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DENK. Factoren voor het succes, de kenmerken
van de achterban en het bereiken van nieuwe
stemmers

Floris Vermeulen & Maria Kranendonk*

DENK heeft zich de afgelopen jaren stormachtig ontwikkeld. De eerste multicul‐
turele partij in West-Europa met vertegenwoordigers in het nationale parlement
en in verschillende gemeenteraden. Dit electorale succes is vooral te danken aan
een uitzonderlijk hoge steun onder stemmers met een Turkse of Marokkaanse
achtergrond. Zo haalde DENK bij de afgelopen parlementsverkiezingen meer dan
50 procent van de stemmen onder Turkse Nederlanders en kreeg het bij de laatste
gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam bijna driekwart van alle Turkse stem‐
men (Vermeulene.a., 2018; Kranendonk e.a., 2018). Men kan deze ontwikkeling
voor een belangrijk deel zien als het politieke emancipatieproces van Nederlandse
moslims. DENK komt specifiek op voor de belangen van deze groep en de partij
krijgt met name steun van stemmers met een islamitische achtergrond (Otjes &
Krouwel, 2018; Vermeulen e.a., 2018; Santing & Vermeulen 2018).
In deze bijdrage gaan we kort in op de belangrijkste factoren die het succes van
DENK verklaren en op de kenmerken en achtergronden van de DENK-stemmers
en richten ons vervolgens op de belangrijkste vraag voor dit artikel: in hoeverre is
DENK erin geslaagd een groep nieuwe stemmers naar de stembus te trekken die
in het verleden door het ontbreken van een dergelijke multicultureel politiek
alternatief niet participeerden?

Succes

Het succes van DENK is in belangrijke mate te verklaren door de groeiende
invloed van het anti-islam- en anti-immigratiediscours van Wilders van de afgelo‐
pen jaren. Het succes van Wilders heeft er onder andere voor gezorgd dat alle
partijen in het parlement, inclusief progressieve partijen zoals GroenLinks en de
PvdA, inzake diversiteit en integratie naar rechts zijn opgeschoven (Van Heerden
e.a., 2014). Dat zijn partijen die in het verleden, en dan met name de PvdA, grote
steun genoten onder Turks- en Marokkaans-Nederlandse stemmers (Vermeulen,
Michon & Tillie, 2014). Daarnaast heeft een deel van deze gemeenschappen, deels
door het in hun ogen vijandige klimaat in Nederland ten aanzien van moslims,
zich teruggetrokken in de eigen groep. Zo liet het Sociaal en Cultureel Planbureau
(SCP) zien dat een groot deel van de Turks- en Marokkaans-Nederlandse jongeren
(rond de 25 procent) zich niet of nauwelijks verbonden voelde met de Neder‐
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landse samenleving (Huijnk e.a., 2015). De frustratie over de traditionele poli‐
tieke partijen binnen deze gemeenschappen is de afgelopen jaren sterk gegroeid.
Een belangrijk kantelpunt in dit proces waren de discussies rond het verbod op
ritueel slachten (2015). Progressieve seculiere partijen, die Turks- en Marok‐
kaans-Nederlandse stemmers in grote mate hadden gesteund, leken hier zonder
veel discussie met de achterban een tegengestelde positie in te nemen (Vermeu‐
len, 2018).
DENK kan in vergelijking met de progressieve partijen veel directer en zichtbaar‐
der opkomen voor de specifieke belangen van deze groepen. De partij hoeft geen
rekening te houden met de belangen en/of standpunten van andere groepen kie‐
zers. Daarnaast is DENK in staat gebleken gebruik te maken van het goed georga‐
niseerde en meer conservatieve religieuze deel van de Turks-Nederlandse
gemeenschap. Een dicht en uitgebreid netwerk van organisaties, zoals moskeeën
en sociaal-culturele verenigingen, hebben de partijleiders, die al jaren actief zijn
binnen deze netwerken, direct toegang gegeven tot grote groepen potentiële kie‐
zers (Vermeulen e.a., 2018; Santing & Vermeulen, 2018).

Achterban

Hoe ziet die achterban van DENK eruit? Zoals gezegd geniet DENK grote popula‐
riteit onder stemmers die zichzelf als moslim identificeren en dan met name
stemmers die een Turkse en in iets mindere mate een Marokkaanse achtergrond
hebben. DENK is populair onder jonge kiezers; hierbij speelt het sterke optreden
van de partij en haar leiders op sociale media een belangrijke rol, maar ook dat
deze groep kiezers minder loyaal is aan de PvdA dan hun ouders (Otjes & Krou‐
wel, 2018; Santing & Vermeulen, 2018), en DENK is met name populair onder
laagopgeleide kiezers in deze groep. De steun voor DENK onder stemmers zonder
een migratieachtergrond is klein (bij de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezin‐
gen rond de 2 procent) (Kranendonk e.a., 2018; Vermeulen e.a., 2018).

DENK-stemmers nemen ten aanzien van morele vraagstukken als euthanasie of
de emancipatie van homoseksuelen over het algemeen conservatieve posities in,
waarbij men dichter bij stemmers van de ChristenUnie en SGP staat dan bij de
PvdA. Ten aanzien van vraagstukken als immigratie, integratie, discriminatie en
islam nemen DENK-stemmers juist standpunten in die politicologen over het
algemeen identificeren al progressief. Ten aanzien van sociaaleconomische onder‐
werpen zoals bijvoorbeeld inkomensverdeling blijken DENK-stemmers geen uit‐
gesproken links profiel te hebben, ondanks het feit dat een relatief groot deel van
hen in het verleden wel op de PvdA heeft gestemd (Otjes & Krouwel, 2018; Ver‐
meulen e.a., 2018).
Een belangrijke vraag in de context van het politieke emancipatieproces is de
vraag in hoeverre DENK in staat is gebleken mensen naar de stembus te trekken
die dat voorheen niet deden omdat er geen aansprekende multiculturele partij
beschikbaar was. We richten ons hier op Amsterdam omdat we daar de meest
geschikte data voor handen hebben (Kranendonk e.a., 2018).
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Voor bepaalde groepen lijkt DENK zeker weer leven in het politieke bewustzijn
geblazen te hebben. Als we bijvoorbeeld kijken naar de opkomstpercentages van
de parlementsverkiezingen van 2017 zien we dat in Nieuw-West, het stadsdeel
met de grootste concentratie stemmers met een Turkse of Marokkaanse achter‐
grond (samen 33 procent van de bevolking in dit stadsdeel), bijna 72 procent naar
de stembus ging, 12 procent hoger dan de verkiezing van 2012 en een van de
grootste stijgingen in Amsterdam. DENK haalde in dit stadsdeel 19,4 procent van
de stemmen, met uitschieters in bepaalde wijken van bijna 30 procent. In het
stadsdeel waren er voor de verkiezingen verschillende bijeenkomsten waarbij jon‐
geren met politici in gesprek gingen, en op de sociale media waren DENK en de
verkiezingen trending topics, zaken die in het verleden niet of nauwelijks aan de
orde waren (Santing & Vermeulen, 2018).

Opkomst

Voor de hele stad zien we bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een bedui‐
dende hogere opkomst onder stemmers met een Turkse achtergrond in vergelij‐
king tot 2014. Zoals we al eerder aangaven, is DENK met name onder deze groep
stemmers populair. We zien ook een sterk positief verband tussen buurten waar
veel mensen van Turkse afkomst wonen en het aantal stemmen dat de partij daar
weet te bemachtigen (Vermeulen e.a, 2018). Onder andere groepen, ook onder
stemmers met een Marokkaanse afkomst, is die aantrekkingskracht minder
groot. Het opkomstpercentage onder Surinaamse of Marokkaanse Amsterdam‐
mers is gelijk gebleven en blijft structureel laag (Kranendonk e.a., 2018). Figuur 1
laat de opkomstpercentages van de grootste groepen met een migratieachter‐
grond zien. Het is DENK met een Amsterdamse lijsttrekker van Marokkaanse
afkomst niet gelukt om meer Marokkaanse Amsterdammers naar de stembus te
trekken. Meer dan drie kwart van deze groep heeft niet de moeite genomen om
zijn of haar stem uit te brengen. Hetzelfde kan overigens gesteld worden voor
BIJ1, die weliswaar de grootste steun heeft onder Surinaamse Amsterdammers,
maar die er ook niet voor gezorgd heeft dat het structurele lage opkomstpercen‐
tage onder deze groep is gestegen.

We hebben vervolgens de DENK-stemmers uitgesplitst naar of zij (1) bij de
gemeenteraadsverkiezingen van 2014 mochten stemmen, (2) of zij ervoor kozen
niet te stemmen terwijl ze dat wel mochten, of (3) dat ze wel hebben gestemd.
Daarbij hebben we rekening gehouden met leeftijd, geslacht, generatie en
opleidingsniveau. Dit geeft verder inzicht in welke groepen inactieven DENK
heeft kunnen aantrekken in de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Politiek emanciperend

Onder de voormalig inactieve DENK-stemmers bevinden zich meer jongeren met
een leeftijd tot 29 jaar (39 procent) in vergelijking tot de voormalig actieve
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DENK-stemmers (21 procent); de kiezers die in 2014 niet mochten stemmen
laten we hier verder buiten beschouwing. Dit beeld wordt versterkt als we de
resultaten uitsplitsen naar generaties. Onder de voormalig inactieve DENK-stem‐
mers waren meer tweedegeneratiemigranten (45 procent) in vergelijking tot de
voormalig politiek actieve DENK-stemmers (30 procent). Dit wijst erop dat
DENK, zoals eerder ook gesteld, met name in staat is gebleken om een relatief
jong electoraat aan te trekken dat voorheen politiek inactief was. Er lijken ook
meer vrouwen te zitten tussen de voormalig inactieve DENK-stemmers (60 pro‐
cent) in vergelijking tot de voormalig actieve DENK-stemmers (50 procent). We
zien geen verband tussen het opleidingsniveau en de voormalig actieve en inac‐
tieve DENK-stemmers. Ten slotte zien we onder stemmers met een Marokkaanse
achtergrond dat DENK populairder is onder de voorheen inactieve stemmers (66
procent) dan onder de voorheen actieve stemmers (48 procent). Blijkbaar heeft de
partij onder deze groep toch ook een nieuwe groep kiezers aangeboord; dat heeft
echter niet geleid tot een hoger opkomstpercentage onder deze groep in zijn
geheel.

Concluderend kunnen we stellen dat er verschillende signalen zijn die erop wijzen
dat DENK een politiek emanciperend effect heeft op haar achterban. Het geeft
moslims van met name Turkse en iets mindere mate Marokkaanse afkomst een
stem in het parlement en in de gemeenteraden van grote steden. Iets wat in het
verleden door progressieve seculiere partijen gedaan werd. Daarnaast heeft DENK
een relatief grote aantrekkingskracht op laagopgeleiden, jongeren en vrouwelijke
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Figuur 1 Opkomstpercentages van vier herkomstgroepen bij de Amsterdamse
gemeenteraadsverkiezingen voor de periode 1994-2018 (Kranendonk
e.a., 2018)
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stemmers. Dat zijn sociaaleconomisch gezien de meest kwetsbare en politiek
gezien de meest inactieve groepen binnen deze gemeenschappen.
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