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ONDERZOEK UITGELICHT

Er is waarschijnlijk geen politieke activi-

teit die door wetenschappers zo uitvoerig 

is bestudeerd als het stemgedrag bij ver-

kiezingen. Onderzoek heeft veel inzichten 

opgeleverd over factoren die de beslissing 

om wel of niet te gaan stemmen, beïnvloe-

den, zowel op het niveau van de kiezer 

als op het niveau van het politieke stelsel. 

Daarnaast zijn vooral in de Verenigde Sta-

ten veel experimenten uitgevoerd om het 

effect vast te stellen van initiatieven die 

gericht zijn op het bevorderen van de ver-

kiezingsopkomst, zoals folderen of van-

deur-tot-deur ‘canvassen’ door politieke 

partijen. Dergelijke activiteiten kunnen 

zeer divers van aard zijn, maar hebben ge-

meen dat ze duidelijk proberen kiezers te 

mobiliseren. In ons onderzoek hebben wij 

gekeken naar een andere manier waarop 

kiezers gestimuleerd kunnen worden te 

gaan stemmen, namelijk via subtiele beïn-

vloeding. Ons uitgangspunt is het idee dat 

de beslissing om te gaan stemmen of thuis 

te blijven niet alleen wordt beïnvloed door 

wat mensen denken over allerlei factoren 

die gerelateerd zijn aan de verkiezingen, 

zoals de politieke partijen en hun lijsttrek-

kers of de regeringsvorming na de verkie-

zingen, maar ook door psychologische 

processen die niets met politiek te maken 

hebben. Om precies te zijn, verwachtten 

we dat de stemming van burgers – in het 

bijzonder de mate waarin ze in een ‘ac-

tieve’ of ‘passieve’ stemming zijn – van 

invloed is op de beslissing om al dan niet 

te gaan stemmen. Die stemming kan wor-

den beïnvloed door allerlei factoren die 

niet met politiek te maken hebben.

We hebben dat idee getoetst in een ex-

periment voorafgaand aan de gemeente-

raadsverkiezingen in Duitsland. In de ge-

meente Neuenhaus, net over de grens met 

Nederland vlak bij Nordhorn, werden de 

deelnemers (N = 62) aan het experiment 

op hun huisadres bezocht. Daar kregen zij 

een folder over de verkiezingen te lezen, 

waarin behalve allerlei informatie over de 

verkiezingen ook een zogenaamde woord-

zoeker was opgenomen. De ene helft van 

de deelnemers kreeg een woordzoeker die 
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woorden bevatte die associaties oproepen 

met actief zijn (bijvoorbeeld: bewegen, 

springen, rennen), terwijl de andere helft 

een woordzoeker kreeg met woorden die 

associaties oproepen met passief zijn (bij-

voorbeeld: pauzeren, stoppen, relaxen). 

In beide versies werden de actieve of pas-

sieve woorden gecombineerd met een 

aantal neutrale woorden (bijvoorbeeld: 

rivier, lucht, wiel). De deelnemers wer-

den geïnstrueerd de folder te lezen en de 

woordpuzzel te maken. De deelnemers 

namen in het experiment de woorden in 

de woordzoeker bewust waar, maar ze 

brachten die niet in verband met de ver-

kiezingen (dat bleek uit hun antwoorden 

op vragen hierover na afloop). Vandaar 

dat we bij zulke effecten spreken van sub-

tiele beïnvloeding.

We hebben twee hypothesen onder-

zocht over het effect van de woordzoeker 

op het stemmen bij de gemeenteraadsver-

kiezingen. De eerste hypothese luidt dat 

mensen die de actieve woorden te zien 

kregen, een positievere attitude zouden 

rapporteren over het stemmen bij de ge-

meenteraadsverkiezingen. De tweede 

hypothese is dat ze een sterkere intentie 

rapporteren om te gaan stemmen. Beide 

concepten zijn gemeten op basis van een 

aantal indicatoren, die tezamen een be-

trouwbare index vormden. De deelnemers 

die actieve woorden hadden gezien, scoor-

den gemiddeld positiever op zowel de at-

titude-index als op de intentie-index dan 

de deelnemers die de passieve woorden 

zagen. In beide gevallen was de gemid-

delde score ongeveer een half punt hoger 

op een schaal van 0 tot 5. Die resultaten 

steunen de hypothesen en ondersteunen 

het idee dat de beslissing om wel of niet 

te gaan stemmen wordt beïnvloed door 

de mate waarin mensen in een actieve 

stemming zijn. Die stemming kan op haar 

beurt worden beïnvloed door factoren die 

mensen niet bewust in verband brengen 

met de verkiezingen, zoals in dit geval de 

woorden van de woordzoeker.

De vraag rijst uiteraard wat zo’n ex-

periment ons leert over de werkelijk-

heid. Immers, er zullen niet veel kiezers 

zijn die voorafgaand aan de verkiezingen 

een woordzoeker met actieve of passieve 

woorden gaan maken. Maar we hebben 

dit experiment ook niet uitgevoerd omdat 

we in zulke woorden als zodanig geïnte-

resseerd zijn. Het is een manier om de 

relevantie van subtiele psychologische 

processen voor verkiezingsopkomst te il-

lustreren. Het belang van dit experiment is 

dat het laat zien, dat de beslissing om wel 

of niet te gaan stemmen wordt beïnvloed 

door psychologische processen die niets 

met politiek te maken hebben. Bepaalde 

groepen kiezers zijn al sterk gemotiveerd 

om te gaan stemmen, of juist om niet te 

gaan stemmen; bij zulke kiezers zullen 

er weinig effecten te verwachten zijn van 

dergelijke subtiele psychologische proces-

sen. Maar er zijn ook veel kiezers die twij-

felen of ze zullen gaan stemmen, en hun 

beslissing kan afhankelijk zijn van wat er 

in hun leven gebeurt, los van alle politieke 

onderwerpen. Als een zwakke stimulans 

als de woorden in een woordzoeker al een 

effect heeft, hoe sterk zal dat effect dan 

niet zijn bij gebeurtenissen die voor men-

sen veel belangrijker zijn en hun energie-

niveau veel sterker beïnvloeden?

Vervolgonderzoek is nodig om te ach-

terhalen hoelang zulke effecten standhou-

den en in welke mate ze doorwerken in 
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daadwerkelijk gedrag. Toekomstige stu-

dies zouden ook gericht kunnen worden 

op het effect van sterkere stimuli, uiter-

aard zonder burgers in een staat van diepe 

depressie te willen brengen. Het concept 

van een actieve stemming kan ook hel-

pen om resultaten van ander onderzoek 

over de verkiezingsopkomst te duiden. 

Er zijn bijvoorbeeld studies die hebben 

aangetoond dat de hoeveelheid regenval 

van invloed is op de hoogte van de op-

komst. Het zou goed kunnen dat dit effect 

ontstaat door de invloed van de weers-

omstandigheden op de stemming, waar-

bij zonneschijn mensen actiever maakt 

en regen mensen passiever maakt. Een 

andere interessante vraag is hoe derge-

lijke inzichten kunnen worden gebruikt in 

mobilisatiecampagnes. We pleiten er niet 

voor om expliciete oproepen om te gaan 

stemmen voortaan achterwege te laten, 

maar het kan lonen om dergelijke activi-

teiten aan te vullen met innovatieve stra-

tegieën die gebruik maken van inzichten 

over subtiele psychologische processen.
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