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Sinds 1991 is du idel i jk geworden dat de po l i t ieke klassebinding niet verdwenen is. He t 

s temgedrag is nog a l t i jd klassegebonden, al leen z iet het po l i t ieke landschap er gevar ieerder 

ui t dan vroeger: het is nu door twee breuk l i jnen in v ier kavels verdeeld . Naast rood (oud 

l inks) en blauw (oud rechts) hebben groen (n ieuw l inks) en bru in (n ieuw rechts) er een plaats 

ve roverd . Een goede i n t e rp re ta t i e van die evolut ie is van belang voor discussies over de pol i 

t ieke herverkavel ing en over de t oekoms t en opdrach t van ' l inkse' par t i j en als SP en Agalev. 

Klassegebonden stemgedrag? 

Toen de Amerikaanse socioloog Seymour 
Martin Lipset in het begin van de jaren '60 liet 
stemgedrag in verschillende geïndustrialiseerde 
landen onderzocht, stelde hij vast dat het sterk 
klassegebonden was |1). Arbeiders en arbeidsters, 
mensen met een laag inkomen, stemden overwe
gend links of travaillistisch. de middenklasse en 
hoge inkomensgroepen koz.en overwegend voor 
rechtse, burgerlijke partijen. Het politieke land--
schap was toen netjes verdeeld tussen linkse ar
beiderspartijen en rechtse burgerlijke partijen. 
Sindsdien wekt elk nieuw verkiezingsondel zoek 
de indruk dat het stemgedrag steeds minder klas-
segebonden word!. Sociologen spieken nu van 
een gestadige afname van de klassebinding |2|. 
In Vlaanderen behaalden links, het centrum en 
rechts in 1991 nagenoeg hetzelfde percentage 
stemmen in de lage. de midden- en de hoge 
klasse (zie tabel 1. blz. 6). De stelling dat mensen 
niet langer stemmen op basis van hun sociale 
klasse wordt daarmee blijkbaar bevestigd. 

De drie sociale klassen in tabel 1 zijn afgeba
kend op basis van het onderwijsniveau. In de 
lage klasse zitten de mensen met een diploma tot 
en met het lager secundair onderwijs, in de mid
denklasse mensen met een diploma van het ho
ger secundair en in de hoge klasse mensen met 
een diploma van het hoger onderwijs. Sociolo
gisch onderzoek wijst uit dat het onderwijsniveau 
een grote invloed heeft op de sociaal-econo
mische levenskansen en op de manieren van 
denken en voelen. Het levert daarom een een
voudig en goed criterium om sociale klassen af 
te bakenen [31. De rangschikking van de partijen 
op de links/rechts-as is als volgt: Agalev en de SP 
worden beschouwd als de linkse partijen; de 
CVP en de VU vormen het centrum; de P W en 
het Vlaams Blok de rechtse partijen. 

Het verdwijnen van de politieke klassebin
ding is echter slechts schijn. Als we zorgvuldiger 
kijken en ook rekening houden met wat links en 
rechts binnen elke klasse precies betekent, ver
schijnt een heel ander beeld. Links stemmen be-
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tekent voor de lage klasse in méér dan 85% van 
de gevallen stemmen voor de SP. In die klasse 
vertegenwoordigt Agalev minder dan 15% van 
het linkse electoraat. In de middenklasse is 
Agalev daarentegen al goed voor 37% van dat 
electoraat en in de hoge klasse zijn de twee 
linkse partijen even sterk: de SP krijgt er 50.4% 
van de linkse stemmen. Agalev 49.6%. Afhanke
lijk van de sociale klasse heeft links duidelijk een 
verschillende partijpolitieke betekenis. Hetzelfde 
verschijnsel doet zich voor aan de rechterkant 
van het politieke spectrum. Bij de hoge klasse is 
rechts stemmen haast synoniem van P W stem-

Tabel I 
Het percentage stemmen voor links, rechts en cen

trum, naar sociale klasse (verkiezing van de Kamer, 

november 1991) 

sociale klasse laag midden hoog 

links 25 24 26 

centrum 35 31 35 

rechts 25 30 28 

r e s t f ) 15 15 I I 

aantal 1246 774 537 

(*) Rossem, klein-links, blanco, gewild ongeldig en varia. 

men. Die partij krijgt daar 86% van de rechtse 
stemmen, terwijl het Vlaams Blok er maar 14% 
van de rechtse kiezers vertegenwoordigt. In de 
middenklasse en in de lage klasse behaalt het 
Vlaams Blok echter niet minder dan 40% van de 
rechtse stemmen. Zelfs in het centrum, dat noch
tans vrij ongevoelig zou moeten zijn voor klasse
verschillen, doet zich een gelijkaardig verschijnsel 
voor. In de lage klasse is een centrumstem in 
80% van de gevallen een CVP-stem. in de mid
denklasse is dat nog in 70% van de gevallen zo 
en in de hoge klasse nog in 65% van de gevallen. 
In die laatste klasse opteerden in 1991 35% van 
de centrumkiezers voor de Volksunie. In 1991 
was het slemgedrag in Vlaanderen dus nog over
duidelijk klassegebonden. 

Nieuwe kleuren in de politiek: groen en bruin 

De idee dat we ons politiek landschap moe
ten leren zien als doorkruist door twee in de 
plaats van één links/rechts-clivage, is verre van 
nieuw. De oorsprong van die idee vindt men in 
hetzelfde boek waarin Lipset ook de klassebin
ding van het stemgedrag beklemtoont. Volgens 
Lipset staan arbeiders minder verdraagzaam 
tegenover etnische en culturele minderheden dan 
de leden van de middenklasse en de hogere 
klasse. Hij sprak van het 'autoritarisme van de 
arbeidersklasse" en meende dat te kunnen ver
klaren door ondermeer de autoritaire opvoe
dingspatronen van die klasse [41. Die opmerkin
gen hebben geleid tot de stelling dat de arbei
dersklasse links of progressief is in sociaal-eco
nomische aangelegenheden, maar rechts of con
servatief in ethische en culturele materies [5]. 

Toch heeft de idee van de twee breuklijnen 
minder aandacht gekregen dan men had kunnen 
verwachten. Heel wat waarnemers geloofden dat 
de 'oude' links/rechts-as stilaan zijn belang ver
loor en zou wcgdeemsteren en vervangen wor
den door een nieuwe breuklijn. Die opvatting 
werd sterk beïnvloed door de opkomst van de 
nieuwe sociale bewegingen en de groene par
tijen [6]. Hun aanhangers stelden de relevantie 
van de ideologische links/rechts-clivage expliciet 
in vraag. In verschillende landen wordt het suc
ces van groen aangegrepen om een nieuwe 
breuklijn in de politiek te onderkennen. Sommi
gen menen de nieuwe clivage vooral te kunnen 
interpreteren in termen van een tegenstelling tus
sen materialistische en post-materialistische waar
den [71. Anderen zijn van oordeel dat het verschil 
vooral in het onderscheid tussen een libertaire en 
een autoritaire gezindheid ligt [81. Het viel niet 
meteen op dat het enigszins gek is over een 
nieuwe breuklijn te spreken op basis van één 
kant van de breuk of één pool van de tegenstel
ling. 

Het ontbreken van de tegenpool werd ge
ruime tijd over het hoofd gezien omdat men de 
nieuwe, 'libertaire' of'post-materialistische' for
maties afzette tegen de gevestigde, 'traditionele' 
partijen. Dat gaf aanleiding tot de stelling dat de 
materialistische oud-rechtse burgerklasse en de 
even materialistische en bovendien autoritaire 

Samenleving en politiek I jg. II1994 nr.7 

© 



oud-linkse arbeiders, samen in een nieuw-con
servatief froni legenovei een posi materialis
tische, libertaire, nieuw-linkse alliantie /ouden 
komen te staan [91. In Vlaanderen klinkt de echo 
van dat denken nog door in de zogeheten bewe
ging rond Sörensen en in de stelling dat de SP, in 
naam van zon nieuw-links project, 'met de grond 
moet worden gelijk gemaakt'. In de sociologische 
literatuur wordt dat herverkavelingsmodel inmid
dels opgeborgen. Dat heeft alles te maken met 
hel verschijnen van de tweede, al lang aangekon
digde rechtse pool van de nieuwe breuklijn. In 
verschillende Kuropese landen is men in de 
tweede helft van de jaren '80 getuige geweest 
van de politieke doorbraak van extreem-rechtse 
of. preciezer, rechts-populistische partijen. Het 
'nieuwe' in de politiek heefl voortaan twee kleu
ren: groen én bruin. 

De ontdubbeling van links en rechts 

In 1981 behaalde het Vlaams Blok nog geen 
twee procent van de stemmen, in 1991 kreeg het 
méér dan tien procent en in Antwerpen zelfs een 
kwart van de kiezers achter zich. Daarmee staat 
de andere pool van de nieuwe breuklijn duidelijk 
op de Vlaamse politieke kaart. De nieuwe par
tijen -Agalev en Vlaams Blok- hebben, met on
derling sterk verschillende standpunten, hun aan
dacht toegespiist op dezelfde maatschappelijke 
problemen. De groene partijen hebben veel aan
dacht gehad voor het milieu en voor een her
oriëntering van de economie -problemen die als 
post-materialistische zorgen kunnen worden be
grepen- maar hebben zich eveneens radicaal op
gesteld in verband met problemen rond migratie 
en de multi-etnische samenleving. Dat zijn met
een ook de programmapunten waaraan de ex
treem-rechtse partijen de meeste aandacht heb
ben besteed en waaraan ze hun transformatie 
van onbelangrijke fascistengrocp lol rechts-popu
listische partij te danken hebben. Daarnaast heefl 
nieuw-rechts zich geprofileerd rond het aankla
gen van hei verlies van traditionele waarden, het 
tanen van autoritaire vormen van gezag, politiek 
gesjoemel en sociaal profitariaat. en mei plei
dooien voor een sterk neo-liberale economische 
aanpak 1101. 

De houding van de kiezers tegenover die ver

schillende problemen kan op basis van het ver-
kiezingsonderzoek van 1991 vrij goed worden 
nagegaan |11|. In dat onderzoek worden een vijf
tal houdingen gemeten die rechtstreeks verband 
houden met de opgesomde politieke issues: indi
vidualisme (versus solidariteit), autoritarisme 
(versus een voorkeur voor democratische rela
ties), etnocentrisme (versus verdraagzaamheid), 
politiek cynisme (versus geloof in de zin van po
litiek), materialisme (versus post-materialisme). 
Die houdingen blijken onderling zeer nauw sa
men ie hangen. Wie etnocentrisch of onverdraag
zaam is. heeft ook een grote kans individualis
tisch, autoritair en politiek cynisch te zijn. Kr te
kent zich in Vlaanderen dus een nieuwe ideolo
gische breuklijn af. met aan de ene kant mensen 
die opteren voor een solidaire, democratische en 
verdraagzame samenleving, die geloven in de zin 
van politiek en veeleer post-materialistische 
waarden aanhangen, aan de andere kant mensen 
die politiek cynisch zijn. veeleer materialistische 
waarden aanhangen en opteren voor een indivi
dualistische samenleving die gekenmerkt wordt 
door minder verdraagzaamheid en meer autori
taire gezagsrelaties. 

De effecten van de nieuwe ideologische 
breuklijn komen duidelijk lot uiting in de partij
politiek en het stemgedrag. Agalev en Vlaams 
Blok recruteren hun electoraat uit mensen voor 
wie die breuklijn belangrijk is en die op die 
breuklijn een uilgesproken positie innemen. De 
electoraten van de traditionele partijen vinden die 
breuklijn minder belangrijk of. als ze voor hen 
belangrijk is. nemen zij op die conflict-as in vele 
gevallen een gematigde positie in. In termen van 
de nieuwe breuklijn stemt de gemiddelde positie 
van degenen die blanco en ongeldig stemmen 
overeen met die van de Vlaams Blok-kiezcr. De 
gemiddelde score van de verschillende electora
ten op de nieuwe breuklijn wordt gegeven in de 
eerste kolom van tabel 2 (blz. 8). 

Dv/c nieuwe breuklijn maak! hel onrealistisch 
te denken in termen van een tegenstelling lussen 
een nieuw-linkse parlij enerzijds, de rest ander
zijds. Men heefl nu te maken mei een breuklijn 
die zelf een exlreme nieuw-rechtse en een ex
treme nieuw-linkse pool heefl en waarop de tra
ditionele partijen centrumposities bekleden. Die 
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vaststelling wakkert weer de aandacht voor de 
dubbele links/rcchts-clivage aan. De positie die 
mensen op de oude. meer vertrouwde links, 
recht s-as innemen, wordt hier gemeten aan de 
hand van hun houding ten opzichte van onder
ling zeer sterk samenhangende uitspraken als: 
'arbeiders moeten nog steeds strijden voor een 
gelijkwaardige positie in de maatschappij', 'de 
klassenverschillen zouden kleiner moeten zijn 
dan nu', 'het verschil tussen de hoge en de lage 
inkomens moet worden verminderd', 'de vak
bonden moeten een veel hardere politiek voeren, 
willen ze de belangen van de werknemers wer-

Tabel 2 
Positie van de verschillende electoraten (gemiddelde 

scores) op de twee links/rechts-breuklijnen 

stemgedrag nieuwe breuklijn oude breuklijn 

keiijk kunnen verdedigen' en 'de overheid moei 
tussenkomen om de verschillen tussen de inko
mens te verkleinen' [12]. De oude links/rechts-
breuklijn onderscheidt mensen die van oordeel 
zijn dat de klasseverschillen in onze samenleving 
te groot zijn. dat de vakbonden zich strijdbaar 
moeten opstellen en dat de overheid moet her
verdelen, van mensen die de vakbonden liever 

minder strijdbaar zien. van oordeel zijn dat de 
ongelijkheden lussen de klassen niet meer be
langrijk zijn en dat de overheid niet herverdelend 
moet optreden. 

De gemiddelde positie van de verschillende 
electoraten op de oude links/rechts-as wordt ge
geven in de Iweede kolom van label 2. Op die 
breuklijn verschijnt de P W als de meest rechtse, 
de SP als de meest linkse partij. Agalev en de 
mensen die blanco en ongeldig stemmen, nemen 
op deze breuklijn een centrum-linkse positie in, 
de Volksunie en ROSSEM een centrum-rechtse en 
de CVP en het Vlaams Blok een centrumpositie. 
De positie van het Vlaams Blok-electoraat op de 
oude links/rechts-breuklijn is, indien niet verras
send, dan toch opvallend: links van de P W , 
ROSSEM en de Volksunie. Die positie geeft het 
gemiddelde van de houdingen van het Blok-elec
toraat weer. In het geval van het Vlaams Blok is 
dat gemiddelde enigszins misleidend. Het Blok-
electoraat bevat immers twee onderling heel ver
schillende groepen: enerzijds de mensen die zich 
in een 'zwarte' traditie plaatsen en zowel op de 
nieuwe als op de oude breuklijn extreem-rechtse 
posities innemen, anderzijds mensen die op de 
nieuwe breuklijn zeer rechts, op de oude breuk
lijn daarentegen behoorlijk links zijn en die voor 
het Blok hebben gestemd omdat ze het moeilijk 
hebben met de aanwezigheid van migranten. Er 
gaapt wel een bijzonder diepe kloof tussen de 
opvattingen van de mensen die tot die laatste 
groep behoren en de posities die het Vlaams 
Blok als partij inneemt met betrekking tot de rol 
van vakbonden, het belang van herverdeling en 
de verantwoordelijkheden van de staat. 

Op de nieuwe breuklijn worden de polen ge
vormd door Agalev en het Vlaams Blok. op de 
oude breuklijn door de SP en de PW. Op basis 
van hun positie op de nieuwe breuklijn alleen 
kan men van de kiezers die voor Agalev en het 
Vlaams Blok hebben gestemd in bijna 8 gevallen 
op 10 juist voorspellen voor welke van die twee 
partijen ze hebben gekozen [131- De positie op 
de nieuwe breuklijn heeft een belangrijk effect 
op de keuze tussen Agalev en Vlaams Blok, ter
wijl de positie op de oude breuklijn die keuze 
niet beïnvloedt. Als men de kiezers neemt die 
voor de SP en de P W hebben gestemd, kan men 

Agalev 

blanco, ongeldig 
CVP 

P W 

Rossem 

SP 

Vlaams Blok 

Volksunie 

39 

58 

53 

53 

52 

52 
58 

49 

32 

31 

35 

46 
37 

28 

34 

38 

electoraat 52 35 

De breuklijnen worden hier gemeten met additieve scores die 

van 0 (uiterst links) tot 100 (uiterst rechts) variëren. In een 

vorig artikel (Gekaapte deugden, o.c.) werd de nieuwe breuk

lijn als een factorscore gemeten. Inhoudelijk maakt dat geen 

verschil uit. De hier gebruikte schalen zijn voor een technisch 

niet onderlegd lezer waarschijnlijk gemakkelijker te interpre

teren. 
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Figuur I 
Politiek landschap met twee breuklijnen: partij-electoraten 
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op basis van de twee breuklijnen in 7 gevallen 
op 10 juist voorspellen voor welke van de twee 
partijen ze hebben geopteerd [14]. De keuze 
wordt in dit geval door de oude en geenszins 
door de nieuwe breuklijn beïnvloed. Er zijn dus 
mensen voor wie de oude breuklijn belangrijk is. 
en die een grote kans hebben voor de SP of de 
P W te kiezen, anderen voor wie de nieuwe 
breuklijn belangrijk is. en die Agalev of Blok kie
zen, nog anderen voor wie geen van beide 
breuklijnen doorslaggevend is. en die proportio
neel méér voor de CVP of de Volksunie kiezen. 
Samen spelen de twee beschreven breuklijnen 
wel een belangrijke rol bij het afbakenen van de 
electoraten van Agalev. P W (VLD), SP en 
Vlaams Blok. Uit de omschrijving 'oude' breuklijn 
mag overigens niet worden besloten dat deze 
conflict-as achterhaald is. Het tegendeel is waar. 
Alsnog beïnvloedt hij het kiesgedrag van méér 
mensen dan de nieuwe breuklijn. 

Politiek landschap met twee breuklijnen 

Als we de positie van een persoon op één 
van de twee links/rechts-breuklijnen kennen, 
kunnen we zijn of haar positie op de andere 
breuklijn nauwelijks voorspellen. De twee breuk
lijnen zijn haast onafhankelijk van elkaar [151. Er 
is slechts een heel zwakke samenhang, in die zin 
dat iemand met een rechtse positie op de oude 
breuklijn een iets grotere kans heeft links te 
staan op de nieuwe breuklijn. 

We kunnen ons nu het politieke landschap 
voorstellen als verdeeld door die twee links/ 
rechts-assen. Daarnaast kunnen ook andere 
breuklijnen een rol spelen, maar als de politieke 
invloed van gemeenschapsproblemen en levens
beschouwelijke conflicten afneemt, wat niet on
waarschijnlijk is, wordt de kans groter dat de 
twee links/rechts-clivages aan belang winnen en 
de verkaveling van het politieke landschap gaan 
bepalen. Figuur 1 geeft aan waar de gemiddelde 
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score van de verschillende partij-electoraten en 
van de leden van het ACV en het ABW zich ten 
opzichte van de breuklijnen bevindt. De horizon
tale en de verticale as die elkaar in het midden 
van de kaart kruisen, geven de gemiddelden van 
de bevolking (het electoraat) aan. Op die manier 
wordt een ruwe schets van het politieke land
schap met de twee links/rechts-clivagcs gemaakt. 

Om dat landschap nader te exploreren deel ik 
het op in 9 segmenten. Dat gebeurt door elke 
breuklijn in drie te delen -op zon manier dat in 
elk deel ongeveer 33% van de bevolking zit- en 
vervolgens de twee aldus opgedeelde breuk
lijnen met elkaar te kruisen. De drie delen van 
de oude, sociaal-economische links/rechts-breuk-
lijn worden aangeduid met hoofdletters: L(inks). 
C(entrum). R(echts). De drie delen van de nieu
we breuklijn met kleine letters: Kinks), c(entrum). 
r(echts). Op basis van de twee breuklijnen kun
nen we op die manier negen ideologische kavels 
onderscheiden: Li. Lc. Lr. Cl. Cc. Cr, Rl. Re, Rr. 
Deze kavels of segmenten worden beschreven in 
tabel 3. 

Agalev is bijzonder sterk van de nieuwe 
breuklijn afhankelijk. Het haalt 76% van haar kie
zers uit de 33% van het electoraat dat op die 
breuklijn de meest linkse of progressieve positie 
inneemt. In termen van de oude breuklijn is haar 
electoraat lichtjes centrum-links. Niet minder dan 
33% van de Agalev-kiezers zijn afkomstig uit het 
segment Cl, met een linkse positie op de nieuwe 
breuklijn en een centrumpositie op de oude. Van 
dat segment stemt 20% voor Agalev. Die partij is 
als het ware in dat segment verankerd. 

Het Vlaams Blok haalt zijn stemmen vooral 
bij degenen die een centrum- (39%) of rechtse 
positie ( 44%) op de nieuwe breuklijn innemen. 
Op de oude breuklijn is het electoraat van deze 
partij intern sterk verdeeld: 41% is links, 35% 
rechts, 24% neemt een centrumpositie in. Er zijn 
dus duidelijk twee verschillende Vlaams Blok-
electoraten. Het éne is klassiek extreem-rechts en 
combineert een aanvaarding van ongelijkheid, 
sociaal-darwinisme en een neo-liberale econo
mische positie met etnocentrisme, individualisme, 
politiek cynisme en autoritarisme. Het tweede 
combineert die ethische posities met een linkse 
opstelling inzake de herverdelende rol van de 

overheid, de behoefte aan strijdbare vakbonden 
en het belang van herverdeling. Het profiel van 
(.leze laatste groep vinden we ook bij degenen 
die blanco en ongeldig hebben gestemd. In ver
gelijking met het electoraat van het Vlaams Blok 
worden deze kiezers proportioneel nog méér uit 
het rechtse derde van de nieuwe breuklijn (51%) 
en het linkse derde van de oude breuklijn (47%) 
gerecruteerd. 

Tabel 3 
Politieke kenmerken van de ideologische kavels van het 

door twee links/rechts-clivages verdeelde polit ieke 

landschap 

segment 

LI 

Lc 

Lr 

Cl 
Cc 

Cr 
Rl 

Re 

Rr 

1 

10 

1 1 

17 

12 

10 

7 

12 

12 

10 

2 

19 

18 

16 

34 
34 

35 

56 

56 

57 

3 

35 

53 

69 

36 
53 

66 

38 

53 

67 

4 

25 

7 

6 

33 

6 

2 

18 

4 

0 

5 

10 

1 1 

16 

10 

13 

9 

13 

1 1 

8 

6 

4 

7 

II 

8 
7 

6 

19 

21 

17 

7 

14 

17 

23 

12 

1 1 

5 

7 

5 

6 

8 

6 

14 

21 

6 

10 

8 

5 

15 

15 

9 

1 1 

6 

9 

18 

12 

10 

17 

12 

7 

10 

6 

10 

31 

7 

1 1 

10 

7 

9 

10 

I: % van electoraat 

2: gemiddelde score op oude breuklijn 

3: gemiddelde score op nieuwe breuklijn 

4: % v/d stemmen van Agalev afkomstig van elk v/d segmenten 

5: % v/d stemmen van CVP afkomstig van elk v/d segmenten 

6: % v/d stemmen van PW afkomstig van elk v/d segmenten 

7: % v/d stemmen van SP afkomstig van elk v/d segmenten 

8: % v/d stemmen v/ Vlaams Blok afkomstig v/ elk v/d segmenten 

9: % v/d stemmen van VU afkomstig van elk v/d segementen 

10: % v/d blanco- en gewild ongeldige stemmen afkomstig van 

elk v/d segmenten 

De SP recruteert haar stemmen vooral uit het 
linkse derde van de oude breuklijn (54%). Op de 
nieuwe breuklijn zijn haar kiezers vrij evenredig 
over de verschillende posities verdeeld. Het be
langrijkste segment is ook hier dat van de kiezers 
die links staan op de oude en rechts op de nieu
we breuklijn. Daaruit komt 23% van het SP-elec-
toraat. Van de mensen in dat segment stemt 25% 
SP. Dit is ook het belangrijkste segment voor het 
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Vlaams Blok dat er 21% van haar kiezers haalt. 
Uit dat segment, dat 17% van het electoraat be
vat, komen verder 31% van de blanco- en gewild 
ongeldige stemmen. Van de mensen in dat seg
ment, stemt 15% blanco en ongeldig. Het is dui
delijk dat deze ideologische kavel in de komen
de verkiezingen en in de Vlaamse politiek een 
belangrijke rol zal spelen [16]. De wijze waarop 
de kiezers uit dit segment zullen worden ver
deeld tussen de SP. het Vlaams Blok en het 
blanco- en ongeldig stemmen, kan een belang
rijke invloed hebben op de politieke toekomst 
van Vlaanderen. 

De P W haalt zijn stemmen vooral uit het 
rechtse derde van de oude breuklijn (57%). Over 
de nieuwe breuklijn zijn de PW-kiezers vrij ge
lijkmatig verdeeld. De CVP verschijnt op de twee 
breuklijnen als een haast perfecte centrumpartij. 
Zij haalt proportioneel nagenoeg evenveel stem
men uit elk segment. Dat geldt tot op zekere 
hoogte ook voor de Volksunie, met dit verschil 
dat die partij proportioneel iets méér kiezers 
recruteert aan de linkerzijde van de nieuwe 
breuklijn en aan de rechterzijde van de oude 
breuklijn. 

De te rugkeer van de sociale klasse 

Elk van de breuklijnen hangt nauw samen 
met de klassepositie. Die samenhang verklaart 
waarom de klassebinding van het stemgedrag 
schijnbaar afneemt, maar in feite heel sterk blijft 
en leidt tot de groei van twee linkse en twee 
rechtse partijen. De samenhang van de breuk
lijnen met de klassepositie wordt beschreven in 
figuur 2. Daarin worden drie verschillende indi
catoren van de klassepositie gebruikt: beroep, 
onderwijsniveau en subjectieve klasse-identifica
tie. De gemiddelde positie van de verschillende 
groepen die op basis van hun onderwijsniveau, 
beroepsstatus en klasseïdentificatie worden afge
bakend, zijn uitgezet op de twee links/rechts-
assen. 

Naarmate de klassepositie stijgt, wordt de po
sitie op de nieuwe breuklijn linkser of progres
siever, die op de oude breuklijn rechtser of con
servatiever. Op de nieuwe politieke kaart vor
men de verschillende klasseposities een haast 
perfect rechtlijnige diagonaal die uiterst rechts op 

de oude as en uiterst links op de nieuwe as ener
zijds, verbindt met uiterst links op de oude en 
uiterst rechts op de nieuwe as anderzijds. Enkel 
de kleine zelfstandigen vormen, terwille van hun 
zeer rechtse positie op de oude breuklijn, een 
uitzondering daarop. In termen van de twee be
schreven breuklijnen kunnen arbeiders, mensen 
met een relatief lage scholing en mensen die 
zichzelf tot de lage klasse rekenen, omschreven 
worden als links op de oude en rechts op de 
nieuwe breuklijn. Dat blijkt ook heel duidelijk als 
wc kijken naar de relatie tussen de sociale klasse 
en de eerder onderscheiden negen ideologische 
kavels (zie tabel 4). 

Tabel 4 
Sociale kenmerken van de ideologische kavels van het 

door twee links/rechts-clivages verdeelde polit ieke 

landschap 

segment 

LI 

Lc 

Lr 
Cl 

Cc 

Cr 
Rl 

Re 

Rr 

1 

31 
54 

61 

23 

36 

42 

7 

15 

25 

2 

22 

13 

10 

36 

19 

17 

58 

44 

32 

3 

12 

25 

18 

1 1 

20 
19 

7 

1 1 

13 

4 

5 

II 

10 
6 

8 

7 

2 

4 

5 

5 

10 

30 

52 

6 

20 

43 

5 

10 

26 

6 

31 

6 

3 

36 
17 

5 
53 

26 

1 1 

totaal 34 28 15 7 23 21 

I:% van segment dat zich tot de lage klasse rekent 

2: % van segment dat zich tot de hoge middenklasse en de hoge 

klasse rekent 

3: % van segment dat halfgeschoold en ongeschoold arbeider is 

4: % van segment dat bestaansonzeker is 

5: % van segment waarvan het hoogste diploma dat van het 

lager onderwijs is 

6: % van segment dat een diploma van het hoger onderwijs 

heeft 

Van de personen die links zijn op de oude 
breuklijn en rechts op de nieuwe (Lr), identifi
ceert niet minder dan 61% zich als behorend tot 
de lage klasse en heeft 52% slechts lagere school 
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Figuur 2 
Politiek landschap met twee breuklijnen: sociale klassen 
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Legende: 

Onderwijsniveau: ho (hoger onderwijs), hsat (hoger secundair, algemeen en technisch), hsb (hoger secundair beroeps), Iso (lager 

secundair onderwijs), lo (lager onderwijs en geen diploma). 

Klasse-identificatie: Hkl (hoge middenklasse en hoge klasse), Mkl (middenklasse), Lkl (lage klasse). 

Beroepsgroepen: ho-kader (grote zelfstandige, hoger kaderpersoneel en vrije beroepen), mid-kader (middenkader), bediende 

(routine-hoofdarbeid), kl-zelfst (kleine zelfstandigen), gesch-arb (geschoolde arbeiders en opzichters), half-on-arb (half- en on

geschoolde arbeiders), niet-actief (mensen die niet tewerkgesteld zijn en werklozen). 

gelopen. Van de personen die rechts zijn op de 
oude breuklijn en links op de nieuwe (Rl). identi
ficeert 58% zich als behorend tot de hogere klas
se of de hogere middenklasse en heeft 53% een 
diploma van het hoger onderwijs. De relatie tus
sen de sociale klasse en de ontdubbelde links/ 
rechts-breuklijnen kan moeilijk duidelijker wor
den geïllustreerd. De in de sociologische litera
tuur al sedert 30 jaar aangekondigde relatie tus
sen sociale klasse en politiek wordt hier overdui
delijk bevestigd. Cruciaal wordt dan ook de 

vraag hoe de gevoeligheden die de arbeiders
klasse ertoe brengen te kiezen voor populistisch 
rechts, moeten worden geïnterpreteerd en hoe zij 
politiek kunnen worden vertaald in een ander 
project dan één van uitsluiting en ongelijkheid. 
Daarover handelde een vroegere bijdrage over 
de nieuwe breuklijn [17]. 

De zeer hechte relatie tussen de klassepositie 
en de positie op de twee links/rechts-assen, ver
deelt het politieke landschap eigenlijk in een 
drietal sociale zones. Eén zone voor de hoge 
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klasse, voor de mensen die zich als dusdanig si
tueren, die grote zelfstandige zijn of in kader
posities werken en die hoger onderwijs hebben 
gevolgd. Een middenzone voor de middenklasse: 
de mensen die zich als dusdanig beschouwen, 
die routine-hoofdarbeid verrichten en doorgaans 
hoger secundair technisch of algemeen vormend 
onderwijs hebben genoten. Ten slotte een zone 
voor degenen die zich tot de lagere klasse reke
nen, die beroepsschool hebben gelopen of niet 
verder hebben gestudeerd dan het lager of het 
lager secundair onderwijs, die arbeider of niet-
actief zijn. De grenzen tussen die zones en klas
sen laten zich uiteraard niet volkomen sluitend 
afbakenen, maar zeker de lage en de hoge klasse 
vormen in menig opzicht verschillende culturele 
en politieke werelden. 

Nog maar eens van herverkave l ing gesproken 

Tot zover een schets van het politieke land
schap dat wordt gevormd door de twee links/ 
rechts-breuklijnen. Wat kunnen wc daar nu uit 
besluiten met betrekking tot onderwerpen als de 
politieke hei-verkaveling en de komende verkie
zingen van '94 en '95? De uitspraken die volgen 
steunen op de waargenomen posities van de 
electoraten, niet op de gevoeligheden van de 
mensen die actief zijn in de partijpolitiek. Hun 
gevoeligheden, hoe belangrijk ook voor wat her
verkaveling en campagne betreft, worden hier 
buiten beschouwing gelaten. 

De vastgestelde configuratie lijkt helemaal 
niet gunstig voor een grote hergroepering in 
twee partijen, een linkse en een rechtse. Het ge
combineerde effect van de ontdubbeling van de 
links/reehts-clivage en het uitkristalliseren van de 
relatie tussen die breuklijnen en de klassenstruc
tuur, heeft geleid tot twee verschillende definities 
van links en rechts. Op de nieuwe breuklijn lig
gen het SP- en het Agalev-electoraat ver uit el
kaar en ook op de oude breuklijn verschillen die 
kiespublieken onderling. Zij behoren ook in 
grote mate tot verschillende sociale klassen. Pro
beren die twee electoraten in één partij samen te 
persen, zou betekenen dat men één van de twee 
breuklijnen trivialiseert of de positie op beide 
conflict-assen sterk verwatert. Zon operatie heeft 
veel kans verlieslatend te zijn voor al wie erbij 

betrokken is. Zij zou waarschijnlijk uitmonden in 
| de vorming en het (bescheiden) succes van klei

nere formaties die op de breuklijnen een meer 
radicale positie innemen. Het samensmelten van 
SP en Agalev is ook om andere, uiteindelijk be
langrijker dan electorale redenen voorlopig on
aantrekkelijk. Het zou onvermijdelijk verfletsend 
werken. Elk van de links/rechts-breuklijnen be
schrijft houdingen en gevoeligheden die uiter
mate belangrijk zijn voor de vraagstukken waar
mee onze samenleving vandaag wordt gecon
fronteerd. Er is, met andere woorden, behoefte 
aan politieke formaties die de verschillende posi
ties op de twee breuklijnen duidelijk verwoorden 
en vertalen in méér concrete standpunten, pro
jecten en programma's. Elk van die posities heeft 
behoefte aan een politieke formatie die haar 
breuklijn ter harte neemt en haar positie op die 
breuklijn aan de hedendaagse maatschappelijke 
uitdagingen aanpast. Voor de ontwikkeling van 
een links of progressief maatschappijproject hou
den een structureel verschil en een creatieve 
spanning tussen SP en Agalev daarom voorlopig 
meer beloften in dan een huwelijk. 

De afstand tussen het PW-VLD- en het 
Vlaams Blok-electoraat is iets kleiner op de nieu
we breuklijn, maar dan weer veel groter op de 
oude breuklijn dan de verschillen tussen Agalev 
en SP. Het samensmelten van de rechtse electo
raten lijkt even onwaarschijnlijk als het samen
voegen van de linkse electoraten. Het politieke 
landschap zoals het zich vandaag aftekent, is niet 
gunstig voor de grote, structurele links/rechts-
hergroepering. Die lijkt enkel haalbaar als een 
twee partijen-stelsel via juridische weg en tegen 
de gegroeide politieke verhoudingen in, aan het 
land zou worden opgedrongen. Z o n institutio
nele hervorming die tegen de manifeste politieke 
tendensen ingaat, is niet alleen onwenselijk, maar 
ook onwaarschijnlijk. 

Verschillende politieke formaties -Agalev. 
VLD. SP en Vlaams Blok- blijken vandaag stevig 
in hun kavel of ideologisch segment gevestigd. 
In z o n configuratie bekleedt het centrum een 
bijzondere plaats. Op die plek zitten voorlopig 
nog twee politieke formaties, maar het overwicht 
van de CVP is er heel groot. De Volksunie is uit 
de verkiezingen van 1991 gekomen als een brok-
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stukje centrum met een /wakke blauw-groene 
spin. Het centrum zit, uiteraard, strategisch op de 
wip. maar de soort centrumpositie die de CVP 
bekleedt, wijst in feite op een grote kwetsbaar
heid. De CVP heeft eigenlijk geen sterk over
wicht in de ideologische centrum-segmenten (Lc, 
Cl, Cc. Cr en Re). Ze bekleedt op de breuklijnen 
een schijnbare centrum-positie omdat haar aan
hang haast perfect evenredig over alle ideolo
gische kavels is verdeeld. In termen van de links/ 
rechts-breuklijnen is de CVP in feite geen cen
trumpartij maar een partij van liet gemiddelde. Zij 
heeft haar aanhang niet te danken aan haar posi
tie op de twee links/rechts-breuklijnen. maar aan 
andere factoren (zoals levensbeschouwing, orga
nisatorische binding, partijpolitieke trouw...). 
Zon positie wordt erg kwetsbaar van zodra die 
factoren hun bindende kracht verliezen. Precies 
die ontwikkeling doet zich volgens Jaak Billiet 
voor [18]. Als de twee geschetste breuklijnen het 
stemgedrag van het traditionele CVP-publiek be
ginnen te beïnvloeden, zit die partij in nesten. Zij 
zal dan voor sommigen te links zijn op de oude 
breuklijn, voor anderen te rechts op die as. voor 
nog anderen te progressief op de nieuwe breuk
lijn en voor weer anderen te conservatief op de 
nieuwe conflict-as. Een mogelijk antwoord op die 
uitdaging is de strategie waarvoor de huidige 
CVP-voorzitter. Johan Van Hecke. heeft gekozen: 
het ombouwen van de CVP van een partij van 
het gemiddelde naar een ware centrumpartij die 
probeert een overwicht te krijgen in de ideolo
gische centrumsegmenten. Het succes van z o n 
operatie is echter geenszins verzekerd omdat de 
vastgestelde breuklijnenconfiguratie een heel 
sterke centrifugale tendens inhoudt. 

Een evolutie naar vier betekenisvolle forma
ties lijkt niet uitgesloten: één die sociaal-econo
misch links en cultureel gematigd is (met als kern 
het huidige ACW en de SP), een cultureel rechtse 
en sociaal-economisch gematigde (met als kern 
het huidige Vlaams Blok), een sociaal-econo
misch rechtse en cultureel gematigde (met als 
kern de huidige VLD) en een cultureel linkse en 
sociaal-economisch gematigde (niet als kern het 
huidige Agalev). 

Een verkaveling die bij die ontwikkeling past. 
omvat het ACW (zie de positie van de ACV-lcden 
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op de politieke kaart) en de huidige SP. Het elec
toraat van de SP en de leden van het ABW en 
het ACV liggen op de nieuwe politieke kaart 
dicht bij elkaar. Zij situeren zich links op de oude 
breuklijn en gematigd op de nieuwe breuklijn en 
hebben hun zwaartepunt in de zone van de ar
beidersklasse. Zij zijn ook zowat de enige die 
een voldoende solide organisatorische grondslag 
hebben om een daadwerkelijke democratie te 
kunnen vrijwaren. Zij hebben minstens nog een 
kans om op basis van hun organisaties en in sa
menwerking met de nieuwe basiswerkingen, van 
de politiek nog wat anders te maken dan een 
mediageniek veinzen van vernieuwing. Omdat 
voor hen politiek nog wat anders kan zijn dan 
spektakel zijn ze ook het best geplaatst om de 
mensen die de politiek de rug toe keren en 
blanco en ongeldig stemmen, terug bij de poli
tiek te betrekken en om een nieuw-rechtse partij 
als het Vlaams Blok te herleiden tot haar racis
tische en klassiek extreem-rechtse kern. 

In afwachting van grondiger veranderingen 

Die herverkaveling zal echter nog niet voor 
morgen zijn en hoogstwaarschijnlijk ook nog niet 
voor 1995. Inmiddels kunnen wc de nieuwe poli
tieke kaart misschien gebruiken om wegwijs te 
geraken in de verkiezingen die ons van de her
verkavelingen) scheiden. 

Ik ga ervan uit dat men ter linkerzijde niet erg 
gebaat is bij electorale verschuivingen tussen de 

• SP en Agalev. Zelfs verschuivingen tussen links 
en het centrum lijken me vandaag, tegen de ach
tergrond van de grote maatschappelijke uitdagin
gen waar we vóór staan en in de mate dat de po
litiek daar iets kan aan doen. van secundair be
lang. Bij ontstentenis van herverkavelingen zou
den de politieke campagnes en discussies duide
lijk moeten worden toegespitst op de conflict-
materies die links en rechts scheiden. We hebben 
nu echter niet meer te maken met één links/ 
rechts-verdeling. maar met twee. Elk van die po
litieke fronten situeert zich daarenboven in een 
verschillende sociale klasse. Het lijkt haast alsof 
elke verkiezing nu in feite uit twee verkiezingen 
bestaat, die zich afspelen tussen verschillende 
partijen en in verschillende klassen die. in veel 
grotere mate dan tot voor kort werd vermoed. 



ook verschillende werelden vormen, met ver
schillende gevoeligheden, verschillende manieren 
van spreken, kortom verschillende culturen. 
Electoraal opbod tussen linkse partijen is nu als 
een culturele klassenstrijd die de reeds gegroeide 
culturele clivages uiteindelijk alleen maar kan 
verdiepen en verbreden. He! is natuurlijk niet 
mogelijk dat elk van de linkse partijen zich be
perkt tot de problematiek die door één van de 
breuklijnen wordt aangereikt en tot één sociale 
klasse. Dat zou mijns inziens ook niet wenselijk 
zijn. Dit is geen tijd voor zweep- of dweep-
partijen. Linkse partijen die vandaag niet de am
bitie hebben uit te groeien tot grote progressieve 
beleidspartijen met een globaal maatschappij
project, kunnen hun aanhang al even goed met
een oproepen om voor rechts te stemmen. Toch 
lijkt een mate van expliciete politieke specialisa
tie naar breuklijnenproblematiek en klasse me in 
1995 onvermijdelijk én wenselijk. 

In de hoge klasse neemt het links/rechts-con-
flict de vorm aan van een electorale strijd tussen 
de VLD enerzijds. Agalev en de SP anderzijds. 
Voor Agalev lijkt het zinvol haar zwaartepunt 
hier te leggen, omdat het drie kwart van haar 
electoraat recruteert bij de mensen met een di
ploma van het hoger secundair of het hoger on
derwijs. In de verkiezing van 1991 laten de elec
toraten van Agalev en de P W zich gemakkelijk 
onderscheiden. Als men enkel de posities op de 
breuklijnen kent, kan men in nagenoeg 8 op de 
10 gevallen voorspellen of iemand in 1991 voor 
de P W dan wel voor Agalev heeft gestemd [191. 
De PW-kiezers zijn merkelijk materialistische!-, 
onverdraagzamer, autoritairder en rechtser op de 
oude breuklijn dan de Agalcv-kiezers. Voor 
Agalev is het derhalve zinvol een campagne te 
voeren die in de eerste plaats tegen de VLD is 
gericht en die betrekking heeft op de heroriënte
ring van de economie, het milieu, de integratie 
en de rechten van etnische minderheden, demo
cratische relaties en participatie. Als Agalev een 
maatschappijprojcel heeft dal geloofwaardig is 
voor méér dan een kleine groep kiezers, moet ze 
dat zeker in de hogere sociale klasse electoraal 
kunnen aantonen. In 1991 behaalde Agalev 13% 
van de stemmen bij de hoger opgeleiden, de 
P W 22,3%- Als Agalev die verhouding niet kan 

verbeteren, heeft de partij electoraal vooralsnog 
niet veel te betekenen in de ontwikkeling van 
een progressief maatschappijproject. 

In de arbeidersklasse, bij de mensen met een 
relatief laag onderwijsniveau, speelt het cruciale 
conflict zich af tussen de SP. het Vlaams Blok en 
het blanco en ongeldig stemmen. Die drie electo
raten op de twee breuklijnen liggen betrekkelijk 
dicht bij elkaar. De keuze tussen de SP en het 
Vlaams Blok wordt vooral beïnvloed door de 
houding tegenover de migranten. Kiezers die 
zich onverdraagzaam opstellen, opteren eerder 
voor het Blok dan voor de SP [20]. Sociaal-econo
mische problemen laten niet toe het Vlaams 
Blok- en het SP-electoraat nauwkeurig te onder
scheiden. Het gaat in grote mate om mensen die 
in dezelfde sociaal-economische omstandigheden 
leven. Degenen die in 1987 voor de SP hebben 
gestemd en in 1991 voor het Vlaams Blok, ver
schillen van de trouwe SP-kiezers ook vooral in 
hun positie op de nieuwe breuklijn, niet op de 
'oude'. Enkel mensen die bestaansonzeker waren 
(7% van de bevolking, volgens de criteria die we 
hebben gehanteerd), hadden een iets grotere 
kans die overstap te maken |21|. De af en toe 
gehoorde stelling dat arbeiders van de SP zouden 
afhaken omdat ze persoonlijk door de crisis wor
den getroffen, moet dus heel sterk worden gere
lativeerd. Het is hun positie op de nieuwe breuk
lijn en vooral hun houding ten opzichte van mi
granten, die een aantal arbeiders, niet-actieven 
en, vooral, mensen met een laag onderwijsniveau 
van de SP heeft verwijderd. Bij de mensen met 
een diploma van het lager en het lager secundair 
onderwijs behaalde de SP in 1991 21,4% van de 
stemmen. 19.6% van die mensen kozen voor het 
Vlaams Blok of stemden blanco en ongeldig. Als 
de SP die verhouding niet kan verbeteren, faalt 
ze als linkse partij. 

Een strategie gericht op het overtuigen van 
mensen die in 1991 Vlaams Blok. blanco of ge
wild ongeldig hebben gestemd, dient uiteraard te 
vertrekken van een gematigde positie op de 
nieuwe breuklijn. De waarden waarvoor links 
staat, moeten tegenover die mensen verduidelijkt 
worden vanuit een heel groot respect voor hun 
leefwereld, cultuur en gevoeligheden. Hun ge
voelens en niet die van een progressief welspre-
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kende, hoogopgeleide elite, moeten het uitgangs
punt zijn. Het feit dat de houding op de nieuwe 
breuklijn veel sterker samenhangt met het onder
wijsniveau en met de aard van het genoten on
derwijs dan met sociaal-economische kenmerken, 
wijst erop dat communicatie een rol kan spelen 
bij de vorming van die houdingen. Die communi
catie moet vertrekken van twee stellingen: (1) dat 
de problemen waaraan de rechtse positie op de 
nieuwe breuklijn haar relevantie ontleent (bij
voorbeeld veiligheid), grotendeels heel reëel zijn 
en niet het gevolg van opgeklopte waanbeelden-, 
(2) dat die posities ook wijzen op deugden als 
verantwoordelijkheidsgevoel, plichtsbesef en res
pect voor de identiteit die door een rechts ver
toog gekaapt werden en waaraan links dringend 
weer inhoud en zin moet geven [221. Even be
langrijk is het bevestigen van de linkse positie op 
de oude breuklijn, die dan al 'oud' mag heten, 
maar niets van haar relevantie heeft ingeboet, 
integendeel. Gegeven de zeer duidelijke tenden
sen naar dualisering die zich in onze samenleving 
aftekenen, is het gelijkheidsstreven actueler dan 
ooit. Dat streven moet in de eerste plaats gericht 
zijn op de arbeiders, de ongeschoolde en half
geschoolde arbeiders, de laag-gekwalificeerden, 
de jongens en meisjes uit het beroepsonderwijs, 
de niet-actieven, de werklozen, de bedienden... 
Het zijn die mensen die het gevoel moeten krij
gen dat zij een plaats hebben in onze samenle
ving en in de toekomst van die samenleving. Zij 
moeten een gevoel van veiligheid krijgen: zeker
heid van een degelijk pensioen en degelijke ge
zondheidszorg, werk, veiligheid in het verkeer, 
persoonlijke veiligheid, een toekomst voor hun 
kinderen. Zij moeten weten dat ze in onze sa
menleving een recht op een waardig en aange
naam leven hebben, ook al zijn ze niet 'hoog
gekwalificeerd' of bijzonder 'performant' of 
'creatief. 

De auteur dankt Koen Pellenaux voor zijn medewerking bij de computer

verwerking van het verkiezingsonderzoek 
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