Een Verdeeld Electoraat
Het Nationaal Kiezersonderzoek van 2006
door Lucas van Horck
Tegen het einde van het eerste studiejaar gaan Nijmeegse
studenten politicologie altijd aan de slag met het kwantitatieve
onderzoeksproject ‘Verklaringen van politieke houdingen en
politiek gedrag’. Hierin wordt met behulp van SPSS de dataset
van het Nationaal Kiezersonderzoek 2002/2003 geanalyseerd.
Deze dataset werd met de jaren natuurlijk minder actueel.
Maar in mei kunnen studenten weer aan de slag met meer
actuele gegevens, want in september werd het Nationaal
Kiezersonderzoek 2006 gepresenteerd. De Heraut sprak
hierover met Martin Rosema, directielid van het Nationaal
Kiezersonderzoek 2006.
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Het Nationaal Kiezersonderzoek (NKO) wordt sinds 1971 door
politicologen uitgevoerd bij elke Tweede Kamerverkiezingen. In
2006 was de directie van het NKO in handen van politicologen
van de Universiteit Twente: prof.dr. Kees Aarts, dr. Henk van der
Kolk en dr. Martin Rosema.
De Twentse politicologen waren al voorzichtig bezig met de
voorbereidingen voor het NKO 2007, toen door de val van
het kabinet opeens bekend werd dat de verkiezingen vervroegd
werden naar november 2006. Dat zette uiteraard druk op
de ketel. Rosema: “Bij de voorbereiding zit je dan met twee
problemen. Ten eerste heb je minder tijd voor de samenstelling
van de vragenlijst. Natuurlijk ligt er een serie standaard-NKOvragen klaar, maar je wilt altijd kijken of er nieuwe vragen
toegevoegd moeten worden of dat bestaande vragen moeten
worden aangepast. Daarnaast is het gebruikelijk om zoveel
mogelijk input van collega’s uit het land te krijgen, maar daar
heb je dan ook minder tijd voor.”
Dan komt de vraag wie het onderzoek zou moeten gaan
uitvoeren. “Het NKO werkte in 2002 en 2003 samen met het
NIPO, maar in eerdere jaren met andere organisaties, waaronder
ook het CBS. Inmiddels waren we weer met het CBS in gesprek
over hun eventuele rol bij het uitvoeren van de steekproef voor
het NKO 2007. Zij hadden bovendien een goede aanpak voor

hoge respons ontwikkeld. Toen de verkiezingen opeens vervroegd
werden, zijn die gesprekken versneld en besloten we om bij de
gehele uitvoering van het NKO samen te gaan werken met het
CBS.”
Uiterlijk twee maanden vóór de verkiezingen moet een NKOvragenlijst helemaal klaar zijn, want dan begint de eerste
interviewgolf. Meer dan tweeduizend kiezers krijgen tijdens
een interview thuis een lange serie vragen voorgeschoteld. Dat
gebeurt opnieuw in de weken na de verkiezingen. Tegelijkertijd
wordt een in te vullen schriftelijke vragenlijst bij de kiezers
achtergelaten. Het duurt uiteindelijk tot drie maanden na de
verkiezingen voordat alle resultaten binnen zijn. Dan is er nog tijd
nodig voor het controleren en coderen van de data, alsmede het
koppelen van externe informatie aan dit onderzoek. Bovendien
moesten soms nog codeerschema’s ontwikkeld worden, omdat
daar vóór de verkiezingen - vanwege het feit dat het vervroegde
verkiezingen waren - nog niet genoeg tijd voor was. Maar al met
al is Rosema tevreden met de uitgave: “Tien maanden is heel
netjes voor een kiezersonderzoek. Er zijn genoeg landen waar
het een à twee jaar duurt voordat de dataset beschikbaar wordt
gesteld.”
Nieuwe vragen in het NKO 2006 waren niet zozeer vragen over
nieuwe actuele thema’s, maar vooral aspecten van verkiezingen
die nog niet eerder in het NKO waren meegenomen. Een aantal
voorbeelden:
• Om de invloed van voorkeurstemmen te onderzoeken werd
een vraag over de invloed van personen gesteld. De vraag was
aan kiezers of ze, indien de persoon waarop ze gestemd hadden
op een andere lijst stond, nog steeds op dezelfde partij gestemd
hadden. Het gaat dan bijvoorbeeld om VVD-kiezers die op
Verdonk stemden. Uit de eerste resultaten bleek dat zulke
kiezers meestal bij dezelfde partij zouden blijven. Rosema merkt
op: “In de media werd vaak gezegd dat politiek vooral om de
poppetjes gaat. Maar wij, en ook politicologen in de rest van
Europa, kunnen daar eerlijk gezegd geen bewijs van vinden in
kiezersonderzoeken. In eerste instantie kiest de Nederlandse
kiezer toch op basis van de partij, en pas in de tweede plaats op
basis van de persoon.”
• Een serie vragen over de rol van emoties werd ook toegevoegd.
“We willen onderzoeken wat voor gevoelens partijen en politici
oproepen. Hoe vaak zijn ze enhousiast, trosts, geïrriteerd, of
bezorgd door politici? En hoe sterk beïnvloeden zulke gevoelens
de keuze in het stemhokje? Daar is in de V.S. al veel onderzoek
naar gedaan, maar in Europa vreemd genoeg nog niet.”

dr. Martin Rosema

• Vragen die niet nieuw zijn qua onderwerp, maar wel qua
bewoording zijn vragen omtrend politiek cynisme. “Politicologen
in Leiden hadden een nieuwe manier bedacht om politiek
cynisme beter te meten. Dat hebben wij overgenomen in onze
vragenlijst.”

• Strategisch stemgedrag is nog iets wat voor het eerst wordt
meegenomen in het NKO. In de loop van de verkiezingen
leek het een strijd tussen PvdA en CDA te worden, en dat kan
strategisch stemgedrag veroorzaken. Rosema legt uit: “Men
dacht altijd dat dat alleen voorkwam in meerderheidsstelsels zoals
Groot Britannië, maar het kan ook voorkomen in proportionele
stelsels zoals Nederland. De vragen die we gebruikten om dat
te onderzoeken waren ‘Hoe wenselijk of onwenselijk zou u het
vinden als ... en ... samen een nieuwe regering vormen?’en ‘En
hoe groot is volgens u de kans dat na de verkiezingen een nieuwe
regering wordt gevormd door ... en ...?’”
• Tot slot is het aantal politieke onderwerpen in de vragenlijst
uitgebreid. “In het verleden werden er maar vijf vragen gesteld
over de mening van kiezers over beleidsissues. Dat is voor een
kiezersonderzoek veel te weinig en dus hebben we dat uitgebreid
met vijftien nieuwe vragen. Voorbeelden zijn homohuwelijk,
belastingverlaging, ontwikkelingshulp, genetische manipulatie,
en de eventuele toetreding van Turkije tot de EU.”

opgeschoven. Dat heeft zij tien jaar geleden al gedaan tijdens de
depolarisatie in de jaren ’90. Het was nu juist de SP die volgens
de kiezer richting het midden is opgeschoven.”
Tot slot vroegen we Martin Rosema waar hij verder nog
onderzoek naar zou willen doen. “Ten eerste zou ik analyses
willen uitvoeren over strategisch stemgedrag en emoties, die in dit
NKO voor het eerst zijn opgenomen. Daarnaast is er een redelijk
nieuw onderwerp waar in Nederland nog weinig onderzoek naar
is gedaan, namelijk de persoonlijkheid van kiezers. Een Italiaans
onderzoek toonde eerder al aan dat persoonlijkheid net zo veel
verklaringskracht heeft als achtergrondkenmerken zoals sociale
klasse en religie.” Genoeg stof dus voor enkele jaren onderzoek. n
De dataset en het codeboek van het NKO 2006 kunnen gevonden
worden via de website van het NKO: www.dpes.nl (Dutch
Parliamentary Election Studies).

De meeste conclusies uit dit NKO zullen de komende jaren pas
verschijnen als de verschillende Nederlandse onderzoekers aan
de slag zijn gegaan met deze dataset. Om de huidige resultaten
wel al op een laagdrempelige manier te beschrijven brachten
de directieleden van dit NKO in september het boek ‘Een
Verdeeld Electoraat’ uit. Rosema: “Het is belangrijk dat je als
wetenschapper niet in een ivoren toren blijft zitten, maar je
kennis beschikbaar stelt voor het bredere publiek.” In dat boek
wordt enerzijds door diverse wetenschappers het kader geschetst
waarbinnen de verkiezingen plaats vonden, en anderzijds
de eerste conclusies uit het NKO beschreven. Daarin wordt
ingegaan op de polarisatie van de kiezers, de (on)tevredenheid
van kiezers over de politiek en zweefgedrag van kiezers. Uiterst
leesbaar voor de geïnteresseerde burger, als ook zeker interessant
voor de politicologiestudent.
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Uit de resultaten waren twee belangrijke patronen op te merken.
Ten eerste het feit dat kiezers steeds later beslissen wat ze gaan
stemmen. Kiezers blijven dus langer zweven. Ten tweede zie je
dat ‘de doorsnee kiezer’ zichzelf als ‘links’ beschouwd wat betreft
sociaal-economische issues, maar zichzelf als ‘rechts’ ziet op het
onderwerp van integratie en immigratie. Het electoraat is dus
verdeeld. Dat blijkt ook nog eens door de groei van de SP aan
de linkerzijde en PVV aan de rechterzijde. Er is duidelijk sprake
van polarisatie.
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Volgens Rosema zal de lange politicologische discussie over
‘realignment’ en ‘dealignment’ waarschijnlijk nooit definitief
worden beslecht. De groep zwevende kiezers groeit nog steeds
en blijft bovendien steeds langer twijfelen over hun keuze. Dit
duidt op dealignment. Maar anderzijds zou je in 2006 ook
kunnen spreken van realignment in de zin van verscherpte
tegenstellingen tussen een links en een rechts blok. Maar daar
kan natuurlijk weer makkelijk tegenin gebracht worden dat
‘links’ en ‘rechts’ moeilijk te definiëren zijn en de inhoudelijke
betekenis van die begrippen door de tijd verschuift. Het blijft
dus een lastige aangelegenheid.

Het boek “Een verdeeld electoraat: de Tweede Kamerverkiezingen
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“Interessant is wel,” zegt Rosema, “dat in de PvdA nu de discussie
speelt of men niet meer naar links moet opschuiven, waarbij
men zich afvraagt of de partij de laatste jaren niet te veel richting
het midden is opgeschoven. Ons onderzoek toont echter aan dat
de PvdA volgens de kiezer de afgelopen jaren helemaal niet is

