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MUREN IN HET ELECTORALE LANDSCHAP 
Interview met Josse de Voogd 

Boudewijn Steur 

 

Hoe zien muren of grenzen in het Nederlandse politiek-electorale landschap eruit?  
We kunnen muren beschouwen als grenzen tussen verschillende gebieden en tussen 
groepen mensen met een verschillend stemgedrag. Of als de barrières die er voor zorgen 
dat groepen minder kansen hebben en minder deelnemen, bijvoorbeeld aan de politiek.   

Dat het stemgedrag varieert per gebied is logisch en niet per definitie een probleem. Zo 
hebben verschillende groepen verschillende voorkeuren qua woonmilieu. Het Oostelijk 
Havengebied in Amsterdam trekt een ander publiek aan dan historiserende nieuwbouw in 
de weilanden van Blaricum.  In beide gevallen gaat het om een overwegend kansrijke 
groep, maar wel met een specifieke leefstijl en politieke voorkeur. Op andere plekken 
wijzen de electorale contrasten echter ook op verschillen in kansen. Zoals de grens tussen 
de minder welvarende Utrechtse wijk Overvecht en de dure jaren dertig wijk Tuindorp. 
Naast een harde electorale grens, vormt het spoor hier ook letterlijk een muur tussen 
twee verschillende leefwerelden.   

Muren in de zin van grote contrasten qua stemgedrag kunnen dus wijzen op de 
aanwezigheid van muren in de zin van barrières. Daar waar de opkomst laag is en veel op 
protestpartijen wordt gestemd zullen waarschijnlijk meer mensen zich maatschappelijk en 
politiek achtergesteld voelen, en het gevoel hebben op muren te stuiten. Ruimtelijke 
segregatie kan er toe bijdragen dat deze muren hoger worden, als achterstanden zich 
concentreren en als sommige groepen en soms hele gebieden minder gemakkelijk toegang 
hebben tot macht.  

 
Afbeelding 1 Segregatie in de stad: grootste (links) en een na grootste partij (rechts) per wijk in Den Haag 
bij de Provinciale Statenverkiezingen 2019 

 

Wat is bepalend voor deze muren? Is dat ruimtelijk, economisch, cultureel of politiek? 
Het gaat om een combinatie van factoren. Daar waar het economisch minder gaat, is 
vaak minder vertrouwen en minder participatie en wordt er meer op protestpartijen 
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gestemd. Hetzelfde geldt voor een lager opleidingsniveau. Maar ook de sociale structuur 
in een gebied doet er toe. Zo valt bijvoorbeeld op hoe in een strook die vanuit grofweg 
het Groene Hart richting het noordoosten loopt, de sociale samenhang groot is en het 
vertrouwen sterk. Waar meer mensen bloed doneren, wordt minder PVV gestemd en is 
de opkomst hoog, ook bij een lager inkomens- of opleidingsniveau.   

 

En hoe hard zijn die muren in dat landschap? Of zijn zij juist heel bewegelijk (en is daarmee de term 
muur misschien niet geschikt)? 
De muren zijn niet in beton gegoten. Nieuwe bewegingen, van PVV tot BIJ1 komen op 
en schoppen tegen muren aan. En soms leidt dat er toe dat deze nieuwe geluiden worden 
geïncorporeerd. Al spelen ‘poortwachters’ daarbij een rol, die sommige geluiden sneller 

zullen doorlaten dan 
andere. 
Centrumrechtse 
partijen slaan nu stoere 
taal uit over migranten, 
maar 
sociaaleconomische 
zorgen van 
populistische kiezers 
vinden minder 
weerklank. 
Universiteiten en 
kunstinstellingen zijn 
erg druk met gender en 
etnische diversiteit, 
maar blijven stil over 
sociale klasse en 
politieke voorkeur. 
 

Afbeelding 2 Nijmegen-Oost, waar veel GroenLinks en D66 wordt gestemd 

 

Ruimtelijk gezien denk ik bij muren in het electorale landschap ook aan gentrification, de 
veryupping van stadswijken. Het gaat dan wel niet letterlijke om muren tussen 
woonwijken, maar het proces heeft wel alles te maken met toegankelijkheid. De 
veryupping van een wijk betekent voor anderen dat er een muur oprukt, omdat zij 
moeten vertrekken, of er niet meer kunnen gaan wonen. Qua verkiezingsuitslagen zie je 
GroenLinks, D66 en VVD dan vaak stijgen ten koste van DENK, SP en PVV. 
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Afbeelding 3 Nijmegen Lindenholt, waar PVV en SP populair zijn 

 
Je stelt dat we historische gebeurtenissen nog altijd terugzien in het politieke landschap. Hoe werkt dat? 
Kun je daar misschien een voorbeeld van geven? 
Op de electorale kaart valt een scheidslijn op die vanuit Zeeuws-Vlaanderen door het 
Rivierengebied naar de Achterhoek loopt. Ten zuiden hiervan stemde men tot eind jaren 
zestig overal massaal op de Katholieke Volkspartij. Veel gemeenten net ten noorden van 
deze lijn kennen juist een sterk protestants karakter. De scheidslijn vindt haar oorsprong 
in een bestandslijn tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Ten zuiden ervan ontwikkelde zich 
een andere politieke subcultuur. Personen zijn er belangrijker, ideologieën juist wat 
minder. De tweederangspositie die het gebied in het verleden had, vertaalt zich nog 
steeds in een sterker wantrouwen richting Den Haag, lagere opkomsten en hogere scores 
voor populistische partijen.  

Een andere scherpe grens, of muur, is te vinden tussen de zandgronden en 
hoogveengebieden in het noordoosten. De gebieden kennen een andere sociale 
geschiedenis. Het hoogveen werd ontgonnen door arme arbeiders die er vanuit andere 
gebieden naar toe trokken. Het land was eigendom van grote rijke boeren en de 
verhoudingen waren hiërarchisch. Vandaag de dag zijn er scherpe contrasten te zien qua 
stemgedrag. Het veen stemt in veel grotere getale op populistische partijen.  
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Afbeelding 4 Aanhang PVV, SP en 50PLUS bij Tweede Kamerverkiezingen 2017 versus absolute 
meerderheid Katholieke Volkspartij in 1963 

 
Zou je kunnen zeggen dat die muren hoger zijn geworden? Zijn ze moeilijker te slechten? 
Als je kijkt naar oude verkiezingsuitslagen, dan zie je net zo goed een sterk gesegregeerd 
Nederland. Dorpen stemden vaak massaal katholiek, protestants of socialistisch. Mijn 
moeder mocht van haar protestantse ouders niet op gym, want die was katholiek. De 
uitslagen zijn daarna genivelleerd. Een groot deel van de Nederlanders woont in plaatsen 
en wijken met een vrij gemiddelde uitslag. In die zin zijn de muren lager geworden. 
Tegelijk heeft de opkomst van PVV, SP en DENK weer nieuwe contrasten op de kaart 
gezet, die samenhangen met nieuwe scheidslijnen in de samenleving.  
Grenzen en muren zijn anders van karakter geworden. In de tijd van de verzuiling 
bestonden de zuilen naast elkaar en werden zij vertegenwoordigd door hun eigen elites. 
Deze elites klommen als het ware namens hun groep bovenop de muur om de wensen uit 
hun zuil, hun kamer tussen de muren, te vertalen in beleid. Nu is er een grote groep 
hogeropgeleiden, die over het algemeen goed de weg kent als het gaat om politiek, 
inspraak en bureaucratie. Eenmaal behorende tot die groep lijkt Nederland een 
toegankelijk land. Deze groep is zo groot, en woont vaak zodanig geconcentreerd, dat 
men andere groepen niet meer hoeft te ontmoeten. Het gevaar is dat een grote 
hogeropgeleide zuil overal aan de touwtjes trekt en het beleid en debat bepaalt en 
lageropgeleiden worden uitgesloten. In plaats van muren kun je misschien beter spreken 
van een berg, met een vlakke top, maar met naar onder toe steeds steilere hellingen.  
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Wat zijn de gevolgen van deze muren in het electorale landschap? Wat betekent het? En moeten we er 
ons zorgen over maken? 
De muren, of steile hellingen, kunnen leiden tot een gebrek aan representatie. Een deel 
van de samenleving wordt maar matig bediend. Een gebrek aan representatie en 
aansluiting doet de legitimiteit van de politiek en instituties geen goed. Ook bestaat het 
gevaar dat problemen zich opstapelen in bepaalde gebieden. Verschillende muren gaan 
dan samenvallen.  

 
Deze editie van ons tijdschrift staat in het teken van doorgangen bij muren. De eerste vraag is natuurlijk 
of dat nodig is bij muren in het politieke landschap 
Het electorale landschap is een vertaling van verschillen en tegenstellingen in de 
samenleving. En die horen er gewoon bij. De opkomst van nieuwe partijen, van PVV tot 
DENK, en de frictie en polarisatie die dat oproept, is een teken van politieke emancipatie 
van groepen. We hoeven het niet met elkaar eens te zijn.   

Wel is het belangrijk dat groepen en hun geluiden doorgangen kunnen vinden door de 
muren heen. Zodat niemand buitengesloten wordt en de samenleving goed 
gerepresenteerd wordt. En zodat er makkelijk van kamer gewisseld kan worden, om het 
leven aan de andere kant van de muur voort te zetten. Omdat men een kansarme situatie 
achter zich wil laten, of omdat men zich in een bepaalde kamer niet thuis voelt.  

 

Welk beeld vind je het beste? Moeten muren afgebroken worden, moeten ze minder hoog worden of is het 
voldoende dat er doorgangen worden gevonden (via poorten, deuren et cetera)?  
Ik zou de nadruk dus vooral op de doorgangen leggen. Zodat men vanuit elke ommuurde 
kamer doorgangen kan vinden richting macht, invloed en representatie. Muren volledig 
weg halen hoeft niet. Ze geven ook beschutting en identiteit. Maar doorgangen zijn 
belangrijk, zodat men bijvoorbeeld een bezoekje kan wagen in de kamer van de buren, 
om eens te kijken hoe het leven er daar uit ziet, waardoor wederzijds begrip kan 
toenemen. Dat geldt voor burgers, en zeker voor politici, beleidsmakers en journalisten. 
Dat zo’n groot deel van de media in het minst representatieve kamertje van het huis, 
ofwel Amsterdam, bivakkeert, lijkt me bijvoorbeeld niet gezond. Daar mag wel eens een 
deurtje, of doorgangetje, ingetrapt worden.  

 

En dan is de vraag natuurlijk: hoe kunnen we dat bereiken. Heb je daar ideeën bij? 
Elke vorm van representatie heeft weer andere voor- en nadelen. Wordt de doorgang 
inspraak geopend, dan zullen toch de hogeropgeleiden weer vooraan staan. Wordt de 
doorgang referendum geopend, wat een wens van veel lageropgeleiden is, dan rolt er een 
duidelijk ja of nee uit. Veel complexe zaken laten zich echter niet in zo’n ja of nee 
vangen. Ik denk dat het vooral om bewustzijn gaat. Dat je je er bij elke beslissing of uiting 
bewust van bent dat er achter de muren, in die andere kamers, anders geleefd en gedacht 
wordt.  
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