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8 Ideologische oriëntaties en stemgedrag

Pieter van Wijnen

8.1 Inleiding

In hoofdstuk 7 hebben we gezien dat in de afgelopen dertig jaar het Nederlands
electoraat geleidelijk ontzuild is. Het stemgedrag is steeds minder te verklaren van-
uit de maatschappelijke kenmerken sociale klasse, godsdienstige gezindte en kerk-
bezoek. Daarnaast is er sprake van een toegenomen veranderlijkheid van het stem-
gedrag. In de jaren negentig is het aantal kiezers dat bij opeenvolgende verkiezin-
gen van partijvoorkeur wisselt aanmerkelijk groter dan in voorgaande jaren. Tevens
blijken kiezers in toenemende mate het bepalen van hun stemkeuze uit te stellen tot
kort voor de verkiezingsdag (zie hoofdstuk 5).
In dit en de drie volgende hoofdstukken wordt onderzocht of de ontzuiling van het
kiesgedrag gepaard is gegaan met een toenemend belang van beleidspreferenties
voor het stemgedrag. De invloed van beleidspreferenties op stemkeuze wordt hier
aangeduid als beleidsgeoriënteerd stemgedrag. Beleidspreferenties van kiezers ko-
men tot uiting in hun ideologische oriëntaties, opinies over strijdpunten en hun oor-
deel over het gevoerde regeringsbeleid. Een wezenlijk kenmerk van democratieën
in vergelijking met andere staatsvormen, is dat het beleid van de overheid mede
wordt bepaald door de beleidspreferenties van kiezers. In representatieve democra-
tieën kan dit ideaal worden verwezenlijkt als afgevaardigden in het parlement en
politieke gezagsdragers de beleidspreferenties vertegenwoordigen van hun electo-
rale achterban. De totstandkoming van deze representatie is in sterke mate afhanke-
lijk van de mate waarin burgers bij verkiezingen hun stemkeuze bepalen op grond
van beleidsoverwegingen. Kennis van het belang van beleidspreferenties voor
stemgedrag is kortom een belangrijke indicatie van de mate waarin het ideaal van
een representatieve democratie kan worden verwezenlijkt. Zoals vermeld in hoofd-
stuk 1 hebben ideologische oriëntaties van kiezers, hun opinies over strijdpunten en
de tevredenheid met het regeringsbeleid de volgende plaats in het verklaringssche-
ma van stemgedrag.

Figuur 8.1 Analyseschema partijkeuze
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In hoofdstuk 1 is de verwachting uitgesproken dat als gevolg van ontzuiling en
cognitieve mobilisatie achtereenvolgens ideologische oriëntaties, opinies over
strijdpunten en het oordeel over het regeringsbeleid van steeds groter belang zijn
geworden bij het bepalen van de partijkeuze. In dit en de drie volgende hoofdstuk-
ken is het de bedoeling het schema van figuur 8.1 van links naar rechts af te lopen.
In dit hoofdstuk wordt onderzocht welke veranderingen de afgelopen decennia zijn
opgetreden in de ideologische oriëntaties van kiezers en het belang van deze oriën-
taties voor stemgedrag. In het volgende hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de
invloed op stemgedrag van opinies over strijdpunten en oordelen over het rege-
ringsbeleid. Dit zijn beleidspreferenties die over het algemeen minder stabiel zijn en
dichter bij de daadwerkelijke partijkeuze liggen.

8.2 Conflictdimensies in de Nederlandse politiek

Een ideologie kan worden opgevat als een algemeen abstract beeld van de ideale
samenleving en de wijze waarop deze samenleving kan worden bereikt (Downs
1957). De dominante ideologieën in de Nederlandse politiek van de twintigste eeuw
zijn de sociaal-democratie, de christen-democratie en het liberalisme.
In hoofdstuk 6 hebben we gezien dat in de periode van verzuiling en pacificatiepo-
litiek (ongeveer vanaf 1917 tot halverwege de jaren zestig) het kiesgedrag van de
Nederlandse burger vrijwel volledig werd bepaald door zijn of haar godsdienstige
oriëntatie en sociaal-economische positie. Bij de verkiezingen van 1956 kon nog
voor 72% van de kiezers de partijkeuze correct worden voorspeld op basis van de
sociaal-economische klasse waartoe zij behoorden, het kerklidmaatschap en de fre-
quentie van kerkbezoek. Als eenmaal met deze factoren rekening was gehouden,
was er weinig ruimte voor een afzonderlijke bijdrage van ideologische oriëntaties
van kiezers aan de verklaring van hun stemgedrag. Dit sluit niet uit dat ideologische
oriëntaties samenhingen met het stemgedrag. Zeer waarschijnlijk was dit juist in
sterke mate het geval.
Het Nederlandse partijstelsel ontstond op het einde van de negentiende eeuw op
basis van twee maatschappelijke tegenstellingen. Enerzijds waren er conflicten tus-
sen kerkelijke gezindten en tussen kerkelijken en niet-kerkelijken over de rol van de
kerk in de samenleving. Anderzijds was er het conflict tussen de opkomende arbei-
dersklasse en de industriële elite over de invloed van de staat op het economisch
verkeer en de herverdeling van politieke macht, bezit en inkomen. In een eerste fase
werden protestantse en katholieke kerkgangers (voorzover stemgerechtigd) gemo-
biliseerd te stemmen op partijen die de belangen en de ideologie van de specifieke
kerkrichting vertegenwoordigden. Vervolgens werd het niet-kerkse deel van de ar-
beidersklasse gemobiliseerd door partijen met een socialistische/marxistische ideo-
logische oriëntatie.
Het conflict over de rol van de kerk heeft zich gemanifesteerd in de tegenstelling
tussen christen-democratische politieke stromingen enerzijds en het socialisme en
liberalisme anderzijds. Hedendaagse strijdpunten die gerelateerd zijn aan religie
hebben meestal betrekking op ethische kwesties. Daarom wordt tegenwoordig ook
wel gesproken van een godsdienstig/ethische conflictdimensie. Recente strijdpunten
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die een manifestatie zijn van de godsdienstig/ethische conflictdimensie zijn de le-
galisering van abortus en euthanasie.
De maatschappelijke tegenstelling tussen werknemers en werkgevers is tot uiting
gekomen in het conflict tussen het socialisme (later de sociaal-democratie) en het
liberalisme. Strijdpunten in de huidige politiek die de sociaal-economische conflict-
dimensie vertegenwoordigen, zijn de toelaatbare omvang van inkomensverschillen
in de samenleving en de omvang van de sociale zekerheid. Tijdens de verzuiling
vond de mobilisatie van kiezers door partijen en verwante organisaties in sterke
mate plaats in ideologische termen (Lijphart 1968). Dat ideologische oriëntaties er
nauwelijks toe deden bij de verklaring van stemgedrag is verklaard vanuit het gege-
ven dat zowel de partijkeuze als de ideologische oriëntaties van kiezers werden be-
paald door hun sociale achtergrond (Thomassen 1983, Michels 1993). Kiezers wer-
den op basis van hun sociale klasse of kerkelijke richting politiek gesocialiseerd in
zuilverwante organisaties, hetgeen leidde tot een voorkeur voor een zuilverwante
partij en op de ideologie van de zuil gebaseerde politieke opvattingen (Houska
1985). De posities van de grotere partijen in de twintigste eeuw op de sociaal-
economische en de godsdienstig-ethische conflictdimensie zijn vereenvoudigd
weergegeven in tabel 8.1.

Tabel 8.1 Posities van partijen op conflictdimensies

Sociaal economische oriëntatie
Herverdeling (links) Neutraal/

Gematigd rechts
Laissez-faire
(rechts)

Niet-christelijk
(links)

Sociaal-democratische
partijen, Radicaal
linkse partijen,
Progressief liberale
partijen (I)

Conservatief
liberale partijen
(III)

G
od

sd
ie

ns
tig

-
et

hi
sc

he
or

ië
nt

at
ie

Christelijk
(rechts)

Christen-democratische
Partijen, Orthodox
Christelijke partijen (II)

In het dagelijks spraakgebruik worden de termen links en rechts afwisselend toege-
kend aan partijen op basis van hun positie op de sociaal-economische of godsdien-
stig-ethische conflictdimensie. Sociaal-democratische, radicaal-linkse en progres-
sief liberale partijen worden in de regel als links getypeerd en de overige partijen
als rechts. De plaatsing van de partijen in de tabel maakt duidelijk dat de linkerzij-
den van de sociaal-economische en godsdienstig/ethische conflictdimensie samen-
vallen. Alle partijen met een voorkeur voor herverdeling op sociaal-economisch
terrein nemen een niet-christelijke positie in op de godsdienstig-ethische conflict-
dimensie (categorie I). Partijen in de huidige Nederlandse politiek behorend tot ca-
tegorie I zijn de PvdA, D66, Groen Links en de SP. Aldus zijn de posities van par-
tijen in categorie I op de twee typen conflicten te reduceren tot posities op één di-
mensie. De ideologische oriëntaties van partijen in de categorieën II en III laten
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zich echter niet eenduidig omschrijven met een positie op één omvattende dimensie.
De conservatief liberale partijen nemen doorgaans rechtse standpunten in op soci-
aal-economische strijdpunten en niet-christelijke standpunten op religieus-ethische
strijdpunten. Overigens is de VVD de enige conservatief liberale partij die in de
afgelopen dertig jaar in het parlement vertegenwoordigd is geweest. De posities die
confessioneel georiënteerde partijen overwegend hebben ingenomen op de sociaal-
economische dimensie, variëren van een middenpositie (handhaving van de status
quo) tot een gematigd rechtse positie. Christelijke partijen in de huidige Nederland-
se politiek zijn het CDA (voortgekomen uit de KVP, ARP en CHU), de SGP, het
GPV en de RPF. De omschrijving van de partijen in categorieën II en III in termen
van links en rechts geeft derhalve geen volledig uitsluitsel over hun posities op de
twee belangrijkste conflictdimensies. Toch is het zinvol de ideologische posities
van partijen kort en bondig te omschrijven in termen van links en rechts. In de af-
gelopen decennia hebben sociaal-economische strijdpunten een veel grotere rol
gespeeld in de Nederlandse politiek dan godsdienstig-ethische strijdpunten. De eni-
ge substantiële vertekening die optreedt bij een beschrijving van partijposities op
godsdienstig-ethische strijdpunten in termen van links en rechts betreft de VVD.
Deze partij heeft meer progressieve standpunten op godsdienstig-ethische strijd-
punten dan verwacht zou kunnen worden op basis van haar positie op de links-
rechts dimensie.
Vanaf de jaren zestig lijkt de Nederlandse politiek ook nog te worden gestructu-
reerd door een derde conflictdimensie; de materialistisch-postmaterialistische di-
mensie. Kort samengevat gaat het hier om conflicten over de prioriteit die dient te
worden verleend aan materialistische doelen als veiligheid, openbare orde en eco-
nomische groei versus postmaterialistische doelen als een schoner milieu, meer
democratie en tolerantie en emancipatie van culturele minderheden (Inglehart
1971). Strijdpunten die een uiting zijn van deze dimensie en een grote rol hebben
gespeeld in recente verkiezingen zijn de toestand van het milieu, de stationering van
kernwapens, de aanpak van criminaliteit, het aanpassen van etnische minderheden
aan de Nederlandse samenleving en de toelating van asielzoekers. De plaatsing van
partijen en kiezers op de materialistisch-postmaterialistische conflictdimensie valt
in sterke mate samen met hun posities op sociaal-economische strijdpunten en de
links-rechts dimensie. Groen Links en haar voorgangers PPR en PSP hebben de
meeste prioriteit verleend aan postmaterialistische beleidsdoelen. PvdA en D66
kunnen worden getypeerd als gematigd postmaterialistisch. De christen-
democraten, VVD en de kleine christelijke partijen hebben relatief veel nadruk ge-
legd op materialistische waarden.
Het relatief geringe belang van godsdienstig-ethische strijdpunten en de sterke sa-
menhang van de links-rechts dimensie met sociaal-economische en postmaterialisti-
sche strijdpunten, maken het aannemelijk dat de posities van Nederlandse kiezers
en partijen op een links-rechts dimensie een redelijk adequaat beeld geven van hun
standpunten over belangrijke strijdpunten. Daarom zal in dit hoofdstuk het onder-
zoek naar ideologische oriëntaties beperkt blijven tot de invloed van de links-rechts
dimensie op stemgedrag.



143

8.3 Ideologische oriëntaties en stemgedrag

Op welke manier spelen ideologische oriëntaties van kiezers een rol bij hun stem-
gedrag? Verwacht wordt dat kiezers een grotere voorkeur voor een partij hebben,
naarmate de standpunten van deze partij meer overeenkomen met de eigen politieke
opvattingen. De ideologische links-rechts dimensie fungeert als een kostenbespa-
rend middel in de communicatie tussen kiezers en partijen. Posities op de links-
rechts dimensie zijn een samenvatting van de posities van kiezers en partijen op
strijdpunten. Met kennis van de positie van een partij op deze dimensie kan de kie-
zer de partijstandpunten op de afzonderlijke strijdpunten achterhalen. De posities
van kiezers op de links-rechts dimensie zijn een aanwijzing voor hun ideologische
oriëntaties en tegelijkertijd een indicatie van hun opinies over strijdpunten. De po-
sities die kiezers en partijen innemen op de links-rechts dimensie zijn ruimtelijk
weer te geven als punten op een schaal. We verwachten dat kiezers op die partij
zullen stemmen die zich het dichtst bij hun eigen positie bevindt. Dit type van
stemgedrag wordt ook wel kortste-afstand stemgedrag genoemd. Om te kunnen
stemmen op basis van de kortste-afstand, moeten kiezers de partijen en zichzelf op
een links-rechts schaal kunnen plaatsen. Een ruime meerderheid van het electoraat
blijkt inderdaad in staat de grote partijen te plaatsen op een links-rechts schaal.
Daarnaast blijken vele kiezers zichzelf te omschrijven in termen van links en rechts
als wordt gevraagd naar hun politieke opvattingen. Uit eerder onderzoek is geble-
ken dat een groot deel van de Nederlandse kiezers inderdaad stemt op de partij die
naar hun waarneming het dichtst staat bij de eigen positie op de links-rechts dimen-
sie (Van der Eijk en Niemöller 1983). Het onderzoek naar kortste-afstand stemge-
drag wordt hier beperkt tot kiezers van de christen-democratische partijen, de Pv-
dA, de VVD en D66. Alleen voor deze partijen zijn gegevens beschikbaar over de
posities op de links-rechts dimensie en op strijdpunten. De kiezers van de genoem-
de partijen vormen in de periode 1971-1998, 80 tot 90% van alle kiezers.
Op basis van een geconstateerde afname van de binding van kiezers aan zuilen is de
verwachting uitgesproken dat hun politieke opvattingen geleidelijk minder worden
bepaald door hun sociale achtergrond. Met het proces van ontzuiling zijn in de af-
gelopen decennia de verkiezingscampagnes van partijen sterk veranderd. In de
hoogtijdagen van de verzuiling waren verkiezingen te beschouwen als een soort van
volkstelling van naar sociale klasse en godsdienst te onderscheiden bevolkings-
groepen. Partijen probeerden bij verkiezingen een zo groot mogelijk deel van de
eigen maatschappelijke achterban te mobiliseren. Een competitie tussen partijen om
de stem van dezelfde groep(en) kiezers vond nauwelijks plaats. Als gevolg van de
ontzuiling, kunnen partijen in steeds mindere mate rekenen op de stemmen van een
op sociale klasse of godsdienst gebaseerde vaste achterban. Ook voor andere landen
in West-Europa geldt dat de competitie tussen partijen in toenemende mate wordt
gevoerd om dezelfde groepen van kiezers. Deze meer open competitie zou plaats
vinden aan de hand van partijposities op een omvattende ideologische links-rechts
dimensie (Sani en Santori 1983).
De eerder genoemde veronderstellingen dat de samenhang tussen sociale positie en
politieke opvattingen is afgenomen en de meer open partijcompetitie op de links-
rechts dimensie, leiden tot de verwachting dat links-rechts oriëntaties een grotere en
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meer onafhankelijke invloed hebben gekregen op het stemgedrag van de Neder-
landse kiezer. Tevens kan op basis van het in hoofdstuk 2 beschreven proces van
cognitieve mobilisatie worden verwacht dat beleidspreferenties van kiezers een
grotere invloed hebben gekregen op hun stemgedrag. De bereidheid en het vermo-
gen van kiezers om geïnformeerd deel te nemen aan politieke participatie is toege-
nomen (zie tevens Arends c.s.1997, Voogt c.s. 1998). Ten gevolge van deze cogni-
tieve mobilisatie zouden kiezers in sterkere mate in staat en geneigd zijn om een
eigen opinie te vormen over beleidskwesties en om de standpunten van partijen op
deze kwesties waar te nemen. Als gevolg hiervan zal het belang van ideologische
oriëntaties en opinies over strijdpunten bij het bepalen van de partijkeuze toenemen
(Dalton 1996).

8.4 Ontwikkelingen in de posities van kiezers op de links-rechts dimensie

In welke mate beschouwen kiezers zichzelf als links of rechts en wat voor posities
hebben zij in de afgelopen drie decennia op deze dimensie ingenomen? In de op-
eenvolgende Nederlandse kiezersonderzoeken is respondenten gevraagd zich te
plaatsen op een links-rechts schaal.
In alle verkiezingsjaren blijkt een overgrote meerderheid van de kiezers in staat
zichzelf te omschrijven in termen van links of rechts. Tussen 1977 en 1986 groeit
het percentage respondenten dat zichzelf weet te plaatsen op een links-rechts schaal
van 82% tot 98%. Daarna daalt dit aantal weer enigszins tot 94% in 1998. Figuur
8.2 geeft inzicht in de veranderingen die hebben plaats gevonden in de zelfplaatsing
van kiezers op de links-rechts dimensie. De breedte van de stroken in de figuur
geeft het aandeel van kiezers met een bepaalde positie op de links-rechts dimensie
weer. In alle verkiezingsjaren blijken evenveel linkse als rechtse kiezers aanwezig
te zijn. Binnen het linkse en rechtse blok zijn door de jaren heen wel flinke verande-
ringen waar te nemen. In de periode 1977-1998 blijkt een toenemend aantal kiezers
zichzelf te plaatsen op een gematigd linkse of gematigd rechtse positie. In 1977
beschouwt iets meer dan 40% van het electoraat zichzelf als gematigd links of
rechts (posities 4,5,6 en 7). In de jaren tachtig is het percentage gematigde kiezers
gestegen tot 50%. In de jaren negentig beschouwt ruim 60% van de kiezers zichzelf
als gematigd links of rechts.

Ontwikkelingen in de posities van kiezers op de links-rechts dimensie kunnen ook
worden onderzocht door te kijken in hoeverre kiezers verschillende posities inne-
men op deze dimensie. De polarisatie van kiezers op de links-rechts dimensie wordt
hier bepaald op basis van de spreiding van kiezers op de links-rechts schaal. De
beschikbare data maken het hier mogelijk de periode vanaf 1971 te onderzoeken.55

Figuur 8.3 laat het verloop zien van de polarisatie van kiezers op links-rechts. In de
periode 1971-1977 is sprake van een sterke toename van de polarisatie van kiezers
op de links-rechts dimensie. Na 1977 neemt de ideologische polarisatie van kiezers
geleidelijk weer af. In 1998 blijkt de onenigheid van kiezers op de links-rechts di-
mensie ongeveer op hetzelfde niveau te liggen als in 1971.
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Figuur 8.2 Posities van kiezers op de links-rechts dimensie 1977-1998
(1 is meest links. 10 is meest rechts)
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Figuur 8.3 Polarisatie van kiezers op de links-rechts dimensie
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8.5 De relatie tussen sociale achtergronden en links-rechts oriëntaties

Heeft de afname van de binding van de kiezer aan een bepaalde zuil er inderdaad
toe geleid dat zijn ideologische oriëntaties steeds minder samenhangen met zijn of
haar sociale achtergrond? Figuur 8.4 geeft voor de periode 1977-1998 een beeld
van de veranderingen in de samenhang tussen posities van kiezers op de links-
rechts dimensie en hun sociale klasse en kerkelijke binding.56

In strijd met de verwachting is geen systematische trend waarneembaar in de relatie
tussen sociale klasse en plaatsing op de links-rechts dimensie. De sterkte van de
samenhang tussen de twee kenmerken schommelt over de gehele periode rondom
de waarde 0,1.57

Dit betekent dat kiezers van een hogere sociale klasse gemiddeld wat rechtser zijn
dan kiezers van een lagere sociale klasse. Figuur 8.4 laat verder zien dat links-
rechts oriëntaties van kiezers in steeds mindere mate samenhangen met hun kerke-
lijke achtergrond. In 1977 heeft de sterkte van de samenhang tussen kerkelijke bin-
ding en links-rechts plaatsing een waarde van bijna 0,4. De positieve samenhang
geeft aan dat naarmate kiezers meer kerkelijk gebonden zijn, zij gemiddeld een
meer rechtse plaats innemen op de links-rechts schaal. In 1998 is de samenhang
tussen beide kenmerken gedaald tot 0,2.
Samengevat lijkt in de periode 1977-1998 inderdaad sprake te zijn van een afname
in de mate waarin links-rechts oriëntaties van kiezers bepaald worden door hun so-
ciale achtergrond. Dit betreft echter alleen de kerkelijke binding van kiezers.

Figuur 8.4 De relatie tussen sociale klasse, kerkelijke binding en positie op de links-
rechts dimensie 1977-1998
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8.6 Het belang van de links-rechts dimensie voor stemgedrag 1971-1998

Welke veranderingen zijn in de afgelopen dertig jaar opgetreden in het belang van
links-rechts oriëntaties voor het stemgedrag van de kiezer? Om het belang te bepa-
len van ideologische oriëntaties voor stemgedrag, dient rekening te worden gehou-
den met de oorzakelijke volgorde van de factoren in het verklaringsschema van
figuur 8.1. Dit betekent dat de samenhang tussen de links-rechts dimensie en stem-
gedrag dient te worden gecontroleerd voor factoren die van invloed zijn op links-
rechts oriëntaties en op stemgedrag. Dit zijn de factoren sociale klasse, kerklid-
maatschap en frequentie van kerkbezoek. Het belang van ideologische oriëntaties
voor stemgedrag kan worden onderzocht in termen van effecten op stemgedrag en
in termen van de bijdrage aan de verklaarde variantie in stemgedrag. Beide aspecten
van links-rechts oriëntaties worden hier onderzocht. De reden hiervoor is dat een
groot effect van links-rechts op stemgedrag niet noodzakelijkerwijs samengaat met
een grote bijdrage van links-rechts aan de verklaring van stemgedrag.58

Figuur 8.5 geeft een overzicht van de trend in het effect op stemgedrag van de posi-
tie op de links-rechts dimensie als wordt gecontroleerd voor de effecten van sociale
klasse en religie.59 Het effect is hier gedefinieerd als de invloed van de afstand tus-
sen de links-rechts positie van een kiezer en een partij op de geneigdheid op deze
partij te stemmen (zie appendix B na hoofdstuk 10 voor een meer exacte omschrij-
ving van deze effecten). In de periode 1971-1989 is sprake van een toename van het
effect van de links-rechts dimensie op stemgedrag. Dit effect stijgt van 0,77 in 1971
tot 1,00 in 1989. Na 1989 neemt het links-rechts effect enigszins af tot een waarde
van 0,92 in 1998. Samengevat is voor de periode 1971-1998 sprake van een toena-
me van het effect van de links-rechts dimensie op stemgedrag.

Figuur 8.6 geeft een weergave van de trend in de door links-rechts oriëntaties ver-
klaarde variantie in partijkeuze.
In 1971 verklaart de links-rechts dimensie naast het verzuilingsmodel 8% van het
stemgedrag. Daarna neemt het belang van de links-rechts dimensie sterk toe tot
meer dan 20% in 1986. Na 1986 neemt de bijdrage van links-rechts aan de verkla-
ring van partijkeuze weer structureel af tot 9% in 1998.
Samengevat is sprake van een stijging in de periode 1971-1986 en een daling in de
periode 1986-1998 van het belang van links-rechts voor de verklaring van stemge-
drag. In figuur 8.5 hebben we gezien dat na 1986 de effecten van links-rechts posi-
ties op stemgedrag ongeveer gelijk zijn gebleven. Hoe kunnen we voor de periode
na 1986 de discrepantie in de trends van stemeffecten en verklarend vermogen van
de links-rechts dimensie verklaren? Een belangrijke verklaring is de afgenomen
polarisatie van kiezers op de links-rechts dimensie na 1986. Als kiezers in toene-
mende mate eenzelfde positie in nemen op de links-rechts dimensie, kan deze di-
mensie in steeds mindere mate verklaren waarom kiezers op verschillende partijen
stemmen. Tegelijkertijd heeft de afnemende groep van kiezers met een uitgespro-
ken linkse of rechtse positie nog steeds een sterke voorkeur voor een uitgesproken
linkse of rechtse partij.
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Figuur 8.5 Effecten van de links-rechts positie op stemgedrag 1971-1998

Figuur 8.6 Variantie in stemgedrag verklaard door de links-rechts positie 1971-1998
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8.7 Politiek informatieniveau en het belang van links-rechts voor stemgedrag

In paragraaf 8.3 is de verwachting gesteld dat naarmate kiezers meer bereid en in
staat zijn om politieke informatie tot zich te nemen, beleidspreferenties een grotere
rol spelen bij het bepalen van de partijkeuze. Is dit ook daadwerkelijk het geval? De
bereidheid tot het gebruik maken van politieke informatie, wordt hier gemeten door
de mate waarin respondenten zeggen geïnteresseerd te zijn in politiek. Hun vermo-
gen tot het opnemen van politieke informatie wordt gemeten aan de hand van het
opleidingsniveau, behaald door respondenten. Figuur 8.7 geeft voor de verkie-
zingsjaren vanaf 1977 een weergave van het effect van de links-rechts dimensie op
stemgedrag (gecontroleerd voor sociale kenmerken) bij kiezers met een verschil-
lend opleidingsniveau. Bij opleiding is een onderscheid gemaakt tussen kiezers met
een scholing tot en met MAVO-niveau en kiezers die hoger dan het MAVO-niveau
geschoold zijn.

Figuur 8.7 Opleiding en het effect van de links-rechts positie op stemgedrag 1977-1998

Figuur 8.7 maakt duidelijk dat in de meeste verkiezingsjaren bij kiezers die hoger
opgeleid zijn de overeenstemming tussen een kiezer en een partij op de links-rechts
dimensie een aanmerkelijk groter effect heeft op een voorkeur voor deze partij dan
bij kiezers die lager zijn opgeleid.60 In 1981 en 1989 zijn de verschillen tussen lager
en hoger opgeleiden vrij gering. Uit analyses blijkt verder dat in de meeste onder-
zochte jaren het effect van de links-rechts dimensie op stemgedrag substantieel
groter is bij kiezers die tamelijk tot zeer geïnteresseerd zijn in politiek dan bij kie-
zers die geen politieke interesse hebben.61 Zijn links-rechts oriëntaties belangrijker
voor de verklaring van stemgedrag naarmate kiezers hoger opgeleid zijn en meer
geïnteresseerd zijn in politiek? Bij analyses van stemgedrag is het mogelijk een
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onderscheid te maken tussen drie categorieën van opleiding en politieke interesse.
Bij opleiding wordt een onderscheid gemaakt tussen kiezers met een scholing tot en
met MAVO-niveau, kiezers met een scholing hoger dan MAVO-niveau tot en met
VWO-niveau en kiezers met een opleiding op HBO of universitair niveau. Verder
wordt een onderscheid gemaakt tussen kiezers met een lage, een matige en een hoge
politieke interesse. Figuur 8.8 geeft voor de lager en hoger opgeleide kiezers inzicht
in wat de links-rechts dimensie toevoegt aan de verklaarde variantie in stemgedrag
naast het verzuilingsmodel. De figuur laat zien dat in de meeste verkiezingsjaren
het verklarend vermogen van de links-rechts dimensie aanmerkelijk groter is bij
kiezers met een opleiding op HBO of academisch niveau. Een uitzondering is het
verkiezingsjaar 1989 waarin de verschillen tussen lager en hoger opgeleiden mini-
maal zijn. Analyses voor kiezers met een verschillend niveau van politieke interesse
maken duidelijk dat in vrijwel alle verkiezingsjaren het verklarend vermogen van
de links-rechts positie het grootst is bij kiezers met een hoge mate van politieke
interesse.

Figuur 8.8 Opleiding en de bijdrage van links-rechts positie aan de verklaring van
stemgedrag 1977-1998

Samengevat ondersteunen de hier gepresenteerde analyses de verwachting dat
links-rechts oriëntaties een grotere rol spelen bij het stemgedrag naarmate kiezers
een hoger politiek informatieniveau hebben.
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