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De vermeende politieke
losbandigheid van de
middenklasse
Er zijn steeds minder duidelijk banden aan te wijzen
tussen de economische positie en het stemgedrag van de
middenklasse. Nieuwe culturele tegenstellingen zijn van
toenemende invloed op de partijkeuze. De relaties tussen de
middengroepen en de politieke partijen zijn daarmee niet
losser, maar veelzijdiger geworden.
door Peter Achterberg & Dick Houtman
Peter Achterberg is onderzoeker aan de afdeling sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dick Houtman is hoogleraar cultuursociologie aan dezelfde
Universiteit Zij schreven met Anton Derks Farewell to the Leftist Working Class
(Transaction, 2008).

Een rechts stemmende middenklasse?
De politiek van westerse landen is sinds lange tijd georganiseerd langs
maatschappelijke breuklijnen, zoals religieuze, linguïstische, regionale of
etnische breuklijnen. Eén van die breuklijnen, misschien historisch gezien
wel de belangrijkste, is het klassenconflict. In elke moderne democratie,
zo betoogde Seymour Martin Lipset eerder al, wordt het klassenconflict in
principe uitgevochten via de stembus.1 Politieke partijen zijn georganiseerd langs de lijnen van het klassenconflict en trekken elk een eigen specifieke achterban. In deze zin is stemmen niets minder dan een voortzetting
van de klassenstrijd waarin het conflict over de verdeling van de middelen
wordt vertaald in vaste banden tussen klassenpositie en partijen. Linkse
partijen vertegenwoordigen de arbeidersklasse en streven naar sociaaleconomische veranderingen, rechtse partijen vertegenwoordigen de middenklasse en streven naar het consolideren van de economisch gunstige positie van de middenklasse. Daarom wordt vanouds gevonden dat arbeiders
vaker op een linkse partij stemmen en leden van de middenklasse vaker op
een rechtse partij.
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Echter, zoals Nieuwbeerta demonstreerde, dit patroon van een links
stemmende arbeidersklasse en een rechts stemmende middenklasse is in
veel westerse landen aan erosie onderhevig.2 Arbeiders stemmen steeds
meer op rechts, terwijl de middenklasse steeds minder op rechtse partijen
stemt. Brooks en Manza hebben daarnaast laten zien dat bepaalde segmenten binnen de middenklasse in vijftig jaar zijn verschoven van een bijna
geheel Republikeinse naar een Democratische stemvoorkeur3 — wat nog
maar eens aangeeft hoe de aloude banden tussen klasse enerzijds en stemgedrag anderzijds zijn veranderd.
Binnen Nederland zijn deze internationaal zo geroemde, maar inmiddels grotendeels tot het verleden horende banden tussen klasse en
stemgedrag, nooit echt sterk geweest. Mede door de sterke verzuiling die
Nederland zo lang kenmerkte hebben grote delen van de arbeiders- en
middenklassen op andere dan hun klassenpartijen gestemd. Toch wil dit
niet zeggen dat er in Nederland geen sprake is van typische klassenpartijen. Voor de arbeidersklasse bijvoorbeeld, wijst Robinson op de namen van
politieke partijen zoals de Labour Party in Groot-Brittannië en de Partij van
de Arbeid in Nederland die in hun naam appelleren aan arbeidersbelangen.4 Ook voor de middenklasse zijn er typische partijen die traditioneel
de belangen van de (iets) beter gesitueerden verdedigen. Zo wordt vanouds
in Nederland de VVD gezien als een partij met een achterban binnen de
middenklasse.
Toch zijn de banden tussen de middenklasse en de VVD niet sterk en
stemmen leden van de middenklasse ook dikwijls ter linker zijde (PvdA of
GroenLinks) of ter rechter zijde (voorheen LPF, tegenwoordig PVV en vermoedelijk Trots op Nederland) in plaats van op de traditionele middenklassenpartij. De vraag is dan ook of we dit versplinterde stemgedrag van de
middenklasse moeten interpreteren als politieke losbandigheid,5 en dat er
helemaal geen duurzame banden zijn te ontdekken tussen de middenklasse en de politieke partijen. Onze stelling is dat dit niet het geval is. We zetten daarom in deze bijdrage uiteen dat deze electorale versplintering van
de middenklasse het gevolg is van een nieuwe culturele polarisatie in de
politiek, die een ingrijpende transformatie van de politieke cultuur sinds
de jaren zestig en zeventig behelst, en die juist nieuwe electorale banden
met zich meebrengt.
Achtergrond — de politieke cultuur sinds de jaren zestig
Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is de politieke cultuur van de
meeste westerse landen, en dus ook van Nederland, sterk veranderd.
Terwijl in vroegere tijden de oplossing van het oude klassenconflict nog
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fier bovenaan de politieke agenda stond, kwamen er vanaf de jaren zestig
steeds meer nieuwe thema’s in de belangstelling te staan. Deze thema’s
kenmerkten zich volgens Inglehart door hun immateriële karakter en
waarin de roep om vergroting van individuele vrijheid en zelfbeschikking
centraal staat.6 Men wenste, kort samengevat, een verdergaande democratisering van de samenleving en het scheppen van ruimte voor identiteiten
die ooit als afwijkend werden beschouwd.7 In dit naar vrijheid en zelfbeschikking hunkerende culturele en politieke klimaat ontstonden de zogenoemde nieuwe sociale bewegingen, zoals de homobeweging, de kraakbeweging, de antipsychiatrie en de tweede golf van de vrouwenbeweging.8
Ze waren gericht op het verwerven van invloed op de politieke besluitvorming, en streefden ook naar maatschappelijke erkenning van niet-traditionele culturele identiteiten.9 Ze verschilden daarmee aanzienlijk van de
dominante sociale beweging van dat moment, de arbeidersbeweging, die
zich sterker op sociaaleconomische dan op sociaal-culturele kwesties richtte. Deze cultureel progressieve sociale bewegingen drukken sindsdien hun
stempel op het publieke discours, en worden politiek weerspiegeld door de
opkomst van nieuwlinkse partijen zoals PPR en PSP in Nederland, Les Verts
in Frankrijk en Die Grünen in Duitsland.10
De opkomst van dit nieuwlinkse klimaat heeft er op termijn toe geleid
dat een rechtse pendant zich ontwikkelde. Met een knipoog naar Ingleharts invloedrijke theorie over de nieuwlinkse stille revolutie, die zich
sinds de jaren zestig in westerse samenlevingen zou hebben voltrokken,
vraagt Ignazi aandacht voor een al even in het oog springende rechtspopulistische stille contrarevolutie.11
Sinds de jaren tachtig en negentig
kregen de nieuwlinkse partijen in
Er is sprake van een
tal van landen hun nieuwrechtse
nieuwe polarisering,
populistische tegenhangers met
waarin niet zozeer over de
partijen als Vlaams Blok (Vlaanoude klassenthema’s als
deren), Front National (Frankrijk),
FPÖ (Oostenrijk) en Dansk Folkeeconomische herverdeling
parti (Denemarken). Deze politieke
wordt getwist, maar juist over
partijen reflecteren ‘the demands
culturele thema’s
for identity (hence nationalism),
for homogeneity (hence xenophobia), and for order, hierarchy, and
strong leadership (hence authoritarianism)’.12 De opkomst van nieuwlinks
heeft geleid tot een tegenbeweging waarin gevoelens van onveiligheid en
onzekerheid zijn omgezet in een cultureel conservatieve agenda, waarin
sociale orde centraal staat en die in de politieke arena worden uitgedragen
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door nieuwrechts.13 Ook in Nederland is met de opkomst van Leefbaar Nederland, Lijst Pim Fortuyn, Partij voor de Vrijheid en Trots op Nederland
sprake van nieuwrechtse partijen waarin de nadruk op sociale orde en de
afwijzing van deviante leefvormen centraal staat, en is daarmee een directe
tegenhanger van de eerder gevormde nieuwlinkse partijen.
Kort samengevat is er in de nieuwe politieke cultuur sprake van een
nieuwe culturele polarisering, waarin niet zozeer over de oude klassenthema’s als economische herverdeling wordt getwist, maar juist over culturele thema’s. Ook binnen het electoraat is deze polarisering merkbaar
gaande. Figuur 1 laat zien hoe het Nederlandse electoraat in de loop van de
tijd van mening is gaan verschillen over oude en nieuwe thema’s.
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Bron: Culturele veranderingen in Nederland. Polarisering gemeten als standaarddeviatie per schaal. Schaal voor verschillen op culturele thema’s bestaat uit een verkorte versie van de F-schaal van Adorno et al. (1950) (6 items,
Cronbach’s alpha 0,71; N=12.757). Schaal voor verschillen op economische
thema’s bestaat uit vier items (Cronbach’s alpha 0,60; N=12.829).

Figuur 1 Polarisering over economische en culturele thema’s in
Nederland (1970-2000)
Hoewel recentere gegevens niet beschikbaar zijn, is in deze analyse nog de
periode na 2000 meegenomen. Toch kunnen we zonder deze periode, die
zo belangrijk is voor onze politieke cultuur en waarin nieuwrechts tot ontwikkeling is gekomen, drie conclusies trekken uit deze analyse. Ten eerste blijkt dat het Nederlandse publiek steeds minder van mening is gaan
verschillen over economische thema’s. Ten tweede blijkt dat het publiek
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steeds meer is gaan twisten over culturele thema’s. Ten derde blijkt dat,
hoewel deze dus afneemt, de mate van polarisering over economische thema’s nog altijd groter is dan die over culturele thema’s, maar wellicht is dit
in de periode van na 2000 veranderd. Hoe dan ook, in Nederland is sprake
van een ontwikkeling van een nieuwe politieke cultuur, waarin minder
over oude, economische ofwel klassengebonden thema’s wordt getwist en
meer over nieuwe, culturele thema’s.
Klassengebonden en cultuurgebonden politiek
Omdat er dus twee typen politiek zijn — oude klassenpolitiek en nieuwe
culturele politiek — is het de moeite waard om te onderzoeken hoe de
middenklasse hiermee is verbonden. De banden met de oude politiek zijn
betrekkelijk voor de hand liggend, want deze zijn gestoeld op de oude klassenverhoudingen zoals toegelicht in de inleiding. Leden van de middenklasse stemmen op een typische middenklassenpartij als de VVD, voornamelijk om hun gunstige sociaaleconomische positie te waarborgen. Dit in
tegenstelling tot stemmen op partijen die opkomen voor de belangen van
de economisch gezien minder gunstig gesitueerden. Anders gesteld, de
gegoede burgerij stemt nog altijd op oudrechts vanwege de belangen die
voortvloeien uit hun economische positie. Echter, deze klassengebonden
belangen spelen geen enkele rol als het gaat om stemmen op nieuwlinkse
en -rechtse partijen. Hierbij speelt niet de klassenpositie een doorslaggevende rol, maar de hoeveelheid cultureel kapitaal en de daarmee verbonden autoritaire waardeoriëntaties.
In Nederland staan bij de nieuwe culturele polarisatie dus vooral GroenLinks en LPF, later PVV, tegenover elkaar. Op de stelling dat GroenLinks de
afgelopen jaren de weinig kritische drager van het ideaal van een multiculturele samenleving is geweest, valt best wat af te dingen,14 maar buiten kijf
staat dat GroenLinks meer dan de andere linkse partijen heeft gepleit voor
respect voor culturele pluriformiteit en individuele vrijheid en heeft geageerd tegen de roep om meer sociale controle. Ook staat deze partij tegenover het CDA, dat met de sterke nadruk op normen en waarden een min of
meer veilige keuze is voor mensen die niet op nieuwrechtse partijen willen
stemmen, maar toch ook voor meer sociale orde zijn en tegen een doorgeschoten nadruk op individuele vrijheid en culturele diversiteit.
Het stemgedrag waartoe de nieuwe culturele polarisatie leidt, kwam
bij de Tweede Kamerverkiezingen van mei 2002 dan ook het duidelijkst
tot uitdrukking in het stemmen op GroenLinks en LPF. GroenLinks is een
partij met een achterban van vooral leden van de middenklasse, en ook de
LPF trok veel stemmen binnen deze klasse. Toch verschillen de achterban-
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nen van deze partijen fundamenteel van aard: naar gemiddeld opleidingsniveau, economisch én cultureel kapitaal. De achterban van GroenLinks
kenmerkt zich enerzijds als hoger opgeleide sociaal-culturele specialisten
met veel cultureel kapitaal, zoals architecten, maatschappelijk werkers,
leerkrachten, enz. De achterban van de LPF wordt meer gekenmerkt door
sociaaleconomische specialisten die niet per se over veel cultureel kapitaal
beschikken, zoals selfmade mensen, vastgoedmagnaten, makelaars en
managers in het bedrijfsleven. Deze twee achterbannen binnen de middenklasse verschillen dus naar inkomen en naar cultureel kapitaal.15 Waar
de achterban van GroenLinks grossiert in cultureel kapitaal en wat minder
inkomen heeft, grossieren delen van de achterban van de LPF in inkomen
en hebben ze wat minder cultureel kapitaal.
Ons recente onderzoek laat dan ook zien dat niet het inkomen, maar
juist het culturele kapitaal van doorslaggevend belang is voor een stem
op GroenLinks (nieuwlinks) of LPF (nieuwrechts).Waar laagopgeleiden en
mensen met weinig cultureel kapitaal bij deze verkiezingen op grond van
hun autoritaire opvattingen op de LPF stemden, leidden de afwijzende opvattingen van mensen met veel cultureel kapitaal en een hoog opleidingsniveau hen juist tot stemmen op GroenLinks.16 Of mensen uit de middenklasse dus stemmen op GroenLinks, LPF of CDA en in de toekomst PVV of
TON, kan dus vooral worden begrepen uit verschillen in cultureel kapitaal
en de hiermee verbonden autoritaire opvattingen.
De vermeende politieke losbandigheid van de middenklasse
We begonnen deze bijdrage dat het stempatroon van de middenklasse versplinterd is. Delen van de middenklasse stemmen op de VVD, GroenLinks
én op nieuwrechtse partijen. De vraag is altijd wat deze onduidelijke electorale banden tussen klasse en stemgedrag moeten betekenen. Sommige
wetenschappers, zoals Van der Eijk c.s., concluderen dat het wegblijven
van de duidelijke invloed van klasse op stemgedrag in feite betekent dat
er helemaal geen duurzame banden tussen groepen in de samenleving en
stemgedrag meer zullen zijn.17 In plaats daarvan wordt de politiek volgens
hen steeds minder voorspelbaar. In deze context stellen anderen ook wel
dat kiezers in toenemende mate fluid (vloeibaar), wobbling (dobberen) of
floating (zweven) zijn, en dat ze nu eindelijk hun stem kunnen uitbrengen
zonder rekening te houden met hun klassenpositie of enige andere positie.
Pakulski en Waters18 spreken dan ook wel over de opkomst van choice politics (keuzepolitiek). Kortom, politieke losbandigheid zou aan de orde van
de dag moeten zijn.
Dat de electorale voorkeur van de middenklasse zo is versplinterd, bete-
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kent volgens ons echter niet dat er geen duurzame banden bestaan tussen
segmenten van de middenklasse enerzijds en politieke partijen anderzijds. Vanwege hun gemiddeld gunstige economische positie ten opzichte
van anderen (uit de arbeidersklasse) kunnen zij VVD stemmen. Zij doen dat
vooral vanuit het idee dat er niet al te veel overheidsinterventie in de economie moet zijn en dat economische herverdeling niet al te ver moet worden doorgevoerd. Stemmen zij op nieuwe politieke partijen, dan komt dit
niet door hun gunstige economische positie, maar door verschillen in hun
culturele kapitaal. Mensen met weinig cultureel kapitaal en daarmee verbonden sterke voorkeur voor sociale orde stemmen dan op nieuwrechtse
partijen. Mensen met veel cultureel
kapitaal en een voorkeur voor een
De middenklasse is
grote mate van individuele vrijheid
en culturele diversiteit stemmen
economisch en cultureel
dan op nieuwlinkse partijen.
verbonden met verschillende
Dit alles impliceert dat veel leden
politieke partijen
van de middenklasse vanuit hun
gunstige economische positie geneigd zijn om VVD te stemmen en afhangend van de hoeveelheid cultureel
kapitaal geneigd zijn om GroenLinks, een nieuwrechtse partij of CDA te
stemmen. Dit komt dus niet doordat alle duurzame banden tussen de middenklasse en politiek zijn doorgesneden, maar juist doordat de middenklasse economisch en cultureel is verbonden met verschillende politieke
partijen. Gegeven de oude en nieuwe banden kunnen leden van de middenklasse dus stemmen op diverse politieke partijen. De middenklasse
kenmerkt zich dus niet door losbandigheid, maar juist door het tegenovergestelde: politieke veelbandigheid.
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