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DOOR SJIFRA DE LEEUW. Al honderd jaar mogen vrouwen in Nederland zich verkiesbaar stellen, maar
vandaag is 2/3e van de Nederlandse Tweede Kamer mannelijk. Om die reden riep een bewustwordingscampagne kiezers op massaal ‘strategisch’ op een vrouw te stemmen. Maar wordt er veel op vrouwen gestemd? En waar komt die ondervertegenwoordiging eigenlijk vandaan?
Geschreven door Sjifra de Leeuw. Sjifra is masterstudente politieke wetenschappen, statistiek en sociologie aan de KU Leuven en ﬁer Nederbelg. Vanaf September 2017 is zij doctoraatsstudente politieke communicatie aan de Amsterdam School of Communication Research.
Naast pogingen van politieke partijen om stemmen te verzamelen, zijn
er in verkiezingstijd ook campagnes die gericht zijn op de bewustwording van de kiezer. Een van deze bewustwordingsinitiatieven was stemopeenvrouw.com. Deze campagne verzette zich tegen de nogal scheve
genderbalans in parlementaire vertegenwoordiging van vrouwen in Nederland: in de voormalige samenstelling van de Kamer, was namelijk
slechts 57 van de 150 vertegenwoordigers in de Tweede Kamer vrouw.
Te weinig, vonden velen. Om die reden moedigde de campagne kiezers
dan ook aan om te stemmen op vrouwelijke kandidaten. Maar wel op
een manier dat dat hun vertegenwoordiging ten goede zou komen.

Sjifra de Leeuw

Maar hoeveel invloed kunnen kiezers eigenlijk uitoefenen op wie er verkozen worden? En wordt er meer of minder vaak op vrouwelijke kandidaten gestemd? Op basis van (analyses van) de resultaten van de afgelopen verkiezingen, heb ik een antwoord proberen te formuleren op deze vragen.
Strategisch stemmen op een vrouw. Een goed idee?
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Nederlandse stembiljetten zijn groot. Met 28 partijen en een maximum van 80 kandidaten (VVD) op de
lijst, heeft zo’n stembiljet een afmeting van 50×70 centimeter. Des te meer reden voor de kiezer om het
makkelijk te houden en een kandidaat aan te duiden die bovenaan de lijst staat. In praktijk is dat ook
zo: hoe hoger een kandidaat op de lijst staat, hoe vaker kiezers hen aanduiden . Vooral de lijsttrekker
geniet van deze bonus, want in tegenstelling tot België, is er geen aparte stem op de lijst mogelijk,
waardoor alle kiezers die de partij als geheel willen stemmen, dan ook vaak hun stem op de lijsttrekker uitbrengen. Dit is overigens ook waarom een stem op de lijsttrekker niet als ‘voorkeursstem’ wordt
meegerekend.
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Om buiten de lijstvolgorde verkozen te worden, moet een kandidaat dan ook buitengewoon hard zijn
best doen. Om namelijk op basis van voorkeurstemmen verkozen te worden, moet hij of zij 17527
stemmen binnenhalen. Om bovendien het aantal vrouwen te verhogen, moest dit aantal ook behaald
worden door een vrouwelijke kandidaat die anders niet verkozen zou worden. Stemopeenvrouw.com
stond dus voor een hele opgave, namelijk genoeg kiezers te motiveren om op vrouwen te stemmen die
anders dankzij hun positie op de lijst niet genoeg stemmen zouden binnenhalen om verkozen te worden. Met andere woorden: zij moest kiezers aanzetten strategisch op een vrouw te stemmen. Het is dus
niet evident dat de vrouwelijke kandidaat van uw keuze zomaar in de Kamer belandt. Daarvoor moet
jij, als kiezer, nog 17526 gelijkgestemden hebben.
Hoe succesvol zijn vrouwelijke kandidaten?
Heeft deze poging om de numerieke vertegenwoordiging van vrouwen te verbeteren gewerkt? In strikte zin niet. In de huidige samenstelling is 30% van de verkozenen vrouw, terwijl dat in de voormalige
samenstelling 38% was. Maar ligt dat wel aan de kiezer? In mijn vrije tijd analyseer ik graag verkiezingsdata. Om te kijken of vrouwen, naast ondervertegenwoordigd, ook minder populair zijn bij de kiezer, vergeleek ik het gemiddeld aantal voorkeurstemmen voor (verkozen) vrouwen met het gemiddeld
aantal voorkeurstemmen voor (verkozen) mannen voor elke positie op de lijst (dat is immers nog
steeds de belangrijkste voorspeller van het aantal voorkeurstemmen).
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Bron: Kiesraad 2017
De bovenstaande graﬁeken geven een redelijk eenduidig antwoord: de rode lijn (vrouwen) ligt redelijk
consistent boven de blauwe lijn (mannen). Wanneer we rekening houden met de lijstvolgorde, halen
vrouwen, met andere woorden, dus doorgaans meer stemmen binnen dan hun mannelijke tegenhangers. Vaak is dit zelfs ongeveer tweemaal zoveel als mannen. Ondanks het feit dat vrouwen vaak minder hoog en minder vaak op de lijst worden geplaatst, zijn ze dus zeker niet minder succesvol. In tegendeel, doorgaans lijken zij zelfs populairder. Dit blijkt overigens ook uit het feit dat drie van de vier
kandidaten die zuiver op basis van voorkeurstemmen verkozen zijn (en daar moesten ze 17526 stemmen voor binnenhalen!) vrouwelijk is. Op basis van deze indicaties, lijkt de ondervertegenwoordiging
van vrouwen dus niet (voor het grootste deel) aan de kiezer te liggen. En, in lijn met de verwachting
van stemopeenvrouw.com, heeft de mogelijkheid voorkeurstemmen uit te brengen de numerieke vertegenwoordiging van vrouwen ten goede heeft gedaan.

“

VROUWEN ZIJN NIET MINDER POPULAIR DAN MANNEN, MAAR STAAN OP
MINDER GUNSTIGE POSITIES OP DE KIESLIJST

Het ligt dus aan de partij?
Deze resultaten suggereren dat de ondervertegenwoordiging niet aan de kiezer ligt. Maar ligt het dan
allemaal aan de partij? Deels. Waarschijnlijk is er zowel een bias tegen vrouwelijk kandidaten aan de
zijde van de kiezer als aan de zijde van de partij. Uit de voorgaande graﬁeken blijkt echter dat de rol
van de partijen vooralsnog doorslaggevend is. Vrouwen zijn niet minder populair dan mannen, maar
staan op minder gunstige posities en zijn op de lijsten toch vaak ondervertegenwoordigd (in Nederland toch, waar er geen gender quota zijn). Dit is overigens niet voor alle partijen het geval. Op het
vlak van vrouwelijke parlementaire vertegenwoordiging zien we namelijk veel variatie tussen de verschillende partijen.

Bron: Kiesraad 2017
In lijn met wetenschappelijk onderzoek naar de descriptieve (numerieke) vertegenwoordiging van
vrouwen, blijkt bijvoorbeeld uit het bovenstaand ﬁguur dat vooral linkse partijen goed scoren op de
genderbalans. Vier partijen hebben daarentegen geen enkele vrouwelijke vertegenwoordiger. Niet toevallig zijn dit allemaal partijen met een relatief beperkt aantal zetels. Uit onderzoek blijkt namelijk
ook dat uit te maken in de verkiezing van vrouwen: hoe meer zetels er te verdelen zijn, hoe groter de
kans dat vrouwen verkozen worden. De minimum omvang van partijen en het aantal zetels zijn dan
weer eigenschappen van het politiek systeem, dat, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek, ook bijdraagt aan de kwaliteit van vrouwelijke vertegenwoordiging. Met andere woorden, de ondervertegenwoordiging van vrouwen is het resultaat van een bias aanwezig bij de kiezer, de partijen én het politiek systeem.
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Is het dan wel zinvol om op een vrouw te stemmen?
Zeker. Ongeacht het feit dat de invloed van de kiezer in het Nederlandse en het Belgische kiesstelsel
beperkt is in vergelijking met die van de partij, heeft het uitbrengen van een voorkeurstem op een
vrouwelijke kandidaat een belangrijke symbolische functie. Bovendien zijn politieke partijen naast dragers van ideologieën ook strategen, die de samenstelling van hun lijst zullen laten afhangen van de
mate waarin zij denken daar stemmen mee te winnen. De populariteit van vrouwelijke kandidaten kan
dus wellicht belangrijke informatie bevatten, waarop partijen zich bij het samenstellen van hun lijst in
de toekomst op kunnen baseren. En wie weet: misschien ben jij wel de 17527ste stem die de numerieke vertegenwoordiging van vrouwen in het parlement alvast met die éne zetel verbetert.
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50plus heeft toch echt twee vrouwen in de Kamer,
Corrie van Brenk en Leonie Sazias.
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/fracties/50plus
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hartelijk dank voor de opmerking! De graﬁek is aangepast (Stata had 50+ in dataset onterecht aangeduid als missing door verwisseling van komma en punt)
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