                                                           
36 Gemeentearchief Den Haag, Archief CHU Den Haag, Verslag vergadering 6 februari 1956 afdeling IV CHU 
(voorlopige inventarisatie).  
37 Website Documentatiecentrum voor politieke partijen Rijksuniversiteit Groningen:  http://www.rug.nl/dnpp 
38 Pars, Wethouder aan zee, 47. 
39 Gemeentearchief Den Haag, Archief CPN/ANVJ, doos 787. 
40 Gemeentearchief Den Haag, Archief CHU, map nr. 9 (voorlopige nummering). 

http://www.rug.nl/dnpp
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mensen, waarna hun wensen en onvrede konden transformeren naar gremia als de 

Gemeenteraad.  

 Uit getuigenissen in het Haagse Gemeentearchief blijkt ook hoe zwaar het 

partijbestuurders soms viel om hun werk te doen. De voorzitter van de afdeling Spoorwijk  en 

Laakkwartier  van de CHU deed er meer dan eens zijn beklag over. Of lees wat  Cees IJmkers 

in 1982 schreef nadat hij bijna 25 jaar actief was geweest in de lokale CPN:  

 

‘Een veertig-urige werkweek bestaat niet bij ons, het wordt meestal tachtig uur’. Maar ‘Je moet 

iets hebben waar je voor kan knokken. En dat doe je samen, in goeie harmonie.’ Zijn vrouw 

steunde hem, partijgenoten hielpen, bijvoorbeeld om op vakantie te gaan. Dan konden ze in 

een huisje van partijgenoten. Maar nu hield Cees het niet meer vol.’41  

 

Bij het bestuderen van de getuigenissen van de partijcultuur in de jaren vijftig en zestig valt de 

eigen nestgeur van de verschillende partijen op. Het intellectuele proza van de oprichters van 

de afdeling van D’66, doorspekt met niet al te gemakkelijk lezende zinnen, was van een geheel 

andere orde dan dat van de CHU, de PvdA of de PSP. De antikapitalistische CPN mocht 

graag het competitieve element inbrengen om de achterban tot nog grotere hoogte op te 

zwepen om leden te werven, de eigen krant (de Waarheid) aan de man of vrouw te brengen of 

de door het bestuur bepaalde doelen te halen voor de verkoop van toegangskaarten voor een 

manifestatie. Lid zijn van de partij was een halve levensvervulling. Bovendien hield het bestuur 

de eigen leden scherp in het vizier.42 De verschillen tussen de partijen werden ook in de 

beeldtaal van (verkiezings) affiches zichtbaar. Hiervan bevindt zich een mooie collectie in de 

Haagse beeldbank. Wie de strenge portretten ziet van de CHU-lijsttrekkers midden jaren 

zestig,  realiseert zich hoe opvallend en vernieuwend destijds Hans van Mierlo moet zijn 

geweest, die zich wandelend door Amsterdam in een trenchcoat liet filmen.   

 

De partijen die in de jaren vijftig en zestig de dienst uitmaakten hadden hun wortels in de 

negentiende eeuw. De partijpolitiek was, net als het sociale en maatschappelijke leven, voor 

een belangrijk deel langs lijnen van de verzuiling georganiseerd. De partijendemocratie lag 

verankerd in een verzuilde samenleving. Ook de kiezers lieten zich voor een belangrijk deel 

leiden door verzuilde verhoudingen. Je stemde op de partij die bij je eigen groep hoorde. De 

niet-confessionele arbeiders stemden op de PvdA, de beter gesitueerden op VVD, de 

                                                           
41 Gemeentearchief Den Haag, Archief CPN/ANVJ, Districtsbulletin CPN Den Haag oktober 1982. In: doos 
788-789.  
42 Gemeentearchief Den Haag, Archief CPN/ANVJ. 
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gereformeerden op de ARP en de katholieken op de KVP. Politicologen constateerden dat de 

verkiezingen vooral bedoeld waren om ‘de onderlinge verhoudingen nog eens vast te stellen’. 

Eigenlijk waren de verkiezingen min of meer ‘rituele volkstellingen’. De partijen wisten het 

overgrote deel van de stemmen van de eigen aanhang te bemachtigen. In 1956 bevatte de 

kernbestanddelen van de verzuiling 85% van de kiesgerechtigde bevolking. Lijphart kon voor 

de jaren vijftig op basis van informatie over religie, mate van kerkbezoek en sociaal-

economische positie ruim 70% van de gemaakte partijkeuze correct inschatten.43 

Dat de verkiezingen verkapte volkstellingen waren, was te danken aan  veranderingen 

in het kiesstelsel van 1917 en 1919. In de negentiende eeuw bestond het parlementaire spel uit 

een beschaafd debat tussen heren uit een elite. Met de invoering van een stelsel van evenredige 

vertegenwoordiging konden voortaan mannen en vrouwen vanaf 23 jaar hun stem doen 

gelden. Het idee achter de invoering van dit stelsel was dat het Parlement een zo goed 

mogelijke afspiegeling moest zijn van de Nederlandse bevolking. Dit idee genoot veel steun;  

het was de uitkomst van een decennia durende emancipatiestrijd van met name 

gereformeerden, katholieken,  socialisten en feministen. In een dergelijk stelsel hoorde geen 

stemmen verloren te gaan. Daarom werd een opkomstplicht ingevoerd. Ook mocht er geen 

kiesdrempel zijn om allerlei grote en kleine groeperingen een kans te geven deel uit te maken 

van het parlementaire bestel.Maar het waren vooral de goed georganiseerde socialisten en 

confessionelen en liberalen. Pas midden jaren zestig begon dat te veranderen. Nieuwe partijen, 

zoals D66 en de PPR, of een kleurrijke splinter zoals de Kabouters, begonnen zich te roeren. 

Zij kondigden een nieuwe tijd aan. Verzuild Nederland begon te kraken in zijn voegen, nieuwe 

ideeën over politiek kwamen op. Zelfs de opkomstplicht werd afgeschaft.  

  

Afschaffen opkomstplicht 

 

Tot 1970 was de gang naar het stembureau verplicht. Wie zich onttrok aan ‘het overhandigen 

van het stembiljet aan de voorzitter van het stembureau’ kon een boete krijgen en zelfs in  

aanmerking komen voor strafrechtelijke vervolging. Het stembiljet mocht wel worden 

teruggegeven aan de voorzitter of  blanco in de stembus worden gedeponeerd. 44 Niet dat er 

daarmee sprake was van een opkomst van 100%. Zo brachten bijvoorbeeld Scheveningse 

vissers op zee, bewoners van verzorgingstehuizen, vakantiegangers en mensen die voor zaken 

op reis waren, hun stem niet uit. Dit laatste werd ook gerelateerd aan welstand. In 1966 werd 

                                                           
43 Irwin en Holsteyn, Sterft, Gij oude vormen en gedachten? 336-337. Het citaat is van Andeweg, p. 337. 
44‘s- Gravenhage 1946, p. 9. 
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als oorzaak voor het verloren gaan van stemmen genoemd ‘het hoge sociale niveau van een 

doorgaans wat oudere bevolking.’45 Maar toen de gang naar het stemhokje niet langer verplicht 

was, daalde de opkomst fors, om nooit meer de percentages te bereiken van vóór 1970. Ook 

was een laag opkomstpercentage nu verbonden met wijken van ‘laag sociaal niveau’.  

Het afschaffen van de opkomstplicht vormt een belangrijke verklaring voor het 

toenemende aantal kiesgerechtigden dat de gang naar de stembus niet langer wilde maken. 

Daarom staan we hier uitgebreid stil bij deze gebeurtenis en de reacties die zij in Den Haag 

opriep. Wat vonden politieke partijen ervan dat hun kiezers in grote getale thuis bleven? Zij 

waren er altijd op gebrand zoveel mogelijk stemmen te verwerven tijdens verkiezingen. Nu 

verloren met name de confessionele partijen veel potentiële stemmers, evenals de PvdA en 

CPN, die altijd goed scoorden in de wijken waar de opkomst het meest terugliep. Hoe 

reageerden ze hierop? 

 De opkomstplicht was in 1917 ingevoerd als onderdeel van een stelsel van evenredige 

vertegenwoordiging.  Cruciaal hierin was de wens het Parlement een zo goed mogelijke 

afspiegeling van de Nederlandse bevolking te laten zijn. Hierbij hoorde een stelsel waarin niet 

of nauwelijks stemmen verloren konden gaan, vandaar een opkomstplicht.46 Deze was echter 

vanaf zijn invoering omstreden. Praktische argumenten (de onwenselijkheid van onverschillige 

kiezers en de moeilijke handhaafbaarheid) maskeerden pragmatische en principiële 

overwegingen. Katholieken en de CHU waren tegen afschaffing; socialisten en 

antirevolutionairen waren voor; de liberalen verdeeld. De katholieken redeneerden dat het 

vooral belangrijk was dat de kiesgerechtigden in het stemlokaal terechtkwamen. Op het 

moment dat de (katholieke) kiezer een hokje rood moest maken, zou de keuze hoogst 

waarschijnlijk op de KVP vallen. Het stemadvies van de pastoor zou op dat moment zijn werk 

wel doen - verwachtte men. Aangezien katholieken een derde van de bevolking uitmaakten, 

leverde dat positieve verkiezingsuitslagen op. Heel anders redeneerden gereformeerden, die 

het principieel onacceptabel vonden dat de overheid kiesgerechtigden dwong te gaan 

stemmen. Sociaaldemocraten waren voor het loslaten van de stemplicht, omdat zij meenden 

dat dit electoraal gunstiger zou zijn. De steun voor het afschaffen van de opkomstplicht ervan 

nam in de jaren zestig toe en in 1970 volgde een overweldigende meerderheid in de Tweede 

Kamer.47 

                                                           
45 ’s-Gravenhage 1947 no. 2 p. 21, 22; 1948 p. 261; maart 1958 p. 10-12; juli 1966, p. 24.  
46 Irwin en Holsteyn, Sterft gij oude vormen en gedachten?  
47 De Jong, De angst voor stemvee. 
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De eerste verkiezingen na het afschaffen van de opkomstplicht waren die van de 

Provinciale Staten. Hier werd in Den Haag een stemmenverlies van 36,3% geconstateerd, 

daarna volgde de Gemeenteraad met een nog groter stemmenverlies van 41,6 %.48 Ook de 

opkomst voor de Tweede Kamerverkiezingen in 1971 lag beduidend lager dan enkele jaren 

eerder. Maakte dit iets los in de Hofstad? Om dit te achterhalen is gekeken naar de reacties in 

de Gemeenteraad, de Haagsche Courant en de politieke partijen. Allereerst is onderzocht of in 

de Gemeenteraad discussie heeft plaatsgevonden over de gedaalde opkomst. Het ligt voor de 

hand dat hier iets over te zeggen viel. Dit blijkt echter niet het geval. Onderzoek in de 

gedigitaliseerde Handelingen en Verslagen van de Gemeenteraad leert dat in 1970 en 1971 de 

opkomst slechts één keer aan de orde is geweest. Dit betrof een interventie van het PvdA-

raadslid Chr. J. Buitendijk naar aanleiding van een ingekomen brief. Het ging om de vraag of 

in de grotere bejaardenhuizen en ziekenhuizen een stembureau viel in te richten. Buitendijk:  

 

‘De betrokkenen zullen er dankbaar voor zijn en de opkomst van kiezers wordt ertoe 

bevorderd.’  

 

Dit leverde alleen een formeel antwoord op: conform de Kieswet werd in elk stemdistrict een 

geschikt stemlokaal aangewezen. Er waren zes bejaardenhuizen die aan dat criterium 

voldeden.49 De lokale krant sloeg wel alarm. Op 4 juni kopte de Haagsche Courant  ‘kiezers nog 

sterker op drift’:  

 

‘De Gemeenteraadsverkiezingen hebben nieuwe records opgeleverd in slechte opkomst, 

versplintering en onduidelijkheid over de wil van de kiezer. (…) Nog geen drie maanden nadat 

de verkiezingen voor provinciale verkiezingen schokkende aantallen thuisblijvers hadden laten 

zien, zakte de meest eenvoudige vorm van politieke belangstelling naar een nieuw dieptepunt. 

Slechts 66,6% van de kiezers ging naar de stembus.’  

 

En hoe reageerden de politici erop dat hun kiezers het in grote getale hadden laten afweten? 

De Haagsche Courant nogmaals:  

 

                                                           
48 ’s-Gravenhage 1970, aflevering 1, p. 4. 
49 Gemeentearchief Den Haag, Aanhangsel tot de Handelingen van de Gemeenteraad. Beantwoording van 
schriftelijke vraag d.d. 23 februari 1971. Verzameling 1971, no. 6, corr. nr. 903456, afd. B.B.M. 
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‘Opvallend was de grote zwijgzaamheid van de politici op dit punt. Vorige maal [d.w.z. bij de 

Provinciale Statenverkiezingen] werd allerwegen een onderzoek naar de motieven der 

wegblijvers geëist. Oplossingen voor het bereiken van de kiezer werden gisteren niet 

aangedragen.’  

 

De krant wees op de winst van de VVD. Uit onderzoek zou blijken dat de liberalen over 

trouwere stembusgangers beschikten dan de andere grote partijen. Elk onderzoek, aldus de 

Haagsche Courant, zou leren dat de kiezer aan twee dingen behoefte had: 

 

 ‘minder partijen zodat enig overzicht ontstaat en persoonlijke identificatie.’  

 

Dat de politici zich in stilzwijgen hulden, wekt verwondering. Uit de bestudering van het 

partijleven bleek immers hoezeer in de partijen gesproken werd over verkiezingen, strategieën 

en campagnes. Verlies en winst was altijd onderwerp van uitgebreide discussie. Had de 

lijsttrekker het wel goed gedaan? Moest er meer worden samengewerkt met andere partijen? 

Of juist niet? Waren er geen strategische fouten gemaakt? Waar kwam de winst – of het verlies 

– vandaan? En dan zou nu het massale wegblijven van de kiezer geen onderwerp van discussie 

zijn geweest? Om antwoord op deze vraag te krijgen, kijken we naar de discussies die een 

aantal lokale bestuurders in eigen kring voerden.   

De uit ontevreden katholieken voortgekomen PPR (opgericht in 1968) had weliswaar 

geen zetel verworven, maar had wel de nodige stemmen gekregen en verkeerde daarover in 

een opperbeste stemming. Maar als er iets was dat deze partij bezighield, dan was het linkse 

samenwerking. Opkomst en opkomstplicht waren geen thema. Een uitzondering hierop leek 

de latere wethouder Jack Verduyn Lunel te vormen. In het partijblad Radikaal Aktief 

constateerde hij op 8 november 1973 dat mensen zich minder sterk verbonden voelen met 

hun directe omgeving en meer met een groter geheel. Dit werd volgens hem in de hand 

gewerkt door de relatief beperkte bevoegdheden van provinciale en gemeentelijke overheden 

en door het ontbreken van politieke alternatieven op deze niveaus. De PPR wilde daar 

verandering in brengen door grotere bevoegdheden toe te kennen aan provincie en gemeente. 

Om die reden was het wijkenwerk voor de PPR zo belangrijk.50 Hiermee raakte hij aan een 

thema dat in de jaren zeventig en tachtig heel belangrijk werd; allerlei nieuwe vormen van 

organisatie en democratie op wijkniveau.  

                                                           
50 Gemeentearchief Den Haag, (ongeordend) archief PPR, doos 1, diverse stukken 1973. 
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Terwijl de PPR de overwinning  vierde, kwam de Haagse PSP op 5 juni 1970 bij elkaar 

om zijn wonden te likken.  Hoe was het verlies van de  partij (alle drie de zetels in de Raad 

kwijt) te verklaren? Het bestuur meende dat dit sterk aan de presentatie van de partij lag. 

Anderen, de ‘kaboutertjes’, gingen met de eer strijken. De PSP, toch allerminst een 

conservatieve partij, zou een ‘oude lullenpartij’ imago hebben gekregen en dacht erover na hoe 

ze kiezers van de vermaledijde Kabouters af kon snoepen. Aan de daling van de opkomst 

werd niet gerefereerd.51 De communisten hadden wel genoteerd dat de opkomst was gedaald. 

In de oude arbeiderswijken waren de meeste kiezers thuisgebleven, en dit waren nu net de 

buurten waar de CPN altijd veel steun genoot. In het Partijbulletin van de CPN district Den 

Haag werd na de Provinciale Statenverkiezingen in 1970 opgemerkt dat er potentiële kiezers 

waren thuisgebleven, maar daar werd een eigen draai aan gegeven.   

 

‘De verkiezingen waren ‘een onverdeeld succes’ geworden. Er was weer ‘een stap verder gezet 

naar links.’ Er is ‘een groep die NU nog heeft gemeend haar afkeuring over het regeringsbeleid 

te moeten uitspreken door niet te stemmen. Vooral aan dit laatste zullen we grote aandacht 

moeten schenken bij de komende gemeenteraadsverkiezingen die 3 juni a.s. plaatsvinden. De 

niet-stemmers zullen we moeten overtuigen dat niet stemmen – rechts helpen is en dat het 

waardevoller is, op de CPN te stemmen dan tègen de regeringspolitiek.’  

 

Maar dan besluit men vervolgens dat de belangrijkste politieke activiteit op dat moment de 

‘grondige’ voorbereiding op de ‘viering van de 1e mei’ is. Niet kiezers terugwinnen, maar 1 mei 

vieren.52 Bij de verkiezingen voor de Gemeenteraad lieten de kiezers in de eigen wijken in nog 

grotere mate verstek gaan. De Haagse CPN:  

 

‘Vooral in de traditionele arbeiderswijken bleek de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen 

spectaculair laag te zijn (..) wat uiteraard in het voordeel is van de reactie. (…) Over de 

politieke interpretatie van deze cijfers hoeven we het hier niet meer te hebben: een tweetal 

ledenvergaderingen zijn er aan gewijd geweest, en een verklaring van het Dagelijks Bestuur. De 

beuk erin!’53 

 

                                                           
51 Gemeentearchief Den Haag, Archief PSP. Verslag bestuur PSP d.d. 5 juni 1970. Archief PSP Den Haag en 
Wassenaar, Doos 4, map 16.  
52 IISG, Archief CPN, inv. Nr. 644. Partijbulletin CPN distrikt Den Haag april 1970.  
53 Gemeentearchief Den Haag, Archief CPN, plaatsingsnummer 1101, Ledenstencil CPN, afdeling Delft, juli 
1974, p. 6. 
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Het Dagelijks Bestuur van de CPN had echter niet veel te melden over de opkomst en uitslag 

van de vergaderingen van de Gemeenteraad. We weten wel hoe het landelijke bestuur dacht 

over de Tweede Kamerverkiezingen in mei 1971. De uitslag betekende een grote nederlaag 

voor rechts, ‘pseudo-links’ was verslagen en ‘onze politiek’ was succesvol gebleken. Maar de 

zwakte van de eigen organisatie in sommige regio’s moest wel eerlijk onder ogen worden 

gezien. Er was sprake van ‘grote veronachtzaming’  van de scholing en een verjonging die tot 

‘verslapping’ leidt (‘partij dreigt speelclub te worden van jongeren en studenten’). Een serieuze 

aanpak was nodig, grondige maatregelen en ‘geen schijnoptimisme waar stagnatie is.’ Vijanden 

waren de ‘revisionistische’ PSP, het ‘gevaarlijke’ D’66 en de kabouters. De situatie in de 

Hofstad was zorgelijk. Hier was een nederlaag geleden, die een weerspiegeling van de 

organisatie vormde. Snelle verbetering was nodig.54 Er werd dus wel naar de eigen organisatie 

gekeken, maar niet naar de wegblijvende kiezer.  

 Net als de CPN had de PvdA de meeste steun in de oude arbeiderswijken. De partij 

moet dus veel potentiële kiezers hebben gemist. Toch is er, op een uitzondering na, geen 

enkele aandacht geweest voor de wegblijvende kiezer in discussies in de lokale partij. Men was 

druk bezig met de opkomst van Nieuw Links, linkse samenwerking, het verlies van leden door 

migratie naar de randgemeenten, interne discussies over stuurgroepen, steungroepen en allerlei 

andere activiteiten die energie vroegen en de gemoederen bezighielden. Het jaarverslag van het 

partijgewest over 1970 memoreert  het wegblijven alleen en verwijst naar de analyse in het 

tijdschrift van het statistisch bureau van de gemeente Den Haag, ’s-Gravenhage. In het 

jaarverslag over 1972/1973 is niet eens gesproken over de thuisblijvende kiesgerechtigden. 

Alleen in het jaarverslag daarvoor werd kort melding gemaakt van een actie:  

 

‘Belangrijk en – na de afschaffing van de opkomstplicht – nieuw verplicht onderdeel was een 

actie voor opkomstbevordering waartoe op de laatste 2 avonden in wijken met slechte 

kiezersopkomst door groepen van in totaal meer dan 60 partijgenoten uit de gehele stad aan de 

deuren een kaartje werd afgegeven met als enige tekst:  

 “de grote bazen stemmen zeker 

Denk aan uw belang 

Stem Den Uijl 

PvdA lijst 2.”’55    

                                                           
54 IISG, Archief CPN,  inv. nr. 329. 
55 Gemeentearchief Den Haag, Archief PvdA, Jaarverslag partijgewest Den Haag 1 oktober 1969-30 september 

1970/ oktober 1972-september 1973. Doos 38. Jaarverslag 1971/1972, doos 41. Het versje is uit Jaarverslag 

1972, p. 12.  
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De partij  die de democratisering van de samenleving hoog in het vaandel had staan, D’66, 

sprak helemaal niet over de thuisblijvende kiezer. Uit de notulen van de bestuursvergaderingen 

en de ledenvergaderingen in de jaren 1966-1975 van de Haagse D’66 bleek dat dit geen issue 

was.56 Kortom, de Haagsche Courant zei niets te veel toen ze aangaf dat politici er het zwijgen 

toe deden. Zelfs in de partijen die het meest last moeten hebben gehad van het afschaffen van 

de opkomstplicht, was dit nauwelijks een onderwerp. Hoe valt dat te begrijpen?  

 

Politiek krijgt een nieuwe betekenis  

 

Wat politiek is, staat niet vast en kan op verschillende momenten door verschillende groepen 

op uiteenlopende manieren worden beleefd . Politiek is dynamisch, gaat vaak over de 

parlementaire democratie maar beperkt zich daar niet toe. Op lokaal niveau  heeft politiek 

verschillende betekenissen. Politiek is verkiezingen, maar kan in de beleving van de burger ook 

de gemeente (i.c. een ambtenaar) zijn die een vergunning weigert. Politiek kan de Tweede 

Kamer, maar ook ‘de overheid’ zijn. Naar de stembus gaan heeft daarom uiteenlopende 

betekenissen voor kiezers. Het kan betekenen het kiezen voor bepaalde bestuurders en beleid , 

het delen van  invloed  met kandidaat-bewindslieden of het uitdrukken van loyaliteiten aan, 

dan wel onvrede met de bestaande politieke orde.57 Uit de opstelling van de kiezers na 1970 

blijkt dat er iets veranderd was: wie naar de stembus ging, was bereid daar moeite voor te 

doen. Om te begrijpen waarom politieke partijen zich nauwelijks iets gelegen lieten liggen aan 

het afschaffen van de opkomstplicht, moeten we daarom kijken naar de veranderde 

betekenissen van politiek.   

Vanaf midden jaren zestig ging de samenleving op nieuwe manieren nadenken over 

democratie. Dit leverde veel discussie op, zeker in Den Haag. Kern van de discussie was dat er 

meer democratie moest komen. De voorzitter van de PvdA, Th. De Lier,  bracht de ‘sterke 

vernieuwingsdrift die zich de laatste jaren in het Nederlandse volk’  zou hebben doen gelden 

als volgt onder woorden: 

 

‘Men wil meer aktieve zeggenschap van gewone mensen in alle samenlevingsverbanden.’58 

 

                                                           
56 Gemeentearchief Den Haag, Archief D’66, BNR 584-01, inventarisnummer 2-6.  
57 Irwin en van Holsteyn, Sterft, gij oude vormen en gedachten?, 335. 
58 Gemeentearchief Den Haag, Archief PvdA, Jaarverslag Gewest Den Haag 1-10-’68 tot en met 30-9-’69, p.1.  



 
44 

Of zoals D’66 het formuleerde: 

  

‘We moeten de samenleving zo regelen dat wij allemaal kunnen meedenken, meedoen en 

meebeslissen. Dit betekent: Hervorming van het bestuur (…) Oefenen in democratie (…) 

Bewegen in de maatschappij.’59 

 

Meer democratie betekende ook vernieuwing en die ging veel verder dan stemmen voor de 

Tweede Kamer of de Gemeenteraad. Op de werkvloer moest democratie komen via 

ondernemingsraden en in buurten via opbouwwerk. Burgers moesten leren participeren in de 

democratie. Het welzijnswerk kreeg een belangrijke rol toebedacht in het weerbaar en mondig 

maken van die burgers voor hun nieuwe rol. Een Haagse ambtenaar uit die tijd: ‘Het 

wezenskenmerk van het opbouwwerk is de bevolking zelfstandig te maken.’60 Illustratief voor 

de betekenis die aan het welzijnswerk werd gehecht - en de manier waarop dat met participatie 

en verdergaande democratisering werd verbonden -  is de rol die opbouwwerkers vervulden in 

de Commissie Openheid (voluit Commissie van onderzoek en advies inzake verdergaande 

democratisering van het gemeentelijk bestuur uit de Gemeenteraad van ’s-Gravenhage). Deze 

commissie vergaderde onder meer met de pers, maar ook met de opbouwwerkers:    

 

‘De opbouwwerkers zijn door het gemeentebestuur ter beschikking gesteld aan de stad om 

met de bevolking doelstellingen te formuleren en de mensen zicht te verschaffen op hun 

woon- en leefmilieu. De opbouwwerkers stimuleren de mensen om zelf tot Aktie te komen. 

Juist bij identificeren met de overheid.’ (..) ‘De opbouwwerker moet, wil hij zijn rol zuiver 

houden, zijn potentieel aan vermogen en talenten in dienst stellen van de mensen en mag nooit 

zichzelf in het middelpunt van een proces plaatsen. Hij moet, als een laserstraal, de energie 

richten op een doel. Hij moet steeds zoeken naar de juiste mensen op de juiste plaatsen (..) hij 

mag zich nooit institutionaliseren.’  En over de tijdgeest: ‘De mensen zijn tegenwoordig 

“creatief ontevreden”.  Dat betekent een positief, opbouwend soort ontevredenheid, die maakt 

dat men gaat kijken of men zelf iets kan doen aan een bepaalde situatie waar men onvrede mee 

heeft.’ Opbouwwerkers hadden grootse taken te verrichten. ‘Action research’ moest 

plaatsvinden, opbouwwerkers moesten samen met bewoners ‘een situatie onderzoeken’. Een 

neveneffect hiervan was dat zo het contact met de overheid werd gestimuleerd. ‘Het 

opbouwwerk maakt in zo’n geval een analyse van de communicatielijnen met een zo 

ondoorzichtig apparaat als het stadhuis. Binnen de kortste keren blijken de mensen dan zelf de 

                                                           
59 Gemeentearchief Den Haag, Archief D’66, Verkiezingsfolder, inv. nr. 2.  
60 Geciteerd uit Pars, Wethouder aan zee, 136. 
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weg te weten. Zij gaan zich realiseren dat zo’n stadhuis ook van hen is; een instrument waar zij 

ook mee kunnen werken.’61 

 

Het bestaan van deze commissie wijst erop dat openbaarheid een thema was dat hoog op de 

agenda stond. Vernieuwing betekende niet alleen participatie van burgers, maar ook openheid. 

Politiek moest uit de sfeer van de achterkamertjes en de dikke sigaren komen. Politici moesten 

in het openbaar vergaderen en in volle openbaarheid tot besluiten komen. De PvdA maakte er 

bij monde van haar populaire wethouder Piet Vink een belangrijk verkiezingsthema van. Zo 

vergaderde de Commissie Openheid over een publieke tribune die men bij openbare 

commissievergaderingen wilde hanteren en dacht zij na over een Informatiecentrum aan de 

Groenmarkt.62 De commissie sprak niet alleen met opbouwwerkers, maar ook met de pers.  

Deze nieuwe ideeën over politiek stonden aan de basis van een nieuwe politieke partij, 

D’66. De verslagen van de vergaderingen en teksten van programma’s van de Haagse D’66 

staan bol van de ideeën over democratisering.63 Daarnaast kwam in het kielzog van het denken 

over nieuwe politiek een van de meest kleurrijke splinters uit het Haagse politieke leven ooit 

voort: de Kabouters. Zij symboliseerden openheid in de politiek en namen dat letterlijk door 

zich naakt op verkiezingsaffiches te laten afbeelden. De Kabouters zorgden begin jaren 

zeventig voor veel ophef  en rumoer (naakt zwemmen na een vergadering haalde de krant) en 

ze lekten naar de pers. Het zorgde ook voor jaloezie bij andere partijen,  zoals de PSP en de 

CPN. De Kabouters waren overigens alleen in Amsterdam en Den Haag kortstondig actief.   

Naast nieuwe politieke partijen zagen talloze bewonersorganisaties het licht in de jaren 

zeventig. Deze kregen (financiële) steun van de gemeente. Menig opbouwwerker vond 

emplooi in het wijkenwerk. Het paste naadloos in de trend dat democratie zo dicht mogelijk 

bij huis vorm moest krijgen.  Wijkverenigingen hadden soms nauwe banden met politieke 

partijen. Zo ontstond de Bewonersorganisatie Laakkwartier Noord in 1972 tijdens een 

buurtvergadering van de CPN.64 Het Belgisch Park had een zeer actieve wijkvereniging, die de 

lokale politiek goed in de gaten hield. Zij volgde de plannen voor de uitbouw van 

Scheveningen als badplaats nauwgezet en kritisch en indien nodig zorgde ze voor de nodige 

                                                           
61 Eerste halfjaarlijkse verslag (oktober 1971-maart 1972) van de COMMISSIE VAN ONDERZOEK EN ADVIES 
INZAKE VERDERGAANDE DEMOCRATISERING VAN HET GEMEENTELIJK BESTUUR uit de 
Gemeenteraad van ’s-Gravenhage.  
62 Jaarverslag  (omvattende de periode april 1972-april 1973) van de COMMISSIE VAN ONDERZOEK EN ADVIES 
INZAKE VERDERGAANDE DEMOCRATISERING VAN HET GEMEENTELIJK BESTUUR uit de 
Gemeenteraad van ’s-Gravenhage, p. 2 en 3.  
63 Gemeentearchief Den Haag, Archief D’66, inv. nr. 1-6.  
64 Inventaris Archief Bewonersorganisaties Laakkwartier Noord, Gemeentearchief Den Haag. 
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reuring. De wijkvereniging had een eigen krant (Parkgazet) en beschikte zelfs enige tijd over 

een eigen wijkwinkel in de Gentsestraat. Een ander voorbeeld vormde de gesubsidieerde 

bewonersorganisatie Regentes/ Valkenbos, ontstaan uit een  bundeling van actiegroepen. Ook 

de Stichting Wijkberaad Laakkwartier ontplooide, met steun van de gemeente, veel activiteiten. 

Uit de inventarissen van de archieven in het Haagse gemeentearchief blijkt dat de jaren 

zeventig en tachtig een bloeitijd vormden voor actieve bewonersorganisaties. In de jaren 

negentig leek die trend voorbij.     

Burgerparticipatie, ontplooiing, vernieuwing van de democratie en emancipatie – het 

waren belangrijke begrippen. Dit leidde vanaf midden jaren zestig tot een hausse aan  

bewonersorganisaties en de opkomst van nieuwe sociale bewegingen en actiegroepen. Naast 

de (nieuwe) politieke partijen ontstond een groot scala aan groeperingen die erop gericht 

waren de politiek - en liever nog de hele wereld - te veranderen. Het archief van de Haagse 

PPR vormt een schatkist van 31 (ongeordende) dozen vol relieken uit die tijd. Hier vinden we 

de affiches, de uitnodigingen voor meetings, verslagen van vergaderingen, brochures, buttons 

en nog veel meer over wat er omging in actievoerend Den Haag. De inzet van bewegingen 

voor het milieu (in de spelling van die tijd ook wel het miljeu genoemd), de vrede,  de Derde 

Wereld, het feminisme en de homo-emancipatie resulteerde in onder veel meer een lokaal 

Derde Wereldcentrum, een dr. Eduardo Mondlane stichting, MV Maatschappij, een 

werkgroep Zuidelijk-Afrika, demonstraties tegen kruisraketten, een Haags vredesplatform, 

acties voor een homomonumument, Shell uit Zuid-Afrika-acties, strijd tegen de Turkse Grijze 

Wolven, Wij Vrouwen Eisen acties, abortusstrijd, Amicales, een Chilikomitee en een 

Palestinakomitee. Deze groeperingen hadden contacten met politieke partijen die op hun 

beurt deel konden uitmaken van actiegroepen. Om hun doel dichterbij te brengen werden 

zowel binnen- als  buitenparlementaire acties gevoerd. Bij sommige antimilitaristische acties 

werd het geweld niet geschuwd. Uit een brochure voor het Woensdrecht-bivak, gericht tegen 

de kruisraketten, bleek dat men zich bewust niet aan de wet wilde houden: 

 

‘Bivakkeer, blokkeer en knip naar hartenlust voor een betere toekomst (..) Voor veel mensen is 

het een enorme stap om de wet voor de eerste keer te overtreden. Daarom is de vierdaagse 

[bivak] zo ingekleed dat de risico’s betrekkelijk klein zijn en deze stap makkelijker gemaakt kan 

worden.’  

 

Potentiële deelnemers kregen uitgebreide instructies en waarschuwingen. Actievoerders die 

weerstanden ondervonden tegen het doorknippen van hekken hoefden niet in discussie te 
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gaan met critici. Hekken doorknippen moesten zij niet als vernielen beschouwen, het was 

namelijk ‘positief werk’:   

 

‘Het knippen in een hek zou geweld zijn. Dit is niet juist. In strikt filosofische zin is een 

timmerman/vrouw, die van hout een stoel maakt, gewelddadig bezig. Hij/zij geeft een andere 

vorm aan een stuk materiaal. Geweld met betrekking tot materiaal betekent niet meer dan 

vorm geven aan.’65 

 

De vorm van politiek bedrijven stond ter discussie, net als de gang van zaken in politieke 

partijen. Het vele vergaderen in een hiërarchische setting met voorzitters en agendapunten 

moest het ontgelden, vooral binnen linkse partijen. Vrouwen bekritiseerden de door mannen 

gedomineerde politieke partijen. Zij luchtten hun hart in het PPR studieblad. Waarom vrouwen 

afhaakten zodra het om partijpolitiek ging:  

 

‘De pure mannenpolitiek. Dat is de politiek van nota’s, standpunten, kompromissen, 

machtsdenken, karrière maken, veel praten en niets zeggen, net iets slimmer zijn dan de vorige 

spreker en zo kunnen we nog uuuuren doorgaan. En dan praten we nog niet eens van ons 

parlementaire stelsel dat al deze dingen in de hand werkt of bevestigt.’ Tineke kwam terecht in 

de feministische beweging. Dat beviel stukken beter: ‘Dat heeft mij erg veel gedaan. Neem hoe 

je daar met elkaar omging. Het is zo’n andere manier! Het liep zo gewoon. Je praatte in een 

grote kring, er was geen voorzitter, er werd nooit gestemd, iedereen deed mee, en je praatte tot 

er overeenstemming gekomen was.’  (..) Ik geloof absoluut niet in maatschappijverandering 

door partijpolitiek.’ (..) Ik voel mij politiek verantwoordelijk, en daar wil ik vorm aan geven op 

een vrouwen eigen manier, met andere organisatievormen, alleen met vrouwen.’66 

 

De reikwijdte van de politiek werd opgerekt, want het moest voortaan ook gaan over 

familierelaties, de opvoeding en de verdeling van het huishoudelijke werk tot en met 

liefdesrelaties aan toe. Zo wilden de Rooie Vrouwen in de PvdA het opvoedingspatroon 

veranderen, zodat we niet allemaal ‘stoere jongetjes die niet huilen’ krijgen en ‘lieve meisjes die 

toch niet zo wild moeten zijn’.  Ze waren daar bewust binnen en buiten de partij mee bezig in 

                                                           
65 Gemeentearchief Den Haag, archief PPR, doos 14. Brochure Woensdrecht Bivak 24-28 juni 1987.  
66 Gemeentearchief Den Haag, Archief PPR, Mieneke van der Wissel, Ada Buizer, Tineke Kalk, Petra Flantua en 

Liesbeth Kuyvenhoven. ‘Waarom vrouwen afhaken als het om partijpolitiek gaat.’ PPR studieblad d.d. 13 oktober 

1978.  
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verschillende werkgroepen.67 De gemeente had zelfs een taak in de homobevrijding. Uit het 

gemeenteraadsprogramma van Links Den Haag 1982-1986:  

 

‘Wij zijn tegen de vanzelfsprekendheid waarmee hetero-seksualiteit als norm wordt gesteld, 

niet alleen voor het vorm geven van liefde en intimiteit, maar ook in het hele verdere 

maatschappelijke leven.’ De gemeente had hierin een taak: ‘De gemeentelijke steun aan de 

plaatselijke homobeweging dient niet alleen financieel voortgezet te worden, maar de gemeente 

moet ook voorwaarden scheppen voor de homobevrijding’. En dit moest door 

‘homoemancipatiebeleid’.68 

 

Kortom, een veelheid aan luidruchtige groeperingen en initiatieven daagde de gevestigde 

politiek op alle fronten uit. Of het nu welzijnswerkers waren die bewoners aanspoorden zich 

te roeren, feministen die de mannenpolitiek bekritiseerden of nieuwe partijen die de oude 

politiek beconcurreerden - aan vorm en inhoud werden nieuwe eisen gesteld. De oude 

politieke partijen polariseerden ondertussen, waardoor hun optreden in de Gemeenteraad er 

wat minder bedaagd uitzag. Oud-wethouder Engering memoreerde het optreden van Piet 

Vink toen tijdens een tumultueuze vergadering zoveel heisa ontstond op de publieke tribune, 

dat burgemeester Schols overwoog de zaal te laten ontruimen:  

 

‘Je sprong achter de tafel van B&W vandaan en wist het publiek ervan te overtuigen dat dit 

gedrag onwaardig was in de vergaderplaats van het volk: “Dit is van jullie! Hier vergadert het 

volk!”’69  

 

Door alle veranderingen in het denken over en vormgeven van politiek raakte  de betekenis 

van het stemmen op politieke partijen als belangrijk moment in de democratie buiten zicht. 

Dit blijkt ook uit een grote enquête uit 1972 over de relatie tussen burgerij en gemeentelijke 

overheid. Dit onderzoek vond plaats omdat er al jaren werd gesproken over nieuwe vormen 

van bestuur en over een andere houding tegenover de burger. Wat wilden  burgers? Het 

onderzoek besteedde veel aandacht aan inspraak en participatie, maar legde geen verbinding  

met de mogelijkheid via stemgedrag iets te veranderen. Als de gemeente iets zou doen waar 

burgers het niet mee eens waren, zou 60% van de respondenten naar eigen zeggen daar iets 

                                                           
67 Gemeentearchief Den Haag, archief PvdA, doos 41, stukken betreffende activiteiten van het gewest Den Haag 

PvdA 1971-1980. Stukken betreffende de Rooie Vrouwen. 
68 Gemeentearchief Den Haag, Archief PPR, doos 29. Gemeenteraadsprogramma Links Den Haag 1982-1986.   
69 Van Doorn en De Nijs, ‘Politiek en bestuur in de 19de en 20ste eeuw’. Het citaat komt uit Pars, Wethouder aan zee, 216.  
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aan proberen te doen via een handtekeningenactie, door contacten met gezagsdragers of 

intermediaire kaders. De stembus werd niet genoemd. Op de vraag van welke persoon of 

instantie het afhing of een gemeente goed werd bestuurd, antwoordde 1% (!) politieke partijen. 

De burgemeester en wethouders waren samen goed voor 54%.70  

 Al deze ontwikkelingen vormen een verklaring voor het feit dat politici zo weinig 

aandacht besteedden aan de gevolgen van de afschaffing van de opkomstplicht. De 

thuisblijvende kiezer was in het vernieuwingsgeweld onzichtbaar gebleven. De ironie van de 

geschiedenis wil dat de roep om meer democratie er uiteindelijk voor zorgde dat minder 

kiezers bereid waren de gang naar de stembus te maken.  

 

De oude arbeiderswijken en de sociaaldemocratische stem  

 

De confessionele politieke partijen zijn hard getroffen door de afschaffing van de 

opkomstplicht, ook omdat deze samenviel met de secularisering en de afnemende betekenis 

van de kerk. Maar in de Haagse oude arbeiderswijken, vanouds bolwerken van de rode familie,  

gingen na 1970 eveneens veel potentiële stemmen verloren. Hier kijken we hoe de PvdA 

daarmee omging en we leggen een verbinding met de toenemende welvaart en welzijn. 

De daling in de opkomst vond plaats in een periode waarin de materiële omstandigheden van 

bewoners enorm verbeterden. Na sobere jaren tijdens de wederopbouw waren de sociale 

voorzieningen met de AOW en de Bijstandswet enorm uitgebreid. Lonen explodeerden vanaf 

het midden van de jaren zestig. Er was volop werkgelegenheid;  de arbeidsmarkt viel zelfs 

overspannen te noemen. Consumptiegoederen als radio, televisie en de auto kwamen na de 

oorlog langzaam binnen het bereik van steeds meer mensen. Nieuwe huishoudelijke 

apparatuur verlichtte het werk van huisvrouwen aanzienlijk. Maar er was niet alleen oog voor 

de materiële vooruitgang, ook welzijn stond vanaf midden jaren zestig volop in de 

belangstelling. Het welzijnswerk, met in zijn kielzog het opbouwwerk,  het buurt- en wijkwerk,  

nam een hoge vlucht in Nederland vanaf begin jaren zeventig.  Dit werd gesymboliseerd door 

de instelling van een Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk in 1965, de 

opvolger van het Ministerie van Maatschappelijk Werk. Er kwamen buurthuizen, wijkwinkels 

en een groeiend leger van afgestudeerden van de sociale academie vond emplooi in de 

uitdijende welzijnssector. Mensen moesten zich kunnen ontplooien.  

                                                           
70 Onderzoek naar relatie burgerij en gemeentelijke overheid, ’s-Gravenhage. Maandblad der Gemeente ’s-Gravenhage, 29 

(december 1974) 1-20.  
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 Iets van de uitbouw van deze voorzieningen in de stad Den Haag is te zien in het 

fotokatern van een biografie over het leven van één van de populairste politici uit de Haagse 

geschiedenis, PvdA wethouder Piet Vink (1927-2002). In de jaren zeventig had hij welzijn, 

sport en jeugdbeleid in zijn portefeuille. In het fotokatern zien we de wethouder in de jaren 

zeventig aan het werk bij de opening van de nieuwe sporthal aan de Gaslaan, het nieuwe 

clubrestaurant van voetbalclub FC Den Haag,  het nieuwe onderkomen voor Derde Wereld-

activiteiten aan het Huygenspark, het zwembad de Waterthor, het wijkcentrum 

Westhovenplein, het nieuwe onderkomen van de Stichting Sociaal-Cultureel Werk, de eigen 

halte van de bibliobus aan het Regentesseplein, het gerenoveerde Paard van Troje, het nieuwe 

vogelasiel en de opening van een studiehuis aan de Vaillantlaan. Resultaat van al deze 

inspanningen was dat Den Haag in 1982 over 65 club- en buurthuizen beschikte.71  

 Illustratief is ook het volgende voorval. In 1972 opende het buurtcentrum aan de Van 

Swindenstraat zijn poorten. Bij een rondgang door het gebouw stuitte Vink op een kamer 

waar een groep vrouwen naailes kreeg. Deze lessen betaalden ze uit eigen zak; ze namen ook 

hun eigen naaimachine mee naar het buurthuis.  De wethouder vond dit zo onzinnig dat hij 

binnen de kortste keren subsidie voor de naailes regelde. De bezoeksters vroegen niet om een 

bijdrage, hij kwam hier uit zichzelf mee. In een terugblik zei een Haagse collega-wethouder (in 

2003) dat ze gedacht moesten hebben met ‘een reïncarnatie van Sinterklaas van doen te 

hebben.’ Een andere benaming voor Vink was ‘de wethouder van club-en buurthuizen’. Als 

PvdA bestuurder vond hij het zijn missie om mensen aan de onderkant een beetje te 

verheffen. Hierbij kreeg hij in de Gemeenteraad de steun van de katholieke zuster Marie 

Joseph van de Ven.  

Uit de welzijnswereld zijn prominente Haagse politici voortgekomen, zoals het eerste 

allochtone raadslid Johan Chandoe. Het welzijnswerk leerde Chandoe in doelgroepen te 

denken. Hij realiseerde zich dat niet alleen ouderen of vrouwen een doelgroep voor beleid en 

politiek vormen, maar ook migranten. Zo begon hij met succes campagne te voeren onder zijn 

Surinaams-Hindoestaanse achterban, met als resultaat zeven termijnen (28 jaar!) in de 

Gemeenteraad. Piet Vink coachte ook een student die een opleiding opbouwwerk aan de 

katholieke sociale academie volgde: Adri Duivesteijn. Hij kwam uit de Schilderswijk en maakte 

zich vooral sterk voor de stadsvernieuwing. Hij zou uitgroeien tot een prominent Haags 

politicus. In zijn maidenspeech in de Gemeenteraad baarde Duivesteijn veel opzien toen hij 

                                                           
71 Zie voor de 85-jarige geschiedenis van het oudste Haagse clubhuis De Mussen, in de Schilderswijk: Klein 

Kranenburg en Willems, Niks geteisem! 
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verklaarde niet in de Raad te zitten namens zijn partij (de PvdA), maar namens de bewoners 

van de oude arbeiderswijken.72  

De toenemende welvaart, afnemende afhankelijkheid van familie en uitbouw van 

welzijn en voorzieningen kwamen zeker ten goede aan de inwoners van de oude 

arbeiderswijken. Door de persoon en positie van Piet Vink en het kabinet Den Uyl (1973-

1977) was dit voor veel Hagenezen verbonden met de PvdA. Dit vertaalde zich echter niet in 

een hoge opkomst, eclatante verkiezingsoverwinningen en een grote aanwas van de partij. Zij  

deed het zeker niet slecht, maar zou het naar alle waarschijnlijkheid veel beter hebben gedaan 

als de inwoners uit wijken als Laakkwartier en Spoorwijk, Transvaal en Schilderswijk in veel 

grotere aantallen hadden gestemd. Waarom bleven zovelen dan thuis? Waren ze het 

vertrouwen in de politiek kwijt, in de PvdA of maakte de groeiende welvaart en welzijn zo 

tevreden dat de gang naar de stembus iets overbodigs kreeg?  

Opvallend in het stemgedrag van de bewoners van de oude arbeiderswijken vormt de 

relatief grote belangstelling voor tegenpartijen. Vlak na de oorlog werd hier relatief veel op de 

CPN gestemd, een partij die zich toen sterk kantte tegen de kapitalistische samenleving. 

Verbetering van de materiële omstandigheden voor arbeiders door loonstijging en 

huurverlaging stond hoog in het vaandel bij deze partij.73 In 1966 stemde maar liefst één op de 

vijf kiesgerechtigden uit de Schilderswijk bij de verkiezingen voor de Gemeenteraad op de 

Boerenpartij. De PvdA verloor 5 van zijn 17 zetels in de Raad. Dit hing vooral samen met het 

stemgedrag in de oude arbeiderswijken. Met een stem op de Boerenpartij wilden de inwoners 

duidelijk maken dat ze zich verzetten tegen de plannen om de Schilderswijk te slopen en grote 

flats neer te zetten. Het hoorde bij de bestuurlijke geest van de tijd om aan schaalvergroting te 

doen en de ring rond het centrum aan te pakken. Maar de bewoners waren sterk gekant tegen 

de afbraak van hun buurt. Volgens Piet Vink waren de plannen van het College slecht voor 

zijn partij.  

 

‘De mensen uit de volksbuurten stemden altijd massaal op ons. (..) De buurt was tegen die 

afbraakpolitiek. Met het vertrouwen is het nooit meer echt goed gekomen. Van die grote 

sterke afdelingen in de volkswijken is eigenlijk niets meer over. Er trad een totale verschuiving 

in de sociale kaart van Den Haag op.’74 

 

                                                           
72 Pars, Wethouder aan zee, 6, 104, 121, 126, 156, 180. Interview met Johan Chandoe; Hira, Johan Chandoe. 
73 Voerman, ‘Een fusie in drie bedrijven’. 
74 Pars, Wethouder aan zee, 53. 
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Terecht constateerde de wethouder dat van de grote sterke partijafdelingen niet veel meer was 

overgebleven. Bij het bestuderen van de lijvige jaarverslagen van de Haagse PvdA wordt al 

snel duidelijk dat er in de jaren vijftig veel leven in de partij zat. Er sprak betrokkenheid uit, er 

gebeurde veel. De ledenaantallen spreken boekdelen: 

 

Jaar Aantal Leden (m+v) 
PvdA Den Haag 

Aantal Vrouwelijke  
leden 

Aantal Leden 
Spoorwijk/ 
Laakkwartier 

1946 5745  1072 

1948 6121 2142 1136 

1956 9004 3470 1375 

1959 9886 4402  

1966 8142 3510  

1967 7698 3324  

1969 6271 2796 716 

1970 5321  615 

1974 4502   

1983 3319   

 
Bron: Gemeentearchief Den Haag, Archief PvdA, BNR 1137, doos 38, 39, 40. Jaarverslagen Federatie 

Den Haag PvdA.  

 

Vanaf midden jaren zestig begon de partij leeg te lopen. Deze daling liep parallel met de 

opkomst van een nieuwe generatie sociaaldemocraten, die zich verenigden onder de noemer 

Nieuw Links – met als prominente vertegenwoordigers Han Lammers, Marcel van Dam en 

André van der Louw. Een harde machtsstrijd ontbrandde, ook in Den Haag. Gestudeerde 

jongeren botsten met een oudere generatie; de activistische Rooie Vrouwen vervingen het 

meer behoudende Vrouwenkontakt. De contouren van een regimewisseling werden zichtbaar. 

Toen het André van der Louw lukte om op het partijcongres in 1969 eerste vicevoorzitter van 

de partij te worden en een meerderheid in het landelijke partijbestuur te verwerven (en 

daarmee de macht), maakte hij spontaan een vreugderondje dat als de beredans de 

geschiedenis is ingegaan. Het symboliseerde de overwinning van de jonge generatie op de 

oude vormen en gedachten. De vraag is achteraf gezien wel of het niet een Pyrrusoverwinning 

was. Het jaarverslag van het Gewest meldde namelijk ook dat in de Hofstad een sterk 

ledenverlies - van 251 personen - was geleden in het tweede kwartaal van dat jaar:  
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‘De indruk die het chaotisch verlopen partijkongres op velen heeft gemaakt is hieraan naar alle 

waarschijnlijkheid mede schuldig.’75  

 

Ook in de Haagse Gemeenteraad nam Nieuw Links de macht over. In 1974 werd de fractie 

voor meer dan de helft vernieuwd. De nieuwelingen waren vooral jongeren.76 Wethouder Piet 

Vink bewoog slim tussen de generaties in. Deze zoon uit een Gronings arbeidersgezin met een 

mulodiploma op zak cultiveerde een volkse stijl; hij kamde bijvoorbeeld zijn haren naar 

achteren toen dat al lang niet meer in de mode was. Op die manier wist hij bij oudere 

partijgenoten steun te verwerven. Met zijn beroep op openheid in de politiek kreeg hij echter 

eveneens de jongere generatie mee. Het kon niet verhinderen dat veel sociaaldemocraten de 

partij uiteindelijk vaarwel zegden, met name in de oude arbeiderswijken.   

Hier doet zich een parallel voor met het proces van secularisering. Terwijl het 

christelijke nest leeg raakte, viel de rode familie uiteen. Alsof met de ontzuiling ook de sociale 

cohesie afbrokkelde. Het idee dat je in de stembus je verbondenheid met een groep tot 

uitdrukking bracht, ging steeds meer verloren.  De keuze voor een partij en het kiezen zelf 

vormde niet langer een vanzelfsprekendheid. Dit proces voltrok zich uiteraard niet van de ene 

op de andere dag. We hebben al gememoreerd dat de jaren zeventig een uitbouw van het 

welzijnswerk en een groei van het actiewezen kende. Dit zorgde voor meer betrokkenheid en 

participatie van burgers. Daarentegen verminderde de verbondenheid tussen partij, leden en 

kiezers. Toen vervolgens in 1982 de lokale overheid onder protest bezuinigingen doorvoerde, 

versterkte het proces van een terugtredende overheid het patroon van de terugtredende kiezer.  

 Wanneer we spreken over het verbrokkelen van de sociale cohesie in de oude 

arbeiderswijken moeten we kort ook iets zeggen over de demografische ontwikkelingen in de 

stad. Migratie is geen onbekend fenomeen voor de Hofstad. Na de Tweede Wereldoorlog 

kwamen hier veel repatrianten uit Indonesië terecht. In 1947 was 7% van de inwoners van 

Den Haag in het buitenland geboren, inclusief Indonesië, Suriname en de Antillen. In 1960 

was dat 8,9% en in 1971 10%.77 Met de uitleg van de stad in de jaren vijftig, begin jaren zestig 

kwam ook een verhuisbeweging op gang, van het hart van de stad naar nieuw aangelegde 

wijken aan de rand ervan. Terwijl de bevolking in Spoorwijk, Laakkwartier en de Schilderswijk  

afnam, nam die in Moerwijk, Morgenstond, Bouwlust en Mariahoeve fors toe. Wie het zich 

                                                           
75 Gemeentearchief Den Haag, Archief PvdA, Jaarverslag Gewest Den Haag 1/10/1968 tot en met 30/9/1969, 

p. 3. 
76 Pars, Wethouder aan zee, 141; Perry e.a. , Honderd jaar sociaal-democratie, 230-237. 
77 ’s-Gravenhage oktober 1972, p. 3. 
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kon permitteren vertrok naar elders.78 In de jaren zeventig verhuisden veel Hagenaars naar de 

randgemeenten Leidschendam, Voorburg, Zoetermeer en Rijswijk. Tegelijkertijd kwam de 

migratie vanuit Suriname en de Antillen naar de Haagse binnenstad op gang.79 In 1974 bleek 

dat in het voorafgaande decennium de helft van de bevolking (300.000 mensen) naar elders 

was verhuisd en dat er tegelijkertijd 190.000 nieuwe mensen in de Hofstad waren komen 

wonen. Dat betekende een daling van het inwonertal van 110.000 personen. Over de 

schaduwzijde van die ontwikkeling voor de stad werd in de statistische maandberichten 

opgemerkt:  

 

‘Want met hoe minder mensen we zijn, hoe minder zakgeld we krijgen van vadertje staat.’  

 

Wie waren de achterblijvers? De ‘minder welgestelden, de bejaarden, de gastarbeiders, en de 

heel jongen’. De speciale voorzieningen die de achterblijvers nodig hadden kostten geld. Het 

statistisch bureau van de gemeente wees op de 7000 gastarbeiders die in de bevolkingsregisters 

waren opgenomen, maar die nog een beetje ‘naast’ de maatschappij stonden.80 De armste 

wijken ondergingen vanaf midden jaren zeventig de grootste veranderingen. In de wijken van 

‘lager sociaal niveau’ deed zich tussen 1974 en 1977 een stijging van 109% aan buitenlanders 

voor, van 4,1 naar 9,0%. In de wijken van hoger sociaal niveau deed zich een stijging van 4% 

naar 4,9% voor.81  

De instroom van migranten van buiten Nederland had ook politieke gevolgen, zij het 

in eerste instantie beperkt. Migranten wezen zelf op de achterstanden waar zij mee te maken 

kregen. In Den Haag leverde Joop Glimmerveen een bijdrage aan de polarisatie. In wijken als 

Laak en Schildersbuurt kreeg hij in 1974 al relatief veel stemmen met zijn verkiezingsslogan 

‘voor een blank en veilig Den Haag’. Wellicht was hij zelfs in de Gemeenteraad gekomen als 

de opkomstplicht niet kort daarvoor was afgeschaft. Er bestaat dus een verband tussen 

politieke, sociale en demografische ontwikkelingen, die tezamen leidden tot een verminderde 

sociale cohesie en afnemende betrokkenheid bij de vormgeving van het bestuur van de stad 

door met name kiezers uit de oude arbeiderswijken. Hoe vervolgens de overgang verliep van 

afstandelijke kiezers naar opstandige kiezers is nog onduidelijk. Hier eindigen we met een 

beschouwing over de toegenomen moeite die het burgers kost om te kiezen, gevolgd door een 

vooruitblik op vervolgonderzoek.  

                                                           
78 ’s Gravenhage maart 1958, staat 9; 1962, afl. 1, staat 9, afl. 1, 1970; staat 2. 
79 ’s-Gravenhage april 1972, p. 1; april 1973, p. 2.  
80 ‘s-Gravenhage september 1974,  p. 18. 
81 ’s-Gravenhage januari 1978, p. 14. 
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Hoofdstuk vier:  Slotbeschouwing. 

Kiezen kost meer moeite 

 

Het voorliggende onderzoek is een deelstudie uitgevoerd in het kader van een grotere studie 

naar het gedrag van kiezers in naoorlogs Den Haag. Dit gedrag kende continuïteiten en 

breuken. De omslagen betroffen de overgang van trouwe kiezers naar afstandelijke kiezers 

rond 1970 - na 1994 bleken zwevende kiezers steeds vaker opstandig te worden. De inzet van 

deze deelstudie was om deze omslagen te verklaren. Dit proces voltrok zich in de naoorlogse 

decennia, tussen 1946 en circa 1975. In het onderzoek lag het accent op de vraag waarom 

(bepaalde groepen) kiezers niet meer naar de stembus gingen. Ook de vraag of de kiezers in 

Den Haag ander gedrag vertoonden dan in de rest van Nederland vroeg om reflectie.    

De opkomst bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer en de Gemeenteraad in heel 

naoorlogs Den Haag is nauwgezet in kaart gebracht, tot op wijkniveau. De opkomst is ook 

vergeleken met de rest van Nederland en met Amsterdam en Rotterdam. Daarnaast is  een 

overzicht van gemaakt van het veranderende gedrag van de kiezers in de Hofstad, eveneens 

tot op het niveau van de wijk. Den Haag is ook met Nederland, Amsterdam en Rotterdam 

vergeleken. Niet alle cijfers zijn in dit rapport gepresenteerd. Het was bijvoorbeeld ondoenlijk 

om voor alle wijken en alle verkiezingen materiaal op te nemen. Deze gegevens zijn wel 

digitaal beschikbaar en zullen t.z.t. openbaar worden gemaakt.   

 Om vervolgens te verklaren waarom de kiezers steeds vaker thuisbleven en om welke 

groepen het ging, is gekeken naar de politieke, sociale en religieuze ontwikkelingen in Den 

Haag in het eerste kwartaal na de oorlog. De resultaten zijn in hoofdstuk drie en vier 

gepresenteerd. Achter het kantelmoment 1970 en de teruggang in de opkomst bleek een 

complex samenspel van met elkaar verweven politieke, sociale en religieuze factoren schuil te 

gaan. Het betrof hier processen die zich over een langere termijn uitstrekten. Het afschaffen 

van de opkomstplicht in 1970 maakte dat burgers niet langer de gang naar de stembus 

hoefden te maken. Dit was mogelijk geworden omdat het denken over politiek en democratie 

veranderde. Secularisering en ontzuiling zorgden er tegelijkertijd voor dat de binding met een 

maatschappelijke groep - en met de daarbij passende politieke partij - losser werd. De 

vanzelfsprekende stem op de eigen geloofsgemeenschap of de rode familie kwam op losse 

schroeven te staan.  

In de jaren vijftig stemden veel mensen op de lijsttrekker van de politieke partij die 

met hun religieuze of sociale groep was verbonden. Katholieken veelal op de KVP, niet-
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religieuze arbeiders op de PvdA en goed opgeleide en beter gesitueerde Hagenaars stemden 

veelal liberaal. Men deed wat de pastoor opdroeg of wat bij de eigen stand paste. Daarnaast 

was er een rijk partijleven dat leden met de politiek verbond. Die vanzelfsprekendheid werd 

doorbroken in de jaren zestig en zeventig met de emancipatie van de kiezers, die tegelijkertijd 

vaker afhaakten. De kiezer die eerst als het ware aan de hand werd genomen, moest zelf gaan 

bedenken waar zij of hij op wilde stemmen. Men moest zich meer inspannen om een stem uit 

te brengen.  

Dit werd nog eens versterkt door de opkomst van nieuwe partijen. Er waren altijd 

splinterpartijen geweest die niet genoeg stemmen bemachtigden om een zetel te verwerven. 

Maar tegelijk met de ontzuiling kwamen nieuwe politieke partijen naar voren, die wel in de 

Gemeenteraad terechtkwamen. Protestpartijen zoals de Boerenpartij en later de Centrum 

Partij en Centrum Democraten; daarnaast zag D’66 het licht. Progressieve katholieken 

organiseerden zich in de PPR. Weer later volgde de oprichting van lokale partijen en, na de 

entree van Pim Fortuyn in de politiek, de LPF en nog weer later de PVV. De komst van al 

deze nieuwe partijen maakte dat de kiezer nog meer keuzemogelijkheden kreeg. Het verzuilde 

politieke landschap van de jaren vijftig kreeg nieuwe accenten, dankzij partijen die niet in de 

oude schema’s van links versus rechts pasten en die nieuwe thema’s agendeerden. Dat maakte 

het er voor kiezers evenmin gemakkelijker op. Keuzevrijheid leidde zelfs tot keuzestress. 

Kiezen vraagt tegenwoordig meer van kiezers dan een halve eeuw geleden. Niet alle 

kiesgerechtigden kunnen of willen zich die moeite getroosten. 

De een heeft het loskomen uit oude verbanden als positief en bevrijdend ervaren. Een 

ander vindt het hierdoor lastiger en onaantrekkelijker om te stemmen. Uit het onderzoek bleek 

dat met name de confessionele stem verdween en de bewoners van oude arbeidersbuurten 

afhaakten. De laatsten stemden van oudsher bovengemiddeld veel op de PvdA en op 

tegenpartijen, zoals CPN en Boerenpartij. In de rijke(re) wijken bleef de opkomst relatief 

hoog; de VVD had nauwelijks te lijden onder de afschaffing van de opkomstplicht.  

Opmerkelijk was dat politici en politieke partijen zich aanvankelijk weinig gelegen 

lieten liggen aan de dalende opkomst. Polarisatie tussen links en rechts en samenwerking op 

links hield de politieke partijen veel meer bezig. Fundamenteler om te begrijpen waarom de 

kiezers meer op afstand kwamen te staan, is dat het denken over democratie vanaf midden 

jaren zestig begon te veranderen. Parlementaire democratie moest weg uit de sfeer van 

achterkamertjes, er was meer openheid nodig. Meer democratie was het parool, in de vorm 

van ondernemingsraden tot en met wijkverenigingen. In deze periode kwamen tal van sociale 

bewegingen op; actiegroepen en bewonersorganisaties begonnen zich te roeren. Door de 
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gemeente gefinancierde opbouwwerkers spoorden bewoners aan te participeren. De gang naar 

de stembus vervulde maar een bescheiden rol in het hele arsenaal aan terreinen waarop een 

burger kon participeren. Door al dit vernieuwingsgeweld raakte de gang naar de stembus als 

vitaal onderdeel van de democratie op de achtergrond.  

Terwijl nieuwe organisaties het levenslicht zagen, liepen de traditionele politieke 

partijen in ledental fors terug. Vanaf de jaren zestig begon een ware uittocht van leden, zeker 

in de KVP en PvdA. Het vermogen van politieke partijen om onvrede te signaleren en te 

transformeren in de politieke arena raakte aangetast. Er vond een overgang plaats van een 

partijendemocratie naar een toeschouwerdemocratie. Het afschaffen van de opkomstplicht 

viel daarmee samen. Er lijkt sprake van een opmerkelijke paradox. Terwijl er een roep was om 

meer democratie en participatie, en het welzijnswerk en actiewezen bloeide, verbrokkelde de 

band tussen partij, leden en kiezers - en bleven steeds meer kiesgerechtigden thuis. Toen twee 

decennia later forse bezuinigingen in het welzijnswerk optraden en het actiewezen 

doodbloedde, keerden de kiezers van weleer niet meer terug. 

 

Dit onderzoek ging over de stad Den Haag. De Hofstad bleek duidelijk af te wijken van het 

landelijke patroon. De opkomst daalde hier eerder en sneller dan in de rest van Nederland. 

Het percentage onkerkelijken lag hier eveneens lager dan in de rest van Nederland. Ook 

verdween de confessionele kiezer hier eerder en sneller. Den Haag bleek in dit opzicht 

vergelijkbaar met Rotterdam en Amsterdam. De stad telt gemiddeld meer liberale stemmen 

dan andere grote steden en dan Nederland als geheel. Ook stemden Hagenaars gemiddeld iets 

vaker op de PvdA dan de gemiddelde Nederlander. Den Haag onderscheidde zich duidelijk 

van het algemene Nederlandse stemgedrag door de steun aan tegenpartijen. Na de oorlog veel 

CPN, bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1966 de Boerenpartij, later weer de CD en CP. 

Ook LPF en PVV genoten hier meer steun dan landelijk gemiddeld.  

Binnen de stad Den Haag bleken zeer grote verschillen in opkomst en stemgedrag. In 

de rijkere wijken is de opkomst hoog gebleven en wordt bovengemiddeld veel VVD gestemd. 

Hiermee contrasteren wijken met lage inkomens, waar meer dynamiek optreedt. De oude 

arbeiderswijken Schilderswijk, Laak, Transvaal, Stationsbuurt kenden tot 1970 de hoogste 

opkomst, daarna een scherpe daling. Een nieuwbouwwijk als Moerwijk ging de oude 

arbeiderswijk vanaf midden jaren tachtig achterna. Het is de bedoeling de dynamiek die hier 

achter schuilging  in een vervolgstudie te analyseren. Dan moet het gaan over het gedrag van 

de kiezers in de periode 1975 tot 2010. De overgang van de afstandelijke naar de opstandige 

kiezer, oftewel, van exit naar voice. In een vervolgstudie zal het met name ook gaan over de 
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effecten van migratie en de multiculturele samenleving, (gevoelens) van veiligheid en de 

opkomst en ontwikkeling van tegenpartijen en het populisme. Hieronder volgt een korte 

vooruitblik op het vervolgonderzoek. 

 

Kiezers in Den Haag 1975-2010:  een vooruitblik  

 

De stadsvernieuwing en het welzijnswerk, met daarbij een uitdijend lokaal 

ambtenarenapparaat, deden in de jaren zeventig – en later - een groot beroep op de financiële 

middelen van de stad. Op een zeker moment kon de Hofstad die lasten niet langer dragen, 

kwam zij onder curatele van het rijk en kreeg ze in 1994 zelfs de artikel 12 status. Om de 

financiën op orde te krijgen volgden forse bezuinigingen, ook op het welzijnswerk en de 

stadsvernieuwing. Die lokten stevige protesten uit. Daarnaast vond een privatiseringsproces 

plaats in onder meer het onderwijs en het sociaal-cultureel werk. Het aantal ambtenaren in 

dienst van de gemeente liep fors terug, van 14.680 in 1980 tot 7.497 in 2000.82  

Met zijn terugtredende en kleinere (lokale) overheid liep Den Haag in de pas met 

algemene maatschappelijke ontwikkelingen. In de jaren tachtig begon een neoliberale wind te 

waaien, met een sterk geloof in de zegeningen van het vrije marktmechanisme. Internationaal 

zetten Ronald Reagan en Margaret Thatcher de toon; Nederland kende de zakelijke aanpak 

van Lubbers. Overheidstaken werden herijkt, de sociale zekerheid versoberd. Symptomatisch 

was ook het afschudden van de ideologische veren van de sociaaldemocraten en de paarse 

kabinetten in de jaren negentig. Waar in de jaren zeventig burgerparticipatie, democratie en 

openheid als heilige mantra’s golden, waren in de jaren negentig zakelijkheid en efficiency 

kernbegrippen. Het lijkt erop dat de overgang van afstandelijke naar opstandige kiezers parallel 

liep met de terugtredende overheid.   

Van de ooit hyperactieve bewonersorganisaties, het bloeiende welzijnswerk en dito 

actiewezen restte in de jaren negentig niet zo veel meer. Bewonersorganisaties die hun 

financiële ondersteuning zagen teruglopen, verloren hun elan. Een aantal babyboomers dat in 

de jaren zeventig zoveel deining veroorzaakte, verwierf (mooie) banen en posities.  Zo zou de 

voormalige pupil van Piet Vink, Adri Duivesteijn, in de jaren tachtig als wethouder zelf de stad 

gaan besturen. Veel actiegroepen uit de jaren zeventig bloedden dood. De generatie jongeren 

in de jaren tachtig en negentig,  ook wel de verloren generatie genoemd, was veel sterker dan 

haar voorganger gericht op het vinden van een baan. Zij kreeg te maken met oplopende 

                                                           
82 Van Doorn en De Nijs, ‘Politiek en bestuur in de 19de en 20ste eeuw’, 98. 
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werkloosheid, het materialisme vierde hoogtij. Terwijl eerst hippies de tijdgeest hadden 

gesymboliseerd, deden nu yuppen dat.  

Tegelijkertijd lijkt begin jaren negentig een herontdekking van de macht van het 

stembiljet plaats te vinden. We zagen dat in de jaren vijftig burgers hun ongenoegen en 

engagement via politieke partijen een stem gaven. Later namen bewonersorganisaties en 

actiegroepen die rol over. Begin jaren negentig was de functie van de klassieke politieke partij 

geërodeerd en het wijkenwerk verzwakt. Waar moesten burgers met hun boosheid en 

engagement naar toe? Rond die tijd kwamen andere partijen en politieke leiders bovendrijven, 

met nieuwe thema’s en een afwijkende stijl, die over het vermogen beschikten om boosheid 

naar de politieke arena te transformeren. De opkomst van stadspartijen begin jaren negentig 

laat zien dat burgers de gang naar de stembus begonnen te gebruiken om hun ongenoegen 

over lokale politiek zichtbaar te maken. Den Haag vormde hierop geen uitzondering. De 

Hofstad onderscheidde zich wel van het landelijke patroon, doordat hier al vroeg relatief veel 

stemmen naar de Nederlandse Volks Unie, de Centrum Democraten en de Centrum Partij 

gingen. Met de opkomst van Fortuyn trad een aansprekende politicus naar voren die grote 

groepen (ontevreden) kiezers wist te mobiliseren en naar de stembus lokte. Na de moord op 

Fortuyn nam – met enige vertraging – Geert Wilders die rol over.  

Met de komst van het populisme onderging het verschijnsel van de politieke partij een 

gedaanteverandering. Fortuyn bouwde een politieke partij om hemzelf heen, terwijl Wilders’ 

PVV niet eens leden kent. Beiden zetten zich sterk af tegen de elite, bekritiseren de 

multiculturele samenleving en in het bijzonder de Islam. Hiermee is religie teruggekeerd in de 

frontlinie van het maatschappelijke en politieke debat. Terroristische aanslagen van 

fundamentalistische moslims hebben de verhoudingen verder op scherp gezet. De Europese 

eenwording, symptomatisch voor een verdere schaalvergroting van het maatschappelijke en 

politieke leven, is onder vuur komen te liggen. Fortuyn en Wilders willen de stem van het volk 

vertolken, die te lang genegeerd zou zijn door de klassieke politieke partijen. Deze zouden 

geen oog hebben gehad voor met name autochtone Nederlanders, en dan met name 

autochtone mannen, in de armere wijken in grote steden zoals Den Haag. 

Nu heeft de Hofstad altijd sterke tegenstellingen gekend. De contrasten tussen rijk en 

arm liggen zelfs letterlijk verankerd in de bodem van de stad, het zand en het veen. In de jaren 

tachtig en negentig kregen deze contrasten een kleur en na 9/11 zelfs een religieuze dimensie. 

In het politiseren van die tegenstellingen speelt Den Haag een voortrekkersrol. Dit roept 

fundamentele vragen op, zoals die naar de invloed van de uitbreiding in 1986 van het kiesrecht 

voor migranten (in de gemeenteraad). Bestaat er een samenhang tussen de opkomst van 
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nationalistische partijen en de emancipatie van groepen migranten? Waarom heeft de instroom 

van zeker 60.000 Indische Nederlanders in Den Haag niet tot een politisering van het 

buitenlanderthema geleid en die van Surinamers wel? Waarom zijn de spanningen tussen 

autochtone bewoners en migranten zo lang niet serieus genomen en welke rol hebben 

politieke partijen hierbij gespeeld? Gaan zij wel in op wat er leeft onder met name de armste 

bevolkingsgroepen of creëren tegenpartijen bewust onvrede en zelfs angst? Wat is de impact 

van internationale terreuracties van radicale moslims geweest op het politieke gedrag op lokaal 

niveau? Na 9/11 is er een ware veiligheidsindustrie tot ontwikkeling gekomen, die gevoelens 

van angst en onveiligheid moeten wegnemen – maar mogelijk ook voeden. 

  In het vervolgonderzoek willen we deze vraagstukken uitdiepen. Daarbij wordt niet 

alleen naar de stad als geheel gekeken, ook zal een verdiepende case study worden verricht 

naar de wijk Laak - Laakkwartier en Spoorwijk. Het betreft hier een arbeiderswijk die in de 

jaren dertig is gebouwd. De wijk is indertijd ruim opgezet en goed gebouwd, grenst aan het 

groen van de parken van Rijswijk en kent niet de traditie van krotwoningen zoals in andere 

Haagse volkswijken. Er is sprake van een sterke demografische dynamiek, d.w.z. bewoners die 

het zich kunnen veroorloven vertrekken. Hierdoor is de wijk vrij snel ‘verkleurd’. De wijk lijkt 

verder een schoolvoorbeeld van de ontwikkeling van volgzame naar afstandelijke en 

vervolgens naar opstandige kiezers. Er gaan traditioneel veel stemmen naar de PvdA en 

relatief veel stemmen naar tegenpartijen. In 1990 kende Laak het hoogste percentage 

stemmers op de Centrumpartij; in 2010 het hoogste percentage stemmers van de stad op de 

PVV. Na de moord op Pim Fortuyn trokken bewoners uit deze wijk op naar het Binnenhof, 

waar zij op luidruchtige wijze hun ongenoegen met de Haagse politiek kenbaar maakten. Laak 

haalde zelfs de wereldpers met de arrestatie van de terroristische Hofstadgroep, die van hieruit 

opereerde. Wat Laak eens te meer interessant maakt, is dat hier lange tijd een 

bewonersvereniging actief was die voortkwam uit de CPN. Het gemeentearchief Den Haag 

beschikt over het archief van de bewonersorganisatie in Laak (1968-1985) en het ‘wijkberaad’ 

in Laak (1979-1995). De rol van dit soort organisaties in het overgangsproces van de 

afstandelijke naar de opstandige kiezer valt op basis van dit materiaal heel goed te 

reconstrueren. Ook valt hierdoor mogelijk meer zicht te krijgen op de achtergronden van niet-

stemmers, zowel in Laak als elders in Den Haag. 
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Aanbevelingen 

 

1. Discussie over de vraag of extreem grote verschillen in opkomst tussen wijken 

acceptabel zijn  

Het onderzoek maakt duidelijk dat Den Haag sinds 1970 wijken kent waar - grofweg- negen 

van de tien kiezers gaan stemmen, maar dat er ook wijken zijn waar de helft van de 

kiesgerechtigden thuis blijft. Het verdient discussie of dit acceptabel is, dan wel  

onaanvaardbaar voor het gemeentebestuur. In deze discussie zijn twee uitersten denkbaar. 

Men kan op het standpunt staan dat kiezen een recht is en dat burgers niet verplicht hoeven te 

worden de gang naar de stembus te maken. Wie niet wil kiezen – en vervolgens ontevreden is 

– heeft geen recht van spreken. Bovendien, hoe erg is het dat een deel van de kiesgerechtigden 

niet stemt? Met evenveel recht valt te betogen dat het geluid van bepaalde groepen burgers 

oververtegenwoordigd is en dat van andere ondervertegenwoordigd. Hierdoor herkennen zij 

zich niet in de politiek, wenden zich af van de (lokale) overheid en zullen zij hun ongenoegen 

op andere wijze kenbaar maken. Vergelijk de rellen in Engeland zomer 2011 of de onrust in de 

Parijse banlieus. Indien het gemeentebestuur het onwenselijk vindt dat in bepaalde wijken de 

opkomst zeer laag is, verdient het aanbeveling na te denken hoe hierin verandering te brengen. 

Zeker met de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 in het vooruitzicht.  

 

2. Organiseer goede oren en scherpe ogen  

Het niet naar de stembus gaan van bepaalde groepen, in combinatie met het verlies aan 

betekenis van politieke partijen, maakt het nodig voor het gemeentebestuur om ‘goede oren en 

scherpe ogen’ te hebben in met name de oude en nieuwe arbeiderswijken. Voorheen 

signaleerden politieke partijen met grote aanhang onrust en transformeerden zij dit naar de 

politieke arena. Politieke partijen hebben echter fors aan invloed verloren. Het gevolg is dat 

kennis over wat er speelt in bepaalde groepen bewoners de politiek in mindere mate bereikt. 

Zo is onvrede over bijvoorbeeld de multiculturele samenleving pas laat op de politieke agenda 

terechtgekomen. 

 

3. Het aanzien van de politiek verbeteren 

Het aanzien van de politiek ligt onder vuur. Dit motiveert burgers niet om de gang naar de 

stembus te maken. Om te voorkomen dat burgers denken dat het er niet toe doet op wie ze 

stemmen, moeten politici en bestuurders beter duidelijk maken dat hun beslissingen ertoe 
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doen. Verkiezingen voor de Gemeenteraad of de Tweede Kamer zijn echt iets anders dan de 

keuze voor een nieuwe voice of Holland met de juiste x-factor. Daarom moeten politici en 

bestuurders om te beginnen zelf het aanzien van de politiek bewaken.  
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Verantwoording 
  
 
Feiten en cijfers verkiezingen 

 

Voor het maken van de tabellen en grafieken die de Nederlandse stembusuitslagen van 1945 

tot 2010 behandelen, is gebruik gemaakt van de websites http://www.verkiezingsuitslagen.nl/ 

en http://www.nlverkiezingen.com/, alsmede van de krant Het Algemeen Dagblad. 

Voor het maken van de tabellen en grafieken die de Haagse stembusuitslagen van 1945 tot 

2010 behandelen, is gebruik gemaakt van de websites http://www.verkiezingsuitslagen.nl/ en 

http://www.nlverkiezingen.com/, alsmede van de Statistische Jaarboeken van ’s Gravenhage 

(kwartaaluitgave van het gemeentelijk bureau voor statistiek) en de Haagsche Courant. 

Voor het maken van de tabellen en grafieken die de Amsterdamse stembusuitslagen van 1945 

tot 2010 behandelen, is gebruik gemaakt van de websites http://www.verkiezingsuitslagen.nl/ 

en http://www.nlverkiezingen.com/, alsmede van de Haagse Courant en Het Algemeen Dagblad. 

Voor het maken van de tabellen en grafieken die de Rotterdamse stembusuitslagen van 1945 

tot 2010 behandelen, is gebruik gemaakt van de websites http://www.verkiezingsuitslagen.nl/, 

http://www.nlverkiezingen.com/ en de gemeentelijke website, alsmede van de Haagse Courant. 

Voor het maken van de tabellen en grafieken die de Utrechtse stembusuitslagen van 1945 tot 

2010 behandelen, is gebruik gemaakt van de websites http://www.verkiezingsuitslagen.nl/, 

http://www.nlverkiezingen.com/, alsmede van de Haagse Courant en Het Algemeen Dagblad. 

Voor het maken van de tabellen en grafieken die de Haagse stembusuitslagen op wijkniveau 

van 1945 tot 2010 behandelen, is gebruik gemaakt van de Statistische Jaarboeken van ’s Gravenhage 

(kwartaaluitgave van het gemeentelijk bureau voor statistiek), alsmede van de Haagse Courant en Het 

Algemeen Dagblad. Daarnaast is gebruik gemaakt van de gegevens verstrekt door F.M. Kanters 

Projectmedewerker Bureau Verkiezingen van de gemeente Den Haag. Voor het maken van 

sommige tabellen zijn de gegevens uit verschillende bronnen gebruikt, maar alleen als ze een 

aanvulling op elkaar vormden.  
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Geraadpleegde archieven 
 
Gemeentearchief Den Haag 

 Archief Johan Chandoe  

 Archief D’66 Den Haag 

 Archief PPR 

 Archief PSP Den Haag-Wassenaar 

 Archief CHU 

 Archief PvdA 

 Archief CPN/ANVJ 

 Beeldbank 

 Handelingen en Verslagen Gemeenteraad 1970-1971 

 Commissie Openbaarheid  

 Den Haag in cijfers 1996 

 Jaarverslagen van de COMMISSIE VAN ONDERZOEK EN ADVIES INZAKE 
VERDERGAANDE DEMOCRATISERING VAN HET GEMEENTELIJK 
BESTUUR uit de Gemeenteraad van ’s-Gravenhage (oktober 1971-maart 1973) 

 Inventaris Archief Bewonersorganisaties Laakkwartier Noord, Gemeentearchief Den 

Haag 

 
 
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam 

 Archief CPN 
 
Kranten en tijdschriften 

 Algemeen Dagblad 

 Haagsche Courant 

 ’s-Gravenhage. Maandblad der Gemeente ’s-Gravenhage 
 
Interviews afgenomen door Margit van der Steen 

 Johan Chandoe, 5 januari 2011 

 Ad Havermans, 19 januari 2011 
 

(Telefonische) mededelingen  
 Mw. C. Glaudemans (Gemeentearchief Den Haag) 

 De heer Mojet (secretaris afdeling VVD Den Haag) 
 

Geraadpleegde websites 

www.denhaag.nl 

www.dpes.nl 

www.parlement.com 

www.publiek-politiek.nl 

www.stembusuitslag.com/denhaag.html 
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Bijlagen 

 

Bijlage een  

 
De stad Den Haag ingedeeld in wijken 
 
 

 
 

Bron: ’s-Gravenhage december 1974  
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Bijlage twee  

 
Verkiezingsuitslagen Tweede Kamer voor een aantal Haagse wijken 

 
Verkiezingen Tweede Kamer        

Benoordenhout        

 1946 1963 1977 1994 2002 2003 2010 

PvdA 17,2 9,8 9 9,1 7 11 10,7 

KVP 18,7 17,4      

ARP 17,3 5,5      

CHU 5,7 8,7      

CDA   20,9 16,9 21,3 23,1 10,5 

VVD 33,5 50,8 55,8 56 43,8 47,5 48,6 

CPN 5,3 0,2 0,2     

PSP  2,2 0,5     

PPR   1     

GroenLinks    1,3 3,8 3,9 4,9 

SP    0,2 2,2 1,2 1,6 

D66   8 13 7,9 8,7 15,4 

SGP 0,8  1 0,5 0,4 0,4 0,1 

Christen Unie     0,7 0,7 0,9 

Centrumpartij    0,1    

Centrum Democraten    1    

NVU   0,6     

LPF     12,2 2,8  

PVV       5 

rest 1,5 5,4 3 1,9 0,7 0,7 2,3 

        

 100 100 100 100 100 100 100 
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Laak, verkiezingen TK        

 1946 1963 1977 1994 2002 2003 2010 

PvdA 42,4 48,7 56,2 31,8 22,3 43,1 34,6 

KVP 18,9 21,6      

ARP 9,4 5,3      

CHU 4,7 4,7      

CDA   16,7 10,4 13,7 12,2 3,8 

VVD 2,3 6,5 11,3 16,2 9,8 10,8 10,2 

CPN 19,9 4 2,9     

PSP  5,4 0,7     

PPR   1,2     

GroenLinks    4,4 8,5 6,9 6,9 

SP    2,8 5,9 7 9,9 

D66   5,2 14,6 4,6 3 6,4 

SGP 0,6  0,5 0,3 0,2 0,2  

Christen Unie     1,1 1,1  

Centrumpartij    1,2    

NVU   2     

Centrum Democraten    9,7    

LPF     30,9 12,6 1,5 

PVV       22,8 

rest 1,8 3,8 4,1 8,6 3 3,1 3,9 

 100 100 100,8 100 100 100 100 
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Verkiezingen Tweede Kamer 
Schildersbuurt 

       

 1946 1963 1977 1994 2002 2003 2010 

PvdA 34,7 48,1 63,8 46,7 41 64,3 61,3 

KVP 22,5 21,1      

ARP 7,4 3,1      

CHU 4 3,3      

CDA   11,5 11,2 10,2 7,1 2,5 

VVD 3 5,3 7,8 6,5 7,2 4,3 3,4 

CPN 26,7 8,3 4     

PSP  5,7 0,8     

PPR   1,1     

GroenLinks    7,4 11,8 7,5 5,4 

SP    2,8 4,5 5,5 7,6 

D66    9,1 3,8 1,9 2,2 

SGP 0,4  0,4 0,2 0,1 0,1  

Christen Unie     0,6 0,4  

Centrumpartij    1,1    

Centrum Democraten    9,4    

NVU   3,1     

LPF     17,4 5  

PVV       11,2 

rest 1,3 5,1 7,5 5,6 3,4 3,9 6,4 

 100 100 92,5 100 100 100 100 
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Vogelwijk, verkiezingen TK        

Vogelwijk 1946 1963 1977 1994 2002 2003 2010 

PvdA 25,1 11,3 9,3 6 8,5 13,3 13 

KVP 12,6 13,8      

ARP 17,5 8,3      

CHU 5,6 7,9      

CDA   20,3 15,3 18,9 20,9 7,7 

VVD 35,3 50,7 54,4 51,4 37 43,7 43,4 

CPN 1,7 0,3 0,2     

PSP  2,6 0,9     

PPR   1,4     

GroenLinks    2,7 5,9 4,8 6,8 

SP    0,2 2,9 2,2 2,8 

D66    14,6 7,5 8,7 10,5 

SGP 0,3  0,4 0,4 0,6 0,4  

Christen Unie     0,8 0,6 1,4 

Centrumpartij    0,1    

Centrum Democraten    0,9    

NVU   0,3     

LPF     17 4,5  

PVV       6,9 

rest 1,9 5,1 12,8 8,4 0,9 0,9 7,5 

 100 100 100 100 100 100 100 
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Moerwijk, verkiezingen TK         

 1946 1963 1977 1994 2002 2003 2010 

        

PvdA  45,8 51,1 32 22,4 40,4 35,3 

KVP  19,4      

ARP  8,2      

CHU  6,3      

CDA   20,3 12,6 15,5 15,5 5,6 

VVD  9,5 13,2 15,7 8,5 9,9 8,3 

CPN  2,4 2,3     

PSP  4,9 0,8     

PPR   1,1     

GroenLinks    2,5 7,8 5,7 6 

SP    2,5 5,9 7,3 9,7 

D66    12,5 2,9 2,4 4,1 

SGP   0,7 0,5 0,3 0,2  

Christen Unie     1,3 1,3  

Centrumpartij    1,3    

Centrum Democraten    9    

NVU   1,4     

LPF     31,9 14  

PVV       24,4 

rest  3,5 9,1 11,8 3,5 3,3 6,6 

  100 100 100,4 100 100 100 
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Morgenstond, Verkiezingen TK        

 1946 1963 1977 1994 2002 2003 2010 

PvdA  38,7 45,1 30,1 19,6 36,3 30,4 

KVP  22,2      

ARP  7      

CHU  6,4      

CDA   21,9 12,5 17 17,8 6,1 

VVD  15,5 16,8 17,2 10,8 12,9 12,7 

CPN  1,5 2     

PSP  4,7 0,7     

PPR   1,1     

GroenLinks    2,4 6,2 5,4 5,4 

SP    2,4 6 7,3 9,3 

D66    12,6 4 2,7 5 

SGP   0,7 0,5 0,4 0,3  

Christen Unie     1,4 1,3 1,5 

Centrumpartij    1,2    

Centrum Democraten    7,8    

NVU   1,3     

LPF     31,6 13,2  

PVV       25,4 

rest  4 10,4 13,3 3 2,8 4,2 

        

  100 100 100 100 100 100 
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Bijlage drie 
Omvang van de bevolking Den Haag (1950-2011) 
 
 

Jaar  Aantal inwoners 

1950 571.853 

1960 605.934 

1970 537.643 

1980 456.886 

1990 441.317 

1996 442.520 

2011 500.000 

 
 
Bron: Den Haag in cijfers (1996). Gemeentearchief Den Haag  

 
 
 

 

 

 


