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1. Inleiding1

In 1995 was de ‘studentenpoll’ aan zijn vijfde editie toe. Deze enquête wordt
tweejaarlijks gehouden onder de studenten uit de humane wetenschappen,
die het college Algemene Sociologie van Prof. Mark Elchardus volgen. Sinds
1987 is het als het ware een traditie om bij dat gedeelte van de
studentenpopulatie van de Vrije Universiteit Brussel een enquête te houden.
De resultaten worden in de eerste plaats gebruikt voor didactische
doeleinden, maar na vijf uitgaven van de poll leek het interessant de gegevens
aan een wat grondiger analyse te onderwerpen en publiek te maken. Zij
hebben uiteraard betrekking op een specifiek deel van onze jeugd: de jonge
mensen die naar de universiteit gaan, daartoe de VUB uitkiezen en opteren
voor één van de humane wetenschappen.

De vragenlijsten die door de studenten worden ingevuld, worden opgesteld
aan het Centrum voor Sociologie. De enquête bestaat telkens uit een reeks
vragen die elke keer wordt herhaald (en die betrekking heeft op onder meer
demografische, sociaal-economische en politieke gegevens). Daarnaast worden
bij elke aflevering ook telkens één of twee thema's (bijvoorbeeld
generatieconflict, waarden en houdingen, overerving van politieke voorkeur...)
wat verder uitgediept. De enquête wordt steeds afgenomen bij eerste
kandidatuursstudenten, in de tweede of derde week van het academiejaar. Zij
meet dus niet de invloed van de VUB, maar geeft een beeld van de studenten
die naar de VUB komen.

De gegevens van de studentenpoll van 1987 zijn niet meer op electronische
drager beschikbaar. Daarom zullen van 1987 wel een aantal bevindingen,
waaronder de politieke voorkeur, worden gerapporteerd, maar zullen de
nieuwe analyses betrekking hebben op de gegevens voor 1989, 1991, 1993 en
1995. In het totaal gaat het om 1670 studenten, waarvan 95% uit de eerste
kandidatuur. Het betreft de studenten die één van de volgende
studierichtingen hebben gekozen, en waarvoor de inleidende cursus sociologie
een verplicht vak is:

• Politieke en Sociale Wetenschappen
• Economie
• Rechten
• Communicatiewetenschappen
• Psychologie en Pedagogie
• Agogiek
• Criminologie (vanaf 1991).

                                          
1 De auteurs bedanken de vroegere assistenten sociologie en medewerkers: Kris Deschouwer,

Ignace Glorieux, Guy Moors en Jim Van Leemput, voor hulp bij de vorige polls.
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Een beperkt aantal studenten (N=42) heeft de enquête ingevuld omdat zij de
cursus sociologie als keuzevak of als vrije student hebben gekozen. Zij komen
uit de richtingen:

• Filosofie
• Aardrijkskunde
• Moraal
• Handelsingenieur
• Toegepaste Wetenschappen.

Een gedeelte van de studenten volgt de cursus sociologie tijdens de dag, een
ander gedeelte volgt de cursus via begeleidingslessen die 's avonds worden
gegeven. De enquête werd enkel afgenomen bij de studenten die de lessen
overdag volgen. In 1989 werd de vragenlijst ingevuld door 295, in 1991 door
357, in 1993 door 483 en in 1995 door 535 studenten. Over die periode is de
verdeling van de studenten naar studierichtingen niet dezelfde gebleven.

Tabel 1 : Geslachtsverdeling per studierichting over de tijd.

Percentages 1989 1991 1993 1995

vrouw man tot. vrouw man tot. vrouw man tot. vrouw man tot.

pol & soc 29.2 70.8 8.1 46.9 53,1 9.1 38.9 61.6 7.5 21.2 78.8 6.2

economie 39.1 60.9 15.6 31.7 68,3 17.9 24.0 76.0 10.5 27.0 73.0 7.0

rechten 55.2 44.8 29.5 51.4 48,6 30.4 54.3 45.7 31.6 48.7 51.3 22.0

com. wet. 74.7 25.3 25.4 62.8 37,2 22.2 52.8 47.2 18.6 58.7 41.3 23.7

psy & peda 70.4 29.6 9.2 67.3 32,7 22.2 52.8 47.2 18.6 58.7 41.3 23.7

agogiek 65.4 34.9 8.8 70.6 29,4 4.8 72.7 27.3 6.9 76.5 23.5 9.6

crim. wet. --- --- 0.0 100 0 0.3 52.6 47.4 7.9 48.0 52.0 9.4

moraal 0.0 100 0.3 50.0 50 0.6 50.0 50.0 0.4 50.0 50.0 1.9

filosofie 0.0 100 0.7 0.0 100 0.9 50.0 50.0 0.4 33.3 66.7 1.1

handelsing 100 0.0 2.0 --- --- 0.0 0.0 100 0.2 33.3 66.7 0.6

andere 100 0.0 0.3 --- --- 0.0 50.0 50.0 0.4 0.0 100 0.2

Bepaalde studierichtingen, zoals politieke wetenschappen, economie en
rechten zijn proportioneel minder omvangrijk geworden. Andere, zoals sociaal-
culturele agogiek, communicatiewetenschappen en psychologie zijn
proportioneel belangrijker geworden. Misschien reflecteert deze verschuiving
van belangstelling van het politieke, het economische en het juridische naar
een benadering van de mens in zijn sociale en psychologische dimensies, een
maatschappelijke tendens. Ook de opkomst en het vrij grote succes van de
richting 'criminologie' wijst in die richting.

Ondanks de nagenoeg gelijke aanwezigheid van vrouwelijke en mannelijke
studenten, kan men nog duidelijk een aantal overwegend mannelijke en
vrouwelijke studierichtingen onderscheiden. Politiek en economie blijven een
mannenzaak. Psychologie en agogiek trekken vooral vrouwen aan.
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2. De partijvoorkeur van de studenten

2.1. Hoe zouden de studenten stemmen in 1995?

In onderstaande tabel wordt de partijvoorkeur van de studenten vergeleken
met de uitslag van de verkiezingen voor het Vlaams Parlement in mei 19952.

Tabel 2 : De politieke voorkeur van de studenten en de Vlamingen in 1995.

Percentages Vlaanderen (mei 1995) Studenten (oktober 1995)

CVP 27.6 7.4

SP 20.7 23.9

VLD 20.9 22.0

Agalev 7.2 23.3

Vlaams Blok 12.3 2.3

Volksunie 7.3 12.3

Andere 4.0 8.8

We kunnen bij de ondervraagde studenten drie grote politieke partijen
onderscheiden. De SP is in 1995 de grootste partij. Ze wordt op de voet
gevolgd door Agalev en de VLD. De combinatie van SP en Agalev is onder de
studenten goed voor 47% van de potentiële stemmers. Als men de politieke
voorkeur van deze VUB-studenten met het stemgedrag van de Vlamingen
vergelijkt, vallen drie grote verschillen op: de hoge score van Agalev, de lage
scores van het Vlaams Blok en de CVP. Dat de CVP niet erg populair is bij de
VUB-studenten hoeft niet te verbazen. In het licht van de traditionele
opvattingen over de VUB-student, zal het sommigen daarentegen verrassen
dat de christendemocraten toch nog de voorkeur van 7% van die studenten
wegdragen. De afwijkende scores van Agalev en Vlaams Blok laten zich ook
gedeeltelijk verklaren. Agalev is een partij die het beter doet bij hoger dan bij
lager opgeleiden. Het Vlaams Blok doet het dan weer beter bij lager dan bij
hoger opgeleiden. Die regelmaten verklaren echter niet volkomen het
stemgedrag van de VUB-studenten. Agalev is populairder bij de VUB-
studenten dan bij de Vlaamse universitairen in het algemeen.

De specificiteit van de politieke opstelling van de VUB-studenten wordt nog
duidelijker wanneer we deze laatste vergelijken met de Vlaamse jeugd en de
Vlaamse universitairen. Voor een dergelijke vergelijking zijn we aangewezen
op de gegevens van het verkiezingsonderzoek van 1991. Daarom hanteren we
hier de resultaten van de studentenenquête uit dat jaar. Deze werd
afgenomen drie weken voor de beruchte Zwarte Zondag.

                                          
2 We maken enkel gebruik van de geldige stemmers. Studenten die verkiezen blanco, ongeldig

of niet te stemmen zijn dus niet weerhouden voor deze analyses.
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Tabel 3 : De stemvoorkeur van de VUB-studenten (1991) vergeleken met de Vlaamse
jongeren, de afgestudeerde universitairen in Vlaanderen en de Vlaamse
stemgerechtigden (1991).3

Percentages studenten VUB jongeren (18-25) universitairen Vlaanderen

CVP 4.9 13.6 20.7 25.5

SP 19.8 13.4 11.0 18.4

PVV 26.1 22.0 27.8 18.1

Agalev 26.7 11.7 14.6 7.4

Vlaams Blok 5.2 16.8 4.6 9.8

Volksunie 7.9 7.4 11.7 8.9

andere 9.4 15.1 9.6 11.8

In vergelijking met de Vlaamse jongeren in het algemeen stemmen de
ondervraagde VUB-studenten sterk links. In vergelijking met alle Vlaamse
universitair gediplomeerden valt hun relatieve voorkeur voor de SP en Agalev
op. Onderwijs heeft blijkbaar een zeer grote invloed op het Vlaams Blok
stemmen. Niet minder van 17% van de jongeren in Vlaanderen verkiezen deze
partij. Van de jongeren die naar de VUB komen (en universitaire studies
aanvatten) heeft maar 5% een voorkeur voor die partij. Dat stemt overeen met
het gemiddelde van de Vlaamse universitair gediplomeerden.

2.2. De evolutie van de partijvoorkeur bij de VUB-studenten

Het grote voordeel van deze poll is dat we hem reeds vijf keer afnamen. We
kunnen dus de evolutie nagaan tussen 1987 en oktober 1995.

                                          
3 De cijfers voor de jongeren en de Vlaamse universitairen zijn berekend op het

verkiezingsonderzoek van het Interuniversitair steunpunt voor politiek opinieonderzoek
(ISPO).
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Tabel 4 : Politieke voorkeur VUB-studenten van 1987 tot 1995.

Percentages 1987 1989 1991 1993 1995

CVP 4.9 4.8 4.9 5.1 7.4

SP 29.8 24.6 19.8 15.3 23.9

PVV / VLD 28.3 30.5 26.1 34.9 22.0

Agalev 20.3 29.0 26.7 31.0 23.3

vu 6.3 2.2 7.9 3.1 12.3

Vlaams blok 4.3 5.1 5.2 2.4 2.3

klein rechts 0.6 0.4 0.9 1.0 0.6

klein links 5.5 2.9 3.0 5.3 3.5

andere 0.0 0.4 5.5 1.9 4.7

Totaal 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

N 325 272 329 413 486

Het zijn natuurlijk kleine verschillen maar het lijkt er toch op dat de voorkeur
voor de CVP aan het groeien is op de VUB. De SP is sinds het begin van onze
metingen in vrije val. In ‘95 echter nam deze partij revanche. Deze evolutie is
min of meer het spiegelbeeld van de evolutie van Agalev. Tussen 1987 en 1993
kende Agalev een stijgende trend, in ‘95 echter incasseert Agalev een klap van
8%. Voor de eerste vier metingen zien we ook bij de VLD een stijgende trend
(op 1991 na). In 1993 haalde deze partij zelfs een overweldigende 35%. In
1995 moet de VLD echter 13% prijsgeven. De Volksunie kent een wat
wisselende aanhang maar komt in 1995 op een (voor onze metingen)
historisch record van meer dan 12%. De politieke voorkeur van de studenten
wordt gefractionaliseerd. 1995 is het eerste jaar waarin twee partijen samen
niet meer aan 50% van de stemmen komen. Opmerkelijk is eveneens de
slinkende aanhang van extreem rechts en het Vlaams Blok. Het lijkt erop dat
een aantal studenten, toen het fenomeen extreem rechts nog jong was, met
deze nieuwe trend zijn meegestapt. Naarmate de aanhang van extreem-rechts
in Vlaanderen groeide, is de animo aan de VUB ervoor afgenomen.

In 1995 wordt gebroken met een aantal tendensen die zich sedert 1987
aftekenen. De verrechtsing wordt vervangen door het succes van het centrum;
CVP en VU winnen tussen 1993 en 1995 11.5% van de stemmen. De
verschuiving van SP naar Agalev wordt gekeerd. Agalev verliest nu 8%, de SP
wint er 9.

3. Wie stemt voor wie?

Om te speuren naar een antwoord op de vraag waarom die breuk zich heeft
voorgedaan, moet voorafgaandelijk worden onderzocht welke invloeden een rol
spelen bij de politieke keuze van de ondervraagde studenten. De beknoptheid
van onze enquête en de homogeniteit van de respondenten (het betreft
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allemaal eerste kandidatuursstudenten, van een welbepaalde universiteit en
uit de menswetenschappen), leggen ons heel wat beperkingen op bij deze
speurtocht. We zullen de aandacht ook toespitsen op de drie partijen die bij
de studenten op de meeste aanhang kunnen rekenen: SP, Agalev en VLD. Wat
niet betekent dat we verder niets zullen zeggen over de andere partijen.

3.1. Politieke voorkeur, een geslachtsgebonden keuze

Van de 1665 studenten die tussen 1989 en 1995 de enquête invulden, is
54.4% vrouw en 45.6% man. In het geheel van de studierichtingen in de
humane wetenschappen zijn de vrouwen nipt in de meerderheid.4 We zagen al
dat verschillende studierichtingen niet dezelfde aantrekkingskracht
uitoefenen  op mannen en vrouwen. Dat geldt ook voor de politieke voorkeur.
Agalev is een vrouwelijke partij, de VLD eerder een mannelijke. Gemiddeld
kiest een derde van de vrouwelijke studenten groen, een derde van de
mannelijke studenten blauw.

Tabel 5 : Geslacht en politieke voorkeur.

Percentages Vrouw Man Totaal

CVP 6.3 5.2 5.7

SP 20.4 21.1 20.7

VLD 24.5 32.0 28.0

Agalev 32.8 20.7 27.1

Ander 16.0 21.0 18.4

3.2. Overerving van de stemvoorkeur?

Onderzoek in de politieke sociologie heeft herhaaldelijk de grote samenhang
tussen het stemgedrag van de ouders en dat van de kinderen bevestigt. We
observeren die sterke samenhang ook bij de VUB-studenten5.

                                          
4 In de analyse gebruiken we enkel de respondenten die een geldige stem zouden uitbrengen,

dus niet de studenten die blanco of ongeldig zouden stemmen.

5 We dienen hierbij wel te vermelden dat we enkel gebruik kunnen maken van de gegevens uit
de studentenpolls van 1989, 1991 en 1993, vermits we in 1995 de vraag naar de politieke
voorkeur van de ouders niet in de enquête hebben opgenomen.
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Tabel 6 : Stemgedrag ouders en partijvoorkeur studenten per geslacht.6

Percentages Vrouw Man

CVP SP VLD Agalev CVP SP VLD Agalev

Moeder CVP 22.5 9.0 24.3 37.8 13.4 14.4 29.5 22.3

Vader CVP 22.4 4.7 24.7 40.0 11.6 12.6 29.5 22.1

Moeder SP 0.8 53.9 8.6 27.3 1.9 43.8 17.1 22.9

Vader SP 2.6 49.7 9.0 30.3 1.7 40.9 20.0 21.7

Moeder VLD 0.8 5.0 68.6 16.5 1.0 4.0 65.7 15.2

Vader VLD 0.8 5.4 62.0 24.0 1.8 4.6 67.9 13.8

Moeder Agalev 0.0 11.1 11.1 72.8 0.0 12.2 26.5 38.8

Vader Agalev 0.0 9.7 16.1 67.7 4.5 18.2 9.1 40.9

Enkel voor de CVP zien we een sterke verschuiving tussen het stemgedrag van
de ouders en dat van de kinderen. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de
keuze van universiteit en is het een specifiek VUB-verschijnsel. De
overeenkomst tussen het stemgedrag van de ouders en dat van de kinderen is
merkelijk groter voor de vrouwelijke dan voor de mannelijke studenten. In het
algemeen is de inter-generationele transmissie van de politieke voorkeur
zeker niet iets dat tot het verleden behoort. Stellingen over de
individualisering van het stemgedrag, dienen met enig voorbehoud te worden
gehanteerd. Vrouwen lijken in dat opzicht conformistischer dan mannen en
volgen ook eerder de moeder dan de vader. Vrouwen blijken daarbij het meest
consistent als ze groene ouders hebben, 73% kiest dan ook voor dezelfde
partij als de moeder. Mannen zijn dan weer het meest consistent als hun
ouders VLD kiezen, 68% stemt dan op dezelfde partij als de vader.

3.3. De sociale bepaaldheid van de politieke voorkeur

Net als het geslacht zou de sociale achtergrond van onze studenten een
belangrijke factor kunnen zijn in de vorming van hun politieke voorkeur. In de
bevolking is het nog steeds zo dat arbeiders een grotere kans hebben om SP te
stemmen, zelfstandigen VLD. De rol die het diploma in onze samenleving
speelt op het vlak van beroeps- en inkomensverwerving, laat ons toe om door
middel van het onderwijsniveau van de ouders de relatie tussen het
stemgedrag en de sociale klasse-achtergrond te onderzoeken.

In onze samenleving trouwen hoger opgeleiden met hoger opgeleiden. Daarom
komt haast een derde van de studenten tussen 1987 en 1995 uit een  gezin
waarvan zowel de moeder als de vader hoger onderwijs heeft gevolgd. Maar
zelfs als men rekening houdt met het diploma van beide ouders -en dus met

                                          
6 De vetgedrukte percentages zijn de consistente politieke keuzes van de student in relatie met

het stemgedrag van de ouders.
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de sociale klassepositie van het gezin van herkomst- ziet men geen duidelijke
invloed op het stemgedrag van de studenten. Van zodra deze de stap naar de
universiteit gezet hebben, lijkt de politieke invloed van hun sociale en
economische achtergrond heel gering te worden. Men onderkent bij hen zelfs
tendenzen die enigszins ingaan tegen wat bij de bevolking in het algemeen
wordt vastgesteld. Voor de Vlaamse bevolking in het algemeen geldt
bijvoorbeeld dat een hogere opleiding gepaard gaat met een grotere kans
Agalev en een kleinere kans SP te stemmen. Bij de VUB-studenten geldt dat
de aanhangers van Agalev een iets bescheidener achtergrond hebben dan de
SP aanhangers. Het betreft hier weliswaar een klein verschil. De vastgestelde
geringe invloed van de sociale achtergrond op de partijvoorkeur van de
universiteitsstudenten, is trouwens volledig consistent met de vaststelling dat
de studenten eerste kandidatuur de houding hebben van de reeds
afgestudeerde universitairen in Vlaanderen en niet meer van de sociale
groepen waaruit ze afkomstig zijn. Op deze vaststelling komen we straks nog
terug.

3.4. De politieke voorkeur en het schoolnet

Hoewel het allemaal studenten betreft die aan de VUB zijn komen studeren,
blijkt het schoolnet waarin middelbaar onderwijs werd gevolgd, toch nog een
invloed te hebben op de politieke voorkeur.

Tabel 7 : Schoolnet en politieke voorkeur7

Percentages SP VLD CVP Agalev Totaal N

vrij onderwijs 13.3 31.8 9.4 25.4 42.7 638

gemeenschapsonderwijs 30.4 26.6 2.0 26.4 36.3 542

gemeente en provincie 16.0 19.8 7.4 38.3 5.4 81

verschillende netten 18.9 23.3 3.9 31.6 13.8 206

andere 28.6 25.0 3.6 21.4 1.9 28

Totaal 20.7 28.0 5.8 27.2 100.0 1495

N 310 418 86 407

De verzuiling blijkt nog steeds een rol te spelen. Ondanks de lage score van de
CVP behaalt centrumrechts bij de studenten afkomstig uit het vrij of katholiek
onderwijs 40% van de stemmen. Het gemeenschapsonderwijs levert
daarentegen studenten die voor 60% voor linkse partijen opteren.

                                          
7 De marginalen werden berekend op de volledige populatie.
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3.5. Studierichting en politieke voorkeur

Er bestaat een nauwe samenhang tussen de studierichting en de politieke
voorkeur. De SP doet het bijzonder goed bij de pol&soc-studenten, terwijl
Agalev vooral in de afdelingen psychologie, pedagogie en agogiek een sterke
populariteit geniet, maar ook bij de communicatiewetenschappen. Er is een
duidelijke band tussen sociale wetenschappen en psychologie enerzijds en
links anderzijds. De studenten uit de economie en de rechtsfaculteit profileren
zich beduidend rechtser. In deze afdelingen behaalt de VLD ongeveer 40% van
de stemmen,  Agalev doet het daar met ongeveer 18% bijzonder slecht. De SP
haalt in de rechtsfaculteit nog een gemiddelde score (21%), in de economie
doet de SP het met 16% vrij slecht. De CVP behaalt als centrumpartij in elke
richting ongeveer een gelijke aanhang, met uitzondering van het lage
percentage bij de politieke en sociale wetenschappen.

Tabel 8: studierichting en partijvoorkeur8

Percentages SP VLD CVP Agalev Totaal N

politieke en sociale 33.1 20.3 1.7 25.4 8.1 118

psychologie, peda. en agogiek 20.4 12.8 5.5 41.0 22.6 329

communicatiewetenschappen 19.2 24.6 7.1 32.0 23.2 338

rechten en criminologie 21.0 38.7 5.6 17.4 34.4 501

economie 16.4 42.1 7.0 18.7 11.7 171

Totaal 20.9 28.5 5.8 26.9 100.0 1457

N 304 415 84 392

De studentenpoll werd afgenomen van eerstejaarsstudenten in het begin van
het academiejaar. Met uitzondering van de bissers hebben we te maken met
studenten die op het ogenblik dat ze de vragenlijst invulden, hun studiekeuze
zeer recent hebben gemaakt. De kans dat de studiekeuze de politieke
voorkeur heeft kunnen beïnvloeden, is dus bijzonder klein. Het verband dat
we zien tussen studiekeuze en politieke voorkeur kan daarentegen wel wijzen
op een invloed van de politieke voorkeur op de studiekeuze. Linkse studenten
kiezen eerder voor de sociale en psychologisch georiënteerde richtingen, die
we SOPSY-richtingen hebben genoemd (politieke en sociale wetenschappen,
psychologie & pedagogie, agogiek, communicatiewetenschappen). Rechtse
studenten kiezen in verhouding meer voor rechten, criminologie en economie,
die we REEC-richtingen hebben genoemd. Op het onderscheid tussen SOPSY

                                          
8 Om het aantal studenten per cel voldoende hoog te houden, hebben we enkele

studierichtingen die in dezelfde faculteit worden aangeboden, samengevoegd. Agogiek werd
samengevoegd met psychologie en pedagogie, criminologie werd samengevoegd met rechten.
De studenten die de cursus sociologie als keuzevak hebben genomen worden niet in de
analyse m.b.t. de studierichting opgenomen.
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en REEC komen we later nog terug, als we het sociologisch belang van de
studiekeuze verder uitdiepen (zie punt 4).

3.6. Houdingen en politieke voorkeur

Bij de recentste poll (1995) werd de vragenlijst uitgebreid met een reeks
opinievragen. De studenten konden voor 33 uitspraken hun mening laten
variëren aan de hand van volgende antwoordcategorieën:

1. ik ben helemaal niet akkoord
2. ik ben niet akkoord
3. ik twijfel, ik ben enigszins akkoord
4. ik ben akkoord
5. ik ben helemaal akkoord.

Deze uitspraken kunnen worden gegroepeerd naar een beperkter aantal
houdingen of vertogen, die we de volgende benamingen hebben meegegeven:9

• ‘Sociaal-katholiek vertoog’ is de verzamelnaam die we gekozen hebben voor
een aantal uitspraken die verwijzen naar de idee dat het persoonlijk geluk
van een individu samengaat met zijn of haar inzet en interesse voor de
medemens.

• Het ‘vakbondsvertoog’ verwijst naar een visie op persoonlijke vrijheid als
een collectieve verworvenheid.

• De ‘oude breuklijn’ verwijst naar de klassieke links-rechts verdeling, de
linkse pool staat voor meer herverdeling van inkomen en voor het streven
naar meer klassegelijkheid en bepleit een hardere opstelling van de
vakbonden.

• Het ‘utilitair individualisme’ is de opvatting dat mensen individueel hun
eigenbelang (moeten) nastreven en definieert dit belang hoofdzakelijk in
materiële termen.

• ‘Etnocentrisme’ verwijst naar een negatieve houding tegenover migranten.
• ‘Autoritarisme’ verwijst naar respect voor gezag, discipline en

gehoorzaamheid.
• ‘Politiek cynisme’ is de opvatting dat men als individu machteloos staat

tegenover de politiek.
• ‘Materialisme’ is het belangrijker achten van materialistische politieke

objectieven zoals veiligheid, ordehandhaving en economische groei,
tegenover post-materialistische politieke objectieven zoals de bescherming
van de vrije meningsuiting en het uitbouwen van een vriendelijker en
minder onpersoonlijke samenleving.

                                          
9 In bijlage 8.1 staat meer informatie over de schaalconstructies, of de wijze waarop de

verschillende houdingen werden gemeten.
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De studenten worden voor elke houding gequoteerd op een schaal van 0 tot
100. Stel dat een bepaalde student een score 0 behaalt op de etnocentrisme-
schaal, dan betekent dit dat deze student voor alle ‘etnocentrische’ uitspraken
de antwoordmogelijkheid ‘helemaal niet akkoord’ heeft gekozen. Een score
100 verkrijgt men als men met alle uitspraken voor de desbetreffende schaal
‘volledig akkoord’ gaat. Zo’n hoge uitspraak wijst op uitgesproken racisme. Dit
zijn twee extreme voorbeelden, de meeste studenten halen voor de meeste
schalen een score groter dan 0 en kleiner dan 100, wat naar een meer
genuanceerde mening verwijst. Voor de oude breuklijn wijst een hoge score op
een rechtse houding, een lage score wijst op een linkse houding.

Vijf van de vermelde houdingen (utilitair individualisme, etnocentrisme,
autoritarisme, politiek cynisme en materialisme) blijken dermate sterk met
elkaar samen te hangen, dat ze kunnen opgevat worden als deel uitmakend
van één onderliggende dimensie. Deze dimensie noemen we de nieuwe
breuklijn. De schaal voor de nieuwe breuklijn werd in dit onderzoek zo
geconstrueerd dat een hoge score wijst op een hoge mate van utilitair
individualisme, etnocentrisme, autoritarisme, politiek cynisme en
materialisme, een lage score wijst op een afwijzing van deze houdingen.

Vroeger onderzoek toonde aan dat de nieuwe breuklijn een bruikbaar concept
is om de electoraten van de niet traditionele partijen, en dan vooral deze van
Agalev en Vlaams Blok, van elkaar te onderscheiden.10 Het electoraat van
Agalev positioneert zich aan de linkse, progressieve pool van de nieuwe
breuklijn, dat van het Vlaams Blok aan de rechtse pool. Het bestaan van een
nieuwe breuklijn in het politieke landschap impliceert echter geenszins dat de
oude breuklijn, of de klassieke links / rechts tegenstelling, politiek niet langer
relevant is. De oude breuklijn bleek in voorgaande onderzoeken nog een
belangrijke determinant te zijn om de electoraten van de traditionele partijen
(socialisten versus liberalen) van elkaar te onderscheiden.

Vooraleer we de relatie tussen de partijvoorkeur en de houdingen analyseren,
is het aangewezen om deze houdingen nog eens apart te bekijken. Hoe
situeren de studenten zich in vergelijking tot de Vlaamse bevolking in haar
geheel? Om op deze vraag in te gaan, vergelijken we de gegevens van de
studentenpoll van 1995 met gegevens uit andere onderzoeken die
representatief zijn voor de ganse Vlaamse bevolking.11

                                          
10 Zie o.m. Elchardus, M., Op de ruïnes van de waarheid, Kritak, Leuven, 1994, hoofdstuk 6.

11 Voor het sociaal-katholiek vertoog en het vakbondsvertoog  maken we gebruik van de
PANORAMA-data  uit 1993 (quota-steekproef  voor Vlaanderen). Voor de oude en de nieuwe
breuklijn maken we gebruik van de ISPO-data uit 1991-1992 (representatieve steekproef
voor Vlaanderen, 18-74 jarigen).
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Tabel 9 : De houdingen van de VUB-studenten in vergelijking tot de Vlaamse bevolking12

Schaal van 0 tot 100 Studenten VUB Vlaamse bevolking universitair afgestudeerden

Vlaamse bevolking

Sociaal-katholiek vertoog 68.4 69.3 65.9

Vakbondsvertoog 64.5 61.4 62.9

Oude breuklijn 39.1 35.2 51.3

Nieuwe breuklijn 34.7 52.2 38.9

Utilitair individualisme 22.7 36.2 22.2

Etnocentrisme 29.1 55.1 39.6

Autoritarisme 40.0 62.9 48.4

Politiek cynisme 41.0 54.9 42.3

Materialisme 40.1 52.2 41.9

Bij het interpreteren van deze gegevens moeten we wel rekening houden met
het feit dat de gegevens van de studenten verzameld zijn in 1995, terwijl de
gegevens voor Vlaanderen verzameld zijn in 1993 (voor het sociaal-katholiek
en het vakbondsvertoog) en 1991 (voor de oude en de nieuwe breuklijn).

Voor het sociaal-katholiek vertoog en het vakbondsvertoog zijn de verschillen
zeer klein. De studenten scoren wel iets hoger voor de schaal van het
vakbondsvertoog in vergelijking met de Vlaamse bevolking.

De studenten situeren zich op de oude breuklijn iets rechtser dan de Vlaamse
bevolking in haar geheel (ongeveer 4 punten op de schaal van 0 tot 100), maar
een flink stuk linkser als men ze vergelijkt met de universitair afgestudeerden
uit de Vlaamse bevolking (ruim 12 punten). Ter illustratie: de uitspraak
‘arbeiders moeten nog steeds strijden voor een gelijkwaardige positie in de
maatschappij’ draagt de goedkeuring weg van 65% van de Vlaamse bevolking,
54% van de studenten en slechts 34% van de Vlaamse universitair
afgestudeerden.

De studenten stellen zich in vergelijking met de totale Vlaamse bevolking veel
linkser op de nieuwe breuklijn op. Het verschil voor het gemiddelde bedraagt
ruim 17 punten. Als men de totale Vlaamse bevolking zou indelen, voor de
nieuwe breuklijn, in drie ongeveer even grote groepen, met name een linkse,
een centrum en een rechtse groep, dan behoort maar liefst 82% van de
studenten tot de linkse groep. Als men daarentegen de studenten vergelijkt
met de Vlaamse universitair afgestudeerden, wordt het verschil opmerkelijk
klein (nog slechts 4 punten). Het verschil voor de nieuwe breuklijn tussen de
studenten en de universitair afgestudeerden situeren zich vooral bij 2
componenten van deze breuklijn, met name het etnocentrisme en het

                                          
12 Voor meer informatie over de inhoud  van de schalen die gebruikt werden om de houdingen

te meten, zie bijlage. Deze tabel wordt grafisch afgebeeld in bijlage 8.2.
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autoritarisme. Voor deze twee houdingen behalen de studenten extreem lage
scores. Ter illustratie twee uitspraken, één uit de schaal voor autoritarisme en
één uit de schaal voor etnocentrisme. ‘Gehoorzaamheid en respect voor het
gezag zijn de twee belangrijkste deugden die kinderen moeten leren’: slechts
26% van de studenten gaat hiermee akkoord, tegenover 76% van de Vlaamse
bevolking en 34% van de Vlaamse universitairen. ‘De gastarbeiders komen
hier profiteren van onze sociale zekerheid’ is een uitspraak waar slechts 14%
van de studenten met akkoord gaat, in de ganse Vlaamse bevolking is dit
maar liefst 57%, bij de Vlaamse universitair afgestudeerden 31%.

In tabel 10 worden de electoraten van de drie partijen met de grootste
aanhang bij onze studenten (met name de VLD, SP en Agalev) met elkaar
vergeleken voor wat betreft hun houdingen.

Tabel 10 : Politieke voorkeurpartij en houdingen van de studenten (studentenpoll 1995)

Schaal  van 0 tot 100 VLD

(n=107)

SP

(n=116)

Agalev

(n=113)

algemeen

gemiddelde13

(n=535)

Sociaal-katholiek vertoog* 67.9 69.3 73.3 68.4

Vakbondsvertoog 63.8 65.4 65.1 64.5

Oude breuklijn** 48.3 32.8 37.1 39.1

Nieuwe breuklijn** 39.7 30.9 27.9 34.7

Utilitair individualisme** 29.1 22.2 14.9 22.7

Etnocentrisme** 38.7 23.0 17.9 29.1

Autoritarisme** 45.4 36.6 34.7 40.0

Politiek cynisme 38.6 34.3 39.2 41.0

Materialisme** 46.9 38.6 33.1 40.1

* sig. < .05
** sig. < .01

Voor het sociaal-katholiek vertoog en het vakbondsvertoog vinden we geen
noemenswaardige verschillen, met uitzondering van de Agalev-studenten die
iets hoger scoren op de schaal voor het sociaal-katholiek vertoog.

Voor de oude en de nieuwe breuklijn vinden we wel sterke verschillen. De
VLD-studenten positioneren zich voor de beide breuklijnen beduidend
rechtser, en nog het meest uitgesproken op de oude breuklijn. Agalev en SP-
studenten situeren zich links op beide breuklijnen; Agalev-aanhangers vooral
op de nieuwe breuklijn, de SP-aanhangers vooral op de oude breuklijn.

De verschillen naar de oude breuklijn komen dus het sterkst tot uiting als we
de VLD-studenten plaatsen tegenover de SP-studenten. De Agalev-studenten

                                          
13 Het algemeen gemiddelde is berekend op alle studenten uit de poll van 1995, met inbegrip

van de studenten die niet op één van de drie “grote” partijen hebben gestemd.
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nemen een centrum-linkse positie in. Om de grootte van deze verschillen
beter te kunnen interpreteren, bekijken we een uitspraak van de oude
breuklijn. ‘Arbeiders moeten nog steeds strijden voor een gelijkwaardige
positie in de maatschappij’, 61% van de SP-studenten gaat met deze uitspraak
akkoord (akkoord of helemaal akkoord), tegenover 42% bij de VLD studenten
en 55% bij de Agalev-studenten.

Op de nieuwe breuklijn nemen de Agalev-studenten de meest linkse positie
in, hoewel het verschil met de SP-studenten klein is. Wat betreft de linkse
opstelling van de aanhangers van Agalev op de nieuwe breuklijn is trouwens
één nuancering vermeldenswaard. In tegenstelling tot wat typisch is voor een
linkse opstelling op die breuklijn, geven de aanhangers van Agalev blijk van
een relatief grote mate van gevoelens van politieke machteloosheid en politiek
cynisme.

De sterkste verschillen vinden we voor het etnocentrisme. Ter illustratie:
‘België had eigenlijk nooit gastarbeiders binnen mogen laten’, 3% van de
Agalev-studenten, 8% van de SP-studenten en maar liefst 28% van de VLD-
studenten gaat met deze uitspraak akkoord. De verschillen naar het utilitair
individualisme zijn eveneens vrij sterk, en liggen min of meer in dezelfde lijn.
De uitspraak ‘het nastreven van je persoonlijk succes is belangrijker dan te
zorgen voor een goede verstandhouding met je medemensen’ kan op bijval
rekenen bij 5% van de Agalev-studenten, 8% van de SP-studenten en 13% van
de VLD-studenten.

3.7. De drie electoraten als verschillende subculturen

Drie partijen kunnen op veel steun rekenen bij de ondervraagde studenten,
de VLD, SP en Agalev. In 1995 waren deze drie partijen goed voor ongeveer
63% van de uitgedrukte politieke voorkeuren. We gaan nu iets dieper in op de
verschillen tussen deze drie ‘electoraten’. Waarin verschillen deze drie
studentengroepen het meest? Onze besluiten dienaangaande zijn gebaseerd
op een discriminantanalyse, een statistische techniek waarin gezocht wordt in
welke mate de ingevoerde variabelen (in ons geval de maatschappelijke
houdingen, de studierichtingen, het schoolnet, het opleidingsniveau van de
ouders en het geslacht) de politieke voorkeur (VLD, SP of Agalev) kunnen
voorspellen. Als er een sterke samenhang is, hebben we een hoge
voorspellingskracht, als er geen samenhang is, hebben we geen enkele
voorspellingskracht.

De analyse werd uitgevoerd in twee stappen. In een eerste stap gingen we na
in welke mate we kunnen voorspellen of de student een linkse (Agalev of SP)
of een rechtse (VLD) politieke voorkeur heeft.  Als we de maatschappelijke
houdingen (de aparte items voor de oude en de nieuwe breuklijn, het
vakbondsvertoog en het sociaal-katholiek vertoog), de studierichtingen en de
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achtergrondskenmerken van de studenten kennen, kunnen we voor 78% van
de gevallen de politieke voorkeur (links of rechts) juist voorspellen.14 Het zijn
vooral de houdingen en de studierichting die een sterke voorspellingskracht
hebben. Hiervoor hebben we het verband tussen de politieke voorkeur
(links/rechts) en de breuklijnen (links/rechts) reeds toegelicht. Deze analyse
brengt dan ook niet zoveel nieuws aan het licht, behalve dan dat we de sterkte
van de voorspellingskracht voor verschillende variabelen met elkaar kunnen
vergelijken. Het is de minder positieve houding ten aanzien van migranten die
de VLD-aanhangers het sterkst van de aanhangers van links onderscheidt.
Wat de studierichting betreft, zien we dat een keuze voor psychologie en
agogiek de kans op een linkse politieke voorkeur sterk vergroot, een keuze
voor de rechtsfaculteit vergroot dan weer de kans op een VLD-voorkeur.

In een tweede stap selecteerden we enkel de linkse studenten, en gingen we
na in welke mate we het onderscheid tussen de SP en Agalev kunnen
voorspellen, en dit op basis van dezelfde criteria als hiervoor. Ook hier
haalden we een verassend hoge voorspellingskracht van 78%. Binnen de
groep van linkse studenten zijn zowel de houdingen, de studierichting, het
geslacht, het opleidingsniveau van de ouders en het schoolnet van belang om
de keuze voor Agalev enerzijds of SP anderzijds te voorspellen. Een linkse
stem vertaalt zich bij de studenten uit de rechtsfaculteit en bij oud-scholieren
uit het gemeenschapsonderwijs veel gemakkelijker in een stem voor de SP,
terwijl men bij de psychologie en agogiek en bij oud-scholieren uit het vrij
onderwijs eerder voor Agalev kiest. Linkse studenten met een hoog opgeleide
moeder en linkse meisjes kiezen ook eerder voor Agalev dan voor de SP. Wat
de houdingen betreft: de twee sterkst discriminerende uitspraken illustreren
op treffende wijze de verschillende accenten in de twee linkse electoraten.
‘Van nature heeft de mens belangstelling voor zijn medemens, de mens heeft
het geluk van zijn medemensen nodig’ (van het sociaal-katholiek vertoog) is
een uitgesproken Agalev-uitspraak. Minder dan 2% van de Agalev-studenten
gaat niet akkoord met deze uitspraak, 86% is akkoord. Bij de SP-studenten is
10% niet akkoord met deze uitspraak, en gaat 73% akkoord. ‘De vakbonden
moeten een veel hardere politiek voeren willen zij de belangen van de
werknemers werkelijk kunnen behartigen’ (van de oude breuklijn) is dan weer
een typische SP-uitspraak. 51% van de SP-studenten gaat hiermee akkoord,
tegenover slechts 29% bij de Agalev-studenten.

Het linkse studentenelectoraat blijkt verder vooral verdeeld te zijn over de
nieuwe breuklijn, vooral het utilitair individualisme en de houding ten

                                          
14 De uitgebreide bevraging van de maatschappelijke houdingen werd enkel in 1995 gesteld,

zodat deze analyse enkel betrekking heeft voor de laatste poll. De stemvoorkeur van de
ouders kon niet in de analyse worden opgenomen, omdat deze vraag niet werd gesteld in
1995. Wilks’ Lambda = .64.
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opzichte van migranten. De SP-aanhangers stellen  zich hier iets minder links
op.  We geven ter illustratie de twee volgende sterkst discriminerende
uitspraken, met telkens de percentages die akkoord gaan voor respectievelijk
de SP en de Agalev-studenten. ‘Moslims zijn een bedreiging voor onze cultuur
en gebruiken’ (8% SP, 4% Agalev). Wat telt zijn geld en macht, de rest zijn
praatjes (16% SP, 4% Agalev).

Op basis van de analyseresultaten kan men proberen een meer globale
interpretatie van de verschillen in de twee linkse studentenelectoraten te
maken. De Agalev-studenten stellen zich principiëler op en zijn verdedigers
van de ‘zachte waarden’ en van een algemene solidariteit met de medemens,
op een verzoenende manier. De SP-studenten stellen zich pragmatischer op,
definiëren solidariteit eerder als het verdedigen van groepsbelangen, zij
hanteren een conflictstrategie en richten zich voor deze solidariteit ‘dichter bij
huis’, in sommige gevallen zelfs tot het eigenbelang. De Agalev-cultuur is de
vrouwelijk getinte cultuur van de verzorging en het medeleven, terwijl de SP-
studenten meer affiniteiten hebben met de cultuur van de arbeid, de strijd en
de structurele oplossingen. Zij staan ook positiever ten opzichte van de
actoren (bijvoorbeeld de vakbonden) en de instellingen (in casu de staat) die
solidariteit kunnen afdwingen en verwezenlijken.

4. Maatschappelijke en politieke opvattingen en
studiekeuze

Uit wat vooraf ging is gebleken dat politieke voorkeur, houdingen en
studiekeuze, onderling nauw samenhangen. In deze sectie gaan we dieper in
op de relatie tussen de maatschappelijke en politieke opvattingen van de
studenten enerzijds, de studiekeuze anderzijds.

4.1. De studierichting als subcultuur

In welke mate wordt de studiekeuze ingegeven door de politieke en
maatschappelijke opvattingen van de jongeren? Uit onderstaande tabel blijkt
alvast dat er een sterke samenhang bestaat tussen studiekeuze en de door
ons opgemeten houdingen.
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Tabel 11 : Houdingen naar studierichting15

SOPSY REEC

Schaal van 0 tot 100 politieke &

sociale wet.

psychologie

en agogiek

communicatie-

wetenschap

rechten en

criminologie

economie

Soc.katholiek** 67.6 75.0 65.7 66.4 63.2

Vakbondsvertoog 67.4 65.5 64.0 64.3 59.2

Oude breuklijn** 36.7 35.6 38.4 42.9 43.2

Nieuwe breuklijn** 29.3 30.7 35.8 37.9 40.1

Ut. individualisme** 25.8 15.0 23.2 27.7 27.4

Etnocentrisme** 21.9 24.1 30.2 33.4 35.1

Autoritarisme** 42.0 36.9 41.0 41.7 44.6

Politiek cynisme** 22.7 43.9 42.7 40.2 42.8

Materialisme** 34.4 33.6 42.1 46.9 51.4

** sig. < .01

Het onderscheid SOPSY-REEC blijkt, althans voor de twee breuklijnen,
bijzonder relevant. SOPSY is links. Die linkse houding wordt nog aangevuld
met een sterke voorkeur voor het sociaal katholiek vertoog in de psychologie
en agogiek, het vakbondsvertoog bij pol&soc. De communicatie-
wetenschappers, die in de SOPSY categorie werden thuisgebracht, passen
minder duidelijk in dat profiel. Ze nemen immers voor de meeste houdingen
een tussenpositie in, tussen de rechten en economie enerzijds, pol&soc,
psychologie en agogiek anderzijds.

De studenten uit de REEC-richtingen zijn globaal genomen een stuk rechtser
dan deze uit de SOPSY-richtingen. Dit rechtse profiel kan echter enigszins
gerelativeerd worden als men ze afzet tegenover de Vlaamse bevolking in haar
geheel. Voor de nieuwe breuklijn situeren de studenten uit de rechtsfaculteit
en de economie zich op het niveau van de gemiddelde Vlaamse universitair
afgestudeerde, dat is veel linkser dan het algemeen gemiddelde voor
Vlaanderen (cfr. supra). Op de oude breuklijn situeren de REEC-studenten
zich nog altijd heel wat linkser dan de Vlaamse universitair afgestudeerden.

Als we de aparte schalen van de nieuwe breuklijn in beschouwing nemen,
merken we dat het SOPSY-REEC onderscheid zich slechts zwak uit voor de
autoritarisme-schaal en de schaal voor politiek cynisme. Enkel de categorie
psychologie en agogiek stelt zich (gematigd) anti-autoritair op, en worden niet

                                          
15 De significanties voor de variabele “studiekeuze” zijn gecontroleerd voor opleidingsniveau van

de ouders, zelfstandigenstatuut van de vader, schoolnet en geslacht (ANOVA). Afhankelijke
variabelen zijn de verschillende schalen voor de houdingen. De studiekeuze is voor elke
schaal significant (p<.01), behalve voor het vakbondsvertoog. De controle voor de
achtergrondsvariabelen gaf geen sterke verschillen, vandaar dat in deze tabel de bruto-cijfers
worden gegeven. Deze tabel wordt grafisch weergegeven in bijlage 8.2.
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gevolgd door de pol&soccers. Het politiek cynisme wordt zeer sterk verworpen
door (nogal voor de hand liggend) de pol&soccers, maar ze worden hierbij niet
gevolgd door hun SOPSY-kameraden uit de psychologie en agogiek.

4.2. De keuze van de studierichting voorspellen

 ‘Zeg mij je mening en ik vertel jou voor welke studierichting je gekozen hebt’,
zo zou je, met enige overdrijving weliswaar, de analyse kunnen samenvatten
die nu volgt.

Onder puntje 3.5 hebben we reeds de relatie tussen de studierichting en de
politieke voorkeur beschreven. Agalev deed het bijzonder goed in de SOPSY-
richtingen, de VLD in de REEC-richtingen. De analyse van de houdingen
bevestigt het beeld dat SOPSY linkser is dan REEC. In een volgende stap
gingen we na welke opinievragen, die gebruikt werden om de schalen te
construeren, het best toelaten de studenten die voor REEC-richtingen kiezen
te onderscheiden van de studenten die voor SOPSY-richtingen opteren.16

Het is voldoende om het antwoord op 5 opinievragen te kennen, samen met de
politieke voorkeurpartij, om 66% van de studenten in de juiste groep (SOPSY
of REEC) te plaatsen.17

In onderstaande tabel geven we de  5 sterkst  discriminerende opinievragen
weer, samen met twee partijen die eveneens sterk discrimineren, m.n. Agalev
en VLD, in volgorde van hun discriminatiekracht (d.w.z. de mate waarin ze de
kans verhogen om de studiekeuze juist te voorspellen).

                                          
16 Het betreft hier de opinievragen voor alle schalen, behalve de materialismeschaal. De

materialismeschaal bestaat immers niet uit Likert-items.

17 Discriminantanalyse met de 5 Likert-items uit tabel 12, samen met 2 dummies voor de
politieke partijvoorkeur (AGALEV, VLD), Wilks’ Lambda = .88.
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Tabel 12 : Onderscheid tussen SOPSY en REEC-richtingen

SOPSY REEC

Het nastreven van je persoonlijk succes is belangrijker

dan te zorgen voor een goede verstandhouding met je

medemensen. (utilitair individualisme)

6% akkoord

15% midden

79% niet akkoord

12% akkoord

24% midden

64% niet akkoord

VLD-partijvoorkeur 14% 32%

Agalev-partijvoorkeur 29% 11%

Deelname van de migranten aan alle politieke

activiteiten in België zou moeten verboden worden.

(etnocentrisme)

17% akkoord

15% midden

68% niet akkoord

32% akkoord

21% midden

48% niet akkoord

Wat telt zijn geld en macht, de rest zijn praatjes.

(utilitair individualisme)

9% akkoord

10% midden

81% niet akkoord

16% akkoord

22% midden

62% niet akkoord

De klasseverschillen zouden kleiner moeten zijn dan

nu. (oude breuklijn)

71% akkoord

19% midden

10% niet akkoord

57% akkoord

24% midden

19% niet akkoord

De overheid moet tussenkomen om de verschillen

tussen de inkomens te verkleinen. (oude breuklijn)

52% akkoord

29% midden

20% niet akkoord

35% akkoord

35% midden

30% niet akkoord

De verschillen tussen SOPSY en REEC situeren zich in belangrijke mate rond
opvattingen over solidariteit. De solidariteitsgedachte vindt meer ingang bij de
SOPSY-richtingen. Men kan echter moeilijk stellen dat die opvattingen weinig
voorkomen in de REEC-richtingen. Ook die studenten stellen zich vrij solidair
op, alleen in veel mindere mate dan de studenten uit de SOPSY-richtingen.

Algemene maatschappelijke en politieke opvattingen en houdingen blijken
dus in belangrijke mate de keuze van de studierichting te bepalen. We gaan
hierbij uit van de veronderstelling dat de maatschappelijke en politieke
opvattingen de studiekeuze hebben beïnvloed en niet omgekeerd. De overgrote
meerderheid van de studenten zit immers in de eerste kandidatuur en de poll
werd afgenomen in de eerste maand van het academiejaar. De opleiding kan
de maatschappelijke en politieke opvattingen nog niet hebben gevormd. We
ontkennen echter geenszins de mogelijkheid dat in het verdere verloop van de
studies de studiekeuze een invloed uitoefent op de maatschappelijke en
politieke opvattingen van de studenten. Belangrijke keuzen, zoals de
studierichting, worden voor een belangrijk deel ingegeven door de
opvattingen, opinies en houdingen. De verschillende ervaringsgronden die
opgedaan worden in de verschillende studierichtingen, niet enkel op het vlak
van de leerinhoud, maar ook door de interactie met klasgenoten, kunnen deze
opvattingen bevestigen en verder vorm geven. Op die manier kunnen
maatschappelijke en politieke opvattingen zichzelf bestendigen over de
levensloop van een individu en, in het geval van universitairen, ook
gerationaliseerd worden door de gevolgde opleiding.
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5. De verandering van houdingen en waarden

5.1. Veranderende opvattingen over de relatie individu-samenleving

Het individualisme en het vakbondsvertoog zijn de enige houdingen die we in
verschillende polls hebben bevraagd. Het utilitair individualisme werd reeds
in drie polls bevraagd (1991, 1993, 1995), het vakbondsvertoog in twee polls
(1993, 1995). Dit stelt ons in staat de verschuivingen over tijd te bestuderen.

Tabel 13 : Evolutie utilitair individualisme en het vakbondsvertoog (0-100-scores)18

1991 1993 1995

UTILITAIR INDIVIDUALISME

(schaal van 0 tot 100)

27 27 23**

De mensheid, onze naasten, solidariteit, ... wat een onzin

allemaal, iedereen moet eerst voor zichzelf zorgen en zijn

belangen verdedigen.

26 27 22**

Omdat men altijd water in zijn wijn moet doen als men

met anderen omgaat, gaat men best niet teveel met anderen

om.

16 19 17

Wat telt zijn geld en macht; de rest zijn praatjes 41 35 24**

Het nastreven van je persoonlijk succes is belangrijker dan

te zorgen voor een goede verstandhouding met je

medemensen.

25 29 27

VAKBONDSVERTOOG (schaal 0-100) NG(♣♣♣♣) 60 65**

Indien de mensen persoonlijk vrij willen zijn moeten ze

zich daar gezamenlijk voor inzetten.

NG 67 67

Een enkeling kan niet veel doen, samen is men slimmer en

sterker.

NG 65 74**

Individuele vrijheid wordt slechts mogelijk door

samenhorigheid en gelijkheid.

NG 61 62

Individuele vrijheid is slechts mogelijk indien ze door de

staat kan worden verzekerd.

NG 47 55**

(♣)  de vraag werd Niet Gesteld
** sig < .01 (voor de verschuiving 1993 - 1995)

Voor 1995 zien we een knik in de houdingen: een afname van het utilitair
individualisme en een toename van het vakbondsvertoog.19  Beide
verschuivingen lijken te wijzen op een groeiende sociale bewogenheid.

                                          
18 De scores voor de aparte items zijn eveneens 0-100 scores, het zijn dus niet de percentages

akkoord.
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Wat het individualisme betreft, zien we de sterkste afname in 1995 voor de
uitspraak ‘wat telt is geld en macht, de rest zijn praatjes’. Ook de uitspraak
‘de mensheid, onze naasten, solidariteit, ... wat een onzin allemaal, iedereen
moet eerst voor zichzelf zorgen en zijn belangen verdedigen’ heeft sterk aan
geloofwaardigheid ingeboet bij onze studenten. Dit zijn van de vier
individualistische uitspraken eveneens de twee meest utilitaristische (geld,
macht en eigenbelang).

Voor het vakbondsvertoog zien we eveneens een toegenomen instemming met
twee van de vier uitspraken. ‘Een enkeling kan niet veel doen, samen is men
slimmer en sterker’ en ‘individuele vrijheid is slechts mogelijk indien ze door
de staat kan worden verzekerd’ kunnen in 1995 op heel wat meer steun
rekenen dan in 1993.

5.2. Verlinksing, een meer solidaire opstelling of een groeiende
polarisering?

In 1995 stellen we een aantal betekenisvolle veranderingen vast bij onze
studenten. Er lijkt meer aan de hand te zijn dan een aantal vrij toevallige, los
van elkaar staande verschuivingen. Al de tendensen die de ‘knik’ of de
‘culturele verandering’ van 1995 vertegenwoordigen - de afgenomen
populariteit van de VLD en de toegenomen populariteit van de SP, de
afnemende aantrekkingskracht van de ‘harde’ en meer materialistische REEC-
richtingen ten voordele van de ‘zachtere’ SOPSY-richtingen, de afname van het
utilitair individualisme en de toename van het vakbondsvertoog - wijzen in
dezelfde richting. Het is alleen moeilijk om een gepaste benaming te vinden
voor deze tendens. Men zou kunnen spreken van een ‘verlinksing’ en van een
toenemende bereidheid tot solidariteit. In welke mate we deze tendens
kunnen doortrekken naar de studenten van andere universiteiten, of meer
nog, naar alle Vlaamse jongeren of naar de Vlaamse bevolking in haar geheel,
kunnen we op basis van de hier besproken gegevens niet schatten, maar voor
de ondervraagde VUB-studenten is deze tendens duidelijk.

De verlinksing van de VUB-studenten lijkt zich te hebben doorgezet op de 2
onderscheiden breuklijnen. De schaal voor de ‘oude’ of traditionele links-
rechts tegenstelling werd enkel in 1995 bevraagd, zodat we geen trend
kunnen opmeten, maar de toename van de SP en van het vakbondsvertoog
wijzen ondubbelzinnig naar een verlinksing. Het vakbondsvertoog is immers
nauw verwant met een linkse positie op de oude breuklijn20 en de
                                                                                                                           
19 Met het jaar van de poll als onafhankelijke variabele, en de houdingen als afhankelijke

variabele, bekomen we een èta .13 voor het utilitair individualisme en .14 voor het
vakbondsvertoog.

20 De Pearson zero-orde correlatie tussen het vakbondsvertoog en de oude breuklijn bedraagt -
.26.
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uitgesproken linkse positie op de oude breuklijn van de SP-studenten werd in
sectie 3 van dit rapport reeds aangetoond. De verlinksing op de nieuwe
breuklijn uit zich niet enkel door de afname van één van haar componenten,
met name het utilitair individualisme, maar ook door de toenemende
aantrekkingskracht van de richtingen psychologie, pedagogie en agogiek,
richtingen met een zeer linkse score op de nieuwe breuklijn. De afname van
Agalev is de enige dissonante noot in deze interpretatie, maar, zoals we straks
zullen zien is er misschien een verklaring voor dat verschijnsel.

Bij de interpretatie van deze trend in termen van een groeiende bereidheid tot
solidariteit kan evenwel een kanttekening geplaatst worden. Uit voorgaand
onderzoek weten we dat de nieuwe breuklijn een culturele breuklijn is die
hoger en lager opgeleiden verdeelt.21 Lager opgeleiden situeren zich globaal
genomen rechts, de hoger opgeleiden links op de nieuwe breuklijn.
Ongepubliceerd onderzoek geeft sterke aanwijzingen dat deze verschillen naar
onderwijs de laatste jaren nog zijn toegenomen. De VUB-studenten situeren
zich, zoals men dat van hoog opgeleiden (in spé) kan verwachten, links op
deze breuklijn. De verlinksing van de VUB-studenten zou in deze optiek
kunnen opgevat worden als een indicatie van de groeiende polarisering tussen
hoog en laag opgeleiden. Met een beetje slechte wil zou men deze trend
kunnen interpreteren als een versterkte statuspolitiek waarbij de studenten
zich van minder fortuinlijke, laag opgeleiden willen onderscheiden d.m.v. een
‘politiek correct’ vertoog. Deze alternatieve interpretatie heeft echter zelf een
‘utilitaristisch’ trekje. Ze beschouwt de waarden van de studenten (in dit geval
de afwijzing van het individualisme) als een dekmantel van minder nobele
drijfveren (in dit geval het zich afzetten tegen de lager opgeleiden). Er zijn
echter ook empirische bezwaren tegen deze interpretatie. Er is niet enkel de
verlinksing op de nieuwe breuklijn, maar ook de toename van het
vakbondsvertoog. Het vakbondsvertoog kent een ruimere aanhang bij lager
opgeleiden dan bij hoger opgeleiden, een toename van dit vertoog bij
studenten is dus vrij van elke verdenking van statuspolitiek.

6. Veranderingen over de tijd van het stemgedrag

In sectie 2.2 van dit rapport bleek reeds dat 1995 een trendbreuk vormde voor
wat betreft het stemgedrag. Vanaf de eerste meting in 1987 was de SP in vrije
val bij de studenten eerste kandidatuur. De VLD heeft tussen 1987 en 1993
haar electorale sterkte bij de studenten vergroot. Ook Agalev was in opmars.
Wanneer we 1995 vergelijken met de vorige polls, blijkt de SP een groot
succes te boeken, de VLD en Agalev kregen klappen. We zagen eveneens een

                                          
21 Elchardus, M., Op de ruïnes van de waarheid, Kritak, Leuven, 1994.
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afname van de aantrekkingskracht van de ‘hardere’ REEC-richtingen en een
groeiende succes van de ‘zachtere’ SOPSY-richtingen. Deze veranderende
studiekeuze bleek samen te hangen met een gelijkaardige verandering in de
attitudes van de studenten. We stellen een afname van het utilitaire
individualisme en een toenemende bereidheid tot solidariteit vast. In de vorige
sectie werd gewaagd van een ‘verlinksing’ van de VUB-studenten. De vraag die
zich nu opwerpt is of deze veranderende attitudes (houdingen en studiekeuze)
een verklaring bieden voor de verandering in partijvoorkeur. In sectie 3
hebben we het stemgedrag proberen te verklaren op basis van onder meer
achtergrondskenmerken en houdingen van de studenten eerste kandidatuur,
zonder een verschil te maken tussen de jaren. In de volgende analyse gaan we
na  of de verandering in stemgedrag kan verklaard worden op basis van een
verandering in attitudes of achtergrondskenmerken.

6.1. Groene meisjes en trendgevoelige jongens

De knik die we eerder hebben vastgesteld (zie 2.2.) doet zich voor op
verschillende manieren voor meisjes en jongens. Daarom zullen we de evolutie
bij mannen en vrouwen afzonderlijk bekijken.

Tabel 14 : Stemgedrag over de tijd naar geslacht

Percentages 1989 1991 1993 1995

man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw

CVP 1.7 7.0 5.6 4.2 5.1 5.1 6.7 8.1

SP 27.8 22.3 22.5 16.8 10.7 19.4 25.9 22.3

PVV / VLD 28.7 31.8 32.5 20.4 42.1 28.2 24.6 19.6

Agalev 25.2 31.8 15.6 37.1 23.4 38.0 19.6 26.2

vu 3.5 1.3 5.0 10.8 4.6 1.9 9.8 14.6

Vlaams blok 7.8 3.2 5.0 5.4 2.5 2.3 3.6 1.2

klein rechts 0.0 0.6 0.6 1.2 1.5 0.5 1.3 0.0

klein links 4.3 1.9 3.1 3.0 6.6 4.2 3.1 3.8

andere 0.9 0.0 10.0 1.2 3.6 0.5 5.4 4.2

N 115 157 160 167 197 216 224 260

In de volgende grafiek vatten we de cijfers voor de SP, Agalev en de VLD
samen. Deze verdeling laat zien dat de grote knik in 1995 eigenlijk een zaak
van de mannen is voor wat betreft de SP en de VLD, de vrouwen hebben
Agalev een oplawaai verkocht (een verlies van 12%). De opvallende stijging van
de aanhang van de VU is ook vooral een gevolg van het stemgedrag van de
vrouwen. In ‘93 verkoos 2% van de vrouwen de VU, in ‘95 was dit 15%.
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Grafiek 1 : Stemgedrag over de tijd naar geslacht (1989, 1991, 1993 en 1995)
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Wanneer we de evolutie van de SP wat nader bekijken, blijkt het verlies dat
tussen 1987 en 1993 werd geleden, grotendeels een gevolg te zijn van het
stemgedrag van de mannelijke studenten. In de poll van 1995 blijkt de SP het
dan weer verbazend goed te doen. De evolutie van de SP bij de vrouwen is
gestager maar de groei is reeds langer bezig. Hoger schreven we reeds dat de
VLD 13% moest prijsgeven tussen 1993 en ‘95. Wanneer we enkel de
mannelijke studenten bekijken, is de klap maar liefst 17,5% groot. Elk jaar
apart bekeken, is de aanhang van Agalev groter onder de vrouwelijke
studenten dan onder de mannelijke. Het vertrouwen dat de groene partij
geniet bij de jongens is nogal aan schommelingen onderhevig. Bij de vrouwen
merken we tot 1993 een toenemende aanhang. Bij de laatste peiling bleek er
een kink in de kabel te zijn, een verlies van bijna 12% is immers niet niets.

6.2. Recrutering en politieke voorkeur

Voor de evolutie in het stemgedrag zijn er drie mogelijke soorten verklaringen.
Het is, ten eerste, mogelijk dat er iets veranderd is in de politiek dat een
invloed heeft op het stemgedrag van de jongeren en de studenten. Zo is het
niet ondenkbaar dat de dubbele voorzitterswissel bij de SP en de VLD - het
aftreden van Vandenbroucke en Verhofstadt en het aantreden van Tobback en
De Croo- het stemgedrag van de ondervraagde studenten heeft beïnvloed. Aan
de hand van de gegevens die we hier analyseren, is zo’n effect echter moeilijk
hard te maken. Dergelijke verklaringen behoren veeleer tot het domein van
geïnspireerd en min of meer onderbouwd giswerk. We komen er straks op
terug.
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Een verandering in de opvattingen, houdingen of waarden van de jeugd, biedt
een tweede mogelijke verklaring. De reeds gesignaleerde verlinksing zou
bijvoorbeeld het verlies van de VLD en de winst van de SP kunnen verklaren.
We gaan straks na of dat het geval is.

Een derde mogelijke verklaring ligt in een verandering in de recrutering van
de VUB. Veronderstel bij voorbeeld dat jongeren uit minder begoede gezinnen
eerder een voorkeur hebben voor de SP en dat de VUB het laatste jaar
disproportioneel meer jongeren uit minder begoede gezinnen heeft
aangetrokken. Dit zou een verklaring zijn van de veranderende partijvoorkeur
die we zagen. In eerste instantie kijken we in hoeverre de ‘sociale achtergrond’
veranderd is bij de studenten en of deze verandering de knik kan verklaren.
We hebben deze ‘veranderende recrutering’ van de VUB getest voor het
schoolnet, het opleidingsniveau van de ouders, het tewerkstellingsstatuut van
de vader (werkt als zelfstandige, in de privé of bij de overheid) en het al of niet
buitenhuis werken van de moeder. Bovendien hebben we deze analyse voor
mannen en vrouwen apart doorgevoerd. Uiteraard is het zeer goed mogelijk
dat de VUB disproportioneel is gaan selecteren op een kenmerk waarvoor we
hier niet controleren. We kunnen echter enkel deze kenmerken controleren
die we in de korte enquête aan onze studenten hebben gevraagd.

De resultaten van deze analyse zijn over de hele lijn negatief. De verandering
in het stemgedrag heeft, voor zover we kunnen zien, niets te maken met een
verschuivende recrutering van de VUB. Zoals we hoger reeds schreven, heeft
het schoolnet natuurlijk een invloed op het stemgedrag. We hebben in deze
analyse ook gezien dat de aantrekking op de netten wat verschoven is tussen
1993 en 1995. Deze verandering biedt echter geen verklaring voor de wijziging
in het stemgedrag die we vooral bij de laatste meting vonden. Dit laatste geldt
eveneens voor het opleidingsniveau van de ouders, het tewerkstellingsstatuut
van de vader en het al of niet buitenhuis werken van de moeder22.

De tweede mogelijke verklaring die we onder de loep nemen, betreft een
verandering in de houding. We zagen reeds dat de houdingen en waarden van
de studenten uit zowel hun studiekeuze als hun antwoorden op de
attitudevragen blijken. We kijken achtereenvolgens naar de invloed van beide.

                                          
22 Om het technisch detail beperkt te houden hebben we deze uitgebreide analyse niet in

extenso gerapporteerd. Deze analyse werd uitgevoerd via ANOVA en M.C.A. Als afhankelijke
variabele werden de partijen ingevoerd (CVP, SP, VLD en Agalev). Als factoren werden het
jaar en de betreffende te controleren variabele ingevoerd. Bovendien werd de analyse in
eerste instantie voor de beide geslachten samen doorgevoerd, in tweede instantie voor de
vrouwen en de mannen afzonderlijk. In de M.C.A. werd dan vooral gekeken of de evolutie
over de jaren ‘afgetopt’ werd door de controlevariabele. Dit werd in geen enkele analyse
gevonden.
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6.2.1. De verandering van studierichting

Om de analyse aanschouwelijk te maken, beginnen we bij de VLD. Deze partij
biedt immers het duidelijkste voorbeeld Wanneer we de mannelijke studenten
bekijken, zien we een monotone stijging tussen 1989 en 1993. In ‘95 verliest
de VLD bij de mannelijke studenten 17.5%. Bij de vrouwelijke studenten
zagen we ook een achteruitgang tussen 1993 en 1995 maar het verloop tot
1993 is niet zo monotoon stijgend. We hebben vroeger reeds laten zien dat het
stemgedrag van de studenten in grote mate samenhangt met de studierichting
die ze hebben gekozen. De VLD heeft op de VUB zijn belangrijkste aanhang in
de richtingen economie en rechten. In de afdelingen psychologie en agogiek
scoort zij het slechtst.

Rechten, economie en criminologie hadden in 1995 procentueel minder
studenten dan in 1993. Communicatie, psychologie en agogiek doen het nu
relatief beter dan in 1993. Het wordt dus erg aannemelijk dat er een
attitudewissel is bij de jongeren die hen zowel naar een andere studierichting
als naar een andere partij leidt23. Aan de hand van een statistisch model
kunnen we schatten hoeveel de VLD zou verliezen mochten de studenten op
precies dezelfde manier verdeeld zijn in de studierichtingen als voorheen. We
hebben gezien dat de VLD bij de jongens en meisjes samen ongeveer 13%
moest prijsgeven tussen 1993 en 1995. Mochten de studierichtingen even
groot gebleven zijn tussen die jaren zou de VLD slechts 10% hebben moeten
prijsgeven.  De veranderingen in het relatieve gewicht van de studierichtingen
verklaart ongeveer een kwart van het verlies van de VLD.

Ook bij de SP zien we in 1995 een belangrijke trendbreuk. Nadat het
electoraat van deze partij jaren aan een stuk afkalfde, maakte ze in 1995 een
enorme sprong voorwaarts. Dit laat zich echter niet verklaren op basis van
een verandering van de recrutering uit de studierichtingen. De partij scoort
het best in de richtingen politieke en sociale wetenschappen. Uit het
voorgaande bleek al dat deze richtingen het sinds het begin van onze meting
slechter en slechter ‘doen’ bij de jongeren. (zie tabel 1) In zekere zin zou men
kunnen argumenteren dat het verbazend is dat de SP erop vooruit gaat terwijl
de afdeling politieke en sociale wetenschappen erop achteruit gaat. De invloed
van de veranderende studiekeuze op de trends die we in de partijvoorkeur
waarnemen wordt echter door tegengestelde trends geneutraliseerd24. De
                                          
23 We presenteren de analyse hier in de vorm van tabellen omwille van de duidelijkheid. De

besluiten zijn echter getrokken op basis van ANOVA’s waar we de partijen invoerden als
afhankelijke en de houdingen en het jaar als factor. Wanneer de partijvoorkeur minder
variëerde over de tijd wanneer gecontroleerd werd voor de houdingen, werd besloten dat deze
houdingen de verandering (gedeeltelijk) verklaarde.

24 Een ANOVA-model waar we het al of niet voor de SP stemmen als afhankelijke variabele
invoerden en het jaar en de studierichting als factor geeft voor de variabele jaar een
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achteruitgang van de afdeling politieke en sociale wetenschappen zou een
negatief effect moeten hebben op het resultaat van de SP. Dit wordt echter
gecompenseerd door de relatieve achteruitgang van de economische
wetenschappen. Het is precies in de economische wetenschappen dat de SP
het zeer slecht doet.

Wanneer we het succes van Agalev over de jaren verbinden met de
veranderende studiekeuze, komen we voor een belangrijk probleem te staan.
Het is reeds gebleken dat Agalev het goed doet in de richtingen communicatie,
psychologie, pedagogie en vooral in de afdeling agogiek. De evolutie van de
richting communicatiewetenschappen is niet echt rechtlijnig maar hun succes
is in 1995 toch aanzienlijk groter dan in 1993. Dit is een voor Agalev gunstige
evolutie. Bij de richtingen psychologie, pedagogie en agogiek zien we een
rechtlijnige groei tussen 1989 en 1995. Dit zijn de ‘Agalev-richtingen’ en toch
zien we dat Agalev tussen 1993 en 1995 bijna 8% moet prijsgeven25. Agalev
scoort bovendien slecht in de afdelingen economie en rechten. Deze richtingen
zijn tussen 1993 en 1995 relatief minder belangrijk geworden. De band
tussen de richting communicatie en het kiezen voor Agalev lijkt te zijn
verzwakt.

We merkten een knik tussen de uitslag voor de partijen in 1993 en deze in
1995. In het vorige hebben we deze knik proberen te verklaren op basis van
de veranderende studiekeuze. We hebben deze studiekeuze expliciet als een
attitude gedefinieerd, aangezien de poll wordt afgenomen in het begin van de
eerste kandidatuur is het uiteraard onmogelijk dat de opleiding zelf het
stemgedrag zou bepalen. Er is eerder sprake van een achterliggende
levenshouding die zowel de studiekeuze als het stemgedrag beïnvloedt. Voor
wat betreft de VLD verklaarde de veranderende studiekeuze een deel van de
achteruitgang in 1995. Voor de SP  vinden we een tegengestelde tendens.
Deze partij doet het beter dan de zich gewijzigde recrutering laat vermoeden.
Het verlies van Agalev is groter dan het lijkt omdat de studentenrecrutering
voor deze partij gunstig is.

In 1991, ‘93 en ‘95 hebben we de studenten ook een schaal laten invullen die
het utilitair individualisme in kaart brengt. De twee laatste keren dat we de
                                                                                                                           

ongecontroleerde effectparameter (èta) van 0.09, de voor studierichting gecontroleerde
effectparameter (bèta) bedroeg 0.10. Zowel het ongecontroleerde als het gecontroleerde
verschil tussen 1993 en 1995 was in dat model 8%.

25 In het ANOVA-model waarmee we het stemmen voor agalev proberen te verklaren met het
jaar en de studierichting als onafhankelijke variabelen is de ongecontroleerde
effectparameter van de variabele jaar 0.07, de voor studierichting gecontroleerde
effectparameter bedraagt 0.09. Bruto verliest Agalev bijna 8% tussen 1993 en 1995.
Gecontroleerd voor studierichting zou de partij zelfs 10% verliezen.
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poll afnamen hebben we ook een schaal voor het vakbondsvertoog in de
enquête opgenomen. In het volgende gaan we na in hoeverre eventuele
veranderingen in die attitudes de verandering van het stemgedrag kunnen
verklaren.

6.2.2. Verandering in attitudes bij de jongeren26

In sectie 3.6 werd aangetoond dat er een verband is tussen de houdingen en
de stemintenties. Bovendien weten we dat de aanhang voor het
vakbondsvertoog is toegenomen en deze voor het utilitaire individualisme is
afgenomen. De vraag die hier centraal staat is of die veranderingen een
verklaring bieden voor de verschuiving van het stemgedrag.

De studenten die kiezen voor de VLD hebben voor het vakbondsvertoog een
iets lagere gemiddelde schaalscore dan de andere studenten. De toename van
het vakbondsvertoog bij de studenten is dus ongunstig voor de VLD, in die zin
verklaart deze toename tussen 1993 en 1995 ten dele de afname van de
voorkeur voor de VLD. Dit geldt in nog sterkere mate voor het utilitair
individualisme. De aanhangers van de VLD hebben een hogere score op de
schaal voor utilitair individualisme dan de aanhangers van de andere partijen.
(31 t.o.v. 23) We weten dat de VLD tussen 1993 en 1995 ongeveer 13%
verloren heeft bij de studenten. Mochten de studenten even utilitair
individualist geweest zijn in 1995 dan in 1993, dan zou de VLD slechts 10%
hebben verloren. Mocht het vakbondsvertoog stabiel gebleven zijn tussen de
twee laatste polls, dan zou de VLD 12% hebben verloren. Deze cijfers zijn
natuurlijk fictief, het zijn statistische schattingen. Ze laten wel toe om te
concluderen dat de afname van het utilitair individualisme bij de eerste
jaarsstudenten een gedeeltelijke verklaring biedt voor de klap die de VLD heeft
gekregen tussen 1993 en 1995. Dit gaat ook, zij het in mindere mate, op voor
de toename van het vakbondsvertoog onder de jongeren.

De verschillen tussen de SP-aanhangers en de studenten die voor een andere
partij dan de SP een voorkeur hebben, voor de beide attitudes zijn klein. Voor
het vakbondsvertoog is het verschil 3 op de schaal van 0 tot 100. Voor het
utilitair individualisme is het verschil slechts 1 op de schaal van 0 tot 100.
Het weinig geprofileerd zijn van de SP voor deze houdingen (bij de VUB-
eerstejaars), maakt het natuurlijk onmogelijk om de sprong die de SP het
laatste jaar heeft gemaakt, te verklaren op basis van  de relatief kleine
verschuiving in deze attitudes bij de jongeren.
                                          
26 Ook de volgende analyses zijn gebasseerd op ANOVA’s. De partijen werden als dummy

ingevoerd, de houdingen als factor (gesplits in 5 gelijke groepen). De analyse in de tekst
wordt weergegeven op basis van (kruis-)tabellen, de conclusies werden echter getoetst op
deze ANOVA’s.
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Ook Agalev is niet geprofileerd op het vakbondsvertoog bij de VUB-eerstejaars.
De grotere aanhang van het vakbondsvertoog bij de studenten is dat ook geen
verklaring voor het achteruitgaan van Agalev tussen 1993 en 1995. Agalev is
wel duidelijk geprofileerd op het utilitair individualisme. De Agalev-
aanhangers scoren gemiddeld 19 op de schaal van 0 tot 100 voor dit
individualisme. De aanhangers van de andere partijen scoren gemiddeld 27 op
100. Aangezien het utilitaire individualisme verminderd is tussen 1993 en
1995 bij de studenten, was het te verwachten dat Agalev haar aanhang onder
de studenten zou uitbreiden. Dat is duidelijk niet gebeurt, zelfs integendeel.
De verandering van deze attitudes bij de studenten is dus allerminst een
goede verklaring voor de terugval van Agalev tussen 1993 en 1995. Ook wat
de attitudes betreft is het klimaat eigenlijk gunstig voor Agalev, wat het verlies
van die partij des te opvallender maakt.

6.3. De knik in de partijvoorkeur verklaard?

Als we de ondervraagde studenten van 1995 en 1993 met elkaar vergelijken,
zien we dat er zich in de recrutering van de humane wetenschappen aan de
VUB een aantal veranderingen hebben voorgedaan. Deze bieden echter geen
verklaring voor de verschillen in de politieke voorkeur van de twee cohorten
studenten. We vinden ook heel wat aanwijzingen dat de twee cohorten
onderling verschillen in waarden en houdingen. De generatie van ’95 is
minder individualistisch, solidairder, in gotere mate overtuigd van het belang
van de collectieve grondslag van individuele vrijheid, kortom, linkser. Die
waardenverschuiving of cultuurverandering verklaart, samen met de
verschuiving in het relatieve belang van de studierichtingen, ten dele (voor
30% om precies te zijn) de achteruitgang van de VLD. Zij biedt helemaal geen
verklaring voor wat er zich ter linkerzijde voordoet: het grote verlies van
Agalev, de sterke winst van de SP. Daarenboven mogen we niet uit het oog
verliezen dat de VLD veel meer verliest dan wat men op basis van de
vastgestelde waardenverandering zou verwachten. Deze laatste laat 70% van
het vastgestelde verlies onverklaard. Dit alles wijst erop dat andere factoren
een rol hebben gespeeld.

Deze hebben waarschijnlijk te maken met hoe de politiek aan de studenten
verschijnt. Daarover bevat onze enquête geen gegevens. We beschikken echter
over een aantal aanwijzingen die ons doen vermoeden dat een vrij groot aantal
studenten via herkenbare figuren -voormannen en voorvrouwen- met de
politiek verbonden is. In 1993 vroegen we hen naar de politici van hun
voorkeur. De volgende politici konden zich toen verheugen op een grote
populariteit bij de ondervraagde studenten: Louis Tobback (22% van de
studenten die een voorkeur uitdrukte, gaf aan dat deze naar hem uitging),
Guy Verhofstadt (19%), Mieke Vogels (10%), Willy Claes (5,3%) en Norbert De
Batselier (4.5%). Mieke Vogels is inmiddels van de federale en Vlaamse
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politieke scène verdwenen. Agalev heeft voor de ondervraagde studenten geen
gezicht meer. In 199627 vroegen we wel niet naar hun favoriete politicus, maar
vroegen we hen welke politicus ze de afgelopen maanden het meest
bewonderd hadden. Hoewel de vraag niet op dezelfde manier is geformuleerd
als in 1993 en de percentages niet rechtstreeks vergelijkbaar zijn, is het
resultaat toch wel tekenend. Op de vijf eerste plaatsen kozen de studenten (1)
Bert Anciaux (24%), (2) Willy Claes (14%), (3) Louis Tobback (13%), (4) Jean-
Luc Dehaene (11%) en (5) Guy Verhofstadt (5%). Agalev-politici kwamen in die
lijst haast niet voor. De meest frequent genoemde was Eddy Boutmans. Hij
werd door 2 van de 307 studenten vermeld. De in ‘93 zo populaire Guy
Verhofstadt is afgetreden als voorzitter en sindsdien veel minder nadrukkelijk
aanwezig op de politieke scène. Zijn opvolger Herman De Croo werd in ‘93,
ondanks zijn band met de VUB, door 1.8% van de studenten genoemd. In
januari 1996 werd hij door 6 van de 307 studenten genoemd als de meest
bewonderde politicus. Daartegen staat dat Louis Tobback, die in ‘93 de meest
populaire politicus was, in 1995 nog altijd bij de drie meest bewonderde
politici behoort. Slechts 2 politici kunnen op meer bewondering van de
studenten rekenen:  Bert Anciaux en Willy Claes. De laatste wordt door 14%
van de studenten als meest bewonderde politicus genoemd, de eerste door
24%. Het lijkt voor de handliggend het wegdeemsteren van Vogels en
Verhofstadt in verband te brengen met het verlies van Agalev en VLD; de
mediatieke aanwezigheid van Tobback en Anciaux met de winst van SP en
Volksunie. Op dezelfde manier kan de plotse toename van de sympathie voor
de CVP onder de VUB-studenten misschien worden verklaard door de
populariteit van de premier, die door 11% van de studenten als de door hen
meest bewonderde politicus van de laatste maanden wordt aangeduid.

Het lijkt erg waarschijnlijk dat de personalisering van de politiek een
belangrijke rol speelt in de politieke voorkeur van de studenten. Deze invloed
mag ook weer niet worden overdreven. We zagen immers dat er een sterke
samenhang is tussen houdingen en waarden, studiekeuze en politieke
voorkeur. De politieke voorkeur van de studenten is een uitdrukking van hun
overtuigingen en speelt een rol bij hun studiekeuze en dus bij de keuze van de
soort rol die zij in de samenleving willen spelen. Sociologisch kunnen we
verschillende subculturen afbakenen, waarin een relatief stabiel verband
tussen levensproject, waarden en politiek tot stand komt. Dat verband is
echter niet strak. Het laat, zeker binnen de ideologische kampen van links en
rechts, heel wat verschuivingen toe. Deze kunnen beïnvloed worden door
meer evenementiële factoren: issues, welbepaalde dossiers, de populariteit
                                          
27 Omdat we tijdens de analyse veronderstelden dat het achteruitgang van Agalev te maken kon

hebben met het verdwijnen van hun populaire voormannen en -vrouwen, deden we op 16
januari een kleine extra bevragig bij de studenten eerste kandidatuur. Dit is dus dezelfde
groep dan de bevraging van 1995.



DE GENERATIE VAN ‘95

________________________________________________________________________________________________________

- 35 -

van politici of de wrevel die zij opwekken. Dergelijke factoren hebben
ongetwijfeld een belangrijke invloed op het stemgedrag en de politieke
voorkeur van mensen die twijfelen, geen sterke partijbinding hebben en van
partij veranderen. Zij krijgen daarom terecht veel aandacht van politieke
marketeers. Het zou echter verkeerd zijn enkel die factoren te zien en niet de
vrij stabiele verbanden die de politieke voorkeur inbedden in waarden en visie.
Die inbedding is vrij sterk aanwezig bij de ondervraagde studenten.

7. Samenvatting en besluiten

In oktober jl. werd voor de vijfde keer een enquête gehouden bij 535
studenten eerste kandidatuur humane wetenschappen aan de VUB. De eerste
ondervraging greep plaats in 1987, sindsdien werd ze om de twee jaar
herhaald. De studenten worden gevraagd naar houdingen, sociale
achtergrond en politieke voorkeur.

Toen het verschijnsel nog relatief nieuw was, in 1987, droeg extreem-rechts
de voorkeur weg van 10% van de studenten. Blijkbaar kan een jong
universitair publiek gewonnen worden voor vernieuwingen allerhande, toch
tijdelijk. Naarmate het Vlaams Blok in Vlaanderen is doorgebroken, en de
aard van die partij duidelijker is geworden, is die aanhang geslonken. In 1995
kiest nog slechts 3% van de studenten voor extreem-rechts.

Als we de periode van 1987 tot 1995 bekijken, zien we een aantal grote
tendenzen. Tussen 1987 en 1993 is er sprake van een verrechtsing. Deze
komt vooral tot uiting in een groeiend succes van de PVV-VLD. In 1993 gaat
de voorkeur van niet minder dan 35% van de studenten naar de VLD. In
diezelfde periode zien we dat de linkse stemmen sterk verschuiven van de SP
naar Agalev. Tussen 1987 en 1993 verliest de SP aan de VUB de helft van
haar aanhang (van 30 naar 15%). In diezelfde periode stijgt de aanhang van
Agalev van 20 naar 31%. In het begin van de jaren negentig wordt het
politieke landschap aan deze universiteit dan ook volkomen beheerst door de
VLD en Agalev, die samen twee derde van de studenten achter zich krijgen.

Tussen 1993 en 1995 doet zich een spectaculaire verschuiving voor. De VLD
verliest 13% van haar aanhang, Agalev 8% en de SP wint 9%. In 1995 doen
ook de CVP en vooral de VU het uitzonderlijk goed op de VUB. De eerste, die
er altijd weinig stemmen haalde, kreeg er 7, de tweede 12% van de stemmen.

In louter partijpolitieke termen doet zich een verschuiving naar het centrum
voor. Partijen die in de loop van de jaren tachtig, begin van de jaren negentig,
de politieke vernieuwing incarneerden - VLD en Agalev - worden afgewezen. In
die zin kan worden gesproken van een scepsis ten opzichte van vernieuwing.
Als men de houdingen en waarden van de studenten nader onderzoekt,
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tekenen er zich een aantal opvallende veranderingen af. Vergeleken met hun
voorgangers is de generatie van ‘95 minder individualistisch, linkser met
betrekking tot verdelingskwesties en voorstander van een meer solidaire
samenleving. Die veranderingen uiten zich niet alleen in de verschuiving van
de partijpolitieke voorkeur, maar ook in de verschuiving in de studiekeuze,
van economie en rechten naar disciplines met een sterkere psychologische en
sociale inhoud.

Wat de partijpolitieke voorkeur betreft, leiden de zich wijzigende waarden en
houdingen tot een verlies van de VLD. De waardenwissel biedt echter geen
verklaring voor wat er zich ter linkerzijde voordoet; de forse winst voor de SP
en de VU, het even sterke verlies voor Agalev. Hoewel onze gegevens het niet
mogelijk maken dit ten gronde te onderzoeken, vinden we heel wat
aanwijzingen om te veronderstellen dat dit laatste veel te maken heeft met
politieke persoonlijkheden. De Agalev-personages die in 1991 en 1993
populair waren bij de studenten (Mieke Vogels in de eerste plaats), zijn nu
nagenoeg van de politieke scene en uit het hart van de student verdwenen.
Dat geldt trouwens ook voor een reeks VLD-politici, in de eerste plaats Guy
Verhofstadt, maar ook Annemie Neyts en Patrick Dewael, die in 1991 en 1993
populair waren bij de studenten en inmiddels veel minder in de kijker staan
en door de studenten nagenoeg vergeten zijn. De Volksunie, de SP en de CVP
beschikken daarentegen over politici die door een betrekkelijk groot aantal
van de studenten worden bewonderd: Bert Anciaux, Louis Tobback, Willy
Claes en Jean-Luc Dehaene.

De invloed van de personalisering van de politiek mag echter niet worden
overdreven. We stellen bij de ondervraagde studenten immers ook een vrij
grote samenhang vast, tussen houdingen en waarden, studiekeuze en
politieke voorkeur. De partijpolitieke voorkeur van de student, alsook zijn of
haar waarden en opvattingen, spelen een vrij grote rol bij de studiekeuze. De
ideologische opstelling van de studenten is geen vluchtig verschijnsel, maar
verankerd in een geheel van waarden en in een levensproject. De wijze waarop
die ideologische opstelling zich partijpolitiek uit, lijkt echter te worden
beïnvloed door meer evenementiële verschijnselen als issues en politieke
persoonlijkheden.

Eén van de meest opmerkelijkste bevindingen uit het rapport betreft die zeer
nauwe samenhang tussen houdingen, politieke voorkeur en studiekeuze.
Studenten in richtingen als psychologie, agogiek, politieke en sociale
wetenschappen, zijn linkser zowel op het vlak van hun houdingen als op het
vlak van hun politieke voorkeur. Studierichtingen als economie en rechten
hebben daarentegen studenten die zich rechtser opstellen. De communicatie-
wetenschappen nemen een tussenpositie in. Op basis van de houdingen en
politieke voorkeur kan men de studiekeuze van de eerstekandidatuurs-
studenten vrij goed voorspellen.
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Opvallend is ook de vaststelling dat de eerstekandidatuurs-studenten bij het
begin van het academiejaar al in grote mate de houdingen en waarden hebben
die typisch zijn voor de universitair gevormden in het algemeen. Dit wijst erop
dat deze houdingen niet zozeer het product zijn van de universitaire opleiding
op zich, maar wel eigen zijn aan de groep die in onze samenleving voor een
universitaire opleiding kiest.
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8. Bijlage

8.1. De verdeling van de antwoorden op de attitudevragen

8.1.1. Sociaal katholiek vertoog

Men voelt zich pas echt gelukkig als men regelmatig iets voor anderen kan doen
zonder van hen iets terug te verwachten.
Variabele : v58 1989 1991 1993 1995

n % n % n % n %

helemaal niet 1 18 3.4

niet akkoord 2 64 12.0

midden 3 114 21.3

akkoord 4 224 41.9

helemaal akkoord 5 113 21.1

geen antwoord 8 M 295 100 357 100 483 100 2 0.4

Totaal 295 100 357 100 483 100 535 100

Wat telt in het leven is te voelen dat men niet alleen staat.
Variabele : v59 1989 1991 1993 1995

n % n % n % n %

helemaal niet 1 6 1.1

niet akkoord 2 15 2.8

midden 3 63 11.8

akkoord 4 237 44.3

helemaal akkoord 5 203 37.9

geen antwoord 8 M 295 100 357 100 483 100 11 2.1

Totaal 295 100 357 100 483 100 535 100

Ik voel me pas echt goed als ik me kan inzetten voor een gemeeschappelijk doel.
Variabele : v60 1989 1991 1993 1995

n % n % n % n %

helemaal niet 1 27 5.0

niet akkoord 2 99 18.5

midden 3 196 36.6

akkoord 4 162 30.3

helemaal akkoord 5 41 7.7

geen antwoord 8 M 295 100 357 100 483 100 10 1.9

Totaal 295 100 357 100 483 100 535 100
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Van nature heeft de mens belangstelling voor zijn medemens; de mens heeft het
geluk van zijn medemensen nodig.
Variabele : v61 1989 1991 1993 1995

n % n % n % n %

helemaal niet 1 11 2.1

niet akkoord 2 29 5.4

midden 3 100 18.7

akkoord 4 242 45.2

helemaal akkoord 5 151 28.2

geen antwoord 8 M 295 100 357 100 483 100 2 0.4

Totaal 295 100 357 100 483 100 535 100

8.1.2. Vakbondsvertoog

Indien de mensen persoonlijk vrij willen zijn, dan moeten ze zich daar gezamelijk
voor inzetten.
Variabele : v52 1989 1991 1993 1995

n % n % n % n %

helemaal niet 1 19 3.9 16 3.0

niet akkoord 2 33 6.8 40 7.5

midden 3 121 25.1 145 27.1

akkoord 4 219 45.3 229 42.8

helemaal akkoord 5 90 18.6 103 19.3

geen antwoord 8 M 295 100 357 100 1 0.2 2 0.4

Totaal 295 100 357 100 483 100 535 100

Een enkeling kan niet veel doen; samen is men slimmer en sterker.
Variabele : v53 1989 1991 1993 1995

n % n % n % n %

helemaal niet 1 14 2.9 15 2.8

niet akkoord 2 53 11.0 32 6.0

midden 3 114 23.6 88 16.4

akkoord 4 227 47.0 231 43.2

helemaal akkoord 5 74 15.3 169 31.6

geen antwoord 8 M 295 100 357 100 1 0.2 0 0.0

Totaal 295 100 357 100 483 100 535 100
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Individuele vrijheid wordt slechts mogelijk door samenhorigheid en gelijkheid
Variabele : v54 1989 1991 1993 1995

n % n % n % n %

helemaal niet 1 22 4.6 16 3.0

niet akkoord 2 76 15.7 70 13.1

midden 3 119 24.6 171 32.0

akkoord 4 192 39.8 191 35.7

helemaal akkoord 5 70 14.5 83 15.5

geen antwoord 8 M 295 100 357 100 4 0.8 4 0.7

Totaal 295 100 357 100 483 100 535 100

Individuele vrijheid is slechts mogelijk indien ze door de staat kan worden
verzekerd.
Variabele : v55 1989 1991 1993 1995

n % n % n % n %

helemaal niet 1 52 10.8 40 7.5

niet akkoord 2 119 24.6 92 17.2

midden 3 168 34.8 171 32.0

akkoord 4 122 25.3 170 31.8

helemaal akkoord 5 18 3.7 54 10.1

geen antwoord 8 M 295 100 357 100 4 0.8 8 1.5

Totaal 295 100 357 100 483 100 535 100

8.1.3. Oude breuklijn

De vakbonden moeten een veel hardere politiek voeren willen zij de belangen
van de werknemers werkelijk kunnen behartigen.
Variabele : v84 1989 1991 1993 1995

n % n % n % n %

helemaal niet 1 32 6.0

niet akkoord 2 85 15.9

midden 3 209 39.1

akkoord 4 150 28.0

helemaal akkoord 5 57 10.7

geen antwoord 8 M 295 100 357 100 483 100 2 0.4

Totaal 295 100 357 100 483 100 535 100
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Arbeiders moeten nog steeds strijden voor een gelijkwaardige positie in de
maatschappij.
Variabele : v85 1989 1991 1993 1995

n % n % n % n %

helemaal niet 1 21 3.9

niet akkoord 2 66 12.3

midden 3 158 29.5

akkoord 4 208 38.9

helemaal akkoord 5 77 14.4

geen antwoord 8 M 295 100 357 100 483 100 5 0.9

Totaal 295 100 357 100 483 100 535 100

De klasseverschillen zouden kleiner moeten zijn dan nu.
Variabele : v86 1989 1991 1993 1995

n % n % n % n %

helemaal niet 1 18 3.4

niet akkoord 2 55 10.3

midden 3 113 21.1

akkoord 4 196 36.6

helemaal akkoord 5 148 27.7

geen antwoord 8 M 295 100 357 100 483 100 5 0.9

Totaal 295 100 357 100 483 100 535 100

De overheid moet tussenkomen om de verschillen tussen de inkomens te
verkleinen.
Variabele : v87 1989 1991 1993 1995

n % n % n % n %

helemaal niet 1 43 8.0

niet akkoord 2 82 15.3

midden 3 167 31.2

akkoord 4 156 29.2

helemaal akkoord 5 83 15.5

geen antwoord 8 M 295 100 357 100 483 100 4 0.7

Totaal 295 100 357 100 483 100 535 100
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8.1.4. Nieuwe breuklijn

8.1.4.1. Utilitair individualisme

De mensheid, onze naasten, solidariteit, ..., wat een onzin allemaal, iedereen
moet eerst voor zichzelf zorgen en zijn belangen verdedigen.
Variabele : v38 1989 1991 1993 1995

n % n % n % n %

helemaal niet 1 110 30.8 135 28.0 219 40.9

niet akkoord 2 160 44.8 225 46.6 206 38.5

midden 3 59 16.5 84 17.4 79 14.8

akkoord 4 24 6.7 28 5.8 22 4.1

helemaal akkoord 5 4 1.1 9 1.9 9 1.7

geen antwoord 8 M 295 100 0 0.0 2 0.4 0 0.0

Totaal 295 100 357 100 483 100 535 100

Omdat men altijd water in zijn wijn moet doen als men met anderen omgaat,
gaat een mens best niet teveel met anderen om.
Variabele : v41 1989 1991 1993 1995

n % n % n % n %

helemaal niet 1 173 48.5 199 41.2 281 52.5

niet akkoord 2 142 39.8 222 46.0 177 33.1

midden 3 40 11.2 46 9.5 44 8.2

akkoord 4 0 0.0 9 1.9 21 3.9

helemaal akkoord 5 2 0.6 5 1.0 9 1.7

geen antwoord 8 M 295 100 0 0.0 2 0.4 3 0.6

Totaal 295 100 357 100 483 100 535 100

Wat telt zijn geld en macht; de rest zijn praatjes.
Variabele : v42 1989 1991 1993 1995

n % n % n % n %

helemaal niet 1 71 19.9 133 27.5 250 46.7

niet akkoord 2 117 32.8 156 32.3 141 26.4

midden 3 72 20.2 99 20.5 80 15.0

akkoord 4 68 19.0 60 12.4 31 5.8

helemaal akkoord 5 29 8.1 33 6.8 31 5.8

geen antwoord 8 M 295 100 0 0.0 2 0.4 2 0.4

Totaal 295 100 357 100 483 100 535 100
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Het nastreven van je persoonlijk succes is belangrijker dan te zorgen voor een
goede verstandhouding met je medemensen.
Variabele : v43 1989 1991 1993 1995

n % n % n % n %

helemaal niet 1 83 23.2 87 18.0 154 28.8

niet akkoord 2 202 56.6 256 53.0 233 43.6

midden 3 58 16.2 112 23.2 100 18.7

akkoord 4 11 3.1 18 3.7 29 5.4

helemaal akkoord 5 3 0.8 6 1.2 15 2.8

geen antwoord 8 M 295 100 0 0.0 4 0.8 4 0.7

Totaal 295 100 357 100 483 100 535 100

8.1.4.2. Etnocentrisme (negatieve houding t.o.v. migranten)

België had eigenlijk nooit gastarbeiders binnen mogen laten.
Variabele : v72 1989 1991 1993 1995

n % n % n % n %

helemaal niet 1 179 33.5

niet akkoord 2 171 32.0

midden 3 106 19.8

akkoord 4 40 7.5

helemaal akkoord 5 36 6.7

geen antwoord 8 M 295 100 357 100 483 100 3 0.6

Totaal 295 100 357 100 483 100 535 100

Migranten zijn over het algemeen niet te vertrouwen.
Variabele : v73 1989 1991 1993 1995

n % n % n % n %

helemaal niet 1 234 43.7

niet akkoord 2 176 32.9

midden 3 74 13.8

akkoord 4 30 5.6

helemaal akkoord 5 20 3.7

geen antwoord 8 M 295 100 357 100 483 100 1 0.2

Totaal 295 100 357 100 483 100 535 100
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Gastarbeiders zijn een gevaar voor de tewerkstelling van de Belgen.
Variabele : v74 1989 1991 1993 1995

n % n % n % n %

helemaal niet 1 157 29.3

niet akkoord 2 205 38.3

midden 3 93 17.4

akkoord 4 55 10.3

helemaal akkoord 5 22 4.1

geen antwoord 8 M 295 100 357 100 483 100 3 0.6

Totaal 295 100 357 100 483 100 535 100

De gastarbeiders komen hier profiteren van onze sociale zekerheid.
Variabele : v75 1989 1991 1993 1995

n % n % n % n %

helemaal niet 1 176 32.9

niet akkoord 2 174 32.5

midden 3 96 17.9

akkoord 4 46 8.6

helemaal akkoord 5 28 5.2

geen antwoord 8 M 295 100 357 100 483 100 15 2.8

Totaal 295 100 357 100 483 100 535 100

Moslims zijn een bedreiging voor onze cultuur en gebruiken.
Variabele : v76 1989 1991 1993 1995

n % n % n % n %

helemaal niet 1 208 38.9

niet akkoord 2 183 34.2

midden 3 69 12.9

akkoord 4 35 6.5

helemaal akkoord 5 35 6.5

geen antwoord 8 M 295 100 357 100 483 100 5 0.9

Totaal 295 100 357 100 483 100 535 100
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Als het aantal arbeidsplaatsen vermindert, zou men de gastarbeiders naar hun
eigen land moeten terugsturen.
Variabele : v77 1989 1991 1993 1995

n % n % n % n %

helemaal niet 1 176 32.9

niet akkoord 2 194 36.3

midden 3 102 19.1

akkoord 4 30 5.6

helemaal akkoord 5 24 4.5

geen antwoord 8 M 295 100 357 100 483 100 9 1.7

Totaal 295 100 357 100 483 100 535 100

Deelname van de migranten aan alle politieke activiteiten in België zou moeten
verboden worden.
Variabele : v78 1989 1991 1993 1995

n % n % n % n %

helemaal niet 1 168 31.4

niet akkoord 2 150 28.0

midden 3 92 17.2

akkoord 4 55 10.3

helemaal akkoord 5 63 11.8

geen antwoord 8 M 295 100 357 100 483 100 7 1.3

Totaal 295 100 357 100 483 100 535 100

8.1.4.3. Autoritairisme

Gehoorzaamheid en respect voor het gezag zijn de twee belangrijkste deugden
die kinderen moeten leren.
Variabele : v62 1989 1991 1993 1995

n % n % n % n %

helemaal niet 1 60 11.2

niet akkoord 2 149 27.9

midden 3 187 35.0

akkoord 4 101 18.9

helemaal akkoord 5 38 7.1

geen antwoord 8 M 295 100 357 100 483 100 0 0.0

Totaal 295 100 357 100 483 100 535 100
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Jonge mensen zijn vaak opstandig, maar als zij ouder worden moeten zij zich
leren aanpassen.
Variabele : v63 1989 1991 1993 1995

n % n % n % n %

helemaal niet 1 46 8.6

niet akkoord 2 149 27.9

midden 3 163 30.5

akkoord 4 139 26.0

helemaal akkoord 5 36 6.7

geen antwoord 8 M 295 100 357 100 483 100 2 0.4

Totaal 295 100 357 100 483 100 535 100

Wat we nodig hebben zijn minder wetten en instellingen en meer moedige en
toegewijde leiders, waar het volk vertrouwen in kan hebben.
Variabele : v64 1989 1991 1993 1995

n % n % n % n %

helemaal niet 1 123 23.0

niet akkoord 2 147 27.5

midden 3 115 21.5

akkoord 4 100 18.7

helemaal akkoord 5 46 8.6

geen antwoord 8 M 295 100 357 100 483 100 4 0.7

Totaal 295 100 357 100 483 100 535 100

Er zijn twee soorten mensen: sterken en zwakkelingen.
Variabele : v65 1989 1991 1993 1995

n % n % n % n %

helemaal niet 1 170 31.8

niet akkoord 2 178 33.3

midden 3 86 16.1

akkoord 4 55 10.3

helemaal akkoord 5 44 8.2

geen antwoord 8 M 295 100 357 100 483 100 2 0.4

Totaal 295 100 357 100 483 100 535 100
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Onze sociale problemen zouden grotendeels zijn opgelost, als we ons op de één
of andere manier konden ontdoen van immorele en oneerlijke mensen
Variabele : v66 1989 1991 1993 1995

n % n % n % n %

helemaal niet 1 48 9.0

niet akkoord 2 158 29.5

midden 3 147 27.5

akkoord 4 117 21.9

helemaal akkoord 5 63 11.8

geen antwoord 8 M 295 100 357 100 483 100 2 0.4

Totaal 295 100 357 100 483 100 535 100

Als de mensen minder zouden praten en harder zouden werken, zou alles beter
gaan.
Variabele : v67 1989 1991 1993 1995

n % n % n % n %

helemaal niet 1 124 23.2

niet akkoord 2 202 37.8

midden 3 113 21.1

akkoord 4 66 12.3

helemaal akkoord 5 25 4.7

geen antwoord 8 M 295 100 357 100 483 100 5 0.9

Totaal 295 100 357 100 483 100 535 100

De meeste mensen vallen tegen als je ze beter leert kennen
Variabele : v68 1989 1991 1993 1995

n % n % n % n %

helemaal niet 1 145 27.1

niet akkoord 2 234 43.7

midden 3 90 16.8

akkoord 4 44 8.2

helemaal akkoord 5 15 2.8

geen antwoord 8 M 295 100 357 100 483 100 7 1.3

Totaal 295 100 357 100 483 100 535 100
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8.1.4.4. Politiek cynisme, machteloosheid

Gaan stemmen heeft geen zin, de partijen doen toch wat ze willen.
Variabele : v69 1989 1991 1993 1995

n % n % n % n %

helemaal niet 1 154 28.8

niet akkoord 2 130 24.3

midden 3 114 21.3

akkoord 4 83 15.5

helemaal akkoord 5 52 9.7

geen antwoord 8 M 295 100 357 100 483 100 2 0.4

Totaal 295 100 357 100 483 100 535 100

De politieke partijen zijn alleen maar geïnteresseerd in mijn stem en niet in mijn
mening.
Variabele : v70 1989 1991 1993 1995

n % n % n % n %

helemaal niet 1 25 4.7

niet akkoord 2 87 16.3

midden 3 140 26.2

akkoord 4 153 28.6

helemaal akkoord 5 123 23.0

geen antwoord 8 M 295 100 357 100 483 100 7 1.3

Totaal 295 100 357 100 483 100 535 100

Er stemmen zoveel mensen bij verkiezingen dat mijn stem er niet toe doet.
Variabele : v71 1989 1991 1993 1995

n % n % n % n %

helemaal niet 1 223 41.7

niet akkoord 2 197 36.8

midden 3 62 11.6

akkoord 4 42 7.9

helemaal akkoord 5 9 1.7

geen antwoord 8 M 295 100 357 100 483 100 2 0.4

Totaal 295 100 357 100 483 100 535 100
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8.1.4.5. Postmaterialisme à la Ingelhart

‘In de politiek is het soms onmogelijk om verschillende zaken tegelijkertijd te
bereiken. Hieronder geven we een lijstje met politieke doelstellingen. Kan je de
voor jouw vijf belangrijkste politieke doelstellingen aangeven.
(Omcirkel de vijf belangrijkste)

1. Orde handhaven in het land
2. De mensen meer inspraak geven in de regeringsbeslissingen
3. Prijsstijgingen tegengaan
4. De vrije meningsuiting beschermen
5. Behouden van een hoge graad van economische  groei
6. Het land verzekeren van een sterk leger
7. De mensen meer inspraak geven in beslissingen op het werk
8. De leefomgeving van de mensen verbeteren
9. Een stabiele economie behouden
10. Misdadigheid bestrijden
11. Een vriendelijker en minder onpersoonlijke samenleving uitbouwen
12. Een samenleving uitbouwen waar ideeën belangrijker zijn dan geld’

8.2. Grafische voorstelling van de houdingen naar studierichting

Op de volgende bladzijde vindt u de grafische voorstelling van de houdingen
naar studierichting.  De gemiddelde score per studierichting voor een
bepaalde schaal (zoals weergegeven in tabel 11) wordt aan de onderkant van
de respectievelijke as aangeduid. Om de studenten te kunnen vergelijken met
de Vlaamse bevolking in haar geheel, wordt aan de bovenkant van elke as het
studentengemiddelde vergeleken met de gemiddelden voor Vlaanderen en de
Vlaamse universitairen (zoals weergegeven in tabel 9).
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