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Sinds de verkiezingen van 1991 worden door ISPO
met behulp van grootschalig postelectoraal onder-
zoek de politieke keuzen, houdingen en waarden van
de Vlamingen onderzocht.2 Dit onderzoek verschilt
grondig van de zogenaamde politieke (media)pei-
lingen die op geregelde tijden de kiesintenties van
het moment proberen te peilen. In het verkiezings-
onderzoek gaat het niet om intenties, maar om het
rapporteren van feitelijke keuzen. Daarenboven
wordt gewerkt met diepgaande interviews door
getrainde interviewers bij strikt toevallig gekozen
kiezers. Er wordt onder meer met behulp van con-
tactbladen zeer veel aandacht besteed aan de bete-
kenis van de non-respons. Dat zijn de geselecteerde
kiezers die uitvallen omdat zij niet te contacteren
zijn of omdat zij weigeren om mee te werken. De
steekproeven zijn ook veel groter dan doorgaans bij
politieke (media)peilingen het geval is (tussen 2691
en 2200 in de periode 1991-1999 en 1200 in 2003).3

Het gaat gedeeltelijk ook om panelgegevens. Dit wil
zeggen dat een aanzienlijk deel van de ondervraag-
den (1268) drie keer aan het onderzoek hebben mee-
gedaan. Deze informatie is uitermate bruikbaar voor
het onderzoek naar verandering. 

In deze studie wil ik met behulp van de gege-
vens van het verkiezingsonderzoek op een empi-
risch onderbouwde wijze op zoek gaan naar een
aantal veranderingen die zich in de relaties tussen
politieke partijen, hun kiezers en de sociale orga-
nisaties of bewegingen hebben afgespeeld. In de

periode vóór het verkiezingsonderzoek werden
veel ideeën over deze veranderingen rondgestrooid
en dat is ook nu nog mogelijk als men zich niet
laat hinderen door empirische gegevens. Politieke
waarnemers (zoals journalisten) en politici hebben
de neiging om op grond van hun eigen ervaringen
de veranderingen te interpreteren. Maar zulke fan-
tasieën komen zelden los van de eigen specifieke
situatie en van eigen voorkeuren en belangen. 

Denk bijvoorbeeld aan de rol van de Vlaamse
media bij de overwegend communautaire interpreta-
tie van de opeenvolgende nederlagen van de CVP
tussen 1958 en 1971 (zie Figuur 1 verder in deze stu-
die). Zonder inzicht in de interne verschuivingen was
dit de meest aangewezen interpretatie van de externe
verschuivingen tussen CVP en Volksunie. Wat de een
verloor was blijkbaar winst voor de andere. Op grond
van later onderzoek kunnen we vermoeden dat deze
interpretatie te eenzijdig en overtrokken was en dat
andere factoren die minder met het communautaire
te maken hadden, zoals deconfessionalisering bij de
jongere generaties van kiezers, eveneens meespeel-
den (Billiet 1982a, p. 107-108).4 Mede onder invloed
van de niet door cijfers te nuanceren duiding in de
media kon men de indruk hebben dat communau-
taire spanningen intens onder de bevolking leefden
terwijl dit maar in beperkte mate het geval was (Zol-
berg 1975, p. 5-7, p. 41, p. 58-59; Ter Hoeven 1977;
Billiet 1982b, p. 467-468). Ook nu nog worden in
de sfeer van de verkiezingen in de media allerlei 
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verhalen opgehangen die als ‘waarheden’ de ronde
doen, maar die empirisch niet hard gemaakt kunnen
worden. Het verkiezingsonderzoek heeft alvast de
verdienste dat deze ‘verhalen’ tot hun werkelijke pro-
porties teruggebracht kunnen worden zodat het
publiek (lezers en kijkers) minder overgeleverd is aan
een gefantaseerde symbolische werkelijkheid zonder
vaste grond. 

De keuze van de kiezer

De keuze van de kiezers is een complex gebeuren
dat niet vanuit één doorslaggevende dimensie te
verklaren valt. Ook als men erin slaagt om zicht te
krijgen op een aantal belangrijke factoren, dan ver-
schillen die in betekenis naargelang van het kie-
zerskorps waartoe men op dat ogenblik ‘overwe-
gend’ behoort. De term ‘overwegend’ is
weloverwogen gekozen sinds we weten dat het
aantal kiezers dat in het verleden steeds voor een-
zelfde partij heeft gekozen een minderheid is
geworden (zie verder), en dat 30% van de kiezers
voor meerdere partijen stemmen indien ze daar de
gelegenheid toe hebben zoals bij de verkiezingen
voor de Kamer, de Senaat, De Vlaamse Raad, en
Europa in 1999 (Maddens en Hajnal 2002). 

De keuze voor een politieke partij (of kandi-
daat) kan vanuit verschillende individuele en
omgevingsfactoren worden verklaard, namelijk
vanuit (1) structurele kenmerken van de kiezers;
(2) waardeoriëntaties, houdingen en motieven; (3)
een rationele keuze voor gewenst beleid; (4) de
invloed van personen; (5) invloeden vanuit de
media en de gevoerde campagne. In principe kan
elk van deze factoren worden onderzocht op
zowel het individuele niveau als op het niveau
van de sociale context van de kiezer. Laten we
eerst elk van deze factoren van meer nabij bekij-
ken en nagaan in hoever ze in de verkiezingson-
derzoeken onderzocht werden of kunnen onder-
zocht worden.

Structurele determinanten van het stemgedrag –
In de ISPO-verkiezingsonderzoeken is voldoende
informatie over de relevante sociale achtergrond-

kenmerken die het stemgedrag kunnen verklaren.
Men spreekt in dit verband van structurele ken-
merken omdat die bij de kiezers min of meer vast
liggen. Er wordt veel aandacht besteed aan socio-
logische variabelen zoals de kerkelijke betrokken-
heid, de beroepssituatie, het inkomen, de sociale
verbanden en de generatie waartoe de onder-
vraagden behoren. Het verkiezingsonderzoek is
immers sterk geïnspireerd door de zogenaamde
‘Columbia School’ waarop Lazarsfeld zijn stem-
pel heeft gedrukt en waarin deze structurele ken-
merken een prominente rol spelen. Deze aandacht
heeft mede te maken met een belangrijk kenmerk
van ons politiek systeem, dat gedurende jaren
gekenmerkt was door een doorgedreven verticaal
pluralisme (verzuiling) waardoor gedurende lange
tijd netwerken van sociale organisaties gekoppeld
waren aan politieke partijen (Lipset en Rokkan
1967; Billiet 1982a). Deze netwerken hadden de
tendens om tot op grote hoogte samen te vallen
met maatschappelijke scheidingslijnen rond reli-
gie en sociale klasse. Deze structurele variabelen
kunnen theoretisch worden opgevat als indicaties
van de sociale positie van de kiezer, van zijn of
haar collectieve biografische ervaringen verbon-
den met het behoren tot een generatie, van sociale
verbondenheid (kerkelijke betrokkenheid en lid-
maatschap van organisaties) en collectieve belan-
gen die daarmee kunnen samengaan. Elk van deze
sociale verbanden kan via socialisatie, de ‘neer-
slag’ van gemeenschappelijke collectieve ervarin-
gen, interne communicatie binnen de netwerken of
via het besef dezelfde waarden te delen, tot over-
eenstemming in politieke keuzen leiden. Onder-
zoeken in hoever deze structurele kenmerken
effectief het stemgedrag blijven bepalen in een
veranderende samenleving is één van de objectie-
ven van het verkiezingsonderzoek. 

Het is aangewezen om naast de individuele ken-
merken ook na te gaan hoe kenmerken uit de con-
text bijkomend een rol spelen. Het ISPO-onderzoek
leent zich daar tot op zekere hoogte toe omdat het
om een getrapte steekproef gaat waarbij in elke
gemeente telkens toevallige sets van kiezers getrok-
ken worden. Men kan bijgevolg ook kenmerken
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van de gemeente in de analyse betrekken (Lubbers
e.a. 2000). 

Maatschappelijke oriëntaties – Naast de structu-
rele kenmerken van de kiezers wordt in het ver-
kiezingsonderzoek evenveel aandacht besteed aan
sociaal-psychologische theorieën die betrekking
hebben op waardeoriëntaties, houdingen en motie-
ven. Deze aandacht vindt zijn oorsprong in de
‘Michigan School’ waarin Campbell en anderen
(1954) een belangrijke rol speelden (Swyngedouw
e.a. 1993). In de verkiezingsonderzoeken worden
dertien maatschappelijke oriëntaties gemeten die
betrekking hebben op maatschappelijke discussies
in de jaren negentig. De thema’s zijn vanzelfspre-
kend gekozen in het licht van de veranderingen die
we bij de planning van het eerste kiezersonderzoek
in 1991 dachten waar te nemen, en waarvan we
konden vermoeden dat ze de komende jaren
belangrijk zouden blijven. Het gaat vooreerst om
een aantal oriëntaties die een wantrouwige instel-
ling tegenover de maatschappelijke omgeving
meten, zoals het zich bedreigd voelen door
migranten, wantrouwen in anderen, utilitair indi-
vidualisme, gevoelens van machteloosheid en wan-
trouwen op politiek gebied, zich onzeker voelen
in een ingewikkeld wordende samenleving, de
behoefte aan regulering en het teruggrijpen naar
autoritaire denkbeelden. Verder zijn er met het oog
op het vatten van vroegere breuklijnen enkele
oriëntaties die betrekking hebben op cultureel
behoud, zoals opvattingen rond seksegebonden
rollen en actuele ethische thema’s (abortus, eutha-
nasie), de ‘economisch links-rechts’-opstelling en
de positionering van de kiezers naargelang van hun
staatsopvatting (unitarisme, federalisme, separa-
tisme). De thema’s van nieuwere sociale bewegin-
gen worden aangebracht via de zogenaamde
‘materialisme-postmaterialisme’-tegenstelling en
via de oriëntatie op het milieu. Naast deze ‘vaste
waarden’ in het kiezersonderzoek werden vanaf
1999 nieuwe oriëntaties en houdingen opgenomen,
zoals gevoelens van onveiligheid, de wens tot zeer
repressief optreden tegen criminaliteit, en de per-
missiviteit ten opzichte van drugs. 

Even terzijde: de motieven van de kiezers – Het
onderzoek naar de motieven van de kiezers neemt
een beetje een bijzondere plaats in binnen de aan-
dacht voor het subjectieve binnen het ISPO-onder-
zoek omdat de antwoorden op open vragen niet
alleen te maken hebben met waardeoriëntaties of
houdingen, maar ook met belangen, politieke strijd-
punten (‘issues’) en zoveel meer. Deze vergeten
praktijk om aan de kiezers zelf te vragen naar de
reden van hun keuze (van Holsteyn 1994) werd
door het ISPO opgenomen en blijkt zowel in het
postelectoraal onderzoek als in de exit-polls een bij-
zondere waarde te hebben. Binnen het postelecto-
raal onderzoek is het een belangrijke aanvulling op
de hiervoor vermelde houdingen omdat de kiezers
spontaan in hun eigen woorden kunnen zeggen
waar ze belang aan hechten (van Holsteyn 1994, p.
37). Wegens de soms lange afstand tussen feitelijk
stemmen en de rapportering van de reden gaat het
bij het postelectoraal onderzoek om legitimaties
van de een vroeger gemaakte keuze. Daarbij komen
de in de ogen van de kiezers meest stabiele en voor
de hand liggende kwaliteiten van politieke partijen
naar boven. De aandacht die de media in de poste-
lectorale periode aan de voorbije verkiezingen
wijdden, is natuurlijk niet vreemd aan de redenen
die vermeld worden. In de verkiezingsonderzoeken
van 1995 en 1999 werd dit beeld bijgesteld met
gegevens van de door ISPO uitgevoerde exit-polls
waarin de open vraag naar het waarom van een
keuze ten volle tot haar recht komt (Swyngedouw
e.a. 1997 en 2001). Toch valt het op dat de bevin-
dingen uit deze beide bronnen, postelectoraal en
exit poll, op aggregaatsniveau in grote mate in
dezelfde richting wijzen, maar er zijn wel enkele
verschillen. Bij postelectorale onderzoeken verwij-
zen de ondervraagden meer naar de kandidaten en
minder naar kenmerken van partijen of naar con-
crete gebeurtenissen (bijvoorbeeld schandalen). Bij
de postelectorale onderzoeken blijkt het belang van
elke antwoordcategorie ook iets beter overeen te
stemmen met de aandacht voor de thema’s in de
media dan dit bij de exit-polls het geval is. Als er
al een media effect zou zijn op het antwoordgedrag
tijdens de interviewfase, dan is dit waarschijnlijk
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zeer beperkt (Swyngedouw en Meersseman 2002,
p. 36-39). 

Beleidsthema’s – Een derde en meer rationele ver-
klaring van het kiezen voor een politieke partij
heeft te maken met de voorkeur voor beleidsthe-
ma’s die kiezers belangrijk achten en waarvan zij
vermoeden dat de partij van hun keuze die thema’s
optimaal zal verdedigen. De reeds vermelde open
vragen bevatten zulke thema’s, maar in elk ver-
kiezingsonderzoek zitten ook instrumenten die de
bedoeling hebben om na te gaan welke ‘issues’
gekozen worden binnen elk electoraat.5 Vooral
Bart Maddens heeft zich met de invloed van
beleidsthema’s op de verkiezingen beziggehouden
(Maddens 1993 en 1998). Of een beleidsthema
impact heeft op de verkiezingsuitslag hangt af van
het aantal kiezers dat belangstelling heeft voor een
thema en van de mate waarin kiezers er conse-
quenties voor hun keuze aan vast knopen. Thema’s
moeten dus niet alleen levendig in de publieke opi-
nie aanwezig zijn, partijen moeten ook nog gezien
worden als unieke ‘verkopers’ van zulke thema’s. 

Informatie over door de kiezers belangrijk
geachte beleidsthema’s kan worden gebruikt bin-
nen de rationele keuzebenadering van stemge-
drag, maar dan is meer informatie nodig dan in de
ISPO-onderzoeken voorhanden is. De ‘rational
choice theory’ voorspelt dat de kiezer zijn of haar
stem aan een partij geeft die in de ogen van de
kiezer de voor hem of haar meest geprefereerde
beleidsstandpunten combineert met de minst door
hem of haar verwerpelijke standpunten. Meer
algemeen gaat de rationele keuzebenadering
ervan uit dat kiezers hun nut verbinden met elke
partij en met de kans dat die partij aan de macht
komt. De resultaten van opiniepeilingen over de
toekomstige uitslag kunnen invloed hebben op het
inschatten van die kans (Irwin en van Holsteyn
2002). Om na te gaan in hoever het ‘rational
choice’-model klopt bij de verklaring van stem-
gedrag moet men bijgevolg niet alleen informatie
hebben over de houding van elke ondervraagde
tegenover beleidsthema’s, maar ook informatie
over het belang dat hij of zij aan deze thema’s

hecht (Sniderman e.a. 1991, p.164-178), infor-
matie over het standpunt van elke partij over deze
thema’s en het belang dat elke partij aan elk
thema hecht, én een subjectieve inschatting door
de ondervraagde van de kans van elke partij dat
zij aan de macht komt en haar standpunt over de
belangrijke thema’s zal kunnen doordrukken. Er
worden dus veel eisen aan dergelijk onderzoek
gesteld. Het is echter zeer de vraag of het ratio-
nele-keuzemodel bruikbaar kan zijn in België
omdat er in België steeds coalities zijn. Hierdoor
is het zelfs bij winst niet te voorspellen of een
partij haar standpunten erdoor kan halen. Het ver-
wachte nut van een stem is dus moeilijk in te
schatten.6

Personen in de politiek – In hoever spelen perso-
nen een rol bij de verkiezingen? Een en ander wijst
erop dat het belang van de voorkeur voor personen
bij verkiezingen toeneemt, al zijn sommige onder-
zoekers van oordeel dat het toch zo’n vaart niet
loopt en dat programma’s ook nog veel aandacht
krijgen (Van Aelst en Van Mierlo 2003, p. 600-
601). Res Publica houdt de personalisering al gedu-
rende jaren nauwgezet in de gaten. Uit deze stu-
dies kunnen we afleiden dat het aandeel van de
voorkeurstemmen bij de verkiezingen voor de
Kamer in de jaren zeventig gestaag toeneemt tot
bijna de helft van de kiezers die één of meer naam-
stemmen uitbrengen. Nadien blijft dit relatief sta-
biel (48,3%) tot in 1991 (Das 1992). In de jaren
negentig zien we opnieuw een toename tot 56,9%
in 1995 (Wauters 1999), 59,9% in 1999 (Fiers en
Deweerdt 2000) en 66,5% in 2003 (Wauters 2003).
Naast het toenemend gebruik van de voorkeurstem
wijst ook de halvering van de over te dragen voor-
raad lijststemmen op het toegenomen belang van
het kiezen van personen.7 Het is trouwens niet uit-
gesloten dat deze wijziging in de hervorming van
de kieswet bijdraagt tot de toename van het aantal
naamstemmen (Wauters 2003, p. 402). Deze toe-
name wordt ook vastgesteld in de verkiezingson-
derzoeken van 1991 tot 2003, die goed overeen-
komen met de objectieve tellingen. Maar al bij 
al blijft het moeilijk om het reëel impact van de
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voorkeurstemmen op de electorale sterkte van poli-
tieke partijen in te schatten. Men kan immers vrij-
wel geen onderscheid maken tussen kiezers van
wie de keuze voor een kandidaat in de lijn van hun
partijkeuze ligt en kiezers die omwille van een kan-
didaat van partij veranderen.

Media-effecten en politieke propaganda – De grote
nadruk op politieke marketing en het belang dat
aan de aanwezigheid in de media gehecht wordt,
sluit aan bij het toegenomen belang van de kandi-
daten bij verkiezingen. Waarnemers van het poli-
tiek gebeuren hebben de indruk dat politici steeds
meer als vedetten worden opgevoerd (De Ceulaer
en Demets 2004). Hierbij is de televisie het aan-
gewezen medium. Als men de kiezers echter zelf
mag geloven, hechten zij bij hun keuze bij verkie-
zingen het minst van al belang aan de verschijning
van de kandidaten voor de televisie.8 Dit staat in
contrast met wat de televisie onszelf wil doen
geloven en met wat critici van de televisie vrezen
(Elchardus 2002). Er wordt gevreesd dat na het
loskomen van de band tussen sociale organisaties
en politieke partijen de televisie al te veel invloed
heeft gekregen op het politiek gebeuren (Van Aelst
2004). Sommige journalisten kunnen er zich inder-
daad op beroemen dat zij politieke sterren doen
geboren worden of helpen uitdoven en dat zij in
staat zijn om de meest moeilijke vraagstukken in
simpele statements over te brengen. Sommigen
vermoeden dat programma’s als Doe de stemtest
mede het kartel van SP.A en Spirit naar de over-
winning hebben gevoerd, maar dat is moeilijk hard
te maken. In de slotbeschouwingen van deze stu-
die geven we een interpretatie van Doe de stemtest
in het licht van onze onderzoeksbevindingen over
de relatie tussen partijen en middenveld. 

In kringen van politieke marketing wordt het
grote belang van de televisie onderstreept, maar er
is grote twijfel of het vedettegehalte in entertain-
ment programma’s het wel doet (Thevissen 2004,
p. 98). Partijen zouden zich veeleer moeten posi-
tioneren als ‘betrouwbare merken’ waarmee kie-
zers zich kunnen identificeren (De Ceulaer en
Demets 2004, p 22). Dit hoeft niet tegengesteld te

zijn aan de inhoudelijke argumenten van de poli-
tieke sociologie omdat de reeds besproken oriën-
taties en beleidsthema’s tot unieke ‘selling points’
kunnen leiden.9 Bij mijn weten beschikken wij in
Vlaanderen niet over onderzoek dat op een over-
tuigende wijze aantoont welk medium het meest
effect heeft op het stemmen voor deze of gene par-
tij. Het onderzoek van Thevissen dat in maart
nogal wat weerklank kreeg gaat eigenlijk over de
rol van de televisie bij politieke marketing en niet
over de rol van de televisie bij het bepalen van het
stemgedrag van de kiezer zoals Bart Brinckman in
De Standaard ten onrechte schrijft (De Standaard
24 maart 2004, p. 9; De Ceulaer en Demets, 2004,
p. 24). Dit onderzoek laat niet toe om de band te
leggen met het feitelijk stemgedrag, zelfs niet
indien men zou vragen of deze programma’s ook
invloed hebben gehad op het stemgedrag.10 Het
onderzoek naar het belang van media-effecten op
feitelijk stemgedrag – in vergelijking met andere
effecten – is overigens bijzonder moeilijk. 

Tot zover het overzicht over een aantal mogelijke
verklaringen van het kiesgedrag. Het verkiezings-
onderzoek heeft onder meer als bedoeling veran-
deringen in het relatief belang van elke factor te
onderzoeken om zo iets te leren over maatschap-
pelijke processen. Tot op zekere hoogte is dat
gelukt, maar niet helemaal. Voor de voorbije vier
federale verkiezingen zijn wij goed in staat om de
effecten op het stemgedrag te meten van de ver-
schillende sociale achtergrondkenmerken in wis-
selwerking met de vermelde maatschappelijke
oriëntaties, en we kunnen ook iets zeggen over de
veranderingen die daarin zijn opgetreden (Billiet
en Swyngedouw 1999; Billiet e.a. 2000, 2003). We
hebben ook een goed zicht op de veranderingen in
de motieven (Swyngedouw e.a. 1997; 2001) en de
beleidsthema’s (Maddens 1993, 1998), maar het is
moeilijk om motieven en thema’s in eenzelfde glo-
baal verklaringsmodel met structurele kenmerken
en houdingen (oriëntaties) op te nemen.11 De
keuze voor personen is helemaal afwezig in de
verklaringsmodellen omdat het niet mogelijk is om
het netto-effect van de keuze voor een kandidaat af
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te zonderen van de keuze voor een partij. Zoals
gezegd was tot in 1999 geen instrument aanwezig
om media-effecten te meten, maar dit zal voor de
verkiezingen van 2003 tot op zekere hoogte wel
mogelijk zijn.

Theoretische uitgangspunten

De verkiezingsonderzoeken laten toe om op een
empirische wijze een paar theorieën over veran-
dering te toetsen. Een eerste theorie waarover het
verkiezingsonderzoek wel wat te vertellen heeft,
is de zogenaamde individualiseringstheorie. Een
minder omvattende verklaring van veranderingen
wordt geboden in de breuklijnentheorie. Tot op
zekere hoogte steunen deze twee verklaringen
enerzijds op een tegenstrijdig uitgangspunt, maar
anderzijds kunnen ze compatibel lijken. 

Over individualisering en politiek – Individualise-
ring wordt beschouwd als een belangrijk onder-
deel van culturele modernisering en is een gevolg
van de ‘eerste’ moderniteit (Lammertyn 1999, p.
11). Volgens Layendecker (1989) zijn vrijwording
en emancipatie uit traditionele collectieve verban-
den de kernelementen van dit proces van indivi-
dualisering. Dat concept vat een geheel van ont-
wikkelingen samen die te maken hebben met het
afnemend belang van eens alom gerespecteerde
waardeoriëntatie, politieke opvattingen en tradi-
tionele geloofsopvattingen. Vandaar dat men het
soms heeft over ‘detraditionalisering’. Met het oog
op empirisch onderzoek legt Felling het globale
concept ‘individualisering’ uiteen in een vijftal
betekenissen (Felling 2004, p. 5-9). 

In de eerste plaats betekent individualisering
een over een lange periode durende afzwakking
van traditionele bindingen, met als gevolg dat een
toenemend aantal mensen zich in de loop van de
tijd losmaakt van traditionele instituties en ver-
banden. Toegepast op het onderwerp dat ons hier
bezig houdt zullen we moeten kijken in hoever
langdurig trouw kiezen voor eenzelfde politieke
partij afneemt en in hoever de relatie verzwakt
tussen het lidmaatschap van organisaties en het

stemgedrag voor partijen die traditioneel met die
organisaties verbonden zijn. De hypothese van de-
institutionalisering stelt dat trouw stemgedrag
afneemt en dat de band tussen lidmaatschappen
en stemgedrag afbrokkelt.

Daarnaast betekent individualisering een ver-
andering van de dominante culturele opvattingen,
dit is detraditionalisering. Dit is een verandering
waarbij steeds minder nadruk komt te liggen op
het sturend effect van tradities. De nadruk wordt in
toenemende mate gelegd op zelfcontrole en eigen
verantwoordelijkheid en zelfsturing. Toegepast op
het domein van de politiek zou er een afnemende
nadruk zijn op waarden als gelijkheid en solidari-
teit ten voordele van een toenemend belang aan
waarden als tolerantie en zelfrealisatie in combi-
natie met utilitarisme. We kunnen in onze set van
dertien waardeoriëntaties nagaan of dit het geval
is. Toegepast om het domein van de godsdienst
mag men verwachten dat de relatie tussen kerke-
lijke betrokkenheid en stemgedrag afzwakt.

De derde betekenis van individualisering wordt
best weergegeven in de term privatisering. Hier-
mee wordt bedoeld dat waarden en politieke opvat-
tingen steeds meer een persoonlijke keuze worden
en steeds minder gevormd worden door sociale
groeperingen waartoe individuen behoren. In de
lijn hiervan zou men bijgevolg verwachten dat
waarden en politieke opvattingen steeds moeilij-
ker voorspelbaar zijn vanuit de sociale achter-
grondkenmerken. Sociale groeperingen onder-
scheiden zich steeds moeilijker op vlak van
waarden en opvattingen (Ester e.a. 1993). De ver-
wachtingen vanuit de de-institutionalisering- en de
privatiseringhypothesen liggen in elkanders ver-
lengde.

Op de vierde plaats betekent individualisering
volgens Felling (2004, p. 9) fragmentering van
opvattingen. Er zou steeds minder samenhang
bestaan tussen verschillende opvattingen en waar-
den die op diverse gebieden van het leven betrek-
king hebben. Deze hypothese zullen we niet ten
volle toetsen omdat de gegevens uit het ISPO-
onderzoek overwegend betrekking hebben op het
domein van de politiek, terwijl de fragmentering
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betrekking heeft op keuzen in zeer uiteenlopende
gebieden die niet meer door een overkoepelend
waardesysteem gestuurd zouden worden.

Ten slotte wordt individualisering gezien als
heterogenisering van opvattingen. Dit zou beteke-
nen dat de spreiding waarin mensen allerlei opvat-
tingen onderschrijven steeds groter wordt omdat
mensen in toenemende mate ‘bricoleren’. Zij zou-
den zelf hun eigen pakketjes van sociaal-culturele
opvattingen naar keuze samenstellen. De stan-
daardbiografie wordt een ‘keuzebiografie’ of een
‘do it yourself’ biografie (Beck 1992 p. 88, p. 135;
Lammertyn 1999, p. 9-10) en dit zou een nega-
tieve invloed hebben op de sociale cohesie van een
samenleving. Er ontbreekt dan immers een over-
koepelende samenhang. De empirische verwach-
tingen uit de hypothesen van de fragmentering en
de heterogenisering liggen eveneens in elkanders
verlengde en we beschikken in het ISPO-materiaal
over een onvoldoende verscheidenheid van oriën-
taties om deze te onderzoeken.

De gegevens met betrekking tot de sociale ach-
tergrondvariabelen zijn vooral bruikbaar om de eer-
ste drie betekenissen van individualisering te onder-
zoeken. De subjectieve gegevens (maatschappelijke
oriëntaties en waarden) zijn vooral bruikbaar voor
het onderzoek naar de laatste twee aspecten. Het is
duidelijk dat de bevindingen over de relaties tussen
het middenveld en de politieke partijen, in het bij-
zonder de zogenaamde ontzuiling in het politieke
veld, naadloos aansluiten bij de individualiserings-
theorie. We zullen onderzoeken wat daar de impli-
caties van zijn voor de relatie tussen sociale organi-
saties en politieke partijen op het niveau van
organisaties en voor de relatie tussen lidmaatschap-
pen, maatschappelijke houdingen, en stemgedrag op
individueel niveau. In de mate van het mogelijke
zullen we de situatie in de jaren negentig en bij de
aanvang van de eenentwintigste eeuw vergelijken
met de toestand in de jaren zeventig en tachtig. Waar
dit bij gebrek aan gegevens niet mogelijk is zal de
evolutie tussen 1991 en 2003 worden bekeken.

Over de opkomst van nieuwe breuklijnen – Sinds
het ISPO-schrift van Swyngedouw uit 1992 over

Waar voor je waarden is het concept ‘nieuwe
breuklijnen’ niet meer weg geweest uit empirische
analyses van de opvattingen en houdingen van de
kiezers. In het werk van Swyngedouw, die zijn
verwachtingen in verband met nieuwe breuklijnen
inspireert op Flanagan (1987), Inglehart (1987) en
Kitchelt (1989), worden de breuklijnen op twee
wijzen uitgetekend. Vooreerst wordt aan de kiezers
gevraagd waar zij elke politieke partij situeren in
een veld van zes waardeoriëntaties die polair
geformuleerd zijn als zes tegenstellingen. Daar-
naast wordt aan de kiezers ook gevraagd om zich-
zelf op deze zes waardetegenstellingen te situeren.
Dit levert een ruimte op waarin de kiezers en de
partijen gesitueerd worden. De gegevens om het
bestaan van nieuwe breuklijnen te onderzoeken
werden de eerste keer verzameld in onderzoek dat
plaats had net voor de verkiezingen van 24 novem-
ber 1991 in een steekproef van 845 Vlamingen
(Swyngedouw 1992, p. 52). De door Swyngedouw
voorgelegde tegenstellingen hebben betrekking op
de oude breuklijnen (sociaal- economisch, com-
munautair of volksnationaal, en religieus) en de
veronderstelde nieuwe breuklijnen op de ‘mate-
rialisme-postmaterialisme’-as en op de ‘libertair-
autoritair’ tegenstelling. In zijn onderzoek besluit
Swyngedouw:

‘Globaal genomen kunnen de schaaluiteinden gebun-
deld worden in twee clusters van waarden die tegen-
over elkaar geplaatst worden: enerzijds sociaal-eco-
nomisch links samen met de vrije meningsuiting en
verdraagzaamheid, België als beslissingscentrum,
milieubehoud en dezelfde rechten voor migranten;
anderzijds sociaal-economisch rechts, samen met
openbare orde en veiligheid, Vlaanderen als beslis-
singscentrum, werkgelegenheid en minder rechten
voor migranten.’ (Swyngedouw 1992, p. 77).

Swyngedouw verbindt de nieuwe scheidingslijn
met de opkomst van Agalev en het Vlaams Blok,
met groen en extreem rechts. In het ISPO-onder-
zoek na de verkiezingen van 1991 werden bij
2.690 Vlaamse kiezers de waardeoriëntaties op 
een gelijkaardige wijze onderzocht, maar deze
keer rond zeven tegenstellingen. Swyngedouw
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komt tot een enigszins andere versie van de breuk-
lijnen. Eén van de breuklijnen die ook voordien
werd gevonden is de tegenstelling ‘universalisti-
sche-culturele openheid’ versus ‘particularistische-
culturele geslotenheid’. De ontdubbeling van de
‘links-rechts’-tegenstelling in de bekende econo-
mische en culturele oppositie zou echter niet wor-
den bevestigd (Swyngedouw 1993, p. 108). Ver-
moedelijk wordt deze overschaduwd door de
dominerende breuklijn.

Zelf hebben we in de verschillende verkie-
zingsonderzoeken geprobeerd om in het geheel van
dertien houdingen en maatschappelijke oriëntaties
ideële breuklijnen te vinden. Dit gebeurde in de
drie verkiezingsonderzoeken van 1991, 1995 en
1999. Telkens komt naast de tegenstelling ‘post-
materialisme–culturele geslotenheid’ (de as waarop
Agalev en het Vlaams Blok zich bevinden, zie ver-
der Figuuur 2) toch ook nog een tegenstelling
rondom ethische waarden met betrekking tot de
bio-ethiek te voorschijn. In derde en vierde orde
komen de klassieke economisch links-rechts en de
communautaire tegenstellingen te voorschijn
(Vuylsteke e.a. 1998; Billiet 1998; Billiet en Swyn-
gedouw 1999; Billiet e.a. 2000). Naargelang het
materiaal en de methode van analyse die gebruikt
worden, komt men blijkbaar telkens tot enigszins
verschillende conclusies over wat op vlak van
waardeoriëntaties de kiezers in de jaren negentig
verdeelt. Daarnaast zijn er toch ook zaken die con-
stant terugkeren zoals de verdeling rond enerzijds
postmateriële waarden en anderzijds de weerstand
tegen migranten waarrond diverse ander houdingen
zich clusteren.

Dit is ook zo in het onderzoek van Elchardus. De
nieuwe breuklijn of ‘alignement’ heeft een promi-
nente plaats gekregen in het onderzoek van de TOR-
groep van de VUB onder leiding van Mark Elchar-
dus (1994, 1996). Deze breuklijn zou mensen
onderscheiden op basis van de antwoorden die gege-
ven worden op de volgende vragen: Wie zijn wij?
Hoe gaan we met elkaar om? Hoe organiseren we de
gemeenschap? Elchardus haalt de informatie van de
antwoorden op deze vragen voor een aanzienlijk
deel uit de maatschappelijke oriëntaties die in de

onderzoeken van het ISPO gemeten worden (Elchar-
dus en Pelleriaux 1998). Deze breuklijn wordt in de
recentste versie in De Symbolische Samenleving
door Elchardus (2002) als volgt beschreven:

‘Aan de ene kant van de breuklijn vinden we perso-
nen die de mens beschouwen als een nutsmaximali-
serend wezen dat wars van waarden zijn eigenbe-
lang nastreeft. Een beroep op waarden wordt
huichelachtig geacht omdat de enige echte drijfveer
van het handelen het eigenbelang is. Waarden en
idealen worden enkel gebruikt om de ware drijfve-
ren van het handelen te verhullen. In zo’n wereld
wordt alles via macht beslecht. Daarom moet afwij-
kend gedrag hard worden aangepakt. Omdat de men-
sen uit eigenbelang handelen, dient zo’n aanpak niet
in de eerste plaats op overtuiging maar op repressie
te steunen. Daarvoor is gezag nodig. Dat gezag mag
en kan eigenlijk best autoritaire vormen aannemen.
Enkel een sterk persoon kan orde op zaken stellen en
orde doen heersen. Men dient de opgelegde orde niet
altijd te respecteren, maar wie de wet overtreedt
moet ook kunnen boeten. Omdat iedereen uit eigen-
belang handelt, zijn vertegenwoordigers, zeker poli-
tieke vertegenwoordigers, niet te vertrouwen. Het
parlement kan worden afgeschaft en de regering ver-
vangen door een zakenkabinet en een sterke leider.
De democratie zoals ze nu bestaat geeft trouwens
geen gevoel van effectiviteit, maar eerder van mach-
teloosheid. Gewone mensen begrijpen niet wat er
allemaal gebeurt en men houdt ook geen rekening
met hen. De mens is niet vatbaar voor verandering,
laat staan verbetering. Hij streeft altijd zijn eigen
belang na. Men heeft enkel wat houvast aan mensen
die op ons lijken: men is veiliger binnen het gezin
dan daarbuiten, beter met mensen uit eigen streek
dan met anderen, beter met eigen volk dan met ander
volk. Hoe groter de verschillen, hoe groter de risi-
co’s. De eigen cultuur is een moeizaam verworven
modus vivendi in een samenleving van berekende
egoïsten. Multiculturaliteit is daarom gevaarlijk.
Nieuwe medeburgers zijn nieuwe concurrenten, die
bovendien onvoorspelbaar zijn in hun anders zijn.
Zij pakken werk af als dit schaars is en profiteren
van de sociale zekerheid die niet door ‘hen’ maar
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door ‘ons’ werd opgebouwd. Ze zijn te vreemd opdat
we er vertrouwen in zouden stellen (…). Aan de
andere kant van de breuklijn vindt men nagenoeg
tegenovergestelde opvattingen, gekenmerkt door een
groot vertrouwen in mens en individu. Op die breuk-
lijn zijn er natuurlijk niet enkel deze extreme posi-
ties. Zoals bij elke verdeling nemen de meeste men-
sen een gematigde genuanceerde positie in’
(Elchardus 2002, p. 13-14).

De cursieve termen in bovenstaand citaat verwij-
zen naar ten minste tien van de door ISPO geme-
ten oriëntaties. In de gegevens van ISPO blijken
deze oriëntaties of houdingen matig (r = 0,36) tot
redelijk sterk te correleren (r = 0,62) (Billiet e.a.
2001, p. 21). De door Elchardus geschetste breuk-
lijn waarbij al die oriëntaties tot een logisch geheel
met elkaar verbonden worden, is eerder een
extreem doorgetrokken ideaaltype dan een weer-
gave van de werkelijkheid. Aan het einde van deze
beschrijving geeft Elchardus toe dat de meeste
mensen tussenliggende posities innemen. Inder-
daad, als men alle extreme antwoorden samen-
neemt dan bestaat het geschetste ‘verzuurde’ type
in z’n extreme vorm in 1999 uit nog geen 2% van
de kiezers en aan de andere extreme ‘gunstige’
pool vindt men ongeveer 4% van de kiezers. Het
gemengde type met een mix van ‘gunstige’ en
‘ongunstige’ opvattingen trekt bijna 60% van de
kiezers. Het gaat dus veeleer om een continuüm
dan om een breuklijn als men alle kiezers
beschouwt, maar het is natuurlijk mogelijk dat de
extreme types zich in sommige partijen bevinden.
We komen hier verder op terug in de Figuren 2 tot
5. 

Deze nieuwe ‘sociaal-culturele breuklijn’ blijkt
sterk samen te hangen met de sociale posities die
mensen innemen – vooral de genoten opleiding
speelt hierbij een grote rol – en ook met het stem-
gedrag voor de partijen zoals Agalev en Vlaams
Blok in de jaren negentig. De traditionele partijen
worden er door verdeeld (Elchardus 2002, p. 14).
Dat is wat wij ook in het ISPO-onderzoek vonden.
Deze bevinding zal worden beoordeeld in het licht
van de implosie van Agalev in 2003.

In de klassieke literatuur over politieke breuk-
lijnen is sprake van samenhangende clusters van
waardeoriëntaties die rond maatschappelijke con-
flicten zijn opgebouwd, die een groot deel van de
bevolking op een stabiele wijze verdelen, die
gedragen worden door collectiviteiten met min of
meer gemeenschappelijke sociale kenmerken, en
die elk gekoppeld zijn aan een politieke partij
(electoraal kanaal) (Van den Brande 1963; Lipset
en Rokkan, 1967; Billiet 1982b). Tenminste, dit is
zo als de breuklijnen geïnstitutionaliseerd zijn,
maar dan spreken we ook over ‘verzuiling’ (Rok-
kan 1977), en dit is zeker niet van toepassing op
de zogenaamde nieuwe breuklijnen (Walgrave
1995).

Het is de aandachtige lezer wellicht opgeval-
len dat de breuklijnentheorie vrijwel haaks staat
op de theorie van individualisering. Deze laatste
voorspelt het verdwijnen van samenhang tussen
houdingen en structurele kenmerken van de kie-
zers. De breuklijnen zouden verdampen. Hierbij
wordt dan vooral gedacht aan de relatie tussen
klassenpositie en stemgedrag. In de breuklijnen-
theorie wordt daarentegen gezocht naar clusters
van houdingen en waarden die samenvallen met
structurele kenmerken. Omdat moeilijk ontkend
kan worden dat een aantal beweringen van de
individualiseringstheorie kloppen, en dat een
aantal van de traditionele sturingsmechanismen
van de samenleving, zoals de verzuilde structu-
ren, verdwenen zijn, gaat Elchardus op zoek
andere dragers van de nieuwe culturele breuk-
lijn. Hij denkt daarbij vooral aan de invloed van
de school en de massamedia. De hierboven
geschetste ‘zure’ kant van de nieuwe breuklijn
zou gevoed worden vanuit de populaire massa-
media:

‘De invloeden van de school en van de massamedia,
bijvoorbeeld, kunnen in onze samenleving best ver-
schillende, ja zelfs diametraal tegengestelde rich-
tingen uitgaan. Het is zelfs heel waarschijnlijk dat
er min of meer permanente en open conflicten
groeien tussen de enerzijds door de school gedragen
en anderzijds de door de populaire massamedia 
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uitgedragen cultuur. De dualisering van het media-
landschap biedt overigens een stevig draagvlak aan
dit conflict. Het laat het in feite uitgroeien tot 
een gestabiliseerde culturele breuklijn. Daarom
onderscheiden VRT-mensen en VTM-mensen zich
van elkaar en zijn zij ook duidelijk te onderscheiden
naar opvattigen en smaken’ (Elchardus 2002, p. 27).

Deels tegen de theorie van de individualisering zou-
den waardeoriëntaties en politieke keuzen van men-
sen nog wel degelijk te voorspellen zijn als men in
staat is de culturele ruimten af te lijnen waarbinnen
mensen zich situeren. De massamedia zouden hier-
bij een belangrijke plaats innemen. Maar spelen de
media wel zo’n belangrijke rol in het beïnvloeden
van de politieke keuzen van mensen?

Figuur 1 geeft een visueel overzicht van de veran-
deringen in de aanhang van de verschillende poli-
tieke partijen in de tweede helft van vorige eeuw.
Dit vormt de achtergrond van onze bevindingen
over de veranderingen in de relaties tussen poli-
tieke partijen en het middenveld. 

Figuur 1

Verkiezing voor de Kamer: percentage behaalde
stemmen Parlementsverkiezingen 1946-2003

Vlaamse kantons

De relatie tussen politieke partijen en sociale
organisaties

De relaties tussen politieke partijen en de orga-
nisaties in het middenveld kunnen worden bestu-

deerd vanuit verschillende invalshoeken: men kan
de samenhang van het netwerk van organisaties
bekijken, maar het is ook mogelijk naar het kies-
gedrag van de leden van die organisaties te kij-
ken, of naar de mate dat zij gemeenschappelijke
waarden en maatschappelijke oriëntaties delen.
Laten we beginnen met de samenhang van het
netwerk. 

De band tussen sociale organisaties en politieke
partijen wordt losser – In het verleden heb ik
vooral onderzoek verricht naar de relaties tussen
de christelijke arbeidersbeweging en de CVP. Dat
was in Vlaanderen niet alleen het grootste netwerk,
bovendien is die relatie het meest van al het voor-
werp van maatschappelijke discussies en komt ze
ook meest van al in de publieke belangstelling. Dat
andere politieke partijen zoals de SP en de PVV
een stevige band hadden met een aantal organisa-
ties in het middenveld was blijkbaar minder een
onderwerp van publieke discussie. 

Gedurende de jaren zeventig van de vorige
eeuw had de Christen Democratie zich in Vlaan-
deren opvallend hersteld (zie Billiet 2004 voor een
verklaring), maar in 1981 zakte de electorale
sterkte van de CVP in één klap met tien procent-
punten tot nog amper 32,4% (ze Figuur 1). Dat is
de grootste verandering die zich binnen één poli-
tieke partij heeft afgespeeld tussen twee opeen-
volgende verkiezingen. Zij was mede het gevolg
van de verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd
van 21 naar 18 jaar. Mede daardoor werden
320.000 meer geldige stemmen uitgebracht dan in
1977 (Fraeys 1982). Aangezien in die periode het
christelijk verenigingsleven nog steeds een grote
bloei kende – alleen de kerkelijke betrokkenheid
ging gestaag naar beneden – kan men vermoeden
dat de electorale basis van het christelijk midden-
veld bij deze verkiezingen nauwer werd dan sinds
het midden van de jaren zeventig. Maar op orga-
nisatorisch vlak bleef de band tussen de christe-
lijke organisaties en de CVP stevig overeind, ook
nog in de jaren tachtig.

De integratie van het christelijk zuilennetwerk
op organisatieniveau gebeurde enerzijds door 
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formele coördinatie- en overlegorganen en ander-
zijds door een structurele cumul van politici en
zuilelites. Deze politieke en sociale elites bekleed-
den uit hoofde van hun functie strategische posi-
ties in de private organisaties en in de publieke
instellingen. Deze ‘intermediaries’ die geregeld
ook informeel elkaar ontmoetten, legden dwars-
verbanden tussen de zuilorganisaties onderling en
tussen die organisaties en de overheidsdiensten. In
de hoge raden die in vrijwel elk maatschappelijk
domein functioneerden, waren vertegenwoordigers
van de zuilorganisaties aanwezig. Hetzelfde geldt
ook voor de kabinetten die aan de ministeries ver-
bonden waren. Het verdedigen en bewaken van de
gemeenschappelijke belangen zorgde voor de
nodige cohesie van het organisatienetwerk Het sys-
teem van uitbesteding van overheidstaken en van
onderaanneming zorgde ervoor dat de zuilen recht-
streeks en onrechtstreeks toegang kregen tot
publieke goederen (Billiet 2004, p. 139). Het poli-
tiek personeel werd vaak geselecteerd via de
sociale organisaties waarin zij een jarenlange voor-
bereiding genoten. Dit bleef zo gedurende de jaren
tachtig: in de eerste plaats voor de christelijke
organisaties, maar eveneens voor de socialisten en
in mindere mate de liberale netwerken.

Wat is er veranderd in de jaren negentig? Wal-
grave heeft de band tussen het electoraal kanaal en
het organisatiekanaal in het zuivere zuilmodel
getypeerd als exclusief, duurzaam en formeel. Dit
model was niet van toepassing op de nieuwe
sociale bewegingen die hij bestudeerde (Walgrave
1994), maar in de jaren negentig klopt dit ook niet
meer volledig voor de traditionele zuilen, de chris-
telijke zuil in het bijzonder. Men kan de veran-
derde relaties tussen de organisaties in het mid-
denveld en de politieke partijen in de jaren
negentig typeren als selectief, wisselend en infor-
meel (Walgrave 1995, p. 197-201). Deze veran-
dering is het best waar te nemen in de relatie van
de sociale organisaties met de CVP en momen-
teel de CD&V.

Tijdens de rooms-blauwe coalities in de periode
1982-1984 had in het ACW een meerderheid zich
in een interne bevraging uitgesproken voor een

grotere invloed van de christelijke arbeidersbewe-
ging binnen de CVP. Dit standpunt werd vertolkt
in de congresbesluiten van 1986 van het ACW en
werd na het congres van oktober 1992 opnieuw
bevestigd. Tot midden de jaren negentig bleef het
ACW vasthouden aan de exclusieve band met de
CVP. Toch was op een studiedag van het dagelijks
bestuur van het ACW op 20 januari 1994 een voor-
zichtige wijziging in de opstelling merkbaar. De
mogelijkheid werd overwogen om in de toekomst,
naast de voorwaardelijke bevoorrechte band met
de ‘vrienden’ in de CVP, ook samen te werken met
politici uit andere partijen indien dit aangewezen
zou zijn om de programmapunten van het ACW
maximaal te realiseren. Dit thema werd besproken
tijdens een bijzonder congres in 1995. Sindsdien
wordt vastgesteld dat contacten van ACW’ers met
socialisten en groenen niet meer scheef bekeken
worden. Het ACW stelde zich ook soepeler op
tegenover sommige van haar leden op kieslijsten
van Agalev. Blijkbaar groeide in die periode al het
besef dat de CVP-meerderheid wel eens niet eeu-
wig zou duren. 

De idee van een exclusieve band tussen de
beweging en één partij lijkt helemaal verlaten te
zijn in de periode na de verkiezingen van 1999. In
een kranteninterview van juni 2002 met Jan Ren-
ders, de nieuwe voorzitter van het ACW, blijkt
opnieuw dat het ACW vasthoudt aan ‘intense
samenwerking’ met de eigen mandatarissen bin-
nen de CD&V. Tegelijk is de beweging gewonnen
voor contacten met ‘politici uit andere partijen die
open staan voor onze projecten of standpunten.
Ook zij zijn onze bondgenoten.’ (De Standaard 17
juni 2002). De vroegere CVP werd dus een
bevoorrechte partner naast gesprekspartners in
ander partijen. Tijdens de paars-groene coalitie van
1999 tot 2003 waren er goede contacten met poli-
tici uit de SP en vooral uit Agalev. Het volledig
uit de boot vallen van de groenen in 2003 moet
wel een grote ontnuchtering zijn voor degenen die
dachten om langs die weg in de toekomst toch nog
informeel op het beleid te kunnen wegen. 

Ondanks alle stokebrand in de media op het
einde van 2003, al dan niet bewust bedoeld om
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ACW en CD&V uit elkaar te halen, blijft CD&V
nog steeds de bevoorrechte partner van het ACW.
Het ACW heeft het natuurlijk niet gemakkelijk nu
haar bevoorrechte partner al voor een tweede keer
in de oppositie zit. Daardoor is de mogelijkheid
om direct te wegen op het bestuur van het land
weggevallen. Wie het afscheid van de vorige
voorzitter en algemeen secretaris van het ACW
bijwoonde, heeft zeker gemerkt welke fel
begeerde bruid het ACW wel is. Politici uit SP.A,
Agalev en Spirit maakten toen hun opwachting
terwijl de bevoorrechte partner er wat ongemak-
kelijk bij liep. 

Het verdwijnen van de exclusieve band is nog
duidelijker bij de christelijke middenstandsorga-
nisatie (NCMV). Samen met een naamsverande-
ring waaruit de referentie naar ‘Christelijk’12 ver-
dwenen is, zoekt de Unie der Zelfstandige
Ondernemers (Unizo) eveneens naar een andere
verhouding met politieke partijen waarbij
gesprekken met meerdere partijen mogelijk zijn
(De Standaard 16 februari 2001). De topman van
Unizo, Kris Peeters, beklaagde er zich onlangs in
een interview over dat de politieke waarnemers
en politici zich blijkbaar nog niet volledig bewust
zijn van de autonome politieke opstelling van zijn
organisatie want ‘sommigen blijven ons tjeeven
noemen’ (De Standaard 9 april 2004). Unizo zou
niet meer interfereren bij de lijstvorming van
CD&V en zou proberen om z’n leden op de lijs-
ten van verschillende partijen te krijgen, althans
dat is volgens Peeters de bedoeling. Het is zeer de
vraag of er lokaal toch geen pogingen zullen zijn
om ondanks alle stoere taal over onafhankelijk-
heid toch nog een plaats op de vertrouwde lijsten
te krijgen. Men verandert de wereld niet van van-
daag op morgen. Ook bij de Boerenbond zijn con-
tacten met andere partijen niet uitgesloten, maar
men kan zich moeilijk voorstellen dat bij de ver-
kiezingen van 2004 geen plaatsen meer op CD&V
lijsten geambieerd zullen worden.

Onder de leiding van voorzitter Johan Van
Hecke werd in het midden van de jaren negentig,
in het besef van de maatschappelijke veran-
deringen en met de adem van de vernieuwde

liberalen van de VLD in de rug, een vernieu-
wingsoperatie doorgevoerd. Er werd gepoogd om
de ‘C’ van de CVP een nieuwe invulling te
geven. Naast een aantal thema’s rond waarden
en rond politieke vernieuwing zien we ook een
gewijzigde opstelling ten opzichte van het mid-
denveld in de richting van een grotere autonomie
van de partij tegenover de sociale organisaties.
De onvervangbare maatschappelijke en politieke
rol van het middenveld wordt onderstreept, maar
er wordt eveneens uitdrukkelijk verwezen naar
de negatieve bijverschijnselen die daarmee kun-
nen samengaan (Van Hecke 1994, p. 83-84).
Deze vernieuwingsoperatie had mede als bedoe-
ling ook de zogenaamde nieuwe sociale bewe-
gingen aan te spreken. Het exclusieve partner-
schap wordt in de jaren negentig ook zowel
vanuit het middenveld als vanuit de partij in
vraag gesteld.

Bij het ontstaan van de CD&V werd in dezelfde
lijn de band met het middenveld effectief losser
gemaakt. Men wenste niet langer een vertegen-
woordiger van de christelijke sociale organisaties
in het partijbestuur. Na kritische uitlatingen van de
nieuwe leiding van het ACW (Knack 18-24 sep-
tember 2002) was de CVP zich goed bewust van
het gevaar om de band met ‘haar’ middenveld te
verliezen. Na het congres van 21 september 2002
bood de partij aan de grote sociale organisaties van
christelijke signatuur en aan sommige ‘nieuwe’
sociale bewegingen aan om in de toekomst deel te
nemen aan het partijbestuur met het oog op dis-
cussies rond voor hen relevante thema’s. De
‘nieuwe’ sociale bewegingen en ook Unizo waren
niet geneigd om daarop in te gaan (De Standaard
24 september 2002). Het ACW wil dat wél, maar
de banden zijn losser geworden en tot op heden
lijkt het moeilijk om een rimpelloze relatie te
onderhouden. Het kartel tussen CD&V en N-VA
maakt dit niet gemakkelijker. Ook de media spe-
len hier een rol. Elke informatie over de relatie tus-
sen de CD&V en het ACW wordt uitvergroot,
zowel wanneer er een teken is dat de band hech-
ter wordt als wanneer die scheuren vertoont. De
toenadering van ACW, in het bijzonder het ACV,
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tot de SP.A is nog steeds de droom van heel wat
linkse intellectuelen.

Ook al zijn de bevoorrechte relaties tussen de
christelijke organisaties en de CD&V niet geheel
verdwenen en zijn de relaties tussen partij en
middenveld in de socialistische wereld nog min-
der veranderd, toch mag men besluiten dat er
globaal genomen in de relaties tussen midden-
veld en partijen wel degelijk veranderingen zijn
opgetreden. De kenmerken exclusiviteit en for-
meel zijn een stuk afgebouwd. Is dit zwakker
worden van netwerken van ideologische organi-
saties een indicator van individualisering?
Onrechtstreeks wel indien men ervan uitgaat dat
het loskomen van de netwerken bevorderd wordt
door het afbrokkelen van overkoepelende
gemeenschappelijke waarden die netwerken en
partijen samenhouden. Meer rechtstreeks komt
de individualisering tot uiting in de politieke
keuzen die individuen maken. Daar zullen we het
nu over hebben.

De relatie tussen sociale achtergrondkenmerken en
politiek stemgedrag – Voor de hele beschouwde
periode 1971-2003 is slechts beperkte informatie
beschikbaar over de relatie tussen een aantal
sociale achtergrondkenmerken en het stemgedrag.
Voor 1974 kan gebruik worden gemaakt van het
AGLOP-onderzoek van 197413 dat gegevens bevat
over het stemgedrag en de leeftijd en kerkelijke
betrokkenheid. De gegevens van 1989 komen uit
het onderzoek over de beeldvorming van de Bel-
gen over migranten en het gaat daar om de toen
pas gehouden Europese verkiezingen. De gegevens
van 1991 tot 2003 komen uit de Vlaamse poste-
lectorale ISPO-onderzoeken en hebben betrekking
op de parlementsverkiezingen (Kamer) van 1991
tot 2003.14

Van 1989 tot 2003 beschikken we wél over ver-
gelijkbare gegevens over de relatie tussen de uit-
gebrachte stem en een aantal sociale kenmerken
zoals leeftijdsklasse (in zes categorieën), opleiding
(lager, lager secundair, hoger secundair, hoger), de
kerkelijke betrokkenheid (geen, vrijzinnig, rand-
kerkelijk, kerkelijk katholiek, kerks katholiek en

andere),15 het lidmaatschap van een beroepsver-
eniging (christelijk vooral ACV, socialistisch
vooral ABVV, andere, geen), de mutualiteit (chris-
telijk, socialistisch, liberaal, neutraal, andere), het
actief lidmaatschap van verenigingen, de beroeps-
categorie en de sekse.

Volgens de individualiseringstheorie zou de
invloed van deze kenmerken op de politieke keu-
zen die gemaakt worden, steeds zwakker wor-
den. We kunnen in de beschikbare ISPO-onder-
zoeken nagaan of de relaties tussen stemgedrag
en vermelde kenmerken inderdaad afzwakken.
De maat Cramers’ V kan daarvoor worden
gebruikt. Deze zou steeds kleiner moeten wor-
den als de relatie tussen stemgedrag en achter-
grondvariabelen verzwakt.16 De maten in Tabel 1
hebben betrekking op de globale samenhangen
tussen stemgedrag en kenmerken zonder aan-
dacht voor specifieke relaties tussen een
bepaalde partij en de posities op een bepaald
kenmerk. Dit komt verder ter sprake. Het gaat
daarbij om waargenomen bruto-relaties tussen
elk sociaal kenmerk en het stemgedrag. De netto
effecten worden verder besproken.17

In de lijn van de individualiseringshypothese
neemt de globale samenhang tussen het kiezen
van een politieke partij en de bestudeerde sociale
kenmerken af. Maar met uitzondering van het
actief lidmaatschap in 2003 en de sekse in 1989
blijft het stemmen nog steeds afhankelijk van
deze sociale kenmerken. Inzake leeftijd is er glo-
baal niet zo veel veranderd, maar de samenhang
tussen het genoten onderwijs en de politieke
keuze is vermoedelijk weer wat toegenomen na
1999. Dit ligt in de lijn van de stelling van
Elchardus in De Symbolische Samenleving, die
beweert dat het onderwijs in belang zou toene-
men bij het uittekenen van een culturele breuk-
lijn. De samenhangen tussen stemgedrag ener-
zijds, en anderzijds kerkelijkheid, lidmaatschap
van een beroepsvereniging of mutualiteit, en het
actief lidmaatschap worden geringer. Dit zijn
precies de kenmerken die te maken hebben met
het behoren tot een of ander middenveld. We
gaan hier verder op in.



Ethische Perspectieven 14 (2004)3, p. 290

Voor 1991 en 1999 is het mogelijk om in verge-
lijkbare verklaringsmodellen van het stemgedrag
ook de netto-effecten van de verschillende ken-
merken op het stemgedrag te vergelijken.18 Daar-
uit blijkt eveneens dat het netto-effect van de geno-
ten opleiding op het stemgedrag is toegenomen,
maar dat de netto-effecten van kerkelijke betrok-
kenheid, mutualiteit en vakbond zijn afgenomen
(Billiet e.a. 2000). Nogmaals, we hebben het hier
over de globale effecten. Er kunnen dus wel nog
grote verschillen bestaan tussen de electoraten. Dit
wordt van meer nabij bekeken.

Laten we beginnen met de kerkelijke betrok-
kenheid. Het AGLOP-onderzoek van 1974 toonde
aan dat toen nog bijna 60% van de regelmatig
praktiserend katholieken voor de CVP stemde
(Frognier 1975, p. 483). Volgens enkele studies
was dit in 1981 gedaald tot 42% (Billiet en Dob-
belaere 1985, p. 154-155). Dit is de periode waarin
Agalev het levenslicht zag. Deze partij bleek aan-
vankelijk nogal wat aantrekkingkracht te hebben
onder kerkse katholieken, zoals de Volksunie twin-
tig jaar voordien. Agalev bleek toen vooral jonge
professionelen uit de ‘zachte sector’ aan te spre-

ken. Nogal wat jongere werknemers van katholieke
organisaties in de sectoren van onderwijs, cultuur,
welzijn en gezondheidszorg voelden er zich thuis.
De versmalling van het electoraal kanaal van wat
toen nog ‘de katholieke zuil’ noemde was volop
ingezet in die periode (Billiet 2004). Later bleek uit
de verkiezingsonderzoeken van 1991, 1995 en
1999 dat bij de regelmatig praktiserend katholieken
de netto-kans op een stem voor de CVP stabiel
rond 45% bleef schommelen (Billiet e.a. 2000). In
2003 is dit zelfs weer iets hoger en is de netto-kans
bijna 48%. Het effect van het behoren tot de regel-
matig praktiserend katholieken op het stemmen
voor de christen-democraten is dus niet afgenomen,
maar het aandeel van deze groep in de algemene
bevolking wordt almaar kleiner en bijgevolg daalt
alleen daardoor al het globale stemmenaandeel van
de CVP (of CD&V). Dit wil natuurlijk niet zeg-
gen dat CD&V daardoor gedoemd is om steeds
stemmen te verliezen. De kerksheid kan moeilijk
nog verder sterk blijven dalen (het is nu rond
12%), en het is mogelijk dat in de toekomst andere
factoren die gunstig zijn voor CD&V een rol gaan
spelen. 

Tabel 1.

Mate van afhankelijkheid van het stemgedrag van een aantal sociale achtergrond kenmerken (Cramers’ V) bij
verkiezingen van 1989 tot 2003 (Vlaamse kiezers).

Kenmerk 1974 1989 1991 1995 1999 2003
(aantal categorieën) Kamer Europa Kamer Kamer Kamer Kamer

N = 497 N = 832 N=2.690 N=2.099 N=2.179 N=1218

Sekse (2) (-) (0,114)* 0,123 0,140 0,154 0,122
Leeftijdsklassen (6) 0,194 0,143 0,147 0,127 0,154 0,153
Opleiding (4) (-) 0,188 0,147 0,146 0,188 0,178
Kerkelijkheid (6) 0,274 0,236 0,246 0,228 0,205 0,190
Beroepsorganisatie (4) (-) 0,262 0,246 0,207 0,237 0,174
Mutualiteit (4) (-) 0,298 0,325 0,329 0,320 0,281
Actief lid vereniging (-) 0,178 0,154 0,168 0,174 (0,102)*
Beroep (8) (-) (-) 0,128 0,149 0,145 (-)

* niet significant verschillend van nul (p > 0,05)
(-) is niet beschikbaar
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Bij wijze van illustratie toont Tabel 2 de netto-
kansen op het stemmen voor elke partij voor de
verschillende categorieën naargelang van de mate
van kerkelijke betrokkenheid. We stellen deze kan-
sen voor als proporties om duidelijk te maken dat
dit geen waargenomen percentages zijn, maar wel
degelijk netto-kansen in een statistisch verkla-
ringsmodel met alle kenmerken samen. Het ver-
schil tussen de totale proporties in het ganse kie-
zerskorps en de celproporties geeft een idee over
de sterkte van de effecten. Omwille van de over-
zichtelijkheid beperkt de tabel zich tot de verkie-
zingen van 1991 en 2003. 

De betrokkenheid bij het kerkelijk leven blijft,
zoals gezegd, een belangrijke voorspeller om voor

de CD&V te stemmen, ook al neemt de globale
invloed van kerkelijke betrokkenheid af. Door de
sterke samenhang tussen de voorkeur voor de CVP
(en CD&V) bestaat nog steeds een groot deel van
het kiezerskorps van die partij uit regelmatige
kerkgangers (kerksen). Ruim 60% van de kiezers
van de CD&V zijn nog steeds kerkelijk en kerkse
kiezers, ook al is het aandeel van deze categorieën
in de totale kiesgerechtigde bevolking gedaald tot
32%. SP.A-Spirit haalt veruit de beste resultaten
bij de vrijzinnigen en degenen die zich niet tot een
levensbeschouwelijke strekking bekennen. Dat
was altijd al het geval, maar in 2003 lijkt dat toch
nog meer uitgesproken. Dit hangt samen met de
sterke verjonging van dit electoraat (zie verder).

Tabel 2.

Netto-kansen op het stemmen voor elke partij van de kerkse, kerkelijke en marginale katholieken en van vrijzinnigen
en mensen die zich tot geen levensbeschouwing bekennen * (Vlaanderen 1991 en 2003).

Electoraat Geen Vrijzinnig Randkerk. Kerkelijk Kerks Totaal
1991 (12,8%) (10,6%) (35,1%) (15,2%) (26,3%) (100%)

Agalev 0,094 0,107 0,059 0,069 0,051 0,068
CVP 0,063 0,024 0,173 0,294 0,452 0,235
VLD 0,109 0187 0,212 0,162 0,130 0,167
SP 0,210 0,236 0,199 0,164 0088 0,170
Vlaams Blok 0,173 0,153 0,082 0,065 0,042 0,090
Volksunie 0,074 0,039 0,090 0,091 0,096 0,082

Electoraat Geen Vrijzinnig Randkerk. Kerkelijk Kerks Totaal
2003 (12,1%) (8,2%) (45,1%) (20,5%) (11,7%) (100/)

Agalev 0,063 0,088 0,039 0,014 0,021 0,038
CD&V 0,103 0,050 0,163 0,289 0,474 0,205
VLD 0,242 0,214 0,275 0,213 0,142 0,240
SP.A-Spirit 0,285 0,329 0,236 0,197 0,193 0,235
Vlaams Blok 0,173 0,183 0,185 0,205 0,103 0,178
N-VA 0,079 0,029 0,040 0,056 0,022 0,047

* Berekend op alle kiezers, blank en ongeldig inbegrepen maar deze worden niet weergegeven in de tabel. De ‘anders’
gelovigen zijn buiten beschouwing gelaten omwille van de kleine aantallen. In de hoofd staan de geschatte aandelen van
elke categorie in de bevolking (18-75 jaar) in 1991 en 2003. De grootte van de steekproeven is respectievelijk 2.690 en
1.200 eenheden.
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Maar nog iets anders valt op. Uit de ISPO-onder-
zoeken weten we dat tot in 1999 het Vlaams Blok
meer succes had bij de niet-gelovigen en vooral in
1991 bij de vrijzinnigen (Billiet e.a. 2000), maar
in 2003 lijkt dit veranderd. Voor het eerst haalt het
Vlaams Blok waarschijnlijk ook meer stemmen
dan gemiddeld bij de kerkelijke katholieken.
Hiermee verschilt deze categorie nog weinig van
de andere met uitzondering van de regelmatige
kerkgangers die nog steeds beduidend minder voor
het Blok stemmen. Voor het eerst wordt vastge-
steld dat de onregelmatig praktiserend katholieken
even gevoelig zijn geworden voor de ideeën van
extreem-rechts als de niet meer kerkbetrokken
katholieken en voor het eerst waarschijnlijk zelfs
iets meer dan de niet-gelovigen.

Over andere kenmerken die met de betrokken-
heid bij het middenveld te maken hebben, zoals
het actief lidmaatschap aan verenigingen, het lid-
maatschap van een vakbond of beroepsvereniging,
en de aansluiting bij een ziekenfonds, kunnen we
voorlopig kort zijn omdat dit wordt bekeken in het
gedeelte over trouw stemgedrag hebben. De glo-
bale invloed van het actief lidmaatschap van ver-
enigingen op de stemkeuze is in 2003 verdwenen.
Wellicht zullen specifieke verenigingen nog wel
een gunstige invloed uitoefenen op de politieke
voorkeur, maar om dit te onderzoeken is uitge-
breider en meer gericht onderzoek nodig. De kleur
van een vakbond, mutualiteit en verenigingen blijft
nog spelen in het voordeel van de partij van die
kleur, maar het effect is zwakker. ACV’ers stem-
men bijvoorbeeld beduidend meer voor de CVP
en ABVV’ers voor de SP, ook nog in 2003 (voor
CD&V en SP.A). Daarnaast is vakbondslidmaat-
schap van zowel ABVV als ACV, in die volgorde
in de tijd, al een tijdje gunstig voor het Vlaams
Blok. Een verklaring hebben wij daar niet zo
onmiddellijk voor omdat het in onze studies om
netto-effecten gaat. Het kan dus niet aan de
arbeidssituatie als zodanig liggen want dit effect
is onder controle in de studies. Het gaat hier waar-
schijnlijk niet om de sterk participerende leden,
maar veeleer om de ‘cliënten’ van deze organisa-
ties. 

Hoe staat het met de relatie tussen het behoren tot
een beroepscategorie, meer in het bijzonder tot de
handarbeiders, en het stemmen voor de socialis-
ten, of tot de zelfstandigen en de voorkeur voor de
liberalen? Deze effecten bestaan nog, maar ze zijn
in 1999 een stuk zwakker geworden dan in het
begin van de jaren negentig. Handarbeider zijn is
een zwakkere voorspeller geworden voor een
keuze voor de socialisten. Het Vlaams Blok is die
rol aan het overnemen. In 1999 behaalde het
Vlaams Blok afgetekend betere resultaten bij de
handarbeiders dan de SP. De winsten van het kar-
tel SP.A-Spirit in 2003 zijn niet van aard om van
deze partij opnieuw een arbeiderspartij te maken.
We hebben informatie over de mate waarin de kie-
zers zichzelf identificeren met de arbeidersklasse.
In 1974 identificeerde de helft van de Vlaamse kie-
zers zich met de arbeidersklasse; bij de kiezers van
de socialistische partij (toen BSP) was dit ruim
70% (Frognier 1975, p. 480).19 Gemiddeld rekende
in 1999 zo’n 38% van de kiezers zich subjectief tot
de arbeidersklasse. Bij de kiezers van de SP en van
het Vlaams Blok deed de helft dit. In 2003 is het
aantal kiezers dat zichzelf subjectief tot de arbei-
dersklasse rekent nog maar 32%, maar bij het
Vlaams Blok blijft de helft dit doen. SP.A-Spirit zit
nu zoals de CD&V op het algemeen gemiddelde
van 32%. Dit is een klare aanduiding van de ver-
anderingen die het kartel in de samenstelling van
kiezerskorpsen teweegbrengt. Ook bij de kiezers
voor de VLD zijn er veranderingen merkbaar. Het
effect van een zelfstandig beroep uitoefenen op het
stemmen voor de VLD is nog steeds sterk in 1999,
maar het is toch minder sterk dan in het begin van
de jaren negentig. Kaderleden en beoefenaars van
vrije beroepen hebben in vergelijking met voor-
dien een grotere kans om voor de VLD te kiezen.
In een studie over de kiezers van de VLD kwamen
we tot de conclusie dat de VLD in 1999 beter de
verschillende lagen van de bevolking aanspreekt
met uitzondering van de arbeiders (Billiet 2002). 

De leeftijd is een apart verhaal. Dit effect wij-
zigt globaal niet veel (zie Tabel 1), maar er blijven
verschillen in stemgedrag naar leeftijd. Verant-
woordelijken van politieke partijen houden de
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leeftijdsverdeling van hun kiezers, en vooral de
nieuwe kiezers, goed in het oog. Het is alsof goed
scoren bij de jongeren een wissel op de toekomst
is. In de loop van de jaren negentig hebben we
wel enkele bokkensprongen gezien. In 1991 scoor-
den Agalev, de PVV en het Vlaams Blok opval-
lend goed bij de jongste generatie kiezers. De SP
en de CVP hadden het moeilijk om nieuwe kiezers
te overtuigen. De CVP heeft constant een bonus
bij de oudere generaties. In 1999 was het gewicht
van Agalev aan het verschuiven naar de dertigers
en begon het Vlaams Blok het goed te doen bij de
oudste generatie van kiezers. Het meest opvallend
was toen de verjonging bij de VU-ID bij wie de
leeftijdstructuur vrijwel omkeerde. ISPO sprak
toen van het Bert Anciaux-effect. In 2003 is dit
blijkbaar mee verhuisd naar SP.A-Spirit. Voor het
eerst in jaren kennen de socialisten in 2003 een
opvallende verjonging in hun electoraat. De socia-
listen halen nu bij de kiezers beneden 35 jaar hun
hoogste scores.

Sekseverschillen hebben globaal genomen geen
netto-invloed meer op het stemgedrag. Hier en
daar zijn er nog verschillen in de aanhang van
sommige partijen zoals Agalev, die in 1999 een
meer vrouwelijke partij was. Dat was dan precies
het omgekeerde van het Vlaams Blok dat naar ver-
houding meer uit mannen bestond. Dit is ook nog
zo in 2003, maar ook op dit vlak wordt deze par-
tij wat homogener. De sekseverschillen verdwij-
nen meestal als men andere kenmerken mee
opneemt in verklaringsmodellen van stemgedrag.

Wat het genoten onderwijs aangaat, werd vast-
gesteld dat deze factor mogelijks nog toeneemt of
toch zeker niet afneemt. Op de eerste plaats ver-
schillen de electoraten van Agalev en van het
Vlaams Blok het meest wat de genoten opleiding
van hun kiezers aangaat. Agalev was sterk bij de
hoger geschoolden en zwak bij de lager geschool-
den; voor het Vlaams Blok is dit net omgekeerd. De
verschillen zijn in 1999 nog groter dan voordien, en
ze blijven bestaan in 2003. Tussen de overige elec-
toraten waren in de jaren negentig niet zoveel ver-
schillen inzake onderwijs. Dat zou kunnen doen
vermoeden dat ook de culturele verschillen gering

zijn, met uitzondering van Agalev en Vlaams Blok.
Dit wordt verder bekeken als we het over de cultu-
rele breuklijnen hebben.

De blijvende trouw van de kiezers verdwijnt – In
zijn studie over het maatschappelijk middenveld
toont Marc Hooghe aan dat de interne integratie
van de traditionele zuilorganisaties nog heel sterk
is als men de ideologische congruentie van lid-
maatschappen en stemgedrag als criterium neemt.
Als voorbeeld toont deze onderzoeker dat in 1995
nog steeds rond 45% van de leden van het ACV
voor de CVP stemden en dat het aandeel van de
SP onder de ABVV leden en van de VLD onder de
leden van het ACLVB even hoog is. Dat is veel
meer dan het algemeen gemiddelde van elk van
deze partijen in het kiezerskorps (Hooghe 1999).
Dit kan niet worden ontkend, ook niet in 2003. Om
echter een goed beeld te krijgen over wat gaande
is, mag men zich niet beperkten tot een cross-sec-
tioneel onderzoek, maar moet men de evolutie pro-
beren vatten. Voor het eerst zijn we in staat om dit
te doen via opeenvolgende vergelijkingen van leef-
tijdscohortes binnen herhaalde cross-secties en
zelfs via een panelonderzoek. In dit geval krijgt
men toch wel een heel ander beeld. 

Men mag aannemen dat bij de opeenvolgende
verkiezingen gedurende de jaren tachtig van de ene
op de andere verkiezing ongeveer 17% van de kie-
zers van partij veranderd is (Swyngedouw 1986,
Swyngedouw en Billiet 1988). In de loop van de
jaren negentig is dat verdubbeld tot ongeveer één
op drie vlottende kiezers (Swyngedouw en Beer-
ten 1999). Een andere indicatie van deze toegeno-
men instabiliteit is de vaststelling van Maddens en
Hajnal (2002, p. 60) dat in 1999 ruim 30% van de
kiezers voor meerdere partijen stemde. 

De duidelijkste indicaties over de verzwakking
van de band tussen stemgedrag en lidmaatschap
van organisaties (beroepsvereniging, mutualiteit)
komt uit ons onderzoek naar trouw stemgedrag bij
de jongere en oudere generaties kiezers (Billiet
1995b). Met ‘trouw’ bedoelen we dat de kiezers
steeds voor dezelfde partij stemmen. Het gaat hier
om kiezers die minstens aan twee verkiezingen
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hebben deelgenomen. Bij de leden boven 45 jaar
van een christelijke beroepsvereniging (vooral
ACV) of van de christelijke mutualiteit vindt men
in 1991 nog respectievelijk 31,6% en 37,7%
trouwe CVP-kiezers. Dat zijn dus kiezers die
steeds voor de CVP hebben gestemd. Bij de jon-
gere leden tussen 24 en 44 jaar lag dit beduidend
lager, namelijk rond 23% en 20% (zie Tabel 3 en
4). Als we dan acht jaar later naar de verkiezingen
van 1999 kijken, dan is het aantal trouwe kiezers
onder de oudere en jongere generaties in elk van
die christelijke organisaties sterk gedaald, maar het
meest van al bij de jongste generaties. Bij de chris-
telijke beroepsorganisaties telt men nog maar rond
8% trouwe CVP-kiezers. Dat is ook in 2003 het
geval. Ook bij de ouderen ziet men deze trend met
een daling tot 26,8%, maar daar neemt die nog
verder af in 2003 tot pakweg 20% (Tabel 3). We
zien iets gelijkaardigs bij de oudere generaties die
bij de christelijke mutualiteiten zijn aangesloten
(Tabel 4).

Eenzelfde trend met een verschil tussen gene-
raties en in de tijd is merkbaar binnen de socialis-
tische ‘wereld’. Maar er is een verschil tot in 1999.
Tot dan waren de leden van de onderzochte socia-
listische verenigingen toch iets steviger gebonden
aan hun partij. Bij de jongere generaties stemde in
1991 nog 36% voor de SP. Dat daalde in 1999 tot
19,6%, maar het trouw kiezen is vrijwel verdwe-
nen in 2003 met nog amper 4%. Waarschijnlijk
moet dit worden verklaard door het overkomen
van jonge kiezers uit Spirit en uit Agalev want de
nieuwe kiezers zijn niet in deze tabel opgenomen.
Men moet bovendien voor ogen houden dat bij het
bepalen van ‘trouw’ hier uitgegaan wordt van
stemmen voor SP.A-Spirit in 2003. Dat kan de
gegevens wat naar beneden drukken want strikt
genomen is dit een nieuwe formatie waaraan men
in 2003 moeilijk trouw genoemd kan worden. 

Bij de oudere generaties kiezers is de daling van
trouw stemmen voor de SP al even sterk, met name
van 47% in 1991 tot 24% in 2003 (Tabel 3). Het
relatief hoog percentage trouwe kiezers voor het
Vlaams Blok valt op bij de jonge generaties leden

van ABVV. Hier kan een vertekening optreden
wegens de kleine aantallen. Men moet de nodige
voorzichtigheid aan de dag leggen bij het bekijken
van de cijfers bij deelsteekproeven die kleiner zijn
dan 100. Om die reden staan de totaalcijfers tussen
haakjes. De percentages in zulke kolom zijn min-
der betrouwbaar. In elk geval wijzen de gegevens
erop dat ook in de socialistische wereld in de gene-
raties beneden 45 de band met de ‘zuilpartij’ hele-
maal overhoop worden gehaald. De relatie tussen
lidmaatschap van mutualiteiten en trouw stemge-
drag vertoont een gelijkaardig beeld, maar dan op
een iets hoger niveau (Tabel 4.). Het valt op dat in
de jongste generaties leden van de liberale mutu-
aliteiten het trouw stemmen voor de VLD stabiel
blijft. Dat is een uitzondering op de algemene trend.

Deze cijfers tonen duidelijk aan dat aan de sta-
biele relatie tussen sociale organisaties en de poli-
tieke partijen van dezelfde kleur op niveau van de
individuele keuze een eind is gekomen. In 1991
had onder de jongere generaties kiezers nog 43%
steeds voor dezelfde partij gestemd, in 2003 is dit
nog maar ongeveer 27%. In de oudere generaties
is het trouw stemgedrag minder gedaald, met name
van 55% in 1991 tot ongeveer 35% in 2003. Glo-
baal verschilt dit niet veel van de situatie in 1999. 

De vorming van nieuwe breuklijnen?

Een middenveld (of zuil in de vroegere betekenis)
is niet alleen een organisatorisch netwerk, maar
ook een geheel dat samengehouden wordt onder
een baldakijn van gemeenschappelijke ideeën en
waarden. In de lijn van de individualiseringshypo-
these zouden zulke samenhangende gehelen ook
op ideëel vlak verdwenen zijn. De vorming van
een nieuwe culturele breuklijn zoals die door
Swyngedouw en door Elchardus, zij het met ver-
schillende accenten, wordt beschreven, gaat daar in
zekere zin tegenin naarmate de nieuwe breuklijn
de kiezers (opnieuw) samenbrengt rond ideologi-
sche en culturele keuzen. In het hoger vermelde
citaat uit De Symbolische Samenleving (Elchardus
2002, p. 13) zijn de maatschappelijke oriëntaties
uit de postelectorale en TOR-onderzoeken tot een



Ethische Perspectieven 14 (2004)3, p. 295

Ta
be

l 
3.

T
ro

uw
 s

te
m

ge
dr

ag
 n

aa
r 

lid
m

aa
ts

ch
ap

 v
an

 b
er

oe
ps

ve
re

ni
gi

ng
 e

n 
ge

ne
ra

tie
 (

V
er

ki
ez

in
ge

n 
19

91
,1

99
9,

20
03

 i
n 

V
la

an
de

re
n:

ve
rt

ic
al

e 
pe

rc
en

ta
ge

s)

K
ie

ze
rs

 v
an

So
ci

al
is

tis
ch

 (
A

B
V

V
)

C
hr

is
te

lij
k 

(A
C

V
)

A
nd

er
e

G
ee

n
G

em
id

de
ld

22
-4

4 
ja

ar
19

91
19

99
20

03
19

91
19

99
20

03
19

91
19

99
20

03
19

91
19

99
20

03
19

91
19

99
20

03

T
ro

uw
 C

V
P*

2,
8

1,
1

0,
7

22
,8

7,
8

9,
5

12
,6

2,
5

0,
0

11
,6

6,
5

7,
2

13
,4

5,
6

6,
3

T
ro

uw
 V

L
D

**
1,

8
2,

9
3,

5
2,

8
2,

3
7,

3
25

,0
21

,4
16

,5
11

,2
7,

9
9,

3
9,

0
6,

9
8,

6
T

ro
uw

 S
P*

**
36

,0
19

,6
3,

5
3,

2
0,

0
3,

8
0,

0
3,

5
5,

2
7,

3
4,

9
3,

7
9,

2
5,

8
3,

8
T

ro
uw

 V
U

-I
D

1,
3

2,
5

0.
0

3,
6

2,
4

0,
5

2,
3

1,
5

1,
3

5,
4

3,
0

1,
2

4,
2

2,
6

0,
8

T
ro

uw
 V

B
lo

k
2,

6
3,

9
15

,3
2,

3
6,

7
5,

2
2,

0
2,

5
0,

0
2,

0
2,

7
2,

5
2,

2
3,

9
4,

8
T

ro
uw

 A
ga

le
v

2,
5

2,
5

1,
3

4,
6

5,
8

0,
0

2,
3

0,
8

0,
0

3,
9

3,
8

1,
2

3,
8

3,
8

0,
8

T
ro

uw
 a

nd
er

e
1,

8
0,

0
5,

1
1,

2
2,

5
0,

0
0,

0
0,

0
0,

0
2,

1
2,

3
2,

2
1,

7
1,

8
1,

9
V

lo
tte

nd
51

,3
67

,5
70

,6
59

,6
72

,4
73

,9
55

,8
67

,9
77

,0
56

,5
69

,0
72

,8
56

,6
69

,6
73

,0

To
ta

al
15

1
13

7
(7

3)
30

9
22

7
12

4
(9

0)
81

(3
8)

69
7

44
1

28
0

12
47

88
4

51
7

(1
00

%
)

K
ie

ze
rs

 v
an

So
ci

al
is

tis
ch

 (
A

B
V

V
)

C
hr

is
te

lij
k 

(A
C

V
)

A
nd

er
e

G
ee

n
G

em
id

de
ld

45
-7

5 
ja

ar
19

91
19

99
20

03
19

91
19

99
20

03
19

91
19

99
20

03
19

91
19

99
20

03
19

91
19

99
20

03

T
ro

uw
 C

V
P

2,
4

2,
5

2,
8

31
,6

26
,8

20
,0

12
,9

13
,7

3,
7

27
,1

17
,9

13
,3

24
,8

17
,6

13
,1

T
ro

uw
 V

L
D

 
2,

6
0,

0
5,

0
2,

0
0,

9
0,

7
30

,1
18

,4
18

,5
7,

8
5,

4
5,

2
7,

6
4,

8
5,

2
T

ro
uw

 S
P

47
,1

37
,5

24
,0

5,
2

3,
2

3,
2

5,
4

2,
3

5,
6

12
,0

7,
6

8,
3

13
,8

9,
5

8,
3

T
ro

uw
 V

U
-I

D
1,

0
0,

7
0,

0
3,

0
1,

2
0,

0
5,

3
2,

5
0,

0
5,

4
2,

5
0,

7
4,

6
2,

1
0,

7
T

ro
uw

 V
B

lo
k

0,
0

2,
6

3,
7

0,
0

1,
3

6,
3

1,
7

2,
2

5,
9

0,
4

0,
3

3,
5

0,
4

0,
8

3,
5

T
ro

uw
 A

ga
le

v
0,

0
0,

0
0,

0
0,

5
0,

6
0,

9
0,

0
0,

0
0,

0
0,

1
0,

3
0,

2
0,

2
0,

3
0,

2
T

ro
uw

 a
nd

er
e

3,
0

6,
6

6,
9

2,
8

2,
0

2,
5

0,
0

0,
0

0,
0

4,
7

0,
4

4,
4

4,
0

1,
3

4,
4

V
lo

tte
nd

 
44

,0
50

,1
57

,6
54

,9
64

,1
69

,5
44

,5
61

,0
66

,6
42

,6
65

,7
64

,6
44

,7
63

,6
64

,6

To
ta

al
10

0
10

8
(6

2)
16

9
18

2
10

8
(5

8)
(6

5)
(2

2)
79

2
71

8
59

4
11

20
10

72
59

4
(1

00
%

)

*
C

D
&

V
 i

n 
20

03
; 

**
 P

V
V

 i
n 

19
91

; 
**

*S
P.

A
-S

pi
ri

t 
in

 2
00

3.
( 

)
V

oo
rz

ic
ht

ig
 m

et
 d

e 
pe

rc
en

ta
ge

s 
in

 d
ez

e 
ko

lo
m

.



Ethische Perspectieven 14 (2004)3, p. 296

Ta
be

l 
4.

T
ro

uw
 s

te
m

ge
dr

ag
 n

aa
r 

lid
m

aa
ts

ch
ap

 v
an

 e
en

 m
ut

ua
lit

ei
t 

en
 g

en
er

at
ie

 (
K

am
er

ve
rk

ie
zi

ng
en

 1
99

1,
19

99
,2

00
3 

in
 V

la
an

de
re

n,
ve

rt
ic

al
e 

pe
rc

en
ta

ge
s)

K
ie

ze
rs

 v
an

So
ci

al
is

tis
ch

L
ib

er
aa

l
C

hr
is

te
lij

k
N

eu
tr

aa
l

G
em

id
de

ld
22

-4
4 

ja
ar

19
91

19
99

20
03

19
91

19
99

20
03

19
91

19
99

20
03

19
91

19
99

20
03

19
91

19
99

20
03

T
ro

uw
 C

V
P*

3,
8

0,
8

1,
2

0,
9

0,
0

0,
0

19
,5

8,
8

9,
6

6,
1

2,
1

2,
7

13
,4

5,
6

6,
3

T
ro

uw
 V

L
D

**
4,

7
3,

0
2,

9
33

,4
35

,6
35

,7
6,

8
4,

0
7,

8
11

,9
9,

9
5,

7
9,

0
7,

0
8,

6
T

ro
uw

 S
P*

**
29

,8
20

,4
10

,7
1,

0
0,

0
0,

0
4,

1
1,

5
1,

6
5,

9
3,

9
5,

5
9,

3
5,

7
3,

8
T

ro
uw

 V
U

-I
D

1,
2

2,
5

0,
0

2,
0

0,
0

0,
0

4,
5

2,
5

1,
3

10
,7

5,
0

0,
7

4,
2

2,
6

0,
8

T
ro

uw
 V

B
lo

k
2,

1
4,

9
9,

3
1,

1
0,

0
0,

0
2,

4
4,

5
3,

0
1,

7
1,

1
8,

1
2,

2
3,

8
4,

8
T

ro
uw

 A
ga

le
v

3,
2

3,
3

1,
4

3,
4

1,
5

0,
0

4,
2

3,
5

0,
9

2,
8

7,
3

0,
0

3,
8

3,
8

0,
8

T
ro

uw
 a

nd
er

e
1,

4
3,

7
3,

7
1,

0
1,

4
2,

7
1,

9
0,

7
0,

0
1,

3
3,

8
6;

8
1,

7
1,

8
1,

9
V

lo
tte

nd
 e

.a
.

53
,9

61
,4

70
,8

57
,3

61
,5

61
,6

56
,7

74
,5

75
,7

59
,6

67
,0

70
,7

56
,5

69
,7

73
,0

To
ta

al
25

3
19

4
10

0
98

(7
0)

(3
7)

76
4

52
4

30
5

12
8

10
5

(7
4)

12
43

89
2

51
7

(1
00

%
)

K
ie

ze
rs

 v
an

So
ci

al
is

tis
ch

L
ib

er
aa

l
C

hr
is

te
lij

k
N

eu
tr

aa
l

G
em

id
de

ld
45

-7
5 

ja
ar

19
91

19
99

20
03

19
91

19
99

20
03

19
91

19
99

20
03

19
91

19
99

20
03

19
91

19
99

20
03

T
ro

uw
 C

V
P

3,
7

1,
3

1,
7

4,
5

5,
8

0,
0

37
,7

26
,3

20
,2

17
,2

11
,3

9,
3

25
,0

17
,6

13
,3

T
ro

uw
 V

L
D

*
3,

5
0,

7
1,

7
36

,3
31

,9
23

,0
4,

8
1,

9
4,

0
9,

2
5,

3
6,

5
7,

7
4,

8
5,

2
T

ro
uw

 S
P 

48
,8

35
,0

27
,7

4,
3

2,
6

1,
42

3,
7

2,
9

2,
5

4,
4

4,
5

3,
5

13
,7

9,
7

8,
3

T
ro

uw
 V

U
-I

D
1,

0
0,

7
0,

0
2,

0
3,

4
0,

0
4,

6
1,

6
0,

8
13

,2
5,

8
2,

4
4,

6
2,

1
0,

7
T

ro
uw

 V
B

lo
k

0,
4

2,
3

2,
3

1,
1

0,
0

3,
0

0,
2

0,
3

3,
7

0,
7

1,
0

5,
2

0,
4

0,
8

3,
5

T
ro

uw
 A

ga
le

v
0,

0
0,

3
0,

0
0,

0
0,

0
0,

0
0,

0
0,

3
0,

3
0,

6
0,

4
0,

6
0,

1
0,

3
0,

2
T

ro
uw

 a
nd

er
e

3,
3

2,
0

11
,4

3,
2

3,
7

0,
0

4,
1

0,
7

2,
4

4,
8

1,
5

3,
1

3,
9

1,
4

4,
4

V
lo

tte
nd

 e
.a

.
39

,4
57

,7
55

,3
48

,7
52

,7
72

,6
45

,0
65

,8
66

,1
49

,9
70

,1
69

,7
44

,7
63

,4
64

,6

To
ta

al
24

3
22

6
13

5
95

 
99

(4
4)

64
2

64
0

34
2

13
4

11
8

(7
2)

11
13

10
83

59
4

(1
00

%
)

*
C

D
&

V
 i

n 
20

03
; 

**
 P

V
V

 i
n 

19
91

; 
**

*S
P.

A
-S

pi
ri

t 
in

 2
00

3.
( 

)
V

oo
rz

ic
ht

ig
 m

et
 d

e 
pe

rc
en

ta
ge

s 
de

ze
 k

ol
om

.



Ethische Perspectieven 14 (2004)3, p. 297

logisch samenhangend geheel verwerkt. Het is niet
waarschijnlijk dat eenzelfde logische samenhang
die sociologen hanteren ook bij de kiezers terug te
vinden is, maar dit geeft in elk geval een goed
beeld van de verschillende oriëntaties die in de
onderzoeken gemeten werden. Vinden we hier spo-
ren van een culturele breuklijn die de kiezers-
korpsen van de politieke partijen tegenover elkaar
plaatst?

Nog over de ‘oude’ ideologische breuklijnen –
Men kan zich de vraag stellen over de plaats van
de oude ideologische breuklijnen omdat algemeen
wordt aangenomen dat de klassieke ideologische
posities op de sociaal-economische ‘links-rechts’-
as aan het vervagen zijn. We zeggen wel duidelijk
‘economisch’ links-rechts omdat in de literatuur
nog een andere links-rechtsindeling wordt
gemaakt, met name de culturele. Deze twee tegen-
stellingen, de culturele en de sociaal-economische,
zouden immers niet samenvallen. Zo werd in
menig onderzoek aangetoond dat de arbeiders vaak
economisch links met cultureel behoudend (rechts)
combineerden (Middendorp 1978, Lipset 1981, De
Witte en Scheepers 1999). In de jaren zeventig
stonden de socialisten en de liberalen ideologisch
nog scherp tegenover elkaar.

Ook de christen-democratie kon haar ideologi-
sche eigenheid gemakkelijker tentoon spreiden in
de jaren zeventig en tachtig. Wij hebben in ver-
scheidene studies in het verleden aangetoond dat
in Vlaanderen de levenskracht van de christelijke
organisaties gedurende de jaren zeventig weinig
invloed bleek te ondervinden van de voortschrij-
dende ontkerkelijking omdat er op ideëel vlak iets
anders was dat hen samenhield. Dat de CVP mid-
den de jaren zeventig aan een nieuwe adem toe
was, blijkt uit de cijfers in Figuur 1. Als verklaring
van dit verschijnsel werd een beroep gedaan op de
zogenaamde ‘sociaal-culturele christenheid’. Dit
collectief bewustzijn bestond enerzijds uit een
rechtvaardiging van het bestaansrecht van de chris-
telijke instellingen en anderzijds uit een beschrij-
ving van hun eigenheid. De rechtvaardiging beriep
zich niet langer op een godsdienstige of kerkelijke

apologie, maar op principes uit het privé-initiatief:
subsidiariteit en rendement. In de beschrijving van
het specifieke van de katholieke instellingen ver-
schoof de klemtoon van ‘katholiek’ naar ‘christe-
lijk’ in de betekenis van ‘sociaal personalisme,
solidariteit en evenwicht tussen de sociale klassen,
rechtvaardigheid en zorgzaamheid’ (Billiet 1988,
p. 21-22). In de jaren tachtig en negentig werd dit
aangepast met nieuwe concepten zoals ‘rentmees-
terschap’ en ‘sociaal personalisme’(Gerard 1997,
p. 77; Lamberts 1995, p. 288). Voor de evolutie
van de overkoepelende ideologie verwijzen we
naar een recente studie hierover. We hebben
gezocht of de waarden van de sociaal-culturele
christenheid nog wel specifiek zijn. Er zijn aan-
wijzingen dat het typisch ‘katholiek sociaal ver-
toog’ van toen zich verspreid heeft onder alle
bevolkingslagen zodat het niet meer scherp onder-
scheidend is van andere sociale vertogen (Billiet
2004, p. 148). Dit zou een hypothese kunnen zijn.

De maatschappelijke oriëntaties in de postelec-
torale onderzoeken – Alle informatie over de maat-
schappelijke waardeoriëntaties, en de wijze
waarop deze in meetschalen zijn omgezet, is te
vinden in verschillende ISPO-bulletins (Billiet
1998; Billiet e.a. 2000). Alle schalen variëren van
0 (minimum) tot 10 (maximum). De hoogste sco-
res gaan in de richting van de betekenis van de
naamgeving. Bijvoorbeeld: hoe hoger de scores op
de etnocentrismeschaal, hoe sterker het negatieve
gevoel ten opzichte van de migranten. In geval van
twijfel zal de richting van de schaal verduidelijkt
worden. Vrijwel alle schalen zijn voldoende
betrouwbaar gemeten (Cronbach’s α > 0,70).

Etnocentrisme (ETHNO): Deze schaal meet het
outgroup-aspect van het concept ‘etnocentrisme’.
Drie items drukken het zich bedreigd voelen door
migranten op het gebied van cultuur en gewoon-
ten, tewerkstelling en sociale zekerheid uit. Drie
andere items gaan over de rivaliteit op de arbeids-
markt, het beperken van politieke rechten voor
migranten en het wantrouwen tegenover migran-
ten. De resterende twee indicatoren handelen over
het beperken van het aantal migranten die zich in
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België komen vestigen. Alle indicatoren drukken
een negatief gevoel uit ten opzichte van migranten. 

Autoritaire opvattingen (AUTOR): Het klas-
sieke concept verwijst naar een cluster van negen
‘subsyndromen’ (Adorno e.a. 1950) waaronder de
drie die in het ISPO-onderzoek gemeten worden:
het vasthouden aan conventionele waarden en nor-
men, het zich onkritisch onderwerpen aan en een
onkritische houding tegenover de morele autori-
teiten en een autoritaire agressie tegen wie de nor-
men niet naleven. De twee laatst genoemde sub-
syndromen zijn verantwoordelijk voor de tendens
dat autoritaire personen zichzelf distantiëren van
andere sociale en etnische groepen (contra-identi-
ficatie). 

Harde aanpak van criminelen (REPRE): Deze
set van uitspraken werd voor de eerste keer opge-
nomen in het verkiezingsonderzoek van 1999. Er
zijn uitspraken over een zerotolerantie beleid in
onveilige steden, over dezelfde straffen voor jonge
delinquenten die een zware misdaad pleegden als
voor volwassenen, over een harde aanpak van
straatcriminaliteit, over de volle duur van gevange-
nisstraffen en over de rechten van misdadigers.
Eigenlijk meet de geconstrueerde variabele ‘aan-
vaardbaarheid van een harde aanpak van de crimi-
naliteit’ een specifieke dimensie van autoritarisme.
Het gaat om de dimensie die het sterkst samenhangt
met het zich bedreigd voelen door migranten. 

Sociale desoriëntatie (COMP): Vanaf 1995
werd het concept ‘sociale desoriëntatie’ aan de
hand van vier indicatoren gemeten. Alle drukken
ze een gevoel van onzekerheid ten opzichte van de
samenleving en de toekomst uit. Respondenten
met hoge scores op deze schaal hebben de indruk
dat alles tegenwoordig heel complex is; dat ze niet
meer begrijpen wat er allemaal gaande is; dat alles
zo snel verandert en alles heel verwarrend is. Hier-
door drukken de ondervraagden uit dat zij niet
weten wat hen te doen staat en ook niet hoe ze
zich moeten gedragen. Sociale desoriëntatie en
politieke vervreemding zijn twee aspecten van Sro-
le’s anomieconcept (1956).

Wantrouwen in anderen (DISTR): Wantrouwen
in anderen is eveneens een onderdeel van Srole’s

anomieconcept. Door de verkiezingsonderzoeken
van 1995 en 1999 heen bleven de drie indicatoren
onveranderd. De indicatoren drukken een onze-
kerheid uit over wie men tegenwoordig nog kan
vertrouwen. Van deze indicator werd zowel een
positief als een negatief verwoorde variant opge-
nomen. De derde indicator stelt dat de meeste
mensen tegenvallen eens je ze beter leert kennen. 

Politieke aliënatie (POLAL): Politieke machte-
loosheid is een aspect van het concept politieke
vervreemding (Gamson 1968; Dierickx e.a. 1996,
p. 643) en wordt gemeten door zes indicatoren.
Respondenten die hoge scores behalen op deze
items zijn er van overtuigd dat stemmen geen zin
heeft omdat de politieke partijen toch hun eigen
wil doordrijven. Zij denken ook dat politici enkel
uit zijn op hun stem en niet geïnteresseerd zijn in
hun opvattingen. Deze respondenten vinden even-
eens dat politici nooit hebben leren luisteren naar
het gewone volk, dat zij veel beloven maar er wei-
nig van realiseren en dat politici zich boven het
gewone volk verheven voelen eens ze verkozen
zijn. Het zesde item stelt dat ‘eigenlijk geen enkele
politieker te vertrouwen is’. 

Utilitair individualisme (INDIVID): Deze vorm
van individualisme houdt een ongeremd streven
naar persoonlijk belang en succes in, waarbij
slechts in beperkte mate wordt rekening gehouden
met anderen (Elchardus en Heyvaert 1990). De
items hebben betrekking op het verwerpen van
‘naïeve’ solidariteit met anderen en het streven
naar macht, het verkiezen van materiële belangen
en vertier boven waarden als vriendschap en zor-
gen voor anderen. Zoals de theorie het vooropstelt,
is utilitair individualisme sterk gerelateerd aan ver-
schillende componenten van het concept anomie
(politieke vervreemding, wantrouwen en sociale
desoriëntatie).

De hiervoor vermelde oriëntaties hangen redelijk
tot sterk samen en de meeste zijn goede voorspel-
lers van een stem voor het Vlaams Blok in de jaren
negentig (zie Billiet en De Witte 1995). Het zijn
hoofdzakelijk deze aspecten die de ene zijde van
Elchardus’ nieuwe breuklijn uitmaken. Daarnaast
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werden ook aspecten van een ethisch en cultureel
behoudende houding gemeten. 

Traditionele geslachtsrollen (SEKSO): De eer-
ste culturele waardeoriëntatie handelt over het ver-
schil in sekserollen. Deze houding heeft betrek-
king op het aanvaarden van verschillende
verwachtingen met betrekking tot mannen en vrou-
wen inzake de noodzaak om een diploma te heb-
ben, de vrijheid van opvoeding, het geven van lei-
ding, de zorg voor kinderen, het buitenhuis gaan
werken. De schaal is zeer asymmetrisch aangezien
50% van de kiezers een score behaalden van 2,5 of
minder. Dit betekent dat de meerderheid van de
kiezers alle items verwerpen en dat het in stand
houden van sekseverschillen althans in woorden,
weinig bijval geniet bij de Vlaamse bevolking. 

Ethisch conservatisme (ETHIC): Het tweede
aspect in verband met cultureel conservatisme han-
delt over de onaanvaardbaarheid van abortus en
euthanasie, gemeten via een 10-puntenschaal. De
samenstelling van de schaal in 1999 is identiek aan
die van 1995 en 1991. 

Economisch conservatisme (ECONS): Deze
schaal bevat een aantal uitspraken over de vak-
bonden en over sociale ongelijkheid. Wie hoog
scoort op de schaal verwerpt de gedachte dat vak-
bonden een veel hardere actie moeten voeren, dat
de arbeiders nog steeds moeten blijven strijden
voor hun belangen en voor een gelijkwaardige
positie in de maatschappij. Wie hoog scoort is ook
niet van oordeel dat het klassenverschil kleiner zou
moeten zijn dan nu het geval is en wil dat de ver-
schillen tussen de hoge en lage inkomens moeten
blijven zoals ze zijn. Overheidstussenkomsten met
het oog op meer inkomensgelijkheid worden afge-
wezen door wie hoog scoort. Hoge waarden op de
schaal wijzen dus op een traditionele liberale eco-
nomische opvatting. Dit kan een reden zijn
waarom de antwoorden in de globale bevolking
aan de ‘linkse zijde’ liggen en waarom de schaal
de kiezers van SP en VLD niet heel scherp onder-
scheidt (zie Figuur 4).

De twee volgende variabelen passen in het theo-
retisch concept ‘postmaterialisme’ (Inglehart

1987), en stellen ons in staat het kiesgedrag van
de ecologisten in de jaren negentig te verklaren.

Postmaterialisme (POSTM): De materialisti-
sche waardeoriëntatie wordt gemeten aan de
hand van de keuzes die een respondent maakt uit
een twaalftal materialistische en postmaterialis-
tische politieke doelstellingen. De postmateria-
listische doelstellingen zijn: meer inspraak van
de burgers in de politieke besluitvorming, vrij-
heid van meningsuiting garanderen, meer
inspraak van de werknemers op het werk, de
leefomgeving van de mensen verbeteren en stre-
ven naar een vriendelijke en minder onpersoon-
lijke samenleving. De materialistische doelstel-
lingen zijn: orde handhaven in het land,
prijsstijgingen tegen gaan, hoge graad economi-
sche groei behouden, het land verzekeren van
een sterk leger, een stabiele economie behouden
en de misdaad bestrijden. 

Milieubewustzijn (ENVIR): Het engagement
van de respondent ten opzichte van het milieu
werd in de onderzoeken aan de hand van vijf indi-
catoren gemeten, met als thema’s: de bereidheid
om deel te nemen aan demonstraties tegen indus-
trialisering in landelijke gebieden of vervuilde
lucht, het steunen van verkeersbeperkingen en het
bereid zijn om zaken op te geven of meer te beta-
len in ruil voor minder milieuvervuiling. Gelet op
wat gezegd is over postmaterialisme, is het dui-
delijk dat het milieubewustzijn een aspect is van
postmaterialisme en er dus positief mee samen-
hangt.

Vlaamse autonomie (VLABEL): Het laatste
concept heeft een geheel aparte plaats en verwijst
naar de communautaire breuklijn. We noemen
het ‘voorstander voor meer autonomie voor
Vlaanderen’ omdat hoge scores erop wijzen dat
de respondenten meer autonomie voor Vlaande-
ren wenselijk vinden, de splitsing van de sociale
zekerheid steunen en zichzelf eerder als Vlaming
dan Belg beschouwen. De indicatoren zijn
gemengd aangezien ze zowel de nationale iden-
titeit, als het nationaal bewustzijn en separatisme
meten. Lage scores op de schaal wijzen op ‘Bel-
gicisme’. 
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Tabel 5 toont de gemiddelden van de electoraten
op elk van deze oriëntaties in het postelectoraal
onderzoek van 1999. De hoogste scores zijn in
het vet weergegeven indien zij statistisch bedui-
dend verschillen van alle andere (p < 0,01).
Indien er twee hoogste scores zijn die beduidend
van alle andere verschillen zijn deze beide in vet.
De laagste scores, die beduidend van alle andere
verschillen, zijn in vet en cursief weergegeven.
Meer gedetailleerde informatie over de testen is
te vinden in een ISPO-bulletin (Billiet e.a.
2000).

Zes van deze maatschappelijke oriëntaties stel-
len de electoraten van Agalev en het Vlaams Blok
diametraal tegenover elkaar. Hier zou men bijge-
volg van een ideologische breuklijn kunnen spre-
ken, althans tussen 1991 en 1999. In 2003 is Aga-
lev vrijwel volledig geïmplodeerd zodat die
breuklijn er nu wel anders zal uitzien wat de elec-
toraten betreft, tenminste als de breuklijn nog
bestaat. Men kan natuurlijk vermoeden dat het

electoraat van SP.A-Spirit waarschijnlijk naar
links (in Figuur 2) zal opgeschoven zijn. In de
gegevens van 1999 vinden we daar al aanwijzin-
gen voor. Rond vier van de vermelde oriëntaties
(etnocentrisme, repressie, autoritaire denkbeelden,
individualisme) en ook inzake postmaterialisme
zitten de electoraten van de SP en de VU-ID
nogal in elkanders nabijheid. Vooral het postma-
terialisme contrasteert met de rechtse kant van
de breuklijn die gekenmerkt wordt door hoge
waarden op enkele van de zes eerstgenoemde
oriëntaties. 

Op cultureel en ethisch vlak zoals dit hier ge-
meten wordt, tonen de meeste Vlamingen zich
progressief. De gemiddelde scores zijn laag. Het
electoraat van de CVP springt hier als enige in
het oog met de gemiddeld hoogste scores. Nader
onderzoek leert dat dit vooral het geval is voor de
oudere kiezers. Als men alleen naar de jongste
generaties kiezers kijkt dan bekomt men een

Tabel 5.

Gemiddelde scores (0-10) per electoraat op een aantal maatschappelijke oriëntaties
(Kamerverkiezingen in Vlaanderen in 1999).

Waardeoriëntatie
(10-puntschalen) AGALEV CVP SP VLD VL.BLOK VU BL/ONG Totaal

ETNO 3,65 ,5,19 5,22 5,28 7,31 5,01 5,93 5,29
AUTOR 4,24 6,19 5,57 5,65 6,35 5,20 5,99 6,01
REPRE 5,77 6,93 7,10 7,18 8,29 7,03 7,31 7,08
COMPL 3,47 4,96 4,90 4,41 5,62 3,85 5,15 4,62
DISTR 3,98 4,97 5,20 4,99 6,01 4,52 5,61 5,01
POLAL 4,98 5,45 5,54 5,46 6,97 5,24 7,20 5,71
INDIV 2,41 3,93 3,59 3,57 4,68 3,03 4,03 3,50
SEXSRO 1,42 3,00 2,58 2,37 2,90 2,06 2,41 2,48
ETHIC 1,92 3,79 2,35 2,36 2,59 2,69 2,66 2,76
ECONS 3,43 3,64 3,06 4,53 3,36 3,66 3,38 3,63
POSTM 6,90 4,69 5,18 4,79 4,53 5,57 5,12 5,16
ENVIR 6,11 4,44 4,77 4,70 4,29 4,98 3,89 4,72
VLABE 3,67 4,00 3,52 4,11 5,20 5,47 3,86 4,13

N 274 485 277 465 198 161 54 1.957
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ander beeld (Billiet 2003). Op de economisch
‘links-rechts’-schaal staan de electoraten van
VLD en SP tegenover elkaar, maar het valt op dat
alle electoraten zich eerder aan de linkerkant
bevinden (lage scores). De Vlamingen zijn in
meerderheid voor meer gelijkheid en voor de
belangenverdediging door de syndicaten.

Spreken over breuklijnen vraagt naar visuele voor-
stelling. Zonder in te gaan op de technische details
die elders beschreven zijn (zie Vuylsteke e.a. 1998;
Billiet e.a. 2000) moeten we toch enige informatie
geven om de figuren 2 tot 4 te kunnen interprete-
ren. In het assenstel zijn via lijnen de bestudeerde
maatschappelijke oriëntaties afgebeeld. De mate
waarin die oriëntaties met elkaar correleren (samen-
hangen) kan men aflezen uit de hoeken die ze vor-
men met elkaar en met de assen. Hoe scherper een
hoek des te hoger de correlatie. Als twee oriënta-
ties helemaal niet onderling correleren dan staan ze
haaks op elkaar (een hoek van 90°). Als ze nega-
tief correleren, dit wil zeggen dat het afwijzen van
de ene oriëntatie bij de kiezers eerder samengaat
met het aanvaarden van de andere, dan is de hoek
tussen 90° en 180°. Als de oorspronkelijke maat-
schappelijke oriëntaties onderling sterk correleren
kunnen ze worden vervangen door een nieuwe as
zonder verlies van al te veel informatie. Dat is wat
in de figuren gebeurt. Postmaterialisme aan de ene
kant en de daarmee sterk negatief gecorreleerde set
van zich bedreigd voelen door migranten, autori-
tair denken, en de houding tegenover repressie vor-
men de twee polen van de eerste achterliggende
hoofdas. De tweede as die daar loodrecht op staat,
en er dus niet mee samenhangt is de ethisch-con-
servatieve as (Figuur 2). Aan de andere kant van
deze as vinden we de oriëntatie van politieke mach-
teloosheid, maar deze wordt hier minder goed
weergegeven dan de eerste as. Hoe dichter de lij-
nen bij de eenheidscirkel en hoe scherper de hoe-
ken des te beter de nieuwe assen de oorspronke-
lijke houdingen vertegenwoordigen.

Waar zijn de kiezers? In Figuur 2 zijn de gemid-
delden van de electoraten afgebeeld. Het gaat om

de gemiddelden op de nieuwe hoofdassen die de
oorspronkelijke houdingen vertegenwoordigen.
Zulke voorstelling met onderzoekseenheden (kie-
zers) en bij gemeten waarden noemt men toepas-
selijk een biplot, men ziet er twee soorten infor-
matie.

De culturele breuklijn wordt wat gerelativeerd in
Tabel 5 en in Figuur 2 omdat het gros van de kie-
zerskorpsen gemiddeld in het midden zit, en omdat
er een grote variatie is binnen de kiezerskorpsen
wat deze oriëntaties aangaat. Dat is duidelijk te
zien als we niet de gemiddelden, maar de indivi-
duele kiezers per partij voorstellen (Figuur 3). De
kiezers van Agalev en het Vlaams Blok liggen
inderdaad inzake maatschappelijke oriëntaties
vrijwel volledig uit elkaar, maar dat is niet het
geval voor de andere kiezerskorpsen. Deze bevin-
den zich vrijwel in het midden op de eerste as die
de extremen onderscheidt.

Figuur 2

Spreiding van de kiezers van acht partijen over dertien
maatschappelijke oriëntaties in 1999 (eerste en tweede

canonische as)
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Figuur 3

Spreiding van de kiezers over maatschappelijke oriëntaties in 1999 (assen 1 en 2)

Agalev

SP CVP

VU-ID VLD

Vlaams Blok
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Figuur 4

De spreiding van SP- en VLD-kiezers op de economische oriëntatie in 1999 (assen 1 en 3)

SP VLD
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De tweede as krijgt vooral betekenis door de zoge-
naamd cultureel conservatieve oriëntaties (abortus,
euthanasie). Daar worden de kiezers van de CVP
gemiddeld onderscheiden van de andere kiezers-
korpsen. Ze zitten daar een beetje eenzaam, maar
als we naar de individuele kiezers van de CVP kij-
ken dan wordt duidelijk dat ze in alle richtingen
aanwezig zijn (zie Figuur 2 en 3).

De kiezerskorpsen overlappen elkaar voor een
groot deel. Dit toont aan dat de eerste breuklijn de
electoraten verdeelt. Het is goed om deze empiri-
sche beelden voor ogen te houden als we het over
breuklijnen hebben. De wereld is complexer en
meer verscheiden. Onze metingen zijn trouwens
ook al reducties.

Vinden we een spoor van de sociaal-economi-
sche breuklijn? Inderdaad, die komt te voorschijn
in de derde as. Daarom tonen we in Figuur 4
opnieuw de eerste tegenstelling die Agalev- en
Vlaams-Blokkiezers contrasteert (horizontaal),
maar deze keer samen met de derde as (verticaal).
Dit is duidelijk de ‘links (beneden)-rechts (boven)’
tegenstelling. De kiezers van de CVP zitten hier
gemiddeld pal in het midden. Maar als we
opnieuw naar de individuele kiezers kijken, dan
valt op hoeveel overlapping er is.

Tot zover de situatie van de maatschappelijke
oriëntaties in de electoraten van 1999. Hoe zit het
echter met de samenhang tussen de reeds bespro-
ken sociale-achtergrondkenmerken van de kiezers
en hun maatschappelijke oriëntaties? Neemt de
samenhang tussen 1991 en 1999 af zoals de indi-
vidualiseringsthese doet vermoeden, of wordt de
samenhang sterker zoals de breuklijnhypothese
stelt? En wat is de rol van het onderwijs?

Omdat we een totaaloverzicht wensen voor alle
sociale achtergrondkenmerken kunnen we deze
vragen het best beantwoorden door na te gaan in
welke mate de variatie in de bevolking met betrek-
king tot elke oriëntatie verklaard kan worden door
alle sociale achtergrondkenmerken samen. Het ant-
woord op die vraag vinden we in de proporties
verklaarde variantie van regressiemodellen (R2)
met alle sociale achtergrondkenmerken als predik-
toren van de waardeoriëntaties. We gaan na hoe-
veel de achtergrondkenmerken verklaren, of deze
kenmerken samen in 1999 minder (of meer) ver-
klaren dan in 1991, en welk het aandeel van het
genoten onderwijs daarin is. 

Tabel 6 toont duidelijk dat de voorspellingskracht
(of de verklaarde variantie) van de maatschappelijke

Tabel 6.

Door sociale achtergrondkenmerken verklaarde proportie totaal verklaarde variantie (R2) bij de maatschappelijke
oriëntaties in 1991 en 1999.20

Waardeoriëntatie 1991 1999
(10-puntschalen) Alle kenmerken alleen onderwijs Alle kenmerken alleen onderwijs

ETNO 0,139 0,115 0,203 0,161
AUTOR 0,314 0,193 0,296 0,199
REPRE - - 0,196 0,146
COMPL - - 0,300 0,252
DISTR - - 0,174 0,160
POLAL 0,191 0,161 0,190 0,151
INDIV 0,196 0,145 0,183 0,143
SEXSRO 0,126 0,085 0,252 0,145
ETHIC 0,136 0,010 0,139 0,021
ECONS 0,161 0,107 0,177 0,106
POSTM 0,083 0,049 0,100 0,038
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oriëntaties over het algemeen niet bijzonder groot
is. Met uitzondering van de autoritaire opvattingen,
maatschappelijke onzekerheid, het gevoel van
bedreiging door migranten in 1999, en de traditio-
nele man-vrouwrollen, wordt nergens meer dan
20% verklaard. De verklaringskracht neemt ook
niet af, zoals de individualiseringshypothese voor-
spelt. Het kan natuurlijk zijn dat de de-institutio-
nalisering al eerder plaats had. De verklaring van
het etnocentrisme is toegenomen en dat ligt vooral
aan de samenhang met het genoten onderwijs. Dit
wijst erop dat de verschillen inzake onderwijs dui-
delijk meespelen in de tegenstellingen rond de
nieuwe ‘breuklijn’ en dat die mogelijks sterker wor-
den. Dat kon worden vermoed, gegeven de grote
verschillen tussen de twee extreme electoraten
inzake onderwijs. Er is ook een toename wat de
verklaring van verschillen in cultureel conserva-
tisme aangaat (gemeten via verschillen in sekse-
rollen). Daar speelt naast het genoten onderwijs
vooral de leeftijd. Het genoten onderwijs neemt
trouwens in de meeste gevallen een groot deel van
de verklaring van de variatie in de oriëntaties voor
zijn rekening. Dit bevestigt de stelling van Elchar-
dus e.a. in De Symbolische Samenleving (2002) dat
maatschappelijke oriëntaties vooral gedragen wor-
den door verschillen inzake genoten onderwijs.

Ter afronding: Wat oriënteert de ongebonden kiezer?

In deze studie werden empirisch verschillende ver-
wachtingen van de individualiseringstheorie en de
breuklijnentheorie in het politieke veld onderzocht.
De banden tussen een aantal sociale achtergrond-
kenmerken en het stemgedrag zijn duidelijk afge-
nomen. Dat was in het bijzonder het geval voor
kenmerken die met het behoren tot een middenveld
te maken hebben. Het onderwijs dat mensen geno-
ten hebben blijkt het meest van blijvende invloed te
zijn op politieke keuzen. Trouw stemgedrag neemt
steeds af. Het aandeel van de kiezers die steeds
stemmen voor een partij van dezelfde ‘kleur’ als
hun organisatie is aan het krimpen. Dat is vooral
het geval in de jongere generaties. Van verkiezing
tot verkiezing zijn er nu dubbel zoveel vlottende

kiezers als in de jaren tachtig. Men kan niet zeggen
dat de invloed van de sociale context helemaal uit-
geteld is, maar men mag aannemen dat de politieke
partijen vandaag geconfronteerd worden met grote
segmenten van vrijwel totaal ongebonden kiezers.
Men treft deze vooral aan in de jongste generaties.
De hypothese van de institutionalisering krijgt hier-
mee duidelijke bevestiging.

Maar er zouden zich nieuwe breuklijnen uitte-
kenen die de losse kiezers opnieuw groeperen. Er
is aangetoond dat er in de jaren negentig inder-
daad sprake is van zo’n breuklijn waarin meerdere
maatschappelijke oriëntaties samenvallen. In 1999
werd ongeveer één vierde van het kiezerskorps
duidelijk verdeeld. Nogal wat maatschappelijk
ongenoegen kristalliseert zich in het electoraat van
het Vlaams Blok (ongeveer 15%) en dit staat
tegenover het postmaterieel beter opgeleid electo-
raat van Agalev (ongeveer 10%). Deze segmenten
vertoonden weinig overlapping. Maar kan men na
de implosie van Agalev in 2003 nog wel van een
echte breuklijn spreken? Heeft er aan de linker-
zijde van de breuklijn een nieuwe groepering
plaats waarin mensen zich laten leiden door soli-
dariteit, voorkeur voor democratische relaties, ver-
draagzaamheid en geloof in de zin van de politiek?
Spreekt de bevinding dat maatschappelijk onge-
noegen, een etnocentrische houding en het geloof
in repressieve oplossingen ook in andere electora-
ten dan het Vlaams Blok aanwezig is, de idee van
een breuklijn niet tegen? Of slaagt het Vlaams
Blok er nog verder in om de kiezers aan te zuigen
die het moeilijk hebben met de maatschappelijke
gevolgen van globalisering?

De bevinding dat de andere electoraten niet
scherp meer af te lijnen zijn rond de maatschap-
pelijke oriëntaties en dat de voorspelbaarheid van
politieke keuzen afneemt roept vragen op. Kunnen
losgekomen kiezers keer op keer in om het even
welke partij terechtkomen? Binnen elk electoraat
is een grote verscheidenheid aan maatschappelijke
oriëntaties aanwezig. Wat kan de vrijgekomen kie-
zers nog oriënteren nu de collectieve identiteiten
opgelost zijn? Deze vragen voeren ons naar de rol
van de media.
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Oriënteert de televisie steeds meer de kiezers? En
waar haalt zij haar legitimiteit daarvoor? Sommi-
gen hebben een nogal donkere kijk op de ‘politieke’
rol die de media, vooral dan de televisie, spelen. In
de ‘Dramademocratie’ vreest Elchardus (2002) dat
het gedrag van mensen steeds meer wordt bepaald
via de media, reclame en marktwerking. Ook poli-
tici zouden zich eerder laten leiden door de media
en hun voorstelling van de werkelijkheid, met als
gevolg een toenemend populisme en een afbrokke-
ling van de democratie. Sommige ontwikkelingen
kunnen niet worden ontkend. In het recente verle-
den werden sommige politici gemaakt door de
media. Jonge aankomende politici worden aan het
publiek getoond in politieke entertainment pro-
gramma’s. Het door VTM geplande, maar niet gere-
aliseerde ‘idool 2004’ wilde de winnaars op ver-
kiesbare plaatsen krijgen. Vroeger gebeurde dat via
jarenlange inzet in het verenigingsleven en door
politieke vorming. De televisie lijkt hier een stukje
de vrijgekomen plaats van de zuilen in te nemen.
‘Doe de stemtest’ van de VRT kan worden gezien
als een oriëntatie van de vrijgekomen kiezers die
niet langer gehinderd worden door een collectieve
identiteit, en ook niet door het behoren tot groepen
die gelijkaardige belangen hebben of door traditie
en ethische keuzen. Het is de televisie die op een
rationele wijze mee helpt uitzoeken waar de kiezer
eigenlijk thuis hoort. Aan de hand van resultaten
van politieke peilingen werpen journalisten zich in
debatten met politici op als dé gezaghebbende ver-
tegenwoordigers van de publieke opinie. De televi-
sie zou de publieke opinie vertolken en de kiezer op
basis van informatie helpen om autonoom te beslis-
sen. Dat zou haar legitimiteit zijn.

Uit onderzoek weten we dat informatie in kran-
ten de politieke kennis kan bevorderen (Billiet e.a.
1997). Er zijn effecten van populaire televisie-pro-
gramma’s op maatschappelijke houdingen gevon-
den die precies het omgekeerde zijn van het gun-
stig effect dat van het genoten onderwijs en de
activiteiten in het middenveld uitgaat (Hooghe
2003a en 2003b). Maar wordt de kiezer wel beïn-
vloed door de informatie in de media? Bepalen de
media de politieke agenda? 

Het onderzoek naar de invloed van de media op
politieke keuzen leert dat het publiek alleen open-
staat voor informatie waarin het vooraf al belang-
stelling heeft (predispositie). Het publiek zou zich
afschermen tegen informatie die ingaat tegen de
eigen opvattingen (Berelson e.a. 1954). Hoe gro-
ter de belangstelling voor verkiezingen, hoe meer
men zich blootstelt aan de campagne en des te
meer informatie men opdoet of zoekt, des te beter
men op de hoogte is van de doelstellingen van elke
partij. Maar de directe rol van de media daarbij
wordt voor een stuk gerelativeerd omdat de sociale
netwerken waartoe kiezers behoren en hun per-
soonlijke contacten een belangrijke rol spelen bij
het filteren en versterken van informatie. Dat stelt
althans de ‘two-step-flow’-opvatting van informa-
tie. De media zouden eerst de meest geïnteres-
seerde kiezers bereiken en deze informatie zou dan
via interpersoonlijke communicatie worden door-
gegeven aan mensen met minder belangstelling.
De invloed vanuit de media op politieke keuzen
zou verlopen via deze zogenaamde opinieleiders
die de tussenschakels vormen tussen de media en
ruim publiek (Katz e.a.1955). Het zijn niet alleen
opinieleiders die de informatie doorgeven, er is een
‘multiple-step-flow’ want dit gebeurt via een
geheel van interpersoonlijke communicatienet-
werken en het gebeurt in verschillende lagen
(Witte 1993, p. 164). 

Men kan zich natuurlijk afvragen op welke
wijze de blootstelling aan informatie, en de selec-
tie ervan werkt in een situatie waarin de sociale
banden losser geworden zijn. Het onderzoek van
Zaller (1992) toont in elk geval aan dat er geen
lineair verband bestaat tussen blootstaan aan infor-
matie en media-invloed (Zaller 1992, p. 247). De
matig geïnformeerde kiezers zouden het meest vat-
baar zijn voor opinieverandering onder invloed van
nieuwe informatie via campagnes in de media. Het
onderzoek naar de voorwaarden waaronder infor-
matie tot opinieverandering kan leiden is nog in
volle ontwikkeling (zie o.m. Kriesi 2002, Kriesi
en Hill 2001a en 2001b, Kriesi en Maya 2001).
Het onderzoek naar opinieverandering maakt
gebruik van panel-surveys die uit meerdere golven
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bestaan met manipulatie van informatie tussen de
golven. 

Een ander aandachtspunt in het onderzoek naar
de invloed van de media is de zgn. ‘agendasetting’.
Daarin meet men via inhoudsanalyses de belang-
stelling van de media voor politieke onderwerpen
en van daaruit gaat men na hoe de agenda van het
publiek er precies uitziet. Daarnaast bestudeert
men de agenda van de politieke elites. Uit dit
onderzoek blijkt een grote overeenstemming tus-
sen de agenda van de media en deze van het
publiek. Hoe meer aandacht de media aan topics
besteden, hoe meer aandacht die krijgen in de
publieke opinie (Witte 1993, p. 166-167; Walgrave
en De Swert 2004), maar dit heeft niet noodzake-
lijk positieve electorale gevolgen voor de partij die
in de mediabelangstelling komt (De Swert en Wal-
grave 2002, p. 393). De rol van de media in de
context van losgekomen kiezers verdient de aan-
dacht van toekomstig onderzoek. 

Dit onderzoek leert ook dat de rol van het mid-
denveld nog niet helemaal uitgespeeld is, en dat
het onderwijs een grotere verantwoordelijkheid

krijgt bij de democratische vorming. En natuur-
lijk kunnen politieke partijen zelf nieuwe kanalen
ontwikkelen dit het mogelijk maken om niet al
hun communicatie via de massamedia te voeren,
tenminste als ze dit willen. De politieke rol die
het middenveld kan spelen zal verschillen van de
vroegere periodes omdat het onderhouden van
exclusieve banden tussen organisaties en partijen
sterk onder druk zal blijven staan. Het onderhou-
den van banden met bevriende individuele poli-
tici zal wellicht belangrijker worden dan de exclu-
sieve band met één partij. Ook al zouden die
politici overwegend tot één partij behoren, toch is
er een verschil. De ondersteunende rol van de stu-
diediensten en ervaringen binnen de organisaties
naar de individuele politici toe, kan zeker blijven
bestaan in die nieuwe context. Voor de belangen-
verdediging zal men vanuit de organisaties ook
meer een beroep doen op individuele politici uit
sommige partijen dan op één enkele partij. Die
overgang is zeker niet eenvoudig en het zal wel-
licht een tijd vergen alvorens een nieuw evenwicht
gevonden is.
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Noten

1. Deze bijdrage is een bewerking van de Ward Leemans-lezing, die Jaak Billiet op 17 mei 2004 gegeven heeft aan
de Katholieke Hogeschool Leuven. De resultaten van de verkiezingen van juni 2004 zijn er niet in verwerkt.

2. Dit onderzoek had plaats binnen het Instituut voor Politiek en Sociaal Onderzoek o.l.v. Marc Swyngedouw (pro-
motor sinds 2002) en Jaak Billiet. De voornaamste medewerkers van de Vlaamse onderzoekpool tijdens de voorbije vijf-
tien jaar zijn Ann Carton, Roeland Beerten, Bart Cambré, Eric Meersseman, Astrid Depickere, Silke Devacht en Bart
Goeminne. Mijn dank gaat naar deze onderzoekers voor de aangename en vruchtbare samenwerking. 

3. Het verschil tussen degelijk opinieonderzoek en opiniepeilingen werd grondig uitgewerkt in het eerste hoofdstuk
van Ondanks beperkt zicht (Billiet 1993).

4. Voor die periode beschikken we over een grondige analyse van Hill (1974) van de opeenvolgende verkiezingen. Daar-
uit blijkt echter dat verschillende hypothesen niet echt getoetst konden worden bij gebrek aan gegevens over het ver-
band tussen kiesgedrag en allerhande sociale kenmerken en over stemgedrag bij opeenvolgende verkiezingen.

5. Het standaardinstrument bestaat uit een lijst van 19 tot 28 onderwerpen waaruit de kiezer er drie tot vijf moet kie-
zen. Nadien worden de gekozen thema’s geordend.

6. De ‘Doe de stemtest’ van de VRT is een bekende en veel besproken poging om voor elke medespeler zijn of haar
stem rationeel vast te stellen met behulp van de houding tegenover beleidsthema’s. Vanuit het oogpunt van de vereisten
aan het rationele keuzemodel schiet deze poging te kort omdat geen gebruik gemaakt wordt van informatie over het belang
dat toekomstige kiezers aan thema’s hechten en ook niet van informatie over de ingeschatte kansen op realisatie. In de
stemtest werden de antwoorden van de toekomstige kiezers op beleidsthema’s (hun houding) niet gewogen met het
belang dat partijen aan de thema’s hechten en ook niet met hun eigen opiniesterkte (belangrijkheid van een thema), noch
met de subjectieve realisatiekansen per partij.

7. Wet van 27 december 2000 tot inperking met de helft van de devolutieve kracht van lijststemmen (Belgisch Staats-
blad van 24 januari 2001).

8. Dit blijkt uit het ISPO-verkiezingsonderzoek n.a.v. de verkiezingen van 2003 waarin een lijst met twintig eigen-
schappen van kandidaten werd voorgelegd.

9. Voor het ontdekken van unieke ‘selling point’ aan de hand van de motieven in de exit polls verwijzen we naar
Swyngedouw e.a. 2002, p. 19-21.

10. Tot de beperkingen van dit onderzoek behoort de omstandigheid dat het in een eerste steekproef van 2000 eenhe-
den om een internet-enquête ging met een respons van 10%. Daarnaast werden niet in het internet vertegenwoordigde
profielen via draagbare PC’s bevraagd. De tweede steekproef van 2000 eenheden bestaat eveneens uit internetgebruikers
die op basis van een oproep reageren. Het gaat hier dus om zelfselectie. Wegens de zelfselectie is het niet mogelijk om
hier stevige conclusies over de ganse kiesgerechtigde bevolking uit te trekken. Er is waarschijnlijk een vertekening in
de richting van de meer geschoolde en geïnteresseerde kiezers. Daarom zijn de conclusies over de aard van de invloed-
rijke media en programma’s niet zo verwonderlijk. 

11. Daar zijn twee redenen voor. De open vraag naar motieven mondt uit in categorische variabelen met een grote varië-
teit van antwoorden die door kleine fracties van de steekproef gedeeld worden. Als men deze zou groeperen tot grotere
antwoordklassen dan wordt de interne variëteit te groot. Bij de keuze van de beleidsthema’s zijn er nogal wat overlap-
pingen met de maatschappelijke oriëntaties zodat het soms moeilijk is om deze twee scherp te onderscheiden, maar in
principe kunnen sommige thema’s in de modellen worden opgenomen.

12. Er is binnen Unizo een forum voor christelijke leden opgericht (De Standaard, 19 januari 2001). 
13. De AGLOP-enquête gaat door voor het eerste grootschalig postelectoraal onderzoek. Het werd uitgevoerd door

UNIOP in 1974 onder impuls van Franstalige politicologen. De Vlaamse steekproef bedraagt 497 eenheden. Dit is het
enige grootschalig politiek onderzoek uit die periode dat hier bruikbaar is. De non-respons voor België bedroeg 27%.
Zie: ‘De kijk ven een publieke opinie op de Belgische maatschappij’ in Res Publica, vol. 27 (1975), p. 453-456. 
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14. De technische informatie over deze surveys is uitvoerig beschreven in de bronnenboeken van elke survey. Deze
zijn te verkrijgen bij ISPO. Het gaat telkens om toevalssteekproeven en om face-to-face interviews op adres. De respons-
cijfers zijn de volgende: 70% voor 1989, 65% in 1991, 70% in 1995 en 1999 (panelrespondenten inbegrepen) en 69%
in 2003. Zie General Election Survey Belgium. Codebook and Questionnaire, 1991, 1999 en 1999: Leuven/Louvain La
Neuve, ISPO/PIOP. 

15. Het verschil tussen kerkelijk en kerks katholiek is het volgende. Kerkse katholieken nemen minstens meermaals
maandelijks deel aan de publieke erediensten, kerkelijke katholieken doen dat minstens bij kerkelijke feestdagen en
meerdere keren per jaar.

16. Cramers’ V is een genormeerde maat met de waarde 0 indien de het stemgedrag onafhankelijk is van een kenmerk,
en de waarde 1 bij perfecte samenhang. De grootte van deze maat kan worden vergeleken voor gelijkaardige tabellen,
ook al verschilt de steekproefomvang. Deze maat is gebaseerd op de χ_ statistiek bij een contingentietabel: ϕ = [χ/N(L-
1)]1/2 (L is de kleinste van het aantal rijen of kolommen (Hays, 1981: 557).

17. Dit zijn de effecten van elk kenmerk op het stemgedrag uitgezuiverd voor de andere bestudeerde kenmerken. Zo
is bijvoorbeeld uit het effect van de kerkelijke betrokkenheid op het stemmen, het effect van leeftijd, mutualiteit, vak-
bond enzovoort weggenomen.

18. De vergelijking tussen 1991 en 1999 is vroeger gepubliceerd in een ISPO-bulletin dat op het web beschikbaar is
(Billiet e.a. 2000). Daarin staan de volledige tabellen met de effecten van alle achtergrondkenmerken.

19. Men moet er rekening mee houden dat in 1974 slechts drie antwoordmogelijkheden werden voorgelegd, terwijl er
vier mogelijkheden zijn in het ISPO-onderzoek. De middenklasse is opgesplitst in lager en hoger. Bovendien is de steek-
proef in 1974 klein.

20. Alleen de maatschappelijke oriëntaties die voor meer dan 10% verklaard worden en waarvoor de voornaamste
regressieassumpties zijn voldaan, worden hier opgenomen.


