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Het electoraat van het Vlaams Blok
De kiezers en hun opvattingen 

P. Scheepers, J. Billiet en H. De Witte

1. Achtergrond

In het midden van de jaren tachtig meende Maolain (1987) nog dat de politieke 
oriëntatie van het Vlaams Blok primair volksnationalistisch was. Gijsels (1992) 
liet daarna evenwel zien dat deze ideologie, zoals die naar buiten wordt gebracht 
door het kaderen de top van de partij, op een groot aantal punten beschouwd mag 
worden als extreem-rechts.1 Dergelijke denkbeelden blijken evenwel slechts mar
ginaal voor te komen onder het electoraat van deze partij: slechts zo’n 5 tot 10% 
van de VB-stemmers blijkt als rechts-extremist aangemerkt te kunnen worden 
(vgl. De Witte 1992; De Witte, Billiet & Scheepers 1994). Daaruit volgt dat een 
groot gedeelte van het VB-electoraat andere motieven heeft om op deze partij te 
stemmen.

Eerdere studies hebben opgeleverd dat ruim 50% van de VB-stemmers desge
vraagd expliciet de migranten-problematiek noemt als motief om op deze partij te 
stemmen. Daarnaast noemt bijna 20% van de VB-stemmers teleurstelling in de 
politiek, bijna 12% noemt protest tegen de gevestigde politiek en ruim 8% noemt 
vernieuwing in de politiek als motief. En tenslotte speelt bij 4% van de VB-stem
mers de communautaire kwestie als motief een rol om op VB te stemmen (Billiet, 
Swyngedouw & Carton 1992; Billiet & De Witte 1995).2

Daarnaast zijn er studies over het sociale profiel van het VB-electoraat (vgl. 
Swyngedouw, Billiet & Carton 1992). Binnen dit electoraat zijn zeer uiteenlopen
de sociale categorieën te vinden. Zo bleken laag opgeleide mensen maar ook men
sen die een hogere technische opleiding hadden genoten, jongeren, onkerkelijken 
en handarbeiders een grotere kans te hebben om op VB te stemmen.

2. Vraagstelling

Deze bevindingen zijn voortgekonien uit exploratieve studies.'' In deze bijdrage 
kiezen we voor een theorie-toetsende opzet. We zullen trachten om de politieke 
voorkeur voor extreem-rechts van de genoemde sociale categorieën te verklaren 
aan de hand van de genoemde en andere politieke opvattingen. De centrale vraag
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is: op grond van welke (politieke) opvattingen hebben bepaalde sociale catego
rieën een grotere kans om op VB te stemmen?

Ter beantwoording van deze vraag zullen we eerdere theoretische inzichten 
trachten te expliciteren om daaruit hypotheses te destilleren over de specifieke ca
tegorieën binnen het electoraat van VB en hun denkbeelden. Daarvoor gaan we te
rug naar studies over het electoraat van de fascistische partijen in de jaren dertig. 
De impliciete veronderstelling hierbij is dat het toenmalige electoraat op een aan
tal punten overeenkomst zou kunnen vertonen met het huidige electoraat. Derge
lijke overeenkomsten zijn vervat in de continuïteitsthese.4

3. Theoretische inzichten inzake het electoraat van 
tascistische en extreem-rechtse partijen

Globaal gesproken zijn er drie theorieën die specifiek gaan over de sociologische 
en psychologische kenmerken van het electoraat van de toenmalige fascistische 
partijen. Deze theorieën zijn vooral gebaseerd op de resultaten van onderzoek dat 
plaatsvond naar aanleiding van het succes van de NSDAP in Duitsland in de jaren 
dertis.

Theorie van (bedreigde) economische belangen -  De meest wijdverbreide these 
op dit terrein stamt van Lipset (1960/1981); vgl. Kater 1983; Childers 1983; Falter 
1991). Hij constateerde dat in 1930 met name de zogenaamde oude en nieuwe mid
denklasse, waarmee kleine zelfstandigen en employees werden bedoeld, op de 
NSDAP stemden. Hij verklaarde deze bevinding met de theorie dat sociale klassen 
op die politieke partij stemmen die claimt de economische belangen van de desbe
treffende sociale klasse te behartigen. Dit zou met name het geval zijn ten tijde van 
sociaal-economische crises. Onder die omstandigheden zouden de middenklassen 
hebben gemeend dat zij hun sociale positie dreigden te verliezen. De NSDAP 
speelde daarop in door te claimen dat zij de belangen van deze sociale klassen be
ter zou behartigen en hun posities weer zou verbeteren. Tegelijkertijd wees deze 
partij de joden aan als zondebok voor de sociaal-economische malaise. Falter 
(1981, 1991) meent dan ook dat deze theorie een ‘theorie van (bedreigde) econo
mische belangen' genoemd mag worden.

In recentere studies naar het electoraat van extreem-rechtse partijen heeft de 
theorie van de economische belangen haar dominante plaats verloren .D esaln ie t
temin zou deze theorie relevant kunnen zijn. Ten eerste omdat de theorie de aan
dacht vestigt op de sociaal-economische omstandigheden waaronder bepaalde so
ciale klassen menen dat hun positie wordt bedreigd hetgeen nu ook voor bepaalde 
sociale klassen het geval zou kunnen zijn. Ten tweede omdat we uit eerder onder
zoek weten dat, zoals destijds de houding tegenover joden van belang was voor het 
al dan niet stemmen op de NSDAP, nu ook de negatieve houding tegenover mi
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granten een rol speelt bij het stemmen op de extreem-rechtse partijen (Mitra 1988; 
Klaeretal.  1989c; Ignazi 1992; Billiet, Swyngedouw & Carton 1992; Billiet & De 
Witte 1995).

Deze theorie zou een verklaring kunnen bieden voor de bevindingen dat juist 
arbeiders en lager opgeleide mensen een politieke voorkeur voor VB uitspreken. 
Deze sociale categorieën ervaren wellicht dat zij een kwetsbare positie innemen 
op de arbeidsmarkt. Mogelijk ervaren zij dat hun positie wordt bedreigd door mi
granten die immers deels op hetzelfde segment van de arbeidsmarkt verkeren. 
Daarom zouden zowel arbeiders als lager opgeleiden zich aangesproken kunnen 
voelen door VB omdat die partij immers uitgesproken anti-migranten standpunten 
inneemt.

Dit zou mogelijkerwijs ook kunnen gelden voor kleine zelfstandigen waarvan 
we eerder hebben vastgesteld dat ook zij zich bedreigd voelen door migranten 
(vgl. Billiet et al. 1992). In Nederland hebben we ten aanzien van deze beroeps
groep vastgesteld dat zij een grotere kans heeft om op extreem-rechts te stemmen 
(vgl. Scheepers et al. 1993, 1994). Maar uit eerder onderzoek in België is gebleken 
dat deze beroepsgroep een veel kleinere kans heeft om op VB te stemmen.

Theorie van symbolische belangen -  Een tweede minder wijdverbreide maar des
alniettemin belangrijke theorie stamt van Arendt (1951) en Bendix (1952), welke 
theorie nadien nader is geëxpliciteerd door met name Kornhauser (1960; Billig 
1978; Falter, 1981, 1991). Bendix opperde dat het electorale succes van de 
NSDAP in 1930 vooral was gebaseerd op de toestroom van mensen die voordien 
nog niet hadden mogen stemmen alsook op de toestroom van mensen die voordien 
geen gebruik hadden gemaakt van hun stemrecht. In tegenstelling tot Lipset meen
de Bendix dat er binnen dit electoraat geen oververtegenwoordiging bestond van 
welke sociale klasse dan ook. Het kenmerkende van dit electoraat zou juist zijn dat 
zij bestond uit een atomistische massa die teleurgesteld was in de politiek. Bendix, 
en nadien Kornhauser, verklaarden deze bevindins met de theorie dat individuenc

die hetzij nog niet zijn geïntegreerd, hetzij al dan niet vrijwillig gedesintegreerd 
zijn geraakt van de sociale en politieke instituties, meer dan anderen geneigd zijn 
om op een politieke partij te stemmen die hun nieuwe integratie-kaders biedt, zo
genaamde ‘substitutes forms of integration'. Dat zou in het bijzonder gelden ten 
tijde van sociaal-economische crises. In dergelijke omstandigheden zouden grote 
categorieën van de bevolking dreigen te verpauperen en zouden integratieve net
werken uiteenvallen waardoor zij ontvankelijk zouden zijn voor ‘nieuwe groeps- 
bindingen\ Volgens deze theorie zouden nog niet geïntegreerde en/of gedesinte
greerde individuen vooral gemotiveerd zijn om op deze partijen te stemmen van
wege het nationalisme dat door die partijen wordt uitgedragen. Dat nationalisme 
zou vooral op symbolische wijze refereren aan nieuwe groepsbindingen en inte
gratiekaders waaraan deze individuen behoefte zouden hebben. O d  srond daarvan
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zou deze theorie een ‘theorie van symbolische belangen’ genoemd kunnen wor
den.

Deze theorie is naderhand ook toegepast op het extreem-rechtse electoraat door 
Scheuch en Klingemann (1967) en verder uitgewerkt door Falter en Schumann 
(1988; vgl. Stöss 1989; Loch 1991). Zij veronderstellen, evenals Bendix, dat het 
electoraat van dergelijke partijen gezocht moet worden onder sociaal en/of poli
tiek gedesintegreerde categorieën. Zij menen dat de desintegratie van sociale net
werken eigen is aan de (post-)industriële samenleving. In de moderne samenle
ving zouden integratieve kaders uiteenvallen omdat individuen immers zowel 
geografisch als sociaal mobieler zijn. Daarom zouden juist deze sociaal gedesinte
greerde individuen gevoelig zijn voorde propaganda van extreem-rechtse partijen 
omdat daarin via nationalistische slogans impliciet gerefereerd wordt aan nieuwe 
integratriekaders. Ook deze theorie zou relevant kunnen zijn met betrekking tot 
het electoraat van VB, omdat in eerdere studies is gebleken dat dit electoraat zich 
ook aangetrokken voelt tot het volksnationalisme dat VB onmiskenbaar uitdraagt
(B il l ie t& D e Witte 1995).6

Deze theorie zou een verklaring kunnen bieden voor de bevindingen dat juist 
onkerkelijken een politieke voorkeur voor VB uitspreken. Deze categorie is im
mers niet meer opgenomen in de integratieve netwerken van kerkelijke instituties, 
hetgeen volgens de theorie van de symbolische belangen tot gevolg kan hebben dat 
men behoefte heeft aan nieuwe integratiekaders. Voorzover onkerkelijken die niet 
vinden, zouden zij gevoelig kunnen zijn voor zogenaamde ‘substitute forms of in- 
tegration' en zich aangetrokken kunnen voelen tot het volksnationalisme van VB.

Hetzelfde zou kunnen gelden voor jongeren die immers nog minder hecht geïn
tegreerd zijn in maatschappelijke instituties dan ouderen voor wie dergelijke inte
gratiekaders worden gevormd door gezin, werk en andere verbanden. Daarom 
zouden onder jongeren wellicht meer individuen te vinden zijn die zich aangetrok
ken voelen tot het volksnationalisme op grond waarvan zij op VB stemmen.

Theorie van psychologische behoeften -  Een derde belangrijke theorie is eveneens 
ontstaan in het begin van de jaren dertig. Toen merkten wetenschappers van de zo
genaamde Frankfurter Schule op dat er veel mensen uit de middenklassen alsook 
veel mensen uit de arbeidersklasse op de NSDAP stemden. Deze laatste bevinding 
was in strijd met de verwachting dat arbeiders ten tijde van economische malaise 
juist in opstand zouden komen. Daarom ging met name Fromm (1929/1983; 1932; 
vgl. Baars & Scheepers 1993) op zoek naar theoretische verklaringen daarvoor. De 
omstandigheden waarin de midden- en de arbeidersklasse verkeerden, zouden 
volgens Fromm hebben geleid tot psychologische reacties waarop de NSDAP zou 
hebben ingespeeld. Die psychologische reacties zouden daarin bestaan dat deze 
sociale klassen enerzijds de behoefte zouden hebben om zich te onderwerpen aan 
machtigen oftewel autoriteiten, belichaamd in de toenmalige politieke leiders; en
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anderzijds de behoefte zouden hebben om (vermeende) machtelozen aan zich te 
onderwerpen, i.c. andere sociale (minderheids-)groepen.

Deze psychologische oriëntatie werd nadien uitgewerkt in de klassieke studie 
van Adornoet al. (1950/1982) en ‘autoritarisme’ genoemd.7 In vele studies nadien 
(vgl. Felling et al. 1986; Eisingaen Scheepers 1989) werd aangetoond dat autorita
risme in sterke mate verantwoordelijk was voor het etnocentrisme dat zo vaak een 
integraal onderdeel uitmaakt(e) van de ideologie en de propaganda van fascisti
sche politieke partijen. Samenvattend zullen wij deze theorie aanduiden als ‘de 
theorie van de psychologische behoeften’.

Ook deze theorie vigeert in recentere studies (Stöss 1990). Men stelt dat de auto
ritaire denkbeelden die door extreem-rechtse partijen veelal impliciet en soms ex
pliciet worden uitgedragen bepaalde sociale categorieën sterk zouden aanspreken, 
mogelijkerwijs met name arbeiders. Dat zou de belangrijkste reden zijn op grond 
waarvan zij zich aangetrokken zouden voelen tot deze partijen. Daarom biedt deze 
theorie een alternatieve verklaring voor de bevindingen dat arbeiders een voor
keur voor VB uitspreken: niet alleen omdat zij etnocentrisch zouden zijn maar ook 
omdat zij zich aangesproken voelen door de autoritaire denkbeelden.

Deze theorie zou eveneens een alternatieve verklaring kunnen bieden voor de 
bevinding dat lager opgeleiden een voorkeur voor VB uitspreken. In empirische 
studies is naar voren gebracht dat autoritarisme in het huidige tijdsgewricht vooral 
het gevolg is van een beperkt perspectief op de sociale werkelijkheid dat zou 
voortkomen uit een beperkte opleiding (Gabennesch 1972; Scheepers et al. 1990). 
Vanwege dat beperkte perspectief zou men zich rigide vastklampen aan conven
tionele normen en waarden (conventionalisme), weinig begrip op kunnen brengen 
voor andersdenken (autoritaire agressie) en zich scharen achter de eenvoudige op
lossingen voor ingewikkelde problemen die door autoritaire leiders worden aan
gedragen (autoritaire submissie). Dit zijn belangrijke aspecten van autoritarisme.

Daarnaast opperde Fromm in een latere studie (1941 /1986) dat met name arbei
ders geteisterd werden door gevoelens van politieke machteloosheid. Met name 
arbeiders hadden aan het einde van de jaren twintig, beginjaren dertig een aantal 
wisselende regeringscoalities zien komen en gaan, zonder dat de sociaal-econo- 
mische problemen werden opgelost, zonder dat zij daarop in belangrijke mate in
vloed hadden kunnen uitoefenen, zonder dat zij de gang van zaken konden begrij
pen. Daardoor was hun vertrouwen in de gevestigde politiek gedaald en waren zij 
bereid hun vertrouwen te schenken aan de politieke nieuwkomer, de NSDAP, die 
claimde de problemen wel op te kunnen lossen. Een soortgelijke bevinding is ge
daan door Van Holsteyn ( 1990) binnen het electoraat van de Nederlandse Centrum 
Democraten. Deze theorie zou ook een alternatieve verklaring kunnen bieden voor 
de bevinding dat met name arbeiders op VB stemmen: vanwege hun gevoelens 
van politieke machteloosheid.

De genoemde theorieën bieden geen directe aanknopingspunten ter verklaring
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van de bevinding dat mensen die een hogere technische opleiding,s hebben geno
ten een grotere kans hebben om op VB te stemmen. De veronderstelling dat ook zij 
zich bedreigd zouden voelen door migranten lijkt nog het meest plausibel, omdat 
deze categorie ook overwegend handarbeid uitoefent. Desalniettemin zullen we 
ten aanzien van deze categorie niet op voorhand hypotheses opstellen.

4. Hypotheses

Op grond van de theorie van de economische belangen zou men kunnen veronder
stellen dat extreem-rechtse partijen vooral in trek zijn bij die sociale klassen en/of 
bij die opleidingscategorieën die menen dat hun scoiaal-economische positie in 
sterke mate wordt bedreigd, in het bijzonder door migranten. Uit eerdere studies 
is naar voren gekomen dat dergelijke gevoelens vooral leven bij handarbeiders 
(vgl. Eisinga & Scheepers 1989). Bovendien is uit eerdere studies gebleken dat 
juist deze sociale klassen in sterkere mate autoritair zijn (vgl. Scheepers et al. 
1990).1' En uit de theorie van Fromm volgt dat juist deze beroepsgroep geteisterd 
zou worden door gevoelens van politieke machteloosheid. Op grond van de theo
rie van de ecnomische belangen zouden we dus tot nagenoeg dezelfde hypotheses 
komen als op grond van de theorie van psychologische behoeften wat betreft de 
categorieën die op VB stemmen: arbeiders en laag opgeleide mensen. Maar de 
theorieën zijn strijdig wat betreft de motieven die de genoemde categorieën zou
den hebben. Samenvattend veronderstellen we dat met name:

1 handarbeiders op extreem-rechtse partijen stemmen
1 a vanwege een negatieve houding tegenover migranten en/of
1 b vanwege autoritaire denkbeelden en/of
1 c vanwege gevoelens van politieke machteloosheid 
en
2 lager opgeleide mensen op extreem-rechtse partijen stemmen 
2a vanwege een negatieve houding tegenover migranten en/of 
2b vanwege autoritaire denkbeelden

Op grond van de theorie van de symbolische belangen zou men kunnen veronder
stellen dat extreem-rechtse partijen vooral in trek zijn bij diegenen die in enige 
mate sociaal gedesintegreerd zijn, oftewel buiten de sociale netwerken staan van 
intermediaire instituties. Daarover bestaan vooralsnog geen empirische gegevens 
in Vlaanderen. Desalniettemin kunnen we op grond van de bovenstaande stelling 
de hypotheses afleiden dat met name die mensen die geen lid zijn van de een of 
andere intermediaire maatschappelijke institutie, zich in sterkere mate dan dege
nen die wel tot een van de instituties behoren, aangetrokken voelen tot het volksna- 
tionalisme. Dit geldt wellicht in enigerlei mate voor degenen die buiten de institu
tie van de kerk staan. Mogelijkerwijs stemmen deze mensen op extreem-rechtse 
partijen omdat die hen via nationalistische slogans nieuwe integratiekaders bie
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den. Dit zou ook kunnen gelden voor jongeren die geen deel (meer) uitmaken van 
een gezin. En dit zou mogelijkerwijs ook voor andere ‘minder geïntegreerde of ge
desintegreerde categorieën' kunnen gelden, maar daarover hebben we geen nadere 
gegevens. Dit leidt al met al tot de hypotheses dat met name:

3 onkerkeli jken op extreem-rechtse partijen stemmen
3a omdat zij zich aangetrokken voelen tot het volksnationalisme
en
4 jongeren op extreem-rechtse partijen stemmen
4a omdat zij zich aangetrokken voelen tot het volksnationalisme

Daarnaast zou verondersteld kunnen worden dat ook die mensen die, al dan niet 
vrijwillig, niet opgenomen zijn in het maatschappelijk leven op extreem-rechtse 
partijen stemmen. Daarvoor bestaan enige empirische aanwijzingen. Zo toonden 
Falteren Schumann (1988 ) aan dat met name werklozen een stemintentie voor ex
treem-rechtse partijen uitspraken. Voor werklozen en voor mensen die anderszins 
afhankelijk zijn van een uitkering geldt wellicht dat zij, mogelijkerwijs omdat zij 
buiten werkverbanden staan, zich sterker sociaal geïsoleerd voelen dan degenen 
die binnen werkverbanden staan. Daardoor zouden ook juist zij zich aangesproken 
voelen door het volksnationalisme.10 Maar voor hen zou evenzeer kunnen gelden

O

dat zij een negatieve houding tegenover migranten hebben omdat die een bedrei- 
ging zouden vormen voor hun kansen op de arbeidsmarkt. Daaruit volgt de hypo
these dat met name:

+

5 werklozen op extreem-rechtse parti jen stemmen
5a omdat zij zich aangetrokken voelen tot het volksnationalisme en/of
5b vanwege hun negatieve houding tegenover migranten

Daarenboven is het mogelijk dat bepaalde combinaties van de bovenstaande hypo
theses een verklaring kunnen bieden voor het stemmen op extreem-rechtse partij
en. Men denke dan met name aan diegenen die op grond van zowel economische 
als symbolische belangen op extreem-rechtse partijen stemmen. Dat zou mogelij
kerwijs kunnen gelden voor bijvoorbeeld onkerkelijke handarbeiders. Dit zou 
evenwel tot een onoverzichtelijke hoeveelheid van hypothesen leiden die lang niet 
allemaal plausibel zijn. In het kader van deze studie laten we al deze hypotheses 
vooralsnog buiten beschouwing.

5. Data

De data zijn verzameld in het kader van het programma Maatschappelijk Onder
zoek waarbinnen grootschalig onderzoek naar politieke houdingen, gedragingen 
en waarden rondom de algemene politieke verkiezingen wordt uitgevoerd. De 
steekproef is samengesteld op grond van een tweetraps aselecte trekking uit het 
Rijksregister van burgers tussen de 18 en 74 jaar oud. In totaal werden 4058 res
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pondenten benaderd waarvan er 2691 (verspreid over 120 gemeenten) bereid ble
ken te zijn om mee te werken aan het interview. Daarvan werden er 2474 in de pe
riode van 25 november 1991 tot eind februari 1992 geïnterviewd. In april 1992 
werden nog eens 217 mensen geïnterviewd.

De totale steekproef bleek strikt genomen niet representatief te zijn voor de ge
hele Vlaamse bevolking naar de combinatie van de kenmerken sekse en leeftijd 
hetgeen ook gold voor de verdeling naar politieke voorkeur. Daarom werd de 
steekproef gewogen op grond van deze kenmerken. Voor gedetailleerde informa
tie verwijzen we naarCarton, Swyngedouw, Billiet en Beerten (1993).

6. Meetinstrumenten

Wat betreft politieke voorkeur werd rechtstreeks aan de respondenten gevraagd op 
welke politieke partij hij/zij had gestemd op 24 november 1991. Daarna is aan de 
respondenten gevraagd waarom, dat wil zeggen op grond van welk motief, zij op 
de desbetreffende partij hebben gestemd. Recentelijk heeft Van Holsteyn (1994) 
gewezen op het belang van dergelijke antwoorden. De antwoorden op deze open 
vraag zijn gecodeerd naar een aantal categorieën, zoals genoemd in de inleiding 
van deze bijdrage.

Om de negatieve houding tegenover migranten vast te stellen werd aan de res
pondenten een lijst met Likert-items voorgelegd met de vraag om aan te geven in 
hoeverre men het al dan niet eens was met deze uitspraken. De uitspraken hadden 
betrekking op de (vermeende) karakteristieken van migranten, op de (vermeende) 
dreiging die uitgaat van migranten, alsook op de sociale en politieke rechten die 
toegekend zouden moeten worden aan migranten. Via confirmatorische factora
nalyse werd getest welke items verwijzen naarde bedoelde dimensie. Zulks bleek 
het geval te zijn voor zeven items (vgl. Billiet & De Witte 1995; Billiet 1993). De 
betrouwbaarheid (Cronbach’s alpha) van deze meting bedroeg .89.

Autoritarisme werd gemeten met zeven items die zijn afgeleid uit de oorspron
kelijke meetschaal van Adomo et al. (1950/1982). Deze meetschaal was reeds in 
eerdere studies gevalideerd bij heterogene steekproeven. Zes items werden in de 
schaal opgenomen (vgl. Billiet & De Witte 1995). De betrouwbaarheid (Cron
bach’s alpha) ervan bedroeg .75 in deze steekproef.

Volksnationalisme werd in dit onderzoek vertaald als het onderschrijven van 
politieke uitspraken die direct verband houden met de Vlaamse positie in de com
munautaire kwestie. Dienaangaande werden aan de respondenten die jonger wa
ren dan 65 jaar uitspraken voorgelegd. Daarnaast werd aan alle respondenten (ook 
aan de respondenten die ouder waren dan 65) een 10-puntsschaal voorgelegd 
waarop de respondenten gevraagd werd zich te plaatsen teneinde zijn/haar opvat
ting kenbaar te maken over de mate van autonomie voor de Vlaamse gemeen
schap. Voor de 18- tot 65-jarigen werd voor de vijf uitspraken via een principale
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factoranalyse nagegaan of de items verwezen naar eenzelfde onderliggende di
mensie, hetgeen het geval bleek te zijn. Vervolgens werd een Likert-schaal opge
steld (Cronbach’s alpha = .77). Aangezien van de vijf items, de meting met de bo
vengenoemde 10-puntsschaal de hoogste lading vertoonde op de eerste principale 
component, kon dit item worden gebruikt om, met een geringe kans op fouten, aan 
de respondenten boven de 65 jaar eveneens een score toe te kennen op de volksna- 
tionalisme-schaal.

Politieke machteloosheid werd gemeten met vijf items die verwijzen naar het 
gebrek aan vertrouwen in politici en de politiek in het algemeen. Ook deze items 
werden geanalyseerd via principale factoranalyse. Op grond daarvan werd vastge
steld dat drie items verwezen naar de bedoelde dimensie. De betrouwbaarheid 
(Cronbach's alpha) bedroeg .75 (vgl. Billiet & De Witte 1995).

De sociale klasse waartoe de respondenten behoorden, werd vastgesteld met 
behulp van de door Erikson, Goldthorpe en Portocarero (1983) samengestelde in
deling van beroepsgroepen. Deze indeling is bedoeld voor internationaal vergelij
kend onderzoek en wordt als zodanig gebruikt (vgl. Ganzeboom, Luykx en Trei- 
man 1989). Mensen die op het moment van het vraaggesprek niet werkzaam waren 
werd gevraagd wat hun belangrijkste dagelijkse activiteiten waren. Op grond 
daarvan kon worden vastgesteld of zij al dan niet werkloos waren of anderszins 
uitkeringsgerechtigd waren; oftewel wat hun belangrijkste activiteit was.

Het opleidingsniveau van de respondenten werd bepaald door rechtstreeks te 
vragen welk het hoogste diploma was dat de respondent had behaald. Op basis 
daarvan werden de respondenten ingedeeld in vijf categorieën: enkel basisonder
wijs (voortaan B.O.), lager secundair (beroeps-, technisch en algemeen vormend) 
onderwijs (voortaan: L.S.O.), hoger secundair technisch onderwijs (voortaan:
H.S.T.O.), hoger secundair algemeen vormend onderwijs (voortaan: H.S.A.O.) en 
tenslotte hoger en al dan niet universitair onderwijs (voortaan: H.O./W.O.). Even
zo kon de leeftijd van de respondent bepaald worden door een rechtstreekse vraag 
naar de geboortedatum. Ook deze variabele werd ingedeeld in categorieën.

7. Analyses

Modellen -  De diverse hypotheses zou men kunnen integreren tot een padmodel 
met daarin een nominale afhankelijke variabele (al dan niet op Vlaams Blok stem
men), metrische intermediaire variabelen (een negatieve houding tegenover mi
granten, vlaamsnationalisme etc.) en nominale onafhankelijke variabelen (be
roepsgroepen, opleidingsniveaus, leeftijdscategorieën). Om een geschikte analy
setechniek te kiezen voor de toetsing van de gestelde hyptheses, zou men zich op 
de eerste plaats kunnen laten leiden door het dichotome karakter van de afhankelij
ke variabele. Dan ligt de logistische regressieanalyse het meest voor de hand om 
dat die juist is ontwikkeld voor dichotome of polytome afhankelijke variabelen.

t
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De problemen die deze techniek met zich meebrengt zijn dat de parameters relatief 
lastig te interpreteren zijn alsook dat ze geen variant kent voor metrische afhanke
lijke variabelen, zoals de intermediaire variabelen in dit model. Daarnaast geldt 
dat bepaalde effecten niet kunnen worden opgesplitst in componenten zoals in de 
padanalyse met lineaire regressie wel mogelijk is. Een techniek die deze ongunsti
ge eigenschappen niet heeft, is een variant van lineaire regressie die zowel ge
schikt is voor metrische alsook voor dichotome of polytonie afhankelijke variabe
len (Lammers & Pelzer 1991; 1992). Dan kunnen evenwel andere problemen ont
staan: schending van de assumpties van normaliteit en homoscedasticiteit alsook 
dat de voorspelde kansen liggen buiten de range van 0 tot 1. Maar in sommige ge
vallen kan men dergelijke schendingen voor lief nemen, bijvoorbeeld wanneer 
beide analyseprocedures niet tot substantieel andere resultaten leiden. Daartoe 
hebben we het volledige model zowel met logistische als met lineaire regressie
modellen benaderd en wel onafhankelijk van elkaar. Voor de logistische regres
siemodellen maakten we gebruik van de procedure LOGIST in SAS. En voor de 
lineaire regressiemodellen maakten we gebruik van een statistisch programma 
dat, evenals multiple regressieanalyse, de relaties kan schatten tussen onafhanke
lijke, intermediaire en afhankelijke variabelen. Het belangrijkste verschil met de 
conventionele regressieanalyse is dat ook REgressie parameters voor NOminale 
afhankelijke VAriabelen kunnen worden geschat (RENOVA, vgl. Lammers en 
Pelzer 1991; 1992).

Zowel in het geval van het logistische als in het geval van het lineaire regressie-
O  O  O  v—

model hebben we een volledig, recursief model geschat. Deze analyses leidden tot 
exact hetzelfde model, dat wil zeggen tot dezelfde selectie van variabelen. O m 
wille van de overzichtelijkheid van de interpretatie van de enorme hoeveelheid pa
rameters presenteren we in deze studie enkel de resultaten van de lineaire regres
siemodellen.

Interpretatie van parameters -  Alvorens de resultaten te bespreken, willen we aan 
de hand van tabel 1 kort stilstaan bij de interpretatie van de parameters die geschat 
worden met RENOVA (vgl. Lammers & Pelzer 1991; 1992). Het algemeen ge-

Km*

middelde in de kolom onder VB geeft het intercept weer, in dit geval is dat het per
centage van de ondervraagde mensen dat in 1991 op deze partij stemde (8,44). Dit 
percentage dient als referentie bij de interpretatie van parameters die horen bij de 
categorieën van de variabelen die in de vergelijking zijn opgenomen. Bijvoor
beeld, het effect van het toebehoren tot de categorie van mensen die enkel basison
derwijs hebben genoten op een stem voor Vlaams Blok (2,21) betekent dat het per
centage stemmers op VB 2,21 % hoger is in deze categorie dan in het algemeen in 
de onderzoekspopulatie het geval is, onder controle van alle andere predictoren in 
de vergelijking. In termen van waarschijnlijkheid betekent dit dat toebehoren tot 
de categorie mensen die enkel basisonderwijs hebben genoten, de kans om op VB
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te stemmen vergroot met ,0221 in vergelijking met de algemene kans van ,0844. 
Effecten van metrische predictoren (rechtsonder in de tabel: NOUT, VLANA, 
AUTO en PML) op de afhankelijke variabele (VB stemmen) kunnen als volgt 
worden geïnterpreteerd: het effect van een negatieve houding tegenover outgroups 
(NOUT) bedraagt 3,04 hetgeen betekent dat naarmate men deze opvattingen meer 
onderschrijft, de kans om op VB te stemmen toeneemt (namelijk met ,0304 per 
eenheid op de gestandaardiseerde variabele NOUT), ondercontrole van alle ande
re predictoren in de vergelijking. Indien we nu constateren dat bepaalde catego
rieën (bijvoorbeeld de lager opgeleiden), een grotere kans hebben om op VB te 
stemmen; en indien we nu constateren dat bepaalde opvattingen (bijvoorbeeld de 
negatieve houding tegenover outgroups), bepalend zijn voor het al dan niet VB 
stemmen; dan kunnen we in de tweede tot en met de vijfde kolom van deze tabel 
constateren of binnen de betreffende sociale categorie deze opvattingen relatief 
sterk aanwezig zijn. De effecten die in deze kolommen staan kunnen namelijk 
worden geïnterpreteerd als het verschil van de voorspelde scores binnen een be
paalde categorie (bijvoorbeeld het toebehoren tot de categorie van lager opgelei
den ) op de negatieve houding tegenover outgroups (namelijk ,27) ten opzichte van 
het algemeen gemiddelde, onder controle van alle andere predictoren in de verge
lijking.11 Deze opvattingen kunnen dan worden beschouwd als ‘het doorslagge
vende m otief  van de desbetreffende categorie om op VB te stemmen. Deze opvat
tingen vormen dan, als het ware, de interpretatie van de bevinding dat deze of gene 
sociale categorie meer kans heeft om op VB te stemmen.

Naast deze kwantitatieve analyses hebben we gebruik gemaakt van de open ant
woorden die de respondenten hebben gegeven op de vraag waarom zij op een be
paalde partij hebben gestemd. Deze antwoorden zijn gerelateerd aan de catego
rieën die zijn genoemd in de hypotheses. Voorzover relevant zullen we deze be
vindingen rapporteren naast de resultaten van de kwantitatieve analyses.

8. Resultaten

Ter beantwoording van de centrale vraag (welke sociale categorieën hebben een 
grotere kans om op VB te stemmen op grond van welke opvattingen) bezien we 
tabel 1. Daarin staan de parameters van het volledige model ter verklaring van het 
al dan niet stemmen op het VB.

Laten we beginnen met hypothese 1. Daarin werd gesteld dat de handarbeiders 
een grotere kans zouden hebben om op VB te stemmen (hypothese 1) vanwege hun 
negatieve houding tegenover migranten (1 a) en/of vanwege hun autoritaire denk
beelden ( lb )  en/of vanwege hun gevoelens van politieke machteloosheid (lc). 
Welnu, handarbeiders hebben, ook in deze multivariate context, inderdaad een 
significant grotere kans om op VB te stemmen (zie tabel 1, zesde kolom: 2,97).
Daarom hoeft hypothese 1 niet verworpen te worden. Ook blijkt dat de negatieve

t
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Tabel I: parameter schattingen van het volledige RENOVA-model (N=269l ), 
* = significante effecten (pc.05)

Nout Vlana Auto pml VB

Alg. gemiddelde 8,44
Hogere managers 15 * 49 -.08 * - ,  1 1 -1,58
Hoofdarbeiders -.14 02 -.06 -.05 -.52
Kleine zelfstandigen ,04 -- 1 1 ,13 .08 -2.63
Handarbeiders ,05 04 .06 ,04 *2,97
Gepensioneerden ,12 -- 35 ,15 ,07 .48
Huisvrouwen *.17 — 19 .08 .00 -1,04
Werklozen ,00 — 24 *-,18 .09 ,31
Scholieren/studenten - , 2 1 21 - .2 1 - ,  16 -4.87
B.O. * *>7 * _ 44 ,05 *,20 *2,21
L.S.O. *  I 1 1 — * _ 15 ,05 *,14 - 3 5
H.S.T.O. - ,0 1 07 ,09 - . 1 0 *2.78
H.S.A.O. - . 1 0 19 ,03 -.08 -.19
H.O.AV.O. *-,39 * 52 *-,18 *-.31 *-3.10
18-24 -,03 — 2 2 *_ 1 -) 1 * “ *-, 16 *7,39
25-29 - 0 8 — 23 *-.30 *-.24 1,58
30-39 * - . 1 2 24 *-,20 *-,08 1.18
40-49 .06 -- 04 *. 16 *, 10 -1.85
50-59 .05 03 * ->-) ,07 * -2.68
60- ,1 1 ♦ 68 *.40 * 1 *-3.83
On kerke lijk ,02 -- 02 * - ,  15 -,06 *5.99
Randkerkelijk *  11 ■ — -- 01 .00 *.05 -.34
Kerkelijk * _  I 1 1 1 02 *,08 -,02 *2,86
Nout # # # *3.04
VI aria # # # * 1.05
Auto # # # # -.18
pml # # # # ,41
Verklaarde variantie 6,78 3,08 8.03 9.14 8,09

Legenda:
Nout Negatieve houding tegenover outgroups, i.c. migranten
Vlana Vlaams-nationalisme
Auto Autoritaire denkbeelden
pml Politieke machteloosheid
VB Stemmen op Vlaams Blok
# niet-gespecificeerde relaties

houding tegenover outgroups in het algemeen bepalend is voor stemmen op VB 
(zie tabel 1, zesde kolom: 3,04). Maar het stemgedrag van handarbeiders kan strikt 
genomen niet worden geïnterpreteerd op grond van hun negatieve houding tegen
over migranten (zie tabel 1, tweede kolom: ,05 ); evenmin op grond van hun autori
taire denkbeelden (vierde kolom: ,06); en evenmin op grond van hun gevoelens 
van politieke machteloosheid (vijfde kolom: ,04). Deze coëfficiënten zijn wel in 
de gepostuleerde richting, hetgeen betekent dat arbeiders inderdaad meer dan ge
middeld de negatieve houding tegenover migranten alsook autoritaire denkbeel
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den onderschrijven en meer dan gemiddeld kampen met gevoelens van politieke 
machteloosheid. Maar geen van deze parameters is significant. Daarmee zijn hy
pothese la, 1 b en 1 c op statistische gronden verworpen.

Op dit punt gekomen lijkt het zinvol om ook de ‘open' antwoorden van arbei
ders over hun motieven om op VB te stemmen in de analyses te betrekken. Uit de 
open antwoorden blijkt dat zo'n 50% van de VB-stemmers de migranten expliciet 
noemt als motief. Maar onder arbeiders die op VB stemden, blijkt dit percentage 
55 te bedragen.12 Daarmee zou hypothese la  worden bevestigd. Het motief in hy
pothese 1c, betreffende politieke machteloosheid, wordt door 20% van de VB- 
stemmers genoemd. Onder arbeiders die op VB stemden is dit percentage ook 20. 
Verwante denkbeelden, zoals protest tegen de gevestigde politici of de vernieu
wing van het politieke bestel, werden door slechts geringe percentages van de ar
beiders die op VB stemden, genoemd. Daarmee lijkt hypothese 1c ook op grond 
van deze open antwoorden, vooralsnog verworpen te moeten worden. Ten aanzien 
van hypothese lb, betreffende autoritaire denkbeelden, kunnen we geen uitspra
ken doen omdat we daar geen eenduidige gegevens over hebben. Wel merken weC r C  < C r

op dat die autoritaire denkbeelden niet spontaan worden genoemd door de VB- 
stemmers.

Vervolgens gaan we naar hypothese 2 met betrekking tot de laag opgeleide 
mensen. In de laatste kolom van tabel 1 blijkt dat de lageropgeleide mensen inder
daad een significant grotere kans (0,0221) hebben om op VB te stemmen. Daar
mee wordt hypothese 2 niet verworpen. Vervolgens blijkt dat hun politieke voor
keur kan worden geïnterpreteerd op grond van hun negatieve houding tegenover 
migranten: deze coëfficiënt is significant en bedraagt ,27 hetgeen betekent dat 
deze opvattingen binnen deze categorie sterker dan gemiddeld leven, hetgeen de 
kans doet toenemen dat men op VB stemt. Daarmee wordt hypothese 2a niet ver
worpen. De analyse van de kopen' antwoorden bevestigt deze bevinding in die zin 
dat 56% van de laag opgeleide mensen die op VB stemmen, expliciet de migranten 
noemt als motief.13 Hypothese 2b inzake de autoritaire denkbeelden onder laag 
opgeleide mensen zou evenwel verworpen moeten worden. Het is weliswaar zo 
dat de lager opgeleide mensen er in sterkere mate dan gemiddeld autoritaire denk
beelden op na houden, maar de betreffende coëfficiënt (,05) is niet significant. 
Maar bovendien is het zo dat autoritaire denkbeelden niet de kans vergroten dat 
men op VB stemt: deze coëfficiënt is niet significant en zelfs negatief (-,02) het
geen betekent dat naarmate men deze denkbeelden sterker onderschrijft, de kans 
om VB te stemmen afneemt.

Hypothese 3 met betrekking tot de kansen van de onkerkelijken om VB te stem
men hoeft, ook in de multivariate context, niet te worden verworpen: zij hebben 
een significant grotere kans dan gemiddeld (,0599) om op VB te stemmen. Maar 
het stemgedrag van onkerkelijken kan niet worden geïnterpreteerd op grond van 
het in hypothese 3a veronderstelde volksnationalisme. Het onderschrijven van het
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volksnationalisme op zich vergroot weliswaar de kans om VB te stemmen (met 
,0105), maar onkerkelijken onderscheiden zich in dit opzicht niet van het alge
meen gemiddelde: de betreffende coëfficiënt (-,02) is niet significant. Bij de open 
antwoorden blijkt dat slechts 3% van de onkerkelijken die op VB stemt, dit motief 
noemt. Daarentegen blijkt dat van de onkerkelijke VB-stcmmers zo’n46%  de mi
granten noemt als motief om VB te stemmen. Al met al dient hypothese 3a te wor
den verworpen.

Hypothese 4 met betrekking tot de kans dat jongeren op VB stemmen hoeft, ook 
in deze multivariate context, niet te worden verworpen: de kans dat zij VB stem
men is significant groter (,0739) dan het algemeen gemiddelde. Maar hun stemge
drag kan niet worden geïnterpreteerd op grond van de opvattingen die in hypothese 
4a aan hen werden toegeschreven, namelijk gevoelens van volksnationalisme: dat 
onderschrijven zij in mindere mate dan gemiddeld (-,22). Dat blijkt ook uit de 
open antwoorden: slechts 2% van de jonge VB-stemmers noemt het volksnationa
lisme als motief. Voorzover hun stemgedrag geïnterpreteerd kan worden op grond 
van de open antwoorden, is het op grond van de negatieve houding tegenover mi
granten die door 59% van de jonge VB-stemmers wordt genoemd als motief. Daar
mee is hypothese 4a verworpen.

Hypothese 5 met betrekking tot de kansen van werklozen om VB te stemmen, 
dient strikt genomen te worden verwoipen omdat deze categorie weliswaar enigs
zins maar niet significant verschilt van de gemiddelde kans om VB te stemmen 
(tabel 1: ,0031). Voorzover men toch enige waarde hecht aan deze parameter, kan 
de politieke voorkeur van werklozen niet worden geïnterpreteerd op grond van het 
in hypothese 5a veronderstelde volksnationalisme (-,24), noch op grond van de in 
hypothese 5b veronderstelde negatieve houding tegenover migranten (,00). Uit de 
analyse van de open antwoorden blijkt evenwel dat van de werkloze VB-stemmers 
62,50% de migranten noemt als motief.14 Op grond van deze bevinding zou hypo
these 5a niet verworpen hoeven te worden. Daarnaast merken we op dat ruim 31 % 
van de werkloze VB-stemmers politieke machteloosheid noemt als motief.

Ten aanzien van de mensen die een hogere technische opleiding hebben vol
tooid merken we op dat dezen inderdaad een significant grotere kans hebben om 
op VB te stemmen (,0278). Zij blijken, meer dan gemiddeld, volksnationalistische 
en autoritaire denkbeelden te onderschrijven maar deze verschillen zijn niet signi
ficant. Bekijken we de open antwoorden van deze categorie om hun motieven te 
achterhalen om te stemmen op VB, dan blijkt dat 50% van hen de migranten expli
ciet als motief noemt. Daarnaast blijkt dat 12% van hen het volksnationalisme 
noemt als motief om op VB te stemmen, hetgeen beduidend meer is dan gemiddeld 
onder VB-stemmers. Gelet op het feit dat het hierom relatief kleine aantallen gaat, 
willen we deze bevindingen niet al te zwaar aanzetten.

In de slotparagraaf zullen we deze bevindingen in een theoretisch kader trachten 
te plaatsen.
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9. Conclusies en discussie

In deze bijdrage hebben we een tamelijk breed kader geschetst met daarin theoreti
sche bijdragen inzake de vraag welke sociale categorieën op grond van welke op
vattingen op extreem-rechtse partijen stemmen, in dit geval Vlaams Blok. In deze 
slotparagraaf geven we samen vattende antwoorden op deze vragen. Tevens zullen 
we het belang benadrukken van het brede kader met het oog op een kritische toet
sing van uiteenlopende theoretische inzichten: hoe meer verklaringen simultaan 
worden getoetst, des te groter is de kans dat men schijn verklaringen op het spoor 
komt.

We hebben inderdaad enkele theoretische verklaringen ontdekt die niet bleken 
te gelden voor de Vlaamse situatie. De meest opmerkelijke daarvan betreft wel de 
factor ‘autoritarisme’. In eerdere studies is gebleken dat deze factor van belang 
was voor de verklaring van etnocentrisme. Dat was ook in Vlaanderen het geval 
(vgl. Billiet et al. 1992). Maar nu is gebleken dat deze factor in het geheel niet bij
draagt aan de verklaring van het stemmen op VB. Het belang van deze autoritaire 
denkbeelden voor stemmen op extreem-rechts bleek ‘schijn’. Deze factor werd (in 
de multivariate analyses) geheel wegverklaard en wel door beide aspecten van et
nocentrisme: ‘de negatieve houding tegenover migranten' en ‘vlaamsnationalis- 
m e’ bleken van doorslaggevend belang om op het VB te stemmen. Hetzelfde geldt 
voor gevoelens van politieke machteloosheid die in eerdere bivariate analyses 
weliswaar van belang bleken te zijn, maar nu in de multivariate analyses geheel 
werden wegverklaard door beide aspecten van etnocentrisme. Ter evaluatie van de 
geponeerde theorieën concluderen we dan ook dat in Vlaanderen de zogenaamde 
theorie van de psychologische behoeften (inzake autoritarisme) duidelijk het on
derspit heeft gedolven in vergelijking met de twee andere theorieën: de factor au
toritarisme bleek immers geen rol te spelen bij het stemmen op VB.

Met betrekking tot de theorie van de (bedreigde) economische belangen is ge
bleken dat we op grond daarvan relevante sociale categorieën kunnen aanwijzen 
die een grotere kans hebben om op VB te stemmen, namelijk: handarbeiders (hy
pothese 1) en laag opgeleide mensen (hypothese 2). Daarnaast is aangetoond dat 
bij deze categorieën de bedreiging van hun economische belangen wordt omgezet 
in etnocentrische gevoelens op grond waarvan zij op VB stemmen (hypothese la  
en 2a). Volledigheidshalve merken we op dat de negatieve houding tegenover mi
granten bij arbeiders in de kwantitatieve analyses wordt wegverklaard door hun 
opleidingsniveau. Dit betekent dat hun negatieve houding tegenover migranten 
niet kan worden toegeschreven aan hun klasse-positie op de arbeidsmarkt maar 
wel aan hun opleiding. Dit is in overeenstemming met eerdere bevindingen (vgl. 
Billiet et al. 1992). Deze bevinding werd aldaar geïnterpreteerd met de notie dat 
lager opgeleide mensen in mindere mate dan hoger opgeleiden in aanraking zijn 
gekomen met andere denkbeelden, waarden en normen, zeden en gewoontes ten
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gevolge waarvan zij zich minder dan hoger opgeleiden tolerant zullen opstellen 
tegenover andere groepen. Wellicht geldt meer in het algemeen dat zij zich ook 
minder progressief en dus conservatiever of conformistischer opstellen tegenover 
andere denkbeelden, waarden en normen, zeden en gewoontes zoals uit een eerde
re studie is gebleken (De Witte 1990), alwaar dit complex werd aangeduid als cul
tureel conservatisme waarvan gevoelens van politieke machteloosheid ook deel 
uit maakten. De implicatie is dat er met name voor arbeiders niet alleen economi
sche maar zeker ook culturele belangen spelen wanneer zij zich negatief opstellen 
tegenover migranten: migranten vormen voor hen niet alleen een bedreiging van 
hun sociaal-economische positie, maar zouden ook een bedreiging van hun cultu
rele waarden en normen kunnen betekenen. Deze vermoedens zouden nader ge
toetst dienen te worden.

Met betrekking tot de symbolische-belangentheorie kunnen we stellen dat is ge
bleken dat we op grond daarvan enkele categorieën kunnen aanwijzen die minder 
hecht sociaal geïntegreerd zijn en inderdaad een grotere kans hebben om op VB te 
stemmen zoals mensen die niet meer actief deelnemen aan godsdienstige praktij
ken (hypothese 3) en jongeren (hypothese 4). Maar we merken op dat de hypothese 
met betrekking tot de opvattingen die volgens deze theorie van belang zouden zijn 
om een voorkeur uit te spreken voor VB, i.c. volksnationalisme (hypothese 3a en 
4a ), zijn verworpen. Op grond van de open antwoorden op de vraag naar de motie
ven voor hun stemgedrag kwamen we tot de bevinding dat ook onkerkelijken en 
jongeren die op VB stemmen dat vooral doen vanwege hun negatieve houding te
genover migranten. Dit lijkt moeilijk te verklaren vanuit de economische-belan- 
gentheorie omdat niet zonder meer inzichtelijk is waarom juist onkerkelijken en 
jongeren zich economisch bedreigd zouden voelen door migranten. Bovendien is 
deze bevinding in strijd met eerder onderzoek waaruit is gebleken dat jongeren in 
het algemeen juist minder etnocentrisch zijn dan ouderen (vgl. Billiet et al. 1992). 
Daarom ligt het in de rede om te vermoeden dat de VB-stemmers in deze catego
rieën gespecificeerd dienen te worden. Mogelijkerwijs gaat het bijvoorbeeld om 
jonge arbeiders. Dergelijke specificatie-hypotheses dienen evenwel nader ge
toetst te worden. Volledigheidshalve merken we op dat de kans van werklozen 
(hypothese 5) om VB te stemmen niet significant groter bleek te zijn dan gemid
deld.

Ten aanzien van mensen die een hogere technische opleiding hebben voltooid, 
konden we geen theoretische aanknopingspunten vinden om hun stemgedrag te 
verklaren. De kwantitatieve analyses boden evenmin uitkomst. Uit de open ant
woorden van deze categorie op de vraag naar de motieven voor hun stemgedrag 
bleek evenwel dat ook bij hen in enigerlei mate sprake was van etnocentrische 
reacties. Daarom zal de theorie van de economische belangen nader toegespitst 
moeten worden om te verklaren dat zij een grotere kans hebben om op VB te stem
men.
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Tot slot merken we op dat in Vlaanderen, evenals in Nederland (vgl. Scheepers 
et al. 1994), het behoren tot bepaalde intermediaire instituties (zoals de kerken) 
blijkbaar bepaald remmend werkt om een stem uit te brengen op extreem-rechtse 
partijen. Deze bevinding kan geïnterpreteerd worden met een theorie die comple
mentair is aan de theorie van de symbolische belangen, namelijk de theorie van 
‘het politieke confessionalisme’ (Bumham 1972). Volgens deze theorie hebben 
mensen die hecht zijn geïntegreerd binnen zo’n institutie, een consistent en veel
omvattend wereldbeeld, hetzij een politieke ideologie of een geloofsovertuiging, 
welke hen als het ware resistent maakt tegen andere denkbeelden zoals die van ex-w

treem-rechtse partijen. Deze theorie is zo interessant omdat Schepens (1980) ook 
ten aanzien van het electoraat van de fascistische partijen in de jaren dertig vast
stelde dat daarin verhoudingsgewijs weinig mensen voorkwamen die hecht waren 
geïntegreerd in de institutie van de kerk. Het succes van de toenmalige fascistische^  c  ^

partijen bleek van snel voorbijgaande aard, wellicht juist omdat de banden van de 
instituties met ‘de dolenden’ konden worden aangehaald. De vraag is of zulks nu 
ook nog mogelijk zou zijn. Onze analyses kunnen daarover natuurlijk geen uit
sluitsel bieden. Desalniettemin opperen we dat het voor instituties als de kerk wel
licht mogelijk is om degenen die nog regelmatig ter kerke gaan. af te houden van 
een stem op VB door een beroep te doen op de onverenigbaarheid van het christe
lijke en het extreem-rechtse gedachtengoed. Zulks is in Nederland reeds gebeurd. 
Maar bij de mensen die de kerk de rug hebben toegekeerd slaat zo'n appel wellicht 
niet meer aan.

Noten
1. Enkele van de centrale elementen van de extreem-rechtse ideologie (namelijk extreem 

volksnationalisme gecombineerd met een zeer negatieve houding tegenover migranten als
ook tegenover van alles wat ‘links’ is, de verwerping van de parlementaire democratie, be
perking van allerlei burgerlijke vrijheden, een economisch laissez-faire beleid en de beoogde 
autoritaire staatsinrichting) zijn prominent aanwezig binnen de partij (zie ook De Witte 
1994).

2. Volledigheidshalve merken we op dat de communautaire kwestie in veel sterkere mate 
wordt aangetroffen in het electoraat van de VolksUnie.

3. In het buitenlandse onderzoek is de stand van zaken nagenoeg gelijk aan de onderzoeks
situatie in Vlaanderen. Het onderzoek is overwegend exploratief en beschrijvend van aard: 
men beschrijft, zonder vooraf expliciet gefomuleerde hypotheses, het electoraat naar sociale 
kenmerken zoals sekse, leeftijd, opleiding etcetera (Van Donselaar en Van Praag 1983; De 
Hond 1983; Klaeretal. 1989a, 1989b; Husbands 1984,1991). Los van die sociale kenmerken 
beschrijft men de motieven om op extreem-rechtse partijen te stemmen (vgl. Klaer et al. 
1989c).

4. Vgl. Van Donselaar (1991). Uit eerdere toetsingen is gebleken dat deze inzichten 
vruchtbaar zi jn bij het opsporen van de sociale categorieën die hedentendage zijn oververte
genwoordigd in het extreem-rechtse electoraat (vgl. Scheepers, Eisinga & Lammers 1993; 
1994). Deze voorlopige onderzoeksresultaten vormen onzes inziens dan ook een indicatie
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dat het electoraat van de extreem-rechtse partijen enige sociologische gelijkenis vertoont met 
het electoraat van de toenmalige fascistische partijen.

5. Dc belangrijkste reden daarvoor is wellicht dat een van de centrale veronderstellingen 
(nameli jk dat sociale klassen cen ideologie aanhangen die eenduidig correspondeert met de 
economische belangen van die klasse), controversieel is geworden, aldus Falter (1991). In 
een recente ‘special’ van het European Journalfor Political Research komt Lipsets bijdrage 
hooguit terloops aan de orde.

6 . Deze theorie had een verklaring kunnen bieden voor de bevinding dat in de jaren tachtig 
ook mensen op Vlaams Blok stemden die voorheen ‘blanco' o f ongeldig hadden gestemd. 
Gezien het feit dat in België een kiesplicht bestaat, kan het uitbrengen van een dergelijke 
stem geïnterpreteerd worden als een bli jk van politieke afkeer of politiek protest.

7. In vele studies nadien wordt evenwel geaarzeld om autoritarisme een persoonli jkheids" 
kenmerk te noemen (vgl. Lipset 1960/1981; Scheuch en Klingemann 1967; Vollebergh 
1991; Scheepers, Eisinga & Van Snippenburg 1992).

8 . Deze opleidingscategorie is te vergelijken met de mensen in Nederland die een middel
bare technische opleiding hebben voltooid.

9. Volledigheidshalve merken we op dat autoritarisme in Vlaanderen ook in sterke mate 
werd aangetroffen bij kleine zelfstandigen (Billiet, Eisinga & Scheepers 1992). Maar dic 
blijken niet in onevenredig grote mate te stemmen op VB.

10. Het idee dat in de theorie van de symbolische belangen wordt geopperd dat stemmers 
voor extreem-rechts met name in marginale of gemarginaliseerde categorieën gezocht moe
ten worden, zou kunnen leiden tot een reeks hypotheses met betrekking tot sociale catego
rieën die niet zi jn opgenomen in maatschappelijke instituties. Maar deze hypotheses zijn lang 
niet allemaal plausibel. Ook zou kunnen worden gehypothetiseerd dat met name die mensen 
die hetzij intergenerationele hetzij intragenerationele sociale mobiliteit hebben ervaren als
ook zij die gekenmerkt zijn door geografische mobiliteit gedesintegreerd zijn geraakt van 
sociale netwerken en zich dientengevolge sociaal geïsoleerd voelen op grond waarvan zij op 
extreem-rechtse partijen stemmen. In het kader van deze studie laten we de hieruit afleidbare 
hypotheses vooralsnog buiten beschouwing vanwege de methodisch-technische complica
ties die hieraan verbonden zijn.

11. Volledigheidshalve vernielden we dat de effecten van metrische predictoren op de af
hankelijke variabele niet kunnen worden vergeleken met de effecten van nominale predicto
ren op metrische afhankelijke variabelen.

12. We merken op dat dit verschil niet significant is. Gegeven de relatief kleine aantallen 
w'aarmee we werken is dit wellicht niet verwonderlijk.

13. Ook dit verschil is net niet significant.
14. Ook dit verschil blijkt net niet significant te zijn.
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