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Verkiezingsstrijd in 
coronatijd
Take Sipma

In dit hoofdstuk laten we zien:
• Tevredenheid met het gevoerde coronabeleid lijkt het electoraat te verdelen: 39% van de 

Nederlandse kiesgerechtigden is tevreden met het gevoerde coronabeleid, 33% is ontevreden
• Ontevredenheid met coronabeleid verdeeld zich tussen mensen die de economie willen openen en 

mensen die pandemie nog sterker onder controle willen houden
• Jongeren, mensen in economisch onzekerheid, vrouwen met thuiswonende kinderen en mensen 

met migratieachtergrond meest ontevreden met gevoerde coronabeleid
• Kiezers van regeringspartijen zijn meest tevreden met gevoerde coronabeleid
• Kiezers van rechtse oppositiepartijen zijn relatief  die ontevreden zijn met het beleid en de pandemie 

onder controle willen houden, kiezen vaker voor linkse oppositiepartijen.
• Kiezers van Forum voor Democratie, PVV, DENK, en niet-stemmers meest coronasceptisch
• Forum voor Democratie trok coronasceptische kiezer, ook kiezers die op thema’s als immigratie niet 

eens zijn met FVD.

8.
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8.1 Inleiding
De uitbraak en afkondiging van een lockdown 
in maart 2020 had een grote electorale impact. 
De angst voor de pandemie en de door de 
regering afgekondigde maatregelen leidden 
tot een zogenoemd rally-round-the-flag effect. 
Het vertrouwen in de regering steeg tot grote 
hoogte, en met name de VVD profiteerde in de 
peilingen.1 Corona was dan ook het centrale 
thema van de afgelopen verkiezingen. Vooraf 
werd gevreesd voor een lagere opkomst, omdat 
kiezers mogelijk uit angst voor een besmetting 
liever thuis zouden blijven, maar die gevolgen 
bleken mee te vallen.2 Wel was voor bijna een 
kwart van de respondenten die meededen aan 
het NKO corona één van de meest belangrijke 
problemen die ons land kent. 

Hoewel een groot deel van de bevolking 
corona als probleem erkent, is er een duidelijk 
verschil in de manier hoe mensen denken 
over het gevoerde coronabeleid. Waar het 
politieke vertrouwen aanvankelijk een sterke 
groei meemaakte, lijkt er onder (een deel van) 
de bevolking juist sterke ontevredenheid met 
het gevoerde coronabeleid te bestaan. Sinds 
de invoering van de lockdown vonden er 
verschillende protesten tegen het coronabeleid 
plaats. Momenteel – in november van 
2021 – richt de kritiek zich met name op de 
zogenoemde ‘coronapas’, waardoor volgens 

critici een tweedeling tussen gevaccineerden en 
ongevaccineerden in de samenleving ontstaat.

Welke kiezers zijn nu eigenlijk (on)tevreden met 
het gevoerde coronabeleid en hoe heeft dat 
zich vertaald naar stemkeuzes bij de afgelopen 
verkiezingen? In dit hoofdstuk zal ik deze vraag 
beantwoorden door te onderzoeken in welke 
mate men tevreden is met het gevoerde beleid 
en aan welk beleid men de voorkeur geeft, om 
vervolgens te kijken in hoeverre deze voorkeuren 
samenhangen met sociaal-demografische 
achtergrondkenmerken en stemgedrag.3

 

8.2 Tevredenheid met 
coronabeleid
Het Nationaal Kiezersonderzoek bevat sinds 
de start in 1971 een vraag over tevredenheid 
met het regeringsbeleid. Ondanks dat een 
rally-round-the-flag effect – een toename in het 
vertrouwen in de regering in een crisisperiode 
– werd voorspeld, blijkt uit hoofdstuk 1 van 
dit rapport dat de tevredenheid met het 
regeringsbeleid niet is toegenomen, maar zelfs 
iets lager ligt dan in 2017. In 2021 is in totaal 
33,4% van de Nederlandse kiesgerechtigden 
(zeer) tevreden met het gevoerde 
regeringsbeleid (zie figuur 8.1). De tevredenheid 
met het gevoerde coronabeleid ligt iets hoger 
dan de algemene tevredenheid: 38,9% van de 
ondervraagden geeft aan (zeer) tevreden te 

Figuur 8.1 Tevredenheid coronabeleid en tevredenheid regeringsbeleid

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Tevredenheid met regeringsbeleid

Tevredenheid met coronabeleid

Zeer tevreden Tevreden Niet tevreden, niet ontevreden Ontevreden Zeer ontevreden



87   |  Verkiezingsstrijd in coronatijd

zijn met het gevoerde beleid. Tegelijkertijd is 
ook een groter percentage ontevreden met het 
coronabeleid (32,7%) dan met het algemene 
regeringsbeleid (26,3%), wat erop duidt dat 
mensen een meer uitgesproken mening 
hebben over het coronabeleid dan over het 
algemene beleid. Dit kan enerzijds veroorzaakt 
worden doordat corona een grote impact 
op iedereen in de samenleving heeft gehad, 
waardoor bijvoorbeeld ook minder politiek 
geïnteresseerden hier een mening over vormen. 
Anderzijds is het algemene regeringsbeleid een 
veel breder begrip, waardoor respondenten het 
mogelijk lastiger vinden hier een eenduidige 
mening over te vormen en relatief vaker de 
categorie ‘niet tevreden, niet ontevreden’ 
invullen.

8.3 Gezondheid of 
economie?
Op de vraag of kiesgerechtigden liever de 
pandemie onder controle houden of de 
economie openen, geeft 51,4% de voorkeur 
aan het onder controle houden van de 
pandemie (zie figuur 8.2). De tevredenheid 
met het gevoerde coronabeleid is niet geheel 
verrassend aanzienlijk groter onder degenen 
die de pandemie onder controle willen houden 
(57,5%) dan onder degenen die de economie 
liever willen openen (20,3%). Dit is in lijn met 

eerder onderzoek naar het rally-round-the-flag 
effect rondom de coronacrisis in Nederland. 
Oude Groeniger en collega’s laten zien dat 
een toename in het politiek vertrouwen die zij 
begin 2020 waarnamen niet per definitie te 
danken is aan het bestaan van de crisis zelf, 
maar vooral aan tevredenheid over de genomen 
maatregelen.4

Hoewel meer mensen tevreden zijn met het 
huidige coronabeleid, is ook ruim 32% van 
de ondervraagden (zeer) ontevreden met het 
gevoerde coronabeleid. In vergelijking met 
de mensen die tevreden zijn, geeft onder de 
groep ‘ontevredenen’ een grotere groep de 
voorkeur aan de economie openen boven de 
pandemie onder controle te krijgen. Toch is de 
ontevredenheid niet één op één te vertalen naar 
een voorkeur voor de economie te openen: 35% 
van de respondenten die ontevreden zijn met 
het huidige coronabeleid geven wél de voorkeur 
aan de coronapandemie onder controle krijgen. 
Dit komt mogelijk omdat het uitgevoerde beleid 
ruimte liet op beide flanken. De ‘intelligente 
lockdown’ die Nederland toepaste was minder 
strikt dan in landen zoals België, Frankrijk en 
Italië5, mogelijk tot ontevredenheid van een 
groep die de pandemie nog strenger onder 
controle willen houden.

Deze groep bestaat vooral uit mensen die zich 
zorgen maken over zijn of haar gezondheid. Ruim 
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Figuur 8.2 Tevredenheid coronabeleid, uitgesplitst naar voorkeur maatregelen
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60% van de groep die ontevreden is met het 
beleid en de voorkeur geeft aan de pandemie 
onder controle houden, zegt bang te zijn dat zij 
of hun familie een coronabesmetting oploopt. 
Dit is significant hoger dan het percentage 
onder de groep die wel tevreden is met het 
beleid, waarvan ongeveer 42% bang is voor een 
besmetting. De ontevreden respondenten die 
het liefst de economie geopend zien worden zijn 
niet geheel verrassend het minst vaak bang voor 
corona (slechts 19%). Ook de eigen gezondheid 
speelt een rol. De mensen die ontevreden zijn 
over het beleid en de pandemie onder controle 
willen houden hebben ruim twee keer zo vaak 
een slechte fysieke of mentale gezondheid 
dan de rest van de bevolking. In het huidige 
coronadebat worden mensen die ontevreden 
zijn vaak geassocieerd met de groep die het 
liefst de maatregelen opgeheven zien worden. 
Toch is in het voorjaar van 2021 15% van de 
kiesgerechtigden ontevreden met het beleid, 
juist omdat ze maateregelen niet voldoende 
vinden.

8.4 Ouderen meer tevreden 
met coronabeleid
Er bestaan duidelijke generatieverschillen in de 
houding ten opzichte van het coronabeleid (zie 
figuur 8.3). In dit figuur heb ik per leeftijdsgroep 

het percentage dat (zeer) ontevreden is met het 
coronabeleid, liever de economie wil openen 
dan de pandemie onder controle wil houden, 
zich niet wil laten vaccineren en bang is voor een 
besmetting weergegeven. Ouderen, en dan met 
name 70-plussers, zijn een risicogroep. Dit zien 
we terug in hun mening over het coronabeleid. 
70-plussers zijn banger om besmet te raken 
dan jongere leeftijdsgroepen. Ze zijn daarom 
vaker bereid zich te laten vaccineren, hebben 
een sterkere voorkeur om de pandemie 
onder controle te krijgen dan de economie 
te openen en zijn over het algemeen minder 
ontevreden over het gevoerde beleid dan andere 
leeftijdsgroepen. 

Opvallend is dat de groep van 25-34 jaar relatief 
het meest ontevreden is over het coronabeleid 
en het vaakst de voorkeur geeft om de economie 
te openen, zelfs in vergelijking met de groep 
18-24 jaar. Zij zijn maar liefst twee keer zo vaak 
ontevreden met het beleid dan 70-plussers 
(41% vs. 20%). Deze groep – die relatief vaak 
jonge kinderen hebben – is mogelijk het sterkst 
getroffen door het sluiten van de scholen, 
waardoor ze naast hun baan van thuisonderwijs 
moesten voorzien. Als we kijken naar figuur 8.5, 
zien we inderdaad dat mannen en vrouwen 
met thuiswonende kinderen iets kritischer zijn 
over het coronabeleid dan mensen zonder 
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Figuur 8.3 Mening over coronabeleid, naar leeftijd
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kinderen. Bovendien staat deze groep aan het 
begin van hun carrière, wat mogelijk gepaard 
gaat met grotere economische onzekerheid 
naar aanleiding van de coronacrisis dan 
oudere generaties. Uit figuur 8.3 kan al met al 
worden geconcludeerd dat de leeftijdsgroep 
die de meeste risico’s lopen en voor wie de 
maatregelen bedoeld zijn beduidend meer 
tevreden zijn met het beleid dan jongere 
leeftijdsgroepen.

Mensen die grotere economische onzekerheid 
ervaren zijn meer kritisch over het gevoerde 
beleid (zie figuur 8.4). Kiezers die zich zorgen 
maken dat hun huishoudinkomen het komende 
jaar erop achteruit gaat zijn aanzienlijk 
ontevredener met het gevoerde beleid, zien 
liever dat economie opengaat dan de pandemie 
onder controle blijft en zijn minder vaak bereid 
zich te vaccineren. Tegelijkertijd bestaat onder 
deze groep wel een grotere angst dat zij of 
hun familieleden besmet raken, deels omdat 
zij minder gezond zijn dan mensen in meer 
economisch zekere posities. Sommige mensen 
in economische precaire situaties staan voor een 
lastige keuze tussen gezondheid en economie, 
waarbij de voorkeur net iets vaker uitgaat naar 
de economie te openen dan de pandemie onder 
controle te krijgen.

8.5 Moeders met 
thuiswonende kinderen 
meer ontevreden
Naast mensen met gezondheids- of 
economische problemen, heeft de lockdown 
ook grote invloed op mensen met thuiswonende 
kinderen die opeens thuisonderwijs moesten 
volgen. Zoals eerder vermeld hebben ouders 
met thuiswonende kinderen een sterkere 
voorkeur om de economie openen. Dit verschil 
is echter nog sterker voor moeders dan voor 
vaders (zie figuur 8.5). De bereidheid om zichzelf 
te laten vaccineren is ook het laagst onder 
groep vrouwen met thuiswonende kinderen. 
Deze bevinding past binnen de oprichting van 
‘moederhart’, een actiegroep van moeders met 
jonge kinderen die bang zijn dan de huidige 
coronamaatregelen “de levens van hun kinderen 
aanhoudend verder ontwrichten. Met mogelijk 
onherstelbare, ernstige schade tot gevolg.”6 

Hoewel dit slechts één actiegroep is en uiteraard 
niet alle vrouwen met jonge kinderen zich hier 
toe aangetrokken voelen, zien we dit patroon wel 
terug in onze data.

Figuur 8.4 Mening over coronabeleid naar verwachte daling huishoudinkomen
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8.6 Nederlanders met een 
migratieachtergrond
Recent onderzoek in Amsterdam heeft laten 
zien dat mensen met een niet-Westerse 
migratieachtergrond vaker besmet raken, 
ernstiger ziek worden en vaker overlijden door 
corona, deels omdat zij gemiddeld genomen 
een slechtere gezondheid hebben en een 
lagere sociaal-economische status hebben.7 
Een laatste groep die ik daarom graag wil 
uitlichten zijn Nederlandse kiezers met een 

migratieachtergrond. Hoewel dit Amsterdamse 
onderzoek laat zien dat bekendheid met 
coronamaatregelen niet lager is onder 
Nederlanders met een migratieachtergrond, 
blijkt uit het NKO dat deze groep meer 
ontevreden is over het beleid, liever de economie 
wil openen en een lagere vaccinatiebereidheid 
rapporteren dan Nederlanders zonder of met 
een Westerse migratieachtergrond (figuur 
8.6). Tegelijkertijd zien we dat de angst op 
een besmetting onder Nederlanders met een 
migratieachtergrond hoger is dan onder kiezers 
zonder migratieachtergrond. Het coronavirus 

Figuur 8.5 Mening over coronabeleid naar geslacht en thuiswonende kinderen

Figuur 8.6 Mening over coronabeleid naar herkomst
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wordt wel degelijk serieus genomen, maar hun 
algemeen lagere vertrouwen in de overheid8 
en onzekere economische positie zorgt 
mogelijk voor grotere ontevredenheid en lagere 
vaccinatiebereid. Hier ligt een uitdaging voor de 
huidige politiek.

8.7 Opvattingen over corona 
onder kiezers
Jongeren, mensen in economisch onzekere 
posities, moeders met kinderen en Nederlanders 
met een migratieachtergrond lijken het meest 
kritisch over het gevoerde coronabeleid. Maar 
hoe vertaald dit zich nu naar stemgedrag bij 
de afgelopen verkiezingen? Respondenten die 
tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op de 
VVD hebben gestemd, waren in de maanden 
voorafgaand aan de verkiezingen het meest 
tevreden met coronabeleid.9 Dit zien we in 
figuur 8.7, waarvoor ik kiezers per partij heb 
ingedeeld op basis van hun tevredenheid met 
het coronabeleid en of ze de voorkeur geven 
aan de pandemie onder controle te krijgen of 
bedrijven, winkels en open te houden. Kiezers 
die ‘niet tevreden, niet ontevreden’ zijn zitten in 
een aparte groep.

Na de VVD-kiezers zijn de kiezers van de 
coalitiepartners het meest tevreden. Kiezers van 
DENK, BIJ1 en kiezers van de radicaal rechtse 
partijen zijn het meest ontevreden. DENK en 
deels ook BIJ1 halen relatief veel stemmen bij 
Nederlanders met een migratieachtergrond, 
waarbij we eerder al hadden gezien dat ze 
coronasceptischer zijn dan de kiesgerechtigden 
zonder migratieachtergrond. Het meest extreem 
zijn de kiezers van Forum voor Democratie – 
daarover later meer. Toch zien we ontevreden 
kiezers ook bij andere partijen. Ongeveer 32% 
van de kiesgerechtigden is ontevreden met het 
huidige coronabeleid, en zij stemmen bij lange 
na niet allemaal op Forum voor Democratie. 
Opvallend is dat onder de ontevredenen (de 
oranje vlakken ) de wensen duidelijk verschillen 
tussen links en rechts. Onder kiezers van de 
radicaal rechtse partijen, BBB en de SGP wil 
het merendeel van de kiezers de economie 
openen (donkeroranje vlak). Bij de drie linkse 
partijen – SP, PvdA en GroenLinks – zien we het 
tegenovergestelde: de meerderheid wil juist 
sterker de corona pandemie onder controle 
houden (lichtoranje vlak).
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8.8 FVD: de anti-lockdown 
partij 
Dat de FVD-kiezers er uitspringen is niet vreemd, 
aangezien Forum voor Democratie zich duidelijk 
positioneerde als dé partij die strijd tegen 
de coronamaatregelen. Het patroon is wel 
uitzonderlijk extreem: ontevredenheid met het 
coronabeleid is zo goed als een voorwaarde om 
op Forum voor Democratie te stemmen. 93% 
van de mensen die op Forum voor Democratie 
stemmen is ontevreden met het coronabeleid. 
Onder PVV-kiezers is dit 52% en onder kiezers 
van andere partijen is dit slechts 27%. Ofwel, 
mensen die tegen immigratie zijn, tegen de EU 
zijn en het met al die andere speerpunten van 
Forum voor Democratie eens zijn, stemmen 
nagenoeg alleen op deze partij als ze ook 
coronasceptisch zijn. 

Wat deugt er niet aan het beleid, volgens FVD-
kiezers? 84% van de FVD-kiezer die ontevreden 
zijn met het beleid verkiest het openen van 
bedrijven, winkels en restaurants boven het 
onder controle krijgen van de pandemie (PVV-
kiezers 49%, overige kiezers 25%). Een mogelijke 
oorzaak is dat deze kiezers niet zo in het gevaar 
van corona geloven. Dit wordt ook bevestigd in 
de data: slechts 10% van de FVD-kiezers is bang 
dat zij of een familielid besmet raken met het 
coronavirus. Dat is betrekkelijk minder onder 
PVV-kiezers (39%) en de rest (42%). 

Forum voor Democratie lijkt dus de 
coronasceptische kiezers weg te kapen bij 
PVV en JA21 – partijen wiens achterban 
sterk overeenkomt met die van Forum voor 
Democratie.10 Tegelijkertijd weet Forum voor 
Democratie ook de coronasceptische kiezer 
te trekken die op thema’s zoals immigratie het 
oneens zijn met deze partij. Ongeveer 30% 
van de FVD-kiezers overweegt niet een andere 
radicaal rechtse partij, zoals PVV en JA21. Deze 
groep is minder rechts én milder op thema van 
immigratie dan de FVD-kiezers die ook PVV of 
JA21 overwogen. Dit deel van de FVD-achterban 
verschilt bovendien niet significant op het 
immigratie-issue van de gemiddelde kiezer. 
Forum voor Democratie trekt naast de typische 

rechtse anti-immigratie kiezer dus ook een meer 
algemeen coronasceptisch electoraat aan.

8.9 Slot
De coronapandemie had ingrijpende gevolgen 
voor alle facetten van de Nederlandse 
samenleving. In dit hoofdstuk laat ik zien dat 
corona ook het electoraat lijkt te verdelen. 
Waar bijna 39% van de kiesgerechtigden 
tevreden was met het gevoerde beleid, was 
ruim 32% ontevreden met het gevoerde 
beleid. De ontevredenheid met gevoerde 
beleid vinden we met name terug onder de 
meer kwetsbare groepen in de samenleving. 
Mensen in economisch kwetsbare posities, 
kiesgerechtigden onder de 35 jaar en 
kiesgerechtigde Nederlanders met een niet-
Westerse migratieachtergrond waren ontevreden 
met het beleid en zagen het liefst de economie 
zo snel mogelijk weer geopend worden. Mensen 
met een slechte gezondheid waren juist meer 
ontevreden over het beleid, omdat ze de 
pandemie nog sterker onder wilde houden. 

De tevredenheid met een het beleid hangt 
tevens sterk samen met het kiesgedrag 
en daarmee de verkiezingsuitslag. Kiezers 
die tevreden waren met het gevoerde 
coronabeleid hadden een grotere kans om op 
de coalitiepartijen partijen te stemmen. Toch 
hebben bepaalde oppositiepartijen zich ook 
op het coronathema weten te onderscheiden. 
De linkse oppositiepartijen waren relatief 
populair onder kiezers die ontevreden waren 
met het gevoerde coronabeleid, maar juist 
wel belang hechtte om de pandemie onder 
controle te krijgen. PVV, DENK en met name 
Forum voor Democratie wisten juist de kiezers 
die ontevreden waren met het beleid en de 
voorkeur gaven aan de economie te openen aan 
zich te binden. Forum voor Democratie wist zich 
strategisch te herpositioneren en in relatief korte 
tijd op het coronathema stemmen te trekken. 
Ontevredenheid met het coronabeleid was 
nagenoeg een voorwaarde om op deze partij te 
stemmen.

De vraag is of de coronacrisis meer structurele 
ontwikkelingen in het kiesgedrag in gang 
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heeft gebracht. Groepen zijn duidelijk verdeeld 
over het thema, wat mogelijk bijdraagt aan 
verdere polarisatie. De kloof tussen burgers, 
die ontevreden waren met het beleid, en 
politiek lijkt tevens groter geworden. Zolang de 
coronapandemie aanwezig is en maatregelen 
nodig blijven, zullen deze tegenstelling 
hoogstwaarschijnlijk niet afnemen. Of deze 
tegenstellingen toenemen en uiteindelijk 
blijvend zijn zal uiteraard afhangen van het 
verdere verloop van de coronacrisis en pas echt 
beantwoord kunnen worden zodra het einde van 
de coronacrisis in zicht is. 
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