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24 november 1991 /al niet alleen de 

geschiedenis ingaan als een historische 

datum omwi l le van de betekenisvolle ver

schuivingen in het kiesgedragder V lamin 

gen in de r icht ing van extreem-rechtse of 

anti-polit ieke partijen en omwi l le van de 

organisatorische en programmatorische 

reacties die dit heelt losgemaakt in alle pol i 

tieke formaties. I lei is tevens de meest 

becommentarieerde en geanalyseerde ver

kiezingsdata m u i l de na-oorlogse geschie

denis. 

Het Inter-universitair Steunpunt Poli

tiek Opinie-onderzoek ( IM ' ( ) ) onder lei

d ing van Jaak Billiet (promotor) en Mare 

Swyngedouw (onderzoeksdirecteur) dat 

werd opgericht in 1990 en het initiatief 

nam tot onderhavige studie, heeft meteen 

zijn belang aangetoond door die commen

taren van wetenschappelijke ondersteuning 

te voorzien of terug te f lu i ten. 

luist de onafhankeli jkheid van hei 

ISP( ) staat borg voor relevant onderzoek, 

zowel in wetenschappelijk als in maatschap

pelijk opzicht. De polit ieke sociologie kan 

in Vlaanderen reeds bogen op een respecta

bele traditie. De wetenschappelijke en 

inter-universitaire bundel ing der krachten 

zal die traditie ongetwijfeld bekrachtigen. 

'Kiezen is verliezen is inderdaad een 

puik staaltje van indringend polit iek-socio-

logisch onderzoek, waarbij niet de opper

vlakte-structuren van het stemgedrag cen

traal staan maar waarbij , via vaak ingewik

kelde statistische operaties, wordt gezocht 

naar dieperliggende correlaties, die de part i

culiere context van de verkiezingen van 

1991 overstijgen. O p basis van eenzelfde 

uitvoerige enquête wordt door diverse 

auteurs, vanuit diverse wetenschappelijke 

hypothesen die soms bevestigd, soms weer 

legd worden, in twaalf hoofdstukken 

L'ild naar de mogeli jke verbanden tussen 

stemgedrag en kerkelijke betrokkenheid, 

lidmaatschap van verenigingen, onderwijs

niveau, beroepsprestige, inkomen, leeftijd, 

gevoelens van polit ieke macht(eloosheid). 

autoritarisme, individualisme en geslacht. 

Het zou onbegonnen werk zijn in dit bestek 

de r i j kdom aan informatie die uit 'Kiezen is 

verliezen' kan worden gehaald volledig eer 

aan te doen. Ik beperk me daarom tot enke

le controversiële vaststellingen. 

Ken eerste opmerkel i jke vaststelling is 

dat, terwij l het stemaandeel van de tradit io

nele parti jen (CVP, SI ' en PVV) in de twee 

voorgaande decennia voortdurend afneemt 

(van 7 9 , 1 % in 1974 tot 6 5 , 3 % in 1991), 

het de groep vlottende kiezers is die bepaalt 

welke partijen de verkiezingen uiteindel i jk 

zullen winnen of verliezen, maar dat zij 

daarom nog niet met meer kennis van 

zaken of op een meer overwogen wijze 

stemmen dan de meer trouwe kiezers. Som

migen zijn polit iek goed geïnformeerd en 

stemmen vr i j oordeelkundig, anderen 

weten heel weinig af van polit iek (p. 145). 

Het is niet de graad van geïnformeerdheid 

die sterk correleert met leeftijd en oplei

d i n g - d i e bepaalt of men een vlottende dan 

wel een trouwe kiezer is. Wel bl i jken de 

Kossem en Vlaams Blokkiezcrs evenals de 

blanco, ongeldig of niet-stemmers over 

relatief weinig polit ieke kennis te beschik-

ken; laaggeschoolden en jongeren zijn iel.1 

tiet oververtegenwoordigd. 

ken tweede vaststelling is dat naast de 

objectieve variabele van het genoten onder

wijs de subjectieve variabele van een in ili 

tai i- individualistische ingesteldheid ('wat 

in m i jn voordeel is, is goed ) het sterkst cor

releert met etnocentrische attitudes - en 

dus met stemmen op het Vlaams Blok -

terwij l wie een levensbeschouwelijke over

tu ig ing heeft of wie actief lid is van vereni

gingen minder kans heeft een ut i l i tair indi 

vidualist te zijn (p. 157). Dat is opmerkeli jk. 

\ ooreersi omdat een uti l i tai i indiv i 

dualistische ingesteldheid vooral werd 

gepropageerd door de PVV. Maar zij heeft 

daar blijkbaar niet de 'vruchten' van 

geplukt; die zijn ten goede gekomen aan het 

Vlaams Blok en aan ROSSEM. M e n kan 

het neo-liberalisme zeker niet beschuldigen 

van racisme. Maar het is best mogeli jk dat 

haarbezitsindividualistisch gedachtengoed 

mede inspirerend werkt op wie in het 'eigen 

volk eerst' vooral het 'eigen ik eerst' ont

houdt. 

Vervolgens omdat die ut i l i ta i r - indiv i 

dualistische ingesteldheid blijkbaar ook 

sterk verband houdt met levensbeschouwe

lijke onverschil l igheid ja, met vr i jz innig

heid lp. 3<S). I )e secularisering leidt niet evi

dent tot de moreel autonome personen, die 

zich bevrijd hebben uit de 'aan zichzelf ver

schuldigde onmondigheid ' (Kant) en zelf

standig verantwoordeli jkheid opnemen. / i | 

leidt a) evenzeer tot anomie, waarvoor reeds 

Durkhe im waarschuwde, en waarbij het 

losgeslagen ind iv idu alle morele scrupules 

opzij zei ren dienste van zijn directe mate

riële eigenbelang. Vr i jz innigheid en levens

beschouwelijke overschill igheid bl i jken zich 

vooral te uiten in een 'populistische ont

voogding', in hel polit iek aanzwengelen 

van libertair en extreem rechts populisme 

(p. 39). De vaak terechte stri jd van vr i jz in

nigen voor 'de-etisering' bl i jk t door velen 

begrepen te zi jn als een algehele vrijbrief 

voor a-moreel gedrag. 

Natuur l i jk : het zijn niet de georgani

seerde of geëngageerde vri jzinnigen die 

u i t ing geven aan dergelijke attitudes. Hei 

ut i l i tair- individual isme correleert immers 

ook sterk met niet-deelachtigheid aan en in 

soi ia Ie groepen van kei kclijkc ol anders 

soortige aard. Reeds f lannah Arend wees 

op het verband tussen maatschappelijke 

vereenzaming en ontwortel ingen een aan

spreekbaarheid voor een total i tair-populis

tisch appel. Het is plausibel dat het desinte

greren of ontbreken van sociale netwerken 

(met name in achtergestelde buurten) waar

in mensen zich 'part icipant' kunnen voelen 

aan het maatschappelijke gebeuren de 

belangrijkste oorzaak is van dergelijke att i

tudes. 

Maar precies dit wijst op een grote ver-

Samenleving en politiek | jg. 1/1994 nr. 



anrwoordcl i jkheid van polit ieke formaties 

en verenigingen die zich steeds met de zaak 

van de vri jzinnigheid hebben geïdentif i

ceerd. Immers, indien precies levensbe

schouwelijke onverschil l igheid en vr i jz in

nigheid hebben bijgedragen tot afkalving 

van de SP ten gunste van parti jen die de 

populistische ontvoogding electoraal heb

ben weten te verzilveren - 'de trouwste SP-

kiezers zijn katholiek' - (p. 38) dan zou dit 

erop kunnen wijzen dat het louter materia

listische 'biefstukkensocialisme' dat vroeger 

tot collectieve zijnsverbanden in termen 

van klassenstrijd inspireerde, zich vandaag 

door sociaal-economisch achtcruitgestelde 

quasi-spontaan vertaalt in een even mate

rialistisch individualisme en etnocentrisme. 

O o k in Frankri jk heeft men vastgesteld dat 

het uitgerekend in de bastions van de PCF 

was dat het Front Nat ional van l.e Pen het 

makkelijkst voet aan de grond kreeg. 

Men zou hieruit een pleidooi kunnen 

afleiden voor de verzui l ing als dam tegen 

egocentrische zingevingen, maar dat l i jk t 

me een misvatt ing. Er bestaat nog een 

hemelsbreed verschil tussen een basisge-

richt, participatief verenigingsleven en de 

machtslogica van de verzuil ing. Integendeel 

kan men precies de verzuil ing, die is geba

seerd op verleden 'wi j - ident i te i ten' aanwij

zen als mede-oorzaak voor het afgrendelen 

van nieuwere zijnsverbanden die meer aan

sluit ing vinden bi j de 'nieuwe breukl i jnen' 

in de waardenoriëntaties der Vlamingen en 

dan met name bi j het toenemende belang 

dat progressieve mensen aan 'post-materié-

le' waarden en aan universalistische, cu l tu

rele openheid hechten (p. 108). 

Een 'les' die hieruit wel te trekken valt 

is enerzijds dat alles in het werk dient te 

worden gesteld o m precies in achtergestelde 

buurten een netwerk aan socio-culturele 

initiatieven te stimuleren en betrokkenen 

reële kansen op emancipatie aan te reiken 

en anderzijds o m , wat de SP betreft, de 

ethische dimensie van het socialistisch 

engagement op niet moralistische wijze te 

benadrukken, en vooral, te vertalen naar de 
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concrete leefwereld van mensen toe. Flr is 

overigens een rechtstreeks verband tussen 

participatie aan en in maatschappelijke 

groepen en moreel besef. 

Overigens is het op zich interessant te 

vernemen dat de SP, zoals de C V P , slechts 

in beperkte mate met concrete en actuele 

kwesties wordt geassocieerd (p.61). In de 

mate waarin de media daar juist wel de 

focus op richten zou dit het stemverlies van 

beide parti jen in de hand werken. Indien de 

kiezers voor SP en C V P vooral worden 

gemotiveerd door een meer globaal vertrou

wen in de parti j en haar pol i t ic i , dan stelt 

zich voor beide parti jen een serieus pro

bleem. Z i j worden tot gegijzelden van hun 

maatschappelijk imago en dat kunnen par

ti j- ideologen of polit ieke marketeers niet 

meteen openbreken. Want enerzijds kun 

nen zij slechts stemmen winnen bi j v lotten

de kiezers door zich in concrete dossiers te 

profi leren, terwij l zij anderzijds steeds het 

risico lopen om ofwel toch steeds voorbi j te 

worden gestoken door partijen die in het 

betreffende dossier een nog geprofileerder 

standpunt innemen, ofwel door die meer 

uitgesproken houding hun meer tradit ione

le kiezers .il te schrikken. 

In zekere zin is dit vergelijkbaar met 

wat de PVV overkwam: het is niet per 

definit ie de waterdrager van een idee die er 

ook evident de electorale winst uit haalt en 

wel omdat hi j er de connotaties en implica

ties niet van ondercontro le heeft. De 

'publieke opin ie ' zet die steeds naar haar 

hand. Ant ipol i t isme en ut i l i tair ind iv idu

alisme roepen aldus bij een welstellende 

burger ( 'minder belastingen') andere asso

ciaties op dan bi j een sociaal geïsoleerde 

( 'minder vreemdelingen'). In eenzelfde 

optiek is het well icht helaas juist dat de SP 

bi j een goed deel van haar 'natuur l i jke basis' 

geen stemmenwinst hoeft te verwachten uit 

een consequent open polit iek jegens vreem

delingen. Die basis 'vertaalt' de forse ui t 

spraken van een Tobback in het v luchtel in-

gendossier vanuit een geheel ander referen

tiekader. 

Tenslotte zij nog aangestipt dat de stem

plicht blijkbaar bi j machte is het verschil in 

polit ieke participatie tussen lagere en hoge

re beroepscategorieën uit te wissen (p. 81). 

Het afschaffen van de stemplicht zou vooral 

tot gevolg hebben dat sociaal economisch 

lagere beroepscategorieën hun stem niet 

meer zouden uiten. Indien het tot de essen

tie van de democratie behoort il.it zij een 

adequate reflectie moet kunnen zijn van de 

polit ieke overtuigingen van de ganse bevol

k ing , dan l i jkt me dit een belangrijke reden 

ten voordele van een opkomstpl icht . Soms 

is het immers precies nodig een vri jheid tot 

een plicht te maken indien daardoor kan 

worden verzekerd dat de zwakste maat

schappelijke groepen niet uit de boot val

len... ook indien de boodschap van die 

groepen niet meteen van aard is het demo

cratisch bestel te verstevigen. 
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