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Ditt boek gaat over de invloed van de context op het individu. Meer specifiek handelt dit boek 
overr de invloed van de electorale context op het wel of niet gaan stemmen bij verkiezingen. 
Hoofdstukk Een maakt duidelijk waarom dit onderwerp van belang is: individuele kenmerken 
bepalenn weliswaar voor een groot gedeelte of iemand wel of niet regelmatig stemt, maar het 
merendeell  van deze individuele kenmerken is zeer stabiel, en kan daarom niet verklaren 
waaromm de opkomst bij de ene verkiezing hoger is dan de andere. Contextuele kenmerken, 
kenmerkenn die de verkiezing beschrijven, kunnen deze variaties in verkiezingsopkomst wel 
verklaren. . 

Hoofdstukk Twee onderzoekt de invloed van contextuele kenmerken op individuele 
kiezerss bij Tweede Kamerverkiezingen in Nederland. Naast de gebruikelijke individuele 
kenmerkenn die helpen verklaren of iemand zal gaan stemmen bij Tweede Kamer 
verkiezingen,, is ook een viertal contextuele factoren in het verklaringsmodel opgenomen. 
Dezee kenmerken van verkiezingen zijn: of de verkiezingen volgen op een val van het kabinet; 
hoee snel twee verkiezingen elkaar opvolgen; of de bestaande coalitie na de verkiezingen wil 
doorregeren;; en of de verkiezingen een nek-aan-nek race te zien geven. Deze factoren blijken 
inderdaadd van invloed te zijn op de opkomstbereidheid van Nederlandse kiezers. Dit model 
mett individuele en context kenmerken kan tevens beter voorpellen of verkiezingen een hoge 
off  lage opkomst zullen kennen. 

Inn Hoofdstuk Twee wordt tevens een eerste aanzet gegeven tot het 'individualiseren' van 
dee context. Met behulp van interactie effecten wordt individuele variatie in de invloed van 
contextuelee effecten gemodelleerd. Dit wordt verder uitgewerkt in Hoofdstuk Drie, en vormt 
dee rode draad van deze dissertatie: het effect van verkiezingskenmerken is niet uniform, maar 
verschiltt voor verschillende groepen kiezers. 

Hoofdstukk Drie geeft allereerst een overzicht hoe electorale participatie op individueel 
enn contextueel niveau geanalyseerd kan worden, en laat zien dat het niet voldoende is om het 
individuelee en het contextuele niveau simpelweg samen te voegen in een verklarend model. 
Voorr een juiste weergave van de invloed van contextuele kenmerken op individuele kiezers 
iss een meer geavanceerde benadering nodig, waarin de invloed van de context varieert op 
individueell  niveau. Deze benadering wordt vervolgens theoretisch uitgewerkt voor drie 
contextuelee kenmerken: of verkiezingen op een zondag of een weekdag gehouden worden; of 
verschillendee verkiezingen op dezelfde dag gehouden worden, en of de verkiezingen een nek-
aan-nekk race te zien geven. De invloed van een nek-aan-nek race op het wel of niet gaan 
stemmenn biedt de beste mogelijkheid tot een empirische toetsing van het model, hetgeen in 
dee hoofdstukken Vier, Vij f en Zes wordt uitgewerkt. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van een 
typologiee van kiezers die aangeeft welke kiezers wel, en welke zeer waarschijnlijk niet 
beïnvloedd worden door een nek-aan-nek race. 

Hoofdstukk Vier analyseert de invloed van een nek-aan-nek race op geaggregeerd niveau, 
voorr verschillende politieke systemen. Tevens wordt het onderscheid tussen opiniepeilingen 
off  verkiezingsuitslagen als indicator voor een nek-aan-nek race behandeld. Hoofdstuk Vier 
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laatt zien dat een verkiezingsrace op verschillende manieren geoperationaliseerd kan worden, 
afhankelijkk van de structuur van het partij-politieke landschap. De resultaten geven aan dat 
voorr verschillende landen de invloed van een nek-aan-nek race op opkomst duidelijk 
waarneembaarr is. 

Nuu vastgesteld is dat een nek-aan-nek race de verkiezingsopkomst beïnvloedt, is een 
volgendee stap mogelijk. In Hoofdstuk Vij f en Hoofdstuk Zes wordt de invloed van een nek-
aan-nekk race op individuele kiezers in Groot-Brittannië en Zweden geanalyseerd. Hoofdstuk 
Vierr liet zien dat in deze landen de invloed van een nek-aan-nek race op opkomst 
waarneembaarr is. De vraag die beantwoord wordt in Hoofdstuk Vij f en Zes is: wordt iedere 
kiezerr in gelijke mate beïnvloedt door de verkiezingsrace? Hoofdstuk Vij f laat zien dat in 
Groot-Brittanniëë aanzienlijke verschillen zijn waar te nemen tussen kiezers. De verschillende 
typenn kiezers, geïntroduceerd in Hoofdstuk Drie, blijken inderdaad verschillend te reageren 
opp de verkiezingsrace. Hoofdstuk Zes laat zien dat dit in Zweden niet het geval is: de invloed 
vann een spannende verkiezingsrace is in Zweden nagenoeg gelijk voor alle kiezers. 

Hett concluderende Hoofdstuk Zeven beschouwt de bevindingen uit de voorgaande 
hoofdstukken.. Er wordt een discussie gevoerd over de noodzakelijkheid van de analyse van 
contextuelee invloeden op individueel niveau. Tevens worden aanzetten gegeven tot een 
verderee bestudering van de politieke context. 
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