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I. P ro b leem ste llin g  en  vraagste llin g
De electorale groei van het Vlaams Blok bracht in Vlaanderen een  stroom  van 

w etenschappelijk  onderzoek  naar rechts-extrem ism e op  gang. Naast verkiezings- 
onderzoek , waarbij vooral het profiel van Vlaams Blokkiezers, hun motieven en 
de wijze w aarop ze voorheen  s tem den  in kaart w erden  gebracht l, w erd  daarbij 
eveneens aandacht besteed  aan de houd ing  van Belgen tegenover m igranten 2, 
aan een  typologie over de  houd ing  t.o.v. het eigen en vreem de volkeren 3 en

1 Swyngedouw M., De keuze van de kiezer. N aar een verbetering van de schattingen  
van verschuivingen en partijvoorkeur bij opeenvolgende verkiezingen en peilingen. Proef
schrift aangeboden tot het behalen van de graad van doctor in de sociale wetenschappen. 
Leuven, Sociologisch Onderzoeksinstituut - KU Leuven, 1989, 333 p.

Billiet J., Swyngedouw M. en Carton A., Stem m en voor Vlaams Blok o f  Rossem. De 
kiezer z e l f  aan het woord. Leuven, Departement Sociologie - KU Leuven, Bulletin nr. 
1992/2 van het ISPO, 1992, 24 p.

Swyngedouw M., Billiet J. en Carton A., Van w aar kom en ze, wie zijn  ze  ? Stemgedrag 
en verschuivingen op 24 novem ber 1991. Leuven, Departement Sociologie - KU Leuven, 
Bulletin nr. 1992/3 van het ISPO, 1992, 47 p.

De Witte H., Racisten of apatici? Een empirische analyse van de politieke en maat
schappelijke opvattingen van kiezers van het Vlaams Blok in 1989 en van de motivering 
van hun stemgedrag, in : Deslé E. en Martens A. (red ), Gezichten van hedendaags ra
cisme. Brussel, VUB-press, 1992, p. 189-218.

Billiet J. en De Witte H., Attitudinal dispositions to vote right wing : the case of ' Vlaams 
Blok", Bulletin nr. 1993/9 van het ISPO, Leuven, Departement Sociologie, 1993, 21 p.

Billiet J., O ndanks beperkt zicht. Studies over waarden, on tzu iling  en politieke veran
deringen in Vlaanderen, Brussel/Leuven, VUB, Press/SOI - KU Leuven, 1993, p. 97-120.

2 Billiet J ., Carton A. en Huys R., m.m.v. Loosveldt G., Vanhoutvinck J. en De Witte H., 
O nbekend o f  onbem ind  ? Een sociologisch onderzoek naar de houding van de Belgen 
tegenover m igranten. Leuven, Sociologisch Onderzoeksinstituut, KU Leuven, 1990,
234 p.

Billiet J., O ndanks beperkt z ic h t , o.c. 1993, p- 59-95.
Billiet J., Stabiliteit en verandering in de attitude tegenover 'vreemdelingen’. In : Swyn

gedouw M., Billiet J., Carton A. en Beerten R. (red.), Kiezen is verliezen. O nderzoek naar  
de politieke opvattingen van Vlamingen. Leuven/Amersfoort: Acco, 1993, p. 147-162.

3 De Witte H. en Billiet J., Eén volk, één leider? Extreem-rechtse opvattingen en stem
gedrag in Vlaanderen. Sam envatting  van de bijdrage aan het sym posium  'Rechtsextre
m ism e : zeepbel o f  tijdbom  ?' van de Nederlandse Vereniging voor Politieke Psychologie 
(NVPP) op 23 novem ber 1990, HIVA/Sociologisch onderzoeksinstituut, KU Leuven, 1990,
10 p. + 6 p. bijlagen.
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aan de wijze w aarop het Vlaams Blok ingebed is in de opkom st van nieuw e waar- 
denoriën ta ties  in onze sam enleving 4. Daarnaast w erd  tevens een  vergelijking 
gemaakt tussen N ederland en  Vlaanderen wat het voorkom en van e tnocen trism e 
en de verklaringen ervoor betreft 5. O nderzoek  over de verspreiding van extreem
rechtse opvattingen o n d e r  de bevolking on tb reek t ech te r  in de hoger geschetste  
onderzoeksm ozaïek. Met deze bijdrage w ensen  wc in deze leem te te voorzien. 
We concen tre ren  ons daarbij op  de volgende onderzoeksvragen :

1. Welke is de  structuur  en de inhoud  van de extreem -rechtse ideologie, en 
in hoeverre  kunnen  we deze terugvinden in Vlaanderen ?

2. In welke mate is dit uiterst-rechtse denken  verspreid in V laanderen?
3. Met welke andere  opvattingen  en politieke gedragingen gaat dit uiterst- 

rechtse denken  sam en ? Meer bepaald  zullen we de sam enhang  nagaan m et (3a) 
de typologie die de  houding  t.o.v. het eigen en  vreem de volkeren in kaart brengt, 
(3 b) het s tem gedrag  bij politieke verkiezingen, en (3 c) een  batterij van opinies, 
zoals volksverbondcnheid , anomie, politieke interesse en  het christelijk geloof.

4. In hoeverre  hangt het extreem -rechtse denken  sam en m et de achtergrond- 
kenmerken  van re sp o n d en ten , zoals hun  leeftijd en scholingsgraad ? Welk sa
m enspel van variabelen levert de  beste  ’verklaring’ op  van rech tsex trem ism e?

Deze vragen w orden  bean tw oord  aan de hand  van een  korte litera tuurstudie  
en een  secundaire  analyse van reeds verzameld materiaal. Vermits dit de  eerste  
analyse van extreem -rechtse d enk bee lden  vorm t in Vlaanderen, beperken  we ons 
in dit artikel tot een  (beschrijvende) exploratie van deze problem atiek.

II. In h ou d  en  stru ctu u r van h et ex treem -rech tse  d e n k e n  : k ort o v er
zich t van d e o n d erzo ek slitera tu u r

Het aantal recen te  studies over rechtsextrem ism e en  extreem -rechtse partijen 
in West-Europa is haast niet m eer bij te h o u d en  6. Hetzelfde geldt voor studies

Billiet J. en De Witte H., Naar racisme neigende houdingen in Vlaanderen: typologie 
en maatschappelijke achtergronden. C ultuur en Migratie, Themanummer, ’racisme’, 1991, 
nr. 1, p. 25-62.

4 Swyngedouw M., Waar voor je  waarden. De opkom st van Vlaams Blok en Agalev 
in de ja ren  tachtig. ISPO-schrift 1992/1, Leuven, Sociologisch Onderzoeksinstituut, De
partement Sociologie/ISPO, KU Leuven, 1992, 86 p.

5 Billiet J., Eisinga R. en Scheepers P., Ethnocentrisme in de Lage Landen : opinies 
over 'eigen' en ander’ volk in Nederland en Vlaanderen. Sociologische G ids , 1992, jrg.
39, nr. 5 & 6, p. 300-323.

6 Backes U., Extremismus und Populismus von rechts. Ein Vergleich auf europäischer 
Ebene. Aus Politik u n d  Zeitgeschichte. Beilage zu r  W achenzeitung Das Parlament. No
vember 1990, Nr. 9, B 46-47/90, p. 3-14.

De Schampheleire H. en Thanassekos Y. (red.), Extreem rechts in West-Europa. L ’extrême 
droite en Europe de l'ouest. Brussel, VUB-Press, 1991, 407 p.

Duranton-Crabol A-M., LEurope de l'extrêm e droite de 1945 à nos jours. Bruxelles, 
Editions Complexe, 1991, 222 p.

Elbers F. en Fennema M., Racistische partijen  in West-Europa. Tussen na tionale  tra
d itie  en Europese samenwerking. Leiden, Stichting Burgerschapskunde, Nederlands Cen
trum voor Politieke Vorming, 1993, 175 p..

Stouthuysen P., Extreem-rechts in na-oorlogs Europa, Brussel : VUB Press, 1993, 
176 p.
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over extreem -rechts in Vlaanderen in het a lgem een 7 en over - e e rd e r  jou rna
listieke - analyses van het Vlaams Blok H. In de analyses over rechtsextrem ism e 
in W est-Europa w erd en  u iteen lo p en d e  facetten van dit fenom een  belicht, zoals 
de  ontw ikkelingen van deze organisaties en partijen 9, de  s tan d p u n ten  en  ideo
logie ervan 10, h u n  p ropaganda  l l , de  maatschappelijke basis van deze politieke 
partijen en de m otieven van het electoraat om ervoor te s tem m en 12.

Vander Velpen J., D aar kom en ze  aangemarcheerd. Extreem-rechts in Europa. Ber- 
chem, Epo, 1992, 245 p.

7 Van Doorslaer R. (red.), H erfsttij van de 20ste eeuw. Extreem-rechts in Vlaanderen  
1920-1990. Leuven, Kritak i.s.m. het Navorsings- en Studiecentrum voor de Geschiedenis 
van de Tweede Wereldoorlog, 1992, 160 p.

Verlinden P., Morfologie van de uiterst-rechtse groeperingen in België, Res Publica. 
Band XXIII, 1981, nr. 2-3, p. 373-407.

Verlinden P., Morfologie van extreem rechts binnen het Vlaams-Nationalisme. In : De 
Schampheleire H. en Thanassekos Y. (eds.), Extreem rechts in West-Europa. Brussel, VlIB
Press, 1991, p. 235-245.

Vos L., De rechts-radicale traditie in het Vlaams-nationalisme. W etenschappelijke Tij
d in g en , 1993, nr. 3, p. 129-149.

Zie ook: De Witte H., Vormt extreem-rechts een gevaar voor de democratie? Een con
frontatie van de politieke denkbeelden van het Vlaams Blok met deze van haar kiezers. 
Bijdrage aan het project 'Democratie op het einde van de XXste eeuw ’ van de Koninklijke 
Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten.

8 Zie o .m.: Van Eycken F. en Schoeters S., Het Vlaams Blok m archeert. Deurne, Im
print, 1988, 111 p.

Gijsels H. en Vander Velpen J., Het Vlaams Blok 1938-1988. Het verdriet van Vlaan
deren. Berchem, EPO, 1989, 172 p.

De Moor F. (red.), In  het blok. Een Knack-enquête. Zellik, Roularta Books, 1992, 
120 p.

Gijsels H., Het Vlaams B lok , Leuven, Kritak, 1992, 308 p.
9 Maolain C.O., The radical right, a w orld directory'■ Essex, Longman House, 1987.
Stoss R., Die extrem e Rechte in der Bundesrepublik, Entwicklungen, Ursachen, Gegen

m assnahm en. Opladen, Westdeutscher Verlag, 1989.
Van Donselaar J., Fout na de oorlog. Fascistische en racistische organisaties in Neder

la n d  1950-1990. Amsterdam, uitgeverij Bert Bakker, 1991, 249 p.
10 Gress F., Jaschke H.G. en Schoenkaes K.: Neue Rechts u n d  Rechtextrem ism us in  

Europa, Bundesrepublik, Frankreich, Grossbrittanien. Opladen Westdeutscher Verlag, 1990
Gijsels H., o.e.,

11 Loch D., Der schnelle Aufstieg des Front National, Rechtsextremismus im  F rankre ich  
der 80er fahre. Muenchen, Tuduv-Verlagsgeschellschaft, 1991.

12 Klaer K.H., Ristau M., Schoppe B. en Stadelmaier M., Die Waehler der extremen  
Rechten I : Weder verharmlosen noch daem onisieren. Bonn, Demokratische Gemeinde - 
Vorwaerts Verlag, 1989.

Klaer K.H., Ristau M., Schoppe B. en Stadelmaier M., Die Waehler der extrem en Rech
ten I I . Die neue Rechte, d ie M aennerparteien. Bonn, Demokratische Gemeinde - Vor
waerts Verlag, 1989.

Klaer K.H., Ristau M., Schoppe B. en Stadelmaier M., Die Waehler der extrem en Rech
ten III: Sozia lstruktur u n d  Einstellungen von W aehlem  rechtsextremer Parteien. Bonn, 
Demokratische Gemeinde - Vorwaerts Verlag, 1989.

Stoss R., Die Republikaner, woher sie kom m en, was sie wollen, wer sie waehlt, was 
zu  tu n  ist. Koeln, Bund Verlag GmbH, 1990.

Scheepers P., Eisinga R., Lammers J., Het electoraat van de Centrum Partij/Centrum 
Democraten in de periode 1982-1992. Mens en Maatschappij, 1993, jrg. 68, nr. 4, p. 
362-385.
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Hen vergelijking van de ideologie van dergelijke partijen en  organisaties toont 
aan dat m en globaal genom en  vijf co m p o n en ten  kan ondersche iden  in het rechts
extrem ism e 13: racisme, ex treem  volksnationalisme, het le iderschapsprincipe, de 
verw erping van de  parlem entaire  dem ocratie  en  de verw erping van alles wat 
’links’ is. Met racisme w ord t het geloof in de erfelijke superioriteitsverschiUen 
tussen  rassen bedoeld , w aardoor er - in ex trem e vorm - een  op  biologische g ro n 
den  gebaseerde  ongelijkheid ontstaat tussen diverse volkeren 14. Deze visie ver
wijst naar de  rastheorieën  die in Nazi-Duitsland w erden  gehuldigd. Het h e d e n 
daagse extreem -rechtse denken  sluit daarbij aan d o o r  de erfelijke superiorite it 
van het blanke ras te bek lem tonen , en d o o r  te pleiten voor het veilig stellen van 
de zuiverheid van ons ras 15. In een  ex trem e vorm van volksnationalisme  staat 
de doelstelling van een  sterk, verenigd volk w aaraan het individu is o n d e rg e 
schikt centraal. Deze extrem e vorm is typisch voor de staatsopvatting van zowel 
het Duits Nazisme als het Italiaanse fascisme 16 en  w ord t ook  heden  nog ver
dedigd d o o r  extreem -rechtse g roeperingen  in Vlaanderen 17. Het geloof in de 
noodzaak van een  sterk leiderschap vormt de kern van het leiderschapsprincipe. 
Dit principe w ord t gecom bineerd  met het afwijzen  van de parlementaire demo
cratie: enkel van een  ’sterke le ide r’ w ord t een  oplossing van onze m aatschap
pelijke p rob lem en  verwacht. Hen dem ocratisch gekozen parlem ent w ord t daar
voor als een  te zwak en  te inefficiënt bestuurssysteem  beschouw d. Deze an tide 
mocratische en anti-parlem entaire  instelling w ord t eveneens gekoppeld  aan een  
anti-pluralistische opstelling. Dit uit zich vooral in het bestrijden van de poli
tieke tegenhanger. Naast een  u itgesproken  anti-socialisme en  anti-com m unism e 
impliceert dit tevens het geloof dat onze sam enleving misleid en  onderm ijnd  
w ord t d o o r  links-georiënteerde organisaties, zoals de  vakbeweging, progressieve 
leerkrachten en linkse journalisten 18.

Deze vijf centrale  co m p o n en ten  van het uiterst-rechtse den k en  (racisme, ex
treem  volksnationalisme, het leiderschapsprincipe, anti-parlem entarism e en  een  
anti-linkse instelling) verwijzen naar éénzelfde basiswaarde : het geloof in de fun-

13 Hagendoorn L. en Janssen J., Rechtsomkeer. Rechtsextreme opvattingen bij leer
lingen van m iddelbare scholen. Baarn, Amboboeken, 1983, p. 74-79.

Falter J.W. en Schumann S., Affinity towards right-wing extremism in Western Europe. 
West European Politics, Vol. 11, April 1988, nr. 2, p. 101.

Gress et al., o.c.
Van Holsteyn J. en Mudde C., Voorzichtig omspringen met het begrip rechts-extre- 

misme ! Nam ens, Jrg. 7, Afl. 4, 1992, p. 19-23.
Zie ook: De Witte H., Extreem-rechts zegt niet wat het denkt. Bareel. Dossier uiterst- 

rechts in Vlaanderen. September 1993, jrg. 14, nr. 55, p. 10-16.
14 Hagendoorn L. en Janssen J., o.e., p. 74.
Hagendoorn L., Rechtsextreem activisme, dreiging of fictie? Sociale W etenschappen, 

27c jrg., 1984, nr. 4, p. 369.
15 Zie bijv.: Verlinden P., o.e., 1981, p. 389 
Maolain, o.c.

16 Roe R.A., Links en Rechts in een empirisch perspectief Een onderzoek naar de  
dim ensiona lite it van po litieke  a ttitu d en  onder studenten. Amsterdam, Swets en Zeitlin-
ger, 1975, p. 53-56.

17 Zie b.v.: Verlinden P., o.e., 1981, p. 384-389.
Gijsels, o.c.

18 Zie b.v.: Gijsels, o.c.
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clámentele ongelijkheid van individuen, g ro ep en  en volkeren l9. Het is dan  ook 
niet verw onderlijk  dat u itspraken w aarm ee deze aspecten  w erd en  geopera tio 
naliseerd na factoranalyse op  één  dim ensie  blijken te laden, w aarna er een  b e 
trouw bare  schaal m ee kan w o rd en  gevorm d 2(). Het uiterst-rechtse denken  zoals 
het hoger w erd  om schreven mag dus als éénd im ensionaal w o rd en  beschouw d.

III. Een ex p lo ra tie  van h et u iterst-rech tse  d e n k e n  in  V laanderen  : o n 
d e r z o e k so p z e t

De hogerverm elde onderzoeksvragen  w o rd en  bean tw oord  via een  secundaire  
analyse van een  postenquê te , w aarover reeds e e rd e r  w erd  gepubliceerd  21. Deze 
p o s ten q u ê te  vorm de een  vervolg op  het onderzoek  'O nbekend  of onbem ind  ? 
Een sociologisch onderzoek  naar de  houd ing  van de Belgen tegenover m igran
te n ’ 22, dat in het najaar van 1989 w erd  uitgevoerd. De tw eetraps toevalssteek- 
p ro e f  van dat onderzoek  bevatte voor Vlaanderen 664 kiesgerechtigden tussen
18 en  75 jaar en  was rep resen ta tie f  voor de Vlaamse bevolking wat betreft de 
verdeling naar geslacht, leeftijd en stem gedrag  bij de  Europese verkiezingen van 
juni 1989. In het voorjaar van 1991 w erden  de Vlaamse geïnterview den die zich 
bere id  h ad d en  verklaard om in de toekom st nogmaals aan het onderzoek  deel te 
nem en  (n = 634) o p n ieu w  b en ad e rd  m et een  postenquê te . Van hen  s tuu rden  
444 re sp o n d en ten  deze e n q u ê te  ingevuld terug. Dit vormt een  respons van 70%. 
De re sp o n d en te n  die de p o s ten q u ê te  bean tw oordden , verschilden niet signifi
cant van de  oorspronkelijke s teekproef  wat hun  leeftijd, geslacht, opleid ings
niveau, stem gedrag en  overige achtergrondvariabelen betreft. Geïnterviewden met 
een  iets positievere houd ing  t.o.v. m igranten  w aren  licht oververtegenw oordigd 
o n d e r  hen  die aan de p o s ten q u ê te  dee lnam en , doch beide steekproeven  ver
schillen ook  m.b.t. deze opinievariabelen niet significant van elkaar.

19 Hagendoorn L., en Janssen J., o.e., p. 74 ; voor een empirische validering hiervan, 
zie o .m.:

Billig M. en Cochrane R., Values of British political extremists and potential extre
mists: a discriminant analysis. European Journal o f  Social Psychology, Voi 9, 1979, p. 
205-222.

Cochrane R., Billig M. en Hogg M., British Politics and the Two-Value Model, in : Roke- 
ach M. (ed ), U nderstanding hum an  values: in d iv id u a l a n d  societal. New-York, The
free press, 1979, p. 179-191.

Het is wellicht correcter om te stellen dat in de vier eerstvermelde com ponenten de 
fundamentele ongelijkheid centraal staat. Het vijfde element (’anti-links’) sluit hierbij aan, 
vermits de basiswaarde van de gelijkheid centraal staat in het linkse denken. De instem
ming met de vier eerst vermelde com ponenten van het uiterst-rechtse (ongelijkheids-) 
denken houdt daarom de uitsluiting van de linkse gelijkheidsideologie in zich. Het geloof 
in ongelijkheid gaat overigens ook vaak gepaard met het geloof in de noodzaak van de 
beperking van de vrijheid voor bepaalde groepen in de samenleving, zoals als links be
schouwde organisaties en migranten.

20 Hagendoorn L. en Janssen J., o.e., p. 93-96 
Falter J. en Schumann S., o.e., p. 109.

21 Eisinga R., Carton A. en Lammers J., Nederlanders en Vlamingen over de oorzaken 
van sociaal-economische ongelijkheid tussen allochtonen en autochtonen, Sociologische
G ids, 1992, jrg. 39, nr. 1, p. 4-27.

Billiet J. en Carton A., Etnocentrisme en kerkelijke betrokkenheid. Onze A lm a Mater,
1992, nr. 1, p. 57-89.

Billiet J., Eisinga R. en Schepers P., o.c.
22 Billiet J., Carton A. en Huys R., o.c.
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Aan de vragenlijst, die vragen bevatte over o.m. de levensbeschouwing, ver
klaringen voor de  ongelijkheid tussen m igranten  en  Vlamingen, localisme en  de 
tevredenheid  m et diverse levensaspecten, w erd en  6 korte items toegevoegd, die 
elk één  van de hoger verm elde aspecten  van het uiterst-rechtse denken  indi
ceerden . Over het aspect ’anti-linkse instelling’ w erden  twee uitspraken gefor
m uleerd  : één  over vakbonden  en  één  over de linkse m ed ia ’. De items w erden  
beoo rdee ld  op  een  5 -puntenschaal, die varieerde van 'helem aal m ee e e n s ’ tot 
'helemaal niet m ee e e n s ’. Daarnaast konden  de re sp o n d en ten  tevens aangeven 
dat ze daar 'nog  nooit over hadden  nagedacht' en  e r  dus niet op  konden  an t
w oorden . Alle u itspraken w erden  o n tleen d  (en aangepast) aan het onderzoek  
van H agendoorn  en  Janssen 23. In het vervolg van dit artikel zal zowel gewerkt 
w orden  met gegevens die in het oorspronkelijk  onderzoek  w erd en  verzam eld 
(achtergrondgegevens, stemgedrag, de typologie en enkele opinieschalen) als m et 
gegevens die afkomstig zijn uit de  pos tenquê te . Het totaal aantal re sp o n d en ten  
bedraagt steeds 444.

IV. R esu ltaten

A. Structuur en verspreiding van het uiterst-rechtse denken in Vlaan
deren

In tabel 1 w erd en  zowel de resulta ten  van de factoranalyse als de  beoordeling  
van de 6 rechts-extremisme-items opgenom en . De 6 items corre leren  onderling  
significant met elkaar (gem iddelde Pearson r =  .38) en laden na factoranalyse op  
slechts één  factor die ongeveer de helft van de totale variantie verklaart. Het 
uiterst-rechtse denken  zoals hoger geconceptualiseerd  is dus ééndim ensionaal. 
De 6 items vorm en sam en tevens een  be trouw bare  schaal (C ronbach 's  alpha 
= .79). Zoals blijkt uit de factorladingen, vorm en de u itspraken over het 'zuiver 
h o u d en  van het eigen ras’, de nood  aan een  'sterke leider' en  het aanklagen van 
’volksmisleiding d o o r  linkse journalisten ' de sterkste indicaties van rechts-extre- 
misme. Opvallend genoeg vormt het 'klassieke' biologische racisme dus nog steeds 
een  essentieel o n d erd ee l van het hedendaagse  uiterst-rechtse denken .

Uit tabel 1 blijkt eveneens dat slechts een  m inderhe id  o n d e r  de geïnterview 
den  met de diverse extreem -rechtse s tan d p u n ten  instemt (cfr. de gem iddelden , 
die allen aan de afwijzende kant van de 5-puntenschaal liggen). Toch stem t een  
m inderheid  die varieert tussen ongeveer 10  en  25% m et de afzonderlijke u it
spraken in. De u itspraken over de noodzaak van een  sterke le ider en  over het 
zuiver h o u d en  van het eigen ras kennen  - relatief gesproken  - de  grootse bijval. 
Deze bijval is beperk te r  wat de  overige u itspraken betreft, en vooral m.b.t. het 
anti-parlem entarism e en  het afwijzen van de vakbeweging.

Vermits de diverse items op  be trouw bare  wijze éénzelfde basisdim ensie blij
ken te indiceren, w erden  ze sam engete ld  en  herleid tot een  1 0 -puntenschaal 
(’0 ' =  volledige afwijzing van de schaalinhoud ; ' 1 0 ' =  volledige instem m ing 
erm ee  ; zie tabel 2) 24. Het gem iddelde  van deze rechts-extremismeschaal b e 
draagt 3,87 (standaarddevia tie : 1,89) en  ligt dus aan de «/^/-extreem -rechtse 
zijde van de schaal.

23 Hagendoorn L. en Janssen J., o.c.
24 Indien slechts één itemscore ontbrak, dan werd deze vervangen door het gemid

delde op de 5 overige items. De verdeling van deze ’aangevulde’ schaal is identiek aan 
deze van de niet-aangevulde schaal.



TABEL I

Resultaten van de factoranalyse en beoordeling  van de 6 rechts-extremisme-
uitspraken

Factorla- 
dingen (1)

%
helemaal 
mee eens 

(2)

Gemid
delde (3)

1. We moeten er streng op toezien dat we 
ons ras zuiver houden en vermenging 
met andere rassen tegengaan

.71 25,0 2,63

2. Het belang van het individu is
ondergeschikt aan het belang van het 
volk

.56 16,9 2,66

3. Enkel een sterke leider kan de 
problemen van ons land oplossen

.69 28,3 2,79

4. Het parlement moet afgeschaft worden 
want het lost toch geen enkel probleem 
op

.54 9,7 2,34

5. Vakbonden schaden het algemeen 
belang

.50 12,2 2,42

6. Ons volk wordt voortdurend misleid 
door linkse journalisten bij radio en 
televisie

.65 16,0 2,61

(1) Hr was slechts één factor (eigenwaarde = 2,86), die 47,6% van de totale variantie verklaarde.
(2) Som van ’helemaal mee cens’ en 'mee eens’. Het percentage ’geen antwoord/nog nooit over 

nagedacht’ varieerde van ongeveer 5% (uitspraken 3 en 5) tot 17,5% (uitspraak 2). De som van 
de 5 antwoordmogelijkheden én de ontbrekende antwoorden is 100%.

(3) 5-puntenschaal die varieerde van 1’ ('helemaal niet mee eens’) over ’3’ (‘niet mee eens, niet 
mee oneens’) tot 5’ ( helemaal mee eens’). Bij het berekenen van dit gemiddelde werd - van
zelfsprekend - geen rekening gehouden met de ontbrekende waarden.

O ngeveer 20% van de geïn terv iew den scoort hoger dan  ’5 ’ op  deze schaal en 
stem t dus gem iddeld  g eno m en  m et de  extreem -rechtse inhoud  ervan in. Een 
opvallend hoge score op  deze schaal is ech te r  v o o rb eh o u d en  voor slechts 2 ,2 % 
o n d e r  de re sp o n d en ten  : enkel zij m ogen als werkelijke rechts-extrem isten be
schouw d w orden  wat hun  opvattingen betreft. Iets analoogs w ord t vastgesteld 
w an n ee r  we het aantal keren  opte llen  dat m en het m et elk van deze 6 u itspra
ken ’(helemaal) e e n s ’ was. G em iddeld  genom en  gingen de geïn terv iew den ak
koord  m et 1,08 uitspraken. De verdeling van de re sp o n d en ten  voor deze som- 
maat is ech te r  in sterke mate scheef. Nagenoeg de  helft (46,6%) van de ge ïn ter
viewden wijst immers alle u itspraken van de hand, terwijl 38,7% o n d e r  hen  in
stem t m et één  of twee van de aangeboden  items. O ngeveer 12,2% stem t met 3 
à 4 u itspraken in, en  slechts 2,5% van de geïn terv iew den gaat met m instens 5 
van de 6 uiterst-rechtse u itspraken akkoord. Slechts 0,9% (n =  4) s tem t m et alle 
uiterst-rechtse u itspraken in. Deze percentages liggen niet hoger dan  deze die - 
weliswaar m et andere  m ee tin s tru m en ten  - w erden  vastgesteld in bu iten landse  
onderzoeken . Zo concluderen  Falter en Schum ann in hun  studie op  basis van de 
E urobarom eterpeilingen , dat ongeveer 1,6% van de E uropeanen  als rechts-ex
trem isten  k unnen  w orden  beschouw d 2S. In een  peiling van het N ederlandse

25 Falter J. en Schumann S., o.e., p. 101-102
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TABEL II

Beoordeling van de rechts-extremismeschaal (1)
Score op deze schaal Percentage

respondenten

19,8

^ 2 .5 23,4
> 2 .5  en =^5 41,9
> 5  en ^ 7 .5 17,6
> 7 .5 2,2
Ontbrekende score 14,9
Totaal 100,0

(1) 10-puntcnschaal, die loopt van ’0 ’ (volledige afwijzing van de schaalinhoud) tot 10’ (volledige 
instemming ermee ; dus uiterst extreem-rechts), met ’5’ als neutrale middenpunt.

Sociaal Cultureel Planbureau bleek ongeveer 1% van hen  die gaan s tem m en  en 
3 % van de niet-stem m ers consistent uiterst-rechts te den k en  26.

B. Samenhang m et een typologie d ie de bonding t.o.v. het eigen en vreem
de volkereìi integreert

Elders w erd  een  typologie gerapporteerd , waarbij vier ’op in ie types’ w erd en  
ondersche iden  die van elkaar verschillen wat hun  houd ing  b e tre f txt.o.v. het ei
gen volk en  andere  volkeren 27. Via een  scalogramanalyse van G uttm an  w erd  
aangetoond  dat de  volgende drie opinieschalen  een  cumulatieve s tru c tu u r  ver
tonen  : volksverbondenheid , een  negatieve houd ing  t.o.v. m igranten  en  (biolo
gisch) racisme. Aldus ontstaan  vier op in ie types’. De ’wereldburgers' voelen zich 
weinig of niet betrokken  bij het Vlaamse volk, staan positief t.o.v. m igranten  en 
wijzen een  racistische instelling van de hand. De ’volksverbondenen’ staan posi
tief t.o.v. hun  eigen volk en  com bineren  deze instelling m et een  positieve h o u 
ding tegenover m igranten en  het afwijzen van racisme. De }etnocentristen ' com 
b ineren  een  positieve houd ing  t.o.v. het eigen volk m et een  negatieve houd ing  
t.o.v. andere  volkeren. Zij stellen zich ech te r  niet racistisch op. De 'racisten ' 
com bineren  de visie van de e tn o cen tr is ten ’ met een  (biologisch) racistische in
stelling, zoals deze hoger w erd  om schreven. Bij het u itw erken van deze types 
w erd  tevens veronderste ld  dat deze cum ulatief g eo rd en d e  typologie zou sam en
hangen met extreem -rechtse opvattingen. Het aspect ’racism e’ w erd  immers in 
de typologie ge ïn troduceerd  als indicator van rechts-extremisme. De gegevens 
die in dit vervolgonderzoek w erd en  verzameld laten ons toe om  deze hypothese 
te toetsen.

26 Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Sociale en culturele verkenningen 1990. 
Rijswijk, 1989, p. 17.

27 De Witte H. en Billiet J., o.e.; Billiet J. en De Witte H., o.e..
Zie ook: De Witte H. en Billiet J., A typology of multicultural attitudes. C ontribution  

to the congress 'Christian Universities a n d  European C ulture\ session ’Cultural Depri
vation’, Antwerp, 10-13 November 1993, 8 p.



TAB HL III

Scorcs van de 4 'opinietypes’ op de rechts-extremismeschaal
Opinietype Gemiddelde op de 

10-puntenschaal
1. Wereldburgers 2,44
2. Volksverbondenen 3,30
3. Etnocentristen 4,30
4. Racisten 5,38
Totale groep 3,87
P .0000

Eta .56

Tabel 3 bevat de gem iddelde  score van de vier op in ie types’ op  de rechts- 
extremismeschaal. Uit tabel 3 blijkt dat onze verwachting w ord t bevestigd : de 
schaalscore stijgt nagenoeg  m o n o too n  en enkel het laatste extrem e type (de ra
c is ten ’) scoort gem idde ld  g en o m en  hoger dan  5 ’ op  de rechts-extrem ism e- 
schaal. De sam enhang  tussen deze typologie en de rechts-extrem ism eschaal is 
tevens vrij sterk (eta = .5 6 ;  P < .0 0 0 1 ) .  Uit een  afzonderlijke (hier niet gerap 
po rtee rde)  analyse blijkt dat deze sam enhang  zich tevens voor alle afzonderlijke 
rechts-extrem ism e items voordoet, en dus niet enkel m.b.t. het racisme-item. De 
sam enhang  m et het racisme-item (C ram ers’ V = .4 9 ;  P < .0 0 0 1 )  lag - gezien de 
constructie  van de typologie - immers voor de  hand. De sam enhangen  van de 
typologie met de  overige aspecten  van de uiterst-rechtse ideologie zijn wel zwak
ker dan  deze m et het racisme-item, doch steeds statistisch significant (Cram ers’
V tussen .15 en .39; P telkens < .0 0 0 1 ) .

C. Samenhang m et het stemgedrag
Een belangrijke vraag betreft natuurlijk  de  vraag in hoeverre  het s tem gedrag  

sam enhangt met (eventueel zelfs gedeterm ineerd  w ordt door) uiterst-rechtse denk
beelden . De vaststelling dat m en een  partij als het Vlaams Blok als racistisch of 
zelfs als fascistoïde kan beschouw en  28, w ord t immers al te snel doorgetrokken  
tot het kiezerskorps van deze partijen, w aardoor deze kiezers als racistisch of 
uiterst-rechts w orden  beschouw d 29. Elders w erd  aangetoond  dat de  kiezers voor 
het Vlaams Blok bij de Europese Verkiezingen van 1989 in eerste  instantie uit 
e tnocen trische  m otieven gestem d h eb b en  30. Expliciet racisme of volksnationa
lisme speelde  daarbij geen  rol van betekenis. Een analyse van de stemmotivatie 
bij de  parlem entsverkiezingen van novem ber 1 9 9 1  leverde analoge conclusies 
op  31. Deze vaststellingen d o en  dus verm oeden  dat Vlaams Blokkiezers geen  
rechts-extrem isten zijn, al kan e r  in hun  m idden  wel een  harde kern rechts-ex- 
trem isten aanwezig zijn. Extreem-rechtse d enk bee lden  w erden  tot op  h ed en  ech
ter nog nooit geoperationaliseerd  in verkiezingsonderzoek in Vlaanderen, zodat 
deze stelling pas voor het eerst expliciet getoetst kan w orden  in dit artikel. Het

28 Gijsels, o.c.
29 Van Holsteyn J., En wij dan? De kiezers van de Centrumdemocraten. Socialisme 

en dem ocratie. Juni 1990, nr. 6, p. 158.
30 De Witte H., Racisten of apatici ?, o.c.
31 Billiet J ., Swyngedouw M. en Carton A., o.c.
Billiet J. en De Witte H., 1993, o.c.
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TABEL IV

Uitsplitsing van rechts-extremisme volgens stemgedrag
Stemgedrag Europese 

Verkiezingen juni 1989
Stemintentie 

Nationale Verkiezingen 
najaar 1989

Partij (1) Gemiddelde op een 
10-puntenschaal

Gemiddelde op een 
10-puntenschaal

Agalev 2,89 2,78
SP 3,65 3,63
VU 4,08 4,36
CVP 4,00 4,01
PW 4,40 4,18
Vlaams Blok 4,21 4,68
Blanco/ongeldig 4,44 4,29
Totale groep 3,87 3,87
P .0005 .0000
Eta .26 .29

(1) De aantallen zijn respectievelijk: Agalev (66/71), SP (78/69), VU (32/28), CVP (134/125), PW 
(61/63), Vlaams Blok (23/26), Blanco/ongeldig (21/29).

kleine aantal Vlaams Blokkiezers (n varieert tussen 23 en  26 ; zie tabel 4) vormt 
daarbij ech ter een  obstakel, dat tot voorzichtigheid noop t bij het veralgem enen 
van onze vaststellingen.

Tabel 4 bevat het gem iddelde  van de diverse kiezerskorpsen op  de  rechts- 
extremismeschaal. Zowel het feitelijk s tem gedrag  bij de  Europese Verkiezingen 
van juni 1989, als de  s tem in ten tie  voor de nationale verkiezingen op  het o g en 
blik van het eerste  interview (najaar 19 8 9 ) w erd en  in de analyse opgenom en . 
De beoordeling  van de rechts-extrem ism e-uitspraken g eb eu rd e  1 à 1,5 jaar later. 
Zowel het feitelijk s tem gedrag  als de  s tem in ten tie  hangen  significant sam en m et 
de  score op  de rechts-extremismeschaal (eta respectievelijk .26 en  .29). Wat de 
Europese Verkiezingen betreft vertonen  niet de  Vlaams Blokkiezers, doch de PW- 
kiezers en  zij die blanco of ongeldig  s tem den  de hoogste  scores op  deze schaal, 
terwijl de  Agalev-kiezers (en in zwakkere m ate het SP-kiezerskorps) deze schaal 
het sterkste afwijzen. Alle kiezerskorpsen scoren ech ter  lager dan  het schaalmid- 
den  en  wijzen gem iddeld  genom en  dus de inhoud  van deze schaal van de hand. 
De resulta ten  m.b.t. de  kiesintentie op  het ogenblik van het interview wijken 
hier enigszins van af. Ditmaal scoren de Vlaams Blokkiezers het hoogste  o p  de 
rechts-extremismeschaal, al ligt hun  score ook ditmaal o n d e r  het neutra le  schaal- 
m idden. Opvallend is ditmaal de  - relatief - hoge score van de VU-kiezers, o p 
nieuw  gevolgd d o o r  de blanco (of ongeldige) s tem m ers en  de PW-kiezers. Ook 
hier vertoon t het Agalev-electoraat de  laagste score op  deze schaal. We m ogen 
voorlopig besluiten dat de  Vlaams Blokkiezers inderdaad  niet als rechts-extre- 
misten m ogen w orden  beschouw d. H un scores op  andere  inhoudelijke schalen 
uit dit onderzoek, zoals ’volksnationalism e’ en  ’negatieve houd ing  t.o.v. v reem 
delingen ' liggen immers duidelijk hoger (en aan de positieve schaalzijde) dan
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TABEL V

Verdeling van rechts-extremisten naar stemgedrag (in %) (1)
Partij Europese

verkiezingen
1989

Stemintentie 
najaar 1989

Agalev 6,0 8,5
SP 13,3 12,2
VU 10,8 12,2
CVP 38,6 35,4
PW 20,5 15,9
Vlaams Blok 4,8 8,5
Blanco/ongeldig 6,0 7,3
Totaal 100,0 100,0

(1) Allen die hoger scoren dan ’5’ op de rechts-extremismeschaal worden hier als ’rechts- extre
misten’ beschouwd (n = 88 of 19,8%).

hun  score op de rechts-extremismeschaal 32. Dit s tem t overeen  met de  resul
ta ten  van het ISPO-onderzoek naar de  m otieven om  op  het Vlaams Blok te s tem 
m en 33. Uit de o p en  bevraging van deze stemmotivatie kom en immers (nage
noeg) geen  verwijzingen naar aspecten  van de uiterst-rechtse ideologie naar voor.

De hoger verm elde vaststelling dat slechts ongeveer 2% van de re sp o n d en ten  
als rechts-extremisten kan w orden  beschouwd, relativeert overigens in sterke mate 
de vraagstelling over het uiterst-rechtse karakter van de Vlaams Blokkiezers. Bij 
de  Europese Verkiezingen van 1989 behaalde het Vlaams Blok in Vlaanderen 
immers 6 ,6% van de stem m en, terwijl dit zelfs 1 0 ,3 % bed roeg  bij de  parlem ents
verkiezingen van 1991. Deze percentages overstijgen in sterke mate het aanw e
zige po ten tiee l aan extreem -rechtse  kiezers in de populatie.

Het is overigens niet pe r  definitie zo dat kiezers m et extreem -rechtse d en k 
bee lden  hoofdzakelijk voor het Vlaams Blok stem m en. Dit blijkt uit tabel 5, w aar
bij de  percen tue le  verdeling naar s tem gedrag  gegeven w ord t van zij die boven 
het schaalm idden scoren  op  de rechts-extremismeschaal.

Uit tabel 5 blijkt dat slechts een  kleine m inderheid  van deze (vrij ruim g eo p e
rationaliseerde) ’rechts-extremisten’ op  het Vlaams Blok stem m en, terwijl de mees- 
ten  o n d e r  hen  o p te ren  voor de CVP of de  PW . Een veel striktere omschrijving 
van de g roep  ’rechts-ex trem isten’, w aartoe we enkel hen  rekenen  die met m in
stens 5 van de 6 u iterst-rechtse u itspraken instem m en (d.i. 2,5% van alle re sp o n 
den ten ) ,  levert analoge resu lta ten  op.

D. Samenhang m et andere opvattingen

Om na te gaan m et welke andere  opvattingen rechts-extrem ism e samengaat, 
w erd  de rechts-extremismeschaal gecorre leerd  met een  veelheid aan schalen en 
items die zowel afkomstig zijn uit het eerste  interview als uit de  postenquête .

32 Zie: De Witte H., Racisten of apatici?, o.e., p. 199-202.
33 Billiet J., Swyngedouw M. en Carton A., o.c.
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TABEL VI

Samenhang tussen de rechts-extremismeschaal en andere opvattingen
Schaal (1) Aantal

items
Alpha Pearson-

correlatie
met

rechts
extremisme

(2)
Volksverbondenheid (M) 3 .63 .44
Volksverbondenheid (P) 3 .65 .39
Negatieve houding t.o.v. migranten (M) 6 .79 .52
Negatieve houding t.o.v. migranten (P) 10 .90 .67
Racisme (M) 3 .81 .64
Positieve beeldvorming over (M)
- Vlamingen 8 .81 .24
- Walen 8 .81 n.s.
- Marokkanen 8 .84 -.34
- Turken 8 .84 -.33
- Italianen 8 .77 n.s.
- Zaïrezen 8 .80 -.25

Autoritarisme (P) 6 .74 .72
Christelijk geloof (P) 5 .92 .32
Anomie (M) 4 .77 .45
Politieke machteloosheid (M) 3 .63 .36
Politieke interesse (M) (3) 1 - -.31
Zelfsituering op iinks-rechts’-schaal

(—► rechts; M) (3) 1 - .31
Sociaal lokalisme (P) 8 .82 .36
Cultureel lokalisme (P) 4 .59 .48

(1) Deze schalen zijn zowel afkomstig uit het eerste, mondelinge interview (M), als uit de postcn- 
quête (P).

(2) P steeds < .0 0 1 .
(3) Item i.p.v. schaal.

Deze correlaties w erden  o p g en o m en  in tabel 6 , sam en m et informatie over het 
aantal items en  de alpha-coëfficiënt van de diverse schalen.

Dat rechts-extrem ism e significant sam enhangt met volksverbondenheid , een  
negatieve houding  t.o.v. m igranten en racisme, wekt gezien de inhoud  van de 
schaal (en de hogerverm elde sam enhang  met de typologie die op  basis van deze 
schalen w erd  sam engesteld) wellicht weinig verw ondering. Daarnaast correleert 
rechts-extremisme tevens met een  positieve beeldvorm ing over Vlamingen (cfr. 
de band m et beide schalen voor volksverbondenheid) en  m et een  negatief beeld 
over Marokkanen, Turken en  Zaïrezen. Met het beeld  over Walen en  Italianen 
doe t e r  zich verrassend genoeg  geen  sam enhang  voor. Daarnaast doe t er  zich 
een  positieve sam enhang  voor m et christelijk geloof en  twee aspecten  van loca- 
lisme, waarbij cultureel localisme (de gerichtheid  op  de  lokale leefwereld i.p.v.
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op  de (in ter)nationale) een  sterkere  correlatie laat zien dan  sociaal localisme (de 
sociale inpassing in de bu u rt  waarin m en w oont). Opvallend is dat ook anom ie 
en  politieke m achteloosheid  significant sam enhangen  m et rechts-extremisme. Dit 
strookt m et de  veronderstelling  dat een  gebrek  aan gevoelens van persoonlijke 
contro le  een  rol spelen  bij (zelfs ex trem e aspecten  van) sociaal-cultureel conser
vatisme 34. De sam enhang  m et een  rechtse zelfsituering op  een  links-rechts’- 
schaal kan als validering van de schaal w orden  beschouw d. Daarnaast corre leert 
de rechts-extremismeschaal negatief m et een  zelfbeoordeling over de  m ate w aar
in m en geïn teresseerd  is in politiek. De m eeste  van deze sam enhangen  liggen in 
de lijn van de sam enhangen  die in de onderzoekslite ra tuur w erd en  vastgesteld 
m et de  F-schaal 3S. De opvallend hoge correlatie tussen de rechts-extremismc- 
schaal en de F-schaal (autoritarism e) ligt dan ook in de lijn van de verwach
tingen. De F-schaal w erd  als potentieel-fascism e’-schaal immers geconcip ieerd  
om uiterst-rechtse opvattingen en gedragingen te kunnen  voorspellen 36.

Om  na te gaan in hoeverre  de  sam enhangen  uit tabel 6 een  artefact zijn van 
de expliciete o p nam e  van een  racisme-uitspraak in de rechts-extremismeschaal 
w erd en  alle hoger verm elde schalen eveneens gecorre leerd  m et de afzonderlijke 
u itspraken uit de rechts-extremismeschaal. Uit deze additionele  analyse blijkt dat 
de hoogste correlaties inderdaad  voorkom en met het racisme-item. De overige 
items corre leren  ech ter  eveneens significant m et de diverse schalen uit tabel 6 , 
al liggen deze correlaties wel iets lager dan  deze met het racisme-item. De laag
ste - doch nog steeds significante - correlaties d o en  zich voor m et het item over 
de vakbeweging. We m ogen dus beslu iten  dat de correlaties uit tabel 6 niet als 
een  artefact m ogen w o rd en  beschouw d.

Tot slot w erd  een  factoranalyse van tw eede o rde  uitgevoerd op  een  deel van 
de opin ieschalen  uit tabel 6 (zie tabel 7). Daarm ee w ensten  we de hypothese te 
toetsen  dat rechts-extremisme als een  - weliswaar extreem  - onderdee l van sociaal- 
cu ltureel conservatisme kan w orden  beschouw d. Uit (voornamelijk Nederlands) 
onderzoek  blijkt immers dat zowel een  negatieve houding  t.o.v. m igranten 37 als

34 Deze stelling wordt uitgewerkt in : De Witte H., Verschillen in conservatisme tus
sen arbeiders en bedienden : een interpretatie vanuit het concept persoonlijke controle. 
G edragen Organisatie. Tijdschrift voor sociale-, arbeids- en organisatiepsychologie, 1993, 
nr. 2, p. 57-78.

35 Meloen J., De au torita ire  reactie in tijden van w elvaart en crisis. Een litera tuur
stud ie  (1950-1980) naar de va lid ite it van het begrip 'Autoritaire Persoonlijkheid' en 
naar de sociale, po litieke en economische invloeden op autoritarism e. Amsterdam, Aca
demisch proefschrift, 1983, 289 p.

Meloen J. en Middendorp C., Potentieel fascisme in Nederland. Een analyse van cross- 
sectionele, longitudinale en cohort-data van een autoritairisme-schaal (een verkorte Cali
fornia F-schaal) in representatieve steekproeven uit 1970, 1975, 1980 en 1985.Jaarboek  
van de Nederlandse Vereniging van M arktonderzoekers, 1985, p. 93*108.

36 Meloen J., De autoritaire reactie, o.c.
Meloen J., Hagendoorn L., Raaijmakers Q. and Visser L., Authoritarianism and the Revi

val of Political Racism : Reassessments in The Netherlands of the Reliability and Validity of 
the concept of Authoritarianism bij Adorno et al., Political Psychology, Vol. 9, No 3, 1988,
p. 413-429.

37 Scheepers P., Felling A. en Peters J., Etnocentrisme in Nederland: theoretische 
bijdragen empirisch getoetst. Sociologische G ids, 1989, nr. 1, p. 39.

De Witte H., Conformisme, radicalism e en machteloosheid. Een onderzoek naar de 
sociaal-culturele en sociaal-economische opvattingen van arbeiders in Vlaanderen. Leu
ven, Hoger Instituut voor de Arbeid - KU Leuven, 1990, p. 56-61 en 203-204.
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TABEL VII

Tw eede o rde  factoranalyse op  de opinieschalen
Schalen A B C D E

Rechts-extremisme (P) .80 .81 .79 .69 .64
Racisme (M) .80 /( l ) / ( l ) / ( l ) / ( l )
Negatieve houding t.o.v. migranten (M) .68 .62 /( l) / ( l ) / ( l )
Autoritarisme (P) .77 .80 .83 /( l) / ( l )
Volksverbondenheid (M) .64 .61 .56 .62 /( l )
Christelijk geloof (P) .41 .43 .47 .50 .49
Cultureel lokalisme (P) .62 .65 .66 .69 .74
Percentage verklaarde totale variantie 54 52,8 55,5 54,3 59,4

(1) Niet in de analyse opgenomen.

autoritarism e 38 na factoranalyse tot de  op in ied im ensie  sociaal-cultureel conser
vatisme kunnen  w orden  gerekend. Hetzelfde geldt m b .t. de  christelijke geloofs
overtuiging 39. De sam enhang  tussen deze op in ied im ensie  en rechts-extremis- 
me w erd  ech ter  slechts in één  onderzoek  onderzoch t (én vastgesteld) dat zich 
ech ter  beperk te  tot N ederlandse scholieren 40. Een toets o n d e r  volwassenen in 
Vlaanderen d rong  zich dus op.

Uit tabel 7 blijkt dat rechts-extremisme ook in Vlaanderen een  onderdee l vormt 
van sociaal-cultureel conservatisme : de  7 aan de factoranalyse o n d e rw o rp en  opi- 
nieschalcn leveren immers een  éénd im ensione le  factorstructuur op. Deze factor 
bevat naast rechts-extremisme tevens racisme, autoritarism e en  een  negatieve 
houd ing  t.o.v. m igranten. Dit maakt deze factor verwant aan M iddendorps ’auto- 
ritair-libertair’-dimensie 41 en  aan de  d im ensie  politieke in to le ran tie ’ van de 
Utrechtse sectie Jeu g d s tu d ie s ’ 42. Daarnaast laadt ook volksverbondenheid  en  - 
zoals in N ederland - tevens de schaal christelijk g e lo o f  op  deze factor, wat deze 
factor een  m inder ex trem e inhoud  geeft. De lading van de schaal ’cultureel loka-

38 Meloen J. en Middendorp C., o.e., p. 101; Middendorp C.P., Ideology in Dutch  
politics. The dem ocratic system  reconsidered 1970-1985. Assen, Maastricht, Van Gorcum,
1991, p. 106-115.

39 Felling A. en Peters J., Culturele pluriformiteit in Nederland. Verschillen in cultuur
patroon tussen sociale categorieën en ideologische groeperingen, in : Felling A. en Peters 
J. (red.), C ultuur en sociale wetenschappen. Beschouwingen en empirische studies. Nij
megen, ITS, 1991, p. 251-253.

40 Raaijmakers Q., Arbeidsethos bij schoolverlaters, in: Matthijssen M., Meeus W. en 
Van Wel F. (red.), Beelden van jeugd. Leefwereld. Beleid. O nderzoek, Groningen, Wolters- 
Noordhoff, 1986, p. 146.

41 Zie b.v.: Middendorp C., o.e., p. 135-137.
42 Zie b.v.: Raaijmakers Q., Verrechtsing en politieke intolerantie bij middelbare scho

lieren, in : Matthijssen M., Meeus W. en Van Wel F.(red.), Beelden van jeugd. Leefwereld. 
Beleid. Onderzoek, Groningen, Wolters-Noordhoff, 1986, p. 48-67.

Meeus W., De twee gezichten van het jeugdig conservatisme, in : Matthijssen M., Meeus 
W., en Van Wel F. (red ), Beelden van jeugd. Leefwereld. Beleid. Onderzoek. Groningen, 
Wolters-Noordhoff, 1986, p. 109-127.
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lism e’ is niet geheel verrassend. Tax 43 to ond e  immers reeds e e rd e r  aan dat de 
gerichtheid  op  de  lokale gem eenschap  een  o n d e rd ee l  vormt van sociaal-cultu
reel conservatisme.

Tegen deze analyse kan w o rd en  ingebracht dat het geselec teerde  staal opinie- 
schalen e e rd e r  ex treem  is van inhoud  en  inhoudelijk  in zekere mate met de 
rechts-extremismeschaal overlapt, w aardoor een  hoge sam enhang  (en dus een  
één d im en s io n e le  fac torstructuur) voor de hand  ligt. Zo overlapt de  racisme- 
schaal m et het racisme-item uit de rechts-extremismeschaal, en geldt hetzelfde 
m.b.t. het bek lem tonen  van het belang van een  sterke le ider in de autoritaris- 
meschaal. Om na te gaan in hoeverre  dit de  resu lta ten  in tabel 7 heeft be ïn 
vloed, w e rd e n  diverse factoranalyses u itgevoerd , waarbij telkens één  opinie- 
schaal m inder in de analyse w erd  opgenom en . Eerst w erd  enkel de  racisme- 
schaal uit de  analyse gew eerd , vervolgens de racismeschaal én  de ’negatieve h o u 
ding t.o.v. m ig ran ten ’, enz. (zie kolom B t.e.m. E in tabel 7). Uiteindelijk bleven 
enkel de schalen ’christelijk g e lo o f  en  ’cultureel lokalisme’ over, waarvan m oei
lijk kan w orden  gearg um en tee rd  dat ze reeds in de rechts-extremismeschaal zijn 
vervat. Het resultaat van deze opeenvo lgende  factoranalyses is opvallend ana
loog aan dat van de eerste  factoranalyse (kolom A in tabel 7). Telkens o pn ieuw  
komt er immers een  ééndim ensionele  factorstructuur naar voor, w aarop de schaal 
’rechts-extrem ism e’ een  hoge lading heeft. We m ogen dus beslu iten  dat het re
sultaat in kolom A geen  artefact is van het geselecteerde  staal opinieschalen, 
doch  dat rechts-extrem ism e in V laanderen inderdaad  een  o n d erd ee l vorm t van 
sociaal-cultureel conservatism e 44. Wel valt uit de resu lta ten  in tabel 7 op  dat de 
lading van de rechts-extrem ism eschaal daalt naarm ate  er m eer  ex trem e op in ie
schalen uit de analyse gew eerd  w orden , terwijl de  ladingen van de gem atigde 
schalen (christelijk geloof en  cultureel lokalisme) juist toenem en . Dit du id t er 
wellicht op  dat rechts-extrem ism e een  lagere (doch nog steeds significante) la
ding zou krijgen op  een  factor voor sociaal-cultureel conservatisme, w an n eer  er 
vooral gem atigde schalen in de analyse zo u d en  w o rd en  o p g en o m en  45.

E. Samenhang m et achtergrondkenmerken
Diverse ach te rg rondkenm erken  blijken m et rechts-extrem ism e sam en te han 

gen. De ach te rg rondkenm erken  die he t sterkst m et rechts-extrem ism e sam en
hingen w erd en  gezamenlijk aan een  variantie-analyse o n d erw o rp en , w aarna de 
gem iddelden  via een  m eervoudige classificatie-analyse w erden  h e rb e rek en d  4Ó.

43 Tax B., Waarden, m entaliteit en beroep. Een onderzoek ten behoeve van een sociaal- 
culturele interpretatie van sociaal econom isch milieu. Lisse, Swets & Zeitlinger, 1982, 
p. 84-88.

44 Dit laatste wordt ook aangetoond door de resultaten van een bevraging van een 
heterogeen staal studenten aan de KU Leuven, die een uitgebreide vragenlijst invulden in 
het kader van een onderwijsopdracht van de eerste auteur. Naast dezelfde rechts-extre- 
mismeschaal werd daarbij informatie verzameld over diverse, eerder gematigde sociaal- 
culturele them a’s zoals het traditionele arbeidsethos, conformistische opvoedingswaar
den, seksualiteit en bio-ethische them a’s. Ook in dat onderzoek kwam er één factor voor 
sociaal-cultureel conservatisme naar voor, waarop de rechts-extremismeschaal een hoge 
en significante lading vertoonde.

45 De resultaten van het onderzoek dat in de vorige noot werd vermeld, liggen in de 
lijn van deze verwachting.

46 Nie N.H., Hull C.H., Jenkins J G., Steinbrenner K. en Bent D.H., SPSS, S ta tistica l 
Package fo r  the Social Siences. Second Edition. New York, Mc Graw-Hill Book Company, 
1975, p. 410-418.
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TABEL VIII

Uitsplitsing van rechts-extremisme naar achtergrondvariabelen (1)
Gemiddelde 

vóór 
correctie (3)

Gemiddelde 
na correctie

(3)
Leeftijd
-35 jaar 3,33 3,52
36 t.e.m. 54 jaar 3,65 3,63
55 jaar en ouder 5,27 4,93
P .000
Eta/beta (2) .39 .29
Activiteitsgraad
Beroepsactief 3,5 3,86
Niet-beroepsactief 4,4 3,85
P (9 7 )
Eta/beta (2) .23 .00
Onderwijsniveau
LO of LSB 4,72 4,21
LST, LSA, HSB 3,96 3,93
HST of ASO 3,92 4,13
Hoger onderwijs 2,98 3,3
P .002
Eta/beta (2) .35 .20
Kerkelijkheid
Onkerkelijk 3,3 3,44
Randkerkelijk 4,18 4,2
Onregelmatig praktiserend 3,93 4,07
Kerks 4,13 3,92
P .01
Eta/beta (2) .20 . 16
Welstand
Laag 4,6 4,16
Hoog 3,4 3,69
P .03
Eta/beta (2) .30 .12
R .49
R2 .24

(1) Resultaten van een variantie-analyse, waarna de gemiddelden voor elke variabele via een meer
voudige classificatie-analyse werden herberekend, waarbij de invloed van de overige variabelen 
uit het gemiddelde werd uitgezuiverd.

(2) Eta m.b.t. de resultaten vóór de analyse ; beta m b.t. de resultaten erna.
(3) 10-puntenschaal.

De invloed van de  overige variabelen w erd  dus uit deze h e rb e rek en d e  gem id
de lden  uitgezuiverd. Tabel 8 bevat deze resultaten.
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Uit tabel 8 blijkt dat rechts-extrem ism e vooral m et volgende variabelen sa
m enhang t (in volgorde van belangrijkheid): de  leeftijd (ouderen  scoren m éér 
extreem -rechts), het onderw ijsniveau (lager geschoolden  scoren m éér ex treem 
rechts), de  m ate aan w elstand ( re sp o n d en ten  met een  lagere w elstand scoren 
m éér extreem -rechts), de  activiteitsgraad (niet beroepsactieven  scoren m éér ex- 
trecm-rechts), en  kerkelijkheid (onkerkelijken scoren m inder extreem-rechts). Na 
variantie-analyse vervalt de  invloed van de variabele activiteitsgraad. Daarbij d e 
den  er zich geen significante interactie-effecten voor. De vaststelling dat rechts
extrem ism e vooral bepaald  w ord t d o o r  de variabelen leeftijd, opleidingsniveau 
en kerkelijkheid is conform  met de hoger verm elde vaststelling dat rechts-extre- 
misme een  o n d e rd ee l  uitm aakt van sociaal-cultureel conservatisme. Deze laatste 
d im ensie  w ord t im m ers vooral d o o r  deze drie variabelen ’verklaard’ 47. De vast
stelling dat het w elstandsniveau een  au to n o m e  invloed uitoefent op  de mate 
waarin m en met extreem -rechtse d enk bee lden  instemt is verrassend, en zou kun
nen verklaard w orden  vanuit deprivatiegevoelens. Opvallend is tevens dat de 
vier verm elde ach te rg rondkenm erken  sam en nagenoeg  één  kwart in rechtsex
tremistische opvattingen kunnen  verklaren.

V. S am en vattin g  en  b es lu it
ln dit exploratief opgezette  onderzoek  w e rd e n  op  basis van de onderzoeksli

te ra tu u r  5 aspecten  o n d e rsch e id en  in de extreem -rechtse  ideologie : racisme, ex
treem  volksnationalisme, het le iderschapsprincipe, anti-parlem entarism e en een  
anti-linkse instelling. De gegevens van een  p o s ten q u ê te  in het voorjaar van 1991 
bij een  rep resen ta tie f  staal van de Vlaamse populatie  tonen  aan dat de  6 items 
w aarm ee deze extreem -rechtse  topics w erd en  geïnd iceerd  inderdaad  naar é é n 
zelfde (ééndim ensionale) d im ensie  verwijzen. De instem m ing met de  afzonder
lijke u itspraken  varieert tussen 10  en 25%, en  ongeveer 2 0 % van de ge ïn ter
viewden scoort aan de positieve zijde van de schaal. Zij s tem m en  dus gem iddeld  
g en o m en  m et de  extreem -rechtse  inhoud  ervan in. De harde kern ' ex treem 
rechts d e n k e n d e n  is ech te r  véél kleiner (ongeveer 1 à 2%), en lijkt in Vlaan
d e ren  niet g ro ter  te zijn dan in de m eeste  ons om ringende  landen. De ontw ik
kelde rechts-extremismeschaal hangt op  de verwachte wijze sam en m et een  reeds 
e e rd e r  ontw ikkelde typologie die de  houd ing  t.o.v. het eigen en vreem de vol
keren  integreert. Een uitsplitsing van de rechts-extrem ism eschaal volgens s tem 
gedrag  bevestigt dat de  Vlaams Blokkiezers - globaal g en o m en  - niet als rechts- 
extrem isten  m ogen w orden  beschouw d, zoals reeds gesuggereerd  w erd  in vorig 
onderzoek . Rechts-extremisme blijkt sam en te hangen m et een  groot aantal an
dere  op in ied im ensies en lijkt ingebed in de b red e re  op in ied im ensie  van het so- 
ciaal-cultureel conservatisme. Dit verklaart wellicht ook w aarom  rechts-extremis
me vooral sam enhangt m et de leeftijd, het onderw ijsniveau en de kerkelijkheid 
van de resp ond en ten .

De vaststellingen uit dit ond erzo ek  o n d e rb o u w e n  de stelling dat het belang
rijk is om een  ondersche id  te m aken tussen de kiezers van een  uiterst-rechtse 
partij (zoals het Vlaams Blok) enerzijds en de m ilitanten en verkozen ervan an
derzijds *8. Dit w ord t goed  geïllustreerd d o o r  de resu lta ten  van een  recen te

47 Voor een overzicht van de literatuur, zie : De Witte H., Conform ism e , radicalism e  
en machteloosheid, o.e., p. 21-23 en 139-141.

48 De Witte H., Over de kiezers en de militanten van het Vlaams Blok en de (onder
zoeksvragen die ze oproepen. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, jrg. 8, 1992, nr. 1,
p. 73-75.
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doorlichting van het kiezerskorps van het Vlaams Blok 49. De kans om  op  het 
Vlaams Blok te s tem m en  vergroot immers w an n ee r  het onderwijs- o f  welstands- 
niveau lager is, w an n ee r  de  leeftijd daalt en  w an n ee r  m en  niet-katholiek is qua  
geloofsovertuiging. Uit de  hoger g e rap p o rtee rd e  onderzoeksresu lta ten  blijkt dat 
het instem m en m et uiterst-rechtse opvattingen eveneens sam engaat met een  la
ger opleidings- en  welstandsniveau. Wat leeftijd en  geloofsovertuiging betreft, 
do e t  er  zich ech ter  een  om gekeerde  sam enhang  voor. Het zijn immers juist de 
jongeren  en  de niet-katholieken die er het m inst ex treem -rechtse d en k b ee ld en  
op  na houden .

De vaststelling dat de kiezers van het Vlaams Blok niet als rechts-extrem isten 
m ogen w o rd en  beschouw d impliceert ech te r  niet dat deze partij géén  ex treem 
rechtse partij zou zijn. Zoals elders w erd  uitgewerkt, im pliceert deze vaststelling 
enkel dat deze partij e r  in geslaagd is om zich via haar p ropaganda  als een  niet- 
radicale, populistische partij te profileren, w aardoor ze een  niet-rechtsextremis- 
tisch kiezerskorps wist aan te sp reken  50.

S u m m ary : An ex p lora to ry  stu d y  o f  ex trem e  right-w ing a ttitu d es in  
Flanders in  1 9 9 1

On the basis o f the research literature, five  aspects o f  the extreme right-wing 
ideology» were distinguished : racism , extreme ethnic nationalism , the prefer
ence fo r  a strong leadership, anti-parliamentarianism, and  an anti-left a tti
tude. The data o f  a postal survey> in the spring o f  1991 o f a representative sam 
ple o f the Flemish population in Belgium show that the items with which these 
extreme right-wing topics were operationalized show a one dim ensional struc
ture. About 10% to 25% o f the interviewees agree with the individual items and  
about 20% o f  the subjects scored on the extreme right-wing side o f  the scale. 
Tlje hard core’ o f extreme right-wing respondents is, however, much smaller 
(about 1% to 2%), and  does not seem to be higher in Flanders than in most o f  
the surrounding countries. Tioe right-wing extremism scale developed corre
lates as expected with a previously developed typology that integrates the a tti
tude with respect to autochthons and  allochthons. The analysis confirms that 
the voters fo r  the Vlaams Blok - taken as a whole - may not be considered 
right-whig extremists, as suggested by previous research. Right-wing extremism  
correlates with a large number o f  attitudes and  seems to be embedded in the 
broader opinion dimension o f  socio-cultural conservatism. This may also ex
plain why it is associated prim arily with the age, educational level, and  religi
osity o f  the respondents.

Billiet J., Over de ondraaglijke gespletenheid van het Vlaams Blok. Bareel. Dossier 
uiterst-rechts in Vlaanderen. September 1993, jrg. 14, nr. 55, p. 27-28.

49 Swyngedouw et al., o.e., p. 42-43.
50 De Witte H., Schijn bedriegt. Over de betekenis en de strategie van het Vlaams 

Blok. De Gids op M aatschappelijk Gebied, 85c jrg., nr. 3, maart 1994, p. 243-268.


