
 

 

 University of Groningen

Geen woorden maar daden
Otjes, Simon; Louwerse, Tom

Published in:
Res Publica: revue de l'Institut Belge de Science Politique = tijdschrift van het Belgisch Instituut voor Politieke
Wetenschappen

DOI:
10.5553/RP/048647002016058001007

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2016

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Otjes, S., & Louwerse, T. (2016). Geen woorden maar daden: stemmen linkse en rechtse populisten
hetzelfde in de Tweede Kamer? Res Publica: revue de l'Institut Belge de Science Politique = tijdschrift van
het Belgisch Instituut voor Politieke Wetenschappen, 58(1), 122-124.
https://doi.org/10.5553/RP/048647002016058001007

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://doi.org/10.5553/RP/048647002016058001007
https://research.rug.nl/nl/publications/ab960151-6354-4d7a-a0d0-1073f2304203
https://doi.org/10.5553/RP/048647002016058001007


122

RES PUBLICA • 2016 – 1

R
U

B
R

IE
K

EN
 •

 O
N

D
ER

Z
O

EK
 U

IT
G

EL
IC

H
T

Geen woorden maar daden
Stemmen linkse en rechtse populisten hetzelfde in de 

Tweede Kamer?

Simon Otjes en Tom Louwerse

EEN SAMENVATTING VAN
Otjes, S. & Louwerse, T. (2015). Populists in Parliament: Comparing Left-Wing and 

Right-Wing Populism in the Netherlands. Political Studies, 63(1), 60-79.

Veel onderzoek over populistische par-

tijen richt zich op hun retoriek of op hun 

verkiezingsprogramma. In het parlement 

moeten populisten iedere dag een posi-

tie innemen tijdens parlementaire stem-

mingen. Daarbij zetten ze hun woorden 

– retoriek en verkiezingsbeloften – om in 

daden: hun parlementair stemgedrag. De 

vraag is of populistische partijen niet al-

leen een gedeelde retoriek hebben maar 

zich ook op eenzelfde manier gedragen 

in het parlement. We onderzochten deze 

vraag op basis van de Nederlandse casus, 

waarin al geruime tijd zowel een links-

populistische als een rechts-populistische 

partij zitting heeft.

We verwachten niet dat alle populis-

tische partijen zich identiek gedragen 

op alle onderwerpen. Populisme is een 

dunne ideologie, die in de kern een on-

derscheid maakt tussen een deugdzaam 

en homogeen volk en een corrupte elite. 

Volgens populisten wordt op dit moment 

aan het volk zijn macht ontzegd door de 

elite en zou juist het volk aan de macht 

moeten komen. Het gaat in de kern over 

hoe de democratie zou moeten functione-

ren. Populisten zijn vaak voorstander van 

het invoeren van een meer directe demo-

cratie, die burgers de mogelijkheid moet 

geven om zelf te kunnen beslissen over 

vraagstukken (bv. in referenda), maar ook 

van het personaliseren van de macht: het 

direct verkiezen van leden van de uitvoe-

rende macht en het vergroten van hun 

macht. Ze verzetten zich tegen interme-

diaire instituties die tussen het volk en de 

politiek staan. Populisten zijn ook vaak 

tegen het overdragen van bevoegdheden 

naar supranationale instituties, zoals de 

Europese Unie. Deze instituties missen 

volgens populisten de democratische legi-

timatie die nationale politieke instituties 

hebben.

Populisme kan worden gecombineerd 

met andere ideeën, van links (zoals verzet 

tegen bankiersbonussen) of rechts (zoals 

verzet tegen immigratie). Als populisme 

meer is dan retoriek, zouden populisti-

sche partijen hetzelfde moeten stemmen 

Dit artikel uit Res Publica is gepubliceerd door Boom bestuurskunde en is bestemd voor Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
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tijdens stemmingen die gaan over vraag-

stukken over het functioneren van de de-

mocratie of de rol van de Europese Unie. 

We kijken ook naar immigratie en integra-

tie van migranten, omdat we denken dat 

dit een goed voorbeeld is van een nieuwe 

culturele kwestie waarop radicaal-recht-

se populisten, zoals de PVV, een helder 

standpunt innemen dat echter niet tot de 

kern van het populisme behoort.

Ons onderzoek richt zich op Neder-

land, omdat er voor een langere periode 

twee populistische partijen in het parle-

ment hebben gezeten: op rechts de PVV 

en op rechts de SP. Dit laat ons toe het 

stemgedrag van twee populistische par-

tijen in hetzelfde land te vergelijken 

voor een langere periode. De PVV wordt 

algemeen beschouwd als een duidelijk 

rechts-populistische partij. Volgens SP-

watchers is de partij in de laatste jaren 

minder populistisch dan toen zij voor het 

eerst in de Kamer kwam in 1994, maar 

ook in haar recente programma zijn dui-

delijke anti-elitaire elementen zichtbaar. 

We bestuderen het stemgedrag van de 

SP- en PVV-fracties in de Tweede Kamer 

in stemmingen over moties, amendemen-

ten en wetsvoorstellen tussen 2004 (het 

moment dat Wilders zich afscheidde van 

de VVD) en 2010. In deze periode waren 

zowel de SP als de PVV in de oppositie; 

na 2010 was de PVV gedoogpartij van het 

kabinet-Rutte I en stelde ze zich meer op 

als coalitiepartij. Door de periode tot 2010 

te bestuderen voorkomen we dat het on-

derscheid tussen regering en coalitie onze 

uitkomsten beïnvloedt.

We verwachten niet dat de linkse SP en 

de rechtse PVV op alle onderwerpen het-

zelfde stemmen, en dat blijkt ook niet zo 

te zijn: als we naar alle onderwerpen kij-

ken, stemmen de twee partijen slechts in 

44% van de gevallen hetzelfde. Ter verge-

lijking: GroenLinks en de SP stemmen in 

80% van de gevallen hetzelfde en de PVV 

en de VVD in 70% van de gevallen. De te-

genstelling tussen links en rechts lijkt dus 

een veel dominantere factor in het stem-

gedrag van partijen dan hun populisme.

Op onderwerpen die tot de kern van 

het populisme behoren, zoals het invoe-

ren van elementen van directe democra-

tie, zien we een grotere gelijkenis tussen 

de twee partijen: ze stemmen in ongeveer 

50% van de gevallen hetzelfde, een be-

scheiden verhoging. Bovendien is dit niet 

echt een teken van het populisme van 

deze partijen, aangezien alle partijen va-

ker hetzelfde stemmen op dit onderwerp. 

Als het gaat om onderwerpen als bureau-

cratie en ambtenaren, stemmen de twee 

partijen nog iets vaker hetzelfde, maar 

toch is dat niet meer dan 60%.

Waar het de Europese Unie betreft en 

met name het uitbreiden van de bevoegd-

heden van de Europese Unie, zien we een 

grotere mate van overeenkomst: bijna 

70%. Op dit onderwerp is de links-rechts-

tegenstelling minder sterk en stemmen 

partijen langs een pro-/anti-EU-tegenstel-

ling. In deze periode zijn de twee popu-

listische partijen de meest anti-Europese 

partijen in de Tweede Kamer.

Sommige auteurs zien de uitsluiting 

van ‘anderen’ zoals immigranten als on-

derdeel van populisme, maar op dit on-

derwerp stemmen SP en de PVV het minst 

vaak hetzelfde. De PVV neemt vanwege 

haar anti-islam- en immigratiestandpun-

ten een extreme positie in. De SP, die zich 

in het verleden kritisch heeft opgesteld te-
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genover het toenmalige multiculturele in-

tegratiebeleid, stemt op immigratie echter 

vaak hetzelfde als linkse partijen. Onze 

bevindingen ondersteunen zo de stelling 

dat de uitsluiting van ‘anderen’ een ken-

merk is van radicaal-rechts populisme en 

niet van populisme in het algemeen.

Ons onderzoek laat zien dat het par-

lementair gedrag van linkse en rechtse 

populistische partijen zeer verschillend is. 

Zelfs op kwesties als directe democratie, 

die de kern raken van het populisme, is 

er maar in bescheiden mate overeenstem-

ming in het stemgedrag van deze twee 

populistische partijen. Alleen waar het 

gaat om Europese integratie vinden de 

twee partijen elkaar regelmatig. De par-

lementaire opstelling van populistische 

parlementariërs hangt doorgaans meer af 

van andere factoren, zoals hun positie op 

de links-rechtsdimensie, dan van hun po-

pulisme. SP en PVV delen weliswaar een 

populistische stellingname over de relatie 

tussen elite en volk, maar gedragen zich 

in het parlement op de meeste onderwer-

pen zeer verschillend. Dit bevestigt het 

bestaande idee dat populisme een slechts 

partiële ideologie is, die gecombineerd 

kan worden met zeer uiteenlopende an-

dere ideeën.
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