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1 Inleiding

In deze paper analyseren we het utilitair individualistisch vertoog aan de
hand van surveydata. Vooraleer we met de analyse van start gaan,
lichten we kort de centrale concepten en de theoretische invalshoek toe.

Het utilitair individualisme is een vertoog dat het streven naar het
onmiddellijke eigenbelang rechtvaardigt en algemene waarden en
principes die dit streven zouden kunnen inperken verwerpt (Bellah, et
al., 1985; Elchardus en Heyvaert, 1990). Met dit onderzoek willen we de
meervoudige betekenis van dit vertoog illustreren. We gaan na welke
sociale en ideologische groepen een affiniteit hebben opgebouwd met dit
vertoog en zoeken naar een brede inhoudelijke verklaring voor deze
affiniteiten.

De theoretische invalshoek die in deze analyse wordt gehanteerd, past
binnen een cultuursociologisch vertoogperspectief (vgl. Alexander, 1993;
Bellah, e.a., 1985; Boltanski en Thévenot, 1991; Carr, 1991; Swidler,
1986; Turner, 1980; Wuthnow, 1989). Vertogen dienen begrepen te
worden in een dialogische en cultuurhistorische context. De dialogische
context verwijst naar de verantwoordingsprocessen die door de vertogen

                                          
1 Deze paper is een aangepaste versie van een empirisch hoofdstuk uit mijn

doctoraal proefschrift (Derks, 1999).
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worden ondersteund. Via het aanwenden van vertogen kunnen
individuen en sociale groepen uitdrukken wie ze zijn, waarom ze zo zijn
en op die manier drukken ze uit in welke mate ze beantwoorden aan het
collectieve script van een samenleving of een sociale groep. Deze verant-
woordingsstrategieën zijn ingebed in gedeelde betekenisrepertoires.
Verantwoording betekent immers het ‘antwoord’ geven op een vraag naar
sociale rechtvaardiging. Deze betekenisrepertoires kunnen enkel
begrepen worden vanuit een cultuurhistorische achtergrond, omdat ze
het resultaat zijn van cultuurwerk dat zich over de tijd heen uitstrekt.

Vertogen en de daaraan verbonden verantwoordingsprocessen hebben
een narratieve structuur. Individuen, maar ook culturele groepen en
beschavingen, begrijpen en presenteren zichzelf in termen van verhalen
met een bepaalde structuur of sequentieel verloop (Alexander, 1993; vgl.
Abbot, 1995; Cerulo, 1998; Turner, 1980). Aspecten van collectieve en
persoonlijke levensverhalen zitten niet enkel vervat in expliciete
biografieën, maar ook in alledaagse vormen van verantwoording. Deze
verhalen zijn discursieve formaties die persoonlijke identiteiten en
groepsidentiteiten gestalte geven (vgl. Rice, 1992; Carr, 1991: 162;
Giddens, 1991; Taylor, 1992).

In deze paper willen we de narratieve structuur van het utilitair
individualistisch vertoog ontleden, alsook de daaraan verbonden verant-
woordingsstrategieën. Op die manier kan de relatie tussen
individualisme en sociale achtergrondvariabelen (leeftijd, opleidings-
niveau, beroep, ...) beter worden geïnterpreteerd.

2 Data en meetinstrumenten

De analyse uit deze paper steunt op surveydata van het verkiezings-
onderzoek uit 1995 (N=2099). Het betreft een steekproef bij inwoners van
het Vlaams gewest, met Belgische nationaliteit, leeftijd 18-79 jaar.2

De meetschaal voor het ‘utilitair individualisme’ is geïnspireerd op het
werk van Robert Bellah en zijn medewerkers (Bellah, e.a., 1985). Het
utilitair individualisme is een vertoog waarbij de persoonlijke

                                          
2 Het verkiezingsonderzoek wordt georganiseerd door het Interuniversitair

Steunpunt Politieke-Opinieonderzoek (ISPO), met de steun van DWTC. De
data werden oorspronkelijk verzameld door Jaak Billiet, Marc Swyngedouw,
Ann Carton en Roeland Beerten van het Departement Sociologie van de K.U.
Leuven. Deze personen zijn echter geenszins verantwoordelijk voor de
analyse en de interpretatie die in deze paper wordt gepresenteerd.
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preferenties en belangen de leidraad vormen van de verantwoording. Het
individuele eigenbelang, met het accent op extern, materieel succes,
vormt binnen dit vertoog het centrale criterium. Vanaf 1986 wordt in
onze vakgroep, onder leiding van Mark Elchardus, empirisch onderzoek
verricht naar individualistische vertogen. Dit resulteerde onder meer in
een meetinstrument voor het utilitair individualisme met een tiental
items. In het verkiezingsonderzoek werd daarvan een verkorte versie
(met 4 items) opgenomen (zie Tabel 1).

TABEL 1: UTILITAIR INDIVIDUALISME, FREQUENTIEVERDELING (PERCENTAGES) VOOR DE ITEMS  EN

SCHAALSTATISTIEKEN (ISPO95, N=2099)

(helemaal)
oneens

noch eens,
noch

oneens

(helemaal)
eens

De mensheid, onze naaste, solidariteit, ..., wat
een onzin allemaal, iedereen moet eerst voor
zichzelf zorgen en zijn belangen verdedigen

60.7 13.3 26.0

Wat telt zijn geld en macht; de rest zijn praatjes 65.2 12.4 22.5

Omdat men altijd water in zijn wijn moet doen
als men met anderen omgaat, gaat een mens
best niet teveel met anderen om

74.7 10.2 15.1

Het nastreven van je persoonlijk succes is
belangrijker dan te zorgen voor een goede
verstandhouding met je medemensen

74.8 13.5 11.6

schaalgemiddelde: 33.2 op 1003/ standaardafwijking: 21.3 / Cronbach alfa: .77

3 Vooronderzoek en probleemstelling

De empirische analyse die we in deze paper presenteren, is een aange-
paste en verkorte versie van hoofdstuk 7 uit mijn doctoraal proefschrift
(Derks, 1999). Omdat de analyse in zekere mate een cumulatief karakter
heeft, is het noodzakelijk dat we enkele relevante onderzoeksbevindingen
samenvatten uit de twee voorgaande empirische hoofdstukken (5 en 6).

Het utilitair individualisme is zeer sterk verbonden met het
opleidingsniveau (eta .42). Vooral lager opgeleiden vertonen een sterke
affiniteit met het individualisme. Dit is paradoxaal omdat lager
opgeleiden, vanwege hun zwakke positie op de arbeidsmarkt, sterk
aangewezen zijn op de solidariteitsmechanismen in onze samenleving.
Het utilitair individualisme is een vertoog dat een verantwoording in

                                          
3 Voor de schaalconstructie: zie bijlage 1.
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termen van solidariteit en samenwerking radicaal ondermijnt. Een
analyse van deze paradox toont aan dat het ‘utilitair individualisme’ van
de lager opgeleiden geen ideologische inbedding kent in een ruimer en
consequent individualistisch vertoogrepertoire. Meer zelfs: bij lager
opgeleiden onderling vinden we geen negatieve verbanden tussen
utilitair individualisme en collectivistische vertogen (die de nadruk
leggen op ontologische verbondenheid en de noodzaak tot samenwerking
om bepaalde doelen te verwezenlijken).4

Ondanks het feit dat bij lager opgeleiden het utilitair individualisme niet
geïntegreerd is in een consequent individualistische ideologie, heeft dit
vertoog echter wel verlammende effecten op het vlak van collectieve
actie. Zo vonden we sterke negatieve effecten tussen utilitair
individualisme enerzijds, lidmaatschappen van verenigingen en
bereidheid tot collectieve actie anderzijds.

Lager opgeleiden beschikken dus over een ‘bijzonder vermogen’ om
individualistische en collectivistische opvattingen met elkaar te
combineren. Deze vreemde vertoogcombinatie werd geïnterpreteerd
vanuit een specifieke narratieve structuur, meerbepaald het verhaal van
een ‘verloren paradijs’. Dit is het verhaal van een samenleving die
ontspoord is en waarin natuurlijke en wenselijke idealen niet langer
geldig zijn. De instemming met ontologisch collectivistische standpunten
(“van nature is de mens begaan met het welzijn van zijn medemens”) en
met het belang van samenwerking (“indien de mensen persoonlijk vrij
willen zijn, dan moeten ze zich daar gezamenlijk voor inzetten”) kan
geïnterpreteerd worden vanuit de voorstellingen over een ideale,
oorspronkelijke samenleving. Deze ideale samenleving wordt
gecontrasteerd met de actuele samenleving, die gepercipieerd wordt als
een jungle, waarin de oorspronkelijke waarden zijn teloorgegaan. Aan dit
verhaal is een specifieke verantwoordingsstrategie gekoppeld. In een
samenleving “waar alles draait om geld en macht” en waar solidariteit en
naastenliefde geen geldige criteria meer zijn, moet men zijn eigenbelang
nastreven. Tegen deze achtergrond krijgt het streven naar eigenbelang
een imperatieve status, maar geenszins de status van een moreel ideaal.

In een verdere analyse werd de narratieve structuur en de daaraan
verbonden verantwoordingsstrategieën van het utilitair individualisme
verder onderzocht, door op zoek te gaan naar de correlaten van dit

                                          
4 Bij hoger opgeleiden vinden we wel negatieve correlaties tussen utilitair

individualisme en collectivistische vertogen.
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vertoog. Ook dit leverde op het eerste zicht paradoxale bevindingen op.
Het utilitair individualisme werd aanvankelijk gepercipieerd als indicator
van het concept ‘culturele flexibiliteit’ (Elchardus, 1991). Onder culturele
flexibiliteit verstaan we het centraal stellen van de individuele
preferenties en het afwijzen van beperkingen in de naam van gedeelde
waarden of culturele voorschriften. Een indicatie voor het belang van dit
concept, zien we in de associaties tussen utilitair individualisme met
tendensen van religieuze onverschilligheid en een verbrokkeld
tijdsperspectief (gerichtheid op het hier-en-nu en defaitisme ten aanzien
van de toekomst). Culturele flexibiliteit verschijnt hier als een uiting van
‘projectloosheid’, dit is de afwezigheid van een ideëel of maatschappelijk
project op basis waarvan een moreel relevante biografie kan worden
uitgestippeld, en die een gevoel van integriteit en continuïteit verschaft.

Het utilitair individualisme is echter ook sterk gerelateerd met een
aantal indicatoren die in de literatuur doorgaans met ‘culturele rigiditeit’
worden geassocieerd (zie bvb. Middendorp, 1978; Middendorp, 1991; De
Witte, 1997; Houtman, 1999).5 Zo vonden we sterke verbanden met een
conventionele arbeidsethiek, traditionele opvattingen over de
verhoudingen tussen man en vrouw, een voorkeur voor harde vormen
van repressie (met een tendens om het recht in eigen handen te nemen),
autoritarisme, etnocentrisme (of negatieve houding ten aanzien van
migranten) en materialisme.

Deze tegenstelling (utilitair individualisme als indicator van culturele
flexibiliteit en rigiditeit) werd geïnterpreteerd vanuit het concept
‘geresigneerd instrumentalisme’. Vanuit een ongeloof of resignatie ten
aanzien van morele idealen komt men tot een vorm van instrumentele
verantwoording, waar het accent ligt op onmiddellijke zelfhandhaving.
Als men niet over een maatschappelijk of levensbeschouwelijk project
beschikt dat aanleiding geeft tot gevoelens van continuïteit, integriteit en
zingeving, dan zal de maatschappij gepercipieerd worden als een externe
macht die geen morele houvast biedt. De wereld verschijnt dan als een
jungle. Zelfhandhaving wordt in dat geval het onmiddellijke en
dwangmatige doel, finale of ‘hogere’ doelen (ethische idealen) worden
opgegeven of als irrelevant terzijde geschoven. In die context zullen

                                          
5 Het utilitair individualisme correleert echter niet met alle klassieke

indicatoren van cultureel conservatisme. Zo vonden we geen verband met
conservatieve standpunten op het vlak van bio-ethiek en sexuele moraal, en
zelf een positief verband met bepaalde vormen van permissiviteit
(meerbepaald permissiviteit ten aanzien van illegale handelingen).
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morele evaluatiecriteria (goed/slecht) verdrongen worden door instru-
mentele evaluatiecriteria (sterk/zwak). “Er zijn twee soorten mensen,
sterken en zwakkelingen”, zo luidt één van de autoritarisme-items. De
vraag of deze ‘sterken’ ethisch handelen, doet in dit vertoog niet ter zake.
Het instrumentalisme uit zich in een ongeloof in een voluntaristische
aanpak van sociale problemen. Sociale problemen worden ‘opgelost’ door
ze in hun onmiddellijke verschijningsvorm te elimineren (cf. de relatie
met een voorkeur voor harde repressie, maar ook verschillende items uit
de autoritarisme-schaal en etnocentrismeschaal).

Het concept ‘geresigneerd instrumentalisme’ biedt een invalshoek om
de relatie tussen het utilitair individualisme en een kwetsbare sociale
achtergrond te begrijpen. Nader onderzoek toont echter aan dat bepaalde
variaties van het utilitair individualisme wijzen in een totaal andere
richting, meerbepaald gevestigde, burgerlijke groepen. Deze vaststelling
vormt het uitgangspunt van de analyse die hierna zal volgen. Meer in het
bijzonder zullen we aantonen dat het utilitair individualisme vanuit twee
verschillende achtergronden kan worden begrepen: enerzijds vanuit het
geresigneerd instrumentalisme, dit is de instrumentele aanpassing aan
een wereld waarin men onvoldoende positieve identificatiepunten vindt,
anderzijds vanuit het burgerlijk individualisme, dit is zelfbewuste
identificatie met een specifieke ideologisch ruimte.

4 Geresigneerd instrumentalisme versus burgerlijk
individualisme

Uit nader onderzoek blijkt dat de meetschaal van het utilitair individua-
lisme in beperkte mate factorieel variant is tussen de verschillende
scholingsniveaus (vgl. Waege, 1997: 285; Derks, 1999: 231-234) . Dit
betekent dat er lichte accentverschillen zijn in de betekenis die lager- en
hogeropgeleiden aan het utilitair individualistisch vertoog toekennen.
Een exploratie van deze verschillen (aan de hand van de uitgebreide
schaal van het utilitair individualisme met 10 items) toont aan dat hoog
opgeleide utilitair individualisten iets meer de nadruk leggen op de
materialistische component van het utilitair individualisme (persoonlijk,
materieel succes), terwijl lager opgeleiden het individualisme meer
benaderen vanuit een misantropisch mens- en maatschappijbeeld.

Deze bevindingen wijzen in de richting van het bestaan van twee
verschillende ‘verantwoordingsrepertoires’ waarbinnen het utilitair
individualisme kan worden geplaatst. In deze sectie zullen we deze
problematiek verder exploreren met behulp van een tweede-orde
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principale componenten analyse. Meer concreet gaan we na of het
utilitair individualistisch vertoog deel uitmaakt van twee
onderscheidbare ‘latente concepten’ van een hogere orde. Vanuit een
vertoogperspectief luidt de probleemstelling als volgt: past het utilitair
individualistisch vertoog binnen twee verschillende ruimere verant-
woordingsrepertoires? En zo ja, hoe verhouden die twee verantwoor-
dingsrepertoires (of symbolische universa) zich tegenover elkaar?

Uiteindelijk werden 6 schalen6 geselecteerd (waaronder het utilitair
individualisme), die allen betrekking hebben op algemene vertogen over
de organisatie van maatschappelijke verhoudingen en de relatie tussen
het individu en de samenleving. De verantwoording van de selectie van
de meetschalen splitsen we op naar twee hypothetische dimensies
(latente concepten) .

(1) Het geresigneerd instrumentalisme. Het geresigneerd
instrumentalisme verwijst naar een vorm van instrumentele
verantwoording, die het resultaat is van het opgeven van morele
criteria van verantwoording. Behalve de schaal voor het utilitair
individualisme, werden twee schalen geselecteerd die hypothetisch
met dit concept in verband kunnen worden gebracht:

• Cognitieve deprivatie. Deze schaal is onderdeel van een
vragenbatterij die gericht is op het meten van anomie of aliënatie.
De vier items (zie bijlage) die samen de sub-dimensie ‘cognitieve
deprivatie’ meten, verwijzen naar de idee dat de omringende sociale
werkelijkheid ingewikkeld, onvoorspelbaar en verwarrend is, in
combinatie met het gevoel dat men geen richtsnoer meer heeft om
het gedrag op af te stemmen. Deze schaal sluit inhoudelijk goed
aan bij het concept ‘geresigneerd instrumentalisme’, omdat ze de
idee van de projectloosheid, die aan de basis ligt van dit concept, op
een duidelijke wijze uitdrukt.

• Politieke machteloosheid. De zes items die samen de meetschaal
uitmaken, drukken een vervreemding uit met het politieke systeem,
meerbepaald het gevoel geen vat te hebben op de politieke
besluitvorming, gekoppeld aan de idee niet serieus genomen te
worden door politici. Gevoelens van machteloosheid worden
gecombineerd met uitdrukkingsvormen van resignatie (“gaan

                                          
6 Voor de operationalisering van deze schalen, verwijzen we naar bijlage 1.
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stemmen heeft geen zin ...”) zodat ook deze schaal inhoudelijk goed
aansluit bij het concept geresigneerd instrumentalisme.

(2)  Het burgerlijk individualisme. De ideologie van het burgerlijk
individualisme is het vertoogrepertoire, waar een individualistische
mens- en maatschappijvisie, met nadruk op individueel initiatief en
prestatie, wordt gecombineerd met een liberaal-individualistische
visie op de rol van de overheid. Behalve de schaal voor het utilitair
individualisme, hebben we drie schalen weerhouden:

• Sociaal-economische breuklijn (afwijzing van het nivellerings-
vertoog). Het relativeren of het afwijzen van het wijd verspreide
gelijkheidsvertoog, kan worden opgevat als indicator van een
liberale, burgerlijke ideologie. Het prestatiebeginsel vormt een
belangrijk onderdeel van deze ideologie, en omvat de idee dat status
en bezit het resultaat moeten zijn van de eigen verdiensten (capaci-
teiten, inspanningen). Aanvankelijk was deze idee gericht tegen de
privileges van de aristocratie, maar met de opkomst van het socia-
lisme en de sociaal-democratie werd ze onderdeel van de ideologie
van een nieuwe conservatieve coalitie, waarin de vrijheid van
eigendom als een onvervreemdbaar individueel recht werd voorop-
gesteld (vgl. Felling, et al., 1983, Middendorp, 1978). Economische
gelijkheid verschijnt binnen deze ideologie als onverzoenbaar met
het belangrijker geachte principe van de economische vrijheid.

• Christen-democratisch collectivisme (afwijzing). Het consequent
doortrekken van een burgerlijk individualistische ideologie,
impliceert op z’n minst een spanning met de collectivistische
vertogen. Het meetinstrument ‘christen-democratisch collectivisme’
(Elchardus en Derks, 1998) benadrukt de idee van de ontologische
verbondenheid. De mens is van nature gericht op samenwerking en
verbondenheid, ze vormen dan ook de voorwaarden voor een
gelukkig leven. Dit collectivisme is in strijd met het liberaal-
utilitaristisch mensbeeld, waar individuele prestatie en competitie
wordt voorgesteld als basisvoorwaarde van een dynamische
economie en een welvarende samenleving.

• materialisme (versus postmaterialisme). De burgerlijke ideologie
wordt historisch in verband gebracht met de opkomst van de
industrialisering, en kent een sterk materialistische inslag. De rol
van de overheid ligt volgens die visie in het creëren van een gunstig
ondernemingsklimaat. Een dergelijk klimaat is volgens deze
ideologie enkel mogelijk via de combinatie van economische vrijheid
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en ordehandhaving (sociale onrust vermijden). De materialistische
items uit de Inglehart schaal vormen een vrij goede proxy voor deze
politieke visie. Deze schaal benadrukt het belang van ‘orde-
handhaving’ en het creëren van een gunstig economisch klimaat.

TABEL 2: GERESIGNEERD INSTRUMENTALISME EN BURGERLIJK INDIVIDUALISME, OVERZICHT

RESULTATEN TWEEDE ORDE PRINCIPALE COMPONENTENANALYSE, ONGEROTEERDE

OPLOSSING (ISPO95)

hoofdcomponenten-
ladingen F1: geresigneerd

instrumentalisme

hoofdcomponenten-
ladingen F2:

burgerlijk individualisme
utilitair individualisme
cognitieve deprivatie
politieke machteloosheid
soc. ec. breuklijn
chr. dem. collectivisme
materialisme

.73

.81

.72
-.47
.11
.38

.29
-.15
.09
.56

-.71
.54

(n=1995) eigenwaarde 2.11 eigenwaarde 1.22

De eerste dimensie, i.c. geresigneerd instrumentalisme, kan vrij goed
worden gereconstrueerd met behulp van de principale componenten-
analyse (zie tabel 2) . De drie geselecteerde schalen hebben
hoofdcomponentenladingen groter dan .70. De maat voor interne
consistentie (Cronbach alfa) voor de som van deze drie schalen, bedraagt
.69. Behalve deze drie schalen, laden de schalen voor de sociaal-
economische breuklijn en het materialisme eveneens op deze dimensie,
zij het minder sterk dan op de tweede dimensie.

De dimensie van het burgerlijk individualisme (F2) is beduidend
zwakker. Dit uit zich in de lage en ongelijke hoofdcomponentenladingen,
en in een kleine eigenwaarde (1,22). De schaal voor het utilitair
individualisme behaalt een zeer zwakke lading (.29). Het is dan ook
duidelijk dat de interne consistentie van deze dimensie te zwak is, om
een betrouwbaar meetinstrument te kunnen construeren. Betekent dit
dat het burgerlijk individualisme niet bestaat, of dermate weinig
algemene betekenis heeft dat ze niet kan worden gemeten met behulp
van surveymethoden? We zullen hier twee bedenkingen maken, die
pleiten tegen deze al te voortvarende conclusie.

De eerste bedenking is van methodologisch-technische aard en ligt bij
de selectie van de meetschalen. We werken immers met secundaire data,
dit wil zeggen dat we beroep moeten doen op beschikbare schalen, die
niet speciaal zijn ontworpen om de dimensie van het burgerlijk
individualisme te meten. Bovendien zijn twee van de vier meetschalen
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samengesteld uit items die de dimensie negatief (of omgekeerd)
formuleren (i.c. de sociaal-economische breuklijn en het christen-
democratisch collectivisme).

Voor de tweede bedenking verwijzen we naar de problematiek van
variante inhoudsgeldigheid tussen opleidingsniveaus. Eenvoudig en
concreet uitgedrukt: mogelijk is de dimensie van het burgerlijk indivi-
dualisme enkel ‘schaalbaar’ bij de hoger opgeleiden. Hierboven hebben
we reeds de (beperkte) factoriële variantie van het meetinstrument voor
het utilitair individualisme besproken. De inhoudsgeldigheid van de
meetschaal voor het utilitair individualisme, is bij hoger opgeleiden iets
meer materialistisch (of bezitsindividualistisch) gekleurd. Dit wijst
mogelijk op een latent concept, dat enkel een betekenisvolle samenhang
kent binnen deze specifieke deelpopulatie. Om de plausibiliteit van deze
interpretatie te toetsen, maken we een groepsvergelijking.

TABEL 3: GERESIGNEERD INSTRUMENTALISME EN BURGERLIJK INDIVIDUALISME, CRONBACH ALFA

PER OPLEIDINGSNIVEAU (ISPO95)

Geresigneerd
instrumentalisme7

Burgerlijk
individualisme8

Totale populatie .69  .22 (n=2016)
lager onderwijs .56 -.02 (n=396)
lager secundair .66  .27 (n=466)
hoger secundair BSO .56  .39 (n=139)
hoger sec. TSO & ASO .47  .32 (n=489)
hoger onderwijs
• HOBU
• Universitairen

.47
.47
.37

 .42 (n=492)
.40 (n=371)
.53 (n=121)

De resultaten uit Tabel 3 geven steun aan deze interpretatie. De
dimensie van het burgerlijk individualisme, geoperationaliseerd als de
som van de meetschalen utilitair individualisme, sociaal-economisch
rechts en een afwijzing van het christen-democratisch collectivisme,
heeft geen enkele interne consistentie bij laag opgeleiden, maar deze
stijgt naarmate het opleidingsniveau toeneemt. Bij universitair
geschoolden kent de dimensie van het burgerlijk individualisme zelfs een

                                          
7 Cronbach alfa berekend als som van drie somschalen (0-100), i.c. utilitair

individualisme, cognitieve deprivatie en politieke machteloosheid.

8 Cronbach alfa berekend als som van vier somschalen (0-100), i.c. utilitair
individualisme, sociaal-economische breuklijn (laag=links, hoog=rechts),
christen-democratisch collectivisme (omgekeerd) en materialisme.
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hogere interne consistentie dan de dimensie van het geresigneerd
instrumentalisme (alfa .53 tgo alfa .37).

TABEL 4: OVERZICHT RESULTATEN TWEEDE ORDE PRINCIPALE COMPONENTENANALYSE,

VERGELIJKING LAAGGESCHOOLDEN (MAX. LAGER ONDERWIJS) MET UNIVERSITAIR

GESCHOOLDEN (ISPO95)

hoofdcomponentenladingen
eerste component

laaggeschoolden universitairen
utilitair individualisme
cognitieve deprivatie
politieke machteloosheid
soc. ec. breuklijn
chr. dem. collectivisme
materialisme

.66

.76

.64
-.63
-.14
.19

.68

.47

.35

.62
-.42
.69

eigenwaarde 1.88 eigenwaarde 1.84

De principale componentenanalyse in de sub-populatie van
universitair geschoolden, geeft verdere steun voor de idee van de
culturele specificiteit bij de hoger opgeleiden. De hoofdcomponenten-
structuur verschilt fundamenteel met de hoofdcomponentenstructuur
van de globale populatie (vgl. Tabel 4 met tabel 2). De hoofdcompo-
nentenstructuur van de laaggeschoolden daarentegen verschilt niet zo
sterk met deze van de globale populatie, en verwijst inhoudelijk naar de
dimensie ‘geresigneerd instrumentalisme’. Bij de universitairen sluit de
eerste hoofdcomponent veel meer aan bij de dimensie van het burgerlijk
individualisme. Het utilitair individualisme maakt hier deel uit van een
vertoogrepertoire, waar ook een rechtse (of individualistische) sociaal-
economische visie en een afwijzing of relativering van het christen-
democratisch collectivisme hun plaats vinden.

Om de inhoudsgeldigheid van de twee dimensies verder te
specificeren, onderzoeken we de relatie met enkele algemene sociale
achtergrondvariabelen (opleidingsniveau, leeftijd, beroep, inkomen en
geslacht). Meerbepaald willen we nagaan of, conform onze verwach-
tingen, de eerste dimensie (geresigneerd instrumentalisme) vooral
aanwezig is in de lagere sociale strata, terwijl de tweede dimensie
(burgerlijk individualisme) meer zou moeten aansluiten bij het profiel
van de ‘ondernemende burger’. De twee dimensies worden geoperationa-
liseerd met schalen op basis van de hoofdcomponentenscores (gezien de
ongelijke hoofdcomponentenladingen).
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TABEL 5: GERESIGNEERD INSTRUMENTALISME, BURGERLIJK INDIDIVUALISME EN SOCIO-

DEMOGRAFISCHE ACHTERGRONDVARIABELEN, MCA (ISPO95)

F1
geresigneerd
instrumen-

talisme

F2
burgerlijk

individualisme

bruto netto bruto netto

n

≤ lager onderwijs .85 .50 -.18 -.13 363
lager secundair .30 .20 .12 .10 417
hoger BSO .07 .02 -.17 -.14 120
hoger TSO/ASO -.34 -.22 .05 .01 427
hoger onderwijs -.69 -.39 .04 .04 431

scholing

eta/beta .56 .33 .12 .09
-35 -.33 -.16 .02 .00 546
35-50 -.19 -.07 .04 .01 577
+50 .46 .20 -.06 .00 635

leeftijd

eta/beta .35 .16 .04 ns .00
geen beroep .02 -.07 -.04 .02 149
professionals -.63 -.21 -.07 -.15 363
bedienden -.17 -.06 .00 .01 391
zelfstandigen -.17 -.13 .49 .43 164
gesch. arbeider .14 .10 -.02 -.06 160
ongesch. arbeider .56 .22 -.09 -.03 530

beroep

eta/beta .43 .17 .16 .15
<50000 .49 .17 -.09 -.06 450
50000<75000 .20 .09 -.08 -.07 554
75000<100000 -.27 -.09 .09 .06 402
+100000 -.63 -.25 .14 .11 352

inkomen

eta/beta .41 .15 .10 .08
man -.08 -.07 .12 .10 910
vrouw .09 .07 -.12 -.11 848

geslacht

eta/beta .09 .07 .12 .10
R2 .379 .053 1758

ns niet significant (p ≥ .05)
bruto ongecontroleerde afwijkingen van de grand mean (grand mean= .00)
netto afwijkingen van de grand mean, na controle voor de overige variabelen uit het model

De resultaten uit tabel 5 bevestigen onze assumpties. De dimensie
geresigneerd instrumentalisme is zeer sterk ‘sociaal gestratificeerd’. Bijna
38 procent van de totale variantie van deze dimensie kan verklaard
worden op basis van de 5 achtergrondvariabelen.  Vooral het opleidings-
niveau is bepalend (eta .56, na controle voor leeftijd, beroep, inkomen en
geslacht beta .33). Verder zien we een hogere score bij de oudere
leeftijdsgroep, bij de lage inkomensgroepen en bij de arbeiders (en dan
vooral de ongeschoolde arbeiders). Tenslotte is er nog een zwak
gendereffect: vrouwen scoren iets hoger. Voor elk van de vijf sociaal-
economische en demografische achtergrondvariabelen zien we dus een
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significant netto-effect, waarbij telkens de categorieën met een sociaal
zwakkere positie een hogere score behalen. Het vertoogrepertoire van het
geresigneerd instrumentalisme blijkt dus in belangrijke mate
gedetermineerd te worden door een kwetsbare sociale positie.

De dimensie burgerlijk individualisme blijkt daarentegen veel minder
voorspelbaar op basis van de klassieke achtergrondvariabelen (5,3
procent verklaarde variantie). Mogelijk is dit te wijten aan de zwakte van
de schaal (cfr. supra). De verbanden die we vinden, liggen echter in de
lijn van de verwachtingen. We noteren hier vooral de hoge score bij de
zelfstandigen. Verder zien we dat deze dimensie geen enkele affiniteit
heeft met de sociaal zwakke groepen, wel integendeel. De hoge
inkomensgroepen scoren (lichtjes) hoger op het burgerlijk individua-
lisme, terwijl het effect van het onderwijsniveau niet lineair is. Bovendien
zien we ook hier een licht gendereffect, maar wel in omgekeerde richting
(mannen scoren iets hoger).

5 Clusteranalyse: op zoek naar vertooggemeenschappen

Hierboven hebben we reeds een belangrijke stap gezet om de twee
verschillende achtergronden van waaruit het utilitair individualisme kan
worden begrepen, te begrijpen. Om deze verschillen verder te exploreren,
kiezen we voor een clusteranalyse9 met dezelfde 6 variabelen (schalen)
als in de voorgaande hoofdcomponentenanalyse. De keuze voor een
clusteranalyse kan gemotiveerd worden vanuit de vaststelling dat de
tweede dimensie (het burgerlijk individualisme) slechts beperkt
schaalbaar is. Deze bevinding wijst op het feit dat verschillende sociale
groepen, eigensoortige vertoogalignementen maken. Clusteranalyse laat
toe deze specifieke combinaties in kaart te brengen. Op die manier
kunnen we verschillende vertooggemeenschappen afbakenen, die intern
zo homogeen mogelijk zijn op het vlak van vertogen over de relatie
individu-samenleving.

Op basis van de inhoudelijke interpretatie van de resultaten, werd ge-
kozen voor de oplossing met 6 groepen. Deze oplossing biedt immers de
beste exploratiemogelijkheden voor de problematiek van het burgerlijk
individualisme. Zoals men uit Figuur 1 kan afleiden, kunnen twee keer
twee groepen met elkaar worden gecontrasteerd, die vrij weinig van el-
kaar verschillen op de dimensie van het geresigneerd instrumentalisme,

                                          
9 Er werd geopteerd voor een iteratieve methode, met het K-means algoritme

(het commando Quick Cluster, SPSS-Inc., 1990: 563-567).
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die bovendien ongeveer even veel cases bevatten (en die, zoals we later
zullen zien, ook naar sociale achtergrond zeer sterk op elkaar gelijken),
maar die elkaars tegenpool zijn op de dimensie van het burgerlijk indivi-
dualisme, meerbepaald de traditionele collectivisten versus de petit-
bourgeois groep en de postmaterialisten versus de gevestigde burgers.

TABEL 6: CLUSTER CENTERS

utilitair
indiv.

cognitieve
deprivatie

politieke
onmacht

soc. econ.
breuklijn

chr. dem.
collec.

materia-
lisme

geresigneerd
instrum. 66 78 82 21 75 56

traditioneel
collectivist 25 69 67 26 80 51

pragmatisch
modaal 35 37 74 34 67 46

petit
bourgeois 45 58 73 45 67 72

gevestigde
burger 24 29 54 51 70 66

post-
materialist 16 28 46 41 73 27

POPULATIE 33 46 64 38 72 51

FIGUUR 1: CLUSTERGROEPEN NAAR DE DIMENSIES GERESIGNEERD INSTRUMENTALISME EN

BURGERLIJK INDIVIDUALISME (ISPO95)
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Cluster 1: Geresigneerde instrumentalisten (n=259). Deze groep wordt
gekenmerkt door een zeer hoge score voor het utilitair individualisme
(66). Ondanks de vrij ‘harde’ formulering van de items die deze schaal
uitmaken, scoort deze groep beduidend hoger dan 50 op 100, wat wijst
op een globale instemming met dit vertoog. Verder zien we dat ze ook
voor de twee andere indicatoren van het geresigneerd instrumentalisme
de hoogste scores behalen, met name politieke onmacht (82) en
cognitieve deprivatie (78). De uitzonderlijk hoge score voor het utilitair
individualisme uit zich geenszins in een consequent individualistische
opstelling. De groep behaalt immers de meest ‘linkse’ score op de
sociaal-economische breuklijn (21), en een hoge instemming met het
christen-democratisch collectivistisch vertoog (75). Uit Figuur 1 valt af te
lezen dat deze groep zich enkel profileert op de eerste dimensie (het
geresigneerd individualisme), en wel met een extreem hoge score (F1 =
1,66). Op de tweede dimensie (burgerlijk individualisme) haalt deze groep
een vrij gemiddelde score (F2 = -0,16).

Cluster 2: Traditionele collectivisten (n=275). Deze groep karakteriseert
zich door een consequente collectivistische opstelling, in casu een lage
score voor het utilitair individualisme (25), de hoogste score voor het
christen-democratisch collectivisme (80) en een linkse score voor de
sociaal-economische breuklijn. Daarnaast valt deze groep op door een
hoge cognitieve deprivatie (78) en een score voor politieke onmacht die
iets boven het gemiddelde ligt (67). In Figuur 1 uit zich dit in de laagste
score voor het burgerlijk individualisme (F2= -0,83) en een matig hoge
score voor de dimensie geresigneerd instrumentalisme (F1= 0,49). De
(matig) hoge score voor het geresigneerd instrumentalisme mag het
atypisch karakter van deze groep op dit punt echter niet verhullen. Het
is een groep die, tegen de globale tendens in, indicatoren van gevoelens
van machteloosheid (politieke onmacht en cognitieve deprivatie) niet
omzet in een wantrouwig en cynisch mens- en maatschappijbeeld
(utilitair individualisme).

Cluster 3: pragmatisch-modalen (n=380). Deze groep scoort op de twee
dimensies vrijwel pal op het gemiddelde (zie Figuur 1). Dit betekent
echter niet dat ze op de 6 schalen telkens dicht bij het gemiddelde
liggen, maar wel dat de scores niet te interpreteren zijn via de twee
dimensies. Deze groep combineert een relatief lage score voor het
christen-democratisch collectivisme (67), het materialisme (43) en
cognitieve deprivatie (37), met hoge scores voor politieke machteloosheid
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(74) en een vrij linkse score op de sociaal-economische breuklijn (34).
Inhoudelijk valt deze positie misschien nog het best te omschrijven als
een pragmatische no-nonsense instelling, waarbij het christen-
democratisch collectivisme wordt gerelativeerd wegens ‘te wollig’, het
vertoog van cognitieve deprivatie wordt afgewezen wegens ‘te klagerig’,
terwijl de instemming met het vertoog van politieke machteloosheid
wordt verantwoord als een kwestie van ‘gezond verstand’. De linkse score
op de sociaal-economische breuklijn kan als uitdrukking van het
‘welbegrepen eigenbelang’ eveneens geïnterpreteerd worden vanuit dit
pragmatisme. Voor het utilitair individualisme scoort deze groep in de
buurt van het bevolkingsgemiddelde. In de verdere bespreking van de
clustergroepen zullen we aan deze groep weinig aandacht besteden.

Cluster 4: Petit-bourgeois (n=266). Deze groep combineert een hoge
score voor de dimensie burgerlijk individualisme, met een matig hoge
score voor het geresigneerd instrumentalisme (F2 = 0,89; F1 = 0,62). Het
burgerlijk individualisme uit zich in een zeer hoge score voor het
materialisme (72), terwijl de scores voor het utilitair individualisme (45)
en het christen-democratisch collectivisme (67) respectievelijk boven en
onder het gemiddelde liggen. De score voor de sociaal-economische
breuklijn ligt weliswaar onder de 50 (meerbepaald 45), toch is de petit-
bourgeois groep de tweede meest rechtse groep (na de gevestigde
burgers, cfr. supra). Het geresigneerd instrumentalisme uit zich in
consequent hoge scores voor politieke machteloosheid (73) en cognitieve
deprivatie (58).

Cluster 5: Gevestigde burgers (n=415). Deze groep scoort net als de
petit-bourgeois groep hoog op de dimensie burgerlijk individualisme,
maar evenwel laag op de dimensie van het geresigneerd
instrumentalisme (F2 = 0,68; F1 = -0,67). Het is de enige groep die op de
sociaal-economische breuklijn hoger dan 50 scoort, wat wijst op een
verregaande relativering van het in onze samenleving dominante vertoog
rond gelijkheid en herverdeling. Verder uit het burgerlijk individualisme
zich in een hoge score voor het materialisme (66), terwijl de score voor
het christen-democratisch vertoog net iets onder het gemiddelde ligt (70).
De lage positionering op het geresigneerd instrumentalisme uit zich in
een zeer lage score voor cognitieve deprivatie (29) en in scores voor
politieke onmacht (54) en utilitair individualisme (24) die telkens
ongeveer 10 procentpunten onder het gemiddelde liggen.

Cluster 6: Postmaterialisten (n=401). Deze groep scoort op de dimensie
van het geresigneerd instrumentalisme nog lager dan de gevestigde
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burger (F1 = -1,14). In tegenstelling tot deze laatsten, zitten de
postmaterialisten zeer laag op de tweede dimensie (F2 = -0,65). De
afwijzing van het burgerlijk individualisme uit zich in een opvallend
sterke postmaterialistische ingesteldheid (als tegengesteld tot het
materialisme, score 27), maar ook in een extreem lage score voor het
utilitair individualisme (16). De afwijzing van het geresigneerd
instrumentalisme uit zich, behalve via het zeer lage utilitair
individualisme, in zeer lage scores voor politieke onmacht (46) en
cognitieve deprivatie (28).

TABEL 7: SOCIOGRAFISCH PROFIEL VAN DE CLUSTERS, KOLOMPERCENTAGES (ISPO95)

geresign
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odaal
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PO
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≤ lager onderwijs 54.8 32.2 13.2 25.3 6.6 4.7 19.7
lager secundair 28.2 25.8 24.9 39.8 21.0 9.8 23.6
hoger BSO 7.1 7.6 10.5 7.1 4.5 5.9 7.0
hoger TSO/ASO 7.5 20.4 30.8 18.7 30.3 31.0 24.7
hoger onderwijs 2.3 14.0 20.7 9.1 37.7 48.7 25.0

scholing

associatiemaat Cramers V = .28
-35 14.7 24.3 40.7 20.9 39.5 44.0 32.8
35-50 21.5 29.5 31.9 29.5 33.2 38.6 31.5
+50 63.8 46.2 27.4 49.6 27.3 17.5 35.7

leeftijd

Cramers V = .23
geen beroep 9.3 8.4 12.2 10.8 9.7 12.3 10.6
professionals 3.5 14.5 15.5 8.4 27.4 37.9 19.8
bedienden 10.6 19.4 26.2 18.8 23.6 24.4 21.4
zelfstandigen 7.7 6.8 7.6 14.7 15.9 8.4 10.3
gesch. arbeider 9.6 11.3 12.4 8.5 7.9 6.2 9.2
ongesch. arbeider 59.3 39.7 26.2 38.7 15.5 10.8 28.7

beroep

Cramers V = .19
<50000 50.3 33.5 23.1 30.5 13.5 15.4 25.6
50000<75000 38.4 44.3 30.6 35.8 23.0 24.7 31.5
75000<100000 9.9 14.7 25.2 22.9 32.7 24.7 22.8
+100000 1.4 7.6 21.1 10.9 30.8 35.2 20.1

inkomen

Cramers V = .24
man 46.0 35.7 53.5 56.1 52.6 55.3 50.6
vrouw 54.0 64.3 46.5 43.9 47.4 44.7 49.4

geslacht

Cramers V = .13

Vervolgens brengen we de clustergroepen in verband met de klassieke
sociale en demografische achtergrondvariabelen. Om de vergelijkbaar-
heid met vorige onderzoeksresultaten te behouden, betrekken we
dezelfde variabelen als in tabel 5, waar we zochten naar de effecten van
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socio-demografische achtergrondkenmerken op de dimensies F1
(geresigneerd instrumentalisme) en F2 (burgerlijk individualisme). In
tabel 7 presenteren we enkele kruistabellen, waarbij we elke achter-
grondvariabele apart, in verband brengen met de clusteroplossing, met
weergave van de kolompercentages. Op die manier kunnen we voor elke
clustergroep nagaan in welke opleidings-, leeftijds-, beroeps-, inkomens-,
en gender-categorie ze over- en ondervertegenwoordigd zijn. In Bijlage 2
voeren we een gelijkaardige analyse uit, maar met behulp van logistische
regressie. Op die manier kan de technisch geïnteresseerde lezer de
significante netto-effecten van de achtergrondvariabelen opsporen.

De meest relevante onderzoeksresultaten uit de vorige tabel kunnen
worden samengevat in een drietal algemene bevindingen.

(1) De geresigneerde instrumentalisten vallen op door hun uiterst
precair sociaal profiel. Zelfs na controle voor de overige variabelen
uit het model (zie bijlage 2), verschillen ze significant van alle
andere groepen door hun lager opleidingsniveau, hogere leeftijd
(met uitzondering van de petit-bourgeois), lager inkomensniveau
(met uitzondering van de traditionele collectivisten) en hogere
proportie ongeschoolde arbeiders. De grootste relatieve sociale
afstand bestaat tussen de geresigneerde instrumentalisten en de
postmaterialisten (zie bijlage 2, R2 = .698).

(2) Het individualisme van de twee ‘burgerlijke groepen’ (petit-
bourgeois en gevestigde burgers) kan geenszins verklaard worden
door een sociaal zwakke positie. In het algemeen krijgen we immers
een bevestiging van de gegevens uit de hoofdcomponentenanalyse,
waarin twee onafhankelijke dimensies naar voor kwamen, en
waarbij de eerste dimensie (geresigneerd instrumentalisme) de
reflectie vormde van een kwetsbaar sociaal profiel, terwijl de tweede
dimensie (het burgerlijk individualisme) veel minder sterk
‘gedetermineerd’ is door socio-demografische variabelen. Conform
met deze vaststelling, zien we dat de groepen die zich van elkaar
distantiëren op de eerste dimensie (het geresigneerd
instrumentalisme), zich tevens sterk distantiëren naar sociale
achtergrond. De profilering van de groepen op de tweede dimensie
(burgerlijk individualisme), valt geenszins samen met een zwakkere
sociale achtergrond. Het tegendeel lijkt eerder het geval te zijn. Als
we de gevestigde burgers vergelijken met hun (hoogopgeleide)
sociale evenknie, met name de postmaterialisten, zien we dat ze
niet significant verschillen naar opleidingsniveau en leeftijd (zie



19

bijlage 2). Deze twee groepen verschillen wel naar beroepscategorie
(meer zelfstandigen bij de gevestigde burgers, meer professionals bij
de postmaterialisten) en naar inkomen. De gevestigde burger is
ondervertegenwoordigd in de lage inkomenscategorie (zie bijlage 2),
wat er op wijst dat ze significant meer verdienen dan hun sociale
evenknieën. Hetzelfde patroon doet zich voor als we de petit-
bourgeois groep vergelijken met hun sociale evenknie, met name de
traditionele collectivisten. Ook hier geen significant naar opleiding
en leeftijd, maar tevens een ondervertegenwoordiging van de lage
inkomensgroep en de professionals en een oververtegenwoordiging
van zelfstandigen bij de burgerlijke groep (zie bijlage 2).

(3) De traditionele collectivisten vallen op door een sterke over-
vertegenwoordiging van vrouwen. Bijna twee derde van deze groep
bestaat uit vrouwen (zie tabel 7). Op dit punt onderscheiden ze zich
significant van alle andere groepen, waar de genderverschillen vrij
zwak zijn. Dit werpt een nieuw licht op een voorgaande bevinding,
met name de vaststelling dat vrouwen, ook na controle voor overige
socio-demografische kenmerken, iets hoger scoren op de dimensie
‘geresigneerd instrumentalisme’ en iets lager scoren voor de
dimensie ‘burgerlijk individualisme’ (zie hiervoor tabel 5). Het
‘geresigneerd instrumentalisme’ van de traditionele collectivist, zo
hebben we voordien reeds opgemerkt, is echter zeer atypisch.
Achter een hoofdcomponentenscore die ongeveer een halve
standaardafwijking boven het gemiddelde ligt (F1 = .49) schuilt een
bijzonder vertoogprofiel, namelijk één waarbij een zeer hoge score
voor cognitieve deprivatie (78) en een matig hoge score voor
politieke onmacht (67), gecombineerd wordt met een opmerkelijk
lage score voor het utilitair individualisme (25). Deze lage score voor
het utilitair individualisme is merkwaardig, niet alleen omdat tegen
de algemene tendens in, gevoelens van machteloosheid niet worden
omgezet in indicatoren van cynisme en wantrouwen, maar ook
vanwege het lage opleidingsprofiel van deze groep. Dit toont aan dat
publieke machteloosheid niet automatisch leidt tot een overlevings-
ethiek, die de cynische verantwoording vormt van het streven naar
eigenbelang. Er is in de populatie immers een vertoogrepertoire
aanwezig, waar publieke machteloosheid wordt opgevangen door
een collectivistische ontologie, die de natuurlijkheid van inter-
persoonlijke relaties onderstreept (cf. de hoge score voor het
christen-democratisch collectivisme van deze groep).



20

6 Geresigneerd instrumentalisme en burgerlijk individualisme:
conditionele adaptatie versus ideologische identificatie

De vraag waarom bepaalde individuen bepaalde vertoogposities eigen
maken, kan in belangrijke mate verklaard worden vanuit de conditionele
achtergrond. Wat deze condities betreft, kan men  een onderscheid
maken tussen individuele condities (persoonlijke levenservaringen),
sociale condities (bijv. dialogische interacties binnen een sociale groep)
en culturele condities (bijv. de maatschappelijk gedefinieerde rolposities).
Deze situationele factoren bepalen in belangrijke mate de condities hoe
de verantwoording zal plaatsvinden. Deze ‘geconditioneerde’ vertoog-
posities hebben een hoog ‘vanzelfsprekendheids-gehalte’ (‘common-
sense’). De verantwoordingsargumenten spreken ‘uit zichzelf’, in de zin
dat ze verwijzen naar geïnstitutionaliseerde en algemeen erkende
discursieve handelingsstrategieën, zodat ze niet meer geëxpliciteerd
hoeven te worden (vgl. Alexander, 1993; Bellah, e.a., 1985; Sandig en
Selting, 1997; Swidler, 1986; Wuthnow, 1989). In dat geval spreken we
van ‘impliciete’ vertoogoverdracht in een proces van conditionele
adaptatie.

Behalve deze ‘impliciete’ vertoogoverdracht onderscheiden we nog een
tweede vorm van vertoogoverdracht, met name via het proces van
ideologische identificatie.10 Naarmate vanzelfsprekendheden worden
geproblematiseerd, verhoogt de druk tot het expliciteren van de
verantwoording. Ideologische identificatie definiëren we als het
opbouwen van een affiniteit met een sterk georganiseerd
betekenissysteem. Criteria van verantwoording zullen in dat geval
minder ‘uit zichzelf’ spreken, maar hun betekenis ontlenen aan de
ideologie (of het strak georganiseerd betekenissysteem) waarnaar wordt
verwezen. Hierna willen we nagaan in welke mate we het geresigneerd
instrumentalisme en het burgerlijk individualisme in verband kunnen
brengen met het analytisch onderscheid tussen respectievelijk
conditionele adaptatie en ideologische identificatie.

Het burgerlijk individualisme, zo hebben we voordien reeds aangetoond,
is slechts zwak gerelateerd met conditionele achtergrondvariabelen. Om
na te gaan in welke mate we deze component kunnen begrijpen als het
resultaat van een zelfbewuste identificatie met een strak georganiseerd

                                          
10 Voor een uitgebreide theoretische elaboratie van het onderscheid tussen

conditionele adaptatie en ideologische identificatie, zie Derks 1999:
hoofdstuk 4.
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betekeniskader, meerbepaald de ideologie van het burgerlijk
individualisme, gaan we de relaties na van deze component met een
drietal indicatoren. Ten eerste onderzoeken we de relatie met sociaal-
economische laissez-faire opinies, daarna met stemgedrag en
partijpolitieke identificatie en tenslotte met de links-rechts
zelfidentificatie. Deze drie indicatoren zullen ook in verband worden
gebracht met het geresigneerd instrumentalisme. Op die manier kunnen
we de validiteit van onze notie van het geresigneerd instrumentalisme, in
termen van conditionele adaptatie aan kwetsbare sociale positie, verder
onderzoeken. Meerbepaald de aspecten van ‘projectloosheid’ die we
typerend achten voor het geresigneerd instrumentalisme, kunnen verder
in kaart worden gebracht. We verwachten dat het geresigneerd
instrumentalisme zich zwak en weinig coherent verhoudt tot de
verschillende politiek-economische opinies (laissez-faire versus
overheidsinterventie). We verwachten bovendien een negatief verband
tussen het geresigneerd instrumentalisme en de kans zich met een
bepaalde politieke partij te identificeren. Ook voor de links-rechts
zelfidentificatie verwachten geen bijzondere affiniteit met één van beide
ideologische opties. Behalve de twee hoofdcomponenten, zullen we ook
de zes clustergroepen in onze analyse betrekken.

6.1 Burgerlijk individualisme als economisch liberalisme

Hierna onderzoeken we in welke mate onze geoperationaliseerde maat
voor het burgerlijk individualisme, correleert met liberale politiek-
economische opinies. Het burgerlijk individualisme valt historisch
immers samen met een vrije markt ideologie, die zich kant tegen een
sterke overheidsinterventie (Felling, e.a., 1983; Middendorp, 1978).

In de ISPO95 vragenlijst sluiten 6 items, afkomstig uit drie
vragenbatterijen, theoretisch aan bij de liberale politieke ideologie van
het economisch individualisme. Ten eerste is er een lijst met 19
onderwerpen, die tijdens de verkiezingsperiode van 1995 ter discussie
stonden (vraag 64, Beerten, et al., 1997). De respondent werd gevraagd
voor elk onderwerp zijn mening te geven (helemaal eens tot helemaal
oneens, 5 antwoordcategorieën). Uit deze lijst zijn er drie onderwerpen
die inhoudelijk aansluiten bij de laissez-faire politiek, i.c. “De sociale
lasten op arbeid verminderen voor de werkgevers”, “Delen van de sociale
zekerheid privatiseren” en “De loonindexering behouden” (als negatief
item voor een laissez-faire politiek). Een andere vragenbatterij behandelt
de problematiek van het vertrouwen in de instellingen. De respondent
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kon zijn vertrouwen uitdrukken met een lijst van 13 instellingen (5
antwoordcategorieën). Hieruit selecteren we het vertrouwen in het
patronaat en het vertrouwen in de vakbond (als negatief item). Tenslotte
selecteren we één item uit een lijst met semantische differentialen rond
politieke opvattingen. Het betreft een item dat rechtstreeks de
instemming peilt naar overheidsinterventie, dan wel vrij
ondernemerschap. De respondent werd gevraagd om zijn opvatting over
de organisatie van de economie, te situeren op een as van 0 tot 10,
waarbij 0 staat voor “ondernemingen moeten volledig vrij kunnen doen
wat ze willen” en 10 “de gemeenschap moet toezicht houden op de
ondernemingen.

De zes items met betrekking tot de economische laissez-faire opinies
correleren onderling met elkaar. De maat voor interne consistentie
(Cronbach alfa) bedraagt een zwakke .45. Opvallend is dat we hier
hetzelfde patroon waarnemen als voor de hoofdcomponent van het
burgerlijk individualisme: de interne consistentie neemt toe naarmate
het opleidingsniveau toeneemt. Bij universitair geschoolden loopt de alfa
op tot .71, wat behoorlijk sterk kan worden genoemd, zeker als men
rekening houdt met het feit dat het om een gebalanceerde schaal gaat,
samengesteld met items die onderling geen semantische gelijkenis
vertonen.

TABEL 8: ZERO-ORDE CORRELATIES VOOR DE SCHAAL ‘ECONOMISCH LAISSEZ-FAIRE OPINIES’ MET

EEN AANTAL SCHALEN, VERGELIJKING GLOBALE POPULATIE EN UNIVERSITAIREN

globale populatie
(n=1620)

sub-populatie
universitair geschoolden

(n=110)
F1 (geresigneerd
instrumentalisme) ns .00 ns .02

F2 (burgerlijk individualisme) .30 .49
sociaal-economische breuklijn .40 .70
utilitair individualisme .11 .18
sociaal-culturele breuklijn11 .20 .42
links-rechts zelfplaatsing12 .24 .49

ns niet significant (p ≥ .05)

                                          
11 De sociaal-culturele breuklijn is een concept van Elchardus (zie bijv.

Elchardus en Pelleriaux, 1998). Ze wordt gemeten door het samenvoegen
van een vijftal schalen, die onderling sterk correleren, i.c. autoritarisme,
etnocentrisme, politieke machteloosheid, materialisme en utilitair
individualisme.

12 De respondent werd gevraagd zichzelf te plaatsen op een as van 0 (links) tot
10 (rechts).
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In

Tabel 8 geven we een overzicht van de correlaties van de economische
laissez-faire opinies (schaal op basis van de hoofdcomponentenscores)
met enkele relevante variabelen, zowel voor de globale populatie, als voor
de sub-populatie van universitair geschoolden. Zowel in de globale
populatie als bij de universitair geschoolden, is er geen (lineair) verband
tussen de schaal voor de economische laissez-faire opinies en de
dimensie ‘geresigneerd instrumentalisme’. Verder zien we sterke
verbanden met het burgerlijk individualisme, en met de sociaal-
economische breuklijn (afwijzing van het nivelleringsvertoog). Deze
correlaties zijn telkens beduidend sterker bij de universitair
geschoolden, wat opnieuw aangeeft dat in deze sub-populatie, de
vertogen sterker politiek-ideologisch zijn ingebed. De sterkste correlatie,
en dat zal allicht niemand verbazen, vinden we met de schaal voor de
sociaal-economische breuklijn (gemeten a.d.h.v. items die verwijzen naar
de wenselijkheid van sociaal-economisch herverdeling). Vooral bij
universitairen zijn de standpunten rond economische laissez-faire
opinies zeer goed te voorspellen op basis van hun vertoog rond de
wenselijkheid van herverdeling van de welvaart (correlatie .70). Deze
samenhang is bij lager opgeleiden (maximum lager onderwijs) bijna
volledig afwezig: slechts een correlatie van .13 (bijkomende analyse, niet
weergegeven in de tabel). Dit toont aan dat de aanklacht van
laaggeschoolden ten aanzien van de bestaande sociale ongelijkheden en
de aspiraties die ze koesteren naar een evenwaardige positie in de
maatschappij, weinig of niet ondersteund worden door een ideologisch
vertoog, dat middelen aanreikt om deze ongelijkheden te bestrijden via
sociaal corrigerende initiatieven.

De correlatie tussen de laissez-faire opinieschaal en de meetschaal
voor het utilitair individualisme is minder sterk, maar ook hier zien we
hetzelfde patroon: de correlatie is sterker bij de universitair geschoolden.
Dit illustreert nogmaals de variante inhoudsgeldigheid van het
meetinstrument ‘utilitair individualisme’, behalve de component
geresigneerd instrumentalisme, is er ook een component van een
materialistisch, in dit geval economisch, individualisme, die vooral bij
hoger opgeleiden relevant is.

Bij de hoger opgeleiden kaderen de laissez-faire opinies bovendien in
een links-rechts tegenstelling, die ruimer is dan de klassieke arbeid-
kapitaal tegenstelling. Getuige daarvan zijn de behoorlijk sterke
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correlaties met de links-rechts zelfplaatsing (.49) en de sociaal-culturele
breuklijn (.42).13

In Tabel 9 relateren we de laissez-faire schaal met onze clusterop-
lossing. Zoals we op basis van de hierboven gerapporteerde onderzoeks-
bevindingen konden verwachten, scoren de twee ‘burgerlijk materialis-
tische’ groepen (petit-bourgeois en gevestigde burger) hoog, terwijl de
twee groepen die laag scoren op het burgerlijk individualisme
(traditioneel collectivist en postmaterialist), consistent laag scoren op de
laissez-faire opinieschaal. Het verschil tussen deze twee ideologische
‘kampen’ bedraagt voor elke paarsgewijze groepvergelijking bijna een
halve standaardafwijking. De geresigneerde instrumentalisten scoren vrij
gemiddeld op de laissez-faire schaal, ondanks het feit dat ze de meest
‘linkse’ score behalen op de schaal voor de oude breuklijn (het
nivelleringsvertoog). Dit is een duidelijke bevestiging van onze assumptie
dat het nivelleringsvertoog in deze groep slechts zeer gering ideologisch
is ingebed. Verdere steun voor deze assumptie zien we als we de
betrouwbaarheidsmaten (Cronbach alfa) voor de laissez-faire schaal
bekijken binnen elke clustergroep. Bij de geresigneerde instrumenta-
listen bedraagt de Cronbach alfa een extreem lage .09, wat er op wijst
dat deze schaal binnen deze groep totaal betekenisloos is. Verder zien we
in Tabel 9 dat de betrouwbaarheid van het meetinstrument voor de
laissez-faire opinies, vooral hoog is in de hoogopgeleide groepen.

                                          
13 Een hoofdcomponentenanalyse onder de universitair geschoolden, met 4

variabelen (laissez-faire opinieschaal, sociaal-economische breuklijn, sociaal-
culturele breuklijn en links/rechts zelfplaatsing), toont een zeer duidelijke
ééndimensionale structuur (66 procent gedekte variantie) met vrij gelijke
factorladingen. Deze globale links-rechts tegenstelling heeft in deze
subpopulatie een betrouwbaarheid van .83 (standardized item alfa). In de
globale populatie zakt deze alfa tot .48. Dit sluit aan bij de bevindingen van
Middendorp, die bij Nederlandse parlementsleden een unidimensionale
links-rechts tegenstelling waarnam (Middendorp, 1991: hoofdstuk 8, zie ook
Houtman, 1997: 90).
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TABEL 9: ECONOMISCH LAISSEZ-FAIRE OPINIES, SCHAALGEMIDDELDEN EN BETROUWBAARHEID

VAN DE MEETSCHAAL BINNEN ELKE CLUSTERGROEP (ISPO95)

schaal-
gemiddelde

betrouwbaarheid
(Cronbach alfa) n

geresigneerd instrumentalist -.04 .09 191
traditioneel collectivist -.21 .29 223
pragmatisch modaal -.01 .40 303
petit-bourgeois .23 .49 205
gevestigde burger .22 .51 358
postmaterialist -.24 .60 340
TOTALE POPULATIE .00

eta .19
.45 1620

Bovenstaande analyses geven steun aan onze stelling dat de dimensie
van het burgerlijk individualisme sterk is ingebed in een politiek-
maatschappelijk ideologisch betekenisveld. Het burgerlijk individualisme
is consistent gerelateerd met individualistische opinies op politiek-
economisch vlak.

Tussen het geresigneerd instrumentalisme en de laissez-faire opinies,
vinden we geen (lineair) verband. Dit is opmerkelijk, omdat het pro-
herverdelingsvertoog deel uitmaakt van de dimensie van het geresig-
neerd instrumentalisme. Deze ‘incoherentie’ komt nog het duidelijkst tot
uiting bij de clustergroep van de geresigneerde instrumentalisten. Deze
groep positioneert zich ‘links’ op het pro-herverdelingsvertoog, maar dit
wordt niet omgezet in een vertoog dat consequent linkse sociaal-
economische opinies uitdraagt. Dit illustreert het geresigneerde karakter
van deze groep. De aanklacht van particuliere ongelijkheden en de
onvrede die hieruit voortkomt, wordt immers niet meer opgevangen door
identificatie met een ideologisch project dat perspectieven biedt en
aspiraties naar grotere gelijkheid ondersteunt. Dit wijst mogelijk op de
teloorgang van de ‘grote verhalen’, zoals deze van het marxisme. Tegelijk
willen we waarschuwen voor een geromantiseerd beeld van het verleden,
dat vertrekt van de idee van een ideologisch bewuste arbeidersklasse. Uit
historisch onderzoek blijkt immers, dat de socialistische arbeiders-
beweging vooral succes had bij de relatief hooggeschoolde arbeiders en
altijd moeite heeft gehad om de laaggeschoolde arbeiders aan te trekken
(Lis, et al., 1985).

Deze bevinding is echter bijzonder relevant in de discussie naar
economisch en culturele conservatisme. De gangbare idee dat de lagere
strata economisch progressief zijn (zie bijv. De Witte, 1997, Houtman,
1997), moet immers sterk worden genuanceerd. De aanklacht tegen
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ongelijkheid en het gevoel van sociale onrechtvaardigheid die we bij de
lagere strata aantreffen, is immers niet geïntegreerd in een economisch
progressieve ideologie. Het is dan ook een interessante vraag voor verder
onderzoek of dit maatschappelijk ongenoegen zich niet even gemakkelijk
laat kanaliseren naar een rechts-populistisch aanklacht op de
verzorgingsstaat, dan wel of er een affiniteit met een voorkeur voor linkse
of interventionistische oplossingen blijft bestaan.

6.2 Stemgedrag en partijidentificatie

De ISPO95 vragenlijst bevat interessante gegevens naar de mate waarin
men zich met een bepaalde politieke partij identificeert (partijaffiniteit).
De precieze formulering van de vraag luidt: “zijn er één of meerdere
politieke partijen waarmee U zich verwant voelt” en indien ja “met welke
partij voelt U zich dan het meest verwant?”. Deze variabele is een meer
nauwkeurige indicator voor ideologische identificatie dan vragen waarin
gepeild wordt naar stemgedrag. In België geldt immers een stemplicht,
zodat ook mensen zonder uitgesproken (partij)politieke voorkeur een
stem uitbrengen. Vandaar dat het interessant is om partijidentificaties te
vergelijken met stemgedrag.14

Als we de gegevens naar het stemgedrag en de partijidentificatie
projecteren op de twee dimensies (geresigneerd instrumentalisme en
burgerlijk individualisme), kunnen we vier zones onderscheiden (zie
Figuur 2). (1) De Agalev zone (Agalev stem + identificatie) situeert zich
uitgesproken ‘links’ op de dimensie burgerlijk individualisme,
gecombineerd met een zeer lage positionering op de dimensie
‘geresigneerd instrumentalisme’. (2) de SP-CVP-VU (stem + identificatie)
zone situeert zich gematigd links op de dimensie ‘burgerlijk
individualisme’, en gemiddeld tot gematigd laag op de dimensie
‘geresigneerd instrumentalisme’. Binnen deze zone bekleedt de SP de
meest linkse positie op het burgerlijk individualisme, alsook de hoogste
score voor het geresigneerd instrumentalisme. (3) De Vlaams Blok en
antipolitieke zone (Vlaams Blok stem + identificatie, blanco-ongeldig
stem, geen partijidentificatie) is gematigd ‘rechts’ gepositioneerd op de
burgerlijk individualistische dimensie, en ligt hoog op de dimensie van
het geresigneerd instrumentalisme. (4) De VLD-zone tenslotte (VLD stem

                                          
14 We dienen wel rekening te houden met een methodologische specificatie:

slechts 38.2 procent van de respondenten verklaart zich verwant te voelen
met een bepaalde partij.
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+ identificatie) situeert zich uitgesproken ‘rechts’ op het burgerlijk
individualisme, gecombineerd met een matig lage score voor het
geresigneerd instrumentalisme.

FIGUUR 2: STEMGEDRAG EN PARTIJAFFINITEIT NAAR GERESIGNEERD INSTRUMENTALISME EN

BURGERLIJK INDIVIDUALISME (ISPO95)
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Interessant echter is om de verschillen na te gaan, voor elke politieke
partij, tussen de kiezers en degenen die zich met de respectievelijke
partij verwant voelen. Als we het geresigneerd instrumentalisme in
rekening nemen, valt op dat voor elke partijachterban, met uitzondering
van de Volksunie, een partijaffiniteit leidt tot een lagere score. Dit
patroon doet zich ook voor bij de achterban van het Vlaams Blok: de
groep van 59 personen die zich met deze partij identificeert, scoort
gemiddeld .39 op de dimensie F1, terwijl de 212 personen die voor deze
partij een stem hebben uitgebracht, een gemiddelde van .48 behalen. Als
we de dimensie van het burgerlijk individualisme in rekening nemen,
zien we een verschillend patroon. Voor elke politieke partij die zich op de
dimensie van het burgerlijk individualisme onder het gemiddelde
bevindt, met uitzondering van de VU (dit zijn: Agalev, SP en CVP), geldt
dat een partijidentificatie leidt tot een nog lagere (of meer linkse) positie.
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Voor elke partij die zich rechts van het centrum bevindt (Vlaams Blok en
VLD), geldt dat een identificatie leidt tot een nog hogere (of rechtsere)
positie op het burgerlijk individualisme. Deze tendens is weliswaar niet
uitgesproken sterk, toch beschikken we over een indicatie dat een
partijidentificatie leidt tot een scherpere ideologische profilering op de as
van het burgerlijk individualisme. Tegelijk leidt het tot een lager gevoel
van projectloosheid (geresigneerd instrumentalisme).

TABEL 10: STEMGEDRAG EN PARTIJAFFINITEITEN NAAR CLUSTERGROEPEN, PERCENTAGES

(ISPO95)

geresign
. in
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en

talist
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pragm
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odaal
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rgeois

gevestigde
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PO
PU

LA
TIE

Agalev 1.4 3.1 6.6 1.8 2.4 19.3 6.5
CVP 19.4 31.6 20.8 21.0 30.6 20.5 24.1
VLD 17.3 15.1 15.7 21.0 27.0 13.5 18.5
SP 21.4 20.5 16.1 15.4 13.3 22.8 18.1
Vlaams Blok 20.0 11.5 14.1 14.9 7.0 4.0 11.1
VU 1.4 6.0 5.4 6.7 6.8 11.5 6.7
andere 2.7 5.2 8.3 6.3 4.7 2.6 5.0
blanco/ongeldig 9.7 1.5 7.7 11.0 5.4 3.3 6.1

stem
kamer
1995

weet niet 6.7 5.5 5.3 2.0 2.8 2.5 4.0

Agalev 0.0 1.7 2.9 0.0 2.9 19.0 5.2
CVP 5.9 17.1 6.9 6.5 15.2 13.1 11.1
VLD 4.4 4.8 4.5 7.3 14.0 6.3 7.2
SP 7.9 9.7 5.8 9.4 7.3 12.4 8.7
Vlaams Blok 4.1 2.3 3.5 4.1 2.3 2.0 3.0
VU 1.4 1.6 1.5 4.4 3.0 3.8 2.7
andere 0.0 1.2 1.6 0.0 0.6 1.6 0.9

partij-
affiniteit

geen 76.3 61.6 73.2 68.4 54.6 41.8 61.2

In Tabel 10 relateren we het stemgedrag en de partijaffiniteiten aan de
clustergroepen. Als we de twee hoogopgeleide groepen (postmaterialisten
en gevestigde burgers) met elkaar vergelijken, krijgen we een vrij
duidelijk onderscheid tussen links-progressief versus traditioneel-rechts.
De postmaterialisten zijn, zowel op het vlak van stemgedrag als voor
partijaffiniteiten, oververtegenwoordigd bij Agalev, SP en Volksunie. Ze
vormen duidelijk de groep waar initiatieven van progressieve en rood-
groene samenwerking zich naar richten. Opvallend is de zeer grote
proportie van de postmaterialisten die zich met Agalev identificeert,
meerbepaald 19 procent. De gevestigde burgers vormen de VLD-groep bij
uitstek. Het verschil met de andere clustergroepen uit zich vooral bij de
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partijidentificaties: 14 procent van de gevestigde burgers voelt zich
verwant met de VLD, ze vormen de enige groep die sterk boven het VLD-
gemiddelde (7.2 procent) uitsteekt. Daarnaast hebben de gevestigde
burgers ook een sterke band met de CVP.

Als we de twee relatief laag opgeleide groepen met elkaar vergelijken
(de traditionele collectivisten en de petit-bourgeois groep), dan vinden we
eveneens een links-rechts onderscheid, zij het minder uitgesproken en
op een andere manier. De band tussen de petit-bourgeois groep en
politiek rechts blijkt duidelijker aanwezig te zijn dan de band tussen de
traditionele collectivisten en politiek links. De traditionele collectivisten
zijn slechts licht oververtegenwoordigd bij de SP. De enige partij waar ze
een bijzondere band mee hebben, is de CVP. De petit-bourgeois groep
daarentegen is oververtegenwoordigd bij de twee rechtse partijen, VLD
en Vlaams Blok (maar de relatie is slechts matig sterk), ze zijn
ondervertegenwoordigd bij alle andere partijen. Ze stemmen ook
opvallend meer blanco/ongeldig dan de traditionele collectivisten, op dit
punt vormen ze de twee uiterste groepen (11.0 procent versus 1.5
procent). De pragmatisch modalen hebben geen uitgesproken sterke
band met een bepaald electoraat.

De partijpolitieke profilering van de geresigneerde instrumentalisten
bevat weinig verassingen. Ze vormen de Vlaams Blok groep bij uitstek
(20 procent stemmen voor de Kamer, tegenover 11.1 procent gemiddeld).
Verder zijn ze oververtegenwoordigd in de categorieën ‘blanco/ongeldig’
en ‘weet niet’, en bij het SP-electoraat, bij alle andere partijen zijn ze
ondervertegenwoordigd, vooral bij Agalev en VU (deze partijen halen elk
slechts 1.4 procent van de stemmen). Verder vallen ze op door hun lage
graad van partijidentificatie: 76.3 procent identificeert zich met geen
enkele partij (tegenover een gemiddelde van 61.2 procent). Enkel de
proportie die zich identificeert met het Vlaams Blok ligt in deze groep iets
hoger dan in de globale bevolking (4.1 procent). Dit is slechts een
‘relatief’ hoge score, voor het Vlaams Blok geldt immers dat slechts
weinigen zich met de partij verbonden voelen: 3 procent in de bevolking
en in geen enkele groep een grotere proportie dan 4.1 procent.

6.3 Links/rechts zelfidentificatie.

Het is niet duidelijk in welke mate over de inhoudelijke betekenis van de
politiek-ideologische concepten ‘links’ en ‘rechts’ eensgezindheid bestaat
onder de bevolking. Vaak wordt aangenomen dat brede lagen van de
bevolking weinig notie hebben van deze tegenstelling. De Britse onder-
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zoekers Evans, Heath en Lalljees manen in recent onderzoek aan
voorzichtig om te springen met het gebruik van links-rechts
zelfplaatsingschalen. Zij verkiezen als meetinstrumenten houdings-
schalen boven een zelfplaatsingschaal, mits deze een grotere betrouw-
baarheid en stabiliteit vertonen (Evans, et al., 1996). Dit neemt niet weg
dat in diverse onderzoeken, waaronder dat van hen, de links-rechts
zelfplaatsingschaal naar voor komt als een belangrijke predictor van
stemgedrag en waardenoriëntaties (vgl. Knutsen, 1995).

Vanuit onze eigen theoretische invalshoek kunnen we echter extra
argumenten aanhalen om het gebruik van een links-rechts zelf-
plaatsingschaal te verantwoorden. In deze sectie zijn we geïnteresseerd
in het proces van ideologische identificatie, dat we omschreven als een
bijzondere categorie van vertoogverwerving. Ideologische identificatie
verwijst naar een proces dat geëxpliciteerde verantwoording mogelijk
maakt. Geëxpliciteerde verantwoording, als tegengesteld aan
vanzelfsprekende verantwoording, wordt gekenmerkt door een
uitdrukkelijke verwijzing naar begrippen en concepten die het
lidmaatschap met de ideologische gemeenschap symboliseren. De
begrippen ‘links’ en ‘rechts’ hebben een vrij lange geschiedenis en
vormen vanuit vertoogtheoretische overwegingen relevante indicatoren
bij de analyse van het burgerlijk individualisme. We verwachten dan ook
dat het burgerlijk individualisme positief gerelateerd is met een
ideologische identificatie met politiek rechts.

De respondenten uit het verkiezingsonderzoek (ISPO95) werden
gevraagd zichzelf te plaatsen op een politiek-ideologische as die loopt van
0 (links) tot 10 (rechts). Opvallend hierbij is het feit dat ruim 40 procent
van de respondenten15 zichzelf pal op het centrum plaatst (categorie 5).
In onderstaande analyse hebben we deze variabele gehercodeerd in drie
categorieën: links (categorie 0 t/m 4), centrum (categorie 5) en rechts
(categorie 6 t/m 10).

De resultaten liggen in de lijn van onze verwachtingen. De hoogste
score voor het geresigneerd instrumentalisme treffen we aan in de
centrum-categorie. Dit wijst mogelijk op het feit dat in bepaalde gevallen,
een centrum-zelfplaatsing is ingegeven door een afwezigheid van een
expliciet politiek-ideologisch project, wat overeenstemt met het beeld van
het geresigneerd instrumentalisme als projectloosheid. Verder valt op dat
de groep die zich links van het centrum plaatst, laag scoort op het

                                          
15 Precieze cijfers: 40.5% van de valid cases, 35.7% van de totale steekproef.
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geresigneerd instrumentalisme, terwijl de groep die zich rechts plaatst
gemiddeld scoort.

TABEL 11: LINKS-RECHTS ZELFIDENTIFICATIE NAAR GERESIGNEERD INSTRUMENTALISME EN

BURGERLIJK INDIVIDUALISME, MCA-ANALYSES MET CONTROLE NAAR SOCIALE

ACHTERGROND (ISPO95) 16

F1
geresigneerd
instrumen-

talisme

F2
burgerlijk

individualisme

bruto netto bruto netto

n

‘links’ -.26 -.17 -.31 -.30 453
‘centrum’ .22 .13 .03 .03 622
‘rechts’ -.04 -.01 .24 .23 510

ideologische
zelfplaatsing

eta/beta .20 .13 .22 .21
R2 .40 .10 1585

De groep met een rechtse zelfidentificatie scoort dicht bij het
bevolkingsgemiddelde op het geresigneerd instrumentalisme, en dit zou
wel eens het resultaat kunnen zijn van twee factoren met een
tegengesteld effect. Ten eerste is er de invloed van de aanwezigheid van
een ideologische profilering, wat vermoedelijk een dempend effect heeft
op het geresigneerd instrumentalisme. Maar liefst 40 procent van de
respondenten plaatst zich op het centrum, een keuze buiten dit centrum
veronderstelt dat men ‘kleur bekent’ en is wellicht indicatief voor een
ideologische betrokkenheid, die haaks staat op de projectloosheid die
typerend is voor het geresigneerd instrumentalisme. Dit sluit aan bij een
vorige bevinding, i.c. de vaststelling dat een identificatie met een
politieke partij, een dempend effect heeft op het geresigneerd
instrumentalisme. Ten tweede is er het Vlaams Blok, een partij met een
uitgesproken rechtse signatuur, waarvan het electoraat én de achterban
zeer hoog scoort op het geresigneerd instrumentalisme. Bijna de helft
van de Vlaams Blok kiezers (47.9 procent om precies te zijn) situeert
zichzelf rechts van het politieke centrum, daarmee vormen ze op het
terrein van de ideologische zelfidentificatie het meest rechtse
electoraat.17

                                          
16 Samenvatting van 2 MCA analyses. Controlevariabelen: onderwijsniveau,

beroep en inkomen (factoren), geslacht en leeftijd (covariaten).

17 Het percentage respondenten met een rechtse zelfomschrijving bedraagt voor
de andere electoraten (in dalende volgorde): CVP 43.2%, VLD 43.0%, VU
41.8%, Agalev 14.1%, SP 11.7%.
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De relatie tussen de ideologische zelfplaatsing en het burgerlijk
individualisme is in deze sectie echter van groter belang en ligt eveneens
in het verlengde van onze verwachtingen. De groep die zich links van het
centrum plaatst scoort laag, de centrum groep scoort gemiddeld en de
rechtse groep scoort hoog op het burgerlijk individualisme. Deze
verbanden zijn niet te verklaren vanuit socio-demografische
achtergrondvariabelen: de statistische controle laat de scores vrijwel
ongewijzigd. Hiermee krijgen we opnieuw een bevestiging van de
interpretatie van het burgerlijk individualisme als een vertoogrepertoire
dat gekenmerkt wordt door een reflexieve, geëxpliciteerde
verantwoording gelinkt aan een ideologische identificatie.

TABEL 12: LINKS-RECHTS ZELFIDENTIFICATIE NAAR CLUSTERGROEPEN, PERCENTAGES (ISPO95)
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PU
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TIE

‘links’ 24.6 21.2 24.8 17.6 21.6 48.5 27.6
‘centrum’ 48.4 51.5 42.7 45.3 36.0 26.7 40.1ideologische

zelfplaatsing
‘rechts’ 27.0 27.3 32.6 37.0 42.4 24.8 32.3

Het links-rechts onderscheid is het sterkst geprofileerd bij de twee
hoogopgeleide clustergroepen: de ‘linkse’ postmaterialisten versus de
‘rechtse’ gevestigde burgers. De hoogste proportie die zichzelf ‘links’
omschrijft vinden we bij de postmaterialisten (48.5 procent), de hoogste
proportie die zichzelf ‘rechts’ omschrijft vinden we bij de gevestigde
burgers (42.4 procent). Onder de postmaterialisten vinden we
daarenboven de kleinste proportie die zich identificeert met politiek
‘rechts’ (24.8 procent), alsook de kleinste proportie ‘centrum’ (26.7
procent). De op één na kleinste proportie ‘centrum’ vinden we bij de
gevestigde burgers. De twee hoogopgeleide groepen hebben dus minder
moeite om een ‘ideologisch kamp’ te kiezen langs één van de twee zijden
van de links-rechts tegenstelling, wat eveneens wijst op een relatief
scherpe ideologische profilering.

Bij de twee lager geschoolde groepen die respectievelijk laag en hoog
scoren op het burgerlijk individualisme, met name de traditionele
collectivisten en de petit-bourgeois groep, vinden we het links-rechts
onderscheid veel minder goed terug. De traditionele collectivisten blijken
geen geëxpliciteerde affiniteit te hebben met een linkse ideologie: slechts
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21.2 procent noemt zich links, tegenover een bevolkingsgemiddelde van
27.6 procent. Zij vormen de centrum-groep bij uitstek: meer dan de helft
van de respondenten plaatst zichzelf pal op het centrum (51.5 procent).
Dit stemt overeen met het partijpolitieke profiel van deze groep, te weten
een sterke band met de CVP en geen bijzondere affiniteit met de SP (cfr.
supra). De petit-bourgeois groep profileert zich wel als een rechtse, en
vooral als een anti-linkse groep. Met 37 procent die zich identificeert met
ideologisch ‘rechts’ zitten ze op de tweede plaats (na de gevestigde
burgers), en met slechts 17.6 procent die zichzelf als ‘links’ omschrijft
zijn ze het minst vertegenwoordigd in deze categorie. Ook dit is
compatibel met hun partijpolitiek profiel, te weten een band met de VLD
én het Vlaams Blok.

De geresigneerde instrumentalisten hebben een geëxpliciteerde
affiniteit met links noch rechts. Bijna de helft onder hen plaatst zich op
het centrum (48.4 procent). Dit ondersteunt onze assumptie dat een
centrum-zelfplaatsing in bepaalde gevallen is ingegeven door een
politiek-ideologische projectloosheid, veleer dan door een expliciete
identificatie met het politieke centrum.

De analyseresultaten ondersteunen de theoretische specificatie van
het burgerlijk individualisme als indicatie van een coherente en
zelfbewuste ‘ideologische identificatie’. Het is duidelijk gerelateerd met
sociaal-economische laissez-faire opinies, met een identificatie met
rechts-liberale politieke partijen, en met een zelfbewuste identificatie met
de rechterkant van het politieke spectrum. Het geresigneerd
instrumentalisme daarentegen, kan geïnterpreteerd worden als
uitdrukking van een ideologische resignatie en een gebrek aan een
politiek project.

7 Conclusies en nabeschouwingen

In deze paper hebben we de verantwoordingsstrategieën die aan het
utilitair individualisme ten grondslag liggen, in kaart gebracht. “Iedereen
moet eerst voor zichzelf zorgen”, “wat telt zijn geld en macht, de rest zijn
praatjes” , ... wat drijft mensen tot dergelijke uitspraken, en meer in het
bijzonder, welke soort van sociale verantwoording wordt hiermee
uitgedrukt? De analyse heeft aangetoond dat het utilitair
individualistisch vertoog vanuit twee verschillende vertoogrepertoires
moet worden begrepen, meerbepaald het geresigneerd instrumentalisme
en het burgerlijk individualisme.
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Het geresigneerd instrumentalisme wordt voornamelijk vertolkt door
sociaal kwetsbare groepen, meerbepaald laag opgeleiden, ouderen,
mensen uit lage inkomensgroepen en arbeiders. Het utilitair
individualisme maakt bij deze groep deel uit van een strategie gericht op
een instrumentele verantwoording van het handelen, waarbij
verwijzingen naar hogere streefdoelen, ethische maatstaven of
maatschappelijke projecten, als irrelevant terzijde worden geschoven.
Resignatie verwijst naar het opgeven van een ideologisch of
levensbeschouwelijk project, wat leidt tot het verlies van een morele
richtsnoer om het handelen op af te stemmen en zin te geven. Hierdoor
verliest men een gevoel van continuïteit, zodat de situatie die zich hier-
en-nu aandient de leidraad van het handelen wordt. De samenleving
krijgt hierdoor de status van een onvoorspelbare en onbeheersbare orde.
Het controleren van de situatie ‘hier-en-nu’ wordt een centrale
bekommernis, en deze bekommernis vormt de voedingsbodem van een
overlevingsethiek. Vanuit deze overlevingsethiek kan het
instrumentalisme van de verantwoording worden begrepen. Naarmate
men het gevoel heeft dat waarden, projecten en opvattingen over het
goede leven geen houvast bieden om keuzes te maken, aspiraties vorm te
geven en zich tegenover anderen te verantwoorden, zullen
evaluatiecriteria (goed/slecht) een amorele en puur instrumentele vorm
krijgen (sterk/zwak).

Het utilitair individualistisch vertoog past daarnaast ook in het
burgerlijk individualistisch verantwoordingsrepertoire. Het burgerlijk
individualisme is slechts zwak gerelateerd met socio-demografische
achtergrondvariabelen. Het eigen maken van dit repertoire gebeurt via
een bewuste en reflexieve ideologische identificatie en niet via een
vanzelfsprekende adaptatie aan bepaalde sociale condities. Het
burgerlijk individualisme is gericht op het verantwoorden van een
liberale sociaal-economische politiek (vrijemarktideologie). De overheid
moet zich volgens deze visie zo veel mogelijk afzijdig houden, om het
individuele initiatief van de burgers niet te hinderen. De kern van de
verantwoording draait rond een individuele prestatie-ethiek. Deze ethiek
koppelt verdiensten exclusief aan persoonlijke prestaties en verwerpt
privileges op basis van een toegeschreven status (bijvoorbeeld adellijke
titels). Mandeville formuleerde op het begin van de 18de eeuw reeds de
idee, dat een samenleving waarin iedereen de mogelijkheid krijgt zijn
persoonlijke belangen na te streven, de beste voorwaarden creëert voor
het algemene welzijn.
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Verantwoordingsrepertoires hebben een narratief karakter. Dit
betekent dat als we de betekenis van een verantwoordingsstrategie willen
begrijpen, we het verhaal moeten reconstrueren dat er aan ten grondslag
ligt. Met deze verhalen vertellen mensen in welke wereld ze leven en
welke plaats ze in die wereld bekleden. Op die manier pogen ze zin te
geven aan hun bestaan en verantwoorden ze hun aspiraties en
verwezenlijkingen.

Het verhaal dat de betekenisgevende achtergrond vormt van het
geresigneerd instrumentalisme, is dat van het verloren paradijs. De
samenleving is volgens dit tragische verhaal afgeweken van
oorspronkelijke idealen en motieven. Het tekort in de actuele
samenleving wordt gecontrasteerd met een geïdealiseerd beeld van het
verleden. De mens heeft volgens dit verhaal van nature belangstelling
voor zijn medemens, en kan pas echt gelukkig zijn als ook de anderen
gelukkig zijn. Deze natuurtoestand is echter drastisch verstoord. In de
actuele samenleving is het ‘ieder voor zich’ en draait alles rond geld en
macht. In tegenstelling tot het christelijke verhaal over de zondeval, is in
het verhaal van het geresigneerd instrumentalisme de eschatologische
plot vervaagd. De oorspronkelijke en nog steeds gewaardeerde waarden,
zoals solidariteit en naastenliefde, hebben hierdoor hun pertinentie en
relevantie in het alledaagse leven verloren. Het streven naar het
onmiddellijke eigenbelang krijgt tegen de achtergrond van dit verhaal
een imperatieve status (maar geenszins de status van moreel ideaal).
Men moet met andere woorden eerst voor zichzelf zorgen, men kan
immers op niemand anders rekenen behalve op zichzelf.

Het verhaal dat de betekenisgevende achtergrond vormt van het
burgerlijk individualisme, is dat van een samenleving die bestaat uit de
optelsom van vrije en onafhankelijke individuen, die rationeel hun
eigenbelang nastreven. Wil men in deze wereld iets bereiken, dan moet
men zich daar zelf voor inzetten. Hier situeert zich een cruciaal verschil
met het geresigneerd instrumentalisme. Het geresigneerd instrumen-
talisme plaatst het individualisme als tragisch en dwingend alternatief
voor de teloorgang van een ontologisch collectivisme, terwijl het
burgerlijk individualisme een ontologisch individualisme onderschrijft.

Het geresigneerd instrumentalisme situeert zich op de brokstukken
van liberale, sociaal-democratische en christen-democratische
bewegingen. De eschatologische uitkomsten die door deze bewegingen in
het vooruitzicht worden gesteld, zijn hier echter volkomen vervaagd. Het
geloof in het belang van arbeidzaamheid en individuele prestatie wordt
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niet ondersteund in het geloof in een vrij (-markt) samenleving, de
aanklacht van particuliere ongelijkheden en de verzuchting naar grotere
sociale gelijkheid wordt niet ondersteund door een consequent geloof in
sociaal-democratische (interventionistische) oplossingen en verzuch-
tingen naar onbaatzuchtige naastenliefde en samenwerking gaan hand
in hand met een cynische resignatie ten aanzien van deze principes.

De vraag die zich opdringt is waarom vooral lager opgeleiden vatbaar
zijn voor het geresigneerd instrumentalisme. Deze vaststelling moet
gelinkt worden met bredere maatschappelijke veranderingen van de
laatste decennia. Tengevolge tendensen zoals post-industrialisering,
globalisering, de onderwijsexpansie en de opkomst van de zogenaamde
kennismaatschappij, komen lager opgeleiden niet enkel in een sociaal-
economisch precaire, maar ook cultureel ondergedefinieerde positie
terecht. In het traditioneel burgerlijk script beschikten laaggeschoolde
arbeiders over een rol met een brede maatschappelijke erkenning. De
‘hardwerkende arbeider’ dankte zijn sociaal prestige door mee te werken
aan de uitbouw van de welvaartsmaatschappij (vgl. de Regt, 1984, Zweig,
1965 (1961)). De laatste decennia is dit burgerlijke script vervaagd. De
alternatieven zoals die door de nieuwe elite van de postindustriële
middenklasse worden gedefinieerd, blijven tot op heden weinig
toegankelijk voor lager opgeleiden. In deze ‘postmaterialistische’
alternatieven wordt immers sterk het accent gelegd op een aantal
reflexieve vermogens en cultureel kapitaal.

Laaggeschoolden ondervinden in de kennismaatschappij toenemende
moeilijkheden om hun persoonlijk levensverhaal te laten aansluiten bij
een collectief script. De maatschappij biedt dan nog weinig positieve
identificatiepunten aan, zodat deze wordt opgevat als een externe orde.
Sociale verantwoording neemt dan de vorm aan van een geresigneerd
instrumentalisme en is gericht op onmiddellijke zelfhandhaving. Dit wijst
op een gedesintegreerde vorm van verantwoording en op een gestoorde
reciprociteit. De tendensen van cynisme en maatschappelijk
ressentiment die we hier aantreffen, duiden op problemen van
maatschappelijke miskenning van bepaalde groepen en de gebrekkige
mogelijkheden die zij ervaren om een betekenisvolle en maatschappelijk
gewaardeerde sociale identiteit te ontplooien.
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Bijlage 1:  Schaalconstructies

We maken hoofdzakelijk gebruik van somschalen. De somschalen zijn gestandaardiseerd
van 0 (theoretisch minimum) tot 100 (theoretisch maximum). Tenzij anders vermeld,
konden de vragen beantwoord worden met behulp van vijf antwoordcategorieën. Deze
werden gehercodeerd als volgt: (0) helemaal niet akkoord; (1) niet akkoord; (2) noch eens,
noch oneens; (3) akkoord; (4) helemaal akkoord.

De somschalen werden als volgt geconstrueerd:

Somscore = ( ΣXi  / 4*n )  * 100

Hierin is: ΣXi  = som van alle itemscores

n = aantal items

Utilitair individualisme

• De mensheid, onze naaste, solidariteit, ..., wat een onzin allemaal, iedereen moet
eerst voor zichzelf zorgen en zijn belangen verdedigen

• Wat telt zijn geld en macht; de rest zijn praatjes

• Omdat men altijd water in zijn wijn moet doen als men met anderen omgaat, gaat een
mens best niet teveel met anderen om

• Het nastreven van je persoonlijk succes is belangrijker dan te zorgen voor een goede
verstandhouding met je medemensen

Cronbach alfa: .77.

Christen-democratisch collectivisme

• Ik voel me pas echt goed als ik me kan inzetten voor een gemeenschappelijk doel

• Men voelt zich pas echt gelukkig als men regelmatig iets voor anderen kan doen
zonder van hen iets terug te verwachten

• Van nature is de mens begaan met het welzijn van zijn medemens

• Wat telt in het leven is te voelen dat men niet alleen staat

Cronbach alfa .64

Sociaal-economische (of oude) breuklijn

Deze meetschaal is een korte versie van een schaal van C.P. Middendorp.

• De vakbonden moeten een veel hardere politiek voeren willen zij de belangen van de
werknemers werkelijk kunnen behartigen

• Arbeiders moeten nog steeds strijden voor een gelijkwaardige positie in de
maatschappij

• De klasseverschillen zouden kleiner moeten zijn dan nu

• De overheid moet tussenkomen om de verschillen tussen de inkomens te verkleinen



38

De richting van de schaal werd omgedraaid, zodat een lage score verwijst naar een
‘linkse’, en een hoge score naar een ‘rechtse’ positionering op deze breuklijn. Formule: -1
* (X – 100).

Cronbach alfa .70

Politieke machteloosheid (of politiek cynisme)

Voor de constructie van de schaal van politieke machteloosheid, zie Billiet en Loosveldt,
1998, p. 107 en 111.

• Gaan stemmen heeft geen zin, de partijen doen toch wat ze willen

• De politieke partijen zijn alleen maar geïnteresseerd in mijn stem en niet in mijn
mening

• Bij verkiezingen belooft de ene partij al meer dan de andere, maar uiteindelijk komt
daar weinig van terecht

• De politici hebben nooit geleerd om te luisteren naar mensen zoals ik

• De meeste politici beloven veel, maar ze doen niets

• Van zodra ze gekozen zijn, voelen de meeste politici zich te goed voor mensen zoals ik

Cronbach alfa .85

materialisme (versus postmaterialisme)

Deze meetschaal is een vertaling van de Ingelhart-index.

• Orde handhaven in het land*

• De mensen meer inspraak geven in de regeringsbeslissingen

• Prijsstijgingen tegengaan*

• De vrije meningsuiting beschermen

• Behouden van een hoge graad van economische groei*

• Het land verzekeren van een sterk leger*

• De mensen meer inspraak geven in beslissingen op het werk en in hun gemeente

• De leefomgeving van de mensen verbeteren

• Een stabiele economie behouden*

• Misdadigheid bestrijden*

• Een vriendelijkere en minder onpersoonlijke samenleving uitbouwen

• een samenleving uitbouwen waar ideeën belangrijker zijn dan geld

(* = materialistisch item)

De respondent werd gevraagd de vijf belangrijkste politieke doelstellingen aan te geven.
Hierdoor wijkt de operationalisering enigszins af van de andere schalen. We
construeerden een gestandaardiseerde schaal (0-100), door voor elke respondent het
percentage geselecteerde materialistische items te berekenen.
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Cognitieve deprivatie

De schaalconstructie is gebaseerd op het meetinstrument van Dierickx en Thijssen, 1998.

• De dingen zijn tegenwoordig zo ingewikkeld geworden dat ik niet meer weet wat ik
moet doen

• De dag van vandaag kan ik niet meer begrijpen wat er allemaal gaande is

• De dag van vandaag verandert alles zo snel dat ik niet goed meer weet hoe ik mij
moet gedragen

• Alles is tegenwoordig zo verwarrend dat ik echt niet meer weet hoe het nu eigenlijk
moet

Cronbach alfa .89

Economisch laissez-faire opinies

Deze schaal werd samengesteld door relevante items uit drie verschillende
vragenbatterijen samen te voegen, i.c. een vragenbatterij waarin gepeild wordt naar het
vertrouwen in instellingen, een vragenbatterij waarin gepeild wordt naar de mening ten
aanzien van een aantal onderwerpen die bij de voorgaande verkiezingen ter discussie
stonden en een vragenbatterij waarin de respondent zichzelf kan plaatsen op een
ideologische as.

Mits de antwoordcategorieën verschillen, alsook vanwege de sterk verschillende
hoofdcomponentenladingen (zie onderstaande tabel), construeren we geen gesommeerde
schaal, maar gebruiken we de hoofdcomponentenscore. De analyse toont één
hoofdcomponent met een eigenwaarde groter dan één (1,62), die 27,1 procent van de
variantie verklaart. Hieronder geven we voor elk item de hoofdcomponentenlading.

Kunt U voor elke van deze instellingen zeggen of U daar veel of weinig
vertrouwen in hebt? (5 antwoordcategorieën):
• Het patronaat
• De vakbonden

Discussieonderwerpen van de afgelopen verkiezingen (1995); bent U het
eens met (5 antwoordcategorieën):
• De sociale lasten op arbeid verminderen voor de werkgevers
• Delen van de sociale zekerheid privatiseren
• De loonindexering behouden

In de politiek zijn er verschillende opvattingen over de organisatie van de
economie. Sommigen vinden dat de ‘ondernemingen volledig vrij moeten
kunnen doen wat ze willen’, anderen vinden dat de ‘gemeenschap
toezicht moet houden op de ondernemingen’. Waar zoudt U zichzelf
plaatsen:
• 0= ‘ondernemingen volledig vrij / 10 = gemeenschap moet toezicht

houden

lading

.46
-.42

.61

.63
-.31

-.61
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Bijlage 2

TABEL 13: PAARSGEWIJZE VERGELIJKING VAN DE CLUSTERGROEPEN NAAR SOCIALE ACHTERGROND,

LOGISTISCHE REGRESSIES, ODD RATIO’S (ISPO95)

1
geres.
instr.

(n=259)

1
trad.

collect.
(n=275)

1
pragm.
modaal
(n=380)

1
petit

bourg.
(n=266)

1
gevest.
burger
(n=415)

opleiding laag 1.61
leeftijd (interval) 1.018

professional ns

bediende ns

zelfstandige ns

gesch. arb. ns

beroep

ong. arbeider 1.52
inkomen <75000 ns

0
trad.

collect.
(n=275)

geslacht man 1.23
R

2 = .164
opleiding laag 1.88 ns

leeftijd (interval) 1.042 1.019
professional ns ns

bediende .54 ns

zelfstandige ns ns

gesch. arb. ns ns

beroep

ong. arbeider 2.18 1.35
inkomen <75000 1.73 1.50

0
pragm.
modaal
(n=380)

geslacht man .79

R
2 = .415

.65

R
2 = .174

opleiding laag 1.46 ns .74
leeftijd (interval) ns ns .968

professional ns 1.80 ns

bediende (.64) ns ns

zelfstandige ns (.62) .51
gesch. arb. (1.67) (1.73) ns

beroep

ong. arbeider 1.51 ns ns

inkomen <75000 1.73 1.51 ns

0
petit

bourg.
(n=266)

geslacht man .79

R
2 = .178

.65

R
2 = .125

ns

R
2 = .152

opleiding laag 2.35 1.39 1.25 1.70
leeftijd (interval) 1.041 1.015 ns 1.030

professional ns ns .70 .50
bediende ns ns ns ns

zelfstandige ns .56 .51 ns

gesch. arb. ns ns (1.49) ns

beroep

ong. arbeider 2.76 1.65 ns 1.48
inkomen <75000 2.13 1.95 1.25 1.26

0
gevest.
burger
(n=415)

geslacht man .76

R
2 = .578

.65

R
2 = .319

ns

R
2 = .097

ns

R
2 = .281

opleiding laag 2.74 1.64 1.49 2.07 ns

leeftijd (interval) 1.050 1.025 ns 1.044 ns

professional .32 .59 .43 .30 .65
bediende .50 .70 ns ns ns

zelfstandige ns ns ns 1.87 1.80
gesch. arb. ns (1.73) 1.72 ns ns

beroep

ong. arbeider 4.13 2.36 1.57 1.82 ns

inkomen <75000 2.13 1.70 ns ns .83

0
post-

mater.
(n=401)

geslacht man .65

R
2 =  .698

.57

R
2 = .416

ns

R
2 = .177

ns

R
2 = .438

ns

R
2 = .066

ns niet significant (p<.05).

(value) significant .05<p<.10. Deze verlaging van de significantiedrempel wordt enkel toegepast
voor de beroepvariabele, vanwege de relatief kleine aantallen in elke categorie.
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TECHNISCHE FICHE BIJ DE LOGISTISCHE REGRESSIE

logistische regressieanalyses

• Aantal logistische regressies:
elke paarsgewijze combinatie uit de 6 clustergroepen.
⇒  ((6-1)*6)/2 = 15

• Afhankelijke variabele (dummy):
1 = lidmaatschap clustergroep uit respectievelijke kolom
0 = lidmaatschap clustergroep uit respectievelijke rij
(De respondenten die niet behoren tot één van de twee cluster-
groepen, worden uit de respectievelijke analyse weggelaten.)

• Onafhankelijke variabelen:
contrast = deviation.
parametercodering:

opleiding dichotome variabele
 1  = Laaggeschoold (max. lager secundair onderwijs)
-1 = Midden- en hooggeschoold

leeftijd: intervalvariabele
18 (min.)
79 (max.)
beroep (huidig of laatste beroep): nominale variabele met
6 categorieën. referentiecategorie: geen beroep
inkomen (gezinsinkomen) dichotome variabele:
 1 = laag inkomen (< 75000 BEF)
-1 = hoog inkomen (≥ 75000 BEF)

 geslacht dichotome variabele
 1 = man
-1 = vrouw

• Gerapporteerde parameters (SPSS-Inc., 1997)
Exp (B) odd ratio

Interpretatie van deze parameter: de kansfactor om tot de
clustergroep uit de respectievelijke kolom te behoren, bij
toename van de onafhankelijke variabele met een eenheid, na
controle voor de effecten van de overige onafhankelijke
variabelen

R2 Nagelkerke’s R2

Schatting van de proportie verklaarde variantie
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