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Sammenvattingg in het Nederlands 

Ditt  proefschrift is gebaseerd op de gedachte dat de manier 
waaropp kiezers tot hun stemkeuze komen niet onder  alle 
omstandighedenn en niet voor  iedereen (precies) hetzelfde is. 
Inn het desbetreffende jargon: dat het beslissingsproces van 
kiezerss niet homogeen voor  het gehele electoraat is. 
Aansluitendd op ander  onderzoek (o.a. Rivers 1988; Glasgow 
1999)) veronderstel ik dat verschillende soorten kiezers hun 
keuzess maken op grond van verschillende (heterogene) 
overwegingen.. Deze overwegingen hebben betrekking op 
algemenee politieke factoren, zoals de kenmerken van partijen 
enn hun onderlinge relaties, kenmerken van politici , en 
bestaandee ideologieën of issues (Zie ook: Harrop &  Mille r 
1987;;  Lau 1989). Deze heterogeniteitsgedachte houdt in dat 
sommigee kiezers zich bij  hun stemkeuze meer  baseren op 
kenmerkenn van partijen, anderen op hun beoordeling van 
belangrijkee politici , en weer  anderen op politiek inhoudelijke 
overwegingen.. Eerder  onderzoek laat zien dat zulke 
verschillenn niet toevallig van aard zijn maar  dat zij 
systematischh samenhangen met bepaalde kenmerken van 
kiezers,, en met de kenmerken van de situatie waarin kiezers 
zichh bevinden, de context van een verkiezingen. In de 
literatuurr  over  het proces van stemkeuze zijn de factoren die 
hett  meest genoemd worden als oorzaken van heterogeniteit 
dee mate van politieke informatie, de sociale achtergrond van 
kiezers,, politieke socialisiatie en de mate van blootstelling 
aann media. Voor  wat betreft heterogeniteit die voortvloeit uit 
verschillenn tussen contexten is er  nog weinig systematisch 
onderzoekk dat mij  of meer  aanvaarde inzichten heeft 
opgeleverd.. Ondanks de groeiende stroom publicaties kan er 
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echterr  niet gesproken worden van uitgekristalliseerde 
onderzoekstraditiee inzake de factoren die leiden tot 
verschillenn in het beslissingsproces van kiezers. Er  is eerder 
sprakee van een zich ontwikkelende benadering, die 
vermoedenss over  heterogeniteit vaak impliciet benadert, en 
diee nog sterk gefragmenteerd is qua aanpak en resultaten. 

Dee analyse van dit boek richten zich op het bepalen 
vann het (variabele) belang van drie politieke factoren die 
waarschijnlij kk  door  de meeste kiezers in beschouwing worden 
genomenn wanneer  zij  hun stem uitbrengen: partijen, politici 
enn inhoudelijke beleidsoverwegingen. Dit proefschrift 
onderzoektt  welk belang kiezers aan elk van deze drie factoren 
hechtenn en hoe dit varieert tussen individuen en contexten. 
Methodologischh worden deze vragen geanalyseerd met 
behulpp van een zogenaamd multilevel model (meer  specifiek 
eenn random slope model) dat de invloed van partijen, 
politici ,, en beleidsoverwegingen op kiesgedrag schat. Als 
empirischee basis worden enquetegegevens gebruikt die zijn 
vergaardd in het kader  van het CSES project {Comparative 
StudyStudy of Electoral Systems). Deze data hebben betrekking op 
300 democratische verkiezingen in 27 verschillende landen. 
Alss indicatoren voor  de drie soorten kiezersoverwegingen die 
wordenn onderzocht fungeren partij-aanhangerschap, 
sympathiee voor  de leiders van partijen en links-rechts afstand 
tott  partijen. Heterogeniteit in de invloed van deze drie 
factorenn wordt onderzocht door  middel van interacties met 
individuelee kenmerken (leeftijd, opleiding etc.) en met 
omgevingsfactorenn (institutionele inrichting , partijstelsel, 
etc). . 

Dee analyses laten zien dat het proces van stemkeuze 
inderdaadd heterogeen is, zowel tussen als binnen politieke 
systemen.. De beschrijvende analyse in hoofdstuk 3 toont 
systematischee en significante verschillen tussen verschillende 
landen.. In Hoofdstukken 4 en 5 worden de variaties in het 
kiesgedragg gedetaileerder  onderzocht met behulp van partiële 
modellen,, steeds voor  een afzonderlijke cluster  van 
variabelenn die heterogeniteit veroorzaken. In Hoofdstuk 4 ligt 
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daarbijj  de nadruk op individuele kenmerken (sociale 
achtergrondd en politiek bewustzijn), terwij l in Hoofdstuk 5 de 
omgevingsfactorenn nader  worden geanalyseerd (institutionele 
inrichting ,, partijstelsel, beschikbaarheid van massamedia, 
economischee omstandigheden). In Hoofdstuk 6 worden de 
partiëlee modellen gecombineerd tot een volledig model. 

Dee analyse van individuele kenmerken laat zien dat de 
demografischee verschillen weinig bijdragen aan verschillen in 
hett  proces van stemkeuze. De enige uitzondering is dat 
partijaanhangerschapp voor  oudere kiezers van groter  belang is 
dann voor  jongere. Belangrijker  voor  de verschillen in 
kiezersoverwegingenn is de politieke informati e waarover 
kiezerss beschikken. Voor  politiek hoog geïnformeerde kiezers 
zijnn beleidsoverwegingen en voorkeuren voor  politici 
belangrijkerr  dan voor  laag gemformeerden. Omgekeerd is 
aanhangerschapp van een parti j  belangrijker  voor  laag 
geiihformeerdee kiezers. 

Kenmerkenn van de omgeving (kenmerken van 
politiekee stelsels dus) zijn beter  in staat heterogeniteit van 
kiesgedragg te verklaren dan individuele kenmerken. Zowel 
politiek-institutionel ee aspecten als sociale en economische 
omstandighedenn blijken van groot belang te zijn om 
heterogeniteitt  in het proces van stemkeuze te verklaren. 

Hett  belang van parti j  aanhangerschap voor  stemkeuze 
wordtt  vooral beïnvloed door  de politieke omgeving. Deze 
invloedd op partijkeuze is vooral van belang in stelsels met een 
groott  aantal politieke partijen, waarin een hoge mate van 
overeenstemmingg bestaat over  de posities van die partijen op 
eenn links-rechts schaal, of waar  een hoge effectieve 
kiesdrempell  het succes van kleine partijen beperkt. Kiezers 
diee uit een groot en ideologisch helder  geprofileerd aanbod 
moetenn kiezen baseren hun keuze meer  dan anders op 
partijaanhangerschap.. Deze factor  blijk t resistent te zijn tegen 
dee drang tactisch te kiezen, die voortvloeit uit een hoge 
effectievee kiesdrempel. De twee belangrijkste institutionele 
variabelenn die het belang van waardering voor  politici voor 
stemkeuzee beïnvloeden zijn het bestaan van een parlementair 
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systeemm en van een één-partij  regering. Naarmate 
(parlementaire)) verkiezingen niet alleen de zetelverdeling in 
hett  parlement bepalen maar  ook de selectie van 
regeringspersoneel,, leggen kiezers meer  nadruk op hun 
evaluatiee van politici . Dit wordt nog versterkt als 
verkiezingenn impliciet ook een keuze inhouden tussen 
verschillendee kandidaten voor  het premierschap. Ten slotte is 
hett  belang van beleidsoverwegingen vooral sterk in contexten 
mett  een hoge mate van perceptuele overeenstemming over  de 
positiess van partijen op een links-rechts dimensie, en met een 
lagee effektieve kiesdrempel. 

Dee toegang tot massamedia en economische condities 
zijnn vooral van invloed op het effect van 
partijaanhangerschapp en van beleidsoverwegingen. Een groot 
bereikk  van massamedia vergroot significant de invloed van 
partijaanhangerschapp en beleidsoverwegingen op de 
stemkeuze.. De invloed van beleidsoverwegingen wordt ook 
bevorderdd door  een relatief hoge mate van 
inkomensgelijkheid.. Daarentegen verminderen deze condities 
hett  belang van waardering voor  politici . 


