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BEPALING UIT HET REGLEMENT
Een werk, dat iemand in bruikleen
door hem in geen geval worden heeft, mag
uitgeleend.
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r.16 v.b. 107 i.r.
v. 106.
r.5 v.o. Mizruchi
i.p.v. Mizruchi.
r.3 v.b. hogerc i.
p.v. lagere.
voetnooL: r.3 v.c.
beverkt (negatief)
i.p.v. beperkt
voetnoot 2: r.2 v.
0. '(gering-)' verv
alt
r.1 v.o. hem i.p.v.
hen.
r.14 v.o. EDE i.n.v.
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AANVULLING OP ERRATA.
Bij F.J.

p.

Heunks, Alionatie

en stemgedrag.

9, r.13 v.b. freedom i.p.v. freemdom.

p. 20, r. 8 v.b. irenisch i.p.v. ironisch
p. 24, r. 6 v.o. douloureuses i.p.v. doulouresuses
p. 60, r.13 v.o. anomia bij mannen i.p.v. anomia
p. 68, item 7
awkward i.p.v. akward
p. 82, r. 6 v.0.

"social isolation" i.p.v.

"isolation"

p.103, r.10 v.b. leverde diverse i.p.v. leverde

p.199, r. 1 v.b. Projektieve vragen leidden dus i.p.V.
Zijn projektieve vragen leidden
p.222, r.10 v.b. andere,
i.p.v. andere
p.226, r.11 v.b. de i.p.v. deze
voortvloeien uit i.p.v. verloren zijn
p.236, r. 13/14 v.b.

gegaan als gevolg van
p.237, r. 9 v.b. gevoel i.p.v. geval
p.263, r. 5 v.b. 3 i.p.v. 2

p.265, r. 6 v.0. 50 i.p.v. 65
p.333, r.10 v.o. EMS i.p.v. ENS

STELLINGEN.
I.

Ontevredenheid over de maatschappelijke pobitie die men
inneemt hangt niet rechtstreeks samen met het feitelijk
nivo van die positie.
II.

De zo belangrijke samenwerking tussen beoefenaars van de
sociologie en van de psychologie kan een goede basis vinden in de bestudering van sociale grondhoudingen zoals

misantropie en dogmatisme, welke belangrijke achtergronden
vormen van tekort-ervaringen ten aanzien van bepaalde
sociale rollen en hun oorsprong kunnen vinden in de vroegste jeugdjaren (blijkens onderzoekingen door G.Reimanis,
E.Simpson en anderen).
III.

Er bestaan twee soorten van autoritair optreden, waarvan
er een is gegrondvest op zelfverzekerdheid en het andere
is bedoeld om op het eerste te lijken teneinde onzeker-

heid te verbergen (zie de faktor-analyse door Struening
en Richardson in in A.S.R. Vol. 30, p.774).
IV.

De gematigd linkse politieke partijen in Nederland (de
progressieve drie) hebben meer aantrekkingskracht op kiezers die wijziging wensen van het kiesstelsel dan op kiezers die ontevreden zijn over het overheidsbeleid. Dit in
tegenstelling tot de ekstreem-linkse partijen, die op beide
soorten kiezers ongeveer evenveel aantrekkingskracht uitoefenen.

V.

Het toepassen van partiole korrelaties kan, gezien de daar-

bij geldende veronderstellingen, behalve een verfijning ook
een vergroving betekenen in vergelijking met tabel-analyse,
zodat beide werkwijzen elkaar aanvullen.
VI.

Het tekort aan pleegouders voor oudere of gehandikapte kin-

deren, in tegenstelling tot het grote aanbod van adoptiefouders, wijst onder meer op een bezitsneiging ten aanzien
van kinderen.
VII.

Respondenten bij een enqu&te zouden zo snel mogelijk enige
resultaten van het betreffende onderzoek moeten verkrijgen.
Deze tegenprestatie in natura is niet alleen rechtvaardig,

maar ook van belang voor een goede verhouding tussen wetenschappelijke onderzoeksinstellingen en het publiek.
VIII.

Hoewel hoorzittingen met betrekking tot konkreet uitgewerkte
plannen weleens als het toppunt van demokratie worden beschouwd, is het zeer gewenst om (een representatieve steek-

proef van) de betrokken personen reeds bij het ontwerpen van
de plannen inspraak te verlenen.
IX.

De veel voorkomende en zeer verschillende overtredingen van
de officiole spellingsregels van de nederlandse taal hebben
geleid tot literaire anomie, welke in het beste geval uitloopt op individuele pogingen om een spelling te hanteren
welke het midden houdt tussen etymologische en fonetische
wenselijkheden.

Stellingen bij F.J. Heunks, Alidnatie en stemgedrag.
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VOORWOORD.

Dit boek bestaat uit een literatuurstudie waarin teorieon en
onderzoekingen inzake alionatie worden geordend, en een verslag van een empirisch onderzoek. De hypotesen welke uit de
literatuur voortvloeiden zijn in dat onderzoek geverifioerd.
Het boek is dan ook nogal omvangrijk geworden, waarvoor wij
ons verontschuldigen. Teorie en onderzoek zijn beide noodzakelijk. De lezer kan echter desgewenst een keuze maken.
De lezer van het onderzoeksgedeelte, hoofdstuk zes tot en met
acht, heeft het wellicht moeilijk vanwege de gedetailleerde

bespreking van instrumenten en resultaten die men daarin aantreft. Het diene hem echter tot troost dat juist aan dat gedeelte door vele personen met grote toewijding is meegewerkt.

Wij denken daarbij in de eerste plaats aan de duizenden met
wie een langdurig interview werd gehouden, aan de meer dan
honderd gemeente-ambtenaren die ons hielpen bij het verzamelen van de adressen van deze (steekproef van) nederlandse
kiesgerechtigden en aan de honderden enqudteurs die de interviews voerden.
Prof. Ph. Stouthard heeft niet alleen het initiatief genomen

tot dit onderzoek, hij heeft bovendien zorg gedragen voor een
aantal kontakten met nederlandse en buitenlandse politikologen

welke op verschillende wijzen voor dit onderzoek van belang
zijn geweest. Verder heeft hij voor ons een situatie weten te
handhaven van maksimale vrijheid en betrekkelijk veel beschikbare tijd voor dit onderzoek. In de laatste fase heeft hij het
onderzoeksverslag nauwkeurig van kommentaar voorzien.
Wat betreft de buitenlandse kontakten moet vooral worden ge-

noemd de samenwerking met het Survey Research Center in Ann

Arbor (U.S.A.). Prof.

W.

Miller en Prof. G. Rusk hebben vele

uren met ons besteed om de materiaalverzameling voor dit onderzoek te koordineren met die voor de van hun zijde ingebrachte
..

'Representation Study'.
De 'participatie-studie' van prof. H. Daalder en drs. H. Molle-

man van de Rijksuniversiteit in Leiden bracht met zich mee
dat ook met hen beiden regelmatig en op zeer prettige wijze

werd samengewerkt. Dit geheel van onderzoekingen werd mede mo-

- XII -

gelijk gemaakt door een subsidie van de Nederlandse Organisatie
voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzook (nr. 43-9).

Wij denken verder met plezier terug aan de samenwerking met de
heer H.Neijsen en andere staffunktionarissen van Intomart,te
Hilversum, het 'buro dat de uitvoering van onze hoofdenqu6te

heeft verzorgd.Dank ook aan de vele kodeurs die hun best gedaan hebben om de onderzoeksgegevens ponsklaar te maken.
De heer A. Crawfurd is ons vervolgens zeer behulpzaam geweest

door zorg te dragen voor het ponsen. Het daarop volgende minitieuze en tijdrovende zuiveren van de gegevens is ons een stuk
lichter gemaakt door drs. J. Janssens. Hij had ook eerder al
geholpen bij de steekproeftrekking.

Tijdens de analyse van het onderzoeksmateriaal hebben wij regelmatig metodologische en komputer-technische adviezen en
bijstand kunnen verkrijgen van dr. E. Bijnen, drs. Th. van der

Net, drs. H. Zanders en de heer M. Geleyns. Wij hebben ons
soms verbaasd over hun geduld. Drs. Verschuren en drs. Denissen,
destijds stageaires, hebben elk een bijdrage geleverd tot het

onderzoek, waarvoor wij zeer erkentelijk zijn. Ook de bemanning
van het Rekencentrum willen wij noemen vanwege de souplesse die
zij zonodig wisten op te brengen.

Ofschoon vooral aan het empirisch onderzoek velen hun bijdrage
hebben gegeven, waarschijnlijk nog veel meer dan hiervoor werden
genoemd, kon ook de literatauratudie voor dit boek niet tot stand
komen zonder hulp van anderen. Zo zullen de dames en heren van
de biblioteek zich diverse golven van literatuuraanvragen herinneren, die overigens door hen met grote nauwkeurigheid werden
afgewerkt.

Daar wij ons soms even buiten het sociologisch terrein moesten
begeven, zijn wij erkentelijk voor de toewijding waarmee
prof. Fr. van den Burg, drs. J. van Dooren en drs. H. van Erp
bepaalde paragrafen hebben bekommentarieerd.

Tenslotte komen we bij hen die met het gehele boek sterk te maken hebben gehad. In de eerste plaats is dat prof. R. de Moor.
Het is een voorrecht een boek te schrijven en vervolgens aan
zijn kritiek prijs te geven. Toen het werk voltooid scheen, was
het in feite nog onverteerbaar. Hij heeft daarin veel verbete-
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ring gebracht door zijn suggesties ir.zake eenvoud van taal-

gebruik en opbouw. Wij denken ook graag terug aan de diskussies over bepaalde inhoudelijke facetten van het werk.
Mevr. J. Eltink-van der Linden heeft het geheel met grote
snelheid en ongelooflijke nauwkeurigheid 'in het net' getypt,

gereed om overgeleverd te worden aan de vaardige handen van
de hogeschooldrukkerij. Wij hadden het niet beter kunnen treffen.

Tenslotte dank ik ook mijn vrouw, niet zozeer omdat zij wel-

eens insprong met het aanleggen van literatuurkaartjes en
dergelijke, maar vooral omdat zij het enerzijds mogelijk maakte dat ik mij de afgelopen twee jaar vrijwel onophoudelijk kon
terugtrekken op de zolderkamer en zij mij anderzijds toch met
beide benen op de grond deed staan door mij zoveel mogelijk te
betrekken in het dagelijkse leven met haar en de kinderen.

'Si l'id6e d'alidnation appelle finalement
celle de la v&rit&, c'est 8 condition
de trouver son contenu proprement
sociologique'

Claude Lefort (p. 54)

-1-

HOOFDSTUK

1

HET BEGRIP ALIENATIE

Inleiding

Wie het literatuurgebied van alionatie ofwel vervreemding
binnentreedt in de hoop daar verheldering te vinden van dit
zeer populaire en zelfs bijna tot passepartout geworden begrip,
komt enigszins bedrogen uit. Er is wel veel over geschreven,
maar vanuit zeer verschillende opvattingen, in velerlei bewoordingen en in toepassing op een grote diversiteit van onderwerpen. Zo kan het gaan om een proces van vervreemding, om

een feitelijke relatie van vervreemding of om een beleving van
een relatie als een van vervreemding. Het gaat daarbij echter
wel steeds om enigerlei gescheidenheid (Lachs, pp. 237-239).

Deze grondbetekenis van afstandelijkheid is gegeven met het
woord 'vreemd' (lat.: alienus) waarvan de term 'vervreemding'
ofwel 'alidnatie' is afgeleid.

Deze betekenis heeft het begrip alionatie in alle wetenschappen

waarin het wordt gebruikt en in alle toepassingsgebieden, en
dat zijn er vele. Marx alleen al paste het begrip toe op zowel
de religieuze als de filosofische, de sociale, de politieke
en de ekonomische werkelijkheid (Calvez; Popitz, 1953). Het is

voorts nog toegepast in het recht, de psychologie, de psychiatrie, enz. Vrijwel altijd gaat het daarbij echter om iets betreffende de mens, al dan niet in de hoedanigheid van werknemer, migrant, artist, vrouw, bejaarde, jongere, konsument,
t.v.-kijker, niet-stemmer, stemmer, pationt, gevangene, zelf-

moordenaar, neger, gehandikapte, zwerver, enz. (Josephson en
Josephson, pp. 10-13) 1).
Een komplicerend element is nog dat de al dan niet gepretendeerde waardenvrijheid van de ene auteur staat tegenover de
al dan niet erkende waardengebondenheid van de andere. Een

1) In de door English en English onderscheiden statistische
versie van alionatie gaat het uiteraard niet om de mens. De
grondbetekenis van afstandelijkheid is echter eveneens te herkennen in deze 'coefficient of alienation' (k), welke een maat
is voor de afwijking van perfekte korrelatie (k

=1--2 ).
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soms impliciete assumptie is de 'ongezondheid' van het proces,
de relatie of de beleving van alionatie, ofwel de dysfunktio-

naliteit ervan (Lachs, pp. 239-242). Het lijkt ons in dit ver-

band van belang om aan te duiden van welke waarden het verdere
betoog zal uitgaan. Het is ons om niet meer of minder te doen
dan een met name sociologisch zo duidelijk mogelijk begrip, zo
goed mogelijk aansluitend bij het totaalbeeld dat de literatuur aangaande alionatie ons verschaft, met optimale mogelijkheden tot meetbaarheid.

In dit eerste hoofdstuk zal getracht worden de inhoud van het
begrip alionatie nader te bepalen door het in hun onderling

verband bestuderen van de vooral teoretische geschriften over
alionatie en daarmee samenhangende begrippen in verschillende
wetenschappen.
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Paragraaf

1

Het begrip alidnatie in de filosofie

De filosofie tot Marx

In de scholastische wijsbegeerte van de middeleeuwen werd de

mens gezien als een onderdeel, zij het een zeer belangrijk
onderdeel van de natuurlijke orde, waarin hem zijn plaats en
taak zonder meer duidelijk waren. De Renaissance-filosoof
Descartes plaatst de mens echter als verstand tegenover stof,
de mens is met zijn verstand de wereld de baas. De engelse

empiristen laten vervolgens de keerzijde zien van deze medaille. Zij stellen het primaat van stof over verstand, de mens is
een hulpeloos produkt van deze wereld.
Het tema van de zelfvervreemding ofwel de vraag 'In hoeverre

is de mens zichzelf?' is daarmee voorgoed aan de orde in de

westerse gedachtenwereld. Kant deed de eerste poging om dit
vervreemdingsgevaar te bezweren. Hij stelt zich teweer tegen
de materialistische mensopvatting van de engelse empiristen
en pleit opnieuw voor de autonomie van het verstand (= de
rede). Het gaat er niet om wat de rede gebiedt, maar om het
gebieden van de rede als zodanig. Deze vinding van Kant dient
om de autonomie van de mens te handhaven. Slechts plicht kan
de mens behoeden voor de heteronomie der neigingen, die de
rede van zichzelf 'vervreemdt' (Delfgaauw, 1954, deel II,
P. 104) 1)
Fichte vervolmaakte de door Kant gezochte syntese van de door

de wereld bepaalde mens en de door de mens bepaalde wereld.
Terwijl Kant nog een teruggreep deed naar het scholastische
ordebegrip, inzoverre hij de doelmatigheid zag als de syntese
tussen natuur en vrijheid, ging Fichte in zijn syntese meer
uit van de mens zelf. De menselijke vrijheid ontstaat bij hem

uit de reflektie op de bewustzijnsinhouden. Fichte heeft er

op gewezen 'dass der Mensch die Freiheit realisiert indem er
die Verfugungsgewalt Gber die ihm entglittenen Produkte seiner

eigenen SelbsttRtigkeit wieder erlangt' (Gehlen,1953,p.338). In
termen van een absurde bewustzijnsfilosofie vond hij het on1) Zie voor vervreemding bij Kant ook Bosman, pp. 4-5.

-4-

verdraaglijk 'dass im Bewusstsein unbewusste Prozesse vor sich
gehen, also Vorg nge ihr Wesen treiten, von denen das Ich gar
nichts weiss und deren Resultate er einfach vorgelegt erh lt'
(p.

339)

1)

. Schelling gaat op Fichte door, stellende 'so ist

das im Menschen sich selbst Bewusste und zu sich gekommene,
das aus der Selbstentfremdung wieder in sich, in sein Wesen
Zuruckgebrachte' (p. 341). Het bemeesteren bestaat dus uit het
bewust worden.
Hegel stelt dan zijn ene grote schema:

'das "Absolute" , die

"Idee" oder was immer, die sich in ihr Gegenteil entfremdet,

in ihr Aussersichsein Gbergeht und dann in einem irgendwie

historisch gedachten Prozess wieder zu sich kommt, sich
zuruck nimmt, zuruckholt auf einer hoheren Stufe der Freiheit
oder des Bewusstseins' (vgl. Freuds katarsis) (Gehlen, pp
341-342). In tegenstelling haast tot Fichte, die de wereld
slechts verdiskonteert in de vorm van vervreemde bewustzijnsinhouden, benadrukt Hegel de wereld als geobjektiveerde en
daarmee in eerste instantie vervreemde bewustzijnsinhouden.
'Hegel ziet de mens als een wezen dat zich door een dialectisch

proces van veruiterlijking en verinnerlijking heeft te verwerkelijken. Legt de mens zich neer bij het bereikte dan ontstaat vervreemding als een toestand van ondialectische stagnatie' (Beerling, 1964, p. 107). Veruiterlijking is noodzakelijk zelfvervreemding, men objektiveert zich in iets uiter-

lijks. Dit laatste kan op zijn beurt weer vreemd komen te
staan tegenover de mens (vervreemding). Verinnerlijking,

i.c. bewustwording van het eigene in de wereld brengt dan
weer de verzoening tot stand, de opheffing van de zelfvervreemding en in principe ook van de vervreemding ten aanzien

van de wereld, al wordt dit laatste door Hegel niet zo benadrukt.

Hoewel Hegel de wereld meer rechtstreeks dan Fichte in zijn
filosofie betrekt en voor de opheffing van de zelfvervreemding meer de reflektie op deze wereld nodig acht dan die op
daarvan afkomstige onbewuste bewustzijnsinhouden, heeft hij
nog met Fichte gemeen dat het hem hoofdzakelijk gaat om dit
1) 'In psychologischer Anwendung ist diese Fichtesen Formel
ohne dass jemand das bemerkt hHtte weltpopulHr geworden: in
Freud' (Gehlen, p. 340).
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zelfbewustzijn, om de door Descartes geponeerde en door Kant

beschermde eigenstandigheid van de menselijke geest. Hegel

trekt de lijn van zijn voorgangers door, onder eksplicitering
van de historische dimensie en het dialektisch moment. Met
zijn wereldomspannend wordingsproces van de 'Geist' of de
'Idee' is hij de voltooier van het Idealisme, maar breekt daar-

in tegelijk door naar het realisme. Zelf is hij daardoor eveneens een dialektisch scharnier in de geschiedenis van de filo-

sofie en legt dan ook de grondslag voor de realisten Feuerbach
en Marx. De dialektiek in zijn filosofie maakt het deze laatsten mogelijk om naast en tegelijk met de zelfvervreemding ook
de vervreemding van de buitenwereld te benadrukken.

Feuerbach zette de analyse van de vervreemdingsproblematiek
vooral voort ten aanzien van de religie en vormt dienaangaande
een schakel tussen Hegel en Marx, zoals we (in paragraaf 2)
nog zullen zien. Ook in andere opzichten is Feuerbach echter
een wegbereider van Marx, met name wat betreft zijn materialistisch standpunt en zijn maatschappij-kritische houding.
Evenals de andere jong- of links-Hegelianen miste hij in Hegels

systeem een praktische bruikbaarheid. De sereniteit van diens
filosofie verdraagt zich niet langer met de op springen staande
maatschappij. Onder invloed van de vrijheidsdrang van de franse
revolutie en de romantiek geven de links-Hegelianen een zekere

radikaliserende wending aan Hegels filosofie, zonder echter te
komen tot ingrijpen in de maatschappij. Men zocht de opheffing

van de vervreemding nog voornamelijk in bewustwording van het
vervreemde en in de juiste houding bij interindividuele kontakten. Vrede op aarde aan de mensen van goede wil. Maar dan
barst de bom bij Marx, die een konkrete schuldige weet aan te
wijzen voor de ineffektiviteit van dergelijke voorstellen.

De filosofie van Marx
De overeenkomst en tegelijk het grote verschil tussen Hegel
en Marx komt vooral tot uitdrukking in de behandeling van het

begrippenpaar 'EntRusserung' en 'Entfremdung'. Voor Hegel is

in deze processen eerst en vooral de 'Geist' werkzaam, die
er zich door verrijkt. De mens als 'Geist' uit zich in kultuur.
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De 'Geist' aktualiseert, objektiveert zich aldus. De mens
vervreemdt daardoor van zichzelf. 'Entfremdung' is dus het
wezen van de kultuur. Wordt de mens als 'Geist' zich hiervan

bewust, dat wil zeggen verinnerlijkt hij deze kultuur, dan

wordt de 'Entfremdung' opgeheven. Deze arbeid van de geest
vervangt Marx door de arbeid in het maatschappelijke produktieproces (vrij naar Banning, 1960, pp. 102-103).
Dit is meer dan een onschuldige toepassing van Hegels schema,

het is een materialisering ervan, een parafrase er op, de
'Geist' wordt er uit verwijderd. Marx bepaalt zijn positie met
de volgende woorden: 'Voor i.egel is het denkproces, dat hij
zelfs onder de naam "Idee" tot een zelfstandig subject maakt,

de demiurg (schepper, voortbrenger) van het werkelijke......
Bij mij is omgekeerd het ideole niets anders dan het in het

menselijk brein vertaalde en gewijzigde materiole' (slotwoord
van 'Das Kapital',2e uitgave, zie St6rig,deel II,p.224).

Daarvandaan heeft het begrippenpaar van veruiterlijking en vervreemding bij Marx dan ook een geheel eigen inhoud. Het is de

mens die zich, niet als 'Geist', maar vanuit een natuurlijke
behoeftenbevrediging veruiterlijkt in zijn arbeidsprodukten.
Daarmee is als zodanig een spontane zelfvervreemding gegeven,
zoals dat bij Hegel het geval is, maar in een kapitalistische

maatschappij waarin men gedwongen is zijn arbeidsprodukt te
verkopen aan een anonieme verbruiker wordt de zelfvervreemding
versterkt en definitief. De mens zou zichzelf kunnen zijn,
ware het niet dat hij in een kapitalistische maatschappij

leeft, die zijn kreaties en daarmee hemzelf tot koopwaar perverteert (zie onder meer Calvez, pp. 53, 390 en 621; Domenach,
p. 1061; Braybrooke, p. 327; M6szar6s, pp. 80-84).

Evenals bij Hegel ontstaat bij Marx door veruiterlijking
('Bildung', arbeid) een zelfvervreemding (van de eerste orde),
juist in het gestalte geven aan de wereld (het produkt). Dit

produkt nu treedt de mens niet alleen als iets zelfstandig
tegemoet, waardoor al een mogelijkheid bestaat van vervreem-

ding tussen de mens en zijn produkt, maar in het kader van
het kapitalistisch systeem krijgt het zelfs iets vijandigs dat
de mens overheerst. De band tussen de mens en zijn produkt
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(als iets van hemzelf) is gebroken. De mens is vervreemd van
zijn produkt en inzoverre ook van zichzelf, op een onherstel-

bare wijze, tenzij een verandering van het kapitalistisch
systeem plaats vindt (zie onder meer Storig, deel II, p. 225;.
In de volgende paragraaf zal nader worden ingegaan op de door
Marx aangewezen. maatschappelijke oorzaken van de zelfvervreem-

ding (van de tweede orde) en de vele andere daarmee gepaard

gaande vormen van vervreemding. Eerst geven wij echter nog
de nodige aandacht aan de behandeling van het begrip ali8natie
in de filosofie, met name in het existentialisme en in de
religieuze filosofie.

Het existentialisme

Marx en Kierkegaard stemmen minstens hierin met elkaar Ove:-

een dat zij in reaktie op Hegel, voor de zelfvervreemding van
de mens tengevolge van zijn veruiterlijking niet als oplossing

de verinnerlijking zien. Hoezeer ook beiden zich echter wat dat
betreft tegen Hegel afzetten, de door hen gepropageerde oplossingen zijn onderling volledig tegengesteld. Tegenover de
aardse, rationele en revolutionaire benadering door Marx,
staat de benadrukking van berusting en religieus geloof door
Kierkegaard.
Hegel meende met zijn systeem een definitieve syntese te hebben gegeven van de mens en zijn wereld, ondanks en tegelijk
dankzij de dialektische verhouding van veruiterlijking en

verinnerlijking. Marx heeft echter, met het oog op de kapitalistische maatschappelijke werkelijkheid, Hegels optimisme
gelogenstraft. Volgens hem ontstonden door de maatschappelijke
ontwikkeling breuken in het dialektische proces waar Hegel in
geloofde. De veruiterlijking bleek voor Marx zodanige maatschappelijke vormen aan te nemen dat de mens daardoor volledig werd vastgelegd, zodat hij alleen nog zijn hoop kan vestigen op de revolutie.

Kierkegaard en latere existentialisten hebben eveneens de
strijd aangebonden met Hegels optimisme. Niet alleen de illusie
van een syntese, maar bovendien het schermen met een systeem

-8-

werd overboord gezet

1)

. Gekonfronteerd met de grote mate
van zelfvervreemding van de mens in de realiteit, aksentueer-

den zij de grote tegenstelling tussen de persoon en de wereld.

Deze tegenstelling werd door hen grotendeels geaksepteerd.

Het geloof dat de mens maatschappelijk een bevredigende modus
vivendi zou kunnen vinden, werd verlaten. Er bleef de mens

weinig over dan in zijn individuele bestaan te pogen zichzelf
te zijn. De mens heeft tot taak, wil hij werkelijk mens zijn,
zich van zijn eigenheid bewust te worden en alle verantwoordelijkheid voor zijn daden zelf te dragen.
Niettemin is voor een werkelijk bestaan als mens vereist, dat
hij in de wereld staat. Hij zal met andere mensen samen moeten leven, zijn situatie moeten aksepteren en beleven. In een
konstante strijd met de zelfvervreemding, zal hij het vreemde
tegemoet moeten treden. Zijn vrijheid, zowel als zijn ordening
zal hij daar niet vinden, doch slechts bij zichzelf, en toch
kan hij om werkelijk te bestaan, zich niet onttrekken aan· de

buitenwereld. Hij is daarom gedoemd om te falen. Alleen zijn
God of zijn gelatenheid kunnen hem tot houvast dienen.
Het existentialisme onderstreept daarmee op zijn eigen manier
het probleem van de vervreemding. Het is een profetie van de
eeuwige vervreemding, niet meer gezien als een zichzelf opheffende dialektische beweging, zoals door Hegel, maar gezien
als een voortdurende centrifugale kracht, waardoor de vrije

persoon ten offer dreigt te vallen aan de maatschappij. Betekent dit geluid enerzijds een versterking van het standpunt
van die sociologen (zoals Marx), die de maatschappij vooral
zien als verstikking van de vrijheid, anderzijds is het een

domper op hun pogingen om bepaalde maatschappelijke oorzaken
van de vervreemding aan te wijzen en van hun hoop om deze te
overwinnen. 'Marxism links alienation to all systems of division
of labor which develop spontaneously within the setting of a
class society. Contemporary existentialism...... has a concept
of the world which makes alienation the fate of the majority
11 Volgens M&szards (pp. 96-97) had het systeem van Marx boven
dat van Hegel reeds als belangrijk voordeel dat het niet gesloten was maar open, doordat het bijvoorbeeld de geschiedenis
ziet als een steeds veranderend stelsel van voortschrijdende
menselijke zelfontplooiing (p. 118).
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of mankind' (Baerwald, p. 57).
Het is met name de niet te stuiten vertechnisering en daarmee

samenhangende sekularisering en materialisering van de maat-

schappij die Kierkegaard doet vrezen voor een toenemend zelfverlies van de daaraan participerende mens. Dit leidt tot wan-

hoop, angst en 'sickness unto death', waarvoor maar &6n oplossing is: identifikatie met God (Josephson en Josephson, p. 15).
Jaspers voegt er de burokratisering als oorzaak aan toe. Ook

voor Heidegger brengt de op zichzelf noodzakelijke maatschappij, een proces teweeg van kontinue alionatie, 'through which

people are deprived of the realization of their own unique
potentialities and in which they lose themselves, thereby
forfeiting their freemdom. It is true, of course, that Heidegger
believes that it is possible to achieve an authentic existence.
However, in the context of his philosophy this can be done

only if people can extricate themselves from their involvement
in the "we"
(Baerwald, p. 65; zie ook Schacht, pp. 197-206
en wat betreft Sartre, pp. 218-232).
De kritiek van het marxisme op de existentialisten bestaat
'

voornamelijk uit het punt dat zij niet diep genoeg graven bij
het zoeken naar de oorzaken en er daarom niet in slagen het
kapitalisme als schuldige aan te wijzen (Calvez, p. 51). Des-

ondanks vertoont het existentialisme zoals hierboven bleek,

duidelijke parallellen met het marxisme, evenals met Hegels
idee@nwereld.
De religieuze filosofie

De opvattingen van Kierkegaard, stichter van het religieus
existentialisme, zijn niet alleen te zien als een reaktie op

Hegel en Feuerbach, maar hebben ook hun eigen plaats in een
ontwikkeling van het begrip alionatie in de religieuze filosofie inzake de verhouding van de mens tot God. Er zijn in
wezen twee tradities te onderscheiden in dit denken, Oon waarbij alionatie betekent een scheiding van God (of zijn filosofisch ekwivalent), en 66n waarbij alionatie betekent een verliezen van zichzelf in het terug op zoek gaan naar God.

Het schijnt dat de term alionatie juist zijn vroegste oorsprongen
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heeft in deze tweede mystieke betekenis. Volgens Rotenstreich(1963,
werd de term alionatie door ae neo-platonikus Plotinus
p. 551)

overgenomen uit een tekst van Plato (waarin dan nog Socrates

aan het woord is). Plotinus geeft er de betekenis aan van een

opgaan van de menselijke ziel in zichzelf en daardoor in het

goddelijke. Ook Augustinus bedoelt volgens Rotenstreich met
de term 'alienatio mentis' een verheffing der zinnen, leidend
tot vereniging met God

1)

. Deze geestelijke ontvluchting uit
het wereldlijk bestaan wordt sinds de Reformatie, en wellicht
mede onder invloed van Hegel, in de teologie geen alidnatie

meer genoemd, hoogstens de ontvluchting juist uit de vervreemding. Voor Hegel immers is de mens in zijn wereldlijk bestaan
een veruiterlijking van de 'Geist', en als zodanig is de mens
reeds vervreemd van God„ Voorzover de mens vervolgens de vervreemde 'Geist' weer verinnerlijkt, wordt echter volgens Hegel

een vlucht ondoelmatig 2)
In de religieuze filosofie heeft het begrip alionatie sinds

de Verlichting aldus niet meer.de betekenis van een opgaan in
God, maar die van een scheiding van God, hoewel men van mening
blijft verschillen over de mate waarin en de wijze waarop die
scheiding is op te heffen. Hegel is in vergelijking met de fi1) Volgens Schacht zou de term 'alienatio mentis' steeds een
medische, later psychiatrische betekenis hebben gehad, aanduidende een toestand van bewusteloosheid of geestesziekte.
Schacht beroept zich daarvoor op de 'Middle English Dictionary'
(Schabht, pp. 2-3). Het is ons inziens overigens zeer wel mogelijk dat de mystieke verheffing der zinnen onder invloed van
de Verlichting geleidelijk meer als verlies van zinnen of als
waanzin is beschouwd gaan worden.
2) Volgens Schacht gebruikt Hegel de term vervreemding voor
deze verinnerlijking evenzeer als voor de veruiterlijking van
de mens als 'Geist'. De mens als individu gaat door deze verinnerlijking ofwel overgave aan de kultuur over van een 'Fursichsein' tot een 'Ansichsein'. Schacht schrijft deze hantering
van de term vervreemding door Hegel toe aan beinvloeding door
onder meer Rousseau (vrijwillige vervreemding van vrijheid,
ofwel overgave aan de gemeenschap) (Schacht, pp. 30-64). Het is
echter opvallend dat deze door Schacht vooral als 'overgave'
en 'opgeven van eigen individualiteit' geziene verinnerlijking
omwille van herstel van eenheid, zo goed aansluit bij de bovengenoemde 'alienatio mentis' in zijn mystieke betekenis, welk
woordgebruik Schacht niet bekend blijkt te zijn, maar Hegel kende
het waarschijnlijk wel. Het zou zelfs Hegels bedoeling kunnen
zijn geweest aldus het horizontaal aspekt van de religie te benadrukken.
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losofie van zowel voor als na hem, vrij optimistisch ten aanzien van de verbondenheid van essentie en existentie. Tegen-

over de begrippen van 'het zijnde' in de griekse en vroegchristelijke wijsbegeerte, stond namelijk volgens Greene geen

daarvan afgeleid begrip van 'het niet-zijnde'. Het niet-zijnde
was meer de vorm of het tegendeel, dan de autentieke wederhelft

van het zijnde, welke laatste betekenis Hegel er aan gaf. Voor

Hegel zijn het de twee polen van het verdeelde zelf. Beide
zijn door het proces van ' Entdusserung' van de 'Geist'

zozeer

op elkaar betrokken dat geen van beide verwerpelijk is. Zo is

ook wel het begrip 'emanation' van Plotinus een voorloper van
Hegels 'Ent8usserung', maar dit proces van uitstroming van het
'Zijnde' in een meervoud van konkretiseringen, leidt slechts
tot wezens die vanwege hun inkarnatie als van een mindere soort
worden beschouwd. Ook het woord 'Ent usserung' zelf is afgeleid

van het Paulinische begrip 'ekenosen', door Luther vertaald
als 'hat sich selbst geHussert' en betrekking hebbend op het
proces van inkarnatie (Lichtheim, p. 264).
Deze verwerpelijkheid van het aardse bestaan, als scheiding

van het zijnde of van God, wordt ondanks Hegels pogingen tot
weerlegging ervan, door Kierkegaard weer beklemtoond. Hij bevindt zich hiermee in een lange christelijke traditie, die via

Augustinus, de middeleeuwse mystici en Luther ook uitkomt in
zijn pi8tistisch milieu. Hij verwerpt Hegels opvatting dat de
scheiding van God kan worden opgeheven door verinnerlijking

van het bestaan. Hij verwerpt dit wereldlijk bestaan en ziet
als enige mogelijkheid om de vervreemding van zichzelf en van
God op te heffen, de 'sprong van geloof' (Greene, p. 374).
Tillich is weer meer 'Diesseits', hoewel de konkrete existentiole mens volgens hem bijna onoverkomenlijk is vervreemd van
zijn essentiole wezen. 'Tillich suggests that man in essence
is a being who is united with God, with himself, and with his
world. But such a state is never actual; it is always only a

potentiality which is inevitably modified or distorted as it
is actualized in life'.....'in the very process of actualizing
himself, man loses his innocence'; in de bijbel gesymboliseerd
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door de zondeval (Hobart and Waine, po. 192-194). Maar er is
volgens Tillich een christelijke oplossing mogelijk voor de

vervreemding, waarbij 'the New Being' er voor in de plaats
1)
treedt (Schacht, pp. 215-218)

1) Van Dongen laat zich in zijn 'Vervreemding en Dienst',
waarin hij de konsekwenties trekt van het teologisch vervreemdingsbegrip voor de diakonale praktijk, onder meer inspireren
door Tillich, hoewel nog meer door de vooral praktisch gerichte (en in zoverre door de auteur met Marx vergeleken)
'vervreemdingsteoloog' Wichern.
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Paragraaf 2

Het begrip alionatie in de sociologie

Marx als socioloog

Marx vervangt de ontologische en 'idealistische' benadering
van Hegel door een sociologische en 'realistische' interpretatie van zijn waarnemingen. Dit is niet toevallig,aangezien
juist in zijn eeuw de maatschappij heringericht wordt op basis
van het individualisme. 'Marx kritiek op de burgermaatschappij

is kritiek op het individualisme als uiting van menselijke

vervreemding, als pervertering van de wezenlijke intermenselijke verhoudingen. De burgermaatschappij is een konglomeratie
van priv&-personen, waarvan de onderlinge relaties worden beheerst door de anonieme macht van de materiole produktieverhoudingen' (Kwee Swan Liat, p. 130).

In een tijd van bloei van het kapitalisme in Engeland en van

opkomend kapitalisme op het kontinent treffen hem als realist
de schrijnende sociale tegenstellingen in dit systeem. Met open

oog voor de werkelijkheid en met kennis van de ekonomie ontwaart hij de tegenstelling tussen de individualistische vrijheid en de broederschap, het falen van het bourgeois-ideaal
van de franse revolutie (St6rig, deel II, p. 225). Ook Hegel
was de knechtschap van de arbeider in de kapitalistische maatschappij niet ontgaan. Hegel berust echter in deze onrechtvaardigheid en maakt zich in zijn 'Rechtsphilosophie' vooral

bezorgd over de staatsgevaarlijke opstandige neigingen van een
deel der noodlijdende arbeiders, het 'P6bel'. Evenals Durkheim
na hem zal doen, ziet Hegel vooral heil in de morele beschutting die de 'Korporation' biedt. Deze vormt met de heiligheid
van het huwelijk 'die beiden Momente, um welche sich die
Desorganisation der burgerlichen Gesellschaft dreht ' (Popitz,
1953, p. 138). Marx echter werd in het geheel niet door de

feiten in verwarring gebracht, hij geeft ze een plaats in een
historisch-materialistische wereldbeschouwing.

Marx stelt in zijn 'die Deutsche Ideologie' dat de geschiedenis
in de eerste plaats een materialistische basis heeft. De mens
moet namelijk allereerst zijn natuurlijke behoeften bevredigen
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en daarvoor naar middelen zoeken. In het voor de voortplanting
noodzakelijke en daarmee voorgegevene sociale verband van het
gezin ontwikkelt zich juist vanuit de geslachtelijke verschillen de eerste arbeidsverdeling. Deze ontwikkelt zich steeds

verder omdat zij de behoeftenbevrediging bevordert. Wanneer

dan op een gegeven moment de kledingindustrie als eerste buiten
de proporties van het gezins- en gildeverband groeit, de handel
toeneemt en de konkurrentie opbloeit, ontstaat het kapitalisme.
Tussen de arbeid en de behoeftenbevrediging plaatsen zich de

markt, het geld en de ondernemer. De arbeider verkoopt zijn
produkten aan de ondernemer en koopt met het loon daarvoor anonieme produkten op de markt (Borkenau, pp. 52-60).

Voorzover de arbeider echter door gebrek aan eigen produktiemiddelen gedwongen is in dienst van een ander te arbeiden,
wordt zijn arbeid en daarmee hijzelf eveneens tot koopwaar.
Door de konkurrentie bij de afzet van produkten zijn dan steeds

meer handwerkslieden op deze markt machteloos en genoodzaakt
voor een ander te werken. 'Once commodity production has become
the universal mode, all of man's economic activities and
processes will center around it. Its mean feature, exchange
value, will reach out beyond the merely economic realm and
penetrate the whole of human existence' (Pappenheim, p. 85).
De mens wordt zelf koopwaar en ziet overal nog slechts de
ruilwaarde in. Hij vervreemdt van de volheid en rijkheid van

het leven. 'This loss of freedom - not as has often been

asserted, the inequality of salaries or the laborer's low
income - is Marx' deepest concern' (Pappenheim, p. 90).
Niettemin toont Marx in navolging van Ricardo aan dat de ar-

beider voor zijn produkten slechts die beloning ontvangt die
hem noopt zijn aanbod van arbeid aan dezelfde ondernemer te
kontinuoren. Wat de ondernemer daarboven overhoudt aan opbrengst van deze arbeid, noemt Marx de meerwaarde, welke als
winst aan de ondernemer toevalt. Doordat de arbeid markwaar
geworden is, ontstaat dus ook de uitbuiting door de onder-

nemer. Maatschappelijk vindt men deze verhouding in de vorm
van een scherpe klassentegenstelling welke de samenleving
verscheurt in enerzijds de bezittende klasse en anderzijds
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het proletariaat.

Blijkt aldus vooral de arbeider het slachtoffer te zijn
van de vervreemding in de kapitalistische maatschappij, waar
immers zijn arbeidsprodukt, zijn arbeid zelf en zijn ekonomische en sociale positie geheel in handen zijn van vreemden, toch ontkomt ook de ondernemer niet aan de vervreemding. Ook hij ziet in de dingen vooral de ruilwaarde en

zijn medemensen als koopwaar. Juist zijn ekonomische macht en
de zorg om deze te handhaven of uit te breiden, doen hem vervreemden van het eigenlijk menselijke in zijn omgeving.
Wat bij Hegel nog een aksidentele stagnatie vormt van de dialektiek van veruiterlijking en bewustwording, doordat de arbeider
gespeend is van mogelijkheden tot 'Bildung', wordt aldus bij
Marx de totale degradatie van de mens in het vigerende ekono-

mische systeem. Het hele kapitalistische systeem is volgens
Marx doordrenkt van vervreemding aangezien de maatschappelijke

verhoudingen zich weerspiegelen in het recht en de politiek en
de hele kultuur. Bij het koncidntieus ontpellen van de uistruktuur van dit systeem (met een harde kern van ekonomische
vervreemding en suksessieve schillen van sociale, politieke,
filosofische en religieuze vormen van vervreemding) wordt
(Hegels) filosofie door Marx Telfs gezien als een der verhul-

lende lagen die de kern moeten toedekken. De kultuur is immers
slechts de bovenbouw van de kapitalistische maatschappij, het
opium voor het volk.
Ook de religie wordt door Marx gezien als een van het kapita-

lisme afgeleide vorm van vervreemding en wel als de uiterste
vorm daarvan. Als 'buitenste schil' vormde de religie voor Marx

tevens een startpunt bij zijn analyses, dit temeer omdat Feuerbach juist ten aanzien van de religie een radikale vervreem-

dingsteorie had opgesteld. Hegel zelf gaf eigenlijk reeds de
aanzet tot relativering van het christendom, inzoverre hij de
objektieve religie met leer, kultus, enzovoorts, 'das entfremdete Leben' (in: Theologische Jugendschrifte) en later 'der sich
entfremdete Geist' (in: Phaenomenologie des Geistes) noemde,

hoewel die overigens door een proces van bewustwording kon
worden verinnerlijkt tot een echte religieuze beleving (Banning.
1960, p. 102). Feuerbach echter zag de gehele religie als een
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vorm van vervreemding, zelfs als de kern ervan. 'The way to
overcome alienation was to bring the divine back into man, to

reintegrate himself through a religion of humanity, through
a religion of self-love' (D. Bell, 1959, p. 937). Zoals Hegel
de 'Geist' veilig wil stellen, zo is het Feuerbach te doen om

het recht van de materie van de mens; beide gaat het om het
gevaar van zelfvervreemding van de eigenlijke mens.
Dit materialisme van Feuerbach had een sterk seksueel aksent.
'Alienation in a philosophical sense, that is the denial of
the reality of the material world, was the consequence of the

religious alienation from sexuality' Feuer, p. 130). Deze dubbele tematiek van religie en seksualiteit komt ook voor bij de
andere links-Hegelianen en aanvankelijk ook bij Marx, als lid

van de groep. Later keert dit syndroom, steeds in reaktie op
de 'innerweltliche Ascese' (voornamelijk in het protestantisme)
terug bij Freud en Fromm. Een christelijke tegenhanger van
Feuerbach is later Kierkegaard, die zich evenals deze en als
Hegel zelf verzet tegen de vervreemding in de kerkelijke strukturen.

In hun eerste geschriften stonden Marx en Engels nog midden

in de links-Hegeliaanse tendens, 'regarded love, not work, as
the source of man's sense of reality' (Feuer, p. 133). Wel was

hun aandacht reeds toen, onder invloed van Ricardo en andere
engelse ekonomisten, gericht op de arbeid en de ekonomie.
'Political economy castrates both capitalists and working
men'.... 'Marx and Engels finally descarded the vocabulary of

the school, and spoke in the direct language of social realities
which needed no romantic metaphor'.... 'What emerged in Marx,
was a socialism, founded on agression, not on love' (Feuer,
p. 135; zie ook Richter, pp. 6, 7).
De in deze laatste citaten gesuggereerde tegenstelling tussen

de romantiek welke door Marx werd verlaten en de agressie,

kulminerend in revolutie door Marx gepredikt, vinden we echter
verenigd in het alternatief dat Marx zich vormde voor de zelf-

vervreemding in de kapitalistische maatschappij, namelijk dat
van de ongedeelde mens; zowel een verloren paradijs als een
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revolutionair doel. Marx was genoeg romantikus om inderdaad

te geloven in een verloren paradijs, 'an anterior stage when
men were not yet subjected to that alienation which the division
of labor, under capitalist exploitation, later imposed on them...
Even the Marxian critique of dehumanized proletarian existence...was foreshadowed in Schiller's remarks on the deadening and
soul-destroying effect of specialization' (Lichtheim, pp. 264265). Marx echter schreef de zelfvervreemding van de arbeider,

en zijn vervreemding van de natuur, toe aan de gehele maatschappij die op deze arbeidsverdeling was opgetrokken, en met name
aan de uitbuiting van de werknemer door de kapitalist. Zo is
er ook overeenkomst tussen Rousseau en Marx, wat betreft de

onder invloed van de maatschappij van zichzelf vervreemde mens
en de daaraan tegengestelde oorspronkelijke, ongedeelde mens.
'Just as Rousseau posited a noble savage who preceded civilization
and its ills, so the Marxist scheme of development begins with

the description of an golden age of innocence, primitive tribal
society' (A.G. Meyer, Marxism, 1963, geciteerd bij Richter,
P. 8)

1)

Marx was ook genoeg beInvloed door de Verlichting dat hij dit
verloren paradijs projekteerde in een sociale utopie (hetgeen
niet wegneemt dat hij realist genoeg was om een revolutie hiertoe noodzakelijk te achten). Nog acht jaar voor zijn dood
'He seemed to imagine that it was somehow possible in some
society to arrange things, that men would hunt in the morning,
fish in the afternoon, rear cattle in the evening and read

philosophy after dinner. Self-realization would be possible

only in such an enviroment'. (Richter, p. 8). De mens zal dan
weer een zijn met zijn soortwezen ('Gattungswesen'), de totale
mens zal weer terugkomen. Zoals reeds gezegd ziet Marx niet
zozeer de arbeidsverdeling op zichzelf als de hoofdschuldige
1) Rousseau gebruikt ook de term alionatie in de zin van afstaan aan een ander. In het kader van zijn kontraktteorie
veroordeelt hij evenals Marx na hem, het afstaan of de ali8natie van iemands vrijheid aan een ander individu (Schacht, p.11).
Hij komt hiertegen echter niet in aktie omdat hij nog te zeer
in de ban is van de voordelen van het kapitalistisch systeem.
Hij blijft steken in romantische nostalgie en moralistische
vermaningen tegen uitwassen (Moszards, pp. 52-60).
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van de zelfvervreemding en de daaruit voortvloeiende vormen
van vervreemding, maar met name de kapitalistische vorm van
arbeidsverdeling, het gereduceerd worden van de arbeidsprodukten tot koopwaar. Dit behoeft ook voor Marx niet te betekenen dat de ruilhandel in goederen in ere hersteld moet worden.

De technische voordelen van de arbeidsverdeling wil Marx niet
missen, er moet alleen voor worden gezorgd dat de arbeidsverdeling zo wordt getemperd dat niet langer het produkt de mens
overheerst, maar integendeel de mens bepaalt wat er met zijn
produkt gebeurt (L6with, p. 216) 1)

Aanvulling van Marx door Max Weber en anderen
Evenals Marx maar vanuit een ander gezichtspunt lokaliseerde
Simmel de ali@natie eerst in de industri@le maatschappij,
'which destroyed man's self-identity by dispersing him into

a cluster of separated roles. Later Simmel widened the concept
to see alienation as an ineluctable outcome between man's
creativity and the pressure of social institutions' (D. Bell,
1959, p. 946). 'Der einzelne Mensch begehrt ein Ganzes zu sein,

aber das grosse Ganze will ihm nur die Rolle eines Gliedes
gewRhren' (Simmel, geciteerd bij Beerling, 1964, deel I, p.
123). Deze zeer belangrijke visie van Simmel is enerzijds een

aanvulling op Marx voorzover niet alleen het ekonomisch systeem maar ook andere sociale instituties de menselijke zelfekspressie belemmeren. Anderzijds keert Simmel hiermee terug

tot de onontkoombaarheid van de zelfvervreemding. Er is niet
een bepaalde maatschappelijke institutie zoals het privo-eigendom van produktiemiddelen verantwoordelijk voor de vervreem-

ding. Overal waar een rol wordt opgelegd treedt de vervreemding op en is daarom onafwendbaar. Wat betreft die al of niet
afwendbaarheid blijft men na Simmel van mening verschillen,
maar de veelheid van de sociale oorzaken van vervreemding

1) De overheersing door het produkt uit zich onder meer in
het aankweken van pseudo-behoeften (zie Fromm, Mills, Galbraith).
De macht van de mens over zijn produkt kan zich uiten in participatie in planning en beleid (Braybrooke, p. 337; Petrovi6,
e.a. geciteerd bij Kaufman, 1965, pp. 150-152; Almasi).
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wordt door andere sociologen verder geanalyseerd.
Tonnies onderscheid tussen 'Gemeinsc.taft' en 'Gesellschaft'

wordt heden ten dage niet meer erkend als een zonder meer
bruikbaar onderscheid van de verschillende soorten groeperingen.

(Zie onder meer Pieper, p. 121). Bovendien wordt vaak verondersteld dat T6nnies de 'Gemeinschaft' als (verloren) ideaal be-

schouwt. De verdienste van het onderscheid ligt echter in de
aanduiding van een historisch onafwendbaar proces naar meer
ingewikkelde en minder persoonlijke samenlevingsvormen. Terwijl
Simmel ter korrektie van Marx de algemeenheid benadrukt van
de eeuwige tegenstelling tussen leven en vorm, welke tegenstelling steeds groter wordt, wijst T6nnies er op dat deze tegenstelling zich vooral voordoet in de in aantal en betekenis toe-

nemende 'gesellschaftliche' samenlevingsvormen. De 'gemeinschaftliche' verbanden hebben wanneer zij zich handhaven, hier
minder mee te maken.
In een 'Gemeinschaft' zijn de leden met elkaar verbonden als
volledige personen, meer dan als fragmentarische individuen.
Wie echter lid is van een 'Gesellschaft' is dit slechts met

een deel van zijn persoon, namelijk met dat deel dat overeenkomt met het specifieke doel van de betreffende organisatie.
In een 'Gemeinschaft' heerst voorts de 'Wesenwille', in een
'Gesellschaft' de 'KGrwille' ('kuren' = kiezen). 'Kurwille'
houdt de splitsing in van doeleinden en middelen. Beide feiten,

het slechts met een deel van zijn persoon deelnemen aan een
'Gesellschaft' en de indirektheid van dit deelnemen door de
scheiding van doeleinden en middelen, bevorderen de vervreem-

ding van de persoon van zichzelf, van zijn rol in de 'Gesellschaft', van zijn medeleden en van de 'Gesellschaft' (Pappenheim, pp. 64-73).

T6nnies geeft hiermee in zekere zin een syntese van Marx en
Simmel. Het kapitalisme is namelijk het prototype van de 'Gesellschaft'. Het bestrijkt in principe slechts het ekonomisch
aspekt van het leven en van de persoon, terwijl bovendien het
geld, de markt en de vrije ondernemer zich tussen doeleinden
en middelen plaatsen. Het begrip 'Gesellschaft' verwijst echter tegelijk naar alle andere vormen van fragmentarisch bestaan,

- 20-

naar de onvermijdelijke vervreemding die vastzit aan de institutionele rol.

Max Weber koppelde op zijn beurt de alionatie aan het begrip
burokratie. 'The drift of all society, said Weber, was toward
the creation of large-scale organization, hierarchically organized and centrally directed, in which the individual counted

for nought' (D. Bell, 1959, p. 949). Weber keert vanuit de

ironisch wetenschappelijke houding van T6nnies weer enigszins
terug tot de militante houding van Marx. Tegelijk benadrukt
hij meer de machteloosheid van de persoon in een burokratisch

systeem en de vervreemding ten aanzien van dit systeem, dan
de zelfvervreemding die daarmee gepaard gaat. 'Marx emphasis
upon the wage worker as being separated from the means of

production becomes, in Weber's perspective, merely one special
case of a universal trend. The modern soldier is equally
"separated" from the means of violence; the scientist from
the means of enquiry, and the civil servant from the means

of administration'(Gerth en Mills, p. 50, zie ook pp. 221224).

Hoewel zelf overtuigd van het nut van wetenschap, is Weber
bezorgd om de vervreemdingseffekten 1) die de wetenschap ver-

oorzaakt middels een vertechnisering en rationalisering van
het arbeidsmilieu. De werknemer in een burokratische omgeving
is niet in de eerste plaats machteloos door de hebzucht van

de kapitalist, maar door de beklemmende werking van de 'onschuldige' en zelfs noodzakelijke arbeidsprocedures. Weber
is dan ook niet op revolutie uit, deze is eenvoudig onmogelijk

zonder de wetenschappelijke klok terug te draaien. Bijna als
de latere existentialisten 'Weber believes in the human "hero"

who succeeds in living within the petrified system and yet
maintaining his integrity as a man' (Langslet, p. 8).
De 'Verapparatisierung' leidt bij Max Weber tot een 'stahlhartes
GehRuse' rond het menselijk bestaan, waarin alle macht aan het
individu ontnomen wordt en bovendien het persoonlijke element
1) 'Entzauberung' neemt bij Max Weber als sleutelwoord de
plaats in van 'Entfremdung' bij de jonge Marx en 'Ent usserung'
bij Hegel (Lichtheim, p. 267).
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zoveel mogelijk wordt ge limineerd. C.W. Mills heeft deze aspekten van de burokratie verder uitgewerkt (Power elite;
White Collar), maar met name heeft hij het element van vervreem-

ding hieruit naar voren gehaald. Hij spreekt van een 'personality market' die tot wantrouwen en zelfvervreemding leidt.
'Men are estranged from one another as each secretly tries
to make an instrument of the other, and in time a full circle

is made; one makes an instrument of himself, and is estranged
from it also' (Mills, 1951, p. 188).

De beschrijving die Whyte geeft van de 'organization man' klopt
grotendeels met Weber's 'hero'. De employ& die het best opgewassen is tegen de onpersoonlijkheid en machteloosheid van zijn
positie in de burokratie, is degene die zich goed bewust is
dat hij, wat betreft het ja-knikken niet gemakkelijk valt te

onderscheiden van zijn kollega's (Whyte, W.H., p. 15). Al zijn
kenmerken, zoals de 'Social Ethic', het streven naar 'belongingness' tesamen met de anderen ('togetherness') en zijn 'scientism',
zijn funktioneel voor zijn nietige positie. Ook Mills ziet bij-

voorbeeld 'scientism' als een ekskuus voor onpersoonlijkheid
en geborneerdheid, als een speciale vorm van retreatisme.
Ook Mannheim ging uit van de grote organisatorische eenheid,

de burokratie, om de problematiek van de vervreemding te verhelderen. Met behulp van het begrippenpaar van substantiole

versus funktionele rationaliteit, wellicht in navolging van
Tonnies' 'Wesenwille' versus 'Kurwille', benadrukt hij de gevaren van de onoverzichtelijkheid in een burokratie. Wanneer
de leden van een samenleving steeds meer worden georganiseerd
ten behoeve van het meest efficiont bereiken van doeleinden,
ofwel wanneer de funktionele rationaliteit toeneemt, is er een

gelijktijdige afneming van de 'capacity to act intelligently
in a given situation on the basis of one's own insight into
the interrelations of events' (Mannheim, 1940, p. 59). De toe-

neming van de funktionele rationaliteit, met zijn nadruk op
specialisatie en produktie, maakt de keuze tussen alternatieve
interpretaties moeilijk.

Terwijl Weber dus benadrukt dat de gemiddelde deelnemer aan
een grote organisatie slechts geringe beschikkingsmacht heeft,
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wijst Mannheim vooral op het geringe inzicht van het indivi-

du in de institutionele doeleinden en normen die hij als leidraad in zijn funktie nodig heeft. Op beide wijzen wordt het
individu belemmerd in zijn persoonlijk deelnemen aan het organisatorisch proces, met andere woorden hij vervreemdt daarvan

en voorzover zijn bestaan zich daarin afspeelt, vervreemdt
hij ook van zichzelf.
Een teorie die minder op bepaalde burokratieon gericht is maar
meer op de verzakelijking van het sociale leven in het algemeen,
is die van Freyer (beInvloed door Simmel en Max Weber). Zijn
begrip 'sekundair systeem' wordt door Thoenes (die zich in
deze vrij verwant voelt aan Freyer) samengevat als het in elkaar

passend geheel van instituties, dat het strukturele kader vormt,

waarbinnen de vaak overheersend geworden zakelijke kontakten
worden afgewikkeld (Thoenes, pp. 166-170). Een dergelijk systeem aanvaardt en respekteert de mens niet zoals hij is, maar

tast hem in tegendeel tot in zijn diepste wezen aan. Het is

tot in zijn elementen doorgestruktureerd, waarbij de elementen
vanuit het systeem (de instellingen) worden bepaald. Zo wordt

ook de mens bepaald door zijn plaats en funktie in het onpersoonlijke proces. Zijn persoonlijke aandriften kunnen dermate
worden beknot dat de mens vervreemdt van zichzelf. De aan het
beschavingsapparaat 'aangepaste' mens bestaat nog slechts sekundair, wordt massamens (Freyer, pp. 86-87, 215-216).

Durkheim
--------

Durkheim

1)

stelt nog meer dan Mannheim de normen en doeleinden

centraal. Overigens staat zijn sociologie enigszins buiten de
tot nu toe geschetste ontwikkeling van het sociologisch denken
over alionatie. Hij neemt evenals Marx de kapitalistische maatschappij als uitgangspunt. Beinvloed door Kant beschouwt hij
deze echter uit het gezichtspunt van de moraliteit en de maatschappelijke orde welke door het individualisme worden verstoord, terwijl Marx denkt in termen van onvrijheid en machte-

1) Durkheim besteedt weliswaar niet rechtstreeks aandacht aan
alionatie, maar zijn anomieteorie is van grote betekenis voor
de literatuur over, en de essentie van alionatie.
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loosheid. Hun gemeenschappelijkheid ligt vooral in beider be-

zorgdheid om de kapitalistische misstanden, waarvan de meest
in het oog lopende, namelijk de 'slavernij' van de fabrieksarbeider ook Durkheim niet kon ontgaan. Hij wijdt dan ook be-

halve aan het verschijnsel van 'anomische' ofwel ontregelde
arbeidsverdeling (waarop wij zo dadelijk terug komen) ruime

aandacht aan de dwangmatige arbeidsverdeling en beschouwt deze
beide als tegengestelde patologieon, ......'ce n'est pas assez

qu'il ait des rdgles; car, parfois, ce sont ces r@gles m&mes
qui sont la cause du mal. C'est ce qui arrive dans la guerre
de classe' (Durkheim, 1932, p. 327).

Volgens Durkheim ligt de oorzaak van de ontevredenheid der
lagere klassen in een oneerlijke ruil, een oneerlijk kontrakt,
als gevolg van ongelijke posities der kontraktanten. Daarom
moeten de absurde en immorele eksterieure krachten van de natuurlijke orde ondergeschikt worden gemaakt aan sociale krachten zoals sociale wetten. Dit zal echter slechts in een gelei-

delijke ontwikkeling kunnen plaatsvinden. In een evolutie van
de mens tot een meer sociaal wezen zal het mogelijk worden de

maatschappij te doen heersen over de natuur. In zijn oplossing
voor het probleem is Durkheim niet slechts, zoals hier blijkt,
volkomen tegengesteld aan Marx, maar keert hij bijna weer terug
tot de berusting van Hegel in zijn rechtsfilosofie, zij het

dan in de gedaante van een organicistische evolutie 8 la
Spencer

(Durkheim, 1932,

pp.

376-382).

Voor Durkheim is echter de sociale regulering niet slechts
een konditie voor menselijke vrijheid, maar met name nodig
om zichzelfs wille. DS misstand die hij in de hem omringende
maatschappij als centraal probleem zag was: 'L'Otat de dordgle1)
. Hobbes was
ment ou d'anomie....' (Durkheim, 1967, p. 281)
Durkheim reeds voorgegaan in een beschrijving van deze toestand

van ontregeld zijn, onder de naam van natuurlijke orde; een
beschrijving welke blijkens een artikel van Chazel (p. 151)

dermate in overeenstemming is met die van anomie door Durkheim,
dat diens originaliteit er door verbleekt.

1) Het woord anomie is daarbij het griekse ekwivalent voor
'zonder' (= a) 'wetten' (= nomos).
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In zijn 'De la division du travail social' stelt Durkheim dat
de arbeidsverdeling in de maatschapplj in een toestand van

anomie verkeert wanneer de betrekkingen tussen de organen er-

van niet zijn gereguleerd. Deze toestand komt voor in bizondere
situaties, zoals ekonomische krises en klassenstrijd, doordat

de betrokken partijen dan onvoldoende met elkaar in kontakt
treden. Men isoleert zich dan, houdt geen rekening met elkaar
en stelt zich niet op de hoogte van wat er plaats vindt in verwante specialisaties, zodat geen gereguleerde onderlinge betrekkingen bestaan. Stelling nemend tegen Comte, meent Durkheim
dat in normale situaties wel degelijk een solidariteit bestaat

tussen de diverse 'fonctions' in het 'organisme' van de arbeids-

verdeling, en dat van staatswege opgelegde regelingen daarom
onnatuurlijk zijn. De normale en natuurlijke solidariteit of
'consensus spontand des parties' staat borg voor een soepele

en gereglementeerde samenwerking tussen de deelnemers, in plaats
van anomie (1932, pp. 343-365).
Ook in 'Le Suicide' schrijft Durkheim het ontstaan van ano*ie

toe aan uitzonderlijke omstandigheden, nl. aan het bestaan

van een (ekonomische) krisissituatie, een verstoring van de
kollektieve orde. In de wereld van handel en industrie heerst
echter een chronische anomie. Deze laatste, reeds in 'De la
Division du travail social' beschreven anomie, en de oorzaak

daarvan, gelegen in de egocentriciteit van de partners, wordt
in 'Le Suicide' aldus als een minder tijdelijke toestand beschreven. Durkheim gaat wat dat betreft uit van het volgens
hem veld winnende individualistische materialisme. Hij verlegt

zijn aandacht naar de konjunkturele krisissituaties en spitst
zijn analyse daarop toe.
Durkheim konstateert een samengaan van zelfmoord en ekonomische
krises, ongeacht of dit 'crises heureuses' danwel 'crises

doulouresuses' zijn. Zowel plotselinge welvaart als verarming
betekenen een verstoring van het maatschappelijk evenwicht.

Het zijn dus deze verstoringen die met een toename van het
aantal zelfmoorden samengaan (1967, p. 271). Ter verklaring
daarvan maakt Durkheim eerst aannemelijk dat de individuele
mens onvoldoende in staat is zijn behoeftenbevrediging te be-
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teugelen. Alleen de maatschappij wordt voldoende gerespekteerd
om het individu hierin aan te vullen en te behoeden tegen

voortdurende ontevredenheid (pp. 274-279). De regulering van
ieders aspiraties door de maatschappij geraakt echter soms in
het ongerede, met name in ekonomische krisis-situaties.
In de ekonomische 'crises douloureuses' belanden velen in een

slechtere situatie dan voorheen. Het duurt dan enige tijd voor

de maatschappij er in slaagt hen genoegen te doen nemen met
hun geringer geworden mogelijkheden, hun aspiraties te doen
verlagen; 'leur 6ducation morale est A rdfaire'. In plotselinge

voorspoed, in 'crises heureuses' kunnen de maatstaven voor de
behoeftenbevrediging evenmin dezelfde blijven. De nieuwe maatstaven zijn echter niet duidelijk alvorens ieders maatschappelijke positie weer te onderkennen valt. Regulering is intussen

onmogelijk of gebrekkig, er is een toestand van anomie. Degenen
die plotselinge voorspoed ervaren schroeven hun aspiraties
zelfs zo op dat zij welke regulering dan ook moeilijk kunnen
aksepteren. De discipline ontbreekt daardoor juist wanneer die
het meest nodig is. 'L'&tat de d6reglement ou d'anomie est donc
encore renforcd....' (1967, pp. 280, 281).

Hetzelfde gebrek aan morele kracht, als gevolg van het veld
winnende individualistisch materialisme, is de oorzaak van de
chronische anomie in handel en industrie. De industrie is doel
op zichzelf geworden, in plaats van middel tot hoger doel (vgl.

Weber). De fysieke begeerten hebben er vrij spel. Religie en
staat die hen vroeger beteugelden, hebben het respekt verloren.
Het schijnt een soort heiligschennis hen in te dammen. 'C'est

pourquoi, mdme la roglementation purement utilitaire que le

monde industriel lui-m@me exergait sur eux, par l'intermgdiaire
des corporations, n'a pas r&ussi & se maintenir'. In dit laatste citaat geeft Durkheim eigenlijk een verdere (morele) achtergrond aan de door hem in 'De la division du travail social'
gekonstateerde anomie (1967, p. 284).
Voorts geeft Durkheim aan hoe vanuit de machteloosheid tot het

bereiken van gestelde doeleinden, de anomische zelfmoord voort-

komt. De onverzadigbaarheid van het industriole streven en de

opschroeving der verwachtingen in de 'crises heureuses' leiden
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tot vermoeidheid en ontgoocheling en daardoor tot een betrekkelijk groot aantal zelfmoorden (1967, pp. 281, 282, 286).
De lagere klassen hebben in dit verband het voordeel duidelijk

begrensd te zijn in hun mogelijkheden, zodat de uit ontgoocheling voortkomende zelfmoord volgens Durkheim waarschijnlijk
vooral zijn slachtoffers maakt in de hogere klassen. Omdat deze
zelfmoord wordt veroorzaakt door het niet langer gereguleerd
zijn van de aktiviteiten van de betrokkenen, wordt zij anomische zelfmoord genoemd; een nieuw type van zelfmoord , dat
overigens met de egoistische zelfmoord gemeen heeft dat de

maatschappij zich onvoldoende heeft gepresenteerd aan de betrokkenen, in het ene geval door de individuele begeerten geen
regelende beperking op te leggen, in het andere geval door onvoldoende kollektieve zingeving te verschaffen aan het leven
van de betrokkenen (1967, pp. 285-288).

Samengevat luidt de gedachtengang van Durkheim over anomie

-

als volgt. In de kapitalistische maatschappij leggen vele
mensen dermate de nadruk op geld, de ruilwaarde, de winst, hun
verdiensten, dat de moraal wordt ontkracht 1) . Dit gebeurt
zowel direkt als indirekt, waardoor een kumulatief effekt ont-

staat. Door het individualisme ontstaat het ekonomisch egoisme
(waardoor de moraal rechtstreeks wordt ontkracht). Vooral in

tijden van depressie en armoede en in tijden van grote voorspoed en winstmogelijkheden ('crises heureuses') beheerst het

ekonomisch principe dermate het gedrag dat men de maatschappelijke doeleinden en normen, die dienen ter korrektie van dit
principe, niet langer aanvaardt. Hetzelfde individualisme

ondermijnt door de schepping van het kapitalistisch systeem
ook de traditionele maatschappelijke strukturen zoals gezin,
kerk, staat, welke de moraal schraagden. Hierdoor ontstaat een

(indirekte) verzwakking van het niet-ekonomisch normengeheel.

Beide processen, het individueel verwerpen van niet-ekonomische
1) Opvallend is hier de parallel met Marx waar deze spreekt
over de 'vervreemding' tussen de verschillende wetenschappen,
zoals de ekonomie en de moraal (zie Moszards, pp. 100-103).
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doeleinden en normen en de algemene verzwakking daarvan door

de aantasting van de sociale struktu-en, die deze plachten te
ondersteunen, versterken elkaar. De individuele verwerping van
de normen tast de betekenis van de strukturen aan en de verzwakking van de sociale strukturen bevordert het individueel

verwerpen. Vooral in tijden van ekonomische hoogte- en diepte-

punten ontstaat zo een spiraalbeweging die tot zelfmoord kan
leiden, doordat men op een gegeven moment ekonomisch geschokt
wordt en dan de stabiliserende invloed van de moraal mist.
Het anomiebegrip in de latere literatuur

Anomie is blijkens het voorafgaande volgens Durkheim niets
meer of minder dan een gebrek aan regulering. In de weergave
van Durkheims anomiebegrip door verschillende auteurs wordt

hier weleens van afgeweken. Zelfs een autoriteit als de Grazia
heeft de neiging een aantal korrelaten van anomie op Odn hoop
te gooien met het verschijnsel zelf, zoals een gebrek aan solidariteit of aan gemeenschappelijke waarden of een gebrek
aan oriontatie (De Grazia, pp. XII, 4). Goddijn konstateert
dan ook dat in de werken van auteurs als De Grazia, anomie

een veelzinnige term is geworden welke dient ter aanduiding
van een krisisklimaat (1970, pp. 40-45). Het probleem van deze
begripsinhoud wordt in alle scherpte gesteld in een diskussie
tussen E.H. Powell en I. Cary-Lundberg, waarbij eerstgenoemde
van mening is dat anomie gelijkgesteld mag worden met 'meaninglessness'. Hij verwijt zijn opponente die vast wil houden aan

de begripsbepaling door Durkheim, een 'reification of the
word of Durkheim, which is quite alien to his spirit' (E.
Powell, 1959, pp. 252-253). M6t Goddijn (1970, p. 45) zijn

wij echter van mening dat de term anomie niet zo moet worden

uitgerekt dat zij inhouden dekt die reeds een andere naam
hebben.

Een ander diskussiepunt in de literatuur vormt de aard van de
normen die bij anomie in het ongerede raken. Olsen wijdt hier
een heel artikel aan en meent dat Durkheim in 'Le Suicide' het
oog heeft op morele normen en normatieve desintegratie, ter-

wijl in 'De la division du travail social' sprake is van pro-

- 28 -

cedurele regels en funktionele desintegratie. Voor dit laatste
zou Olsen dan niet de term anomie willen gebruiken, maar disharmonie ('discordance'). Afgezien van het nut dat het onderscheid tussen zuiver procedurele en zuiver morele normen heeft,

is hierboven al gebleken dat Durkheim in 'Le Suicide' beide

vernoemt als aspekten van onvoldoende regulering oftewel anomie, hetgeen naar het ons voorkomt de bruikbaarheid van dit
begrip ten goede komt.

Als teoretische onderscheiding met betrekking tot anomie moet
voorts worden genoemd het begrippenpaar van 'simple anomie'

versus 'acute anomie'. De Grazia hanteert deze begrippen als
fasen in het ontstaan van de door hem zo breed opgevatte ano-

mie ('ideological factors that weaken or destroy the bonds of
allegiance which make the political community').'Simple anomie'
is dan de psychologische neerslag van een konflikt tussen
'belief systems', bestaande uit een 'mental distress'.'Acute
anomie' is de angst welke gepaard gaat met de ineenstorting

van de betreffende ideologie. Respektievelijk dus dreigende
en feitelijke desoriontatie van het individu tengevolge van
kulturele desintegratie (pp. IX, 71, 74). Dus niet, zoals Merton konkludeert, een sociologisch naast een psychologisch
anomie-koncept (Merton, 1957, p. 163), waaruit al blijkt hoe

verwarrend dit begrippenpaar werkt, hoewel ook Merton weinig
heeft bijgedragen tot een beter begrip van anomie (H. Goddijn,
1970, pp· 41-43; Chazel, pp. 154-157) 1).

Met name Srole heeft aannemelijk gemaakt dat het begrip anomie
1) Aan het anomiebegrip bij Merton en Mizruchi zal de nodige
aandacht worden gegeven in hoofdstuk 2. Friedrich heeft enige
begrippen gekonstrueerd rond het anomiebegrip. Hij ziet 'disnomie' als toestand van tegenstrijdige ideologieon bij verschillende bevolkingsgroepen, en 'nomocracy' als het tegendeel
van anomie. Voorts wijst hij op de betekenis die een zekere
mate van anomie heeft voor de geleidelijke sociale verandering
(1963, pp. 144, 145, 614). Ook Yinger wijst op dit verband
tussen anomie en de fleksibiliteit van een samenleving (p. 173).
Shoham bepleit een weer in gebruik nemen van het begrip 'Accidia',
met als betekenis 'an individuals's breakdown of involvement
valuewise' (p. 123), met andere woorden het verwerpen van doeleinden. De begrippen alionatie en anomie zijn hem teveel gekoppeld aan deviant gedrag, accidia mist deze associatie met
gedrag (p. 125).
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verwant is aan het begrip alionatie. Hij stelt dat het begrip
anomie van Durkheim vaak te eng als een toestand van ontrege-

ling wordt opgevat. Anomie als ontkracht zijn van normen is
slechts Oon aspekt van een veel breder begrip 'anomia'. Deze
anomia is een kwestie van 'malintegration', welke 66n pool
vormt van een kontinuGm van meer tot minder integratie. 'Eunomia'
ofwel een 'ordered condition' vormt de tegenpool van anomia.
De desintegratie die met anomia is bedoeld, behoeft niet slechts

te worden opgevat als een toestand van een sociaal systeem,

maar kan ook worden gezien als de daarmee gepaard gaande desintegratie van de persoon ten opzichte van zijn sociale omgeving. Als nadere bepaling van deze laatste toestand gebruikt
Srole dan de termen 'self-to-others-distance' en 'self-toothers-alienation' tegenover eunomia als 'self-to-othersbelongingness' (Srole, 1956, pp. 709-712).

Srole stelt dus dat het wezenlijke van anomie een toestand

van desintegratie is, welke voor de persoon wordt gelijkgesteld met alionatie tegenover zijn sociale omgeving. Hij vindt

ook dat deze 'self-to-others-alienation' het gemeenschappelijk
element is in Durkheims definioring van anomie, egoisme,
altruisme en fatalisme als oorzaken van zelfmoord. Inderdaad

schijnt bij Durkheim anomie ook opgevat te mogen worden als
desintegratie. Hij stelt bijvoorbeeld: 'Si, dans tous les cas,

les fonctions ne concourent pas, c'est que leurs rapports ne
sont pas r6gl&s, la division du travail est anomique' (1 932,

p. 415). Anomie is daarbij dus een toestand van niet-geregelde
(arbeids)betrekkingen, terwijl deze weer gelijkgesteld is

aan het niet gekoordineerd zijn van funkties in een systeem.
Het gaat bij anomie dus volgens Durkheim inderdaad niet strikt
om het ontbreken of ontkracht zijn van normen, maar meer om

desorganisatie in het algemeen, om gebrek aan koordinatie ofwel aan integratie.

Ook Johnson maakt aannemelijk dat aan de term anomie of ontregeling door Durkheim dezelfde inhoud wordt meegegeven als
aan egoIsme of desintegratie (p. 883). Het enige verschil er

tussen is dus kennelijk het gezichtspunt, hetgeen bij ontregeling de normatieve ordening is en bij desintegratie de samen-
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hang van een systeem. Desintegratie is echter een wezenlijk
aspekt van anomie, zodat we mogen stellen dat anomie evenals
ali&natie voor de persoon betekent een desintegratie ten opzichte van zijn sociale omgeving. De door Durkheim gegeven
direkte oorzaken van deze desintegratie hebben alle te maken

met een gebrekkige regulering, welke in de verschillende door
Durkheim behandelde situaties ontbreekt, onduidelijk is of
wordt verworpen.

De erfgenamen van Marx en Durkheim

De gedachten van Marx over de vervreemding zijn niet alleen
door 'klassieke' sociologen, zoals Max Weber en Mannheim verder

ontwikkeld, ze zijn ook in hun oorspronkelijke vorm steeds
weer herhaald. Hierbij moet niet alleen worden gedacht aan het
marxistische kamp, waar bijvoorbeeld Luk&cs de alionatieteorie
van de jonge Marx rekonstrueerde voor diens 'Fruhschriften'

werden herontdekt. Ook bekende auteurs buiten het eigenlijke
marxisme sluiten zeer nauw bij Marx aan. Met name is dit het
geval met Fromm, Mills en Dahrendorf (waarvan vooral Fromm
bovendien via Freud door Marx werd beInvloed).
Ook Durkheim heeft school gemaakt met zijn anomiebegrip en

zijn uitgangspunt van de maatschappelijke ordening. Vooral de
funktionalisten in de sociologie, meer uitgaande van een be-

staande struktuur dan van de verandering daarin, sluiten graag
bij hem aan. Het standpunt dat de mens behalve behoefte aan
vrijheid ook behoefte aan orde, aan richtsnoer heeft, wordt

door Schaar vertegenwoordigd in zijn reaktie op Fromm, door
Parsons in zijn reaktie op Mills en door Gehlen in zijn tegenstelling tot Dahrendorf.
Horton beschrijft deze tegenstellingen als volgt 'Anomie is
basically an utopian concept of the political right'. 'Alionation
is an utopian concept of the politically left'. Toch is de
tegenstelling tussen de twee kampen zo te simplistisch getekend,
blijkt ook bij Horton. Door Durkheim en zijn erfgenamen is de

behoefte aan maatschappelijke orde niet hoofdzakelijk om zichzelfswille gesteld, maar ook uit bekommernis om de werkelijke
vrijheid van de mens die niet zonder orde kan. Durkheim be-
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treurde dan ook slechts het doorschieten van de vrijheid in
66n (de ekonomische) sektor, zonder dat zij wordt ingetoomd
door waarden en doeleinden uit andere sektoren van het leven.
Ook Schaar, Parsons en Gehlen benadrukken weliswaar de nood-

zaak van orde maar ten bate van de vrijheid. Hun reaktie op

de anarchistische utopie vervalt niet in het tegenovergestelde
uiterste. In tegenstelling tot Marx ziet Durkheim de noodzakelijke dualistische verhouding tussen mens en maatschappij. Het
pikante hiervan is dat Durkheim uiteindelijk dus tot een dia-

lektischer opvatting komt dan Marx. 'Freedom for Durkheim
does not end with constraint; freedom begins with constraint
over the conflicting passions of man. Alienation, as the

transcendance of society over particular men, is the condition
of morality' (p. 290).
Ook de erfgenamen van Durkheim zijn minder ekstreem dan hun
'marxistische' tegenpolen. 'Talcott Parsons probably comes
closest to Durkheim in asserting the functional need for
transcendent social control. His position is nowhere clearer
than when he is criticizing C.W. Mills, who approached a
selfstyled immanent interpretation of man and society' (Horton,

p. 291). Met deze immanentie is bedoeld dat de mens geen behoefte heeft aan een orde boven hem, maar zichzelf kan redden.
Duidelijker nog spreekt de korrigerende werking van de Durkheimianen waar Schaar zijn 'Escape from Authority' stelt tegenover Fromm's 'Escape from Freedom'.
Fromm meent dat 'The sickness of modern man is the sickness
of alienation'. 'By alienation is meant a mode of experience

in which the person experiences himself as alien. He has become
....estranged from himself'. In alle levenssferen 'man does
not experience himself as the active bearer of his own powers

and richness, but as an impoverished 'thing', dependent on
powers outside of himself, unto whom he has projected his
living substance' (1955, pp. 120, 124). Het is Fromm begonnen
om de geestelijke gezondheid, hij wil daarom dat de mens ongeremd kan leven. De maatschappij is pas gezond te noemen wanneer deze de voorwaarden schept voor het op produktieve wijze
bevredigen van de 'basic needs'. Het kapitalisme en het calvi-
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nisme hebben geleid tot de zelfvervreemding die onze maatschappij kenmerkt. De gehele maatschappelijke orde is daarom ver-

werpelijk. Bestaande instituties en tradities hebben geen waar-

de. De tendens tot burokratisering heeft de zelfvervreemding
nog versterkt. Wanneer de markt de mens tot zijn ruilwaarde
terugbracht, dan heeft de burokratie hem tot zijn manipuleerbaarheid gereduceerd.
De huidige mens is met dit al een angstig wezen geworden.

Steeds is hij overgeleverd aan een beoordeling. Minderwaardigheidsgevoelens, vrees om op te vallen en schuldgevoelens komen

daaruit voort. Terwijl hij echter duidelijk de oorzaak van deze
ellende in de maatschappij ziet, geeft Fromm als enige remedie
het onbeperkt vrij zijn. 'Fromm has given virtually no consideration to the problem of liberty on the social level..... as
a consequence of his thesis that truly productive men will

never harm each other' (Schaar, p. 162, voetnoot). Hij gelooft
onvoorwaardelijk in de herboren mens en veronderstelt dat deze

vanzelf een liefdevolle gemeenschap zal voortbrengen. Ordening
zal zeker nodig zijn, maar niet voor de mens als zodanig. Deze

heeft voldoende richtsnoer aan zijn 'werkelijk eigen geweten
en eigen idealen om de uit zijn specifieke persoonlijkheid
voortspruitende doeleinden tot uitdrukking te brengen' (Fromm,
1962, p. 199).

Schaar erkent de grote verdiensten van Fromm als profeet van

de demokratie. Fromm heeft gewezen op de nog voortdurende zelf-

vervreemding door het kapitalisme en op de toenemende gevaren
van de burokratisering en het funktioneel irrationalisme. Hij
heeft een syntese gegeven van Marx en Mannheim, toegespitst

op de huidige maatschappij. 'He liberates alienation from the
confinement of class analysis and discusses it under the con-

ditons of massness' (Schaar, p. 193). De waarschuwing van
Fromm is nuttig, zo ook zijn pleidooi voor de vrijheid, maar
volgens Schaar is hij tegelijk te optimistisch en te eenzijdig.
Fromm heeft volgens Schaar niet goed geluisterd naar de exis-

tentialisten. Deze immers hebben nog eens benadrukt dat de zelfvervreemding onvermijdelijk is, eenvoudig behoort tot 'la condition humaine'.'In the language of existentialism Fromm lacks
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the courage of despair' (p. 233).
Bovendien is Fromm eenzijdig door te stellen dat de vrijheid

wordt aangetast door irrationele autoriteit. 'In a sense'
zegt Schaar 'this is surely true. But it is not fundamental.
The fundamental trouble is not the presence of irrational

authority but the absence of all authority properly so called'.
Men will be ruled. The majority of men lack the power to form

their own conceptions of the real and the ideal. Therefore,
there must be guiding ideals and there must be uniform and
authoritative rules based on the guiding ideals' (p. 288).
Dit alles vereist weer leiders die de idealen vertegenwoordigen en de normen bepalen en sanktioneren.

Zo overtuigend als Fromm de zelfvervreemding door een tekort
aan vrijheid aantoont, zo duidelijk maakt schaar dat deze vrijheid weer wordt verlamd en de zelfvervreemding blijft gehand-

haafd, wanneer de mens geen richtsnoer heeft voor deze vrij-

heid. Dit richtsnoer zal volgens Schaar bovendien maatschappe-

lijke gestalte moeten hebben omdat de enkele mens het niet kan
scheppen en omdat het maatschappelijke reikwijdte moet hebben.

Zoals Fromm en Mills evenals Marx onderscheid maken tussen
'want' en 'real want', respektievelijk het streven naar een

konkreet doel en de ekspressie van de totale persoon, zo deelt
Dahrendorf de mens op in uiterlijk en innerlijk, oneigenlijk
en eigenlijk. Alweer dus een benadrukking van de vrijheid en
een zekere verachting van de ordening. Doen de termen eigenlijk en oneigenlijk aan Heidegger denken? Akkoord, ook deze
en andere existentialisten verfoeiden de ordening en beklem-

toonden de vrijheid. Zij zagen echter in dat aan ordening, aan
onvrijheid, aan zelfvervreemding niet is te ontkomen. Dahrendorf echter, geheel in de lijn van Marx en zijn erfgenamen,
wil dit niet erkennen. Hij laat tussen het eigenlijke en het

oneigenlijke een waterdicht schot zakken. 'Met andere woorden,
de hele sociale wereld of het hele 'zijn' komt als een uiter-

lijke, onvrijwillige en eigenlijk ongewenste maskerade te

staan tegenover wat voor het wezenlijke gehouden wordt'. 'Naar
de op Dahrendorf ten volle toepasselijke woorden van Plessner:
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"Der Abstand den die Rolle schaft.....ist der den Menschen
auszeichnende Umweg zum Mitmenschen, das Mittel seiner Unmittelbarkeit. Wer darin eine Selbstentfremdung sehen wollte,
verkent das menschliche Wesen"

'

(Beerling, 19645 pp. 166,167).

Uit vrees voor de door heersende instellingen absoluut vastgelegde mens maakt Dahrendorf de grondfout van ontkenning van
de dialektiek van veruiterlijking en verinnerlijking.
In beginsel staat Gehlen diametraal tegenover Dahrendorf.
'Als het nog niet vastgestelde wezen staat de mens aan levens-

gevaarlijke risiko's bloot die hij alleen elimineert door
handelende zelfbepaling, vormgeving, disciplinering, tucht'.
'De cultuur is zijn levensnoodzakelijke natuur' (Beerling,
1964, pp. 179, 185). Alleen dit hogere geeft de benodigde

stabiliteit. Dit vindt de mens echter niet in zichzelf maar in
de instituties. Als historisch wezen moet hij zich in principe
door de historisch gegroeide werkelijkheden (staat, familie,
ekonomische en juridische machten) laten 'konsumeren' (p. 191).
In archaische kulturen bestond volgens Gehlen door het ontbreken van alternatieven deze situatie. 'Deze toestand kwalificeert hij als "waardigheid" welke tegenwoordig ontbreekt

omdat "de subjecten" voortdurend tegen het institutionele
kader revolteren' (p. 193). Dan draait Gehlen echter wat bij
door te stellen dat de moderne instituties merendeels tot
doelorganisaties zijn verminderd die geen status 'in seinsmRssigen Sinne' meer verlenen, maar slechts rolstatus. Daarom
mag men zich nu niet meer aan de instituties uitleveren, zoals ook volledig subjektivisme nog steeds onverantwoord is
(p. 198). Gehlen nadert daarmee weer de dialektiek van ver-

uiterlijking en verinnerlijking hoewel hij het aksent legt
op de behoefte aan ordening.
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Paragraaf 3

Het begrip alionatie in de psychologie en
psychiatrie

Esych-019gle

Ook in de psychologie en de psychiatrie is vanzelfsprekend
aandacht gegeven aan de begrippen zelfvervreemding en vervreemding. lets van de bekommernis vanuit deze wetenschappen
om de geestelijke gezondheid van de mens zagen we bij de bespreking van de opvattingen van de psychiater Fromm. De nederlandse psycholoog Heymans schetste al in 1909 in zijn 'De
toekomstige eeuw der psychologie' de grote betekenis van een

aantal vormen van vervreemding en daarmee impliciet een soort
programma voor de psychologie en aanverwante wetenschappen.
De onsamenhangende, veelvuldige invloeden die de mens onder-

gaat in een komplekse wereld, waarin bovendien de tradities
en waarden onzekerder worden, maken hem (aldus Heymans) tot

een versnipperd wezen, dat daardoor vreemd komt te staan
tegenover zichzelf, tegenover zijn medemens die het produkt
is van even zo vele andere invloeden, en tegenover de waarden
zelf, de grond der dingen (pp. 10-14). Terwijl de problemen
die de mens met zichzelf heeft de meeste aandacht verkrijgen

van de psychiatrische studies inzake vervreemding, zo is vanuit de psychologie vooral aandacht besteed aan de medemenselijke aspekten van vervreemding.
Een eerste kristallisatiepunt in de psychologische literatuur
over sociale vormen van alionatie, ligt in de verbinding van

het begrip anomie (opgevat als een gemoedstoestand) met het
begrip 'social interest' van Adler. Mensen met 'social interest' 'consider themselves a part of the whole, are at home
on this earth and in this mankind' (Adler, geciteerd door

Ansbacher, p. 212). Na bestudering van Durkheim, Riesman en
vooral MacIver, konstateert Ansbacher dat het begrip anomie
zeer wel de 'mental disorder' beschrijft die het tegendeel
vormt van 'social interest'. Terwijl de sociologie echter
vooral sociale oorzaken ziet voor dit verschijnsel, gaat Adler
meer uit van (niet-erfelijke) oorzaken in de zich ontwikkelen-
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de persoonlijkheid (Ansbacher, pp. 212-214). Reimanis spint

de gedachten van Ansbacher verder uit, en ziet daarbij n6g
meer overeenkomst van 'lack of social interest' met Nettlers
alionatiebegrip (zie hoofdstuk 2)

1)

Ook Ziller legt een schakel tussen 'social interest' en de
begrippen anomie en alionatie. Hij is van mening dat 'low
self esteem', 'low social interest' en 'high self centrality'
de belangrijkste komponenten (= oorzaken) vormen van het ali@natie-syndroom. De persoon met deze drie eigenschappen mist

daarmee de 'guiding mechanisms' die nodig zijn om zijn omgeving te struktureren 'in terms of either a stable self orientation or a stable other orientation'. Daardoor ontwikkelen
zich bij hem gevoelens van 'meaninglessness, powerlessness
and normlessness' (vergelijk Seeman, zie hoofdstuk 2 hierna)
en zal hij dientengevolge de sociale omgeving ontwijken. Het

gevoel van hopeloosheid dat daarmee gepaard gaat, wordt door
Ziller alionatie genoemd. Gealioneerden worden gekenmerkt door

het feit dat zij niet worden geaksepteerd als leden van een
'significant subgroup' en zichzelf zien als 'unguided persons
in an unchartered environment s 2)

Een andere benadering van sociale vormen van alionatie zien

we bij Davids. Zijn alionatie-syndroom omvat als komponenten
'Pessimism, distrust, anxiety, egocentricity and resentment'
en lijkt daardoor inhoudelijk op de nog te bespreken benade1) Hij verifieert ook de zowel door Adler als door de Grazia
benadrukte samenhang tussen bepaalde ervaringen in de kindertijd en ' lack of social interest' ofwel 'anomie', met behulp
van de schaal van Srole (Davol en Reimanis,1959, pp.221-223;Reimanis). Hierop wordt nog nader teruggekomen bij de bespreking
van onderzoekingen met Srole's anomia-schaal (hoofdstuk 2,
paragraaf 1).
2) In een serie onderzoekingen toonde Ziller aan dat kinderen
met gedragsmoeilijkheden, neuro-psychiatrische pationten en
in zekere mate ook amerikaanse negerkinderen, gekenmerkt worden door de drie eerdergenoemde komponenten van alionatie
(p. 287).
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ring door Srole (hoofdstuk 2) 1).

Het belangwekkende van het werk van voorgaande auteurs voor
de socioloog bestaat naar onze mening vooral hierin, dat zij

een aantal persoonlijkheidskenmerken of ook wel bepaalde fasen
in psychische processen aanduiden, welke een beter begrip geven
van het ontstaan en de betekenis van sociale vormen van ver-

vreemding. De betekenis van studies als deze zou nog groter
zijn wanneer de gehanteerde begrippen wat meer toegespitst
zouden kunnen worden op bepaalde (sociale) situaties. Voor de
psycholoog is dit wellicht van minder belang, hij is slechts
bekommerd om de individuele geestelijke gezondheid van de
mens, zij het dan dat daarvoor een zekere mate van sociale integratie in enigerlei vorm van belang is.
Esychiat-rie

Deze sociale inbedding van de persoon kan echter op zichzelf
ook weer tever gaan, zozeer zelfs dat het uiterlijke, sociale
bestaan onpersoonlijk dreigt te worden of reeds is geworden.
Dit laatste verschijnsel zijn wij reeds eerder tegengekomen

in het begrip zelfvervreemding (Marx, Fromm), maar is uiteraard
ook weer de zorg van psychologen en psychiaters. Met name deze
laatsten worden in hun praktijk vaak gekonfronteerd met de
verdeelde persoon, het verdeelde zelf. Een 'original self'
tegenover een 'conventional or pseudo-self' (Fromm), een 'real
self' tegenover een 'idealized self-image' (Horney), een 'hidden self' tegenover een 'reified counterpart' (Schachtel)

2)

1) Deze komponenten vertoonden een aanzienlijke onderlinge korrelatie en hun somscore korreleerde bovendien zeer duidelijk
negatief met 'ego-sterkte' (een variabele die berustte op klinische interviews en auto-biografisch materiaal) (februari 1955).
Propper heeft een aantal onderzoekingen gedaan naar de praktische
betekenis van het door Davids ontworpen alionatie-syndroom. Hij
hanteerde daarbij voornamelijk projektie-testen en konstateerde
meer ali6natie bij 'academic underachievers' dan bij 'high
achievers', bij een konstanthouding van I.Q.-klasse (Propper
e.a.; Propper en Clark).
2) Schachtel behoort tot de nogal op zichzelf staande Horneyschool. 'The American Journal of Psycho-Analysis' publiseerde
van deze school een groot aantal artikelen over alienatie in
vol. 21, nr. 2, februari 1961. Zie voor een kritische bespreking hiervan, en van het gebruik van de term alionatie door
Horney (en ook Fromm) het boek van Schacht, pp. 115-152).
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Deze tegenstellingen nemen het als het ware op voor de oorspronkelijke mens, voor een autentieke wijze van leven, tegen-

over de door de maatschappij in zijn sociale rol versteende
mens. Erikson zoekt het ontstaan van het verdeelde zelf reeds
in de kindertijd, waar hij de 'ego-identity' belaagd ziet door

de direkte omgeving van het kind. De ironie wil dat volgens

de meer parsoniaans ingestelde Hobart het 'self' ofwel de
'core ego-attitudes', zoals ze in de kindertijd juist door de
direkte sociale omgeving werden gevormd (inprenting van religieuze waarden), tegenwoordig bedreigd worden door de ontmytologisering, hetgeen dan tot 'zelfvervreemding' aanleiding geeft.
Dit plaatst wel enige vraagtekens bij de eerder vermelde verheerlijkingen van het zogenaamde autentieke zelf (Hobart en
Warne, pp. 187-189)

1)

Afgezien van de wijze van ontstaan van het 'zelf' en de oorsprongen van zelfvervreemding, is er het probleem van de subjektieve beleving van het verdeelde zelf. Ook de eerder genoemde auteurs geven hier vanzelfsprekend aandacht aan. Zo spreekt
Horney met betrekking tot de neurotikus, over het gevoel niet

zijn eigen leven te leiden, het zich niet meer een organisch
geheel voelen. Volgens Fromm voelt de van zichzelf vervreemde

zich niet meer het centrum van de wereld, en de slaaf van zijn

daden. Hobart vat het proces van het ontstaan van vervreemdingsgevoelens als volgt samen: 'a feeling, whether correct or not,
that others "don't understand"; a resulting impaired ability
to communicate with others; and a deepening sense of social
isolation' (Hobart, p. 93).
Een en ander iets ruimer stellend zouden we kunnen zeggen dat
sociale vervreemding, zowel als zelfvervreemding, ontstaat doordat de persoon in de van hem verwachte roluitoefening misvattingen bespeurt over wie-hij-nou-eigenlijk-wel-is, vervolgens

op zoek gaat naar zijn eigenlijk zelf, en dit, mits hij het
1) Hobart heeft het hier dan nog slechts over de 'inner-directed'
persoonlijkheid; de 'other-directed' heeft volgens hem zelfs
nooit een sterk gevoel van zichzelf gehad, is het produkt van
zijn 'peer-groups', en geraakt op een zeker moment als gevolg
van een gefragmenteerd bestaan, in een vruchteloze speurtocht
naar zijn vermeende autentieke zelf.
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vindt, gaat verdedigen door zich niet langer meer met zijn rol
te identificeren, waardoor hij zich een zekere isolatie op de
hals haalt. Deze omschrijving van het vervreemdingsproces lijkt
ons zowel psychologisch als sociologisch verantwoord.
Wat de psychische zijde betreft zijn voorts met name de gedach-

ten van de psychiater Laing van belang, die vooral spreekt
vanuit zijn ervaringen met schizofrenen. Vele van de in zijn
case-studies beschreven personen ontdekten, na jarenlang een
bepaalde rol te hebben vervuld, geleidelijk aan dat zij eigenlijk anders zouden willen zijn, en gaan achter deze facade op
zoek naar hun innerlijke, ware zelf. Steeds meer van hun uiterlijke verschijning schrijven zij af, als zijnde een afgestorven, belichaamd, vals zelf. Dit uiterlijke zelf-systeem is voor
hen zinloos en onwerkelijk, een geprostitueerd zelf. Terwijl
de gezonde persoon zich ziet als een geintegreerd, vitaal, belichaamd zelf in konfrontatie met de ander, ziet de schizofreen

zijn lichaam en uiterlijk gedrag als behorend tot de wereld
van de ander. Bij de schizofreen treedt in de plaats van de kreatieve verhouding tot de ander een steriele interaktie, die uiterlijk normaal is en zeer plooibaar, maar vrij stereotiep,

met soms bizarre trekken (pp. 74-79, 94-97). We herkennen hierin duidelijk het door Merton gesignaleerde ritualisme als reaktie op 'anomie' (1957, pp. 184-187). Deze beschrijving door
Laing van het proces van zelfvervreemding dat aan de schizofrenie ten grondslag ligt, maakt duidelijk dat de zelfvervreem-

ding in eerste instantie bestaat uit de ontdekking,van zijn
'eigenlijke' zelf vervreemd te zijn, en geleidelijk overgaat
in een vervreemden van zijn 'andere' zelf, dat is geInkorporeerd in het rolgedrag.
De psychiater Ruitenbeek ziet behalve de vlucht in de schizofrenie, als reaktie op een (door 'societal anomie') dreigende
zelf-desintegratie, ook het manisch-depressieve syndroom als

een gevolg van een anomische situatie. In de beschrijving die
Ruitenbeek geeft van dit type pationt valt dan weer de konse-

kwent konformistische 'organization automaton' van Dubin te
herkennen (Ruitenbeek, p. 122; Dubin, p. 149). 'Societal anomie'
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ofwel desorganisatie van de maatschappij leidt aldus tot di-

verse vormen van desorganisatie van de persoonlijkheid, ofwel
'personal anomie' (Ruitenbeek, pp. 23-24). Tietz en Woods konstateren dan ook 'that a sense of alienation is a prominent
complaint in a wide variety of clinical entities' (p. 296).
Sociologisch interessanter dan de diverse psychotische eindfasen is echter de schizoide begintoestand, wanneer het indi-

vidu zich verward en hulpeloos voelt in een spanning tussen
konflikterende 'belief-systems', in een toestand verkeert van
'simple anomie' (De Grazia, pp. 71-72). Hij heeft dan immers
nog een aantal alternatieven ter beschikking. Ook Laing merkt
op dat een schizoide begintoestand kan leiden tot autentieke
vormen van vrijheid, macht en kreativiteit (p. 86). De dceigende desintegratie van de persoon wordt dan afgewend, hetzij door
een zich verregaand terugtrekken uit de konflikterende situa-

tie (b.v. de kunstenaar in een l'art pour l'art), hetzij door
innovatie of rebellie, waarbij men zijn persoonlijke streefsystemen tracht te verwezenlijken in alternatieve rollen.
Een alternatieve, niet tot innerlijke konflikten leidende rol
is ook mogelijk in het kader van een totalitaire beweging. Dit

is echter een schijnoplossing omdat daarbij de identifikatie
met de ideologie en de leider in de plaats treedt van werkelijke autenticiteit. Volgens Gabel is de schizofrenie hierbij

dan ook levensgroot aanwezig. 'Un schizofrdne dort en chacun
de nous; les totalitaires le r&veillent pour le mettre A leur
service. Tel est, A notre sens, l'essentiel des rapports g&n&raux de l'alienation et de l'esprit totalitaire' (1970, p. 27).
In dit verband is het door Etzioni gemaakte onderscheid relevant, 'one may refer to a social condition as: authentic, when

the appearance and the underlying structure are both responsive

to basic human needs; as alienating, when both the appearance

and the structure are unresponsive; and as inauthentic, when
the underlying structure is unresponsive but an institutional
/.

or symbolic front of responsiveness is maintained'(1968,p.8811.

De vierde door Etzioni genoemde mogelijkheid van 'an alienating
appearance covering a responsive reality' ofwel een 'latent
condition' heeft in de psychiatrische praktijk een plaats in-
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zoverre deze er op is gericht door herinterpretatie van het
'false self' te geraken tot een aanpassing aan de sociale rol,
met behoud van het 'authentic self'.

Bij wijze van konklusie kunnen we dan zeggen dat voor de di-

verse psychologische en psychiatrische benaderingen van het
begrip vervreemding, steeds weer parallellen te vinden zijn
in sociologische koncepties daaromtrent, en dat met name in
het schizoIde syndroom de vervreemding ten opzichte van een
bepaalde sociale rol samenvalt met mentale loskoppeling van
het 'valse zelf', ter opheffing van de zelfvervreemding.
Het begrip vervreemding in de psychiatrie, zoals daar zooven

op is ingegaan vertoonde voorts een opmerkelijke vergelijkbaarheid met het ekwivalent daarvan in de religieuze filosofie.
Stellen we maar eens naast elkaar de tweevoudigheid van het
menselijk bestaan als essentie en geinkarneerde existentie,
en het verdeelde zelf van de schizoied als een waar en een

belichaamd als zelf; of de reaktie hierop in de vorm van een
vlucht in het geloof tegenover een vlucht in de schizofrenie

of in de ideologie. Opnieuw zien we dan ook een sociologische
parallel van de persoon en zijn rol, waarin hij zelfvervreem-

ding ervaart, waarna hem onder meer de mogelijkheid open
staat van een retreatistische vlucht.
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Paragraaf 4

Voorlopige konklusies

Wanneer we de behandeling van het begrip alionatie en het

daarmee verwante begrip anomie overzien zoals die met name in
de sociologie en in de psychologie en psychiatrie plaats vindt,

dringt zich als hoofdtema op de spanning tussen vrijheid en
ordening. Vooral Marx en Max Weber, als we ons tot enkele
sociologen beperken, hebben vooral oog gehad voor tekorten

aan·vrijheid. Durkheim en Mannheim daarentegen wezen vooral
op tekorten aan orde. Zij allen tesamen hebben ons doen inzien dat vervreemding als desintegratie van de persoon ten opzichte van zijn sociale omgeving, veroorzaakt wordt door een
als onevenwichtig ervaren spanning tussen orde en vrijheid,
tussen enerzijds doeleinden en normen en anderzijds middelen.
Waarschijnlijk werkt zowel een tekort aan vrijheid of middelen, als een tekort aan orde ofwel aan doeleinden en normen,

vervreemding van de persoon ten opzichte van zijn omgeving
in de hand.
Beiderlei tekort kan nog op verschillende wijzen ontstaan.
Bij Durkheim zagen we een ontbreken van ordening, zowel als
onduidelijkheid daarvan als ook een niet aanvaarden daarvan,
als direkte oorzaak van anomie en alionatie. Bij Mannheim was

het met name de onduidelijkheid van de doeleinden en normen
in komplekse sociale systemen die de mens parten speelde.

Ook wanneer vervreemding ontstaat uit een tekort aan vrijheid,

kan men zich dezelfde drie oorzaken voorstellen, namelijk
het (objektief) ontbreken van de mogelijkheden, het (kognitief)
niet kennen daarvan of het (evaluatief) niet aanvaarden daarvan. Bij het kognitieve aspekt denken we aan Max Weber, en
bij het objektieve element meer aan Marx.

Het is alleszins begrijpelijk dat door de verschillende auteurs beurtelings wordt gewezen op de noodzaak van zowel orde

als vrijheid. De mens streeft steeds naar bevrediging van behoeften, met behulp van allerlei middelen. De doeleinden waarnaar hij streeft zijn enerzijds afhankelijk van deze middelen,

anderzijds worden de middelen deels bepaald door de doeleinden
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waar ze toe dienen. De normen hebben daarbij hun eigen specificerende betekenis. Deze gelijktijdlge op elkaar gerichte

processen van streven en geordend worden, vormen de kern van
het menselijk leven. Beide zijn nodig, streven vereist geordend worden, geordend worden veronderstelt streven. Het streven is hoofdzaak, het geordend worden is daartoe nodig.
De mens nu is zich van zichzelf bewust. Hij heeft een zekere

mate van zelfbeschikking veroverd op de natuur. Zijn streven
is daardoor gedeeltelijk kreatief ofwel vrij. Doordat hij zelf
doeleinden stelt bepaalt hij ook mede zijn eigen geordend

worden. Zijn zelfbeschikking is echter mogelijk gemaakt en
vergroot dank zij zijn sociale leven. Bijna zijn gehele leven
speelt zich dan ook af in sociale vormen of systemen. Zijn
streven voltrekt zich noodzakelijkerwijs grotendeels in deze
sociale verbanden en evenzo zijn geordend worden. De mens
loopt daardoor de kans zijn zelfbeschikking weer te verliezen
aan deze sociale systemen. Door de institutionalisering van

het menselijk streven kunnen in bepaalde sociale posities de
doeleinden onbereikbaar worden, kan de enkele mens machteloos

worden. Door het blokkeren van zijn menselijk streven in het
betreffende sociaal systeem verliest hij een stuk zelfbeschikking. Voor hemzelf wordt daardoor zijn deelneming aan het betreffende sociaal systeem irrelevant. Ook kunnen de geinstitutionaliseerde doeleinden en normen voor mensen in bepaalde
posities tekortkomingen vertonen, en zo eveneens de deelneming

van de persoon aan het sociaal systeem min of meer irrelevant
maken, omdat de voor het streven benodigde ordening voor de
persoon in het ongerede is.
De door het blokkeren van het streven of van de daartoe be-

nodigde ordening veroorzaakte belemmering van de zelfbeleving
in het betreffende systeem noemen wij zelfvervreemding. In de
rol die de persoon heeft te vervullen, herkent hij niet zichzelf. Hij raakt van zichzelf vervreemd voorzover hij zichzelf

heeft geinkorporeerd in die rol. Deze rol wordt voor hem irrelevant en daarmee het hele systeem en zijn medemensen, voorzover zij een rol spelen in dit sociale systeem. Zelfvervreem-

ding gaat dan gepaard met vervreemding van instituties en ver-
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vreemding van de medemens.

De vormen van vervreemding, c.q. zelfvervreemding (twee zijden
van eenzelfde medaille) zijn afhankelijk van de oorzaken.
Wanneer de middelen voor het streven ontbreken, onduidelijk of
onaanvaardbaar zijn, ontstaat vervreemding door machteloosheid.

Wanneer de doeleinden of normen ontbreken, onduidelijk of onaanvaardbaar zijn, ontstaat vervreemding door doel- of normloosheid. Daar zowel doelloosheid als normloosheid een tekort aan

ordening of zin betekenen, zijn zij samen te vatten als zinloosheid.

Hoewel het menselijk leven sociaal van aard is en zich meestal
in sociale systemen, hoe klein ook, afspeelt, zijn er toch beperkte levensgebieden welke betrekkelijk los staan van enig

sociaal systeem. Minstens bedrijft de mens voor korte perioden
individuele bezigheden, bijvoorbeeld op het terrein van de

vrije ekspressie. Ook in deze, op dat moment individuele gedragssystemen, spelen middelen, normen en doeleinden een rol.

Ook hier kan een van deze schakels breken en zelfvervreemding
optreden, die hier niet noodzakelijk leidt tot sociale vervreemding.
Uit het voorgaande kunnen we tenslotte enige voorlopige definities afleiden voor gebruik in de sociologie:
Zelfvervreemding is verlies aan zelfbeschikking.

Vervreemding is het ontbreken van een gevoel van positieve

verbondenheid m&t, ofwel mentale desintegratie van een persoon
ten opzichte vdn een sociaal systeem waartoe hij behoort.
Machteloosheid is een subjektief onvoldoende bereikbaarheid
van doeleinden.
Normloosheid is een subjektief onvoldoende normering om te kunnen streven naar bepaalde doeleinden.
Doelloosheid is een subjektief onvoldoende doelstelling.

Zinloosheid is een verzamelbegrip voor normloosheid en doelloosheid.
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HOOFDSTUK

2

MAATSCHAPPELIJKE ALIENATIE

Inleiding

Wanneer we, zoals in de voorlopige konklusies van het vorige
hoofdstuk, alionatie definioren als het ontbreken van een

gevoel van positieve verbondenheid met een sociaal systeem
dan dient alionatie bestudeerd te worden per sociaal systeem.
Nochtans wordt vaak over alionatie in het algemeen gesproken

waarbij dan kennelijk ali@natie ten aanzien van de maatschappij wordt bedoeld . In dit hoofdstuk zal worden nagegaan op
welke wijze de alionatie ten aanzien van de maatschappij is
bestudeerd en tot welke onderzoeksresultaten dat heeft geleid.

Wat betreft de wijze van bestudering zal onze aandacht met
name uitgaan naar de meetinstrumenten voor het begrip maatschappelijke alionatie en zijn verschillende komponenten. Uit
de onderzoeksresultaten hopen wij duidelijke konklusies te
kunnen trekken welke kunnen dienen als uitgangspunten ofwel
hypotesen voor ons eigen onderzoek. In hoofdstuk drie zullen
we aandacht geven aan de studies betreffende de alionatie ten
aanzien van specifieke sociale systemen.
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ParAgraaf 1

Onderzoek naar maatschappelijke alionatie onder
de vlag van anomie

De anomia-schaal van Srole
In zijn artikel over 'Social Integration and Certain Correlaries' heeft Leo Srole er niet alleen met nadruk op gewezen

dat anomie een toestand van sociale desintegratie is en voor
de persoon een alionatie betekent tegenover de sociale omgeving (zie hoofdstuk 1, paragraaf 2), hij heeft bovendien de
stoot gegeven tot het onderzoek naar deze subjektieve zijde
van anomie. Hij ontwikkelde hiervoor zijn zgn. 'anomia'-schaal,

een houdingschaal, welke in bovengenoemd artikel in 1956 werd
gepubliceerd (hoewel deze toen reeds vele jaren in gebruik was)
en tot grootscheepse navolging leidde. Daar pas in de jaren
zestig de alionatie onder eigen vlag tot objekt van onderzoek

werd, waarbij de anomia-schaal van Srole vaak als vergelijkingsobjekt dienst deed, is het logisch om met de bespreking
van deze laatste te beginnen.

Eerst iets over de term anomia. Hoewel Srole niet ekspliciet
heeft gesteld dat met anomia uitsluitend of met name de subjektieve zijde van anomie wordt bedoeld, is deze term door zijn
navolgers wel als zodanig opgevat. Op het gebruik van de term
anomia in deze betekenis is van diverse zijden kritiek gekomen.

Zo wijzen Davol en Reimanis er op dat er een psychologische

term anomia bestaat (blijkens de dictionary van English en
English, p. 32) die betrekking heeft op 'a form of aphasia
in which names of objects can not be recalled'. Binnen het
geheel der sociale wetenschappen is dit inderdaad verwarrend,

waarbij te bedenken valt dat Srole evengoed de term 'anomy'
had kunnen kiezen, hetgeen Mc.Closky en Schaar na hem en
MacIver zelfs voor ham (1950, pp. 76-77) wel hebben gedaan.

Deze term is veel bevredigender daar volgens bovengenoemd
dictionary de betekenis hiervan luidt 'the state of being

without organization or system'. Volgens Bierstedt was de term
'anomy' zelfs reeds in de 17e eeuw frekwent in gebruik bij
Engelse teologen, in de betekenis van 'disregard of law', het
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niet naleven van normen. Een duidelijke 'subjektieve' tegen-

hanger dus van bepaalde aspekten van het 'objektieve' begrip
anomie van Durkheim, met name in diens 'Suicide'.
De anomia-schaal van Srole bestaat uit vijf items (of uitspraken) over 'ideational states or components that, on theoretical
grounds would represent internalized counterparts or reflections
in the individuals life situation, of conditions of social dys-

function' (Srole, december 1956, p. 712). Deze items luiden
als volgt:

1. There's little use writing to public officials because often

they aren't really interested in the problems of the average
man.

2. Nowadays a person has to live pretty much for today and let
tomorrow take care of itself.
3. In spite of what some people say, the lot of the average
man is getting worse, not better.

4. It is hardly fair to bring children into the world with the
way things look for the future.
5. These days a person does not really know whom he can count
on.

1)

Van de vijf komponenten die door deze items respektievelijk
worden weergegeven is de eerste 'the individual's sense that
community leaders are detached from and indifferent to his
needs'. Dit is een ervaring van onvoldoende bereikbaarheid van

doeleinden ofwel van machteloosheid, door toedoen van de lei-

ding. De tweede komponent is 'the individual's perception of
the social order as essentially fickle and unpredictable, i.e.

orderless, inducing the sense that under such circumstances
he can accomplish little toward realizing future life goals'.

Het gaat hier dus om onberekenbare faktoren die het streven
kunnen doorkruisen, een verwachting van machteloosheid. De
derde komponent: 'the individual's view, beyond abdication of
future life goals, that he and people like him are retrogressing
1) Deze items zijn evenals de hiernavolgende citaten met betrekking tot de schaalsamenstelling ontleend aan Srole,
december 1956, pp. 712, 713.

- 48 -

from the goals they have already reached'. Dit is weer een
kwestie van blokkering van de bereikbaarheid van doeleinden
ofwel machteloosheid, deze keer zonder dat wordt aangegeven
in welk deel van de sociale omgeving de schuldige is te vinden. De vierde komponent, 'and the one perhaps most closely
approximating Durkheim's particular definition of anomie,
was the deflation or loss of internalized social norms and
values, reflected in extreme form in the individual's sense
of meaninglessness of life itself'. Hiermee wordt dus beoogd
de zinloosheid, bestaande uit normloosheid en doelloosheid.
Het vierde, daarmee overeenstemmende item van de anomia-schaal,

kan echter eveneens duiden op machteloosheid. Voorts valt op
dat daarin de omgeving ('things') wederom als schuldige wordt
gesuggereerd. De vijfde en laatste komponent is 'the individual's
perception that his framework of immediate personal relationships, the very rock of his social existence was no longer
predictive or supportive'. De naaste sociale omgeving geeft
dan geen zekerheid of ondersteuning meer bij het streven. Behalve om machteloosheid kan het hierbij ook gaan om doelloos-

heid of normloosheid. De uitdrukking 'count on' in het betreffende item duidt echter met name op hulp bij het streven, en
het item daarmee vooral op machteloosheid.
Alle vijf items hebben dus betrekking op machteloosheid. Alleen de beide laatste kunnen bovendien appelleren aan gevoelens
van doelloosheid en normloosheid. Daarmee is het probleem gesteld van de validiteit van de anomia-schaal, welke ook door
een aantal andere auteurs wordt betwijfeld. Bij de bespreking
van de validiteit van de schaal is het echter wol zaak om uit
te gaan van de door Srole gegeven definitie van zijn schaalinhoud en niet van Durkheims anomiebegrip of dat van Merton
(zie hierna). Srole's omschrijving wijkt daarvan af, doordat

hij 'self-to-others-distance' en 'social dysfunctions' centraal
stelt, welk syndroom meer omvat dan alleen het teloor gaan van
geInternaliseerde sociale normen, dat bij Durkheim en Merton
centraal staat. Het is dan ook niet terecht dat Dean (1961,
p. 755), G. Rose (p. 40) en Taylor (p. 95) de geldigheid van
de schaal bespreken in termen van anomie. Overigens gaan n6g
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meer auteurs aan deze kwestie van de geldigheid voorbij en
nemen de schaal zonder meer voor wat de naam suggereert, nl.
als een indikator voor anomie (bijvoorbeeld R. Wilson, p. 68,

voetnoot; Davol en Reimanis, 1959, pp. 218, 221, 222; en ook

Merton, 1957, p. 166), zij het dan op het nivo van het individu.

Nu heeft Srole, zoals eerder opgemerkt, zijn begrip anomia
bewust onderscheiden van anomie, zij het niet al te duidelijk,
en bovendien heeft hij zelf bij de presentatie van zijn schaal,
een vraagteken gesteld bij de validiteit ervan (Srole, decem-

ber 1956, p. 714, voetnoot 19). Vraag blijft dan wel wat de
schaal van Srole eigenlijk meet. In ieder geval niet een toestand van normloosheid in een sociaal systeem als gevolg van
het ontbreken, onduidelijk zijn of verworpen worden van nor1)
men (anomie), of de reflektie daarVan bij het individu
Volgens Srole zou anomia moeten zijn 'self-to-others-distance'

als weerspiegeling van 'elements of social dysfunction' op de
levenssituatie van het individu. Men zou dit kunnen betitelen
als algemene sociale alionatie als gevolg van onbevredigende
sociale toestanden. Een dergelijk ruim begrip lijkt ons Aoeilijk te operationaliseren, of omgekeerd, een reeks items die
hiervoor doorgaat, lijkt moeilijk te valideren.
Wat betreft de 'face-validity' van de Srole-items is hierboven reeds gekonstateerd dat deze items hoofdzakelijk machte-

loosheid impliceren, en wel een machteloosheid van zeer alge-

1) Zowel Putney en Middleton als Rushing hebben een poging
gedaan om de verwerping van normen te meten welke in de anomie-teorie van Merton de schakel vormt tussen machteloosheid
en deviant gedrag. Putney en Middleton hanteerden voor het
meten van subjektieve norm-discipline vier kriteria, te weten
'difficulty in valuating actions, a sense of making too many
exceptions to principles, failure to live up to the norms,
or the general rejection of norms' (1962, p. 433).
Rushing hanteerde een schaal van zes items met betrekking tot
de keus tussen eigen voordeel of eerlijkheid en fatsoen
(1971, p. 861).
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mene aard grenzend aan wanhoop 1) . _5. Rose konstateert dan ook

dat 'Actually Srole's scale seems to be associated with class

differences, and, if it means anything, seems to show that
there is more general discontent as one goes down the class
scale' (p. 40). Bullough heeft een soortgelijke mening over de

schaal, gebaseerd op empirisch onderzoek bij negers, 'Anomia
seems to correlate negatively with almost any of life's advantages' (p. 474). Het is dan ook niet verbazingwekkend te ver-

nemen dat Srole zijn schaal ontwierp in na-oorlogse kampen
voor 'displaced-persons' (Cumming en Henry, p. 258). De anomiaschaal diskrimineerde ook scherper dan andere schalen tussen
'displaced-persons' en een kontrolegroep, bij een onderzoek

in Colombia door Lipman en Havens. Deze konstateringen zijn
evenzovele blijken van 'predictive' en 'concurrent validity',

en als zodanig bevestigingen van de 'face-validity' van de
anomia-schaal als een instrument ter meting van ekstreme gevoelens van machteloosheid. Als nadere bepaling van die gevoelens geldt dat zij vooral betrekking hebben op de sociale
omgeving in het algemeen en dus met name op de maatschappij
als het meest omvattende sociale systeem (van de bewoners van
een grondgebied). We zouden alles bij elkaar genomen kunnen
zeggen dat de maatschappelijke alionatie welke Srole op het
oog heeft gehad, voorzover deze voortvloeit uit gevoelens van
maatschappelijke machteloosheid, inderdaad is te meten met
zijn schaal.
Behalve de geldigheid van de schaal, die dus betrekking heeft

1) Meier en Bell zien de anomia-score ook als aanduiding van
het blokkeren van strevingen, dus als machteloosheid. Zij benadrukken echter in navolging van Nettler 'the notion of despair' (in de anomia-schaal) 'which is in part turned toward
one's fellows and the social order with the particular implication that no one is bound by any effective norms of responsibility toward others' (p. 191). Het uitdrukken van machteloosheidsgevoelens door de anomia-items enerzijds en hun ekstreme wanhoopskarakter anderzijds verklaren wellicht waarom
de anomia-items in een faktor-analyse door Struening en
Richardson het hoogst laden op een machteloosheidsdimensie,
en als afzonderlijke dimensie verschijnen in faktor-analyses
door Neal en Rettig.
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op maatschappelijke machteloosheid, heeft ook de betrouwbaarheid ervan een aantal tongen losgemaakt. Srole konkludeerde
tot betrouwbaarheid van de schaal op grond van Guttman-schaal-

baarheid daarvan (op zichzelf een aanvechtbare werkwijze om
betrouwbaarheid vast te stellen);anderen konstateerden echter
ook test-retest-betrouwbaarheid (bijvoorbeeld Reimanis, 1 965,
p. 247; 1966, p. 58; Davol en Reimanis, 1969, p. 135). De inkonsistenties in het antwoordpatroon mogen dan betrekkelijk
gering zijn, zij kunnen nochtans van betekenis zijn wanneer
zij voortvloeien uit een of andere 'response-set'.
Reimanis is als eerste op het idee gekomen de Srole-items hier-

op te kontroleren, met name op een 'acquiescence-response-set',
een neiging tot bevestiging van items ongeacht hun inhoud.
Daartoe liet hij zijn respondenten behalve op de Srole-items,
ook reageren op tegengestelde versies daarvan. Hij konstateerde
bij mannen een geringe neiging tot bevestiging en bij vrouwen
een geringe neiging tot ontkenning (1966, pp. 58-59). Wolfe

is hierop doorgegaan in een onderzoek bij uitsluitend mannen
en konstateerde korrelaties van ongeveer .50 van anomia met
inkonsistentie van de antwoorden en met 'agreement response
style'. Ook Carr wijst op het 'acquiescence'-gehalte van de
antwoorden op de Srole-items.

Reeds de items op zichzelf vertonen volgens hem
die juist een meetinstrument om een neiging tot
te sporen zou moeten hebben, namelijk positieve
dubbelzinnigheid en clicho-inhoud (p. 288). Mui

alle kenmerken
bevestiging op
formulering,
(p. 276) ziet

het gevaar van dubbelzinnigheid vooral in relatie met de klasse-

positie van de respondent. Item 1 en item 3 zullen door personen van hogere klasse niet gemakkelijk worden bevestigd. Zij
verwijt Mizruchi dat dit de reden kan zijn van het door hem
gekonstateerde verschil in anomia tussen personen van lagere
en die van hogere klasse. Mizruchi weet dit verwijt niet overtuigend te weerleggen.
Ook bij Carr blijkt weer een sterke neiging tot bevestigen van

Srole-items, zowel als van hun tegendelen. De variantie van
de antwoorden van zijn respondenten (allen waren armlastige
negers) werd naar schatting voor bijna de helft verklaard door
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deze neiging wanneer de interviewers eveneens negers waren,
en voor ruim de helft indien de interviewers blank waren. Uit

dit verschil blijkt dat het gegeven antwoord afhankelijk is
van de mate van bedreiging die uitgaat van de interviewsituatie.

Carr konkludeert dan ook dat de neiging tot het geven van bevestigende antwoorden voor mensen met een ondergeschikte sociale positie vooral een taktiek is in het sociale verkeer.
Bij items als die van Srole is dit volgens Carr onvermijdelijk.

Geringe sociaal-ekonomische positie als achtergrond van anomia
In het voorgaande hebben we onder meer kunnen vaststellen dat

de anomia-schaal van Srole vooral gezien moet worden als een

meetinstrument voor gevoelens van machteloosheid ten opzichte
van de maatschappij. Hier lijkt deze ironie in te zitten dat
Srole zelf bezwaar maakt tegen het te eenzijdig opvatten van

het anomiebegrip van Durkheim als normloosheid, maar tegelijk
door zijn schaal aanleiding geeft tot een andere eenzijdigheid,
namelijk anomia als machteloosheid. Dit moet wel tot verwarring leiden, temeer daar Srole bovendien het gezichtspunt verlegt van het sociaal systeem naar het individu. Dit alles past
echter precies in het straatje van Merton.
Merton ging het evenals Durkheim in hoofdzaak om anomie als

maatschappelijke situatie. GeInteresseerd in het deviante ge-

drag, het overtreden van normen, legde hij op basis van bepaalde passages in Durkheims 'Suicide', de nadruk op het ontstaan van anomie door het individualistisch streven naar verbetering van de positie die men inneemt in de maatschappij,

en met name door het streven naar 'monetary success'. Dit streven wordt in bepaalde posities gehinderd door het ontbreken
van de daartoe benodigde legitieme middelen. In dit verband
definieert Merton anomie als 'a breakdown in the cultural struc-

ture, occuring particularly when there is an acute disjunction
between the cultural norms and goals and the socially structured capacities of members of the group to act in accord with
them'. Anders gezegd 'When the cultural and the social struc-

ture are malintegrated, the first calling for behavior and
attitudes which the second precludes, there is a strain toward
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the breakdown of norms, toward normlessness' (Merton,

1

957,

pp. 162, 163).

Mertons hoofdgedachte is dat machteloosheid aanleiding geeft
tot anomie, of om het in termen van Gordon Rose te zeggen,
'relative deprivation' leidt tot 'legitimacy loss'. Hij heeft
daaraan toegevoegd dat deviant gedrag dan wel eens vooral in
de onderste sociale strata zou kunnen voorkomen. In deze strata

komen wellicht weinig mensen voor die het doel van 'monetary
success' aanhangen, zo stelt Merton, maar wanneer men het daar
aanvaardt, zal men in deze strata zeer vaak niet de gelegenheid
hebben het na te streven. Als hypotese stelt hij dus 'a more
frequent disjunction between goals and opportunity among the
lower class strata than among the more advantaged upperstrata.
It may even be, though adequate empirical data on this are
still wanting, that this disjunction is more frequent in the
lower strata than in the middle strata.....(Merton, 1957,
p. 174).
Deze diskrepantie tussen doeleinden en middelen, ofwel machte-

loosheid in een bepaalde groep of sociale kategorie, dient dus
in Merton's gedachtengang ter verklaring van anomie en deviant
gedrag in die groep. Merton ziet in dat verband de anomiaschaal van Srole als een 'standardized measure of anomie, as

perceived and experienced by individuals in a group or community' (p. 165). Uiteraard wenste hij daarnaast tevens een instrument om anomie als sociale situatie te meten. Wanneer op die

wijze anomie zou zijn vastge8teld, is volgens Merton de anomiaschaal vervolgens nuttig om anomische en eunomische personen
met elkaar te vergelijken (eunomisch is het tegendeel van ano-

misch). 'This kind of research plainly constitues the next
step forward in the study of anomie' (pp. 164-166).
Het valt daarbij op dat Merton de ervaring van machteloosheid

ekspliciet ziet als de subjektieve zijde van anomie, zonder
aandacht te geven aan de mogelijkheid dat geheel andere erva-

ringen van het individu aan anomie ten grondslag liggen of met

anomie gepaard gaan. Wanneer bijvoorbeeld de vigerende normen

onduidelijk zijn of tegenstrijdig, zal het individu mogelijk
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een tekort aan duidelijke normering ervaren, zich min of meer
normloos voelen, en zal een zekere ontkrachting van de normen,
ofwel anomie optreden, zonder dat van diskrepantie tussen doel-

einden en middelen kan worden gesproken. Deze eenzijdigheid
van Merton maakt de anomia-schaal van Srole, tegen de bedoe-

ling met die schaal in, geschikt voor toetsing van Mertons hypotese dat een diskrepantie tussen doeleinden en middelen leidt

tot deviant gedrag, en van zijn hypotese dat deze diskrepantie
vooral zal voorkomen in de lagere maatschappelijke strata.
Deze laatste hypotese is door vele onderzoekers getoetst. Wij
zullen nu een samenvatting geven van hun resultaten. Srole

zelf konstateerde reeds een samenhang van geringe sociaalekonomische status met anomia. Deze samenhang werd achtereenvolgens eveneens gekonstateerd in onderzoekingen door Roberts

en Rokeach, W. Bell, Meier en Bell, Killian en Grigg, Mizruchi
(1964) en Tunstall (bejaarden) 1) . Sociaal-ekonomische status

bleek daarbij zelfs vaak sterker dan andere variabelen met
anomia samen te hangen. In het onderzoek door Killian en Grigg
geldt deze samenhang echter niet voor negers in kleinere plaatsen. Op het belang van dit resultaat komen we nog terug.
Sociaal-ekonomische status wordt als regel geindiceerd geacht

door inkomenshoogte, opleidingsnivo en beroepsnivo. Het blijkt
nu dat van deze drie status-aspekten alleen opleiding duidelijk
een relatie vertoont met anomia. Angell (1962, p. 651), Barnett
(p. 127), Carter en Clarke (p. 795, onderzoek bij vrouwen),

Reimanis (1966, p. 59), Reimanis en Davol (p. 240), Dickinson
(p. 6) en Warshay c.s. (p. 121) konstateerden evenals Srole zelf
een signifikante samenhang tu-sen anomia en geringe opleiding. 2)
1) Bell konstateerde samenhangen van anomia met individuele
status zowel als met status van de buurt (gemeten naar onderwijs- en beroepsnivo). Meier en Bell en na hen ook Mizruchi
konstateerden samenhangen van anomia met individuele objektieve
status (onderwijs, inkomen en beroep), zowel als subjektieve
status (het zich rekenen tot de lagere klasse).
2) In een onderzoek door R. Wilson ontbreekt de gekonstateerde korrelatie tussen anomia en geringe opleiding in die twee
van de drie negerbuurten waar de variabele opleiding de minste
spreiding vertoont (p. 75). Een samenhang met anomia kan dan
niet gemakkelijk optreden.
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Bij Bordua blijkt deze relatie ook te bestaan bij mensen wier

inkomenshoogte ongeveer gelijk is, terwijl de relatie tussen
anomia en gering inkomen bij konstant houden van opleiding verdwijnt bij sommige kategorieon van onderzochten (vrouwen,

blanken). Bij Roberts en Rokeach blijft een gering inkomen in
zwakke mate samengaan met anomia bij konstant houden van opleiding

anomia
blijkt
belen.
In het

1)

. Ook een gering beroepsnivo hangt soms samen met

(Simpson en Miller, p. 262) maar in diverse onderzoeken
deze samenhang gebaseerd op de werking van andere variaWe komen daar aanstonds op terug.
algemeen kunnen we uit het voorgaande konkluderen dat

anomia duidelijk samenhangt met een geringe sociaal-ekonomische
status en met name met een gering opleidingsnivo. Er zijn ech-

ter enige onderzoeksresultaten die het in deze konklusie genoemde verband nuanceren en kunnen bijdragen tot een meer algemeen geformuleerde konklusie.

Zoals zojuist is opgemerkt, is met name de samenhang tussen
beroepsnivo en anomia gevoelig voor het konstant houden van
andere variabelen. Bij Rhodes verdwijnt het verband tussen
anomia en gering beroepsnivo wanneer 'occupational aspiration'
konstant wordt gehouden. Dit doet vermoeden dat een gering

beroepsnivo in dit geval betekent een relatief groot verschil

tussen aspiratienivo en feitelijke situatie, welk verschil
bijdraagt tot een grotere mate van anomia. Het wezenlijke van
het beroepsnivo is dan de tekortervaring die er door wordt
geimpliceerd. Bij negers ontdekte Lefton dat een hoog beroeps-

nivo juist met meer anomia gepaard ging tengevolge van 'a

perceived discrepancy between a right to extra-occupational
rewards and the actual realization of them' (p. 351). In dit
geval betekende een hoog beroepsnivo dus juist een relatief
groot verschil tussen aspiraties en werkelijkheid, door statusinkongruentie.

1) Ook de verwachte samenhang tussen laag inkomensnivo en
anomia kan soms niet naar voren komen door gebrek aan spreiding
in de inkomensvariabele, zoals bij het onderzoek door Barnett
bij bewoners van een 'low-income-housing-project' (p. 127).
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In het algemeen heeft wellicht juist een lid van een minder-

heidsgroepering en met name een amerikaanse neger weinig aanleiding om zijn aspiratienivo hoog te stellen, zodat ook niet

gemakkelijk een groot verschil tussen wenselijkheden en feitelijkheden ten aanzien van beroepsaanzien kan ontstaan. In het on-

derzoek van R.Wilson bij amerikaanse negers bleek altans geen
duidelijke samenhang tussen anomia en beroepsnivo, in tegenstelling tot het eerdergenoemde onderzoek bij blanken door
Simpson en Miller. Killian en Grigg vonden wel bij blanken en
ook bij negers in de grote stad een samenhang van gering beroepsnivo en anomia, maar niet bij negers buiten de grote steden. Zij merken daarover op dat 'In the more intimate tradition bound small town milieu the negroes find themselves still

severely bound by the caste-like walls of their minority
status. Whatever their aspirations, the means of achieving
them are severely restricted by the mere fact of social iden-

tification' (p. 665). Killian en Grigg konstateerden dan ook
de grootste mate van anomia bij negers in kleinere plaatsen,
onafhankelijk van hun beroepsnivo (p. 663) .

Ook opleidingsnivo en inkomenshoogte hangen soms niet meer
samen met anomia nadat rekening is gehouden met andere varia-

belen. Wederom bij amerikaanse negers konden Weinstein en
Geist geen samenhang van anomia met opleidingsnivo vaststellen.
'It may be that, within the Negro subculture, alienation re-

flects a component of adjustment to minority group status that
is relatively independent of socio-economic status' (p. 26).

Met andere woorden een geringe opleiding betekent geen relatief sterke tekortervaring wanneer ook leden van de betrokken
groepering die wel een hoog opleidingsnivo hebben een geringe
status genieten.

Ook een onderzoeksresultaat van Mizruchi wijst er op dat een
geringe sociaal-ekonomische status op zichzelf niet altijd
een tekortervaring impliceert. De samenhang tussen anomia en
een gering inkomensnivo kon namelijk slechts worden gekonstateerd bij mensen met minstens kollege-opleiding, en niet bij

degenen met minder dan kollege-opleiding. Voor de verklaring
hiervan verwijst Mizruchi naar de verwachting van een hoog
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inkomen bij mensen met een hoge opleiding, zodat anomia kan
ontstaan wanneer men in deze verwachting wordt gefrustreerd
(1960, p. 648). Tenslotte zou ook een onderzoeksresultaat van J.

Nelson in dezelfde richting kunnen wijzen. Bij managers vond
hij slechts een zeer zwakke samenhang tussen anomia en inko-

menshoogte, bij zelfstandigen echter een matige samenhang.
Deze zelfstandigen zien slechts geringe mogelijkheden tot geografische mobiliteit en daardoor tot inkomensverbetering.
Nelson meent daarom dat een gering inkomen door een zelfstan-

dige als meer definitieve en daarom ernstiger tekortervaring
wordt beleefd dan door een niet-zelfstandige, waardoor de sa-

menhang van inkomen met anomia bij zelfstandigen kan worden
verklaard (september 1968, pp. 188-191).
Uit het voorgaande zou men kunnen konkluderen dat het wezenlijke in de samenhang tussen sociaal-ekonomische status (of
de afzonderlijke indikatoren daarvan) en anomia, gelegen is
in bepaalde tekortervaringen welke vooral voorkomen bij lage
status. Meier en Bell konstrueerden dan ook een indeks op basis
van sociaal-ekonomische status en een aantal andere variabelen

tesamen, welke genoemd werd een 'index of access to means for
the achievement of life goals'. Deze indeks hing zeer sterk
samen met anomia (p. 198). Een van de variabelen in deze indeks

was sociale daling, omdat was gebleken dat zowel bij mensen
met lage als met hoge sociaal-ekonomische status degenen die
in status waren gedaald een relatief hoge anomia-score vertoonden. Overigens hadden ingeval van hoge status ook de sociaal
gestegenen een hogere anomia-score dan de sociaal stabielen,
hetgeen ingeval van lage status juist omgekeerd was.

Ook Simpson en Miller hebben onderzoek verricht naar de relatie tussen anomia en sociale mobiliteit. Zij konstateerden zo-

wel ingeval van hoge als van lage status een hogere anomiascore voor sociaal gestegenen dan voor stabielen. Ter verklaring daarvan stellen zij de hypotese van 'social exposure',
namelijk van 'exposure to the anomic attitudes of lower status-

groups' (p. 257). Met andere woorden de hogere anomia van
sociaal gestegenen zou een gevolg kunnen zijn van de vroegere
omgang met leden van een lagere klasse. Wat betreft personen
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met een matig-hoge status moeten Simpson en Miller echter konstateren dat de stationairen anomischer zijn dan de gestegenen, hetgeen in overeenstemming is met de 'social-failure'hypotese

1)

. De verwerping van deze hypotese door de auteurs

ter verklaring van anomia-verschillen bij personen die eenzelf-

de status hebben bereikt is dan ook voorbarig, temeer omdat de
mate van anomia van sociaal gedaalden niet kon worden nagegaan,

terwijl deze bij Meier en Bell zoals boven opgemerkt, en ook
bij Mizruchi (1964, p. 104) betrekkelijk hoog bleek te zijn.
Sociale mobiliteit sec lijkt ons ongeschikt om de 'social

failure'-hypotese duidelijk te verifi@ren, omdat zowel daling

als stabiliteit en zelfs stijging gepaard kunnen gaan met de
in deze hypotese essentiole tekortervaring. Met name in de

hogere klassen kan sociale stijging een persoonlijke 'crise
heureuse' (Durkheim) betekenen.
De tot nu toe gekonstateerde samenhangen van anomia met sociale status (opleiding, inkomenshoogte en beroepsaanzien) en met

veranderingen in sociale status geven aanleiding tot de volgende konklusie, dat anomia steeds een gevolg is van een als bedreigend ervaren diskrepantie tussen de perceptie van een fei-

telijke situatie en de gewenste situatie, mogelijk vooral voor-

zover anderen hiervoor als schuldigen kunnen worden beschouwd

Bovendien kunnen bepaalde attitudes en percepties een zekere
nawerking vertonen na opheffing van de depriverende situatie
('attitudinal exposure').
Ook Mizruchi heeft zich beijverd om de relatie tussen sociale

klasse en anomia na te gaan. De grote verdienste van zijn
'Sucess and Opportunity' lijkt ons te liggen in het aantonen
van de verschillende oorzaken van anomia in de verschillende

sociale klassen. Anomia blijkt zoals opgemerkt vaker voor te
1) Simpson en Miller formuleren deze hypotese als volgt:
'people become anomic because their low status represents an
inability to achieve life goals' (p. 258).
2) In dit verband is het ook van belang kennis te nemen van
de door Dickinson gekonstateerde samenhang van anomia met
'job-dissatisfaction' en met langdurige werkloosheid. Deze
laatste samenhang werd door Mizruchi (1964, p. 99) vooral bij
leden van de 'middle class' gevonden.

2)
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komen in de lagere dan in de middenstrata, maar heeft in deze
laatste ook een andere oorzaak. Zij wordt in de middenstrata
vooral veroorzaakt door het mislukken van 'achievement' en in

de lagere strata door een gebrek aan 'success'. Mizruchi ontleent beide begrippen aan Williams die hij als volgt citeert:
'Whereas achievement refers to valued accomplishments, success
lays the emphasis upon rewards' (1964, p.74). 'Achievement'
betreft daarbij minder materiole doeleinden zoals onderwijs
en prestige, 'success' de meer materi8le zoals vast werk en

een hoog inkomen (p. 73). 'Achievement' betreft ook vooral
die doeleinden die meer persoonlijke inzet veronderstellen
omdat men ze niet kan kopen. Er is volgens Mizruchi een basis
nodig van 'success' vooraleer 'achievement' wordt nagestreefd.
Leden van de lagere klasse zijn daarom veelal nog niet toe aan

het stellen van 'achievement' (= prestatie-)doeleinden. Dit
is voor hen een ekstra belemmering, naast hun geringere feitelijke mogelijkheden, om de in de publieke opinie hoogst aangeschreven vormen van sukses te bereiken (p. 90); 'consequently
lower-class life may be characterized as including a generally
greater tendency to personal demoralization' (p. 118), hetgeen de samenhang tussen anomia en het lid zijn van een lagere klasse verklaart.

Naar aanleiding van het onderscheid tussen 'achievement' en
'success', lijkt het ons zinvol twee soorten van machteloosheid te onderscheiden. Achievement-machteloosheid noemen wij
de machteloosheid tot het door eigen inzet bereiken van een
doel terwijl wij onder success-machteloosheid verstaan de

machteloosheid inzake het bereiken van een doel ongeacht de
eigen prestatie.

Gering sociaal vertrouwen als achtergrond van anomia
In diverse onderzoekingen is nagegaan of anomia samenhang ver-

toont met variabelen die evenals sociaal-ekonomische positie
een indikatie vormen van bepaalde tekortervaringen. Zo zou
een relatief hoge leeftijd, vrouwelijk geslacht of ongehuwde
levensstaat gepaard kunnen gaan met een weinig bevoorrechte
positie in de maatschappij en daarom met een zich al dan niet
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vrijwillig distancidren van deze maatschappij zich uitend in
een hoge anomia-score. Deze hypotese wordt echter door de feiten niet duidelijk ondersteund.
De bevindingen van W. Bell (p. 111) en Meier en Bell (p. 198)

dat personen van hogere leeftijd relatief hoge anomia-scores
vertoonden, konden door Reimanis niet bevestigd worden (1966,
p. 59). Wel werd deze relatie weer door Reimanis en Davol ge-

vonden, maar zij verdween wanneer de variabelen opleiding en
'social affiliation' konstant werden gehouden (p. 241). Het
lijkt er dus op dat niet de hogere leeftijd op zichzelf, maar

de daarmee doorgaans gepaard gaande geringere opleiding en
geringere mogelijkheden of geneigdheid tot sociaal kontakt hogere anomia-scores teweegbrengen.
Binnen de kategorie van bejaarden bleek in een zeer beperkte
'pilot-study' hogere leeftijd tot meer anomia te leiden (Council,
p. 38) , hetgeen overeenstemt met Cumming' s Sisengagements-' teorie (zie ook Havighurst). Ook dit resultaat werd echter weer

door een onderzoek van Tunstall tegengesproken. Bij personen
die minstens 75 jaar oud waren werd zelfs minder anomia gekonstateerd dan bij 65-75-jarigen. De veronderstelling dat de pensionering (met 65 jaar) anomia bevorderde bleek eveneens onjuist (p. 105).

Tunstall konstateerde bij zijn bejaarden een grotere mate van
anomia dan bij vrouwen. Mizruchi kon echter bij een normale
onderzoeksgroep geen verband tussen sekse en anomia vaststellen (1964, p. 653). Reimanis vond wel een dergelijk verband,

maar dit kon worden verklaard als response-set (1966, p. 653).
Ook de resultaten van het onderzoek naar het verband tussen

anomia en burgerlijke staat zijn niet eenduidig. Meier en Bell
(p. 199) en Mizruchi (1964, p. 101) vermelden een hogere graad
van anomia bij ongehuwden dan bij anderen, maar Tunstall kon

bij zijn bejaarden geen verband waarnemen tussen burgerlijke
staat en anomia (p. 103).
De onduidelijke resultaten van bovengenoemde onderzoekingen
naar de samenhang van anomia met variabelen als leeftijd, geslacht en burgerlijke staat, zouden gevolg kunnen zijn van de
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nogal oppervlakkige aard van deze variabelen als indikatoren
van sociale deprivatie en distantie ten opzichte van de maatschappij. Er zijn echter ook onderzoekingen verricht die deze
faktoren meer rechtstreeks hebben gemeten.

Het eerdervermelde onderzoek door Killian en Grigg geeft al

een duidelijke aanwijzing dat inderdaad sociale deprivatie

aan de basis kan liggen van anomia. Zij zagen zich genoodzaakt

de hypotese te verwerpen dat 'the city constitutes an anomic
milieu in contrast with the small town' (p. 661). 'It is position in the social structure of either type of community rather
than urban or rural residence, that is most likely to be
associated with differences in anomia' (p. 664). 06k W. Bell
had geen samenhang gevonden tussen anomia en urbanisatiegraad,
terwijl de onderzoekingen door Rhodes (p. 436) en Nelsen en
Frost (p. 525) elkaar tegenspreken doordat daarbij respektievelijk meer anomia in een stedelijk milieu en op het platteland werd gekonstateerd.
Evenals bij Killian en Grigg blijkt in een onderzoek door R.Wil-

son dat de positie die negers innemen in een plaatselijke
samenleving samenhangt met anomia. Overeenkomstig Landers
teorie bleken negers meer anomia te vertonen naarmate de buurt
minder homogeen zwart was en meer een verhouding van 50% zwart

50% blank benaderde. Het negerghetto (voor 96% negers) vormde

een dermate harmonisch gestruktureerde samenleving dat de ne-

gers er de laagste graad van anomia vertoonden (van de drie
onderzochte buurten) (pp. 72-74). Wilson komt tot de slotsom
dat de aard van de buurtsamenleving meer bepalend is voor anomia dan menig kenmerk van de persoon, 'among negroes, neighborhood context appears to be a dominant factor affecting anomie,
but for whites the overwhelming social fact may be that of being
Vhite ih an area which is predominantly black' (p.84).
Van de onderzoeken waarin de (al dan niet op sociale depri-

vatie gebaseerde) maatschappelijke distantie in verband is gebracht met anomia, zijn er een aantal waarbij de mate van
sociale participatie daarvoor als indikator is gebruikt. De
resultaten daarvan zijn over het algemeen tegenstrijdig.R.Wilson
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(p. 80) en Tunstall (p. 101) vonden geen samenhang tussen ano-

mia en sociale participatie. Mizruchi (1964, p. 650), Dickinson
(p.11) en A. Rose (1959, p.204) konstateerden wel meer anomia
bij geringe formele sociale participatie en Reimanis en Davol
(p. 240) bij geringe informele sociale participatie. In het

onderzoek van W. Bell bleken deze beide samenhangen echter
alleen in buurten met geringe status voor te komen (uitgezonderd het lidmaatschap sec van formele groepen). Bell merkt

daarbij op dat het lidmaatschap van formele groepen voor bewoners van de buurten met hoge status wellicht ook een aantal
informele kontakten met zich mee brengt, waardoor de anomia
weer getemperd zou kunnen zijn.

Misschien is het echter niet de sociale participatie maar de
sociale grondhouding die met anomia gepaard gaat. Deze interpretatie wordt gesteund door het eerder besproken onderzoek
door Reimanis en Davol waarbij niet alleen de samenhang van
anomia met hogere leeftijd maar ook die met sociale participatie verdween bij konstant houden van 'social affiliation'
(p. 240). 'This finding also seems to go beyond Bell's conclusion that social isolation as measured by actual informal
and formal group participation is an important determiner of

anomie, and suggests instead that anomie varies with psychological state, or attitude toward social participation'
(p. 242). Ook de samenhangen van de anomiaschaal met een aantal attitudes, zoals autoritarisme en misantropie, welke een

sociaal wantrouwen impliceren, wijzen op de betekenis van (in
iemands karakter verweven) sociale grondhoudingen voor het
ontstaan van anomia.
In de eerste plaats moet worden gewezen op een serie onder-

zoekingen naar de samenhang van anomia met autoritarisme en

etnocentrisme. Srole ontwierp zijn anomie-teorie en zijn
anomiaschaal in het kader van de evaluatie van een anti-dis-

kriminatie-kampagne. Zijn hoofdhypotese luidde: 'Social malintegration, or anomia, in individuals is associated with a
rejective orientation toward out-groups in general and toward

minority groups in particular' (december 1956, p.712). Srole
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konstateerde inderdaad een samenhang van anomia met autoritarisme en etnocentrisme. Na hem kwamen Roberts en Rokeach,
McDill, en Mulford (genoemd door Lutterman en Middleton) tot
dezelfde konklusie.

Lutterman en Middleton konstateerden bij studenten echter
slechts zeer zwakke samenhangen van anomia met autoritarisme
en etnocentrisme. De samenhangen in de eerdergenoemde onder-

zoekingen worden daarom door Lutterman en Middleton voor een

deel toegeschreven aan de eerder door ons besproken mogelijkheid van 'acquiescence response set'. 'The unsophisticated

often tend to have a strong acquiescence tendency, particularly with ambiguous items, and the result is, as Peabody (1966:
22) has expressed it, that "the ignorant and the simple-minded

have been taken for fanatical true believers and fascists" '
(p.491).Ook A.Hughes geeft een dergelijke uitleg aan de resultaten van Srole, Roberts en Rokeach en McDill (p. 138).

Hij poogde verbeterde schalen te konstrueren voor de drie be-

treffende variabelen. Hij bereikte daarmee inderdaad andere
resultaten dan zijn voorgangers. Deze zijn echter in dit verband niet van belang gezien de gebruikte schalen. Het onder-

zoek van Keedy vond evenals dat van Lutterman en Middleton
plaats bij studenten. Het is daarom opmerkelijk dat hierbij

weer geen signifikante samenhangen van anomia met autoritarisme en etnocentrisme konden worden gekonstateerd.
Ook in onderzoekingen door Photiadis en Biggar/Johnson en

door Putney en Middleton kon geen samenhang van anomia met
etnocentrisme worden vastgesteld. Wanneer etnocentrisme wordt
gemeten door een positieve houding tegenover rassensegregatie
in plaats van (zoals gebruikelijk) door de reakties op items
die uiting geven aan een vooroordeel, blijkt w61 een samen-

hang daarvan met anomia. Dit geldt zowel voor amerikaanse
negers (Weinstein en Geist, pp. 26, 27) als voor blanken
(Tumin en Collins, p. 265; Angell, 1962, p. 658).

De resultaten van voornoemde onderzoekingen naar de samenhang
van anomia met autoritarisme en etnocentrisme wijzen er op

dat zulk een samenhang wordt gevonden inzoverre deze variabelen
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sociaal wantrouwen impliceren en dit wantrouwen zich uit in

een neiging tot het mijden van omgang met andere groepen. Nu
zijn er daarnaast nog een aantal onderzoeksresultaten die er
op wijzen dat behalve deze neiging tot isolement toch ook andere elementen van het autoritarisme-syndroom (zie Adorno, c.s.)
met anomia samenhangen. Zo vonden Lowe en Damankos een samenhang van angst met 'anomie' (variant op de anomia-schaal)
(p. 69). In een onderzoek van Freeman en 0. Simmons vertoonde

anomia niet alleen een samenhang met autoritarisme maar ook

met rigiditeit, 'frustration-depression' en teruggetrokkenheid
(p. 157). J. Simmons vermeldt een negatieve samenhang van ano-

mia met 'liberalism' (juli 1965, p. 461). Al deze onderzoekingen
doen vermoeden dat anomia evenals autoritarisme een uiting kan
zijn van een op een zwak ego gebaseerde negatieve sociale grondhouding.

Daarmee in overeenstemming lijkt een onderzoeksresultaat van
Lester die een samenhang vond van anomia met een 'suicidepotential-scale'. De gedachte van G. Rose (p. 40) en van Davol
en Reimanis (1959, p. 221) dat anomia een vorm van geestesziekte zou kunnen zijn wacht echter nog op nadere verifikatie,

hoewel in hoofdstuk 1 reeds bleek dat bijvoorbeeld schizofrenie een vorm van alionatie vertegenwoordigt.
Een variabele welke nog eenduidiger dan autoritarisme een
sociale grondhouding van wantrouwen tot uitdrukking brengt is
misantropie, een houding tegenover de menselijke natuur. Het

tegendeel van misantropie is 'faith in people'. De desbetref-

fende schaal van Rosenberg bestaat uit de volgende vijf items
(1956, p. 690):
1. Some people say that most people can be trusted. Others
say you can't be to careful in your dealings with people.
How do you feel about it?

2. Would you say that most people are more inclined to help
others or more inclined to look out for themselves?
3. If you don't watch yourself people will take advantage of
you.

4. No one is going to care much what'happens to you, when you
get right down to it.
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5. Human nature is fundamentally cooperative.

Een negatief gerichte beantwoording van deze items betekent
dat men door zijn medemensen eerder gehinderd meent te worden
dan geholpen. Dit is iets anders dan maatschappelijke machteloosheid welke bijvoorbeeld tot uitdrukking komt in de anomiaschaal. Dit neemt niet weg dat het eerste en vijfde item van

de anomiaschaal evenals de misantropie-items een gebrek aan
hulpvaardigheid of steun door andere personen uitdrukken. Het
is dan ook niet verwonderlijk dat van de samenhangen van misantropie met zeven andere 'personal disturbance'-variabelen die
J. Simmons vermeldt, die met anomia en de schalen van Dean
(zie paragraaf 2) voor maatschappelijke machteloosheid en sociale isolatie de sterkste zijn (1966, p. 371).

Een onderzoek van Berting toont echter ons inziens aan dat de
inhoudelijke verwantschap van twee der anomia-items met de
misantropie-items niet de voornaamste oorzaak is van de samenhang tussen anomia en misantropie, ofwel maatschappelijke machteloosheid en sociaal wantrouwen (1968,pp:246-249)

1)

De eerder gekonstateerde samenhang van anomia met sociale deprivatie (in verband met de sociale positie die men inneemt
in een plaatselijke samenleving) en de zojuist gekonstateerde
samenhang van anomia met sociaal wantrouwen worden voorts

ondersteund door enige onderzoekingen waarbij zowel sociale
deprivatie als sociaal wantrouwen aan de orde komen. In de
eerste plaats wijzen wij op het onderzoek door E. Simpson. Zij

komt tot de volgende konklusie (pp. 125, 205). 'In every case,
then, except belongingness and self-esteem needs, a highly

Significant (p< .001) relationship exists between psychological deprivation and belief in human nature as fundamentally
1) Berting voerde namelijk een kluster-analyse uit op 26 items
welke aanleiding gaf tot de konstruktie van een schaal op basis van negen items waaronder drie misantropie-items en vier
anomia-items. Het ontbrekende anomia-item was juist een van
de twee (nr. 5) die in het kluster verwacht had moeten worden
wanneer dit laatste op grond van inhoudelijke verwantschap
was ontstaan. Van Wezel en ook Nemeth rapporteerden eveneens
over een zogenaamde anomiaschaal, welke zowel Rosenberg- als
Srole-items bevat naast andere items. Deze is deels op de
schaal van Berting gebaseerd.
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good and trustworthy'. Laatstgenoemde variabele was gemeten

met de misantropie-schaal van Rosenberg, terwijl de 'index of
psychological deprivation' behalve de twee genoemde onderdelen
nog drie andere 'basic needs' van Maslow betrof, namelijk
'physiological needs', 'security needs' en 'esteem from others'
(pp. 189-191). Deprivatie ten aanzien van deze drie behoeften

welke minstens voor de helft sociale deprivatie genoemd mag
worden bleek dus sterk samen te hangen met sociaal wantrouwen.
Beide variabelen blijken bovendien met geringe sociaal-ekonomische status samen te hangen (pp. 111, 112).

In een onderzoek door Reimanis bleek anomia samen te hangen
met sociale deprivaties welke in de vroegste kinderjaren tot

vormen van sociaal wantrouwen hadden geleid. Onderzoekspersonen wier herinneringen wijzen op ontmoedigende ervaringen met
hun moeder en andere leden van het ouderlijk gezin waardoor
zij deze geen vertrouwen konden schenken, vertoonden een rela-

tief hoge graad van anomia (1966, pp. 63-64). In dit en een
ander onderzoek (1965) bleek anomia meer voor te komen bij personen die zeiden opgegroeid te zijn in een 'socially disorganized and anxiety-generating household' en personen die als klein

kind niet in staat waren 'to identify with parents', 'to gain
a feeling of security in the community' en 'to gain satisfactory relationships with siblings' dan bij andere personen.
Dit onderzoek is zeer interessant omdat hierin een aantal ver-

schijnselen welke in het voorgaande door ons zijn besproken
nu in onderling verband voorkomen. Allereerst hebben we te

maken met sociaal wantrouwen dat gebaseerd is op sociale deprivatie. Beide hangen voorts samen met anomia en tenslotte
is daarbij zeer duidelijk sprake van nawerking van een vroegere situatie. lets soortgelijks vinden we ook, zij het minder

ekspliciet bij Gould. Hij konstateerde dat eerstgeboren en
enige kinderen, die waarschijnlijk afhankelijker en onzekerder
zijn dan latergeboren kinderen, later als student een relatief
grote alionatie vertoonden. Alionatie is daarbij gemeten met
20 items welke zijn ontleend aan Struening en Richardson (zie
paragraaf 2) en aan de anomiaschaal van Srole, Ook de scores
op psychologische testen wezen uit dat deze ali@natie onder
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meer een reflektie is van psychodynamische trends welke teruggaan op 'the individual's early developmental history' (p.51).
We kunnen nu de volgende konklusie trekken. Anomia hangt duidelijk samen met verschillende vormen van sociale deprivatie en met
het mogelijk daarop gebaseerde sociaal wantrouwen. Deze

konklusie dekt tevens onze beide eerdere konklusies betreffen-

de de samenhang van anomia met een geringe sociaal-ekonomische
positie en met als bedreigend ervaren diskrepantie tussen feitelijke en gewenste situatie.
De anomy-schaal van McClosky en Schaar

De introduktie van de schaal van Srole heeft de verwarring
rond het anomiebegrip van Durkheim doen toenemen, met name
door de al dan niet gewilde toespitsing van dit begrip op de
normloosheid welke uit machteloosheid voortkomt, anders gezegd

op het verwerpen van normen als reaktie op een diskrepantie
tussen doeleinden en middelen. Het gebrek aan aandacht voor
normloosheid als een ervaring dat de maatschappelijke normen
onduidelijk zijn of zelfs ontbreken, wordt goedgemaakt door
een artikel van McClosky en Schaar. Tegelijk maken zij echter
de terminologische verwarring rond het begrip anomie nog weer

groter. Zij prefereren het oude engelse woord 'anomy' (zie
ook het begin van deze paragraaf) en geven hieraan de betekenis van een mentale toestand van normloosheid in de zojuist
omschreven zin.
Zij verwijten Srole en Merton in de eerste plaats dat de subjektieve zijde van anomie alleen wordt gezien als machteloosheid. Deze laatste zal echter slechts via normloosheidserva-

ringen van het individu kunnen uitmonden in anomie als een
sociale toestand van overtreding of ontkrachting van normen.
In de tweede plaats behoeft deze normloosheidservaring niet
steeds voott te vloeien uit machteloosheid, maar zij kan ook
het gevolg zijn van een niet duidelijk zijn van de normen.
In de derde plaats zal deze normloosheidservaring niet slechts

worden bepaald door sociale en ekonomische omstandigheden,
maar ook door persoonlijke, psychologische faktoren. 'Anomy'
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is dan voor hen 'a state of mind....that the world and oneself

are adrift, wandering, lacking in clear rules and stable
moorings'. Met name willen zij het verband aantonen tussen
'personal factors that impair learning and socialization' en
'anomy' (p. 17). Hun tanomy'-schaal bestaat uit de volgende
items (p. 23):

1. With everything so uncertain these days, it almost seems
as though anything could happen.

2. What is lacking in the world today is the old kind of
friendship that lasted for a lifetime.

3. With everything in such a state of disorder, it is hard

for a person to know where he stands from one day to the
next.

4. Everything changes so quickly these days that I often have
trouble deciding which are the right rules to follow.
5. I often feel that many things our parents stood for , are
just going to ruin before our very eyes.

6. The trouble with the world today is that most people really
don't believe in anything.
7. I often feel akward and out of place.

8. People were better off in the old days when everyone knew
just how he was expected to act.
9. It seems to me that other people find it easier to decide
than I do.

De items 3, 4, 8 en 9 hebben strikt betrekking op een gevoel
van tekort aan normering, een normloosheidservaring. Item 5
en 6 appellerenechter aan doelloosheid. De items 1 en 2 be-

treffen respektievelijk onzekere omstandigheden en onzekere
sociale betrekkingen en zullen daarom wel vervreemding in de
hand werken maar niet noodzakelijk. Typisch vervreemding in
het algemeen suggererend is tenslotte item 7.

De 'anomy'-schaal van McClosky en Schaar lijkt dus aan te
geven een vervreemding door zinloosheid (doelloosheid en normloosheid) ten aanzien van de sociale omgeving in het algemeen.

Doch niet alleen naar oorzaak verschilt de hier gemeten ver-

vreemding van die van Srole's schaal. Ook zijn de items minder
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ekstreem gesteld dan bij Srole, waardoor deze schaal niet het
karakter heeft van wanhoop of cynisme. Zij lijkt geschikt om

gematigde gevoelens van doelloosheid en normloosheid te meten
ten aanzien van de sociale omgeving in het algemeen, met andere woorden vooral gevoelens van maatschappelijke doelloosheid
en normloosheid.

'Anomy' volgens de schaal van McClosky en Schaar gemeten, blijkt
dan in hun onderzoek samen te hangen met een aantal kognitieve

faktoren, namelijk een geringe mate van opleiding, intellektualiteit, kennis en logisch en konsistent denken. Voorts met een
aantal emotionele faktoren 'that tend to lower one's ability

to perceive reality correctly'. In de eerste plaats met psychologische infleksibiliteit, bestaande uit rigiditeit, obsessiviteit en het niet verdragen van ambiguIteit. In de tweede

plaats met angst, bestaande uit manifeste angst, instabiliteit
en onzekerheid. In de derde plaats met een zwak ego, blijkende
uit zelfbeschuldiging, gering zelfvertrouwen, de vrees ontmaskerd te worden, geringe levensbevrediging, gevoel van eenzaamheid en behoefte aan 'supporting primary relationships' (welke
alionatie wordt genoemd), statusfrustratie, pessimisme, gevoel

van politieke futiliteit, geringe dominantie en geringe sociale
verantwoordelijkheid. In de vierde plaats met aggressiviteit,
bestaande uit vijandigheid, grootheidswaanzin, het niet verdragen van menselijke zwakte en verachting voor zwakheid. Tenslotte hangt 'anomy' samen met 'substantive beliefs and attitudes that interfere with successfull communication and interaction', namelijk met de 'extreme beliefs': totalitarisme, fascisme en ekstreme links- of rechtsgerichtheid en met misantropie, bestaande uit geringe tolerantie, gering vertrouwen
in mensen, calvinisme en etnocentrisme.

Al deze samenhangen bleven bestaan bij een nader onderzoek
van 275 'matched pairs' van respondenten, waarbij opleiding,
beroepsnivo, leeftijd, ras, sekse, urbanisatiegraad en streek
waren uitgeschakeld als mogelijke invloeden. Ook na eliminatie
van statusfrustratie bleven de samenhangen bestaan. McClosky
en Schaar konkluderen dan dat de psychologische variabelen onafhankelijk werken van de konstant gehouden variabelen.
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Sommige der psychologische variabelen vindt men min of meer
duidelijk in de schaal terug zodat de samenhangen daarmee nogal voor de hand liggen. Met de meeste is dit echter niet het
geval. Dit leidt tot de interessante konklusie dat een gering
kognitief nivo, geringe fleksibiliteit, angst, een zwak ego,
agressiviteit, radikalisme en sociaal wantrouwen samenhangen
met 'anomy' gemeten volgens de schaal van McClosky en Schaar.

Dezen hebben daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan de
kennis over psychologische aspekten van zinloosheid en de daaruit volgende vervreemding.
De bezwaren van Srole en Nettler tegen het artikel van McClosky

en Schaar konden door hen min of meer overtuigend worden weerlegd. Nettler maakte onder meer bezwaar tegen het gebruik van

de term 'anomy' voor gevoelens. Steeds weer struikelt men dus

weer over dit woord. G. Rose werpt zelfs de vraag op of anomie
nog wel een bruikbaar begrip is. Met name de bevindingen van

McClosky en Schaar maken anomie voor Rose tot 'another way of
describing a variety of dissatisfactions which might arrive
from all sorts of causes, social and psychological'(p. 41).
Zoals wel vaker het geval is met aan 'klassieke' sociologen ont-

leende begrippen blijkt 'anomy' teveel omvattend te zijn. Het
verdient aanbeveling het begrip en de term anomie een meer specifieke inhoud te geven, met een duidelijke afgrenzing ten op-

zichte van begrippen als desorganisatie en gevoelens van gebrek
aan normering. Het is in dit verband in ieder geval een stap
vooruit wanneer het verschijnsel alionatie en de verschillende

komponenten daarvan niet meer onder de vlag van anomie maar
onder eigen vlag worden bestudeerd, zoals het geval blijkt te
zijn bij de auteurs die zullen worden besproken in de volgende
paragraaf.
Hypotesen voor verder onderzoek

De in deze paragraaf getrokken konklusies kunnen we, gelet op
de aard van de meetinstrumenten welke bij de betreffende onderzoekingen werden gehanteerd, tenslotte omzetten in de volgende
hypotesen voor verder onderzoek.
Maatschappelijke machteloosheid ofwel het ervaren van een te
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grote diskrepantie tussen de gewenste maatschappelijke positie enerzijds, en de mogelijkheden om deze te bewerkstelligen
(achievement-machteloosheid) of de feitelijke positie (success-

machteloosheid) anderzijds, zal vooral voorkomen bij personen

met een geringe sociaal-ekonomische positie, en met name bij
personen met een gering nivo van opleiding.
Maatschappelijke machteloosheid wordt bovendien bevorderd door
een attitude van misantropie, welke zelf ook vooral voorkomt
bij geringe sociaal-ekonomische positie.
Maatschappelijke doelloosheid en normloosheid ofwel de ervaringen van een tekort aan algemeen erkende waarden en doel-

einden, respektievelijk duidelijke spelregels in de maatschappij, gaan gepaard met geringe maatschappelijke kennis en worden
bevorderd door een geringe opleiding en een attitude van misantropie.
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Paragraaf 2

Onderzoek naar maatschappelijke ali@natie onder
eigen vlag

De ali@natieschaal van Nettler

In de vorige paragraaf bleek het onderzoek naar maatschappelijke alionatie onder de vlag van anomie belangrijke vorderingen te hebben gemaakt. Vervreemding door machteloosheid
bleek met een aantal sociale variabelen samen te hangen en

vooral klassegebonden of klassespecifiek te zijn. Vervreemding
door zinloosheid bleek bovendien met een groot aantal psychische
variabelen samen te hangen, met name in de kognitieve sfeer.

Maar ook onder de vlag van alionatie zelf is het onderzoek
daarnaar flink vooruitgekomen. Een even belangrijke doch geheel
andersoortige betekenis als Leo Srole heeft Melvin Seeman in
deze research-richting. Ook hij heeft namelijk een forste stimulans gegeven, echter niet in de eerste plaats door schalen
te ontwerpen of toe te passen, al heeft hij ook in dat opzicht
grote betekenis, maar vooral door enige konceptuele orde te
scheppen in wat zoal onder ali@natie wordt verstaan. Alvorens

wij hierop nader ingaan is het gewenst eerst de alionatieversie
van Nettler te bespreken.
Nettler verstaat onder een gealioneerd persoon iemand 'who has
been estranged from, made unfriendly towards his society and
the culture it carries' (1957, p. 672). Nettler meet deze ali@na-

tie door ervan uit te gaan 'that the alienated person would
resent the common cultural values of his society'.'The common
ground beneath these estranged ones is a consistent maintenance
of unpopular and averse attitudes toward familism, the mass
media and mass taste, current events, popular education, conventional religion and the telic views of life, nationalism,
and the voting process' (p. 674).

De alidnatie-schaal van Nettler is gebaseerd op de volgende
vragen (p. 674):
1. Do you vote in national elections?
2. Do you enjoy T.V.?

3. What do you think of the new model american automobiles?
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4.
5.

Do you read Reader's Digest?
Were you interested in the recent national elections?

6.
7.

Do you think children are a nuisance to their parents?
Are you interested in having children?
Do you like to participate in church activities?

8.
9.

Do national spectator-sports (football, baseball) interest
you?

10. Do you think most married people lead trapped (frustrated)
lives?

11. Do you think you could just as easily live in an other
society past or present?

12. Do you think most politicians are sincerely interested in
the public's welfare, or are they more interested in
themselves?

13. Do you think religion is mostly myth or mostly truth?
14. Life, as most men live it, is meaningless. Do you agree
or disagree?
15. For yourself, assuming you could carry out your decision

--

or do things over again, do you think a single life or
married life would be more satisfactory?
16. Do you believe human life is an expression of a divine

purpose or is it only the result of change and evolution?
17. Most people live lives of quiet desperation. Do you agree
or disagree?

De in deze schaal gesuggereerde alionatie heeft betrekking op
een veelheid van levensterreinen, namelijk op politiek, godsdienst, huwelijk, ouderschap, populaire ontspanning en het
leven in het algemeen. De vervreemding wordt er ook op verschillende wijzen mee gemeten. Soms gaat het om het gehinderd worden bij het bereiken van een doel, dus om gevoelens van machteloosheid, soms om doelloosheid, met name door het afwijzen

van bepaalde doeleinden, soms om vervreemding zonder meer, in
de vorm van desinteresse voor bepaalde bezigheden en soms om
een niet deelnemen, mogelijk als gevolg van vervreemding.. Daar

per afzonderlijk levensterrein meestal diverse vragen zijn gesteld, komen verschillende vervreemdingsfacetten ten aanzien
van het betreffende maatschappelijke subsysteem aan de orde.
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Zo bijvoorbeeld machteloosheid in de politiek (item 12 ), de

mogelijk
mogelijk
Het gaat
algemene

daaruit voortvloeiende vervreemding (item 5) en de
daarna afgebroken deelneming (1).
bij de schaal van Nettler dus om alionatie in zeer
zin. De schaal is echter weinig systematisch samenge-

steld en lijkt wat op een steekproef uit mogelijke alionatie-

schalen. Tekenend voor de schaal zijn haar matige samenhangen
met Srole's anomiaschaal en de misantropieschaal van Rosenberg
(Simmons, p. 371) welke beide ook op de sociale omgeving in
ruime zin betrekking hebben maar tegelijk meer zijn toegespitst,

respektievelijk op vervreemding door machteloosheid en op sociaal wantrouwen dat met vervreemding gepaard kan gaan. Nettler's
schaal hangt zwak negatief samen met attitudes van diskriminatie en niet met een 'Hostile Wotld'-schaal. Srole's anomiaschaal hing positief samen met diskriminatie-attitudes, ter-

wijl ook de 'anomy'-schaal van McClosky en Schaar samenhing
met agressiviteit, angst en 'extreme beliefs'. De oorzaak van
dit verschil met Nettler's schaal ligt waarschijnlijk behalve
aan de brede samenstelling van die schaal ook aan het meer

vrijwillige karakter (een aantal items betreffende afwijzing
van bepaalde doeleinden) van de met deze schaal gemeten alionatie. Deze alidnatie zou men ook cynisme kunnen noemen, cynisme blijkt dan minder op anderen te worden afgereageerd dan het
geval is met bijvoorbeeld wanhoop (anomia) en 'stuurloosheid'
('anomy').

Typen van alionatie volgens Seeman

Melvin Seeman onderscheidt in zijn 'On the meaning of alienation'
vijf in de literatuur gangbare en grotendeels van elkaar onaf-

hankelijke versies van het alionatiebegrip. Als eerste noemt
hij 'powerlessness', een variant van alionatie welke is afgeleid van Marx en Max Weber en kan worden omschreven als 'the

expectancy or probability held by the individual that his own
behavior cannot determine the occurrence of the outcomes or
reinforcements, he seeks' (p. 784). Seeman stelt voorts dat

aspiraties er niet veel toe doen. Een verwachting van geringe
invloed heeft echter ingeval men tevens slechts geringe aspi-
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raties heeft, volgens ons niets te maken met alionatie, aange-

zien men dan naar eigen maatstaf beviedigend funktioneert in

het betreffende systeem, altans wat betreft het bereiken van
de betreffende doeleinden. Seeman noemt dan ook in zijn definitie slechts de situatie van helemaal geen invloed ('cannot

determine') welke altijd onbevredigend zal zijn. Essentioler
lijkt het ons echter te spreken van een door de persoon gevoeld
tekort aan invloed.

Dat Seeman de term 'expectancies' gebruikt in plaats van erva-

ringen, lijkt ons geen essentieel verschil.
zal steeds op een ervaring berusten terwijl
ook bijdraagt tot een bepaalde verwachting.
onze definitie van machteloosheid te moeten

Een verwachting
iedere ervaring
Wij menen dan ook
handhaven als een

subjektief onvoldoende bereikbaarheid van doeleinden. Bovendien
willen we benadrukken dat deze machteloosheid geen alionatie
maar slechts een komponent van alionatie is. Alionatie zelf is

de mentale desintegratie van de persoon ten opzichte van het
betreffende sociaal systeem, welke eventueel uit machteloosheid voortvloeit.

Als tweede gangbare versie van alionatie noemt Seeman 'meaninglessness', gekenmerkt door 'a low expectancy that satisfactory
predictions about future outcomes of behavior can be made'.
'We may speak of high alienation, in the meaninglessness usage,

when the individual is unclear as to what he ought to believe
- when the individual's minimal standards for clarity in

decision-making are not met' (p. 786). Het gaat hier duidelijk
om een tekort aan doelstelling en normering door ontbreken of
niet kennen van doeleinden en normen, dus om objektieve of
kognitieve doelloosheid en normloosheid. Seeman laat hier duidelijk uitkomen dat het om een tekortervaring gaat ('satis-

factory', 'unclear', 'minimal standards') voor een en ander
tot alionatie aanleiding geeft. Seeman noemt in dit verband
Mannheim als bron, maar zou ook Durkheim hebben kunnen noemen.
Ook McClosky en Schaar hebben duidelijk gemikt op deze tweede
alionatievariant van Seeman.

Vervolgens noemt Seeman 'normlessness', welke gelijkgesteld

wordt met anomie, gezien door het individu en gedefinieerd

- 76 -

als een situatie waarin 'there is a high expectancy that

socially unapproved behaviors are required to achieve given
goals' (p. 788). Hieraan ligt duidelijk ten grondslag het verwerpen van normen, oftewel normloosheid door het niet erkennen van de norm, in reaktie op een ervaring van machteloosheid.

In de betreffende sociale rol zijn de normen voor de persoon
onaanvaardbaar, hij ervaart evaluatieve normloosheid. Deze
laatste is in dit geval de specifieke oorzaak van de vervreemding.

Seeman legt de nadruk op de toevlucht tot 'unapproved behavior'.
De verwachting dat dit nodig is mag volgens ons echter slechts

als een indikator voor de eraan ten grondslag liggende vervreemding worden gezien. De toepassing van het begrip verwachting is hier wat geforceerd. Wezenlijker ware het geweest te
spreken van een voor het individu onvoldoende aanvaardbare nor-

mering. Ook dan had Seeman gelegenheid genoeg gehad bij het
anomiebegrip van Durkheim en van Merton aan te knopen, zoals
hij nu doet. Bovendien wordt met 'onvoldoende' beter dan met
'high' or 'low' aangegeven dat het niet om een min of meer
vrijblijvende mening gaat, maar om een situatie die tot vervreemding moet leiden.

Bij de drie voorafgaande door Seeman onderscheiden varianten
van vervreemding zijn we achtereenvolgens tegengekomen machteloosheid, kognitieve en objektieve normloosheid en doelloos-

heid, en evaluatieve normloosheid. Het evaluatieve aspekt van
doelloosheid (het niet erkennen van doeleinden) komt tenslotte
aan de orde bij Seeman's vierde variant 'isolation'. 'The
alienated in the isolation sense are those who like the intellectual, assign low reward to goals or beliefs, that are typically highly valued in the given society' (p. 789). Met name
refereert Seeman hier aan Nettler's schaal. Het gaat daarbij
om de vervreemding van de maatschappij als gevolg van het niet

erkennen van de in de populaire kultuur geImpliceerde doeleinden. Ook hier zou het weer beter zijn geweest wanneer werd
, gesproken van onvoldoende aanvaardbaar dan van een 'low reward'
zonder meer.

-
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Tenslotte noemt Seeman als vijfde variant het gevoel van 'selfestrangement', gezien als 'the degree of dependence of the
given behavior upon anticipated future rewards'. Anders gesteld
'the loss of intrinsically meaningful satisfactions' (p. 790),
speciaal in het werk. Seeman refereert hierbij aan Fromm en
Mills en wederom aan Marx. Het gaat dan ook niet om een tekort

dat per se door het individu wordt ervaren, maar in principe
onafhankelijk van zijn persoonlijke gevoelens wordt vastgesteld.
Vanuit een bepaalde mensopvatting wordt vastgesteld dat bepaalde aktiviteiten mensonwaardig zijn omdat zij zelfekspressie en
de daarmee verbonden satisfaktiemogelijkheden uitsluiten. We

willen hierbij aantekenen dat zelfvervreemding ook zou kunnen
betekenen dat het individu zelf een tekort aan zelfekspressie
ervaart in de aktiviteiten welke hij in het kader van een be-

paalde rol dient te vervullen. De mens inkorporeert in elke
situatie waar hij zich mee inlaat een stuk van zichzelf, waarvan hij zich vervreemd kan gaan voelen ingeval hij in die situatie machteloosheid, doelloosheid of normloosheid ervaart.
Zelfvervreemding is dan de ervaring van een tekort aan zelf-

beschikking in die situatie. Dit is tevens aanleiding tot vervreemding van die situatie. Zo gezien is zelfvervreemding geen
afzonderlijke variant van vervreemding, maar een wezenlijk
facet van elke vervreemding.

Wanneer we Seemans begrippengalerij overzien moeten we erkennen dat hij de hoofdstromingen in de literatuur op duidelijke
wijze heeft samengevat. Wij menen echter dat hij de sprong
naar operationalisering op nogal geforceerde manier heeft gedaan, namelijk zonder het teoretisch verband tussen de varian-

ten voldoende na te gaan, zonder ook een poging te doen het
algemene in die varianten aan te geven. Wij hopen in onze bespreking van die varianten te hebben aangetoond dat zij ook
te zien zijn in termen van tekorten aan doelstelling, normering
en bereikbaarheid van doeleinden, welke tekorten ervaren kun-

nen worden als objektief, kognitief en evaluatief. Elk van deze
tekorten kan dan leiden tot gevoelens van zelfvervreemding in
een situatie en van vervreemding ten aanzien van die situatie.
De situatie waarop Seeman meestal het oog had was de maatschap-
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Pij, zijn varianten betroffen vooral de maatschappelijke alio-

natie, met uitzondering van met name zijn vijfde variant, waarop we in hoofdstuk drie nog nader terugkomen.

Metodologische kritiek op Seemans klassificatie van alionatieY-arlaD&SB

De kritiek op Seemans artikel 'On the meaning of alienation'

kan met een drietal slagwoorden worden samengevat. Men verwijt
hem gebrek aan teorievorming, psychologisch reduktionisme en
het slechts schijnbaar meten van alionatie. Dat Seeman inder-

daad geen teorie van de vervreemding geeft, maar slechts een
opsomming of een voorlopige klassifikatie (zie Allardt, besproken door Israel, p. 276) van de in verschillende teorieon

of bij invloedrijke auteurs voorkomende varianten, versies of
typen van vervreemding, werd ook door ons eerder in deze paragraaf gekonstateerd en betreurd. Daar Seeman zelf niet anders

pretendeert, en ook een opsomming al verdienstelijk is, kan
-- men hem het nalaten van teorievorming niet verwij ten, zoals

onder andere liaison doet (p. 154) .

Het verwijt van psychologisch reduktionisme valt voor een deel
samen met het verwijt dat Seeman langs het verschijnsel alio-

natie heengaat. Zo klinkt in een diskussie in 'Sociologie du
Travail' (april-juni 1967) herhaaldelijk het verwijt dat
Seeman met zijn alionatiebegrippen en dienovereenkomstige be-

grippen niet objektief is omdat de feitelijke situatie waarin
iemand verkeert voor de alionatie belangrijker is dan de houding (onder andere Touraine, p. 195). De achtergrond van een
dergelijk verwijt is bij schrijvers als deze niet alleen een
definitie van alionatie in termen van (de jonge) Marx, zoals
eksploitatie
maar ook een
te verbinden
heeft in dit

en reIfikatie (we komen daar aanstonds op terug),
geringe dunk van de mogelijkheid de sociologie
met een stuk psychologie. Een auteur als S&vigny
laatste wat meer vertrouwen. Men kan weliswaar

bij de analyse uitgaan van bepaaide sociale strukturen (kapitalistische maatschappij), maar dit verhindert niet om te
'repartir a zdro dans l'analyse' en vervolgens de bril van het
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individu

te

hanteren (p. 202) 1) .

De vrees dat het sociologisch gezichuspunt onvoldoende aan bod
zal komen wanneer men alionatie sociaal-psychologisch definieert en operationaliseert (zoals Seeman dat doet), vinden wij
voorts onder meer bij Taylor. Hij bepleit het onderzoeken van

feitelijke machtsverschillen, maar acht naast dit sociaalstruktureel onderzoek ook attitude-onderzoek nodig als scha-

kel naar het te verklaren gedrag. Berting en de Sitter willen
eveneens zowel machteloosheidsgevoelens meten alsook de feitelijke vrijheidsgraden van de werknemer in de arbeidssituatie,
en wensen voorts systematische aandacht voor de vormen van

maatschappelijke inbedding en de invloed van waardensystemen
2)
. Ook Dowdy vindt
bij onderzoek naar alionatie (p. 188)
Seeman te eenzijdig psychologisch. Hij vraagt aandacht voor de

groepsattitude, 'Alienation is an aspect of a social attitude
which is, so to speak, built in a part of the social structure'
(p. 40). In verband met deze benadrukte wisselwerking tussen
houding en sociale situatie klinkt ook wel het verwijt van het
ontbreken van een procesmatige analyse van vervreemding
1-(Browning e.a., pp. 780-781; Sierksma, p. 59, 62).

Seeman heeft echter wel degelijk oog voor deze zaken en ziet
als onderzoekstaak 'to determine (a) the social conditions
1) S6vigny heeft in zijn eigen poging om uit te gaan van het
gezichtspunt van het individu weliswaar een herdefinioring
gegeven van enige met alionatie verbonden begrippen in termen
van de psychologie van Carl Rogers ('self-actualization'),
maar deze begrippen bestrijken onvoldoende systematisch het
verschijnsel alionatie (pp. 203-218).
2) Zeer interessant in het licht van het verwijt van psychologisch reduktionisme is het onderzoek van Rushing naar de samenhang tussen feitelijke en gepercipioerde macht(eloosheid).
Rushing vergeleek vanuit het perspektief van Marx, rijke boeren
met arme landarbeiders, wat betreft hun scores op een schaal
voor het meten van machteloosheid volgens de definitie van
Seeman. Ofschoon boeren 'have much greater political-economic
power than workers' (1968, p. 166) konstateerde hij geen verschil in machteloosheidgevoelens tussen boeren en landarbeiders. Ter verklaring daarvan zet Rushing uiteen hoe mogelijkerwijs 'societal integration is associated with referencegroup
processes which influence the individual's perception of
social constraints which influence his fate' (pp. 174, 175).
Met andere woorden, niet de feitelijke machtspositie maar de
gepercipieerde machtsverschillen met referentiegroepen bepalen
machteloosheidsgevoelens.
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that produce these five variants of alienation, or (b) their

behavioral consequences' (1959, p. 784). In zijn feitelijk
onderzoekswerk tracht hij bijvoorbeeld ook een verifikatie te
leveren van een stuk 'mass-society'-teorie. Vanzelfsprekend
is er nog veel meer aan te doen, maar sommige kritici geven

de indruk dat op hun hulp bij nauwgezet empirisch onderzoek
niet kan worden gerekend.

Het derde verwijt dat nogal eens wordt gehoord ten aanzien van
Seemans ali@natievarianten, het slechts schijnbaar meten van
ali6natie, valt ten dele samen met het verwijt van psycholo-

gisch reduktionisme. Het wordt echter ook wel geuit op andere
gronden, met name op basis van een marxistische opvatting van
het begrip alionatie, zoals onder meer door Maison (p. 154).
Ook Bosman en Bertrand zijn weinig optimistisch inzake de operationaliseerbaarheid van het begrip alionatie, mede omdat zij

alionatie zien als een maatschappij-kritisch begrip in de
marxistische trant. Volgens Bertrand heeft Seeman het begrip
alionatie totaal veranderd door te pogen er het kritische mo-

ment aan te ontnemen. Seeman zou daarmee tevens de marxistische
ideologie van emancipatie en vrijheid hebben vervangen door
een ideologie van aanpassing aan de maatschappij (pp. 17-19).
Zo stelt Bertrand dat in Seemans vierde variant, geoperationaliseerd door de vervreemdingsschaal van Nettler, vervreemding
wordt gelijkgesteld aan 'het afwijken van het gangbaar waardenen normen-patroon van de massa' (p. 21). Dit is inderdaad on-

geveer het geval,
stellingname. Het
iemand zich afzet
stellingen. Zo is

maar dit betekent nog geen ideologische
is slechts een vaststelling van het feit dat
tegen de zgn. 'middle-class'-waarden en doelook de door Seeman beoogde meting van maat-

schappelijke machteloosheid niet meer dan de vaststelling van

het feit dat iemand meent geen invloed te hebben op het verwezenlijken van de dingen die hij van waarde acht. Dergelijke
feiten kunnen door ideologen van tegengestelde pluimage benut
worden. De een zal trachten het individu alsnog aan te passen

aan de maatschappij, de ander (bijvoorbeeld de marxist) kan
trachten de maatschappij alsnog aan te passen aan het individu.

Seeman spreekt in dit verband in navolging van Merton wel van
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'adaptation' van het individu aan de situatie, maar bedoeld
daarmee onder meer de 'rebellion', waarbij de vervreemde 'seek

to bring into being a new, that is to say, a greatly modified,
social structure' (p. 789).

Wij menen dat Seeman er goed aan heeft gedaan het begrip alionatie in principe te richten op door het individu ervaren dis-

krepanties tussen hem en de situatie waarin hij verkeert. Het
begrip wint ons inziens aan wetenschappelijk gehalte door het
te ontdoen van iedere ideologische voorkeur van de onderzoeker.

Wij zijn het w61 met Bertrand eens dat de meetinstrumenten
voor alionatie aan geldigheid winnen naarmate zij beter gericht
zijn op specifieke ervaringen (mede in relatie tot bepaalde
waarden) van de onderzoekspersonen. Een voorbeeld daarvan is
het eerder door ons van Mizruchi's onderzoeksbevindingen afgeleide onderscheid tussen achievement- en successmachteloosheid.

Meer in het algemeen echter hebben wij bepleit alionatie te
zien in termen van afwijzing van een sociale situatie door de
onderzoekspersoon, op grond van de tekortkomingen die hij daar
persoonlijk in ervaart.
Gegeven het feit dat met name marxisten het begrip alionatie

bij voorkeur gebruiken in een ideologisch bepaalde betekenis
geven andere auteurs de hoop op dat het begrip ooit nog wetenschappelijk zal kunnen worden gedefinieerd en geoperationaliseerd. Zo is het begrip voor Kaufman nog wel te gebruiken als

-aanduiding van de morele ontoelaatbaarheid van een bepaalde
verhouding van een persoon ten opzichte van iets anders, maar
niet als een variabele in een onderzoek (1965, p. 164). Ook

Lee acht het begrip alionatie als zodanig onbruikbaar geworden

voor de wetenschap (p. 126). Feuer gelooft zelfs niet meer in
de bruikbaarheid van het begrip alionatie voor ingrepen in de
maatschappij. Het is voor hem 'too much a concept of political

theology which bewilders rather than clarifies the direction
for political action' (p. 146).
Met name bij Kaufman speelt ook het feit mee van de veelzin-

nigheid van het begrip zoals het door Seeman uit de literatuur
is opgediept. 'The crucial question is than "Are the explana-

tory needs of the behavioral sciences served better by bringing
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the dimensions with which Seeman's analysis and Dean's investigation are concerned under the common rubric alienation or
are they better by maintaining conceptual distinctions between
these variants?" '(1965, p. 163). Wij menen echter dat de veel-

zinnigheid gemakkelijk kan worden opgelost door in de verschil-

lende varianten die Seeman noemt steeds eenzelfde begrip van
alidnatie te herkennen, echter met verschillende oorzaken per
variant, zoals wij eerder menen te hebben duidelijk gemaakt.
Zelfvervreemding (Seemans vijfde variant) is daarbij te zien
als een verschijnsel dat inherent is aan elke vorm van vervreemding.

Kommentaar op Seemans begrippen

Behalve van kritiek zijn Seemans begrippen ook van nader kommentaar voorzien. Dean juicht de pogingen van Seeman toe,

maar brengt er toch enkele wijzigingen in aan. Met de 'powerlessness' van Seeman gaat hij akkoord. Ook de 'normlessness'
neemt hij als type van alionatie over, maar hij geeft er een
andere inhoud aan. Hij onderscheidt er in principe twee facetten aan, namelijk 'purposelessness' en 'conflict of norms',
het ervaren van een konflikt tussen normen of tussen normen
en aspiraties. Al met al verleent het begrip 'normlessness'
-· bi j Dean onderdak aan vrijwel alle vormen van zinloosheid.

Wellicht schenkt Dean daarom ook geen aandacht aan Seemans
'meaninglessness'. Seemans 'isolation' wordt bij Dean vervangen
door 'social isolation'. Dit is 'a feeling of separation from

the group or of isolation from group standards' (1962, p. 755).

Het gevoel van sociale isolatie staat dus voorop hoewel tegelijk verwantschap blijkt met Seemans 'isolation'. Tenslotte

wordt 'selfestrangement' door Dean niet overgenomen. Dean
heeft voor zijn drie begrippen 'powerlessness', 'normlessness'
en 'isolation' ook meetinstrumenten ontwikkeld. Op het onderzoek daarmee komen we nog nader terug, na de bespreking van

het onderzoek dat verricht is op basis van Seemans eigen
alionatiebegrippen.
Ook Middleton .(1963) neemt Seemans alionatievarianten als uitgangs-

punt. Hij neemt daarvan zonder meer over de kategorieon
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'powerlessness', 'normlessness' en 'meaninglessness' met dezelfde betekenis die deze bij Seeman hebben. Ook 'isolation'

neemt hij over, echter onder de naam 'cultural estrangement'.
Met de kategorie 'self-estrangement' van Seeman is Middleton

het echter niet eens. Middleton wil evenals Seeman een typologie welke aansluit bij de hoofdstromingen in de literatuur.
Hij stelt dan dat Marx, Fromm en anderen de zelfvervreemding

slechts zien als een aspekt of als een konditie van alionatie.

Daarentegen verdient volgens Middleton 'alienation from work'
wel afzonderlijke behandeling daar deze een aparte hoofdstroom
in de literatuur vormt. Aangezien Seeman bij zijn 'self-

estrangement' ook vooral aan de arbeid dacht, betekent ver-

vanging hiervan door 'estrangement from work' niet veel meer
dan een naamsverandering. Ons bezwaar blijft dan ook gelden
dat deze kategorie geen logisch afzonderlijke komponent van
alionatie vormt. Zoals de 'self-estrangement' van Seeman ook
volgens Middleton slechts een keerzijde is van vervreemding
in het algemeen, zo is Middletons 'estrangement from work'

slechts de vervreemding in een bepaalde situatie, namelijk de
arbeidssituatie, met name in de direkte man-werk-relatie.
Middleton heeft ook Deans 'social isolation' overgenomen, doch

onder de naam 'social estrangement' en met een enigszins andere
inhoud. In de eerste plaats spreekt Middleton niet meer over
'isolation from group standards', zodat het begrip social
isolation nu geheel los komt te staan van Nettler's alionatie,

welke dan ook reeds gedekt wordt door Middletons 'cultural
estrangement'. Bovendien spitst Middleton de sociale isolatie
toe op de eenzaamheid, 'an unwelcom feeling of lack or loss
of companionship'. Middleton meent namelijk met Seeman (1959,
p. 789) dat Deans 'social isolation' yoor een deel bepaald
--I

wordt door 'associational style' en 'personal adjustment' hetgeen met vervreemding niets te maken behoeft te hebben. Middleton meent dan echter in tegenstelling tot Seeman dat 'social
isolation' een afzonderlijk element in de alionatie vormt,

mits verstaan als het gevoel van eenzaamheid. In de literatuur
wordt namelijk volgens Middleton vooral door T6nnies en Durkheim aan dit gebrek aan 'community' aandacht besteed.
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Middleton moge hier grotendeels gelijk in hebben, maar wij

zijn er niet van overtuigd dat deze 'social estrangement' een
afzonderlijk type van alionatie moet worden genoemd. Het in

het geding zijnde 'companionship' kan namelijk ofwel een sociaal systeem vormen van bijvoorbeeld vriendschap tussen enkele personen, ten aanzien waarvan zich vervreemding kan voor-

doen, ofwel het kan een doel, een norm of een middel zijn dat

men onvoldoende aantreft in een sociaal systeem waartoe men
behoort, zodat het gebrek aan 'companionship' een element is
van gevoelens van machteloosheid, normloosheid of doelloosheid welke tot vervreemding leiden. Tenslotte kan 'companionship' een doel zijn dat onbereikbaar wordt door vervreemding
ten aanzien van een of meer sociale systemen. 'Lack of companionship' is dus ofwel een veld van vervreemding, ofwel het
is te herleiden tot komponenten van vervreemding zoals machteloosheid, ofwel het is een gevolg van vervreemding.
Feuer meent dat de vijf alionatievarianten van Seeman ook van

toepassing zijn op situaties die tegengesteld zijn aan de
door Seeman geschetste. Bijvoorbeeld 'The superpotent man is
complementary in his alienation to the impotent' (pp. 140-142).
In dit tegendeel van machteloosheid, waarbij het ons inziens
gaat om een tekort aan regulatie, zijn echter juist begrippen
als normloosheid of doelloosheid meer van toepassing. Met andere woorden alle uiterste situaties van vrijheid en ordening
zijn waarschijnlijk inderdaad vaak aanleiding tot alionatie,

maar de begrippen van Seeman (of soortgelijke begrippen zoals
de onze) dekken ieder op hun beurt deze verschillende situaties.

Browning c.s. (pp. 780-781) stellen voor om 'powerlessness',
'normlessness' en 'meaninglessness' te beschouwen als eerste

fase in een proces, gevolgd door 'cultural disaffection' en

tenslotte 'social isolation'. Ook wij zijn van mening dat
machteloosheid, normloosheid en doelloosheid een eerste ('predisposing') fase vormen in het proces van vervreemding. 'Cultural disaffection' waarmee Seemans 'isolation' wordt bedoeld
behoort echter ons inziens eveneens tot deze eerste fase, om-
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dat 'isolation' vooral betrekking heeft op evaluatieve doelloosheid. De verschillende komponenten van ali8natie geven
vervolgens aanleiding tot de eigenlijke alionatie als tweede
fase, waarin de persoon zich mentaal losmaakt van het betref-

fende sociaal systeem. Als derde fase kan dan tenslotte inderdaad 'social isolation' optreden (in de zin van Dean of van
'social estrangement' bij Middleton), maar deze kan ook een

allereerste fase zijn, welke juist aanleiding geeft tot de
komponenten van alionatie. Browning c.s. weten verder met
'self-estrangement' evenals Seeman zelf (in zijn antwoord op
de suggesties van Browning c.s.) niet zo goed raad. Wijzelf

hebben (in hoofdstuk 1, paragraaf 4) zelfvervreemding geplaatst
als direkt voorafgaand aan alionatie.
Dowdy en ook Faunce zien de alionatievarianten van Seeman
graag aangevuld met een die betrekking heeft op de ruimere
kontekst van de betreffende rol. Dowdy stelt dat bijvoorbeeld
arbeiders die geen problemen hebben inzake machteloosheid en
Seemans andere alionatievarianten ten aanzien van de arbeidsorganisatie, hiervan toch gealioneerd kunnen zijn inzoverre
zij 'regard the entire industrial order as inherently unjust'...
'as a product and support of "capitalism", and thus not grant

it legitimacy' (p. 43). Kennelijk is hier sprake van alionatie
ten aanzien van de rol in het totale sociaal-ekonomische sys-

teem (de maatschappij), en niet ten aanzien van de daarvan afgeleide (sub)rol in de arbeidsorganisatie, een alidnatie die

is gebaseerd op verwerping van bepaalde maatschappelijke normen of doeleinden, altans in het geval van Dowdy's 'legitimacy'.
Faunce ziet in afwijking van Seeman 'meaninglessness', bijvoorbeeld voor de arbeiders,onder meer gelegen in het feit dat
zij chave little sense of, or concern for, how their jobs relate
to the total production process' (1965,p.408)...'the inability to

find meaning in an activity because it is unrelated to any
larger pattern of life experience' (p. 409). Hierin ligt een
waarschuwing om bij meting van ali&natie ten aanzien van een

bepaald sociaal systeem, er oog voor te hebben dat deze mede
bepaald kan zijn door perceptie van dit systeem als een sub-

./
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systeem.

De I-E-schaal

De basis voor Seemans empirisch onderzoek wordt gevormd door

de ontwikkeling van een algemene machteloosheidschaal, in
samenwerking met Rotter en Liverant. Deze laatsten bouwden
overigens voort op een schaal ontwikkeld door Phares en James.

Er is dus veel werk aan besteed in tegenstelling tot bijvoorbeeld de anomia-schaal van Srole. De schaal vormt dan ook het

belangrijkste instrument voor de toetsing van Rotters leerteorie. Rotter stelt onder meer dat 'learning under skill
conditions is different from learning under chance conditions',
waarbij 'skill' een 'internal' en 'chance' een 'external con-

trol' betekent (p. 5). Wanneer iemand het verkrijgen van een
door hem gewaardeerd goed (in de ruimste betekenis) ziet als

voornamelijk bepaald door toeval, geluk of de macht van anderen, dan wordt dit door Rotter een geloof in 'external control'
genoemd. Ziet de persoon daarentegen het verkregene voornamelijk als een gevolg van zijn eigen handelen, dan is dit een
geloof in 'internal control'. Seeman noemt het geloof in 'external control' machteloosheid. De in dit verband voor Seeman

en Rotter zo belangrijke schaal beoogt te meten de 'generalized
expectancies for internal versus external control of reinforcement' en wordt kortweg aangeduid als de I-E-schaal.

De uiteindelijke schaal is gebaseerd op een proefonderzoek
met 60 items, betrekking hebbend op verschillende levensgebieden. Slechts de meer algemene items konden worden gehandhaafd. De overblijvende 23 items vormen volgens Rotter een
eendimensionale schaal (p. 16), hoewel er daarvan acht betrek-

king hebben op het leven in het algemeen en de rest op sociale

verhoudingen en enige maatschappelijke subsystemen, met name
de politiek en het onderwijs. De schaal is nog het best te
zien als meetinstrument voor maatschappelijke achievement-

machteloosheid. Helaas wordt niet vermeld of de faktor-analyse
waarop de eendimensionaliteit is gebaseerd, ook aan rotatie
van assen is onderworpen. Wanneer dit niet het geval is en
slechts de principale komponenten zijn bepaald, is het niet
k
i A
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verwonderlijk dat de eerste faktor sterk domineert. Ons ver-

moeden dat geen rotatie is toegepast wordt nog versterkt door
de resultaten van Gurin c.s. en van Mirels, die onafhankelijk
van elkaar na toepassing van Varimax-rotatie tot de konklusie
kwamen dat de I-E-schaal verschillende faktoren orvat.

Mirels eerste faktor heeft te maken met de I-E-dimensie bij

de respondent zelf. Zijn tweede faktor betreft de I-E-dimensie bij de burger in het algemeen (pp. 227, 228). De items
welke hoog op deze tweede faktor laden zijn nooit in de eerste persoon gesteld. Gurin c.s. komen tot een daarmee vergelijkbare struktuur. Hun eerste faktor betreft de I-E-dimensie
in de maatschappij in het algemeen. Slechts een van de items
daarvan is in de eerste persoon. Hun tweede faktor betreft
de I-E-dimensie bij de respondent (p. 35). Gurin c.s. konstateren voorts (evenals Lao, p. 269) dat de op de respondent betrekking hebbende faktor w61, en de meer ideologische
faktor niet motiverend werkt voor het gedrag (p. 43). Silvern

en Nakamura komen voor de twee faktoren van Mirels tot dezelf-

de konklusie (p. 150). Het lijkt dus aanbeveling te verdienen
de op de respondent zelf gerichte items te beschouwen als de
kern van de I-E-schaal, en de overige items daarvan af te
zonderen. Dit betekent niet dat alleen items welke in de eerste persoon zijn gesteld zouden kunnen worden gehandhaafd.
Silvern en Nakamura konstateerden namelijk dat de samenhang

van Mirels eerste faktor met het deelnemen aan protestakties
zowel gold voor de items in de derde als voor die in de eerste persoon gesteld (p. 151).
Rotter had met name een aantal items ge@limineerd welke kor-

releerden met 'social desirability', zodat altans deze vorm
van response-set daarmee bezworen lijkt. Rotter gebruikte
daarbij de schaal van Crowne en Marlow. Er kan getwijfeld
worden aan de kwaliteit van deze schaal, omdat zij een 'social-

desirability-response-set' niet geheel uitsluit. Dit bleek
altans in een onderzoek van Gould waarbij naast de Crowne-

Marlow-schaal nog een andere schaal voor het meten van 'social
desirability' werd gebruikt (p. 48).

- 88 -

De uiteindelijke I-E-schaal bevat 23 'forced-choice' items,

elk bestaande uit een 'skill'- en een 'chance'-bewering waar-

uit door de respondent gekozen moet worden. Twaalf maal begint
het item met een 'chance'-bewering, elf maal met een 'skill'-

bewering. De items worden de respondent gepresenteerd na vermenging met zes 'filler'-items, die de aandacht moeten aflei-

den van het anders wellicht te duidelijke doel van de schaalitems. Item-totaal-korrelaties, betrouwbaarheid en geldigheid
zijn nauwkeurig nagegaan, met bevredigende resultaten. In
Rotter's publikatie komt zelfs een normeringstabel voor inzake
de schaalscoreverdeling en een instruktie voor het beantwoor-

den van de schaalitems; alles volgens het goed gebruik van de
psychologische onderzoekspraktijk.
De vermoedens inzake 'acquiescence-response-set' bij de anomiaschaal hebben ons allergisch gemaakt voor alles wat daar op
kan wijzen. We vinden het daarom bedenkelijk dat de vijf items
die de hoogste korrelaties vertonen met de totaalscore (zonder

het betreffende item), alle beginnen met het 'external control'-

alternatief (zie Rotter pp. 11-12; Lefcourt, p. 188). Dit zou
kunnen betekenen dat de schaalscores gedeeltelijk bepaald worden door het kiezen van het eerste (het beste) alternatief
(niet gebaseerd op 'social desirability'), waardoor wellicht
de 'general factor' mede verklaard wordt. Daaraan doet het feit

niets af dat de helft van de items begint met een 'internal'-

bewering en de andere helft met een 'external'-bewering. Ook
het validiteitsonderzoek is hier niet strijdig mee, aangezien
de 'acquiescence-response-set' zich zeer wel verdraagt met het
geloof in 'external control'. Het vermoeden van 'acquiescence'
zou bijvoorbeeld w61 weerlegd kunnen worden door helaas ont-

brekende gegevens inzake de ladingen van de I-E-items en van
de 'filler'-items op de algemene faktor I-E, en inzake de frekwenties van alle itemscores. Ook in dit verband staan we weer
voor de vraag of bij de vermelde faktoranalyse wel of geen rotatie is toegepast, waarbij een of meer inhoudelijke faktoren
zouden kunnen worden gescheiden van een mogelijke artifici@le

faktor welke ontstaat op basis van 'acquiescence'. Gezien de
mogelijke verwantschap van dit artefakt met de I-E-inhoud zou
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het toestaan van scheve assen daarbij van belang kunnen zijn.

Maatschappelijke machteloosheid (I-E-score) als achtergrond
Y 9-22ssief_SedraS

De I-E-schaal is door Seeman en vele anderen, waaronder ook
Rotter, veelvuldig toegepast ter toetsing van de zogenaamde
leerhypotese van laatstgenoemde, welke stelt dat een geloof
in persoonlijke kompetentie tot het bereiken van begeerde doel-

einden, leidt tot een aktiever en adekwater gedrag dan geloof
in onmacht. Volgens Rotters leerteorie wordt echter de waarschijnlijkheid van een zeker gedrag niet alleen bepaald geacht
door deze verwachtingen van bereikbaarheid van het doel door
middel van eigen inzet, maar in eerste instantie door de mate
waarin het doel wordt gewaardeerd door de persoon (Lefcourt,
p. 185). Het interessante daarvan is dat dus zowel (evaluatie-

ve) doelloosheid als (achievement:) machteloosheid worden gezien als oorzaken van retreatisme. Wij zouden daarbij willen
opmerken dat zij beide eerst vervreemding (mentale losmaking)
van de betreffende situatie teweegbrengen, welke zich ver-

volgens onder meer kan uiten in retreatisme (feitelijke terugtrekking) uit die situatie.
Bij de presentatie van de I-E-schaal vermeldde Rotter reeds
enige onderzoeksresultaten die met deze schaal waren behaald

bij de toetsing van bovengenoemde leerhypotese. Geloof in
'external control' bleek samen te gaan met geringe prestatiemotivatie en met geringe weerstand tegen beinvloeding. In dit
verband moet vermeld worden dat ook Gould een grotere suggestibiliteit konstateerde bij sterkere alionatie (niet gemeten

met de I-E-schaal), terwijl Phares bovendien konstateert
(p. 645) dat het geloof in 'external control' gepaard gaat met
een geringe invloed op anderen.

De leerhypotese is door Seeman en zijn medewerkers onderworpen
aan een serie van onderzoekingen. Het eerste onderzoek in deze serie was dat van Evans, die een verkorte I-E-schaal (12
items) hanteerde naast een normloosheidschaal (beantwoordend

aan de definitie van Seeman). Evenals de I-E-schaal had de
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normloosheidschaal geen betrekking op de betreffende insti-

tutie (een ziekenhuis) maar op de maatschappij in het algemeen
en enkele maatschappelijke subsystemen zoals de overheid en
het zakenleven. In eerste instantie bleek machteloosheid niet,
maar normloosheid wel samen te gaan met zogenaamde 'achievementgedrag' (gedrag van pationten dat bijdraagt tot herstel
van gezondheid), zoals het verwerven van relevante medische

kennis. In een latere fase van het onderzoek, betrekking hebbend op 86 patidnten die overbleven na een matchingsprocedure,
werd wel een signifikante samenhang gekonstateerd tussen machteloosheid en een geringe mate van relevante medische kennis
(Seeman en Evans).

Ook in Seemans onderzoek in een verbeteringsgesticht bleek
een signifikante samenhang tussen geloof in eigen macht (I-Eschaal van 40 items) en het verwerven van relevante kennis
(= kennis inzake de vrijlating), terwijl de samenhang met niet-

relevante kennis (= kennis inzake het verbeteringsgesticht en

de arbeidsmarkt) niet signifikant was. Eerstgenoemde samenhang
ging overigens slechts op voor degenen die instemden met de
doeleinden van het gesticht (de 'Square Johns') en niet voor
hen die dat niet deden, vanwege hun gerichtheid op de kriminele wereld (de 'Real Cons'); een verifikatie dus van beide
hypotesen uit Rotters leerteorie.

Een onderdeel van de door Seeman weerlegde metodologische
kritiek van Mouledos en Mouledos op dit onderzoek is het bezwaar tegen de algemeenheid van de I-E-schaal. Seeman stelt

dat deze algemeenheid teoretisch plaatsbaar is naast de situatie-specifieke elementen in Rotters leerteorie, analoog aan
'higher-order-learning-skills , 1) , en bovendien beroept Seeman
zich op het tijdens de schaalontwikkeling volgens hem gebleken

'general-factor-model'. Ook Taylor heeft als bezwaar van de

I-E-schaal haar algemeenheid genoemd. Met name wordt vertolking
van de met de schaal behaalde resultaten naar het sociologisch
1) Lefcourt vermeldt in zijn overzicht van onderzoek inzake de
leerteorie van Rotter zowel onderzoekingen naar 'situationbound expectancies' als naar 'generalized expectancies', zonder aandacht te geven aan de samenhang tussen beide.
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nivo daardoor bemoeilijkt. Dit bezwaar delen wij inzoverre dat
er in de items diverse maatschappelijke subsystemen worden genoemd. Het aksent van de schaal ligt daardoor echter wel op
maatschappelijke machteloosheid.
Een onderzoek in Zweden bij de mannelijke beroepsbevolking
van Malm6 bevestigde opnieuw de leerhypotese, inzoverre bij

konstant houden van diverse achtergrondsvariabelen konsistent
negatieve samenhangen optraden tussen machteloosheid (15 I-Eitems) en politieke kennis (Seeman, zomer 1966, p. 359).
In een tweede zweeds onderzoek bij studenten bleek evenals in

het onderzoek in het verbeteringsgesticht dat machteloosheid
wel samenging met een geringe mate van relevante kennis (inzake kernwapens) en niet met geringe kulturele kennis (Seeman,
juni 1967, p. 121). Ook bij steekproeven in Frankrijk en de

U.S.A. ging machteloosheid, gemeten met de I-E-schaal samen
met een geringe mate van zoeken of hebben van politieke en maatEchappalijka. kennis (Seeman, augustus 1972; zomer 1972).
Neal, die (steeds in samenwerking met anderen) bijna even aktief blijkt ten aanzien van ali natie-onderzoekingen als Seeman
zelf, heeft in samenwerking met Bickford eveneens de samenhang
onderzocht tussen een gevoel van machteloosheid en het minder

verwerven van informatie die voor de beheersing van de situatie
rele#ant is. Dit betrof kennis omtrent de lange-termijn-moge-

lijkheden op de arbeidsmarkt, overgedragen aan werklozen in een
'vocational traihing center'. Deze samenhang werd inderdaad ook

hier gekonstateerd. Het minder verwerven van deze kennis bleek
overigens ook samen te hangen met 'meaninglessness' en 'normlessness', zoals door Seeman gedefinieerd, dus met het ontbreken
of onduidelijk zijn van doeleinden en normen en het verwerpen

van normen (zie de tabel op p. 151). Bickford en Neal konstateren voorts dat de schaalscores van deze drie alionatievarianten van Seeman ('powerlessness', 'meaninglessness' en 'normlessness') onderling weer een kumulatieve schaal vormen. Een vierde schaal, namelijk die voor 'social isolation' van Dean past

niet in de kumulatieve schaal, hoewel deze juist de hoogste samenhangen vertoonde met de overige drie schalen.
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Ook samen met Groat heeft Neal een onderzoek verricht met betrekking tot de leerhypotese, waarbi J in plaats van kennis
(omtrent anti-konceptionalia) het daarmee verbonden gedrag

als afhankelijke variabele werd gebruikt. Het ging hier om de
samenhang tussen een aantal alionatieschalen en huwelijks-

vruchtbaarheid. De schalen voor 'powerlessness' en 'normlessness' stemden overeen met de definities van Seeman daaromtrent, terwijl 'meaninglessness' betrekking had op doelloosheid en kompleksiteit van het sociaal gebeuren. De schaal

voor 'social isolation' dekte weer het begrip van Dean dienaangaande. Opnieuw bleek een kumulatieve schaalbaarheid van

de schaalscores, waarbij wederom 'social isolation' uit de
boot viel 1) . Hoewel de auteurs de aandacht volledig richten
op deze gezamenlijke betekenis der schalen, valt ook hier uit
een tabel op te maken dat ze verschillende samenhangen met

de afhankelijke variabele vertonen. Gevoelens van machteloos-

heid en van doelloosheid dragen elk bij tot de verklaring van
fertiliteit, doch die van normloosheid niet.
Deze twee onderzoekingen van Neal tonen evenals Seemans onderzoek in het verbeteringsgesticht aan dat niet alleen gevoelens
van machteloosheid maar ook die van doelloosheid overeenkomstig Rotters leerteorie empirische samenhang vertonen met

leergedrag. Dat daarbij in het onderzoek door Seeman machte-

loosheid slechts samenhing met verwerven van kennis, indien

men die kennis als doelmatig zag, komt waarschijnlijk door
het gebruik van de I-E-schaal. De machteloosheid die daarmee

wordt gemeten betekent namelijk niet meer dan de konstatering
dat men geen invloed heeft, ongeacht of men die invloed wenst.
Wanneer daarentegen een machteloosheidsschaal zou zijn ge-

bruikt welke de ervaringen in betrekking tot de aspiraties
registreert, zou deze wellicht zonder verdere voorwaarde heb-

ben samengehangen met kennisverwerving. Wij bepleiten daarom
nogmaals een definidring dn meting van machteloosheidsgevoelens in termen van ervaringen van tekort aan macht en invloed,

1) Allardt heeft de kumulatieve schaalbaarheid van deze
alionatiekomponenten ook als teoretisch zinvol toegelicht
(zie Israel, pp. 215, 229, 230).
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in plaats van het op zichzelf weinig zeggende hebben van macht
of invloed.

Evenals in de onderzoekingen van Neal werd ook in een onderzoek door Jaffe (1963) naast een machteloosheidsschaal (in dit

geval weer de I-E-schaal) ook een doelloosheidsschaal gehanteerd, namelijk een schaal voor het meten van 'value confusion'
(in het ouderlijk gezin). Ook hierbij bleken beide schalen
samen te hangen met de afhankelijke variabele, 'delinquency

proneness'. Opnieuw dus een bevestiging van de leerteorie van
Rotter, inzoverre we hier 'delinquency proneness' kunnen zien
als inadekwaat gedrag met betrekking tot het realiseren van de
betreffende 'values'.
Er zijn nog twee onderzoekingen te vermelden waarin met behulp
van de I-E-schaal de leerhypotese werd bevestigd, met als afhankelijke variabele weer het verwerven van kennis. Bullough
konstateerde dat amerikaanse negers met lage I-E-scores (ge-

ringe machteloosheid) beter relevante informatie inzake het
wonen in zich opnamen dan hoge scoorders. Een lage score bleek
in dit onderzoek bovendien gezien te mogen worden als een prediktor voor het feitelijk gaan wonen buiten het ghetto. Ook
Gottesfeld en Dozier toetsten de leerhypotese, en wel in een
'community action program', waar de kursisten met lage I-Escores beter de relevante informatie in zich opnamen en ook
meer initiatief vertoonden.

In de tot nu toe besproken onderzoekingen inzake het toetsen

van de leerhypotese van Rotter was de afhankelijke variabele
meestal het verwerven van relevante kennis, doch soms ook een

bepaald gedrag, dat echter veelal in het verlengde lag van
de verworven kennis. Dit laatste is echter geen konditie van

de leerhypotese. Deze betreft namelijk behalve het verwerven
van kennis ook andere gedragingen welke dienen ter verkrijging
van een gewaardeerd goed. Wij willen in dit verband tenslotte
de aandacht vestigen op de toetsing van de leerhypotese met
betrekking tot het deelnemen aan protestakties en dergelijke.

De onderzoekingen die hierop betrekking hebben, hebben gemeen

dat wordt nagegaan of gevoelens van machteloosheid, gemeten
met de I-E-schaal, leiden tot betrekkelijk passief danwel in-
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adekwaat gedrag.

Strickland konstateerde bij negers dat pioniers in een militante 'civil rights'-beweging lagere scores op de I-E-schaal
vertoonden (minder machteloosheid) dan een kontrolegroep, het-

geen in overeenstemming is met de eerdervermelde leerhypotese
van Rotter. Een aantal andere onderzoekingen komt echter juist
tot een tegengesteld resultaat. De zich meer machteloos voe-

lenden tonen zich daarbij aktiever dan anderen, terwijl deze
aktiviteiten bepaald niet altijd inadekwaat zijn te noemen.
Ransford onderzocht de betekenis van de I-E-schaal (12 items)

in verband met het deelnemen van negers aan rassenrellen. Bij

negers met geringe opleiding bleek dat hoge scoorders (machteloosheid) meer bereid waren tot het deelnemen hieraan dan
lage scoorders, doch vooral wanneer zij weinig kontakten met
blanken onderhielden, of wanneer zij ontevreden waren over

hun behandeling als neger. Bij negers met betere opleiding
hield het deelnemen aan rassenrellen alleen verband met geringe kontakten met blanken. Machteloosheid uitte zich dus

vooral in geweld wanneer men vanwege isolatie en geringe status weinig te verliezen had.

Gurin c.s. en Silvern en Nakamura zijn reeds eerder vernoemd
met hun onderzoekingen naar de verschillende faktoren binnen
de I-E-schaal. Zij hebben echter tevens kunnen vaststellen
dat personen welke een hoge 'externality' vertoonden op de
(kernfaktor van de) I-E-schaal, juist meer tot aktiviteiten
kwamen dan degenen die een hoge 'internality' vertoonden.
Evenals Thomas (p. 276) merken zij op dat de 'internal' alternatieven in de I-E-items een konservatieve bias hebben, ter-

wijl de 'external' alternatieven meer linkse gezichtspunten
vertegenwoordigen. 'Internality' behoeft dan ook niet te betekenen dat men zichzelf bij machte acht, laat staan bereid is
om tot aktie te komen, terwijl 'externality' niet behoeft te
betekenen dat men de zaak maar wil laten voor wat ze is.

Een en ander impliceert dat de I-E-schaal met name ten aanzien van socio-politieke aktie (want daar gaat het in deze
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1)

. In het
onderzoekingen om) wellicht weer wat verouderd is
laatste decennium heeft het voeren van aktie tegen het maat-

schappelijke en het politieke systeem meer ingang gevonden.
Met andere woorden 'externality' wordt steeds minder als een

'chance'-gebeuren opgevat, altans door sommige kategorieon

van de bevolking (Gurin e.a., pp. 32, 33; Silvern en Nakamura,
p. 140).('Internality' zal anderzijds door bijvoorbeeld de

negerjeugd in gettoos juist als machteloosheid ervaren kunnen
worden).Dit zou betekenen dat slechts een reaktie op I-E-items,
waarbij het verkrijgen van gewaardeerde zaken ('reinforcements')
afhankelijk wordt gesteld van geluk of toeval, verondersteld

mag worden te leiden tot passief en inadekwaat gedrag, terwijl
een reaktie waarbij dit afhankelijk wordt gesteld van de macht
van zichzelf of van anderen tot aktief en adekwaat gedrag zou
kunnen leiden. Macht van anderen wordt niet altijd meer gezien
2)

als een onwrikbaar gegeven
Er is daarbij echter nog &6n komplikatie. Aktief gedrag behoeft niet steeds adekwaat gedrag te zijn. Silvern en Nakamura

noemen nog de mogelijkheid dat gevoelens van afhankelijkheid
van eksterne faktoren kan aanzetten tot ekspressief, 'noninstrumental', ekstremistisch gedrag, met name bij linkse
studenten (pp. 140, 150). Dit zal vooral optreden wanneer men
zich afhankelijk acht van de macht van anderen waartegen men
wil protesteren.
Het voorafgaande leidt dan tot de volgende konklusies. De atti-

tude dat men zelf invloed kan uitoefenen op het verkrijgen
van gewaardeerde zaken,gelndiceerd door een lage score op de
I-E-schaal (met name op de kerndimensie daarvan, die op de

persoon zelf betrekking heeft), vertoont samenhang met het
1) Overigens is een onderzoeksresultaat als dat van Dubey , dat
'disadvantaged blacks' meer geneigd zijn tot een kollektieve
mobiliteitsoridntatie (en dus wellicht ook tot kollektieve akties) naarmate zij zich maatschappelijk machtelozer voelen,
wel in overeenstemming met Rotters leerteorie.
2) Taylor merkt dienaangaande op dat waarschijnlijk alleen
machteloosheid die door de betrokkene wordt geweten aan aanwijsbare machtsverschillen (en dus niet zozeer aan toeval of
noodlot), leidt tot een rebellerende houding (waarvan delinkwent
gedrag een uiting is) (p. 103).
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daadwerkelijk verwerven van daarvoor relevante kennis en het
vertonen van daarvoor adekwaat gedrag. De attitude dat anderen
deze invloed kunnen uitoefenen, in tegenstelling tot gevoelens
van afhankelijkheid van het lot, hangt samen met het vertonen
van daarvoor adekwaat gedrag of protestgedrag.

Geringe maatschappelijke participatie als achtergrond van
maatschappelijke machteloosheid
Het eerder vermelde onderzoek door Seeman bij de mannelijke
beroepsbevolking in Malm6 had mede ten doel het toetsen van

de zogenaamde 'mediation'-hypotese. Dit is de hypotese uit de
teorie van de massa-maatschappij dat het van een sociale inbedding verstoken individu als gevolg daarvan gealioneerd
raakt van de maatschappij. Deze hypotese was reeds eerder getoetst door Neal en Seeman in een onderzoek bij mannelijke
volwassenen in Columbus (Ohio), waarbij bleek dat ongeorganiseerde werknemers meer gevoelens van machteloosheid (I-E-items)
vertoonden dan georganiseerde werknemers (doch niet meer ano-

mia). In Zweden kwam men tot dezelfde konklusie (gebruik makend
van de definitieve I-E-schaal van 23 items, waarvan er in dit
onderzoek 15 een 'general factor' vormde; anomia bleek in dit
onderzoek wederom geen samenhang te vertonen met ongeorganiseerd zijn).
In beide onderzoekingen werden bepaalde achtergrondsvariabelen

konstant gehouden, terwijl de 'mediation'-hypotese werd getoetst voor vier subgroepen afzonderlijk. In beide onderzoekingen werd zij slechts voor een bepaalde kategorie hoofdarbeiders niet bevestigd. Seeman konstateerde voorts ook in

Frankrijk meer machteloosheidsgevoelens (I-E-schaal) bij ongeorganiseerde dan bij georganiseerde werknemers (augustus 1972)
1) De 'mediation'-hypotese (door Sierksma middelingshypotese
genoemd) werd ook door Levens bevestigd. Met behulp van een
fatalisme-schaal kon zij konstateren dat moeders die lid waren
van een 'welfare-client-organization' zich minder machteloos
voelden dan zij die geen lid waren. Het onderzoek van Seeman
in Malm6 gaf geen steun aan de 'mediation'-hypotese voor wat
betreft arbeidsalionatie. Aktief vakbondslidmaatschap en sociale kontakten met kollegaas vertoonden geen samenhang met
geringe arbeidsalionatie. Deze overigens ook weinig met de I-Eschaal vergelijkbare schaal komt nog nader aan de orde in
hoofdstuk 3.

1)
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Een en ander leidt tot de volgende konklusie. Geringe maatschappelijke participatie, met name gelndiceerd door het niet

georganiseerd zijn in een vakbond, hangt samen met lagere
scores op de I-E-schaal.
Sociale deprivatie als achtergrond van maatschappelijke
alionatie
---------

Hoewel Seeman behalve tot begripsvorming inzake alionatie ook
bizonder heeft bijgedragen tot empirisch onderzoek daarnaar,
moeten we toch gezien het voorgaande gedeelte van deze paragraaf konstateren dat dit onderzoek voornamelijk betrekking

heeft op de samenhang van de I-E-schaal als indikator voor
machteloosheidsgevoelens, met kennis, sociale participatie
en gedrag. We missen daarbij node het onderzoek naar achtergrondsvariabelen, zoals dat werd verricht ten aanzien van de
anomia-schaal, en ook het onderzoek inzake de overige alionatiekomponenten.

Deze leemten werden echter wat opgevuld door het onderzoek met
de alionatieschalen van Dean. Zoals eerder werd vermeld, onderscheidde Dean drie alionatievarianten. Hij konstrueerde
voor elk daarvan een schaal. De schaal voor 'powerlessness'
omvat negen items welke voornamelijk een ernstige mate van
maatschappelijke achievementmachteloosheid uitdrukken. De
schaal voor 'normlessness' bestaat uit zes items welke deels

betrekking hebben op het leven in het algemeen, deels op de
sociale en maatschappelijke kontekst daarvan. De 'social isolation'-schaal tenslotte bevat weer negen items welke alle betrekking hebben op het ontbreken van echte vriendschappen en
op eenzaamheid. Deze drie schalen 1) zijn behalve door Dean
ook met graagte door andere onderzoekers in praktijk gebracht.

Men zat er als het ware op te wachten, als de operationalisatie
van Seemans alionatievarianten. Ruwweg beantwoorden zij daar
ook wel aan, al werden, zoals we eerder hebben vermeld, sommige daarvan door Dean in 66n begrip samengevoegd, andere weggelaten en een nieuwe toegevoegd. Het aantal toepassingen van
1) Lefcourt en Ladwig betwijfelen de validiteit van deze
schalen en hun waterdichtheid voor 'response-bias'.
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Deans schalen is echter waarschijnlijk beperkt doordat ze niet
werden gepubliceerd.
Ook Middleton heeft indikatoren gekonstrueerd voor de door

hem, zoals eveneens eerder werd uiteengezet, deels gewijzigde
alionatievarianten van Seeman en Dean. Voor elk van de zes door
hem onderscheiden alionatievarianten gebruikte hij echter slechts
66n item als indikator. Hij heeft daar zelf wel onderzoek mee

verricht, maar anderen hebben zijn indikatoren voorzover ons
bekend niet gebruikt.

Rotter vermeldde bij de presentatie van de I-E-schaal reeds
enige samenhangen daarvan met achtergrondsvariabelen. Geloof
in 'external control' blijkt vooral voor te komen bij mensen
uit de lagere sociale klasse en bij negers. Lefcourt bevestigt,
evenals Polansky (pp. 221, 222) deze samenhangen en vermeldt

ook samenhangen met andere marginale sociale posities. Ook de
schaal van Dean voor gevoelens van maatschappelijke machteloosheid hangt samen met een geringe status (1961, p. 756) en
bovendien met daling in opleidingsnivo in vergelijking met de

vader (M. Simpson, p. 1012). Dubey vermeldt voorts een samenhang van werkloosheid met (een enigszins gewijzigde versie
van) Deans machteloosheidsschaal.Vroegere werkloosheid vertoont echter blijkens sen onderzoek van Bickford en Neal geen
samenhang met maatschappelijke machteloosheid.

In het onderzoek van Middleton tenslotte bleek maatschappelijke machteloosheid bij blanken wel samen te hangen met een
gering nivo van genoten onderwijs, maar bij negers was dit niet

het geval. Negers hadden ook hogere machteloosheidsscores dan
blanken. Dit is in overeenstemming met de bevindingen van Killian en Grigg, dat anomia in kleinere plaatsen alleen bij

blanken samenhang vertoont met aspekten van een geringe sociale positie, terwijl negers ook meer anomia vertonen dan blanken.
(Middletons onderzoek vond eveneens plaats in een kleine stad).
Middleton merkt dan ook op dat 'the whites tend to treat

negroes categorically, regardless of education, occupation or

reputation', waardoor zij ook als kategorie gealioneerd raken
(p. 976).

- 99 -

De hierboven gekonstateerde samenhanaen leiden tot de volgende
konklusies. Maatschappelijke machteloosheid hangt samen met
een geringe sociaal-ekonomische positie, voorzover deze mach-

teloosheidsgevoelens niet reeds sterk zijn als gevolg van een
sociale minderheidspositie zoals bij amerikaanse negers in
kleine plaatsen het geval is. Maatschappelijke machteloosheids-

gevoelens hangen bovendien samen met andere vormen van sociale
deprivatie, zoals werkloosheid.
Ook maatschappelijke zinloosheidsgevoelens blijken samen te
hangen met een geringe status. Deans normloosheidsschaal welke,
zoals eerder werd opgemerkt, alle vormen van maatschappelijke
doelloosheid en normloosheid betreft, vertoonde een zwakke

samenhang met geringe status (zowel wat betreft inkomen en be1)

. Dit
roep als wat betreft opleiding) (Dean, 1961, p. 756)
resultaat werd bevestigd door M. Simpson, altans wat betreft

blanke amerikanen maar niet voor Mexicanen en Costa-Ricanen.

Ook Middleton vond alleen voor blanken een samenhang van
'meaninglessness' (Seemans begrip; iets beperkter van inhoud
dan Deans 'normlessness') met een geringe opleiding en niet
voor negers

2)

Simpson verklaart zijn onderzoeksresultaat uit het overwegen
van 'ascribed' danwel 'achieved' status in verschillende kulturen. In Mexico en Costa Rica is de status overwegend 'ascribed',

dus vrij definitief van aard. Stijging of daling in beroepsen/of opleidingsstatus in vergelijking met de vader is daar
z6 ongewoon dat zij leidt tot een grotere mate van doel- en

normloosheid, terwijl dit in de U.S.A. niet het geval blijkt
1) Dean en Reeves vonden bij vrouwelijke studenten dat katolieken minder 'normlessness' vertoonden dan protestanten, hetgeen een replikatie vormde van een vijf jaar eerder gehouden
onderzoek (1962, p. 212). Couch kon echter deze samenhang niet
konstateren, waarvoor de andere samenstelling van zijn steekproef van respondenten mogelijk aansprakelijk is. Bovendien
werkte Couch met verkorte versies van Deans schalen. In een
ander onderzoek bij studenten konstateerde Dean dat zijn schalen niet duidelijk samenhingen met religiositeit (herst 1968,
p. 253).
2) Middletons indikator voor 'normlessness' betreffende het
verwerpen van normen bleek in het geheel niet samen te hangen
met nivo van opleiding.
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te zijn. Daar is door de overwegende 'achieved' status vertikale mobiliteit geen aanleiding tot meer doel- of normloosheid,

terwijl deze laatste daar zoals gezegd wel samenhangt met een
geringe beroepsstatus.
Een en ander leidt tot de volgende konklusie. Gevoelens van
maatschappelijke doelloosheid en normloosheid worden in westerse kulturen bevorderd door een geringe sociaal-ekonomische

positie, en in niet-westerse kulturen door wijziging in sociaal-ekonomische positie.

Sociaal-kulturele verschillen inzake komponenten van maatschappelijke alionatie

Dean konstateerde matige tot sterke samenhangen tussen zijn
drie aliinatieschalen en zeer sterke samenhangen tussen deze
schalen en de totaalscore daarvan (1961, p. 756). Simmons konstateerde eveneens samenhangen tussen de drie schalen, welke
ook bijna even sterk waren als die in Deans onderzoek (1966,

p. 370). Beide onderzoeken hadden betrekking op een steekproef
van overwegend blanke Amerikanen. Onderzoek bij niet-blanken
leidde echter tot veel zwakkere samenhangen tussen Deans
alionatieschalen.

Guerrero en Castillo komen in een onderzoek bij Filipinos tot
zwakke samenhangen tussen de drie alionatieschalen van Dean.
Deze hangen voorts slechts zeer zwak, zij het signifikant sa-

men met de totaalscores over de drie schalen. Een van de mogelijke oorzaken van de lage samenhangen is uiteraard een verschil in de mate van onafhankelijkheid van de alionatiekomponenten onderling in verschillende kulturen. Een andere oorzaak

kan zijn de door Guerrero en Castillo aangebrachte wijziging
in sommige itemteksten en het laten vervallen van drie items
van de schaal voor 'social isolation'. Een derde oorzaak van
de zwakke samenhangen in het filipijnse onderzoek is wellicht
gelegen in de relatief hoge scores van de Filipinos op de
schalen (door de auteurs vergeleken met die in Deans eerste

onderzoek). Hoge scores kunnen een geringe spreiding met zich
meebrengen, waardoor samenhangen bemoeilijkt worden. De spreiding is echter helaas onbekend.
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De door Lefcourt en Ladwig voor negers in een verbeterings-

gesticht gevonden gemiddelde scores op Deans schalen zijn
vrijwel gelijk aan die der Filipinos in het vorige onderzoek.
Dit geldt ook voor de scores inzake 'social isolation' van de
blanke pupillen, maar hun scores op de twee andere schalen benaderen die in Deans onderzoek. De korrelaties tussen de drie
schalen zijn ook in dit onderzoek lager dan bij Dean, zij het
dat zij nog matig genoemd mogen worden. Mogelijk houden hoge
scores en lage korrelaties dus inderdaad met elkaar verband.
Voor dit onderzoek is ook de spreiding bekend, die echter

slechts bij machteloosheid geringer is dan in Deans eerste

onderzoek en bij 'social isolation' zelfs groter. Toch noemen
de auteurs zelf de geringere variatiebreedte van de scores als

mogelijke gedeeltelijke oorzaak van de slechts matige samenhangen tussen de drie schalen. De hogere scores bij nietblanken bleven voorts bestaan bij konstant houden van I.Q. en
sociale klasse.
Een onderzoek van M. Simpson getuigt opnieuw van hogere scores
van niet-blanken op 'powerlessness'- en 'normlessness'-items
van Dean in vergelijking met blanke Amerikanen, namelijk bij
Mexicanen en Costa-Ricanen. Hij verwijst naar aanleiding daar-

van ook naar de bevindingen van Almond en Verba dat Mexicanen
(en Italianen) in vergelijking met Amerikanen een geringer
sociaal vertrouwen en minder sterke gevoelens van persoonlijke
effektiviteit hebben. Dit is volgens Simpson ook een kwestie

van het overwegen van 'ascribed' danwel 'achieved' status in
verschillende kulturen.
De internationale en interraciale aanwending van Deans alionatieschalen heeft aldus vrij konsistente aanwijzingen opgeleverd dat de reakties op alionatie-items worden beinvloed door
sociaal-kulturele verschillen. Dit wordt nog eens onderstreept

doordat ook Middleton bij een voornamelijk blanke bevolking
sterke samenhangen vond tussen zijn alionatievarianten (met

uitzondering van 'cultural estrangement'). We kunnen daarom
nu de volgende konklusie trekken. Sociaal-kulturele verschillen welke voortvloeien uit nationaliteit en ras leiden tot
sterkere samenhangen tussen de alionatieschalen van Dean bij
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blanke Amerikanen dan bij niet blanken.

Naast bovengenoemde onderzoekingen waarbij voor het als aparte dimensies ervaren van alionatiekomponenten, sociaal-kulturele verschillen van belang bleken, welke waarschijnlijk

van makro-sociologische aard waren, zijn er ook onderzoekingen
waarbij zich soortgelijke verschijnselen afspelen binnen een
bepaalde bevolkingsgroep. Zo vermeldt Dean een onderzoek inzake 'marital adjustment' (eensgezindheid van echtgenoten)waarin de 'powerlessness'-scores van man en vrouw onderling sa-

menhang vertoonden, evenals de 'normlessness'-scores van man
en vrouw (1968, p. 191), maar dit was niet het geval met de
scores voor 'social isolation'. 'Social isolation' lijkt dus
voor de man iets anders te betekenen als voor de vrouw 1)

Aangezien het hierbij om echtgenoten gaat is hiervoor dus

waarschijnlijk niet zozeer de sociale en ekonomische positie
van het gezin maar eerder de verschillende maatschappelijke
positie en rol en het dienovereenkomstige sociaal-kulturele
verschil tussen man en vrouw verantwoordelijk.

Neal en Rettig konstateerden voorts in een faktoranalyse van
een groot aantal items met betrekking tot diverse alionatiekomponenten, dat hand- en hoofdarbeiders behalve een gemeenschappelijke dimensie, in hoofdzaak betrekking hebbend op
maatschappelijke machteloosheid, ieder ook hun eigen machteloosheidsdimensie vertoonden. Voor de hoofdarbeiders was dit

een dimensie met betrekking tot het verkiezingssysteem. Voor
de handarbeiders scheidde zich een afzonderlijke faktor van
machteloosheid inzake de wereldvrede af. We moeten hierbij
denken aan het door Mizruchi gekonstateerde prevaleren van

achievement-doeleinden bij de middenklasse en van success-doeleinden bij de lagere klasse. Dit temeer omdat eigen invloed

kenmerkend is voor de relatie met het elektoraal systeem, terwijl dit bepaald minder geldt inzake wereldvrede.
1) 'Marital adjustment' bleek in dit onderzoek overigens
slechts zeer beperkt met maatschappelijke alidnatie samen te
hangen, namelijk alleen met 'social isolation' van de man en
met 'powerlessness' van de vrouw.
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De meting van ali8natie per komponent en per sociaal systeem
Hierboven is gebleken dat de verschillende door Dean onderscheiden alionatiekomponenten bij een blanke bevolking matige
tot sterke onderlinge samenhangen vertonen. Dit werpt de vraag

op in hoeverre dan nog de noodzaak bestaat deze komponenten
afzonderlijk te meten. In dat verband is het interessant kennis te nemen van de resultaten van enige faktor-analyses van
grote aantallen items betreffende ali@natiekomponenten (en
enkele andere attitudes). De faktoranalyse (met scheve assen)
van Struening en Richardson leverde alidnatiedimensies op,

namelijk een voor machteloosheid tesamen met enige normloosheid, een voor doelloosheid en een voor isolatie, welke met
elkaar samenhang vertoonden 1) . De reeds eerder ter sprake ge-

komen faktoranalyse door Neal en Rettig leverde (zowel voor
handarbeiders als voor hoofdarbeiders ortogonale dimensies op

voor machteloosheid en voor evaluatieve normloosheid (A la
Seeman). Bovendien 'The normlessness items were separated into
two major orthogonal factors in both samples.....primarily a
separation of normlessness in government from normlessness in
business' (p. 605).
Dit onderzoek door Neal en Rettig kompleteert dus dat van
Struening en Richardson inzoverre zij tesamen de validiteit

van het onderscheid tussen machteloosheid, normloosheid en
doelloosheid nog eens onderstrepen (op de afzonderlijke betekenis van sociale isolatie komen we zo dadelijk nog terug).
Bovendien blijkt in dit onderzoek nu ook ten aanzien van norm-

loosheid (evenals in ander verband reeds ten aanzien van mach-

teloosheid) het onderscheid nodig van alionatie per sociaal
systeem. Het onderzoek ondervond echter ernstige metodologische
kritiek van de zijde van Cartwright, welke resulteerde in een
nieuwe analyse en een tweede publikatie door Neal en Rettig.
1) Dit alionatiesyndroom hing ook samen met autoritarisme.
Dft hing echter tevens samen met zelfvertrouwen en vertrouwen
in de wereld, hoewel deze beide faktoren zelf niet of negatief
samenhingen met de alidnatiefaktoren. Autoritarisme schijnt
dus twee aspekten te hebben, 66n van sociale afzijdigheid
(en mogelijk een zwak ego) en een van vertrouwen en een sterk
ego.
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Cartwright had met name als bezwaar dat men de onafhankelijkheid van de diverse alionatiekomponenten onderling niet kan

vaststellen in een faktor-analyse die slechts ortogonale assen
toestaat. Scheve assen leverden echter hetzelfde resultaat op,
namelijk afzonderlijke dimensies voor machteloosheid en normloosheid.

Evenals Simmons (1966, p. 371) en Dean (1961, 762) konkluderen

Neal en Rettig dat hun onderzoek 'indicates the separability
as well as the relatedness of alienation measures' (1967, p.
62). De 'relatedness' werd aangetoond door de faktor-scores
op de scheve assen te onderwerpen aan een ortogonale analyse,
welke resulteerde in twee dominante faktoren, namelijk alidnatie en statusoriontatie (p. 58). Het is ook begrijpelijk waar-

om de verschillende komponenten van alionatie met elkaar samen-

hang vertonen. Zij betekenen namelijk alle enigerlei tekortervaring ten aanzien van het zelf funktioneren in een bepaalde
situatie. Zoals eerder uiteengezet impliceert zulk een tekortervaring een zekere vervreemding van zichzelf voorzover men
in die situatie participeert. De verschillende komponenten hebben daarom het element van zelfvervreemding met elkaar gemeen.
In een onderzoek door Couch bleek dan ook een samenhang van
Deans schalen met (een via een zinsaanvullingstest gemeten
1)
vorm van) zelfvervreemding
Een en ander betekent niet dat de door Dean onderscheiden alio-

natiekomponenten als gelijkwaardig naast elkaar staan. Zoals

eerder uiteengezet kunnen zijn 'powerlessness' en 'normlessness' beschouwd worden als twee wezenlijke alionatiekomponenten. Van deze machteloosheid, respektievelijk zinloosheid (gelet op Deans definities) kan de laatste nog onderscheiden worden in normloosheid en doelloosheid. 'Social isolation' echter, door Middleton terecht ontdaan van het element van eva-

luatieve doelloosheid (het verwerpen van doeleinden en waar-

den zoals in Seemans 'isolation') en omgevormd tot zuivere
1) Simmons (1966) vond ook een duidelijKe samenhang van Deans
schalen met 'life-dissatisfaction', welke Couch echter (eveneens bij een steekproef van amerikaanse studenten) niet kon
vaststellen.
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sociale isolatie-gevoelens ('social estrangement') is ook in
die vorm eerder door ons betwijfeld als wezenlijke alionatie-

komponent. Ook Simmons ziet sociale isolatie vooral als gevolg
of oorzaak van andere alionatiekomponenten en niet als kompo-

nent op zichzelf, 'social isolation may lead to a greater
sense of powerlessness and the resultant apathy may then in
turn produce greater social isolation' (1966, p. 371).
In het onderzoek van Neal en Rettig bleek reeds de wenselijk-

heid om niet alleen diverse komponenten van alionatie te onderscheiden, maar ook de verschillende sociale systemen of situa-

ties waarop deze betrekking hebben. Met name de onderzoekers
welke ervaring hebben opgedaan met de schalen van Dean onder-

strepen deze wenselijkheid. Evenals Dean zelf toont ook Couch
in zijn konklusie naar aanleiding van zijn niet al te indrukwekkende onderzoeksresultaten een zekere voorkeur voor meer
systeemspecifieke meetinstrumenten.
Ook Guerrero en Castillo tonen zich naar aanleiding van de

schalen van Dean achteraf wat gereserveerd, en wel om dezelfde reden. Hun onderzoeksresultaten hadden dan ook deels betrekking op een speciaal sociaal systeem, namelijk dat van een

hogere landbouwschool en deels op de maatschappij. Schalen
voor maatschappelijke alionatie (zoals we die van Dean ruwweg

mogen beschouwen) hebben dan slechts gedeeltelijk relevantie
voor het onderzoek. Samenhangen tussen deze alionatieschalen

van Dean en een geringe sociaal-ekonomische positie van de
vader der respondent (geringe opleiding, een agrarisch beroep
met ekonomische onzekerheid) zijn dan zinvolle konstateringen.
Dit is echter minder duidelijk het geval met samenhangen tussen deze maatschappelijke ali@natie enerzijds en geringe par-

ticipatie aan het studentenleven en het zich op de school minder goed op zijn plaats voelen anderzijds. De wenselijkheid

van systeemspecifieke naast algemene of maatschappelijke schalen is daarom achteraf door de auteurs terecht geuit.
In het volgende hoofdstuk zullen we nagaan inhoeverre ten aanzien van sociale systemen van een beperkter omvang dan de

maatschappij, specifieke gedachten, begrippen en meetinstrumenten inzake alionatie zijn ontwikkeld en welke resultaten
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met die instrumenten reeds zijn behaald.

Hypotesen voor verder onderzoek

De konklusies welke in de afgelopen paragraaf uit de verschil-

lende onderzoekingen konden worden getrokken, kunnen, gelet
op de aard van de daarbij gebruikte meetinstrumenten, worden

geherformuleerd in de volgende hypotesen voor verder onderzoek.

Gevoelens van een tekort aan maatschappelijke invloed of macht,
ofwel van maatschappelijke achievement-machteloosheid(zie vorige paragraaf) hangen samen met een gering nivo van maatschappelijke kennis (als oorzaak en/of als gevolg daarvan).
Maatschappelijke achievement-machteloosheid kan voorts leiden
tot passiviteit, oppositioneel gedrag en ekspressief protestgedrag tegenover de oorzaak van de machteloosheid.

Maatschappelijke achievement-machteloosheid hangt samen met
geringe maatschappelijke participatie (als oorzaak en/of als

gevolg daarvan). Aangezien het onderzoekswerk met de anomiaschaal van Srole tot de konklusie leidde dat niet zozeer ge-

ringe participatie maar de mogelijk daaraan ten grondslag liggende misantropie samenhangt met machteloosheid (zij het dan
wellicht van een andere soort (anomia-schaal)), zal misantropie
als variabele moeten worden konstant gehouden bij de verifikatie van bovenstaande hypotese.
Maatschappelijke achievement-machteloosheid wordt bevorderd
door een geringe sociaal-ekonomische positie en andere vormen
van sociale deprivatie.
Gevoelens van maatschappelijke doelloosheid en normloosheid
worden in westerse kulturen mede bepaald door een geringe
sociaal-ekonomische positie.

Maatschappelijke achievement-machteloosheid, normloosheid en
doelloosheid vertonen in westerse kulturen onderlinge
samenhang.
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HOOFDSTUK

3

SYSTEEMSPECIFIEKE ALIENATIE

Inleiding

In het vorige hoofdstuk is aandacht geschonken aan de begrips-

vorming en het empirisch onderzoek inzake maatschappelijke
alionatie. Ook ten aanzien van meer beperkte sociale systemen
doen zich echter verschijnselen voor die kunnen worden ver- 4
helderd in termen van tekortervaringen van de persoon welke
aanleiding geven tot vervreemding van het betreffende sociaal
systeem. Het is van belang dat ook daarvoor de nodige begrippen en meetinstrumenten worden ontwikkeld.
Clark heeft, voorzover ons bekend, als eerste deze wenselijk-

heid gekonstateerd. De reden die hij daarvoor geeft is de vergroving die volgens hem optreedt bij het meten van ali natie
ten opzichte van de maatschappij als geheel. Het verdient
naar zijn inzicht de voorkeur alionatie te meten in een enkelvoudige, goed gedefinieerde eenheid, zoals een sociaal systeem (pp. 349, 350). Pearlin treedt in zijn voetspoor door te
stellen 'By taking a clear delineated organization for study,
it becomes possible to pinpoint the particular structures,
role sets or processes that have alienative consequences'
(P. 314). Deze opvatting van beide auteurs heeft uiteraard

wetenschappelijke aantrekkelijkheid. Dat neemt echter niet
weg dat de maatschappij nog steeds het belangrijkste sociaal
systeem is, zij het kompleks en moeilijk te omschrijven. De

bestudering van maatschappelijke alionatie behoeft geenszins
te worden opgeofferd om aandacht te kunnen geven aan andere
objekten van alionatie.
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk zullen we de begrips-

vorming en enig onderzoek bespreken ten aanzien van de alio-

natie van de jeugd, een nogal op zichzelf staand onderwerp
in de literatuur waarin de maatschappelijke alionatie (alionatie ten aanzien van de rol van volwassene in de maatschap-

pij) weliswaar centraal staat, maar alidnatie ten aanzien
van beperkter sociale systemen, zoals het ouderlijk gezin,

*
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de school en de 'peer-group' ook van belang blijkt. In de
tweede paragraaf bespreken we een aantal zuiver systeemspecifieke vormen van alionatie, waaronder vooral de alionatie ten

aanzien van arbeids- en bedrijfsleven. In de slotparagraaf
komen we dan tot definitieve begripsomschrijvingen inzake
alionatie, waarbij de rol die de persoon heeft te vervullen
in een bepaald sociaal systeem centraal staat.
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Paragraaf 1

Deviant gedrag van de jeugd als reaktie op
alionatie

IglsiQ&ng

Het begrip anomie van Durkheim is door Merton omgebogen naar
het deviant gedrag. Zoals volgens Durkheim anomie en zelfmoord

gepaard gaan met bepaalde tekortervaringen van de persoon ten
aanzien van de maatschappij, zo ligt eveneens een dergelijke
tekortervaring ten grondslag aan Merton's typen van deviant
gedrag 1). Merton's typologie is voor vele auteurs een orion-

tatiepunt geworden bij het verklaren van deviant gedrag, waarbij tevens het begrip alionatie vaak wordt gehanteerd. Daar-

naast is er enige literatuur waarin buiten het kader van de
studie van deviant gedrag aandacht wordt geschonken aan ali6natievormen bij de jeugd.
Er wordt in de literatuur die wij op het oog hebben, nogal

opportunistisch omgegaan met begrippen als alionatie en anomie.
Het inzicht dat een bepaald sociaal probleem iets met deze ver-

schijnselen te maken zou kunnen hebben, wordt gemakkelijk gevolgd door de stelling dat het betreffende probleem een voorbeeld is van anomie of van alionatie, of er zelfs mee gelijkgesteld kan worden. Brown, die tegenstander is van dit ad hoc
toespitsen van deze begrippen, geeft een in vele opzichten
goede definitie van alionatie van de jeugd. De gealioneerde

jeugd omvat bij hem 'all those who are "shut off", who are
unprepared and unable to move into the mainstream of life,
unsuited to assume the normal roles of mating, making a living
and producing a home and family' (p. 331). Wij missen hierin
echter nog het persoonlijk ervaren van de afstand en van de
genoemde tekorten. Liever willen wij het hebben over alionatie

van de jeugd ten opzichte van de rol van de volwassene, als
1) Overigens menen Scott en Turner (pp. 237-238) dat deze
typen rechtstreeks zijn afgeleid van begrippen van Max Weber.
Innovatie staat daarbij voor 'zweck-rational' en ritualisme
voor 'wertrational' handelen; retreatisme voor 'affectual'
en konformiteit voor 'traditional' handelen (rebellie vormt
als groepsgedrag een geval apart).
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het niet geinteresseerd zijn in deze rol zoals hij wordt gepresenteerd, als gevolg van onvoldoende voorbereiding of onmacht tot het uitoefenen van deze rol (hoewel ook andere oorzaken te noemen zouden zijn, waar bijvoorbeeld Keniston op

wijst, zoals de afwijzing van de doeleinden waarop de rol van
de volwassene is gericht).
Oorzaken van de ali@natie der adolescent
Brown noemt vijf oorzaken van de alionatie van jeugdigen,

waaronder de door de stedelijke kompleksiteit teweeggebrachte
instabiliteit en de sociale onrust ('egalitarian thrust').
Beide op zichzelf voor het kind verwarrende verschijnselen
worden volgens hem door de ouders vaak onvoldoende naar het
kind toe vertaald in termen van zingeving of normering. Brown,

die in dit kader zelf ook nogal gemakkelijk spreekt over
'feelings of alienation or anomy', heeft daarin inzoverre gelijk dat het hier gaat om de zinloosheidskomponent van aliona-

tie, om het ervaren van gebrek aan duidelijke en aanvaardbare
regulatie.

Daarnaast staat dan de machteloosheidskomponent, door Brown
gepresenteerd als de frustraties van de jeugdige in de 'drive
to succeed' (derde oorzaak). Het kind wil of durft wellicht
niet deelnemen aan de kompetitie, met name in het schoolleven,

soms omdat zijn kapaciteiten liggen op een niet erkend terrein 1). Hier nauw mee verbonden lijkt ons de vierde door

Brown genoemde oorzaak van alionatie, namelijk de sociale

druk tot het zich aangepast gedragen, waardoor de persoonlijke
kapaciteiten die niet funktioneel worden geacht voor het uitoefenen van de opgelegde sociale rollen, worden verdrukt.

Opnieuw dus machteloosheid, echter vooral leidend tot zelfvervreemding.

Als vijfde oorzaak noemt Brown de 'absence of caring', ofwel
1) Winslow ziet deze eventuele machteloosheid ten opzichte
van het schoolsysteem zelfs als zo bepalend voor de perceptie van maatschappelijk sukses, dat zij hiervoor als indikator werd genomen in een studie van delinkwentie (1967,p. 475).
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het ontbreken van het vermogen tot tederheid als gevolg van
het gefragmenteerde en op prestatie gerichte bestaan van vele
ouders, met name van werkende moeders. Gezien Brown's omschrijving van de rol van het volwassen zijn, ontneemt deze

leemte in de opvoeding inderdaad een stuk zingeving aan, of
de mogelijkheid tot het bereiken van een normale volwassenheid,
waardoor de desbetreffende alionatie wordt bevorderd.

Men kan in dit verband echter ook denken aan de opvatting van
Wise dat ernstige vormen van alionatie van de adolescent
gevolg kunnen zijn van het niet goed verwerkt hebben van de
moeder-kind verhoudingen in de eerste levensjaren. Het gaat
dan om 'mothers who, for various reasons, seemed unable to
provide the initial maternal care and relationship, considered
so necessary for that early healthy symbiosis between mother
and child, which later makes it possible for effective separation and healthy individuation in the child' (p. 271).
Volwassen sociale relaties kunnen daardoor niet tot ontwikke-

ling komen, de rol van volwassene kan niet worden geaksepteerd.

Ook Noshpitz noemt nog enige, bij de ouders en de maatschappij gelegen oorzaken van alionatie van de adolescent. In de
eerste plaats ziet hij de mogelijkheid dat de maatschappelijke
alionatie van de ouders overgaat op hun kinderen, soms in een

verhevigde vorm. In de tweede plaats noemt hij de ondergraving
van vroegere zingevingen aan het menselijk bestaan en het

daarvoor in de plaats treden van pseudo-magie, als oorzaak van
de maatschappelijke vervreemding van jongeren. Als derde oorzaak noemt Noshpitz dat de ouders hun kinderen overladen met
verworvenheden van de welvaart en met intellektuele en sociale
ontwikkelingsmogelijkheden, ten koste van persoonlijke aan-

dacht en het geven van leiding. Als gevolg daarvan is de jeug-

dige minder goed in staat de rol van volwassene te aksepteren.

De door Brown reeds genoemde 'absence of caring', aangevuld
door hetgeen Wise en Noshpitz daarover te berde brachten als
achtergrond van de alionatie van de adolescent, heeft opnieuw
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de aandacht bij Williams. Volgens hem is de hippie-kultuur
(hij observeerde enige maanden een kommune) bij nader toezien
ten dele een verbale overaksentuering van 'love' en 'peace'

door jongeren die in feite zeer geremd zijn ten aanzien van

persoonlijke vriendschappen. 'The deficit, I believe, is in
the lack of emphasis on further one-to-one intimate relationships during the years of individuation, following the inter-

ruption of the close mother-child symbiosis. In its emphasis

upon performance, achievement and productivity our culture's
value system seams to have neglected the encouragement of
emphatic dyadic relationships between young children' (p. 263).
De adolescent is daardoor onvoldoende in staat tot nieuwe

identifikaties welke de basis vormen van de rol van de volwassene.

Berman stelt overigens dat de noodzakelijke nieuwe identifi-

katies van de adolescent slechts tot stand kunnen komen op basis van een zekere mate van ali@natie ten aanzien van de vroe-

gere identifikaties met ouders en maatschappij in de kindertijd. De adolescentie is daardoor wezenlijk gekenmerkt door
een proces van alionatie ten aanzien van de kinderrol. De
alionatie van de adolescent kan zich echter ook veralgemenen,

patologisch worden, vooral wanneer de ouders zelf onzeker zijn
ten opzichte van de maatschappij. Men stapt dan niet over naar
de rol van volwassene.
De 'peergroup' in funktie van de machteloosheid der adolescent

Voor Marwell is de adolescentie vooral een krisisperiode waarin het aksent verschuift van macht welke wordt ontleend aan
anderen ('agency-sources of power'), naar persoonlijke macht.

Dit proces wordt bevorderd doordat in de opvoeding door ouders
en school de zelfstandigheid wordt gestimuleerd, ter voorbereiding op de rol van volwassene, terwijl tegelijkertijd de
feitelijke zelfstandigheid van de adolescent nog sterk wordt
beteugeld. Deze diskrepantie tussen doeleinden en middelen
leidt er toe dat het proces waar Marwell op doelt zich een uit-

weg zoekt naar de kring van gelijken. De 'peergroup' vormt
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aldus een oefenveld voor de autonomie van de volwassenheid.
In het oorspronkelijke milieu wordt de uitoefening van de ech-

te rol van volwassene voorshands verhinderd; daarom zoekt men

een vervangende rol in een ander sociaal systeem. Zowel de
meer kreatieve persoonlijke aspiraties als de sociaal geInduceerde doelstellingen kunnen beter in de 'peergroup' worden
nagestreefd dan daarbuiten. Betreft de door Merton opgezette

typologie van deviant gedrag voornamelijk individuele reakties
op machteloosheid, hier blijkt dat deze reakties tot groepsgedrag kunnen leiden.

Delinkwentie als reaktie op alionatie

M.Gold beschrijft in hoeverre delinkwentie van de jeugd een
funktie vervult voor de oplossing van ali8natieproblemen van

die jeugd. Hij heeft daarbij met name de delinkwentie in
groepsverband op het oog. Evenals Marwell ziet hij de aansluiting bij de 'peergroup' als mogelijke vermindering van machteloosheidsgevoelens van de adolescent. De groep heeft echter
ook betekenis als remedie tegen zinloosheidsgevoelens, in de
zin van een ervaring van tekort aan sociale regulatie. Gold

meent dat de jeugdige delinkwent zelfs slechts tengevolge van
de regulatie door zijn 'peers' tot delinkwentie komt. De normen, doeleinden en/of waarden van het sociaal systeem der
'peergroup' treden in de plaats van die van gezin en maatschapPij.

Hiermee in overeenstemming konstateert Jaffe een grotere mate
van 'value confusion' in de ouderlijke gezinnen van delinkwenten dan in die van niet-delinkwenten. De 'peergroup' kan dan
inderdaad een alternatieve bron van regulatie vormen. De toetreding tot een delinkwente 'peergroup' werd echter waarschijn-

lijk bevorderd doordat de inhoud van de in het ouderlijk milieu

vigerende waarden reeds betrekkelijk asociaal van aard was
(1969, p. 385).

Tenslotte komt volgens Gold ook de ali&natie in de vorm van
zelfvervreemding (de persoon ziet zichzelf vreemd aan de rol
die hij speelt, en dus vreemd aan een deel van zichzelf, p.124)
niet zozeer voor bij de jeugdige delinkwenten maar meer bij
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die adolescenten welke ondanks hun onmacht tot het spelen van
opgelegde rollen, deze toch blijven uitoefenen. Weer anderen
trekken zich metterdaad terug uit sociale rollen. De jeugdige

delinkwent heeft echter gekozen voor een rol waarin hij zich

waar kan maken. Daar dit vaak een illegitieme rol zal zijn is
deze volgens Gold te beschrijven met het begrip 'negatieve
identiteit' van Erikson. Jeugddelinkwentie is aldus 'counteralienating', zoals de 'peergroup' dit is bij Marwell. Beide
verschijnselen zijn daarom vaak met elkaar verbonden in het

verschijnsel jeugdbende. De delinkwente jeugdgroep vormt een
alternatief sociaal systeem, met andere middelen, normen en/of
doeleinden en voorkomt daardoor de totale sociale vervreemding
van de jeugdige ('counter-alienating') evenals zijn zelfvervreemding ('negative identity').
Dorn toonde zelfs aan dat deelnemers aan een delinkwente

'contra-culture' minder gealioneerd waren dan andere delinkwen-

ten. Deze laatsten participeerden nog sterk in gezin, school
en vereniging, maar ervoeren waarschijnlijk juist door hun
(daar niet mee verenigbare) delinkwentie een sterke alionatie

ten aanzien van deze groepen, tot uiting komend in een algemene maatschappelijke vervreemding (pp. 534, 535). De 'contra-

culture'-delinkwenten vertoonden overigens wel een hogere
alionatie-score dan de niet-delinkwenten. Dit was ook het geval in een onderzoek door Allen en Sandhu. Voorts konstateerde
Ewing (p. 164) een samenhang tussen 'predelinquency' (Jessness'
Inventory) en anomie (schaal van Lowe), terwijl Liu een samenhang vond tussen delinkwentie en anomia (schaal van Srole)
(p. 53). Samenvattend komen wij dan tot de konklusie dat
het toetreden tot een alternatief sociaal systeem, zoals de

jeugdbende, een reaktie is op ali&natie ten opzichte van de
rol (van volwassene) in de maatschappij en de daarbij betrok-

ken sociale subsystemen, zoals ouderlijk gezin en school.
De door Runciman (pp. 36-41) en G. Rose (pp. 29-45) benadrukte

term relatieve deprivatie houdt onder meer in dat de machte-

loosheid waarop delinkwentie een antwoord kan zijn, niet alleen
behoeft te betekenen dat men met illegitieme middelen de anders onbereikbare doeleinden nastreeft, maar evengoed dat men
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het bereiken van die doeleinden door anderen saboteert. Op
beide wijzen immers tracht men een eind te maken aan de rela-

tieve deprivatie. Dit verklaart de vaak destruktieve neigingen
van jeugddelinkwentie. Met name wanneer voor de jeugdige het
gevoel van macht als doel op zichzelf belangrijker is dan
macht als middel tot een verder gelegen doel, en de al dan
niet legitieme middelen om macht te demonstreren ontbreken,
is er altijd nog de mogelijkheid tot

'

"facing down" of con-

trol attempts by adults' (Marwell, p. 41). Ook Taylor ziet
vooral in het geval van een veralgemeend gevoel van machteloosheid (door machteloosheid in alle belangrijke rollen van

de persoon) sabotage-aktiviteit ontstaan ten opzichte van de
betreffende sociale systemen, teneinde een 'sense of control'
te verwerven, en wanneer dit niet mogelijk is zelfs puur van-

dalisme, hetwelk uitsluitend gericht is op 'destroying or
mutilating the uncontrollable world' (pp. 100-103). Zo onderscheidt ook Fromm het destruktieve gedrag van andere vluchtmechanismen die de gealidneerde mens ter beschikking staan.
'Ik bezit de mogelijkheid, aan het besef van onmacht in ver-

gelijking met de wereld buiten mij te ontkomen, door deze
laatste te verwoesten' (1962, p. 134).
Staat de mogelijkheid van destruktief gedrag ook aan het individu ter beschikking, evenals verwante vormen van deviant
gedrag, zoals de zelfmoord, de vlucht in neurose, alcoholica,
enz., andere, meer konstruktieve vormen van deviant gedrag,
vereisen de beschikking over bepaalde groepsgebonden middelen.
Bereidheid tot het gebruik van illegitieme middelen (Merton)
is niet voldoende. Bereidheid toe te treden tot de groep die

deze beheert evenmin. Cloward noemt nog twee andere voorwaar-

den voor het feitelijk gebruik van deze middelen, namelijk
'first that there are appropriate learning environments for
the acquisition of the values and skills associated with the

performance of a particular role, and second that the individual has opportunities to discharge the role once he has

been prepared' (p. 168). Het eerste maakt het affirmeren van
alternatieve normen mogelijk, het tweede tenslotte het aan-

wenden van de illegitieme middelen. Cohen stelt dan ook dat
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'The history of the deviant act is a history of an interaction

process' en dat 'alters responses may open up, close off or
leave unaffected legitimate opportunities for ego, and they
may do the same to illegitimate opportunities' (A. Coheh,

pp. 9, 10). Voor de jeugdige is de betreffende groep meestal
de 'peergroup', waarbij bedacht moet worden dat de delinkwentie niet het vooropgezette doel van deze groep of het individuele lid ervan is, doch eerder het bijprodukt van het zoeken
van status en macht van of binnen de groep (Clinard, p.44).
Daarmee komen we op een ander type van alidnatie bij de jeugd,
namelijk niet die ten aanzien van de rol van volwassene, maar

ten aanzien van de rol in wat Winslow noemt 'the adolescent
social system' (1968, p. 144). Volgens hem kan het negatieve

gedrag van 'gang delinquents' beter verklaard worden vanuit

een doel-middelen diskrepantie in de 'peer-rol' dan vanuit de
door Merton benadrukte doel-middelen diskrepantie in de maatschappelijke rol. Zij die niet door schoolresultaten, sportieve prestaties of populariteit de gewenste status kunnen

bereiken ten opzichte van hun leeftijdgenoten, trachten deze
volgens Winslow alsnog te verwezenlijken door op minder legitieme wij ze de nodige indruk te maken (wilde 'parties', vechten,
'joy-riding; druggebruik, enz.) (1968, pp. 146-147). Een en

ander wordt ondersteund door zijn onderzoeksresultaten. Niet

de sociaal-ekonomische status van de ouders, maar wel de sta-

tus van de jeugdige zelf bij zijn leeftijdgenoten hangt samen

met delinkwent gedrag en met het verwerpen van de geldende
normen.

Deviant gedrag en alionatie als gevolg van klasse positie
Behalve de machteloosheid (en andere alionatiekomponenten)

van de jeugd, vormt ook de machteloosheid van de lagere klasse vaak een achtergrond van deviant gedrag. Deze machteloos-

heid van de maatschappelijke 'underdog', reeds zo pregnant
aan de kaak gesteld door Marx, is uitgegroeid tot een 'workingclass-culture', waarin geringe (verbale) mogelijkheden en geringe sociale participatie en de daaruit voortvloeiende be-

- 117 -

perking der aspiraties, elkaar versterken (Knupfer). De gevoelens van machteloosheid uiten zich in een verbitterd fata-

lisme, zoals bijvoorbeeld gemeten door Mizruchi met behulp
van de anomia-schaal van Srole. Volgens hem is er ook vaak
sprake van een 'double failure', daar de 'underdog', wanneer
hij tracht in het verenigingsleven het sukses te bereiken dat
hem in de beroepssfeer niet vergund is, gerede kans maakt opnieuw te struikelen, omdat de hogere klassen ook daar veelal
de leiding hebben (Mizruchi, 1964, p. 108; 1967, pp. 445,
446).

Wat is nu de betekenis van het al dan niet behoren tot de
lagere klasse voor de jeugddelinkwentie? Gottlieb is van mening dat in ieder geval de 'poor youth' zich machteloos voelt
in het bereiken van een middenklasse-positie in de maatschappij. De arme jeugd mist vaak het inzicht in de betekenis die

een goede opleiding kan hebben bij dat streven, terwijl ook
haar naaste omgeving niet in staat is dit duidelijk te maken
(pp. 98-99, 118-119). Winslow vindt echter in een empirisch
onderzoek geen signifikant grotere delinkwentie naarmate jeug-

digen uit een lagere klasse voortkomen (1967, p. 480), hetgeen
overeenstemt met zijn betoog dat hun aspiraties geringer zijn
naarmate zij tot een lagere sociale klasse behoren. Dit past
op zijn beurt weer in het idee van de 'leveling of aspirations'
in de 'working-class culture'. Wellicht is dan de ingang die G.

Rose suggereert toch vruchtbaarder, namelijk dat het de soort
van delinkwentie en de daarachter liggende soort van ali6natie is die varioren met sociale klasse. In het allerlaagste
sociale stratum zou vooral als gevolg van zwakke norm-inter-

nalisering de meer regelmatige delinkwentie voorkomen, ter-

wijl delinkwentie van meer voorbijgaande aard vooral gevolg
zou zijn van norm-konflikten en meer voor zou komen bij de
gewone arbeidende klasse en bij de jeugd. De jeugd zou bovendien vaak onbekendheid met de normen vertonen (pp. 33,
43).

Het lijkt er in ieder geval op dat de alionatie en daaruit
voortvloeiende delinkwentie van de jeugd vrij onafhankelijk

is van de sociale klasse. De geschriften van Keniston maken
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er ons echter op attent dat met name bij de jeugd van hogere
sociale klassen bepaalde vormen van deviant gedrag voorkomen

welke berusten op een voor die kategorie kenmerkende alionatie. Deze ontstaat niet door machteloosheid tot het behalen

van sukses (deze jeugd heeft alle kansen op maatschappelijk
sukses) maar door doelloosheid, het bewust verwerpen van de
sukses-ideologie en het daarvoor in de plaats stellen van meer
idedle doeleinden ('noble ends') welke door hun ouders en de

maatschappij wel worden aangehangen maar tegelijk veronachtzaamd. Het gaat hier om ook door Brown, Marwell en anderen
aangeduide facetten van vervreemding ten aanzien van de wereld

der volwassenen, welke aanleiding geven tot niet-delinkwente
deviantie.
Keniston onderscheidt bij deze jeugd twee typen van deviantie,
achtereenvolgens veregenwoordigd in zijn bekende studies van
'the uncommitted' en 'young radicals'. De 'uncommitted', ook

wel genoemd de kultureel gealioneerden, vertonen een mengeling

van ritualisme en retreatisme en omvatten onder meer de hippies (zie ook Williams, eerder in deze paragraaf). Tijdelijke
vlucht in drugs wordt gekombineerd met maatschappelijke 'roleplaying' (1967, pp. 113-114). Zij zijn pessimistisch wat betreft de mogelijkheden om de 'noble ends' te verwezenlijken.
De radikalen daarentegen zijn optimistisch, aktief, komen ver-

der dan alleen verbaal of symbolisch protest. Keniston's
'young radicals' hadden in feite 'civil-rights'-werk gedaan
en waren afkomstig uit de 'New Left'. We hebben hier te maken

met een mengeling van innovatie en rebellie. Innovatie ten
aanzien van de idealistische doeleinden, dus het zoeken naar
nieuwe wegen om deze alsnog te verwezenlijken, en rebellie
wat betreft het feitelijk vervangen van de gehele suksesideologie door een meer ide@le.
In de terminologie van Yinger vormen beide door Keniston onderscheiden kategoriedn van deviante jeugd 'contra-cultures'
(in tegenstelling tot 'subcultures'), aangezien beide op hun

eigen wijze hun konflikt met bepaalde dominante kultuurwaarden beleven in 'peergroups' met een eigen kultuur (zie Dorn,
p. 531). De 'uncommitted' zoekt in zijn 'underground'-wereld
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niet alleen de remedie tegen zijn gevoelens van doelloosheid
ten aanzien van de sukses-kultuur en van machteloosheid inzake de 'noble ends', maar ook tegen de machteloosheid zichzelf te zijn in het gefragmenteerde bestaan in een getechno-

kratiseerde wereld. Ook de 'New-Left'-jeugd zoekt in zijn
'counter-community' niet slechts een organisatorisch middel

voor zijn innovatie en rebellie, maar tevens de mogelijkheid
tot zelf-ontplooiing die in de burokratische maatschappij
niet mogelijk is. Participerende demokratie in zijn aktiegroep
is inzoverre meer doel op zich dan praktisch middel (Keniston,
1965, p. 271; Oppenheimer, pp. 8-13). Hoewel bepaald wel aspekten van de adolescentie-alionatie bij deze gepriviligieerde jeugd een rol zullen spelen, betekenen hun vormen van deviantie, waaronder met name het studentenprotest, in de eerste
plaats een serieuze kultuurkritiek (zie ook Skolnick,p.xxii)

1)

1) Watts, Lynch en Whittaker hebben een poging gedaan tot vergelijking van aktivistische studenten en 'uncommitted' eksstudenten, met elkaar en met een kontrolegroep (toevalssteekproef van studenten). Beide onderzoeksgroepen vertoonden een
relatief hoge score op de anomia-schaal van Srole. De aktivisten hadden een grotere politieke belangstelling en waren het
vaker eens met hun ouders inzake verschillende onderwerpen
(waarbij bedacht moet worden dat ook de sociaal-ekonomische

status van hun ouders relatief hoog was) in vergelijking met
beide andere groepen.
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Paragraaf 2

Alionatie ten aanzien van arbeids- en bedrijfsleven en andere sociale systemen

Inleiding

--------

De vormen van alidnatie welke in deze paragraaf zullen worden
besproken zijn alle in hoofdzaak systeemspecifiek van aard.

Zij hebben betrekking op (de rol van de persoon in) specifieke
sociale systemen of onderdelen daarvan. In de literatuur is
op dit gebied de meeste aandacht gegeven aan de alionatie ten

aanzien van arbeids- en bedrijfsleven; ook het grootste deel
van deze paragraaf zal daaraan worden besteed. Daarna gaan
wij nog in op de vormen van alionatie ten aanzien van andere

ekonomische organisaties, sociale en verzorgende instellingen
en andere sociale systemen.

Alionatie ten aanzien van arbeids- en bedrijfsleven; arbeidsintrinsieke en -ekstrinsieke satisfaktie
Er is nogal wat teoretische diskussie en - wat minder - empirisch onderzoek inzake de objektieve danwel subjektieve oorzaken van arbeids- en bedrijfsvervreemding, mede tegen de

achtergrond van een veranderende of verzwakkende 'workingclass-culture'. De sterk op het marxisme georionteerde auteurs
leggen daarbij het aksent op de objektief vast te stellen mo-

gelijkheden tot arbeidsintrinsieke satisfaktie, en bestempelen
de arbeidsekstrinsieke satisfaktie als alionatie. Andere auteurs geven er de voorkeur aan om alionatie subjektief te

meten, waarbij men het van de persoonlijke arbeidsbeleving
laat afhangen of er sprake is van alionatie. Voor de marxist
is het verrichten van routine-arbeid mensonwaardig, en daarom,
ongeacht of men die arbeid met of zonder tegenzin doet, alio-

natie in de zin van zelfvervreemding. Voor degenen die ali8na-

tie bepalen aan de hand van de beliving van een situatie hangt
zij af van de mate waarin de persoon de door hem met die ar-

beid verbonden doeleinden op voor hem bevredigende wijze verwezenlijkbaar acht (zie ook Seeman, oktober 1971, pp. 138,
139). De ongenoegens die men beleeft aan een bepaalde rol im-
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pliceren dan een dienovereenkomstige mate van alionatie ten
aanzien van die rol en van vervreemding van zichzelf als rolvervuller.
Voorzover arbeidsintrinsieke zowel als -ekstrinsieke motivatie

voorkomen, kan de alionatie in subjektieve zin ook door beide

worden bepaald. Het hangt er maar van af wat men van zijn rol
verlangt en in hoeverre men daarin wordt bevredigd. Hetzelfde
geldt met betrekking tot de alionatie ten aanzien van het bedrijf, welke niet alleen begripsmatig maar ook empirisch valt
te onderscheiden van de arbeidsalionatie, zoals onder meer

blijkt uit de faktor-analyse door Van Dijck en Van Oers. In de
rol van werknemer in een bedrijf stelt de don zich vooral
goede materidle arbeidsvoorwaarden als doel, terwijl voor de
ander (bijvoorbeeld de marxist) de arbeidsintrinsieke voldoe-

ning en/of medebeslissing in het bedrijfsbeheer meer betekenis hebben.

Philipsen wijst dan ook op de komplementariteit van intrinsieke en -ekstrinsieke elementen in de satisfaktie en de bin-

ding van de werknemer aan zijn bedrijf, de daaruit voortvloeiende afwezigheidsdrempel ten aanzien van het bedrijf, en de
eventuele aanvaarding van de alternatieve rol van patidnt (pp.
84, 87). Ook de status van het bedrijf, de kollegialiteit in

de arbeidsgroep, enz. kunnen voor sommigen het belangrijkst
zijn. Bij het bepalen van alionatie ten aanzien van arbeid en
bedrijf in een subjektieve zin, zal men dus oog moeten hebben

voor de doeleinden die de persoon stelt, de mate waarin die
volgens hem bereikt worden (werkbezwaren en zelfontplooiing
bij Philipsen, pp. 87-88), en ook voor de tekorten in de wijze

waarop dit gebeurt, zoals gebrek aan 'fair play', onveiligheid
of een te grote discipline (stabiele of voorspelbare werkverhoudingen bij Philipsen, p. 87).
Er moet echter rekening worden gehouden met enige komplicerende faktoren. In de eerste plaats is er het mechanisme van
'Gestaltwaarneming' waaraan Berting en De Sitter ons herinneren.
Een situatie waarin naast enige onprettige elementen vele pret-

tige elementen voor het subjekt voorkomen, zal vaak aanleiding
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geven tot een globale satisfaktie, en een daaraan tegengestelde situatie tot globale dissatisfaktie (pp. 93, 94). Door geen
oog te hebben voor de afzonderlijke elementen die men prettig,
respektievelijk onprettig vindt, wordt men van een spanning
verlost en kan men een eenduidige houding hebben.

Een tweede komplicerend mechanisme is het relateren van een
situatie aan een meer omvattende situatie, waardoor men met

name in het geval van globale dissatisfaktie en vervreemding
ten aanzien van een rol, deze laatste toch blijft vervullen
omwille van de satisfaktie in een meer omvattende rol. Ondanks
alionatie ten aanzien van de arbeidsrol, bijvoorbeeld als ge-

volg van te laag loon of te saai gevonden werk, neemt men dan
geen ontslag, bijvoorbeeld omwille van de aan de rol van werknemer in het betreffende bedrijf ontleende persoonlijke maatschappelijke status. Uiterlijk konformeert men zich aldus aan

de feitelijke arbeidsrol omwille van de werknemersrol, ter-

wijl men innerlijk de vervreemding tracht te verdringen (Berting en De Sitter (p. 120) noemen dit kompulsieve adaptie) 6f
men blijft zich vervreemd voelen van de arbeidsrol (mogelijk
na mislukte verdringing) en wijst deze af (hetgeen kompulsieve
vervreemding wordt genoemd, hoewel Mertons ritualisme hiervoor

een betere term zou zijn). De met de uiterlijke konformiteit
mogelijk gepaard gaande uitingen van satisfaktie met de arbeidsrol zijn vooral in het tweede geval geforceerd van aard.
Behalve de verdringing van alidnatie (kompulsieve adaptie) en

ritualisme, is overigens ook vrijwillige adaptie mogelijk
waarbij de vervreemding van de arbeidsrol wordt opgeheven door
de arbeidsrol te betrekken op doeleinden welke men in de werknemersrol ziet. De arbeidsrol wordt daarmee een bron van arbeidsekstrinsieke satisfaktie rijker, waardoor de alionatie
daarvan kan worden opgeheven.

Een voorbeeld van marxistische meting van arbeids- en bedrijfsalionatie is het door Rolle besproken onderzoek van Bonazzi
bij Italiaanse Fiat-arbeiders. De alionatieschaal welke daarbij gebruikt werd, is gebaseerd op de mate waarin het subjekt feiten aksepteert zoals ' l'extrangation et l'instrumentalisation du travail, .......... la renonciation
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A l'idee d'une soci&t& meilleure', enz. Het subjekt wordt wel

geraadpleegd, maar slechts om te weten te komen of hij vanuit
het ideologisch bepaalde mensbeeld gezien de juiste houding
heeft (een soort proces-verbaal of een biecht). Ook Blauner,
de meest geciteerde auteur in dit verband, heeft deze neiging,
hoewel hij ook toekomt aan meting van arbeidsintrinsieke dissatisfaktie-elementen bij het subjekt. Deze zijn echter niet
beslissend, maar slechts een teken van zijn waardigheid, inzoverre zijn houding strookt met de ideologie (berouw)(1964,

p. 122). Het tegendeel van die waardigheid is de zogenaamde
'false consciousness' ('fausse conscience'), het door repressie en aanpassing als probleemloos ervaren van verfoeilijke
toestanden (zie bijvoorbeeld Seeman, oktober 1971, p. 138).
Lezing van dergelijke waardegebonden visies op alionatie brengt

sommigen (bijvoorbeeld Van Hoof, p. 6) er toe het kind met het
badwater weg te gooien.
Zelfs de door linkse auteurs nogal eens van psychologisch re-

duktionisme beschuldigde Seeman, hanteert het door hem aan
Marx ontleende begrip zelfvervreemding (= arbeidsvervreemding)
in zijn empirisch onderzoek in een enigszins waardegebonden
uitwerking. Hij heeft ook bewust het marxistische begrip van

vervreemding willen operationaliseren (1959, p. 790) en daarom
aansluiting gezocht bij de items welke door Blauner werden gebruikt (april
1967, p. 275). Hij vraagt de werknemer bijvoorbeeld of hij ontplooiingsmogelijkheden, zelfstandigheid, enz.
in zijn werk heeft, danwel routine-arbeid verricht, in plaats
van hem alleen te vragen of hij voldoende of te weinig ontplooiingskansen, enz. in zijn werk heeft. (Bij sommige andere

items gebeurt dit weer wel).Men loopt daardoor de kans antwoorden te krijgen welke weinig te maken hebben met attitudes maar

meer met beschrijving van werkzaamheden. Dit kan een van de
redenen zijn waarom Seemans arbeidsalionatie in dit (reeds eerder ter sprake gekomen) onderzoek in Malm6 geen samenhangen
vertoonde met andere meer algemene houdingen en gedragsvaria-
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belen 1)

De in dit verband op een na meest geciteerde auteur, Goldthorpe,

onderzocht evenals Blauner arbeiders aan de lopende band voor
auto-montage. (Hij heeft echter duidelijk met andere situaties
te doen, gezien het feit dat het jaarlijks ontslagpercentage

bij Blauner ongeveer 30% bedroeg en bij Goldthorpe slechts
54%). De motivatie en satisfaktie van deze arbeiders was vooral van arbeidsekstrinsieke aard. De betreffende arbeiders zou-

den wel graag ander interessanter werk doen, maar hebben toch
voor hun huidige routine-arbeid gekozen omwille van de zekerheid van een goed inkomen. Zij hebben daarom ook nauwelijks
moeite met de onpersoonlijke sfeer op het werk. Zij zijn aldus
in staat zich in hoge mate te verenigen met hun arbeidsrol en
hebben ook positieve gevoelens ten opzichte van het bedrijf.

Auteurs als Blauner (1964, p.184), Blumberg (p.69) en Seligman
(p. 359) hebben wellicht gelijk wanneer zij zeggen dat de wereld van de beroepsarbeid voor de man in het algemeen de rijkste bron van zelfontplooiing vormt of dat de vrije tijd in
ieder geval meestal wat dat betreft niet meer biedt, maar dat
is niet steeds het geval en bovendien heeft niet iedereen evenveel behoefte aan dergelijke zelfontplooiing (zie ook Philipsen, p. 91). Van Hoof neemt dan ook een verfrissend sociolo-

gisch standpunt in wanneer hij de zin van de arbeid (en daarmee deels ook de mate van engagement ermee, ofwel negatief gezien de mate van vervreemding en zelfvervreemding ten aanzien
1) Zo ontbrak ook een samenhang met de eerder besproken I-Eschaal. Seeman verwerpt naar aanleiding van dit onderzoek de
zogenaamde generalisatie-hypotese volgens welke de alionatie
in de arbeidsrol zich zou uiten in houdingen buiten het werk
(tengevolge van processen van substitutie, van frustratie
leidend tot agressie elders en van 'social learning'). Berting
en De Sitter merken echter op dat het betreffende onderzoek
van Seeman nog te grofmazig is om daarop de verwerping van deze generalisatiehypotese te baseren (p. 188). Overigens kwam
Seeman tot dezelfde negatieve konklusie in Frankrijk en in de
U.S.A., waarbij hij echter dezelfde schaal voor het meten van
arbeidsalionatie gebruikte (oktober 1971, p. 137).
Speciaal wat betreft het ontbreken van samenhang van deze
schaal met de I-E-schaal moet nog opgemerkt worden dat deze
schaal voor arbeidsalionatie niet alleen door haar situatiegebondenheid (arbeid) maar ook doordat ze niet op machteloosheid
betrekking heeft doch op diverse komponenten van arbeidsalidnatie, totaal onvergelijkbaar is met de I-E-schaal.
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ervan) bepaald ziet door een positionele motivatie, waarmee
wordt bedoeld, dat de mens voor elk van zijn posities een onderscheiden motivatie hanteert (p. 7). De man die zoals bij

Goldthorpe, vanwege zijn 'experience of social and geographical mobility,....position in life cycle...(en)....patterns
of family and community living' vooral voor het loon bepaalde
arbeid verricht, zal eventueel zijn eigen wijze van vervreemding ten aanzien van dit werk hebben, met name ontstaan door

ongenoegen met materiole arbeidsvoorwaarden. Het blijft de
verdienste van Mizruchi aangetoond te hebben dat er naast
'achievement'-motivatie ook 'success'-motivatie mogelijk is,
speciaal bij de arbeidersklasse.

Tengevolge van maatschappelijke veranderingen lijkt het protestantse arbeidsetos zich, altans voor grote delen van die
klasse, overleefd te hebben. Hoggart en Bednarik schetsen ie-

der een aantal processen, zoals geleidelijke maatschappelijke

positieverbetering van de handarbeiders in het algemeen en
voortschrijdende relativering van kulturele waarden (mede door
depressie en oorlog) welke op een voedingsbodem van klassiek
klassewantrouwen onder meer geleid hebben tot een meer indi-

viduele, berekenende en instrumentele houding ten opzichte van
de arbeid. Ter Hoeven komt tot soortgelijke konklusies aangaande de arbeidsoriontatie van havenarbeiders, welke laatsten
wellicht tevens als pendelaars in maatschappelijke omstandigheden verkeren die vergelijkbaar zijn met die van de arbeiders
in het onderzoek van Goldthorpe (1968, pp. 60-63).

Oorzaken en oplossingen van arbeids- en bedrijfsalionatie
In hoofdzaak kunnen drie groepen van oorzaken van arbeids- en
bedrijfsalionatie worden onderscheiden, te weten de technolo-

gische en sociale bedrijfskenmerken, de positie van de arbeider in het bedrijf en zijn maatschappelijke positie. De technologische oorzaken hebben vooral de aandacht van Blauner. De
volgens hem tegenwoordig meest aansprekende elementen van mach-

teloosheid in het bedrijf betreffen niet zozeer de eigendom en
inspraak in het beleid van het bedrijf maar meer de omstandigheden en het produktieproces in de werkplaats. Deze nu verschil-
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len zeer per bedrijfstak. Hetzelfde geldt voor de drie door
Blauner onderscheiden oorzaken van zinloosheid van de arbeid,

te weten de standaardisatie van het te vervaardigen produkt,
het beperkte deel van het produktieproces waarmee de indivi-

duele arbeider te maken heeft en het beperkte deel van het
eindprodukt waarvoor hij verantwoordelijk is. Ook de mate waarin het de arbeiders mogelijk wordt gemaakt kommunikatie met
elkaar te onderhouden gedurende het arbeidsproces is bijvoorbeeld aan de lopende band geringer dan in andere werksituaties.
Blauner zoekt de oplossing van de uit deze omstandigheden voortvloeiende alionatie niet in taakuitbreiding per arbeider, of

medezeggenschap in het bedrijf, maar in het zoveel mogelijk
vervangen van de 'onmenselijke' lopende band door automatische
processen zQals deze bijvoorbeeld in de chemische industrie
voorkomen. In elk geval is volgens Blauner de arbeidsalionatie
grotendeels te wijten aan een nog niet voltooid automatiseringsproces in de industrie (p. 182).
M.A. Smith reageert vooral op Blauner. Objektieve werkaspek-

ten bepalen ook volgens hem mede de motivatie. Proces-technologie geeft inderdaad meer mogelijkheden tot autonomie aan de
arbeider die het proces bewaakt, en vermindert de machteloos-

heid, mits deze autonomie echter de arbeider iets zegt, dus
afhankelijk van de vraag hoe centraal deze autonomie voor de

arbeider staat in zijn 'work-identity, as an aspect of the
self'. Smith ziet de stellingname dat de arbeidssfeer een centrale levens-interesse moet zijn als een derivaat van een gesekulariseerde protestantse etiek, en ziet meer in Etzioni's
begrip van katektisch-evaluatieve oriintatie van een aktor ten

opzichte van een objekt als uitgangspunt voor het bepalen van

machteloosheid. In overeenstemming met deze gezichtspunten van
Smith zien wij Blauners studie van de samenhang tussen machteloosheid, enz. enerzijds en zelfvervreemding anderzijds,dan
ook als in feite die van de samenhang tussen een aantal technisch bepaalde werkaspekten en intrinsieke arbeidssatisfaktie.

Deze samenhang is in een aantal onderzoekingen nader geanalyseerd. Wat aard en omvang van de taak betreft doen zich de
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problemen voor van een te kleine taak, te weinig afwisseling
in de taak en te weinig autonomie in de taakstelling. Zo heb-

ben Kirsch en Lengermann onlangs Blauner aangevuld door een
onderzoek bij 'white-collar'-werknemers. Deze vertoonden in
funkties met geringe afwisseling en autonomie minder arbeidsintrinsieke satisfaktie (en in zoverre ook meer alionatie)
dan hun kollega's in andere funkties. Onderzoekingen door

Coser en door Ford wijzen voorts respektievelijk op de bete-

kenis van 'complexity of the role-set' en van taakuitbreiding
voor de vermindering van alionatie, respektievelijk dissatisfaktie van 'white-collar'-werknemers. Bij Bonjean en Grimes
zien we voorts een samenhang tussen de mate van specialisatie
van de taak van 'blue-collar'-werknemers en zelfvervreemding
(verplicht zijn tot gedrag dat 'does violence to one's own
nature'). Tenslotte konstateert Shepard in zijn onderzoek dat

taakuitbreiding steeds de arbeidssatisfaktie ten goede komt,
ook wanneer de arbeider slechts een geringe arbeidsintrinsieke

motivatie heeft. Hij deed zijn onderzoek in reaktie op Blood
en Hulin, die hadden gekonkludeerd dat arbeiders in een middenklasse-woonomgeving meer waardering voor werk met autonomie
en verantwoordelijkheid, en meer arbeidsintrinsieke satisfaktie vertoonden dan andere arbeiders.
We kunnen dan konkluderen dat een taak met vol gens de persoon
te geringe omvang, te weinig afwisseling en te weinig zelf-

standigheid zowel bij handarbeiders als andere werknemers aanleiding geeft tot arbeidsintrinsieke dissatisfaktie en daarmee gepaard gaande gevoelens van zelfvervreemding en aliinatie.
Taakverruiming draagt bij tot de opheffing daarvan.

Blumberg aksepteert graag Blauner's aanwijzingen voor verschillen in objektieve vervreemdende eigenschappen van het werk.
Voor de meeste arbeiders is echter volgens hem slechts arbeids-

ekstrinsieke satisfaktie mogelijk, terwijl de mogelijkheden
voor taakuitbreiding slechts gering zijn. Hij is van mening,

in aansluiting op de onderzoeksresultaten van Mayo, dat een
technologische oplossing niet voldoende zal blijken voor het

wegnemen van arbeids- en bedrijfsalionatie, maar dat uitbrei-

ding van de medezeggenschap daarvoor nuttiger is. Eksperimenten
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tonen dit volgens hem ook aan (pp. 91, 119). Ook Berting en

De Sitter konkluderen dat medezeggenschap binnen de dagelijkse werkkring de satisfaktie ten gunste beInvloedt (p. 119).
Ons inziens zal dan ook de alidnatie dienovereenkomstig geringer kunnen zijn.

In een aantal onderzoekingen is inderdaad gekonstateerd dat
geringe medezeggenschap samenhangt met gevoelens van machte-

loosheid als werknemer en daaruit voortvloeiende gevoelens van
zelfvervreemding. Pearlin heeft een onderzoek verricht naar
alionatie bij verplegend personeel. Alionatie definieert hij

als 'a feeling of powerlessness over one's own affairs - a
sense that the things that importantly affect one's activities and work are outside his control' (p. 315). Deze machteloosheid tracht hij te meten met vier items die een Guttmanschaal blijken te vormen. Hiervan duidt er echter volgens ons
slechts 66n een tekortervaring aan, namelijk hoe vaak men

iets tegen zijn zin doet. De andere drie zijn in wezen een
beschrijving van omstandigheden, namelijk de noodzaak van het
hebben van relaties in het ziekenhuis, de mate van invloed

die men heeft en hoe vaak men zijn eigen mening zegt over het
werk tegen zijn superieur. Deze drie items zeggen weinig over
een tekortervaring.

Pearlin ziet zich dan ook genoodzaakt gebruik te maken van
een hulpvariabele, namelijk 'status-obeisance'. Dit is 'the

value placed on authority for its own sake and the deference
shown those in positions higher than one's own'(p. 317). Dan
blijkt dat alleen bij geringe 'status obeisance' de alionatie

zoals deze door Pearlin is gemeten, samenhangt met de hior-

archische afstand tot de belangrijkste superieur en met een
autoritaire wijze van leiding geven. Het is duidelijk dat men
alionatie wat efficionter kan meten door in de items behalve

met de verwachtingen of ervaringen meteen ook met de aspiraties
rekening te houden door ze te stellen in termen van een ervaring van tekort. Dit blijkt ook wanneer Pearlin moet konstateren 'That it is not simply one's actual career within the
opportunity structure that is relevant to alienation, but also whether one experiences deprivation or gain from rewards
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of money, job mobility and social status' (p. 323) 1).

Aiken en Hage onderzochten alidnatie bij werknemers van welzijnsorganisaties. Zij vergeleken echter niet de respondenten
binnen &6n zo'n organisatie, maar vergeleken zestien organisa-

ties onderling. 'The organizational score for a given variable
is determined by computing the average of all social position
means in the agency' (p. 501). Als eerste type van ali&natie
kozen zij de 'alienation from work', gemeten met zes vragen.
'Alienation from work reflects a feeling of disappointment

with career and professional development as well as disappointment over the unability to fulfill professional norms' (p.497).
De zes vragen zijn inderdaad in termen van ontevredenheid gesteld. Zij hebben betrekking op de invloed die men heeft, op
het erkend worden van deskundigheid, op de baan in haar geheel

vergeleken met gelijke posities elders, en driemaal op de verwezenlijking van 'career-expectations'. Deze vragen hebben dus
duidelijk betrekking op een stuk machteloosheid. Deze machteloosheid blijkt dan beperkt te worden door 'participation in
decisions that shape the organization's direction', door
'relatively unstructured jobs' en 'freedom from the restraints
of enforced rules'.

Bonjean en Grimes konstateerden voorts bij 'blue-collar'-werknemers dat geringe medezeggenschap ('hierarchy of authority')
ook samenhangt met gevoelens van zelfvervreemding (het ver-

plicht zijn tot gedrag dat volgens de persoon tegen zijn natuur ingaat). Ook G. Miller konstateerde samenhang tussen
'organizational control' en zelfvervreemding zoals gemeten
door Bonjean en Grimes. In dit geval betrof het wetenschappelijke werknemers.
Een en ander leidt tot de volgende konklusie. Geringe medezeg-

genschap in arbeid en bedrijf geeft zowel bij handarbeiders
als andere werknemers aanleiding tot gevoelens van machteloosheid ten aanzien van de beroepsrol in dienstverband (in de

vorm van dissatisfaktie met arbeidsintrinsieke en -ekstrinsieke
1) De schaal van Pearlin is ook gebruikt door Zurcher, Meadow
en Zurcher maar dan zonder hulpvariabele die de schaal meer
valide zou maken.
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elementen in die rol) en tot gevoelens van zelfvervreemding.

Tenslotte moeten we wat betreft werknemers nog wijzen op de

betekenis van hun maatschappelijke positie en omstandigheden
voor het ontstaan van arbeids- en bedrijfsalionatie. Met name
het aspiratienivo ten aanzien van aspekten van het werk wordt

mede bepaald door de maatschappelijke situatie van de werk-

nemer. Reeds het eerdergenoemde onderzoek van Blood en Hulin
wees in die richting. Ook Van Hoof verwijst naar de maatschap-

pelijke positie als bepalend voor de behoefte aan een bepaald
soort werk (p. 13). Berting en De Sitter wijzen op de betekenis van deze positie, in kombinatie met die in het bedrijf,
voor de behoeften die men heeft en daardoor voor de arbeids-

voldoening (p. 102). Zij vermelden een onderzoek van Crozier
waarin meisjes in een Parijse overheidsdienst merendeels te-

vreden waren over hun werk wanneer zij afkomstig waren uit de
arbeidersklasse en/of werkzaam waren als groepsleidster, terwijl degenen die zowel afkomstig waren uit de lagere middenklasse alsook werkzaam waren in een uitvoerende funktie, me-

rendeels ontevreden waren (p. 128). Ook Faunce konstateert
dat alionatie via machteloosheid en andere dissatisfaktiegevoelens mede voortvloeit uit het beroepsnivo en de daarbijbehorende opleidingsduur (en dus ook het aspiratienivo).
Niet alleen werknemers kunnen te maken hebben met alionatie

ten aanzien van arbeid en bedrijf, ook kleine zelfstandigen
kunnen hun specifieke alionatie dienaangaande vertonen. Photia-

dis en Schweiker hanteerden een alionatieschaal met vier subschalen, namelijk 'powerlessness' (inzake het beroep van zelfstandig zakenman), 'bewilderment and confusion' (onder meer
ten aanzien van de zakenwereld), sociale alionatie in het al-

gemeen en 'anomia' (schaal van Srole). Bij kleine zelfstandi-

gen in Minnesota bleek deze gedeeltelijk specifieke schaal
vooral een sterke samenhang te vertonen met konservatisme, en
slechts een zwakke met geringe opleiding en met leeftijd (1971,
p. 127).

Ook de kunstenaar heeft in zijn beroep soms zijn eigen vormen
van alionatie. Met name hebben we hier te maken met de ver-
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vreemding van de kunstenaar ten aanzien van zijn publiek,

waarin op de achtergrond zijn eventuele maatschappelijke vervreemding meespeelt. Kahler formuleert dit als volgt: 'The
artist, the intellectual, being by nature the first and fore-

most to pre-sense, and suffer from the effects of modern so-

ciety, was since Rousseau, in ever-increasing opposition to
society; and this opposition developed into a fateful rift'....
'From the end of the nineteenth century, with the rapid expansion of industrial and technological civilization, the problem of the artist's communication with his audience became
increasingly urgent and the rift deepened' (pp. 148-149).

Tot maatschappelijke vervreemding komen onder meer de kunstenaars die de onechtheid, oneigenlijkheid en diskrepanties, of
berhaupt de in de maatschappij prevalerende waarden verwer-

pen. Sommigen van hen aktualiseren hun protest in hun persoonlijk leven, maar elke kunstenaar staat in ieder geval voor de
taak de door hem ervaren vervreemding te personifioren of al-

tans te sublimeren in zijn kunst, zoals bijvoorbeeld in
'L'Etranger' of 'L'Homme Revoltd' van Camus (Beerling, 1964,
p.

27; Josephson en Josephson, p. 43). Marcuse ziet de 'kunst-

lerische Entfremdung' dan ook als 'das bewusste Transzendieren
der entfremdeten Existenz - ein "hoheres Niveau" oder vermittelte Entfremdung' (p. 79).
In zijn overdracht van gewaarwordingen aan het publiek ziet

de kunstenaar zich, met het komplekser en problematischer wor-

den van de wereld, genoodzaakt te zoeken naar nieuwe technieken
en uitdrukkingswijzen. Met name voor de verbale kunsten geldt
bovendien de komplicerende faktor van de meerzinnigheid van
de taal (Kahler, pp. 42, 149). Dit leidt weer tot een wantrouwen van de mogelijkheid tot kommunikatie Gberhaupt, zich
uitend in anti-teater en anti-kunst, waarin is afgerekend met

alle estetiek en 'valse' vormen (Reichart, pp. 140-145) ten-

einde alsnog te ontkomen aan de vervreemding ten aanzien van
het publiek.

Voorzover ons bekend is geen empirisch onderzoek verricht naar

de achtergronden van de vervreemding van de kunstenaar ten
aanzien van zijn publiek. De teoretische suggesties die wij
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hierboven weergaven maken duidelijk dat de belangrijkste komponent van deze alionatie die van machteloosheid tot over-

dracht van gewaarwordingen is. Voorlopig zullen we nog moeten
aksepteren dat de een daar meer toe 'begenadigd' is dan de
ander.

Andere vormen van systeemspecifieke alionatie

Behalve alionatie ten aanzien van arbeids- en bedrijfsleven
vinden we in de literatuur ook andere systeemspecifieke of
situatiegebonden alionatie als onderwerp van studie, zoals die
ten aanzien van de organisatie waarvan men lid of kliont is.
Om te beginnen geven we aandacht aan de alionatie van leden

van een religieuze orde. O'Connell heeft een onderzoek verricht bij seminaristen van 18 tot 36 jaar in een jezuitenprovincie (Wisconsin). Alionatie werd daarbij gemeten met een
schaal gebaseerd op 40 items welke betrekking hadden op de betreffende organisatie en waren geformuleerd in termen van de
alionatievarianten van Seeman en Dean, of daaraan tegengesteld,
dat wil zeggen geformuleerd in positieve, integratieve rich-

ting. Helaas werden de diverse ali&natiekomponenten niet gemeten in afzonderlijke scores, maar samengevoegd tot &6n to-

taalscore. Deze alionatie nu bleek groter naarmate men langer
lid was van de orde. O'Connell interpreteert de stijgende
alionatiescore als een trend van idealisme naar realisme, wellicht mede als gevolg van de slechts zwak religieus getinte
opleiding direkt na het noviciaat (pp. 72-74).
Een andere interessante konklusie is dat de seminaristen die

als enig of als oudste kind waren geboren, zich meer geintegreerd toonden met de orde dan zij die als tweede of later
kind waren geboren (p. 81). Eerder in hoofdstuk 2, paragraaf 1,
hebben we al gezien dat oudste of enige kinderen ook meer ano-

mia vertoonden, ofwel meer maatschappelijke machteloosheid en
dienovereenkomstige vervreemding. Het is mogelijk dat maatschappelijke vervreemding mede aanleiding is tot het zich aangetrokken voelen tot het ordeleven. Overigens blijkt de alio-

natie ten aanzien van de orde juist weer iets groter bij degenen die een gelukkige kindertijd of een dito ouderlijk huwe-
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lijk vermelden of zich identificeren met de arbeidersklasse

(pp. 79, 82, 74). Vraagtekens genoeg dus in dit interessante
onderzoek.

Burbach ontwikkelde specifieke schalen voor de meting van
alionatie van studenten ten aanzien van de universiteit. Hij
ging daarbij uit van de begrippen 'powerlessness' en 'meaninglessness' van Seeman en 'social estrangement' van Middleton.

De voor deze begrippen gekonstrueerde schalen met betrekking
tot de universiteit zijn gebaseerd op items uit diverse schalen (zoals van Dean en van Neal en Rettig). Winslow (1967)

konstrueerde (voor de toetsing van Mertons anomieteorie in
schoolverband) een schaal voor machteloosheid inzake het bereiken van goede schoolcijfers. Deze schaal is gebaseerd op
items ontleend aan een onderzoek door Seeman (op de school
toegespitste I-E-items). De scores van de leerlingen op deze
schaal bleken niet samen te hangen met hun sociaal-ekonomische
positie.

In de eerder vermelde onderzoekingen van Seeman en Evans in
een ziekenhuis en een verbeteringsgesticht werd uitsluitend
gewerkt met instrumenten ter meting van algemene of maatschap-

pelijke ali@natie (zie hoofdstuk 2, paragraaf 2). Toch noemt
Evans daarbij zelf de mogelijkheid dat alionatie ook gevolg
kan zijn van het verblijf in een ziekenhuis (p. 18). De in

deze onderzoekingen gemeten maatschappelijke machteloosheid
kan bijvoorbeeld mede bepaald zijn door machteloosheidsgevoelens ten aanzien van het ziekenhuis of het verbeteringsgesticht (zie ook Taylor,p. 102). Zo maken Sommer en Hall dui-

delijk, in hun onderzoek bij pationten in een psychiatrische
inrichting, dat de daarbij gemeten algemene alionatie (Nettlers schaal) gevolg kan zijn van het verblijf in de inrichting
(p. 419). Met andere woorden het onderzoek inzake alionatie

bij leden van een specifiek sociaal systeem dient rekening te
houden met alionatie ten aanzien van dat systeem zelf en daar-

voor de nodige meetinstrumenten te ontwikkelen, eventueel
naast de instrumenten voor het meten van maatschappelijke of
algemene alionatie.
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Ook de door Haggstrom geschetste situatie van 'the power of
the poor' bevat een systeemspecifieke machteloosheid die, zo

geen oorzaak dan toch versterker is van een algemene maatschappelijke machteloosheid. Armoede is als zodanig al gekenmerkt
door machteloosheid om zichzelf te helpen bij het zoeken van
geregeld inkomen, als gevolg van persoonlijke handikaps. Daar-

bij komen dan de kulturele verharding van de gevoelens van
machteloosheid in de arme buurten en een stereotype benadering
van de arme, door de meer welvarende bevolking en door de sociale instanties van wie hij afhankelijk is. In tal van specifieke organisaties voelt hij zich steeds weer afhankelijk en
machteloos. 'The poor react in part to the institutionalization itself' . Men voelt zich gemanipuleerd 'zonder dat zijn si-

tuatie wordt verbeterd. Men tracht zoveel mogelijk afstand
te bewaren van deze instanties...'the poor typically stand
aloof from settlement houses, get minimally involved with social workers, drop out of school' (pp. 213-216). Machteloosheid als klidnt, tegen een achtergrond van universele machteloosheid, leidt hier dus tot alionatie van de rol van kliont

en van de instantie als zodanig. Deze laatste wordt daardoor

op haar beurt gehinderd in de hulpverlening aan de armen. Daarom is het volgens Hersch bij de hulp aan armen ook noodzakelijk te komen tot 'the development of programs that take into
consideration their sense of estrangement and alienation'
(pp. 244-245).

Alionatie ten aanzien van een vakbond is het onderwerp van
studie bij Schelhoss. De duidelijke passieve houding van de
meeste leden van de 'Deutsche Gewerkschaftsbund' blijkt geen
uiting van kritiek te zijn op de door de leiders van de vakbond nagestreefde doeleinden, maar veeleer te berusten op de
relatief geringe importantie die men voor zichzelf toekent
aan een aktief lidmaatschap boven een passief lidmaatschap.
Clark onderzocht de alidnatie ten aanzien van een zuivelkooperatie. Zijn schaal bestond uit vijf items. Twee daarvan betreffen de invloed die de gewone boer heeft op het bestuur,
nhmelijk de mate van invloed die men heeft en of men daarmee
tevreden is. Twee andere betreffen de mate van zich mede-eige-
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naar voelen en de vraag of de kooperatie in feite eigendom is

van de boeren of van industriolen. Het vijfde item betreft
de mate waarin men zich bij de kooperatie voelt behoren.
Slechts don van de items heeft antwoordkategorie@n die een
tekortervaring, een ongewenstheid, een diskrepantie aanduiden,

namelijk een tekort aan invloed. De overige items lijken daarom minder geschikt om vervreemding via de komponenten daarvan
op te sporen. Enkele items schijnen echter vervreemding rechtstreeks te meten als een zich betrekkelijk los voelen staan

van de kooperatie. Clark konstateerde matige samenhangen van
de met zijn schaal gemeten alionatie ten aanzien van de koope-

ratie met geringe participatie in, en geringe kennis van de
kooperatie. Ook het aantal bezoeken door kooperatiemedewerkers

en het aantal leden dat men kent zijn geringer ingeval van
alionatie. Een en ander suggereert de betekenis van kommunikatie en participatie als oorzaak of gevolg van geringe alionatie ten aanzien van een sociaal systeem. Ook Pearlin konstateerde een samenhang van alionatie en geringe kommunikatie.
Er zijn voorts enige studies inzake ali8natie ten aanzien van

ouderschap en gezin. Over alionatie ten aanzien van het ouderlijk gezin is er het onderzoek van Jaffe, dat reeds werd besproken in hoofdstuk 2, paragraaf 2, in het kader van de toepassing van de I-E-schaal, en de studie van Rosenstock en
Kutner, die vanwege zijn teoretische betekenis beter te be-

spreken is in de slotparagraaf van dit hoofdstuk. Halpern konstateerde bij ouders in een kibboets een alionatie van het
ouderschap. De situatie was niet dat men omwille van idealistische motieven met betrekking tot de kibboets afzag van een

aantal op zichzelf gewaardeerde onderdelen van de ouderlijke
taak, die evengoed door anderen konden worden verzorgd. Integendeel, toen het nodig bleek dat ouders bij toerbeurt de
nacht zouden doorbrengen in het gebouw waarin (ook hun eigen)
jongere kinderen sliepen, om hen te beschermen en omwille van
hun emotionele zekerheid, verzette men zich tegen dit ongemak.
Ook uit andere feiten bleek dat de ouders hun verzorgende taak
niet meer beleefden ten aanzien van hun eigen kinderen, maar

slechts de kibboets als gesublimeerd objekt van die taak er-
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voeren.

Ook Kirk bestudeerde alionatie van het ouderschap, zij het dan
in de vorm van pleegouderschap. Vooral in de beginfase van het
vrij onverwacht aktueel geworden pleegouderschap ontwaart Kirk

de verschillende ali@natievarianten van Seeman (toegepast op
het pleegouderschap), veroorzaakt door de andere geaardheid
van de doeleinden en de normen in dit ouderschap, door de
relatieve onbekendheid ermee en door de sterke kontr6le door
instanties.

Vervreemding van de godsdienst is systeemspecifieke alionatie
in tweeorlei zin. Voorzover de godsdienst wordt beleefd in

kerkelijk of ander sociaal verband gaat het daarbij weer om
vervreemding ten aanzien van een specifiek sociaal systeem.

Voorzover de godsdienst individueel wordt beleefd gaat het om
de in hoofdstuk 1, paragraaf 4, genoemde vervreemding ten aanzien van een individueel gedragssysteem. Pin stelde een aantal

hypotesen op met betrekking tot de 'd6saffection religieuse
dans les classes inf&rieures' ofwel 'religious alienation'
volgens het 'summary'. De auteur behandelt de godsdienst zowel in de betekenis die zij voor de arbeider heeft in haar
sociaal-kulturele vorm, als los daarvan.
Als individueel (hetzij pr6-sociaal, asociaal of antisociaal)
gedragssysteem rond de behoefte aan kosmische verantwoording,

verdient de godsdienst aparte beschouwing, omdat men daarvan
zonder meer reeds gealidneerd kan zijn. Pin vermeldt altans
de mogelijkheid dat de arbeider in zijn zorg voor het naakte
bestaan geen tijd heeft om aan godsdienst te denken, hetgeen
kan betekenen dat hij 6f zelfs de behoefte eraan nog niet bewust is geworden, 6f deze wel kent maar niet over de middelen
(tijd) beschikt om de behoefte eraan te bevredigen (respektievelijk doelloosheid en machteloosheid).

De mogelijke oorzaken van religieuze alionatie worden velerlei
wanneer de auteur ingaat op de kerkelijke vormgeving van de
godsdienst, op de sociale institutionalisering van het religieus

aspekt van het proletarisch bewustzijn en op de historische
nawerking daarvan. We krijgen dan te maken met de vervreem-
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1)

ten aanzien van een mogelijke rol in een sociaal systeem (kerk), mede onder invloed van de rol in een ander soci-

ding

aal systeem (klasse).
Een soortgelijke situatie van vervreemding ten aanzien van een
1)
onder invloed van
sociaal systeem waarvan men geen lid is
het lidmaatschap van een ander sociaal systeem doet zich voor

in de studie van de antropoloog Berreman. Deze heeft het over
'reference group alienation'. Hierbij zijn drie groepen in het
geding, de traditionele maatschappij van de Aleut-stam, de
blanken en de groep van moderne op de blanken· geori6nteerde

Aleuts. Leden van deze laatste groep hebben beide eerste groepen respektievelijk als negatieve en positieve referentiegroep. Zij zetten zich af tegen de traditionele maatschappij
welke negatief wordt beoordeeld door de blanken, op wie zij

een goede indruk proberen te maken. Tegenover de andere leden
van de groep der moderne op de blanken georionteerde Aleuts
zijn zij er echter steeds op bedacht te laten blijken dat zij
zich niet identificeren met de blanken. 'That is, they exhibit

reference group alienation or, more specifically, valuation
group alienation' (p. 234). Het schijnt ons toe dat situaties
als deze ook voorkomen in westerse landen.

Tenslotte moeten wij een interessante verhandeling noemen van
Goffman over 'alienation from interaction', waarbij men ogenschijnlijk normaal betrokken is bij het officidle gesprekspro-

ces in een groep, maar in feite hiervan is gealioneerd door
betrokkenheid bij iets anders. Hij onderscheidt vier 'standard.
forms of alienated misinvolvement', te weten 'external preoc-

cupation' (men is in feite betrokken op een onderwerp dat
buiten de orde is of benadert de deelnemers aan het gesprek
niet als zodanig), 'selfconsciousness' (doe ik het goed?),
'interactionconsciousness' (aandacht voor de vorm waarin het
gesprek verloopt) en 'otherconsciousness' (pp. 49-51).

1) In de volgende paragraaf introduceren we het begrip 'vreemdheid' voor gevallen als deze, waarbij men nooit lid is geweest
van het betreffende sociaal systeem.
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Paragraaf 3

Alionatie op zoek naar een 'rol'; konceptuele
voorstellen

Inleiding

--------

Schacht konkludeert aan het eind van zijn recente studie van
de verschillende betekenissen die de term alionatie in de li-

teratuur heeft, dat deze niet meer met elkaar gemeen hebben
dan een notie van 'scheiding', en men kan het gemakkelijk met

hem eens zijn dat zulks zowel de wetenschappelijke analyse
als de kommunikatie eerder belemmert dan vergemakkelijkt
(p. 248). Alleen wanneer de toepassing van de term wat wordt
ingeperkt, zal het begrip een zekere inhoud kunnen krijgen en
een dienovereenkomstige rol kunnen gaan spelen, zo stelt hij
met name ten aanzien van sociologische teorievorming en onderzoekingen. Om het begrip een eindje op weg te helpen in de

richting van deze rol stelt hij een aantal akseptabele restrikties voor, waarop wij zo dadelijk terugkomen. Een meer

afdoende plaatsbepaling en een duidelijke rol voor het begrip
alionatie kan volgens ons echter worden gevonden door ali6natie te koppelen aan het begrip rol. In antwoord op Schacht's
bijna wanhopige verzuchting 'Alienation, in search of a role'
(p. 196), zouden wij willen antwoorden: alionatie heeft een
rol met betrekking tot de rol.
De koppeling van het begrip alionatie aan het begrip sociale

rol werd ons aangereikt door auteurs als Clark en Pearlin.

Clark definieert alionatie als 'the degree to which man feels
powerless to achieve the role he has determined to be rightfully his in specific situations' (p. 849). Hij ziet dit als
het hoofdkenmerk van alle gangbare alionatiedefinities. Het
gebruik van de term 'powerless' is daarbij verwarrend, omdat

Clark niet bedoelt de machteloosheid tot het bereiken van een
doel in het kader van de rol of in het algemeen (dit is de
betekenis van machteloosheid in de overige literatuur over
ali&natie), maar de machteloosheid tot het verwerven van de
juiste rol als zodanig. Verder hebben we bezwaar tegen de beperking die wordt aangebracht door het begrip 'rightfully his'.
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Men kan immers ook van een rol vervreemden omdat men een hetere rol wenst, ongeacht of men daar recht op meent te hebben.
We zijn het verder wel met Clark eens wanneer hij alle tekortervaringen ten aanzien van een rol ziet als de kern van ali@na-

tie. Het lijkt ons echter tegelijk zinvol om onderscheid te

maken tussen deze ervaringen als oorzaken van vervreemding
en de vervreemding zelf. Vervreemding is ons inziens een gevoel van distantie ten opzichte van een rol in een sociaal
1)
systeem
tengevolge van diskrepantie tussen aspiraties enerzijds en ervaringen en verwachtingen inzake de feitelijke

rolelementen anderzijds. In de nu volgende paragraaf willen
we dit mede aan de hand van literatuur nader adstrueren.
We zullen ons verder ook houden aan de restrikties met betrekking tot de betekenis van het begrip alionatie, welke door

Schacht worden voorgesteld (pp. 248-253). Deze voorstellen
zullen voor zeer velen akseptabel zijn. Zij zijn het ook voor
ons, en komen zelfs geheel overeen met de voorlopige definitie

die wij in hoofdstuk 1, paragraaf 4, gaven van het begrip vervreemding. De restrikties die Schacht voorstelt zijn de volgende. Alionatie betreft steeds een scheiding (in tegenstelling tot bepaalde betekenissen bij Hegel en in de mystiek),

met als subjekt de mens (in tegenstelling tot bepaalde betekenissen bij Marx en Fromm, waarin de arbeid of de taal het
subjekt is), voorafgegaan door een toestand van niet-scheiding
ofwel eenheid (in tegenstelling tot velerlei betekenissen in
de sociologische literatuur, waarvoor de term vreemdheid bruik-

baar is), welke scheiding door het subjekt is vastgesteld
(in tegenstelling tot de marxistische neiging om zo mogelijk
buiten het subjekt om, vanuit een ideologie een toestand van
alionatie vast te stellen). Wij zelf hebben nog de beperking
aangebracht dat alidnatie betrekking heeft op gevoelens en

niet op gedragingen; alionatie is daardoor afgegrensd van
non-participatie, oppositioneel gedrag en andere gedragsvormen. Voor de sociologie hebben wij alionatie ook beperkt in-

1) Het is overigens niet uitgesloten dat het begrip rol ook
nuttig kan zijn voor de funktie van het begrip alionatie
buiten de sociologie.
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zoverre het objekt van alionatie daarbij steeds een sociaal

systeem is of een onderdeel daarvan. Zojuist hebben we deze
beperking nader toegespitst door te stellen dat alionatie
steeds betrekking heeft op een rol.

Streefsysteem en rol

Wanneer we de mentale loskoppeling welke kenmerkend is voor
ali@natie, vertalen door desinteresse van het subjekt voor
het objekt ;(i.c. de rol)
zoals dit zich konkreet aan het
subjekt voordoet, komen we terecht bij het begrip motivatie
en daardoor bij het begrip strevingen. Bij een menselijke
streving gaat het om het trachten te bereiken van een doel

door op bepaalde wijzen bepaalde middelen aan te wenden. We
introduceren daarom het begrip streefsysteem met als betekenis de samenhang tussen een bepaald doel (wenselijkheid ), de
voor het bereiken daarvan gekozen middelen en de normen welke

de keuze en aanwending van de middelen bepalen. Elke persoon
heeft een aantal van deze streefsystemen naargelang zijn behoeften.

De relatie van een persoon met een sociaal systeem bestaat
vanuit dat systeem gezien in de uitoefening van de rol behorend bij zijn positie in dat sociaal systeem 1) . Vanuit de

persoon gezien bestaat deze relatie echter wezenlijk uit het
effektueren van bepaalde streefsystemen in het kader van die
positie en rol. Naarmate dit laatste naar zijn mening of gevoelens onvoldoende mogelijk is zal zijn rol en inzoverre ook
het betreffende sociaal systeem voor hem irrelevant worden.

Dit betekent desinteresse in de feitelijke rol, er mentaal los
van komen te staan, vervreemding, alidnatie. Het subjekt ervaart bij ali8natie dus een mentale scheiding omdat zijn mo1) In aansluiting bij van Doorn en Lammers verstaan wij onder
een sociaal systeem, het totaal van onderling samenhangende
strukturele en kulturele elementen dat specifiek is voor een
bepaalde groepering (van minstens twee personen). Onder sociale positie, het om een bepaalde persoon gecentreerde knooppunt
van de sociale betrekkingen en verhoudingen in een sociaal
systeem. Onder sociale rol, het van de bekleder van een bepaalde sociale positie verwachte gedragspatroon. Positie en rol
zijn dus de konkretisering van een sociaal systeem voor een
bepaalde persoon.
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tivatie voor de rol vermindert of verdwijnt, doordat de koppeling tussen rol en streefsysteem hapert.
Daarmee zitten we midden in de 'theory of action', zo voor-

treffelijk te raadplegen in Parsons' en Shils' gelijknamige

boek. Parsons en Shils hanteren namelijk het begrip 'needdisposition', met ons inziens dezelfde betekenis als 'streefsysteem'. De auteurs merken op dat in laatste instantie het
typerende van een 'need-disposition' een tendentie van het
organisme is 'to strive for certain relationships with objects,
or....between objects' (p. 115). Ook de orde of onderlinge
afhankelijkheid tussen de samenstellende delen welke volgens

Parsons en Shils kenmerkend is voor elk systeem (p. 107), vinden we duidelijk terug in hun definitie van 'need-disposition'
(p. 114) evenals in onze definitie van streefsysteem, namelijk

in de onderscheiden betekenis van doeleinden, middelen en
1)

normen ('manners') voor de potentiole handeling
Het is voor het verdere betoog van belang het streefsysteem
duidelijk te onderscheiden van enerzijds de drift (Parsons en
Shils: 'drive') en anderzijds de rol. Door een drift wordt men
gedreven, zonder overleg, selektie of keuze. 'There is no

orientation to anything beyond the present and immediately
given aspect of the situation of action' (p. 112), het gedrag
verloopt automatisch. Het vermogen tot leren uit ervaring

maakt het echter mogelijk dat streefsystemen ontstaan waarin
de drift op een hoger organisatienivo wordt gebracht. De onmiddellijke bevrediging heeft daarin nog wel betekenis maar
wordt door het subjekt geplaatst in een doel-middel-relatie.
De 'drive', de drang vanuit het organisme in een bepaalde richting, levert daarmee (wat Parsons en Shils noemen) het katektische element in het streefsysteem, alwaar dit gekompleteerd

wordt met het kognitieve en het evaluatieve element (van relatieve waardering van het objekt van kateksis) (p.113)

2)

1) Het begrip streefsysteem lijkt ook iets op de 'unit of act'
van Parsons, maar deze heeft betrekking op feitelijke aktie,
terwijl het bij streefsysteem gaat om potenti le aktie (1937,
p. 737).
2) Wij komen zo dadelijk nader terug op de andere betekenis
die 'evaluatief' heeft bij ons in vergelijking met Parsons en
Shils.
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Het streefsysteem dient niet alleen te worden onderscheiden

van de drift, maar ook van de rol. Terwijl het streefsysteem
per definitie een individueel aktiemodel is, vormt de rol per
definitie een sociaal aktiemodel. Het streefsysteem is een
potenti@le aktie van de persoon, de rol is een door anderen
verwachte aktie van die persoon in een bepaalde sociale positie. De mate waarin beide modellen aan elkaar gelijk zijn, be-

paalt de mate waarin beide partijen door de feitelijke aktie
worden bevredigd.
Zoals het animale gedragsnivo van de blinde emotie en automatische drift wordt ingebracht als katektisch element in het

individueel-persoonlijk gedragsnivo van het streefsysteem met
zijn grotere graad van organisatie, zo wordt dit laatste nivo
weer ingebracht als katektisch element, als motivatiebron van

het sociaal gedragsnivo van de rol met zijn nog weer grotere
organisatiegraad van sociale interaktie. Zo noemen Parsons en
Shils de driften energiebronnen voor aktie (p. 111) en op zijn
beurt de persoon een 'motivational engine' voor het van moti1)
vatie verstoken sociaal systeem (p. 180)
Wat betreft de voor een goed begrip van alionatie zo belangrijke konfrontatie van streefsysteem en sociale rol, moet vooropgesteld worden dat deze konfrontatie niet noodzakelijk is en
zelfs niet altijd mogelijk. Sommige streefsystemen kunnen individueel, buiten enige sociale rol, geoffektueerd worden. Zo

is het voorbeeld van Parsons en Shils bij de beschrijving van
aktie het vissen. Dit kan in vereniging met anderen, maar ook
individueel plaats vinden (p. 53). Het voorbeeld van Zijderveld,
om aan te tonen dat menselijk gedrag steeds sociaal gedrag is,

1) Volgens Junker omvat de rol behalve een aantal verwachtingen
omtrent het gedrag ook verwachtingen inzake attitudes van de
rolbekleder. Veel rollen impliceren ook de verwachting van een
positieve motivatie inzake de rol (pp. 16, 33). Het lijkt ons
echter analytisch zinvoller om te blijven stellen dat de rol
een bepaald gedrag vereist, eventueel inklusief het nalaten van
gedragingen die een minder positieve motivatie ten toon zouden
spreiden of zouden aantonen dat de persoon niet geheel overeenstemt met een eventueel met de rol verbonden stereotypie omtrent de rolbekleder. De motivatie zelf is in ieder geval geen
onderdeel van de rol, maar slechts de energie die de rol effektueert.
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namelijk het voetballen, heeft slechts de kollektieve mogelijkheid van effektuering, en is daarom minder geschikt (p.63).
Behalve deze mogelijkheid van opereren op het individuele

gedragsnivo, dient ook die van de persoonlijke zingeving opengehouden te worden. Er is namelijk ook variatie in de mate

waarin streefsystemen, al dan niet gekoppeld aan een rol, bepaald zijn door het sociale leven. Allereerst leveren een aantal fysieke behoeften het katektische element aan dienovereenkomstige streefsystemen. Deze potentiole aktiviteiten ontlenen

hun zin dus niet aan de sociale omgeving. Van andere behoeften
is het moeilijk uit te maken of zij individueel dan wel sociaal van oorsprong zijn. Sommige behoeften zijn geheel van
sociale oorsprong.
De individuele oorsprong van fysieke behoeften in de streefsystemen van de mens is echter nog niet voldoende om die
streefsystemen hun volledige subjektieve zin te geven. Het subjekt, het zelfbewustzijn en daarmee de zelfbeschikking en krea-

tiviteit, zijn mogelijk gemaakt en vergroot door het sociale
leven van de mens. In de interaktie met anderen ontstaat de

waarneming van het verschil tussen zichzelf en de verwachtingen
van die anderen, het verschil tussen het ik en het mij. In de
literatuur is hieromtrent grote eenstemmigheid (zie bijvoorbeeld Perlman, die zich weer baseert op Erikson). De zelfbeschikking van de mens wordt ook steeds vergroot bij voortdu-

rende socialisatie, voorzover hij daardoor kan profiteren van
de in de loop der tijden geakkumuleerde inzichten. Deze stellen hem namelijk in staat zijn streefsystemen aan te vullen en
te verfijnen, de onderlinge afstemming daartussen te reguleren

en speciale streefsystemen te ontwikkelen met betrekking tot
zijn sociale relaties. De mens als zodanig heeft dus vrijwel
alles te danken aan zijn sociale leven, direkt via het proces

van socialisatie en in historisch verband via het proces van
institutionalisering.
De zelfbeschikking, zijn individueel-persoonlijk aspekt gaat
echter zijn eigen eisen stellen, naarmate het verder wordt
ontwikkeld. Men wordt rijp voor grotere zelfstandigheid. Naarmate men beter in staat is tot persoonlijke stellingname voelt
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men ook een grotere noodzaak daartoe. Hierin ligt ook de mogelijkheid en noodzaak tot alionatie ten aanzien van een bepaalde rol ten gunste van een andere (zie ook Mannheim, 1950,
pp.

239, 240).

De sociale afhankelijkheid van de mens bij het verwerven van
zelfbeschikking wordt door sommige auteurs zo benadrukt dat
de andere kant van de medaille, het aanwenden van deze zelfbeschikking, als gevaar voor de instandhouding ervan wordt gezien. Zolang de sociale systemen maar niet ontaarden heeft de

mens geen priv&-doelstellingen nodig, zijn rol is voldoende
gericht op zijn priv&belang. Hij heeft ook geen vrijheid nodig

om zijn rol op zijn eigen wijze te vervullen. Wanneer hij zich
maar precies aan zijn rollen houdt, is de kans ook des te
kleiner dat de sociale systemen zullen ontaarden. Daarbij wordt
dus weinig belang gehecht aan persoonlijke kreativiteit, om
het sociale gebouw verder te ontwikkelen, en ook niet aan persoonlijke waakzaamheid om eventuele systeemfouten tijdig te
ontdekken. In paragraaf 2 van het eerste hoofdstuk hebben we

enige aandacht gegeven aan dergelijke gedachtengangen, met na-

me bij Gehlen, in tegenstelling tot evenzeer eenzijdige
ningen van auteurs als Fromm waarbij het sociale aspekt
het menselijk bestaan wordt gebagatelliseerd. Wij geven
opnieuw aandacht aan omdat de persoonlijke zowel als de

mevan
er hier
sociale

funkties van zelfbeschikking en alionatie hierbij in het geding
zijn. Met name de variant van Gehlen ontkent beide funkties.
Ook Zijderveld is de opvattingen van Gehlen nogal toegedaan en

komt tot uitspraken die weinig waarde toekennen aan het aanwenden van de menselijke zelfbeschikking. 'Diegene is vrij
die....zijn positie en identiteit kent als overgeleverde en als

vanzelfsprekend aanvaarde hoedanigheden' (p. 169). Zijderveld
meent echter dat de maatschappij intussen teveel geburokratiseerd is geworden en roept alsnog iedereen op om een andere
houding aan te nemen die 'weigert....de sociale instituties als

vanzelfsprekend te aanvaarden'....'tegen de instituties ingaan
wanneer deze hem dreigen te reduceren tot een gehoorzame functionaris met filistijnse attitudes....' (pp. 201, 202). Er zij
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aan herinnerd dat ook Gehlen zich genoodzaakt zag zijn me-

ningen in deze geest te herzien (zie hoofdstuk 1, paragraaf
2). Het is dan duidelijk dat de persoonlijke zelfbeschikking

haar eigen funkties vervult, met name wat betreft het kritisch

beoordelen van aangeboden rollen, mede in het licht van eigen
doelstellingen en voorkeuren.

Deze (anticiperende) perceptie en beoordeling van de rol in
vergelijking met het streefsysteem vindt plaats in wat Levinson noemt de 'personal role-definition', als 'a reflection
of those aspects of individual personality that are activated
and sustained in a given.....environment' (p. 439). Daarin
komen samen wat Parsons en Shils noemen het 'self-image' en

de 'actual social role' (p. 148), wat Rosenstock en Kutner
noemen de verwachtingen van de aktor ten aanzien van zichzelf
en die van anderen ten opzichte van hem (p. 401), of wat Perl-

man noemt de persoonlijke behoeften en doeleinden enerzijds
en de rol anderzijds (p. 47) en Junker het 'Selbstbild' en de
'RollenidentitRt' (p. 18). Opgemerkt moet overigens worden
dat begrippen als 'self-image' en 'Selbstbild' ons inziens
teveel suggereren dat de persoon in zijn geh661 wordt aangesproken door de rol.

De mogelijke verschillen die er zijn tussen een streefsysteem
van de persoon en de rol waarin effektuering ervan zou moeten
plaatsvinden, zijn op voorhand al beperkt door diverse oorzaken. Allereerst zijn rollen historisch ontwikkeld uit voorafgaande menselijke interaktie en dus mede uit de daaraan ten

grondslag liggende streefsystemen van de deelnemers. In het
sociale systeem zijn zij bedoeld ter effektuering van een aantal menselijke behoeften, maar op een hoger nivo van organisatie, waarbij specialisatie optreedt en de afstand tussen
middel en doel wordt vergroot.
In de tweede plaats heeft de socialisatie van de persoon in
zijn sociale omgeving de persoonlijkheid helpen ontwikkelen,

waardoor zijn streefsystemen mede gemodelleerd zijn aan de
hand van sociale rollen. Individu en sociale omgeving zijn aldus bronnen van aktiemodellen voor elkaar via het dubbelproces
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van institutionalisering en socialisatie (vergelijkbaar met
veruiterlijking en verinnerlijking bij Hegel).
In de derde plaats ontstaan volgens Parsons en Shils tengevolge van de socialisatie vaak algemene adaptieve behoeften
(van het type van 'generalized need-dispositions'), waarbij

een bepaalde behoefte energie levert aan,en bevredigd wordt
in een hele serie van streefsystemen (p. 143). Daartoe behoort

onder meer de 'sense of obligation', welke we in het volgende
hoofdstuk tegen zullen komen als 'citizen duty' en waarvan

we in de vorige paragraaf al iets zagen in de vorm van de verbondenheid met een bedrijf, welke kompensatie biedt voor dissatisfaktie in de arbeidsrol en waardoor de arbeidsvervreem-

ding wordt opgeheven. Een tweede behoefte van deze soort is

die aan konformiteit (p. 144). Door dergelijke behoeften kan
de ekstrinsieke satisfaktie met een bepaalde rol worden vergroot.

Ondanks de drie genoemde oorzaken van verminderde wrijving
('Reibung', bij Junker, p. 47), tussen streefsysteem en rol,
is er toch nog een gerede kans dat beide niet voldoende op
elkaar aansluiten ('UnvertrHglichkeit', bij Junker, p. 47).

De persoon kan niet volledig profiteren van de koppeling aan

een hoger nivo van aktie-organisatie, en het sociaal systeem
niet volledig van de motivatiebron die de persoon zou kunnen
zijn. We zullen nu nader op deze frikties ingaan en wel in termen van de onderdelen van het streefsysteem waarop zij betrekking hebben en de wijzen waarop deze frikties door het betreffende subjekt worden ervaren.

Uit de eerder in deze paragraaf gegeven definitie van streefsysteem blijkt dat het doel, de normen en de middelen de drie

onderdelen vormen van elk streefsysteem. Deze drie onderdelen
zijn eveneens te onderscheiden in de rol. De door het subjekt
ervaren friktie tussen de door hem te vervullen rol en zijn
eigen streefsysteem dat hij wil effektueren, kan dan ook betrekking hebben op doeleinden, normen of middelen. Deze drie soor-

ten frikties kunnen voorts door het subjekt worden ervaren als
objektief, kognitief of evaluatief. Objektief betekent hier

dat volgens de persoon de oorzaak van de friktie gelegen is in
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een feitelijk ontbreken van doeleinden, normen of middelen in
de rol, terwijl kognitief betekent dat de persoon de oorzaak
legt bij moeilijke kenbaarheid daarvan. Evaluatief betekent
dat de persoon in het licht van zijn eigen streefsystemen de
doeleinden, normen of middelen van de rol onaanvaardbaar vindt.

Machteloosheid, normloosheid en doelloosheid in een rol

Naargelang de tekortervaringen van de persoon ten aanzien van
de door hem te vervullen rol betrekking hebben op de middelen,

de normen of de doeleinden van die rol, spreken we van machteloosheid, normloosheid of doelloosheid. Aangaande deze begrippen, welke reeds eerder (hoofdstuk 1, paragraaf 4) werden gede-

finieerd, dienen nog enige aanvullende opmerkingen te worden
gemaakt.

Machteloosheid is in het algemeen door ons gedefinieerd als
een subjektief onvoldoende bereikbaarheid van doeleinden. Het
doel waarop de rol is gericht, is dan volgens de persoon niet
in een bevredigende mate met de in de rol beschikbare middelen
te bereiken. Deze middelen kunnen volgens hem onvoldoende aan-

wezig, onduidelijk of onaanvaardbaar zijn. De op inspektie van
de middelen berustende machteloosheidsgevoelens noemen wij
'achievement-machteloosheid', terwijl 'success-machteloosheid'
berust op inspektie van het resultaat (konform de definities
die wij naar aanleiding van een onderzoek van Mizruchi, van deze beide begrippen gaven in hoofdstuk 2, paragraaf 1).
In het begin van deze paragraaf is naar aanleiding van Clarks
definitie van alionatie gewezen op een mogelijkheid van verwar-

ring inzake het begrip machteloosheid. Ook Zolschan en Gibeau
geven aanleiding tot verwarring rond het begrip machteloosheid

door het gebruik van de term 'unachievability'. Uitgaande van
Seemans vijf alionatievarianten, tonen zij aan dat het bij elk
daarvan gaat om de onbereikbaarheid van een gewaardeerd goed.
Bij 'powerlessness' is dat het gestelde doel, bij 'normlessness'
i.c.
het verwerpen van normen) is dat de 'approval", bij
(

'meaninglessness' de onbereikbaarheid van 'security', bij 'isolation' is het de 'affiliation' en bij 'self-estrangement'
(bij Seeman in feite het ontbreken van intrinsieke (arbeids-)
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satisfaktie) is het de onbereikbaarheid van intrinsieke satisfaktie. De auteurs onderscheiden eigenlijk twee situaties,
namelijk die waarbij geen van Seeman's alidnatievarianten op-

treedt en die waarbij een of ander doel onbereikbaar is. Dit

doel is dan ofwel het gestelde('first-order') doel, ofwel het
in het kader daarvan eveneens gewaardeerde goed van 'approval',
enzovoort. Hoe men ook denkt over de inhoud die de auteurs geven aan de alidnatievarianten van Seeman, hun begrip van 'unachievability' betekent beurtelings een gebrek aan bereikbaarheid van het 'first-order'-doel (machteloosheid, dat wil zeggen een tekort inzake de middelen), en een blokkering van de

effektuering van het betreffende streefsysteem door tekorten
inzake andere onderdelen van dat streefsysteem.
Wat betreft normloosheid is het nodig om onderscheid te maken
tussen wat Olsen noemt de procedurele regels en de morele normen (zie hoofdstuk 1, paragraaf 2). Wij noemen de eerste kategorie hier interne of funktionele normen, omdat zij ten dienste staan van de funktionering van de betreffende rol en de

effektuering van het daaraan gekoppelde streefsysteem. De kategorie van morele normen stellen wij wat ruimer, namelijk als
de eksterne normen, omdat zij de aanvaardbaarheid bepalen van
de doeleinden, middelen en (interne) normen, vanuit een oogpunt
van waarden en konkurrerende doeleinden. In een militaire rol

kunnen bijvoorbeeld bepaalde te hanteren wapens onaanvaardbaar
worden geacht vanuit morele waarden of vanuit budgettaire overwegingen (andere overheidstaken -(konkurrerende doeleinden) ko-

men in het gedrang door aanschaf van dure wapens). Daarnaast is
er een aantal funktionele normen inzake de doelmatige keuze en
aanwending van deze wapens. Normloosheid is door ons gedefinieerd als een subjektief onvoldoende normering om te kunnen streven naar bepaalde doeleinden. We hebben daarbij dus het oog op
het ontbreken, onduidelijk of onaanvaardbaar zijn van funktionele normen.

Doelloosheid tenslotte is door ons gedefinieerd als een subjektief onvoldoende doelstelling, het ontbreken, onduidelijk of
onaanvaardbaar zijn van de doeleinden van het rolgedrag.
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Het objektief, het kognitief en het evaluatief belevingsaspekt
Wij hebben steeds onderscheid gemaakt tussen het objektief,

het kognitief en het evaluatief belevingsaspekt van de frikties tussen de aangeboden rol en het te effektueren streef-

systeem. De vergelijking dringt zich daarbij op met de drie
'motivational modes of orientation' van de aktor, welke door
Parsons en Shils worden onderscheiden, namelijk de 'cognitive',

de 'cathectic' en de 'evaluative

mode'(pp. 3, 59). Twee ver-

schillen treden daarbij naar voren. In de eerste plaats vinden
we geen 'objective mode of orientation' bij Parsons en Shils.
Dit is begrijpelijk inzoverre men slechts door de kognitieve
oriontatie, het kennen, toegang heeft tot het objektieve. Men

kan echter wel de eigenschappen van het via de ken-akt waargenomene beleven als objektieve werkelijkheid. Wij noemen dit
het objektief belevingsaspekt in tegenstelling tot het kognitief belevingsaspekt waarin men de waargenomen eigenschappen

beleeft als bepaald door de ken-akt. Ter verduidelijking nemen
we weer de militaire rol waarin men het niet ter beschikking
hebben van gebruiksaanwijzingen voor de wapens kan zien als
het feitelijk ontbreken daarvan (hetgeen niet wil zeggen dat
ze inderdaad ontbreken), of als gevolg van onduidelijkheden
in het 'handboek soldaat'.

Alvorens op het tweede verschil in beide indelingen, namelijk
het wel of niet onderscheiden van een 'cathectic' element, in
te gaan, moet nog worden ingegaan op de tegenstelling tussen
objektief en subjektief. Het objektieve en het kognitieve belevingsaspekt zijn uiteraard beide subjektief. Daarnaast is er
plaats voor de objektiviteit zelf. Wij zijn van mening dat deze niet essentieel is in het kader van vervreemding, doch niet
iedereen deelt die mening.
Zo spreken Zolschan en Gibeau van pseudo-alidnatie wanneer de

persoon blokkeringen ervaart welke volgens de objektieve waarnemer berusten op misverstanden (p. 163). Volgens Etzioni is
de situatie dan ogenschijnlijk 'alienating', terwijl de onder-

liggende objektieve struktuur 'responsive' is. Hij spreekt dan
van een 'latent authentic' situatie (p. 881).
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In beide artikelen wordt het begrip =lionatie gereserveerd

voor het aanduiden van situaties die zowel objektief als subjektief blokkeringen in het streefsysteem teweegbrengen. Het
objektieve in de door deze auteurs gebruikte zin is echter
ons inziens een irrelevante voorwaarde voor alionatie. Het

hanteren van objektieve (= niet-subjektieve) maatstaven inzake alionatie is bovendien (bij gebreke van een volmaakte

waarnemer) het verwisselen van het subjektief oordeel van de
betreffende persoon voor het subjektief oordeel van een auteur of een terapeut, aangaande het nastrevenswaardige voor
de persoon. In de zogenaamd objektieve waarneming van de buitenstaander schuilt namelijk eveneens een subjektieve of ideo1bgische benadering van de situatie. Lee zegt dit als volgt:
'many assertions of "alienation" are simply and accurately
translated as contentions that members of some "problem"

groups are at odds with the spokesman's value orientation or
conception of societal legitimacy or ideas about appropriate
social-action procedures' (p. 123). Wij geven dan de voorkeur

aan de altans voor zijn situatie relevante waardegebondenheid
1)
van het subjekt zelf.
1) Er zijn situaties waarin alionatie van het subjekt ten aanzien van een bepaalde rol gebaseerd is op konflikten of frikties die hij zich slechts half of zelfs niet bewust is, eventueel als gevolg van verdringing daarvan. Het is daarom soms
gewenst om in plaats van op het bewuste nivo gerichte technieken (bijvoorbeeld attitudeschalen) ook andere technieken te
hanteren die deze onbewuste belevingsinhouden aan het licht
brengen. Hoewel dit, terapeutisch gezien, met andere woorden
voor het welzijn van de persoon, niet altijd even gewenst is,
leveren deze aanvullende waarnemingstechnieken (projektie-tests,
psycho-analyse, enzovoort, zie ook hoofdstuk 1, paragraaf 3)
wel een bijdrage tot een betere beoordeling van eventuele alionatie-komponenten van het subjekt ten opzichte van zijn omgeving.
De maatstaven blijven daarbij in het subjektieve vlak. Eventuele
'false consciousness' wordt niet apriori gekonstateerd vanuit
een ideologie,, maar vanuit de deels onbewuste belevingswereld

van het subjekt. Men oordeelt niet over het hoofd van het subjekt heen, maar vanuit het betreffende subjekt, daarbij slechts
geholpen door min of meer verfijnde waarnemingstechnieken.
Junker (pp. 44-45) prefereert in zo'n geval het gebruik van de
term neurotische zelfvervreemding, terwijl vervreemding als term
slechts toepasbaar zou zijn op het bewuste nivo. Men kan echter
het onbewuste bewust maken, en afgezien daarvan, kan de sociale
vervreemding, hoewel door het subjekt niet in zijn oorzaken doorzien, toch in het gedrag onmiskenbaar aanwezig zijn.
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Wij zijn daarmee tevens aan de overige twee 'modes of orientation' van Parsons en Shils toe, namelijk de 'cathectic' en

de 'evaluative' mode, waartegenover ons evaluatieve belevingsaspekt staat. De katektische wijze van oriontatie bestaat uit
de beoordeling van de betekenis van objekten voor de bevredi-

ging van streefsystemen ('need-dispositions'). Deze omvat dus
het al dan niet aanvaarden van iets als doel van een streef-

systeem, of als norm of middel in funktie van het doel van een
streefsysteem. De evaluatieve wijze van ori&ntatie betreft de

beoordeling van de relatieve betekenis van objekten voor het
totaal van streefsystemen in het persoonlijkheidssysteem (of
analoog, in het sociale systeem). Hierbij werken dus met betrekking tot het streefsysteem eksterne normen ter optimalisering van energie-spreiding. Katektische en evaluatieve orion-

tatie-wijze vullen elkaar aan als absolute versus relatieve

waardering. Beide vallen onder ons ruimere begrip van evaluatief belevingsaspekt.
Dissatisfakties ten aanzien van een sociale rol

In het voorgaande hebben we uitvoerige aandacht gegeven aan
de verschillende wijzen waarop de effektuering van een streefsysteem gehinderd kan worden. Deze blokkeringen kunnen optreden in een individueel streefsysteem, afhankelijk van de persoon en de situatie. Wij hebben echter vooral het oog op de

meer frekwente, in het kader van een sociale rol te effektueren streefsystemen en de frikties die ten aanzien daarvan kunnen ontstaan.

De aard van de rolomschrijving heeft vanzelfsprekend een grote
betekenis voor het ontstaan van deze frikties en de daaruit

volgende dissatisfakties. Een belangrijk punt daarbij is bijvoorbeeld het feit dat de strakheid van de rolomschrijving vaak
slechts op informeel vlak tot stand komt (Perlman, p. 40), het-

geen mede kan leiden tot tegenstrijdigheden tussen de formele
en de informele rolinhoud (Levinson). Voor wat met name de

doeleinden van een rol betreft komt daar nog bij dat deze vaak
niet gespecificeerd zijn. Het lid van het betreffende sociaal
systeem wordt dan bijvoorbeeld geacht zich te beijveren om van-
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af zijn plaats in het geheel een bijdrage te leveren aan de

doeleinden van het geheel. De nadere specifikatie van de rol-

doelstellingen is ook niet steeds noodzakelijk voor een effektuering van de streefsystemen van de persoon.
Zoals Jolles opmerkt is er in de eerste plaats het geval dat
iemand de vage lidmaatschapsrol op het lijf is geschreven. Hij

heeft het doel van het sociaal systeem tot het zijne gemaakt
(p. 139). Ook is er de mogelijkheid dat dit algemene doel door
subgroepen van leden naar believen wordt vertaald in meer specifieke doelen, nevendoelen of subdoelen, waarmee naar behoefte

rollen worden gekrederd (p. 183). Een andere mogelijkheid is
dat de vage doelomschrijving van de verschillende rollen juist

ruimte geeft aan effektuering van persoonlijke streefsystemen
(met name wanneer de gehele rolomschrijving niet te strak is),
in de vorm van persoonlijke interpretatie en uitkristallisering
van de rol (zie ook Junker, pp. 48, 50, 71).

Voor sommigen is de behoefte aan zekerheid op zich zo sterk dat
zij een strakke rolomschrijving niet kunnen missen en het doel
van de rol juist daarom ook gespecificeerd moet zijn. Naar deze mogelijkheid wordt door vele auteurs verwezen. Het is een
behoefte aan ordening door het sociaal systeem, via de rol, welke de tegenhanger vormt van de behoefte aan autonomie en vrijheid, ondanks of juist door de rol. We herinneren hier aan Durkheim, Gehlen, e.a. Jolles zegt hierover 'Autonomie bij het nastreven van doelen of het oplossen van problemen kan evengoed

een zegen zijn als een gevaar, dat men door in te haken op de

groepssolidariteit tracht te ontlopen' (p. 139). Ook volgens
Perlman geeft het uitoefenen van een rol op zichzelf zekerheid,

veiligheid (pp. 50-51), terwijl Ruddock wijst op de behoefte om
rollen te hebben om daarmee lid van een samenleving te zijn en
aanvaard te worden door anderen (p. 41). Ook dient herinnerd te
worden aan Parsons 'generalized need-disposition to conformity'
waarin konformiteit met de door anderen gestelde eisen op zichzelf wordt gewaardeerd (pp. 55, 144).
Doelloosheid van een rol voor de persoon dient zo geInterpreteerd te worden dat de persoon niet in staat is in de hem

aangeboden rol een voor hem aanvaardbaar doel voor zijn aktie
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te ontdekken. Er is dan sprake van een subjektief onvoldoende

doelstelling voor de persoon in het sociaal systeem. (Dit behoeft niet te betekenen dat hij geen mogelijkheid ziet zijn

doelstelling te vinden in een andere rol of buiten het kader
van een sociale rol). Op analoge wijze ontstaat machteloosheid
en normloosheid. Niet alleen de voorgeschreven middelen en

normen zijn daarbij bepalend voor de effektueerbaarheid van
persoonlijke streefsystemen in de rol, maar vaak ook de getolereerde ekstra middelen en normen ter aanwending van die middelen.

Sommige auteurs geven naast doelloosheid, normloosheid en machteloosheid nog een vierde oorzaak van alionatie aan. Zij stellen dan de rol naast de doeleinden, normen en middelen als
'components of social action' en daarom ook als 'type of strain'
(Smelser and Smelser) of als 'source of alienation' (Scott). Ons
inziens wordt hier een onderscheiding welke zinvol is ten aan-

zien van het sociaal systeem ten onrechte toegepast op het individuele blikveld van de persoon in dat systeem. Zo ziet Scott
in het elektoraal systeem als doel of waarde de politieke vrij-

heid, als norm het tweepartijensysteem, als rol de kiezer en
als middelen het stemhokje en dergelijke. De bron van alionatie
hierbij kan dan zijn een gebrek aan:
a) 'commitment to values';
b) 'conformity to norms';

c) 'responsibility in roles' and
d) 'control of facilities' (Scott, 1965, pp. 239-242).

Nu is c) echter afgeleid van a), b) en d). Door deze drie oorzaken raakt men gealioneerd van zijn rol en omdat de rol de re-

latie van de persoon met het elektoraal systeem betekent, vervreemdt hij via deze ook van dat systeem. Ook wanneer men zich

op strikt sociologisch standpunt stelt, zoals Scott doet, permitteert men zich op zijn wijze 66n vrijheidsgraad teveel ten
aanzien van de oorzaken van alionatie. Bij Smelser and Smelser

vinden we iets soortgelijks (pp.24,47-62). Allardt meent zelfs
dat Seemans 'self-estrangement' thuishoort bij deze volgens ons
overtollige,specifiek met de rolverwachtingen verbonden, vierde
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komponent van vervreemding (zie Israel, pp. 278-280).

Ali@natie ten aanzien van een sociale rol
In het proces van dissatisfakties met een rol tot alionatie

van die rol zijn nog twee tussenfasen te onderscheiden. Een
daarvan is een mogelijke reaktie van het sociaal systeem op
diskrepanties tussen de wederziddse rolverwachtingen van de
leden, door ofwel als systeem uiteen te vallen, ofwel veranderingen aan te brengen in de rollen. In dit laatste geval wor-

den de dissatisfakties dus opgeheven voor er van ali8natie
sprake is doordat de slechte ervaringen worden geneutraliseerd

door goede verwachtingen voor de toekomst. Rosenstock en Kuttner beschrijven dit aan de hand van het gezin als voorbeeld
(pp. 400-402).

Een andere tussenfase, welke eigenlijk meer een logisch moment
is dan een in de tijd onderscheidbare fase, vormt de zelfver-

vreemding in de rol. Wij geven aan zelfvervreemding de inhoud
van een verlies aan zelfbeschikking, het minder goed mogelijk
worden van de zelfbeleving (ten aanzien van het betreffende
streefsysteem) in het kader van de sociale rol, naar het oordeel of gevoel van de persoon zelf. Men oefent de rol nog wel
uit, maar deze aktiviteit is irrelevant geworden voor de persoon. Sovigny zegt dit als volgt (p. 195): 'nous definissons
donc la condition ali&nante comme celle qui emp&che la productivito de l'homme, qui emp&che son "enrichissement", son "ddveloppement", son "accomplissement", son "d&passement", qui

emp&che l'homme de ddfinir librement son existence'. Een omschrijving als deze laat echter ruimte voor zowel onze opvat-

ting van zelfvervreemding, die de kriteria er voor in handen
legt van het betreffende subjekt, als voor die van auteurs als

Marx en Fromm, die in een bepaalde opvatting van wat goed is
voor de mens, het kriterium vinden voor wat zelfvervreemding is.
Schacht respekteert deze binding van het begrip zelfvervreemding
aan de waarden van de auteur (pp. 256-258). Het begrip autenticiteit wordt in dat verband vaak gebruikt (zie ook Seeman, herfst,
1966, p.73).Daar het daarbijgaat om een oordeel over de mogelijkheden tot verwerkelijking van het mens-zijn zoals de auteur
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dit ziet, is het wellicht beter te spreken over ontmenselijking
in plaats van over zelfvervreemding.
Hajda's opvatting van alionatie als een gevoel van onbehagen

inzake het anders zijn dan anderen (verwachten dat men is),
zou men ook kunnen formuleren als een onwelkom kontrast van
de persoon met zijn tegenspelers. Hajda definieert de aliona-

tie dus eigenlijk als zelfvervreemding, en meet haar ook als
zodanig (pp. 758, 761). Nettler benaderde de hieraan ten grondslag liggende kulturele kontrasten meer als desinteresse in de
gewone maatschappij, als vervreemding daarvan. Vervreemding
en zelfvervreemding zijn echter twee kanten van eenzelfde zaak,

waarbij de vervreemding van de rol de logische gevolgtrekking
is uit de zelfvervreemding in de rol (zie ook Taviss).
De vervreemding of alidnatie zelf hebben we eerder (voor de
sociologie) gedefihieerd als het ontbreken van een gevoel van
positieve verbondenheid mdt, ofwel mentale desintegratie van
een persoon ten opzichte vdn een sociaal systeem waartoe hij

behoort. (Hoewel de alionatie ten aanzien van de rol niet
wordt genoemd, wordt deze wel in deze definitie verondersteld).
Alionatie is daarmee een aspekt van gebrekkige sociale integra-

tie, waaronder Jolles in navolging van Gadourek verstaat 'de
sterkte van 's mensen maatschappelijke bindingen, waarbij een
functioneel, een structureel, een cultureel en een psycholo-

gisch aspect kunnen worden onderscheiden' (p. 51). Alionatie
is dan vooral de mate van ontbreken van laatstgenoemd aspekt.
Zo omschrijft Natanson alionatie ook als het tegendeel van
'role-action', welke laatste wordt gedefinieerd als 'the in-

tentional dimension underlying role-taking' (p. 375), ofwel
het ontbreken van de geneigdheid een bepaalde rol op zich te
nemen.

Hoewel Keniston alionatie op een andere wijze definieert, namelijk als een verwerping van normen en waarden, ziet hij deze eveneens als het ontbreken van de 'commitment', ofwel als

het ontbreken van mentale integratie .(i.c. met de amerikaanse kultuur). Interessant is voorts zijn attitudinale tegenpool
van alionatie, namelijk 'conformism', dit is dwangmatig aksepteren, overintegratie (1965, p. 465).
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Ook Parsons en Shils bewegen zich bij hun behandeling van
alionatie in de attitudinale sfeer (hoewel Keniston dit ont-

kent). Reeds eerder kwam de 'generalized need-disposition to
conformity' ter sprake, het veralgemeend streefsysteem rond

de behoefte aan konformiteit. Ook het omgekeerde daarvan komt
voor en is dan een streefsysteem rond de behoefte aan alionatie, ofwel de behoefte zich niet aan rolverwachtingen te konformeren. Volgens Parsons en Shils (p. 156) ontstaat een dergelijke behoefte door 'faulty internalization'. Nu vinden,

naar onze mening, processen van internalisatie vooral plaats
via rolgedrag (bijvoorbeeld in de rol van het kind tegenover
ouders en leerkrachten). De internalisatie zal daarom vooral
mislukken wanneer het subjekt (bijvoorbeeld het kind) de be-

treffende rol niet positief heeft geaksepteerd, met andere
woorden min of meer gealioneerd is ten aanzien van deze rol.

Wij achten het daarom waarschijnlijk dat er een kringloop ontstaat, welke begint met een zekere alionatie, met als gevolg
een gebrekkige internalisatie, leidend tot de behoefte aan
alionatie en een verdere feitelijke alionatie. Men kan mis-

schien beter nog spreken van een spiraalbeweging. Faktoren
welke zo'n spiraalbeweging kunnen bevorderen zijn bijvoorbeeld
een feitelijk isolement en een misantropische attitude. Beide
kunnen overigens ook het gevolg zijn van vergaande alionatie.

Evenals Schacht menen wij dat alionatie niet dient te worden

opgevat in een betekenis waarbij een groepering van mensen
subjekt is, aangezien het bij alionatie volgens ons gaat om
een attitude op basis van persoonlijke tekortervaringen.
Thoenes daarentegen ziet vervreemding als 'het spanningsverschijnsel dat in 6on onderschikkend maatschappelijk verband
samenwerkende groepen onder strijdige postulaten staan'. Daarbij wordt met name gedoeld op de verhouding elite-massa (pp.
36-38). Thoenes bewering dat deze sociologische opvatting meer
bij Hegel aansluit dan een sociaal-psychologische zoals de
onze, lijkt ons aanvechtbaar.
Ook over een andere restriktie die Schacht voorstelde en waar

wij na enige aarzeling mee in kunnen stemmen, bestaat geen
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unanimiteit onder de auteurs. Dat is namelijk de beperking

van het begrip ali&natie tot die situaties waarin voorheen
alionatie ontbrak. Anders gezegd, het woord vervreemding betekent vreemd geworden zijn, ter onderscheiding van het altijd
vreemd geweest zijn voor de persoon, de zogenaamde vreemdheid.
Met name Kaufman, die de inleiding schreef tot het boek waarin

Schacht zijn restriktie voorstelt, meant daarin (p. 51) 'We
need not stipulate that previously A was close to B. Estrangement can take the form of A's suddenly feeling or realizing
how a gulf separates him from B'. Het zal dikwijls weinig verschil maken of aan de alionatie een periode van integratie

vooraf ging of niet, maar de door Schacht voorgestelde differentiatie in woordgebruik kan in sommige gevallen nuttig zijn.
Rosenstock en Kutner zien de situatie van vreemdheid als een
gevolg van alionatie, omdat zij alionatie zodanig definioren

dat de persoon tijdens zijn alionatie nog deelneemt aan het
sociaal systeem, welke restriktie ons echter niet relevant
lijkt. Alionatie dient als attitude-variabele onderscheiden te
worden van gedragsvariabelen.

Gedragsreakties op alionatie

De gedragsreakties op alionatie zijn in de eerste plaats te
onderscheiden in passieve en aktieve reakties. Het retreatisme
(Merton), de onthouding staat dan als passieve variant tegenover diverse aktieve varianten. We vinden deze tegenstelling
niet alleen bij Merton, maar ook bij Parsons en Shils, die hier
weer een 'generalized need-disposition' achter vermoeden (pp.
13, 156, 157). De aktieve reakties zijn verder te onderscheiden

naar richting. Keniston onderscheidt de alloplastische van de
autoplastische modus (1965, p. 466). In het eerste geval tracht

men de sociale omgeving te veranderen, in het tweede geval past
men zichzelf aan die omgeving aan. Als alloplastische reakties
zijn te noemen de innovatie en de rebellie volgens Merton.
Barakat noemt deze de vormen van 'active involvement'. Als autoplastische zijn aan te merken het ritualisme van Merton en
de 'adjustment' van Waisanen (zie Rosenstock en Kutner), welke
door Barakat 'compliance' worden genoemd.
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Terwijl bij de alloplastische reakties wordt getracht een alternatief te vinden voor de aangeboden rol, en de alidnatie

ten aanzien daarvan wordt gekompenseerd door het trachten te
kreoren van een andere rol (zie ook Rosenstock en Kutner, p.

398), doet de aktor zichzelf bij de autoplastische reakties
geweld aan door voortgezette participatie ondanks alionatie
(ritualisme) of wijziging van de perceptie van de rol (aan-

passing). Jolles stelt dan ook terecht nog eens het verschil
aan de orde tussen lidmaatschap en referentie, of, in negatieve termen, het verschil tussen non-participatie en alionatie,

als twee verschillende aspekten van sociale (des-)integratie
(pp. 25-27). Ook Junker definieert nadrukkelijk de vervreem-

ding van een rol als de verhouding van een rollenspeler tot
een rol die hem eisen stelt die afwijken van de opvatting die
hij over zichzelf heeft (p. 31) en roldistantie als een gedrag

dat op geringschattende wijze toont dat men zich heeft losgemaakt van de 'RollenidentitSt' (p. 19). Afgezien van de specifieke vorm van gedrag die hier door Junker (in navolging van
Goffman) wordt bedoeld met roldistantie, zien we ook bij hem

dus een zorgvuldige afbakening van vervreemding en gedragsreakties daarop.
Het is interessant hoe vanuit een psychologisch denkkader door
Maier dezelfde gedragsvarianten worden onderscheiden als door
Merton, wanneer het gaat om het tekortschieten van de middelen
bij het nastreven van een doel. Maier onderscheidt in eerste
instantie twee mogelijke gevolgen van een gebrek aan bereik-

baarheid van het doel, afhankelijk van de aan- of afwezigheid
van dwang. In een dwangsituatie (bijvoorbeeld door honger of
een sanktie) ontstaat door de onbereikbaarheid van het doel een
sterke spanning. Deze spanning kan ondraaglijk worden en op dat
moment gaat de motivatie over in frustratie; het 'problem-sol-

ving behavior' gaat over in 'behavior without a goal'. Het konstruktieve gedrag wordt vervangen door agressie, regressie,

fiksatie of berusting. Ontbreekt echter de dwang, dan is de
spanning slechts gering. Ondanks de ontmoeting van een barridre

blijft het gedrag gemotiveerd omdat er nu positief gewaardeerde alternatieven mogelijk zijn. Als alternatieve gedragsreak-
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ties noemt Maier in de eerste plaats het om de barridre heen-

gaan (Mertons innovatie), vervolgens bij een iets sterkere
barridre het verlaten van de situatie (retreatisme bij Merton)
en tenslotte, wanneer een alternatief doel voorhanden is, het
nastreven van dat doel (rebellie bij Merton).
Er is hier dus duidelijk sprake van een kiezend, konstruktief,
zich ontwikkelend gedrag (pp. 123-129). Duidelijk is daarin
ook het handelen vanuit een priv6Lhuishouding van besteding

van energie, ter verkrijging van bevrediging, die weer nieuwe
energie levert. Hoeveelheden energie worden er in afgewogen
tegen hoeveelheden positieve en negatieve bevrediging of kansen daarop. Alionatie ten opzichte van het oorspronkelijk

streefsysteem ten gunste van een alternatief streefsysteem
met andere middelen, normen en/of een ander doel is kennelijk
funktioneel voor de persoon, gegeven de situatie zoals hij
die kan beoordelen. Dit geldt in analoge zin voor de aliona-

tie ten opzichte van een sociale rol, met als gedragsreakties
het zoeken van een alternatieve rol welke een meer bevredigen-

de aansluiting biedt op een of meer streefsystemen van de
persoon.

De door Maier genoemde gedragsreakties als alternatieven voor
frustratie lopen parallel aan de varianten die Merton noemt,
met uitzondering van het ritualisme. Zolschan en Gibeau voorzien echter in deze leemte met hun variant van 'going through
the motions' ter vermijding van frustratie.

Slotopmerking

Aan het slot van onze bespreking van begrippen rondom ali@natie, waarbij wij zelf op essentiole punten een voorkeur heb-

ben uitgesproken voor een bepaalde terminologie, willen we
nog een opmerking maken over de d&faitistische houding van een
aantal auteurs inzake de wetenschappelijke bruikbaarheid van

deze begrippen. In het voorafgaande zal duidelijk zijn geworden dat bijvoorbeeld Zijdervelds opmerking, dat over problemen
als vervreemding en anomie slechts uitspraken kunnen worden ge-

daan op basis van subjektieve waarden en normatieve overtuigingen (p. 15) alleen in zoverre juist is dat men vervreemding

kan zien als een houding van een persoon op grond van zijn eigen
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overwegingen en ervaringen. Als objektieve sociaal-wetenschappelijke taak is er dan de vraagstelling, onder welke
kondities mensen vervreemden van een bepaalde sociale rol,
en in welke gedragsvormen zich deze alionatie manifesteert.

Het is duidelijk dat deze studie van het 'mechanisme' van
mentale ontkoppeling van persoon en sociaal systeem, zowel
van betekenis is voor de sociale verandering als voor de sociale stabiliteit. Bij het gebruik maken van de resultaten

van een dergelijke studie bestaat dan ook de ruimte en de
noodzaak tot toepassing van de waarden en overtuigingen van
anderen dan de onderzoekspersonen.
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HOOFDSTUK

4

POLITIEKE EN ELEKTORALE ALIENATIE

Inleiding

Twee vormen van systeemspecifieke alionatie, namelijk politieke en elektorale alionatie, zijn in het voorgaande buiten

beschouwing gelaten, omdat ze in de nu volgende twee hoofdstukken de nodige aandacht krijgen, mede in verband met het
daarna te rapporteren door ons verrichte empirisch onderzoek.

Begonnen wordt met een beschrijving van politieke integratie
in een demokratie, met bizondere aandacht voor de rol van de

burger en diens subrol van kiezer. In de tweede paragraaf
van dit hoofdstuk wordt ingegaan op de komponenten van politieke, inklusief elektorale alionatie, als aspekt van poli-

tieke desintegratie. In de derde paragraaf geven we aandacht
aan hetgeen reeds aan onderzoek is verricht naar de achtergronden van politieke alionatie. We zullen daarbij trachten

te komen tot duidelijke konklusies en tot hypoteses voor het
eigen empirisch onderzoek. In het vijfde hoofdstuk vindt vervolgens een toespitsing van de aandacht plaats op elektorale
alionatie in relatie met het stemgedrag dat er uit voort kan
vloeien.
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Paragraaf 1

Politieke integratie in een demokratie

Politieke integratie
In eerdere hoofdstukken is (voor de sociologie) alionatie

onder meer gedefinieerd als de mentale desintegratie van een
persoon ten opzichte van een sociaal systeem waartoe hij behoort. Alionatie vormt het mentaal aspekt van desintegratie.
Politieke alionatie vormt daarom per definitie het mentaal
aspekt van desintegratie van de persoon ten opzichte van het
politiek systeem. Terwijl deze alionatie in elk politiek systeem voor de betreffende persoon een probleem kan zijn (hoewel niet behoeft te zijn), vormt zij met name in een politiek
systeem dat de pretentie heeft een demokratie te zijn, tevens
een principieel politiek probleem. Dit geldt in nog sterkere
mate voor elektorale aliGnatie, omdat verkiezingen essentieel

zijn voor dergelijke politieke systemen. Politieke (en elek-

torale) alidnatie zal in deze paragraaf als principieel politiek probleem worden belicht, dus met name vanuit het gezichtspunt van een politiek systeem van het demokratisch type.

In een politiek-sociologische gedachtengang ofwel in de beschouwing van een politiek systeem als een sociaal systeem,
zijn aan politieke integratie vier aspekten te onderscheiden.

Jolles noemt in navolging van Gadourek als aspekten van sociale integratie het strukturele, het kulturele, het psychische
en het funktionele aspekt (p. 51). Deze lopen ons inziens

parallel respektievelijk met het interaktie-, het denk-, het

gevoels- en het wilsaspekt van Van Doorn en Lammers (p.361;zie ook
van Doorn,1962,p.25), welke achtereenvolgens staan voor de
integratie van het sociaal gedrag (koordinatie van interaktie
en effektuering van rolverwachtingen door het systeem); de
overeenstemming van denkbeelden inzake de doeleinden, normen,
en dergelijke van het gedrag; de gevoelsmatige ondersteuning

van het systeem; en de wil tot samenwerking (welke laatste
uiteraard objektief gezien niet funktioneel behoeft te zijn
maar wel de subjektieve intentie daartoe weergeeft).
Volledige politieke integratie betekent aldus een door de le-
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den van een politiek systeem gewenste en gevoelsmatig ondersteunde koordinatie van hun onderling gedrag, op basis van
overeenstemming in een aantal doeleinden, normen en dergelijke.
De enkele persoon oefent met volle instemming zijn politiek

rolgedrag uit, aangezien dit geen frikties vertoont met zijn
streefsysteem dat er in wordt geoffektueerd. Het algemeen belang is daarbij deels de grootste gemene deler van, deels een
kompromis tussen de verschillende privobelangen. Politieke integratie is als regel niet volledig, waardoor spanningen

ontstaan tussen personen, subsystemen en systeem, die weer
kunnen leiden tot aanpassing van persoon, subsysteem of
systeem, via welke verandering een nieuw integratief evenwicht
kan ontstaan. Desintegratie van het systeem op een zeker mo-

ment, kan dus via verandering leiden tot integratie. Een zekere mate van integratie op de lange duur vereist vaak desintegratie-momenten van korte duur.

Ook is het mogelijk dat het politiek systeem blijvend een geringe mate van integratie kent. In de diktaturen is bijvoorbeeld wel uiterlijke integratie aanwezig, dat wil zeggen integratie in struktureel opzicht,die bestaat uit gekoordineerde
interaktie voorzover deze kan worden afgedwongen door de politieke machthebbers. Het denk-, gevoels- en wilsaspekt zijn
echter niet afdwingbaar en kunnen daarom in een diktatuur ont-

breken. Hoogstens binnen politieke subsystemen van een diktatuur, zoals een (sub-)groep van machthebbers of van onderhorige opposanten kan dan de politieke integratie in al haar aspekten gestalte krijgen.

Tussen diktatuur en demokratie bestaan nog vele andere typen
van politieke systemen. Men zou daarvan (analoog aan de gedachten van Lewin over integratie en demokratie; zie Kariel)
kunnen zeggen dat naarmate de politieke integratie zich over
verschillende aspekten uitstrekt en daarin vollediger is , het
betreffende systeem meer de demokratie benadert, en omgekeerd,
naarmate de demokratie de leiders en leden meer als ideaalbeeld voor ogen staat, zij des te meer zullen trachten de politieke integratie te verwezenlijken in zijn verschillende aspekten. Absolute demokratie zowel als absolute diktatuur zullen
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als uitersten wellicht nooit verwezenlijkbaar zijn. Overigens
is diktatuur nog slechts een betrekkelijk uiterste, aangezien
pas in een anarchie ook de strukturele integratie ontbreekt.

Met dit volstrekte uiterste van politieke desintegratie is in
zekere zin een cirkel rond, inzoverre anarchie te zien is als
een simplistische vorm van demokratie.
Politieke integratie is dus afhankelijk van het systeemtype
dat men op het oog heeft, ofwel van wat onder politiek wordt

verstaan. Zo bedoelt Ake met politieke integratie voornamelijk

de eenstemmigheid over de politieke inhoud en de eerbiediging
van de eisen van het systeem, met andere woorden het kulturele
en het psychische aspekt van politieke integratie. Het struk-

turele en het funktionele aspekt worden in zijn definitie niet
genoemd, zodat de feitelijke en de gewilde koordinatie van
politieke aktiviteiten kennelijk minder belangrijk worden geacht. Zijn aandacht gaat voorts vooral uit naar de nieuwe sta-

ten in de 'derde wereld'. Het is mogelijk dat we het een in
verband met het andere moeten zien, in die zin dat deze nieuwe
staten eerst nog moeten werken aan kulturele eenwording en een
solidariteit die verder gaat dan in het regionale verband.

Daarna zouden de andere aspekten van politieke integratie en
de verdere uitbouw van een demokratisch systeemtype aan bod
kunnen komen door middel van verkiezingen en een parlement
(Ake, p. 1).

Het type van politiek systeem is in het algemeen ook een uiting
van de fase van sociale ontwikkeling waarin een autonome groepering van personen zich bevindt. Daarbij is het van belang
onderscheid te maken tussen een samenleving of maatschappij
en het politiek systeem van die maatschappij. We verstaan on-

der maatschappij of samenleving het sociaal systeem waarin de
interaktie plaatsvindt van een autonome groepering van personen. De maatschappij is daarom het meest omvattende sociaal
systeem van zo'n groepering en is als zodanig uniek. Het politiek systeem is het maatschappelijk subsysteem waarin de door

gezag gesanktioneerde koordinatie plaatsvindt van aktiviteiten
van de leden van een maatschappij. Het politiek systeem is aldus een specifiek sociaal systeem en is uniek in de betreffende
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maatschappij.
Het politiek systeem omvat voorts een aantal politieke sub-

systemen. Een daarvan is het elektoraal systeem. Ook dit is
wederom een sociaal systeem, namelijk dat waarin de leden van

een politiek systeem door middel van verkiezingen kunnen participeren in het politiek gezag. Ieder lid van een samenleving
is lid van het politiek systeem, doch niet ieder lid van het

politiek systeem, ofwel burger, is tevens lid van het elektoraal systeem, ofwel kiesgerechtigde. Bovendien bekleden sommige leden van een samenleving speciale posities in het politiek systeem (ambtenaar, minister, enzovoorts) of in het elektoraal systeem (verkiezingskandidaat, stemburo-funktionaris).

De leden van het politiek systeem die daarin een relatief grote macht uitoefenen, noemen wij de politieke leiders of de

politieke elite. Ofschoon de politieke integratie afhankelijk
is van alle leden van het systeem, zullen met name de politieke
leiders het meest in staat zijn deze integratie te bevorderen.
De politieke elite kan een belangrijke taak hebben in de bevordering van een zekere overeenstemming in politieke ideeon
en loyaliteit tegenover de te vervullen rollen en een voldoen-

de wil tot samenwerking om tot rolvervulling door de burgers
te geraken. Slaagt zij daarin onvoldoende dan ontstaat wat
Ake noemt een 'elite-mass gap' (p. 72).

De eerste taak voor de elite die politieke integratie wil ver-

wezenlijken is overeenstemming te bereiken inzake politieke
doeleinden, waarden, normen en middelen,dus te streven naar kultu-

rele integratie van burgers en politiek systeem, waarbij de
politieke doeleinden het belangrijkst zijn. Deze overeenstemming van doeleinden vormt de basis voor alle verdere overeenstemming (en daarmee ook voor het gezag van de politieke elite). Pas wanneer men het min of meer eens is over die zaken

welke gekoordineerd moeten worden, is overeenstemming mogelijk
over de middelen waarmee en de wijzen waarop deze koordinatie
dient plaats te vinden en welke waarden daarbij in acht genomen dienen te worden. Zo kan overeenstemming ontstaan tussen
de streefsystemen van de burgers en het politiek systeem.

De politieke leiders zullen steeds attent moeten blijven op
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de veranderingen in de politieke idee*n van de burgers. De
bereikte politiek-kulturele integratie is niet voor eens en
voor altijd aanwezig, zij dient steeds hersteld te worden.

Friedrich noemt dit 'communal reasoned elaboration'. Het gezag legitimeert zich voor de burgers door zijn kapaciteit tot

deze uitwerking van meningen, waarden, opvattingen, belangen

en behoeften in de samenleving waarop het politiek systeem
van toepassing is. Wanneer de samenleving verandert, ontstaat
de dreiging van een 'cultural lag' tussen de burgers en hun
politiek systeem (pp. 226-227).
In Nederland bestaat dit gevaar door verschillende oorzaken.

Evenals in vele andere landen is er een snelle maatschappelijke verandering. Een bizonder aspekt daarvan is hier de

voortschrijdende ontzuiling. Waren de belangen en idee6n van
de burgers eerst sterk gestroomlijnd in het stelsel van ideologische zuilen, na de tweede wereldoorlog hebben de politieke
leiders steeds meer rekening te houden met buiten dit tradi-

tionele kader optredende belangengroeperingen en nieuwe, niet
met de politieke elite samenvallende maatschappelijke elites.
Deze verandering houdt tevens een grotere differentiatie in
die de politiek-kulturele integratie bemoeilijkt. Glastra van
Loon wijst op de ondermijnende invloed die deze ontwikkeling,

tesamen met andere faktoren, heeft op het gezag van de politieke leiders.

De vermindering van het gezag (legitimiteit) van de politieke
elite, de vermindering van de betekenis die deze elite heeft
in de koordinatie van aktiviteiten van de burgers, vermindert

ook de legitimiteit van het politiek systeem waarin zij de
leiding heeft. Voor wat betreft de staat (een politiek subsysteem) ziet Ake deze legitimiteit als 'the extent to which the

citizens of the state identify with the state as an embodiment

of their interests' (p. 8). Vanuit het politiek systeem gezien
schetst Lipset deze legitimiteit als 'the capacity of the system to engender and maintain the belief that the existing
political institutions are the most appropriate ones for the
society' (Political Man, p. 77).
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Deze definities van legitimiteit verwijzen weer terug naar
de inachtneming van de behoeften ofwel doeleinden der burgers
door de politieke instituties, als kern van de politiek-kulturele integratie. Dit kan geschieden op de wijze van het verlicht despotisme, 'alles voor het volk, niets door het volk',
zoals mogelijk in de door Almond en Verba onderscheiden 'subject culture', in tegenstelling tot de 'participant culture'
waarin de burger niet alleen geinteresseerd is in het politiek
systeem als gegeven entiteit en in de politieke opbrengst,
maar ook in de wijze waarop de politiek tot stand komt en in
zijn eigen invloed daarop. Men kan de behoeften van de politieke achterban dus trachten tegemoet te komen op basis van de

kennis die men als elite daarvan pretendeert te hebben, maar
ook op grond van wat deze achterban daarover zelf naar voren
brengt. Wanneer, zoals G6rlitz konstateert (zie ook Michels,
p. 46) de burger zijn eigen politiek belang vaak niet kent
(p. 55), zal hij het ook moeilijk naar voren kunnen brengen.
Deze konstatering (i.c. voor Duitsland) komt overeen met de passieve 'subject culture' van Almond en Verba (die door hen ook
met name in Duitsland werd waargenomen, p.362).
Het politiek systeem heeft in principe niet tot taak de bevrediging van de behoeften der burgers, maar slechts de (door
gezag gesanktioneerde) koordinatie van aktiviteiten van de

burgers. Hoewel bepaalde behoeften slechts door middel van
deze koordinatie kunnen worden vervuld (bijvoorbeeld de nationale defensie) of slechts op deze wijze optimaal kunnen worden
verwezenlijkt (bijvoorbeeld de onderwijsvoorzieningen), zal de
bevrediging van priv6behoeften slechts zeer ten dele via het
politiek systeem plaatsvinden.
Ook al plaatst de politieke elite bepaalde behoeften der burgers op het politieke programma, de effektuering daarvan zal

voor de burger vaak onvolledig blijven vanwege de noodzakelijke
toetsing aan het algemeen belang. Voorzover de burger de neiging
heeft zijn priv&belang te verwarren met het algemeen belang,zal de
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effektiviteit van het politiek systeem in zijn ogen zelfs teleurstellend zijn (zie ook Rosenberg, 1951, p. 8; Lipset,
Political Man, p. 77).
Behalve met de behoeften van de burgers en met hun kijk op de

effektiviteit inzake de bevrediging daarvan, zullen de politieke leiders en instituties uit een oogpunt van politiekkulturele integratie ook rekening dienen te houden met de

waarden en tradities van de burgers. Niet alleen omdat deze

mede bepalend zijn bij de beoordeling door de burgers van de
legitimiteit en effektiviteit van het politiek systeem, maar
ook omdat deze de behoefte teweegbrengen aan bepaalde zekerheden (als een 'generalized need-disposition'). Hier heeft
juist de politieke elite een belangrijke taak vanwege haar
gezagspositie en haar koordinerende taak. Uiteraard is deze
taak het grootst in een traditionele maatschappij of ten aan-

zien van de meest traditioneel levende groeperingen van burgers. Komt de elite onvoldoende tegemoet aan deze behoefte

aan zekerheden, dan is het mogelijk dat deze voorheen meestal

passieve bevolking wordt gemobiliseerd door een politieke of
sociale beweging, die als zodanig een zekerheid gevend kader

biedt en deze bevolking ook leiding geeft bij de agressie
jegens de overheid, welke uit de frustratie voortvloeit. Ge-

brek aan politieke integratie heeft dan geleid tot een radikaal konflikt (Van Doorn, p. 123; zie ook hoofdstuk 5, paragraaf 3).

We hebben het tot nu toe gehad over het objektieve en het
evaluatieve element in de frikties tussen de politieke rolverwachtingen en de streefsystemen van de burgers. Het al dan
niet rekening houden door de politieke elite met de doelein-

den, normen en waarden van de burgers, en de beoordeling daar-

van door de burgers zijn echter processen die zich afspelen
in een kognitieve kontekst. Er is aldus ook een informatief
element in de kulturele integratie te onderscheiden. Zo citeert Ake uit het bekende werk van Deutsch, The Nerves of
Government
(p. 151): 'we can measure "integration" of indivi-

duals in a people by their ability to receive and transmit
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information on a wide range of different topics with relati-

vely little delay or loss of relevant detail'. Het kognitieve
element van politiek-kulturele desintegratie wordt zowel be-

paald door de kompleksiteit van politieke onderwerpen op zich
zelf als door de moeilijkheid om de nodige informatie te verwerven die vereist is om rationele politieke beslissingen te
nemen (Almond en Verba, p. 340).

Een op zichzelf voor de meeste burgers aanvaardbare politiek
loopt aldus het gevaar toch te worden afgewezen omdat zij onvoldoende duidelijk is. De politieke overheid die integratie
nastreeft zal dus de kommunikatiekanalen met de burgers zo

dienen te gebruiken dat deze laatsten in staat zijn tot een
rationele beoordeling van de politiek vanuit hun eigen streefsystemen. Ook rationale beoordeling kan negatief uitvallen en
desintegratief werken wanneer niet alsnog kompromissen worden

gevonden, maar met name de irrationele deviantie wordt zo beperkt. Daartegenover staat dat de overheid tegelijk wil probe-

ren een zo groot mogelijke handelingsvrijheid te behouden, zodat de kommunikatie naar beneden door haar met gemengde gevoelens wordt bezien en wordt beperkt (zie ook Friedrich,
p. 146; Stassen, pp. 125, 126).

Het kulturele aspekt van politieke integratie, de mate van
overeenkomst tussen de streefsystemen van de burgers en de
inhoud van hun politieke rollen in het vigerende politiek systeem, zal dus door objektieve, kognitieve zowel als evaluatieve oorzaken noodzakelijkerwijs beperkt worden (zie voor de be-

tekenis van de begrippen objektief, kognitief en evaluatief

hoofdstuk 3, paragraaf 3). Wanneer niet speciale mechanismen
worden gehanteerd om de duidelijkheid te vergroten en kompromissen te bereiken, is de kans groot dat een tekort aan kulturele integratie zich konsolideert in psychische desintegratie,
ofwel alionatie ten aanzien van het politiek systeem en ver-

volgens in funktionele en strukturele desintegratie van het
systeem. De bedoelde speciale mechanismen vinden we in dat

type van politiek systeem, dat maksimale politieke integratie
nastreeft in al zijn aspekten, namelijk in de demokratie.
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Demokratie als poging tot maksimale politieke integratie

Stassen citeert met instemming de definitie van demokratie
door Schumpeter als 'de institutionele regeling om tot politieke besluitvorming te komen waarbij individuen het politiek
leiderschap verkrijgen door middel van een concurrentiestrijd
om de stemmen der burgers' (p. 6). Daarin blijkt dat op voor-

hand wordt getracht de mogelijke kloof tussen massa en elite
te effenen door de elite te laten aanwijzen door de massa.

De Jonge die een soortgelijke definitie geeft (p. 1) (met dien

verstande dat het aanwijzen van de elite zich niet uitstrekt
tot het kiezen van een regering rechtstreeks door het volk),
acht het wezenlijk dat het gehele volk aan de verkiezingen deelneemt, dat de verkiezingen plaatsvinden in een situatie van
politieke vrijheid en dat de volksvertegenwoordiging bij mach-

te is de richting te bepalen waarin het politiek systeem wordt
geleid. Dit laatste houdt in dat de gekozen elite haar macht
slechts beperkt mag delegeren aan derden (regering, ambtenaren, enzovoort).

Men kan het kiezen van een vertegenwoordiging een eerste stap
noemen, waarna nog steeds het probleem bestaat van verschillen
in belangen, waarden en inzichten tussen de vertegenwoordigde
volksdelen, welke overbrugd dienen te worden. Na de verkiezing
als eerste mechanisme is echter ook een tweede mechanisme voor-

handen, met name voor dit overbruggingsprobleem, namelijk het
principe van de meerderheid. Moskos en Bell defini@ren demokratie dan ook als 'a political system (en verder citeren zij
Elton Mayo) "in which public policies are made, on a majority
basis, by representatives subject to effective popular control
at periodic elections which are conducted on the principles

of political equality and under conditions of political freedom' (p. 56). Deze definitie lijkt ons zeer aantrekkelijk, daar
zij niet alleen de drie wezenlijke elementen bevat die De Jonge

noemde, maar voorts de beide doorgaans als essentieel geziene
mechanismen van verkiezing en meerderheidsbesluit als basis
neemt. Bovendien noemt zij nog het principe van politieke ge-

lijkwaardigheid van de burgers, hetgeen aansluit bij wat Van
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der Ven steeds weer zegt inzake de mythe van een waarlijk
menselijke samenleving welke berust op menselijke gelijkwaardigheid en 'fraternit&' als uitingen van menselijke waardigheid (1955, pp. 1-22; 1968, pp. 109, 114).
Toch aarzelen we nog om de definitie van Mayo over te nemen,

omdat het meerderheidsbeginsel wellicht niet wezenlijk is
(sommige instellingen die overigens demokratisch zijn, gebruiken geheel andere metoden), hetgeen trouwens ook geldt

voor de verkiezingen (welke immers in sommige zwitserse kantons overbodig zijn). Mannheims meer algemene formulering is

daarom eveneens aantrekkelijk. Het wezenlijke van een echte

demokratie is volgens hem, 'dat verschillen in opvatting de
saamhorigheid niet doden, zolang er fundamentele overeenstemming bestaat over de methode om tot overeenstemming te komen,

dat wil zeggen dat een vreedzame schikking van meningsverschillen beter is dan een die door geweld tot stand komt'
(1947, p. 95). De definitie van Mayo is dus wel akseptabel,
inzoverre deze de feitelijke metode om tot overeenstemming te

komen weergeeft, welke het meest geaksepteerd is. Ook op andere wijze is politieke demokratie echter soms mogelijk.
Het is een verdienste in de definitie van Mayo dat daarin de

klippen omzeild worden van het verschil tussen formele en materiole demokratie. Van der Ven verstaat onder formele demo-

kratie het zelfbestuur. In navolging van Josephus Jitta stelt
hij daartegenover de materiole demokratie als het principe

van menselijke gelijkwaardigheid (1955, pp. 18, 19). Mayo
noemt beide, respektievelijk als 'effective popular control'
en 'principles of political equality'. Bij Glastra van Loon
wordt materiole demokratie echter als 're&le mogelijkheden

tot invloed van de kiezers op de regeringswijze' gesteld tegenover de formele demokratie van 'zoveel mogelijk inspraak
door de kiezers' (pp. 198, 199). Mayo noemt in 'effective

popular control' het eerste, maar sluit het tweede niet
Uit.

De betekenis van verkiezingen en meerderheidsbeginsel is in
wezen slechts die van hulpmiddelen. Zo zijn verkiezingen tech-
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nisch noodzakelijk in het geval van grote aantallen tot inspraak bevoegde burgers, al wordt die inspraak via verkiezingen slechts beperkt gerealiseerd. Wat betreft het meerderheids-

beginsel meent Stassen: 'alleen de overweging dat bij het

overleg ieder standpunt een kans krijgt en bij gebrek aan eenstemmigheid toch zoveel mogelijk mensen van hun instemming met
een voorgestelde regeling doen blijken, maakt het meerderheids-

beginsel aanvaardbaar' (p. 113). Het meerderheidsbeginsel is
dus slechts een noodoplossing, een mechanisme dat pas wordt
gehanteerd nadat is getracht de eenstemmigheid te maksimaliseren door overleg en kompromissen. Het sluit geen andere metoden uit om tot vrijwillige overeenstemming te komen, het fi-

gureert slechts als een algemeen aanvaard ultiem middel in een
demokratie. Al met al is de definitie van Mayo dus aanvaardbaar voor de bepaling van de mate van demokratie van alle politieke systemen die een minimale omvang overschrijden, waarboven verkiezingen technisch noodzakelijk zijn.

Zoals in elke definitie, hoe gedetailleerd ook, zijn de beschreven kenmerken nog onvolledig. Een term als 'effective

popular control at periodic elections', ook in de interpretatie van Glastra van Loon als reole mogelijkheden om invloed
uit te oefenen op de wijze van regeren (door De Jonge verstaan

als het bepalen van de richting van het beleid), is toch nog
voor verschillende uitleg vatbaar. Elk woord daarin dekt een
skala van mogelijkheden die het gehalte aan demokratie uit-

eindelijk sterk kunnen doen uiteenlopen. Stassen noemt als

verdere beperkingen (naast de per definitie reeds geldende
beperkingen van verkiezingen, de periodiciteit daarvan en het

beslissen volgens meerderheidsbeginsel) de uitsluitingen van
het kiesrecht en het niet deelnemen aan verkiezingen (pp. 106,
107). Dit laatste is overigens ook volgens de definitie van
Mayo ('effective popular control') niet demokratisch. Glastra

van Loon zou dit wellicht geen aantasting van de demokratie
noemen, aangezien weliswaar de feitelijke inspraak door niet
stemmen vermindert, maar de mogelijkheid tot inspraak aanwezig
was.

Glastra van Loon noemt voor Nederland als verdere beperkende
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uitwerkingen van het politiek systeem de zwakke relatie tussen
enerzijds de verkiezingen en anderzijds de wijze waarop de gekozenen de politiek bepalen. Hij wijst op de meerzinnigheid
der verkiezingsuitslagen door het veelpartijensysteem, en de

vrijheid die dit geeft aan de gekozenen en nog meer aan de rest

van de politieke elite door wie zij kandidaat zijn gesteld om
een regering en een beleid te formeren naar eigen goeddunken
(p. 188). De verkiezingsuitslag is dan niet veel meer dan een
opiniepeiling die tot weinig verplicht (pp. 207, 208; zie ook
Daalder, 1968, p. 77). De wijze van kandidaatstelling en het
aantal partijen blijken belangrijke elementen in de uitwerking
van de demokratie.

Gezien de beperkte betekenis welke verkiezingen kunnen hebben
voor het bevorderen van politieke integratie, is het begrijpelijk dat ook andere mechanismen een funktie wordt toegedacht
voor het verbeteren van die integratie. Voor de hand ligt het
bevorderen van de invloed van de kiezer op de samenstelling

van de kandidatenlijsten en een zodanige verduidelijking van
het partijstelsel dat verkiezingsuitslagen konkrete aanwijzingen voor het samenstellen van een regering en regeringsprogram-

ma kunnen opleveren. Ook het participeren van de burger in het
partijleven en alle verdere mogelijkheden van politieke participatie, en de kommunikatie via hoorzittingen, ombudsman en
massamedia (om er maar eens enkele te noemen) kunnen en worden
vaak bepleit en ook gebruikt. Volgens Berry bevordert voornamelijk de politieke participatie in beperkte, doch sociaal breed
samengestelde organisaties en verenigingen, de sociale en politieke integratie (p. 128). De samenstelling uit leden van
gevarioerde sociale afkomst bevordert namelijk verbreding van
inzichten en dienovereenkomstige tolerantie.

Ook wordt vaak gewezen op de integratieve betekenis van de
gehele zogenaamde sociale infrastruktuur (Ake, p. 71). Daarbij
wordt gedacht aan een uitgebreid net van vooral lokale organisaties en verenigingen, alsmede aan een zekere mate van lokaal
zelfbestuur. Rousseau was van mening dat dergelijke geledingen

slechts politieke verdeeldheid zouden brengen. De Tocqueville
en Durkheim benadrukten in navolging van Locke juist hun bete-

- 174 -

kenis als intermediair tussen individu en staat (Maccoby, p.
524). Van Durkheim is deze gedachtengang begrijpelijk in ver-

band met zijn in hoofdstuk 1, paragraaf 2, besproken anomie-

teorie. Ook De Tocqueville achtte groeperingen nodig die een
politiek tegenwicht kunnen vormen tegen de staat die almachtig

dreigt te worden. Alleen wanneer deze sterk genoeg zijn om
weerstand te kunnen leveren is het volgens hem mogelijk om het
kompetitie-element en de interesse in de politiek gaande te
houden (1956, pp. 307, 308; zie ook Lipset, Political Man,
p. 26). In de nog te bespreken teorie van de 'mass society'
zullen we zien welke gevolgen het ontbreken van deze sociale

infrastruktuur verder voor het politiek gedrag kan hebben. Op
dit moment geven we nog enige aandacht aan die auteurs welke

de positieve betekenis van deze infrastruktuur voor de politieke integratie, mede op basis van empirisch onderzoek, aantonen.

In de eerste plaats zijn er aanwijzingen dat aktieve deelname

aan krachtige en goed georganiseerde organisaties leiden tot

een grotere deelname aan verkiezingen. Maccoby konstateert dit
voor een organisatie op het gebied van 'community action'.
Aktieve deelnemers daaraan 'were much more likely to be voters;
they were somewhat more likely to remain voters; and they were

much more likely to become voters if they had been non-voters'
dan niet (aktieve) deelnemers (p. 528). Deze interessante

panel-study, die echter tegelijk slechts een case-study is,
wordt ondersteund door een ekologisch onderzoek van Girod in

Zwitserland. De deelneming aan verkiezingen bleek vooral groot
te zijn in die gemeenten, kantons en beroepsgroepen waarvoor

krachtige organisaties aktief waren (o.a. vakbonden en religieuze organisaties). De strijdbaarheid van deze organisaties
geven volgens Girod aan veel mensen de idee dat 'le bulletin
de vote a une valeur r&elle comme instrument d'action' (pp.
364, 365). Ook in West-Duitsland lijken vakbond en kerk een
dergelijke funktie te vervullen (Hartenstein en Liepelt,
p. 51).

Politieke participatie die wat ruimer werd gemeten dan alleen
aan stemgedrag, bleek in Noorwegen gestimuleerd te worden via
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vakbonden en boerenbonden (Rokkan en Campbell, p. 85) en in
een onderzoek van Greer en Orleans eveneens duidelijk samen
te hangen met deelneming aan lokale vrijwillige organisaties.
Hieraan wordt weer verdere steun verleend door de sekundaire
analyse van de 'Five Nations Study' (van Almond en Verba)
door Nie, Powell en Prewitt. Zij konstateren in al de vijf

landen een duidelijke samenhang tussen sociale en politieke

participatie, onafhankelijk van andere variabelen, zoals status en attitudes. Ook bepaalde attitudes, welke vooral bij
personen met hoge status voorkomen, bevorderen de politieke
participatie. Wanneer deze attitudes zwakker zijn, zoals bij

personen uit de lagere klasse, zou sociale participatie daarom volgens Nie c.s. de belangrijkste stimulans tot politieke
participatie kunnen vormen. De kwaliteit van deze politieke

participatie is in dat geval echter dubieus, omdat de strukturele integratie (participatie) dan niet wordt voorafgegaan
door psychische integratie met het politiek systeem (attitudes). In dat verband is het van belang te konstateren dat
sociale participatie in dit onderzoek ook samenging met een
soort 'citizen-duty' (een niet op de inhoud der politiek gebaseerde neiging tot politieke participatie).

De auteurs noemen twee mogelijke oorzaken van de door hen gekonstateerde samenhang tussen sociale en politieke participatie, namelijk ofwel beide volgen uit een andere variabele,
zoals behoefte aan aktiviteit, 6f de betreffende organisaties
mobiliseren zowel tot sociale als tot politieke aktiviteit.

Laatstgenoemde mogelijkheid achten de auteurs het meest waarschijnlijk. Dit geeft echter volgens hen tevens de mogelijkheid dat de politieke aktiviteiten van de leden 'will be largely determined by the mobilizing leaders, a possibility suggesting that organizations are more the base of a "counter-

elite" than a source of broader and more democratic patterns
of political influence' (pp. 811, 825, 826).

Vraagtekens dus toch bij de veel geroemde integratieve betekenis van de sociale infrastruktuur. Wij moeten nu ook denken

aan de eerder besproken waarnemingen door Mizruchi betreffende
de geringe mogelijkheden van personen van lagere sociale klas-
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se om een rol van betekenis te spelen in de vaak door leden

van de middenklassen beheerste organisaties. Deze middenklassen kunnen in principe een nuttig tussenstratum vormen voor

de politieke emancipatie van de minder bedeelde burgers, maar
zij kunnen deze laatsten ook voor hun eigen karretjes spannen.

De betekenis van de sociale infrastruktuur als versterking
van de politieke integratie van de burgers, in aanvulling op
de elektorale mogelijkheden in een demokratie, hangt dus weer
af van de interne demokratie van de betreffende organisaties.
De kloof tussen massa en elite in de organisatie, ongeacht of

dit nu een vakbond, een kerkgenootschap, een vereniging of
iets anders is (het geldt trouwens evengoed voor de politieke
partijen) kan gedicht worden op basis van overeenstemming over
doeleinden, metoden en waarden, maar bijvoorbeeld ook door

paternalistische en dogmatische manipulaties. Slechts in het
eerste geval kan de organisatie bijdragen tot de zogenaamde
'grass-root politics' (Berry), door een eerste fase te vormen
in het opstellen van een politiek program waarin de burgers

zich enigszins kunnen terugvinden. Voor het politiek systeem
zelf is dit tegelijk een bijdrage tot de gewenste loutering
en kanalisering der zogenaamde publieke opinie (Brugmans, p.
11) en de persoonlijke belangen en waarden van de burgers.

Wanneer de betekenis van sociale participatie voor de politieke
integratie zo aan voorwaarden is gebonden, worden ook de vraagtekens begrijpelijk die wel eens worden gezet bij de politieke

participatie van de burger die er door wordt bevorderd. 'Nothing
is to be gained by converting participation into either a
fetish or a taboo. It seems plain enough that in itself it is
neither good nor bad, but that it takes its character from the
social and political contexts in which it occurs, as well as
from the motivations of the participants', aldus McClosky (p.

263). Volgens de tegenstanders van politieke participatie door
grote aantallen burgers is deze slechts gevaarlijk voor het
voortbestaan van de demokratie, gezien de onkunde en desinteresse van vele burgers, waardoor dezen misbruikt kunnen worden

door verkeerde leiders. Bovendien brengt een politiek overaktief elektoraat het gevaar mee van 'Excessive controversy,
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fragmentation and instability' (McClosky, p. 263) en van
'governmental ineffectiveness' (Almond en Verba, p. 349).
De voorstanders van een grote mate van politieke participatie

wijzen er op dat zij die niet participeren minder goed worden
vertegenwoordigd in de politiek, terwijl dit voor hen juist
het meest nodig kan zijn. Zonder brede participatie is het

moeilijk een politieke oppositie te handhaven ter voorkoming
van diktatuur. Voorts leidt participatie volgens de voorstanders tot inzicht, verantwoordelijkheidsgevoel en politieke
interesse. Tenslotte wordt gebrekkige participatie gezien als
een symptoom van een gebrek aan politieke interesse en loyaliteit. Het behoort echter tot de taak van het politiek sys-

teem om daartoe te inspireren. Doet het dat niet, dan leidt

de gebrekkige kommunikatie tussen leiders en geleiden op den
duur mogelijk tot eksplosieve situaties (Mc Closky, p. 263;
zie ook Almond en Verba, p. 349).
Almond en Verba zijn op grond van hun Five-Nations Study de

overtuiging toegedaan, dat in deze demokratische staten een
zeker evenwicht bestaat tussen aktiviteit en passiviteit , dat

kan wisselen naargelang de omstandigheden dit vereisen. 'The
citizen is not a constant political actor. He is rarely active
in political groups. But he thinks that he can mobilize his
ordinary social environment, if necessary, for political use.
He is not the active citizen; he is the potentially active

citizen' (p. 347). Deze reserve aan mogelijke politieke akti-

viteit berust echter op de beschikbaarheid van de media en
groeperingen in de maatschappij via welke de burger de gelegenheid heeft tot politieke kommunikatie en participatie wanneer hij dat wenst, bijvoorbeeld wanneer politieke onderwer-

pen aan de orde zijn waarover de meningen nogal uiteenlopen
(Almond en Verba, pp. 347, 349).
Het ziet er dus naar uit dat met name de beschikbaarheid van
(demokratisch ingerichte) sociale en politieke organisaties

de nodige garantie geeft dat de beperkte interesse van de

burgers voor de alledaagse politiek niet zal leiden tot aantasting van de demokratie. Voor een beperkt aantal burgers met
grotere interesse in de politiek vormt de sociale infrastruk-
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tuur de gelegenheid tot de door hen gewenste politieke ontplooiing en inspraak, voor vele anderen echter betekent het
bestaan ervan de zekerheid dat zij invloed kunnen uitoefenen

wanneer de tijd er om vraagt. Hoewel de politieke integratie
vaak op een laag pitje zal staan, slechts onderhouden door de
energie van de minderheid van participanten, bieden de sociale organisaties en verenigingen (tesamen met de politieke partijen en organisaties, de massamedia en niet te vergeten het
klimaat van politieke vrijheid), de garantie dat zonodig,
ook tussen de periodieke verkiezingen door, deze integratie
op de juiste temperatuur kan worden gebracht.
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Paragraaf 2

Komponenten van politieke en elektorale alionatie

Politieke alionatie

In overeenstemming met het voorgaande zullen we politieke
alionatie verstaan als het psychisch aspekt van politieke des-

integratie, als de mate van ontbreken van gevoelens van positieve verbondenheid met het politiek systeem waartoe men behoort. Elektorale alionatie, als het ontbreken van gevoelens

van positieve verbondenheid met het bestaande elektoraal systeem, is daarvan in een demokratie een wezenlijk onderdeel.

Almond en Verba (p. 21) en Dahl e.a. (p. 353) hanteren de term
alionatie als tegenhanger van trouw ('allegiance'), met daartussenin apatie, onverschilligheid. Wanneer de attitudes, gevoelens en waarderingen met betrekking tot een politiek sys-

teem positief zijn, heet dat bij hen trouw; zijn ze daarentegen negatief dan hebben we volgens deze auteurs te maken met
alionatie; zijn ze neutraal dan is dat apatie. Lane, naar wie
door Almond en Verba in dit verband wordt verwezen, stelt
eveneens alionatie als tegendeel van 'allegiance', en beschouwt

alionatie evenals Neumann (zie Gamson, 1968, p. 41) als verwerping van het politiek systeem.
Ook onverschilligheid is echter volgens ons een afwijzing van
het politiek systeem. Men is dan niet gemotiveerd genoeg om de
aangeboden rol te aksepteren, uit te oefenen. Onverschilligheid
of apatie is aldus op te vatten als het minimum van mentale
desintegratie ofwel alionatie ten aanzien van het systeem, ter-

wijl bewuste verwerping een grotere mate van ali natie inhoudt.
Ook Lane wijst op dit graduele verschil van wat hij alionatie

noemt met desinteresse. 'It implies more than disinterest; it
implies a rejection'. Hij noemt dan ook 'disidentification'
als een karakteristiek kenmerk van zijn alionatiebegrip (Gamson, 1968, p. 40).

Uit een oogpunt van politieke integratie is er dus meer overeenkomst van apatie met verwerping dan met trouw. Trouw is
positief, gemotiveerd zijn tot en geinteresseerd zijn in de
rol, mentaal geintegreerd in het systeem, terwijl apatie en be-
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wuste verwerping beide negatief zijn, niet gemotiveerd zijn
tot of geInteresseerd zijn in de aangeboden rol, vervreemd
van rol en systeem. Ook het verschil tussen apatie en bewuste

verwerping is echter van belang. Onverschilligheid leidt rationeel tot onthouding van participatie, terwijl bewuste verwerping meer aanleiding geeft tot anti-systeem-gedrag , dat
zuiver destruktief kan zijn, of een poging inhoudt om te ko-

men tot een alternatief politiek systeem met een meer akseptabele rol voor de burger. Voorlopig zijn we echter nog niet
toe aan de bespreking van de gevolgen van politieke alionatie
voor het gedrag. Het gaat ons eerst om de alionatie zelf en
de direkte en indirekte oorzaken daarvan.
Wanneer wij politieke alienatie definioren als ontbreken van
..

gevoelens van positieve verbondenheid met het politiek systeem
waartoe men behoort, dan houdt dit niet noodzakelijk in dat
men weinig interesse heeft voor politiek in het algemeen. Men
heeft slechts weinig interesse voor het politiek systeem waar-

in de politiek gestalte heeft gekregen, men stelt geen belang
in de rol die men daarin geacht wordt te vervullen; of, zoals
Levin het stelt, 'Political alienation is the feeling of the
individual that he is not a part of the political process'
(p. 61).

Alionatie is iets anders dan non-participatie. Wij zijn het
dan ook niet eens met Rosenberg die interesse rubriceert onder
politieke aktiviteiten (1954/55, p. 351). Alionatie (en in-

teresse) betreft het psychische aspekt van integratie (het al
dan niet in zijn gevoelens ondersteunen van het systeem) terwijl (non-)participatie betrekking heeft op het strukturele
aspekt van integratie (koordinatie van interaktie).

Ook een begrip als 'political efficacy' is van een andere orde

dan dat van ali@natie. 'Efficacy' betreft het kulturele aspekt
van integratie (overeenstemming van denkbeelden). Op basis van
overeenstemming in denkbeelden tussen de gewone burgers en hun
leiders wordt wel de interesse voor de te vervullen rol gevormd,

kulturele desintegratie leidt wel tot alionatie, maar het zijn
twee verschillende zaken. Het is dan ook verwarrend wanneer

Campbell c.s. een begrip als 'political efficacy' beschouwen
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als onderdeel van 'political involvement' (1960, pp. 103105)

1)

. Dit is alleen verantwoord wanneer daarmee bedoeld

zou worden dat geringe 'efficacy' als vorm van politiek-kultu-

rele desintegratie een direkte oorzaak ofwel een komponent is
van politieke desinteresse of alidnatie.

Doelloosheid als komponent van politieke en elektorale alionatie
In de slotparagrafen van hoofdstuk 1 en 3 is uiteengezet dat
in hoofdzaak drie komponenten van ali@natie kunnen worden onderscheiden, te weten doelloosheid, normloosheid en machteloos-

heid, welke alle in principe nog van objektieve, kognitieve
en evaluatieve aard kunnen zijn.
Wanneer we nu ingaan op wat in de literatuur naar voren wordt

gebracht inzake doelloosheid als komponent van politieke en
elektorale alionatie, is het gewenst eerst de politieke en
elektorale doeleinden te formuleren.
Wanneer de definitie van politiek systeem in de vorige paragraaf wordt gevolgd, dan kunnen we als doel daarvan stellen

het op basis van gezag koordineren van aktiviteiten van de
burgers en hun groeperingen. Binnen dit politieke doel kunnen
we in het geval van een demokratie het elektoraal doel onderscheiden als het gezamenlijk bepalen van de hoofdlijnen van

het politiek proces, in de vorm van de bepaling van de samenstelling van het parlement.

Van deze politieke en elektorale doeleinden kunnen vervolgens
de doeleinden van de politieke en elektorale rollen worden
afgeleid. Het doel van de politieke rol van burger kan zeer
in het algemeen worden gesteld als het mede doen funktioneren
van het politiek systeem. Het doel van de subrol van kiezer
bestaat dan uit het invloed uitoefenen op de hoofdlijnen van
de politiek.

1) Ook hebben wij bezwaar tegen het element van 'interest'
naast dat van 'concern' in het begrip 'political involvement'
van Lane (1959, pp. 133-134), inzoverre 'interest' staat voor
'belang hebben bij' en dus weer gaat over de inhoudelijke
achtergrond van de belangstelling. Omdat men per saldo geen
belang heeft bij het uitoefenen van de rol van burger, heeft
men er geen belangstelling ('concern') voor.
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De teoretische mogelijkheid dat iemand meent dat de rol van
burger of die van kiezer niet op een of ander doel zijn gericht, kan ons inziens praktisch verwaarloosd worden. In de
literatuur wordt ook niet op deze 'objektieve doelloosheid'

gewezen. Anders is het gesteld met de kognitieve doelloosheid.
Door velerlei oorzaken kan het voorkomen dat iemand het doel

van zijn politieke of elektorale rol niet duidelijk is. Michels
noemt een voorval waarin de kiezers niet begrepen wat de betekenis was van een voorgenomen inperking van hun kiesrecht
(p. 52). Meestal is zoiets tegenwoordig waarschijnlijk niet
zo'n probleem, maar ligt de moeilijkheid meer bij het niet begrijpen van de politiek waarop men geacht wordt invloed uit te
oefenen.

Ten aanzien van deze onduidelijkheid van de politiek is als
eerste oorzaak te wijzen op de door Hill en Whichelow benadrukte kommunikatie tussen parlement en publiek. Zij achten
het bijvoorbeeld nodig dat televisie-uitzendingen van openbare kommissievergaderingen worden ingevoerd (pp. 89-92), welke
het publiek een beter zicht kunnen geven op de hoofdlijnen
der politiek, waardoor het ook de mogelijke invloed daarop
beter kan begrijpen. Ook wordt er van verschillende zijden op
gewezen dat de moeilijkheid om de nodige informatie van de

overheid te verkrijgen, waarop men zich een goed beeld van de

beleidsproblematiek kan vormen, tot politieke apatie kan leiden
(De Jong en Pijpers, p. 213; De Goede, p. 55). Huyse spreekt
ten aanzien van Belgio van bepaalde ambtelijke informatiemonopolies (p. 56).

Als tweede oorzaak van kognitieve doelloosheid (zowel elektoraal als politiek) kan worden genoemd de ingewikkeldheid van
de politieke problemen. Riesman en Glazer geven een goed voorbeeld van de onbegrijpelijkhdid van de politiek voor de gewone
burger en kiezer, 'people must understand that higher taxes

are necessary, not to meet government expenditures or even to

redistribute wealth, but because the people must be kept from
spending too much and adding to inflation' (p. 510). Op de
politieke desinteresse tengevolge van de onbegrijpelijkheid
van de politiek voor de leek wordt onder meer gewezen door
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Rosenberg (1951, p. 10;6954/55,pp.360, 366), Riesman
c.s.

(p. 197), Mills (1951, p. 347) en Lane (1959, p. 224)

en wat Nederland betreft onder meer door Glastra van Loon

(p. 194) .
In de derde plaats kan als kognitieve oorzaak van elektorale

doelloosheid worden genoemd het niet duidelijk zijn van de

politieke verschillen tussen de partijen (of personen, bij een
56npartijstelsel zoals in Rusland) waartussen men kan kiezen.
Tengevolge van de toenemende gekompliceerdheid van de politieke
problematiek, komen de tegenstellingen in het parlement steeds

meer in een technische terminologie naar voren. Bovendien
draagt de groeiende welvaart via een toenemende konsensus over
de politieke hoofdlijnen bij tot deze vertechnisering (Lane,
Gorlitz merkt op dat de konsumptieve houding van de
1965).

kiezers leidt tot ontideologisering, welke de verschillen tussen regerings- en oppositiepartijen in het parlement vaak terugbrengt tot geringe verschillen in verdeelsleutels met be-

trekking tot de besteding der openbare middelen. Aangezien het

politiek debat hierdoor over aksenten gaat en vaktechnischer
wordt, wekt het minder interesse bij de kiezers (pp. 72-75).
Wat volgens Brugmans niet gemist kan worden is 'een aantal
duidelijk van elkaar verschillende regeringsprogramma's die
om de gunst van de kiezer werven en aan de interne strijd van
de democratie diepte, kleur en interesse geven' (p. 10).

Himmelstrand wijst er voorts op dat de toenemende ontideologisering van de politiek een sterke tegenstelling vormt met de
behoefte aan ideologisch houvast bij een aantal burgers (p.
110). Voor Nederland geldt verder een volgens Daalder tradi-

tionele neiging van de partijen tot centrisme en depolitisering, leidend tot onduidelijkheid, welke nog wordt versterkt
door de vaak noodzakelijke koalities tussen de partijen (1964,p.9).
Ook H. Lammers stelt de typisch Nederlandse neiging om de politieke tegenstellingen te verdoezelen aan de orde (p.41).
Tenslotte zijn de bestaande ideologische tegenstellingen tussen

de partijen volgens sommige auteurs zo verouderd dat zij eerder misleidend zijn in plaats van een gids te vormen voor het
begrijpen van de politieke hoofdlijnen. Zo menen Sorokin en
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Lunden dat de politieke ideologieon als wegwijzers dood zijn,
hetgeen tot verwarring aanleiding geeft. 'Remaining are the

empty shells, clashed one against another by politicians in
the incessant fight of one clique against another' (p. 146).
Voor Belgi@ meent Huyse dat ook daar de ideologie ten achter
loopt op de politieke praktijk (p. 55), terwijl Franssen c.s.

voor Nederland menen dat de vervreemding tussen volksvertegenwoordigers en kiezers onder meer te verklaren valt uit de ver-

starring in de partijvorming. 'De scheidslijnen van het begin
van deze eeuw zijn naar het besef van de huidige Nederlanders
niet meer actueel. Men kan zich niet druk maken over de zogenaamde principiole tegenstellingen die ongetwijfeld voor vorige

generaties redel zijn geweest, maar die in de tweede helft van
deze eeuw niet meer aanspreken' (p. 29; zie ook Rogier,
P. 8).

Behalve de onduidelijkheid van de politiek voor de burger, of-

wel de kognitieve doelloosheid, is nog de evaluatieve doelloosheid mogelijk, het verwerpen van het doel der uit te oefenen
rol. Wat betreft de politieke rol betekent dat dus het verwer-

pen van het mede doen funktioneren van het politiek systeem
en wat betreft de elektorale rol het verwerpen van invloed op
de hoofdlijnen der politiek.
In de eerste plaats kan de reden daarvan zijn dat men helemaal
geen belang hecht aan politiek. Zo is Rosenberg van mening dat
'It is this absence of concrete gratifications for the individual that gives political behavior such a limited meaning'
(1951, p. 12). Schumpeter meent dat 'Normally, the great poli-

tical questions take their place in the psychic economy of the
typical citizen with those leisure-hour interests that have

not attained the rank of hobbies, and with the subjects of
irresponsible conversation. These things seem so far off; they
are not at all like a business proposition; dangers may not

materialize at all and if they should they may not prove so
very serious; one feels oneself to be moving in a fictitious
world' (p. 261). Ook Campbell (1962, p. 14), Mills (1951, p.
327), Dahl (1961, pp. 274, 279; 1965, pp. 60-61), Berelson
c.s. (pp. 308, 311) en Gorlitz (p. 54) maken opmerkingen van

6
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soortgelijke strekking. Het funktioneren van het politiek systeem, of de hoofdlijnen van de politiek lijken vaak geen persoonlijke belangen of waarden te raken.
Daarnaast is het mogelijk dat men wel overeenkomsten ziet tus-

sen eigen wenselijkheden en de hoofdlijnen der politiek, maar
slechts de eigen invloed op deze laatste verwerpt (ook al zou
die invloed effektief zijn). Dit is bijvoorbeeld het geval bij
(pp. 193-196),
de 'old style indifferent' van Riesman c.s.

die 'tradition-directed' is en deswege politiek ziet als 'someone else's job' ( de mannen, de rijken, de blanken, enzovoorts).

Redle invloed kan ook verworpen worden, omdat alle alternatie-

ven die de partijen te bieden hebben even (on)aantrekkelijk
zijn (zie Campbell, p. 16; Levin en Eden, p. 58), of omdat
men zonder invloed reeds tevreden is over de politiek (Dahl,
1965, p. 63). Een van de meest bekende situaties in dit ver-

band is die van de zogenaamde 'cross-pressures', waarbij diverse keuzemogelijkheden elk hun eigen aantrekkelijkheid hebben
en strijdig zijn met elkaar, zodat stemmen weinig nut heeft.
Een voorbeeld hiervan is het dilemma van gelijktijdige katolieke en kommunistische sympatiein, hetgeen in Italio frekwent
voorkomt (Dogan, p. 151; zie ook Stokes, p. 391; Downs, p.
271).

De machteloosheidskomponent

Tot zover hebben we het gehad over doelloosheid van de politieke of de elektorale rol, welke kan leiden tot desinteresse voor die rol. Doch ook wanneer men een duidelijk zicht

heeft op de politiek en de invloed als kiezer daarop, en in
beginsel ook belang hecht aan de politiek en het leveren van
een bijdrage daaraan, zijn er nog vele andere mogelijke oorzaken van desinteresse voor de feitelijke rol. Een aantal
daarvan zijn vormen van machteloosheid; het doel wordt niet
bereikbaar geacht, de middelen niet effektief. Voor wat betreft het doel van de rol van burger bestaat deze effektiviteit uit het bevredigen van eigen 'behoeften' door zich als bur-

ger te gedragen; dat wil zeggen, men verwacht door het betalen
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van de verschuldigde belasting, het gehoorzamen aan overheidsinstanties en het nakomen van andere verplichtingen, een politiek resultaat dat tegemoet komt aan eigen belangen en/of waar-

den. Machteloosheid bestaat dan uit ontevredenheid met deze
politieke 'output'.
Wat de elektorale rol betreft bestaat machteloosheid uit on-

voldoende effektiviteit van het stemmen. Deze effektiviteit
is te meten op verschillende plaatsen langs een keten van mid-

del-doel-relaties, vanaf het stemmen tot en met de politieke
'output'. In eerste instantie gaat het om het tussendoel van

de samenstelling van het parlement, vervolgens om de bepaling
van de politieke hoofdlijnen in het regeringsbeleid, en tenslotte gaat het om de merkbare resultaten daarvan. Terwijl
elektorale machteloosheid wat de laatste fase van de invloed
betreft weer uit de ontevredenheid met de politieke 'output'

bestaat (success-machteloosheid), gaat het bij de eerdere
fasen om de ontevredenheid met de eigen invloed daarop (achievement-machteloosheid). Van der Ven ziet deze gebrekkige inspraak en medezeggenschap als een oorzaak van de afwending van
demokratische bestuursvormen (1968, p. 108). Mills heeft speciaal het oog op de bovengenoemde tussenschakels in de invloeds-

keten, 'which....often seem to cut the nerve of direct political
interest. Indifference may thus be seen as an understandable
response to a condition of powerlessness'. Hij acht het waarschijnlijker dat deze onverschilligheid inderdaad uit machte-

loosheid voortkomt dan uit de eerder door ons besproken bewuste

verwerping van het leveren van een politieke bijdrage door degenen die zich daartoe in staat achten (evaluatieve doelloosheid) (1951, p. 347).
Invloed op de samenstelling van het parlement

De ontevredenheid met die invloed, achievement-machteloosheid
te noemen, ontstaat in sommige,gevallen reeds met betrekking
tot de samenstelling van het parlement. Dit is het geval wan-

neer men sterk de voorkeur geeft aan een partij die te weinig
aanhang heeft om in het parlement vertegenwoordigd te worden
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of onvoldoende in het parlement is vertegenwoordigd om invloed
te kunnen uitoefenen. Hier wreekt zich voor velen de gelding

van het meerderheidsbeginsel. Connely en Field (p. 175) vermelden dat ongeveer de helft der amerikaanse niet-stemmers in
staten woont 'where the outcome is a foregone conclusion'.

Diederich (p. 43) noemt overeenkomstige verschijnselen in Frankrijk (zie ook Campbell, p. 16; Rosenberg,1954,p.351).
Naast deze kwantitatieve speelt ook de kwalitatieve samenstel-

ling van het parlement volgens vele auteurs een rol in het ontstaan van elektorale machteloosheid. Rogier wijst er op dat de
politieke partijen voor de kiezers uitmaken op wie zij mogen
stemmen en in welke volgorde die mensen in het parlement zullen komen (p. 29; zie ook Ter Hoeven, 1965, pp. 15, 16). H.
Lammers laat er geen twijfel over bestaan dat de rekrutering
van parlementsleden dermate gebrekkig is dat deze slechts een
onbekwaam parlement kan opleveren. '...er bestaat in de kanalen, waarlangs de demokratie wordt gevoed, een vacuum. En in
het luchtledige voelt de lichtgewicht zich het beste thuis'
(p. 37). Effektieve kontrole van de regering door het parlement

wordt daardoor onmogelijk, aldus Lammers (die overigens met
zijn voorbeeld niet getuigt van gedegen kennis der natuurwetenschappen).
Niet alleen bekwaamheid maar ook betrouwbaarheid van de gekozene
tegenover de kiezer is een voorwaarde voor redle invloed van

deze laatste. De mogelijke onbetrouwbaarheid van politici, ook
wel 'perceived normlessness' genoemd, varieert overigens van
individuele ondeugden van verkiezingskandidaten (zoals omkoperij en het doen van beloften waarvan zij weten ze nooit te
kunnen uitvoeren) en van eenmaal gekozenen (zoals het niet meer
luisteren naar de mening van de kiezers en het dienen van machtige groepen), tot het schipperen en kronkelen van de partij
tengevolge van de tegengestelde beloften die zij aan verschillende kategorieon van kiezers heeft gedaan (zie onder meer
Sorokin en Lunden, p. 141; De Jonge, p. 20).

Invloed van het parlement op de regering

Wanneer we verder gaan naar de volgende schakel waar elektorale
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machtelooshied kan ontstaan, komen we bij de invloed van het
parlement op de regering. In een demokratie moet dit in principe geen problematische schakel kunnen vormen. Het parlement
bepaalt er de samenstelling van de regering en ziet er op toe

dat de door deze te vervullen taken overeenkomstig de besluiten van het parlement worden uitgevoerd. Het is daarom verhelderend dat Van Maarseveen ons er nog eens aan heeft herinnerd

dat Nederland geen demokratie is, maar een konstitutionele
monarchie. Het parlement is er nog steeds niet meer dan 'een
vertegenwoordiging van de bevolking bij het hoogste staatsgezag' (geciteerd bij Rogier, p. 27). Hij spreekt van een over-

heersende rol van de bewindvoerende organen. In Nederland komt

daar volgens Van Maarseveen nog bij dat de benoeming van de
regering in sterkere mate buiten het parlement en de kiezers
om gebeurt dan in andere West-Europese landen (geciteerd bij
Rogier, p. 28).
Behalve deze zwakke staatsrechtelijke positie van het parle-

ment inzake de benoeming van, zowel als de kontr6le op de
regering, is er nog het probleem van de geringe technische mogelijkheden van het parlement om de regering te kontroleren.
De Jonge wijst er op dat het parlement onvoldoende in staat is
om de toename van overheidstaken adekwaat op te vangen, die
zich met name in de krisisjaren zo snel voltrok dat de dien-

overeenkomstige vermindering van de aantrekkelijkheid van het
stemmen een der aanleidingen was tot anti-demokratische tendensen (pp. 18, 19). Edn aspekt van deze onvoldoende kapaciteit is het tekort aan wetenschappelijke assistentie ten be-

hoeve van de parlementsleden, waar onder meer Glaser op wijst
(p. 76). Ook Hill en Whichelow wijzen op dit proces van verminderende kontr61emogelijkheden. 'Whatever the reasons, it
is a fact that at some moment in the first quarter of the
twentieth century the House of Commons crossed a watershed.
Up until that time, though with decreasing effectiveness , the

House was able to exercise some control over Government
spending. Since that time, with increasing hopelessness, it
has failed to do so' (p. 25).
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Het beleid van de regering

Dan zijn we tenslotte toe aan de laatste schakel in de invloedsketen, die van de omzetting van het politiek beleid in
merkbare resultaten. De machteloosheid die ten aanzien daarvan kan optreden (verder success-machteloosheid te noemen),
betreft het gevoel van kiezers, en meer in het algemeen van
burgers ,dat 'politics do not improve their lot' (Di Palma,1969,

p.256), dat 'the system serves them badly' (McClosky,1968,p.255),
'authorities will (not) do a good job' (Gamson, 1971, p. 45).

Tegenover deze ontevredenheid met de feitelijke uitvoering
van het regeringsbeleid, staat de 'political trust' van Gamson, door hem gedefinieerd als 'the probability of getting

preferred outcomes without......doing anything to bring them
about' (1968,p.54). Wanneer deze kans ('probability' ofwel Pb)
maksimaal is (Pb = 1.0) spreekt hij van 'confidence'. Het tegendeel daarvan (P = 0.0) heet bij hem alionatie, en daartussenin ligt neutraliteit (P = 0.5). Het moet daarbij ons
inziens gaan om door de betreffende persoon geschatte kansen
van de feitelijke bereikbaarheid van het doel (veelal mede

op grond van het feitelijk beleid in het verleden). Ontbreken
van 'trust' (ontevredenheid) is dan (de verwachting van) het
tekortschieten van het politiek resultaat volgens de persoon,
1)
. Ook in het
ofwel een gevoel van objektieve machteloosheid

voorafgaande ging het overigens steeds over objektieve machteloosheid en niet om onduidelijkheid of afwijzen van bepaalde politieke middelen.

Aangezien het politiek resultaat voor de kiezer het einde
vormt van de invloedsketen, als datgene waar het hem om te
doen is, mag een relatie verwacht worden tussen eventuele
ontevredenheid over die resultaten en desinteresse voor de rol

van kiezer. In eerste instantie leidt ontevredenheid met de
1) Wat voorts opvalt in Gamsons definitie is het uitgaan van
een situatie waarin de persoon geen invloed uitoefent. We
voelen ervoor om deze konditie iets te versoepelen door uit
te gaan van een situatie van normale invloed. Dit maakt het
begrip namelijk ook van toepassing op de kiezer, die namelijk
wel enige invloed kan worden toegekend.
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resultaten slechts tot het opzeggen van het vertrouwen in de

betreffende leiders of partijen, en dit nog slechts wanneer
het gaat om belangrijke zaken of om diverse onbevredigende
resultaten. In een demokratie kan dit leiden tot het stemmen
op andere volksvertegenwoordigers. Blijven de onbevredigende

resultaten echter aanhouden onder diverse regeringen en on-

danks het stemmen op verschillende partijen of personen, dan
leidt dit eventueel tot de konklusie 'that the institutions
themselves may be the source of the bias and "throwing the

rascals out" will have little effect if indeed it is even
possible' (Gamson, 1968, p. 51; zie ook Van Putten, p. 17).

Het vertrouwen in de nuttigheid van regeringen in het algemeen
wordt daardoor aangetast, en in een demokratie het vertrouwen
in de nuttigheid van het stemmen, en daardoor de interesse
1)

voor de kiezersrol in het vigerende systeem
Afhankelijk van waar de persoon de oorzaak ziet van het onbevredigend· resultaat, kan tegelijkertijd het gevoel van een

tekort aan invloed ontstaan. Ziet men de oorzaak in een ver-

keerde samenstelling van het parlement of in verkeerde politieke beleidslijnen, dan blijkt daarmee een tekort aan invloed

door het stemmen. Is men het echter wel eens met de hoofdlijnen
van het beleid, maar worden deze niet op de gewenste wijze in
konkrete maatregelen vertaald, dan schort het niet aan de invloed als kiezer maar aan het sluitstuk daarvan, het feitelijk
beleid van regering en ambtenaren. De betrouwbaarheid en de
bekwaamheid van de regering en de overheidsinstanties die het
beleid uitvoeren is dan in het geding, zoals bijvoorbeeld gemeten in de 'discontentment'-schaal van Olsen (1969, p. 292),

de 'political trust'-schaal van Aberbach, en de door Finister
gekonstateerde dimensie van 'perceived political normlessness'
in een faktoranalyse van items inzake politieke alidnatie. Er

is dan geen sprake van achievement-machteloosheid van de kiezer, doch alleen van success-machteloosheid, welke in principe

1) Ook wanneer dit niet uitdrukkelijk wordt vermeld, wordt
daarom in het vervolg met Regeringsbeleid bedoeld het beleid
van de regeringen in het al emeen in een bepaald politiek
systeem.

- 191 -

ook door de niet-kiezer kan worden ervaren. Slechts wanneer
de kiezer de oorzaak van zijn success-machteloosheid ziet lig-

gen in de eerdere fasen van de invloedsketen, geeft deze ontevredenheid met het beleid tevens aanleiding tot achievementmachteloosheid van de kiezer.
De normloosheidskomponent

Dan rest ons nog de politieke en elektorale normloosheid, het
volgens de burger of de kiezer ontbreken, onduidelijk of onaanvaardbaar zijn van bepaalde spelregels voor het vervullen
van zijn rol. Het gaat daarbij niet om objektieve normloosheid
(het ontbreken van elektorale of politieke spelregels) maar

meer om kognitieve en evaluatieve normloosheid. Elektorale
kognitieve normloosheid kan bijvoorbeeld ontstaan doordat de
stembiljetten onduidelijk zijn door de vele partijen die er
op staan. De wijze waarop men een keus kan doen, invloed kan
trachten aan te wenden, is dan niet voldoende kenbaar gemaakt.
Een voorbeeld van politieke kognitieve normloosheid is 'guidelessness' ofwel de onduidelijkheid van (andere) legitieme invloedskanalen (dan het stemmen), genoemd door Olsen (1969, p.
291). Ook de te grote gekompliceerdheid van de wetgeving (Verdam, p. 11) is een kwestie van politieke kognitieve normloosheid.

Nog belangrijker dan de kognitieve normloosheid schijnt de
evaluatieve normloosheid te zijn, het verwerpen van bepaalde
procedures omdat zij het doel onvoldoende bereikbaar maken.
Zo verwijst Finister in navolging van Lane naar de gevoelens

van bepaalde burgers dat 'the rules of the game are unfair,

loaded, illegitimate' (p. 391). Wanneer we ten aanzien van de
elektorale procedures met name de nederlandse literatuur onder
de loupe nemen, zien we vooral bezwaren tegen het stelsel van
evenredige vertegenwoordiging, zoals dat ten onzent geldt.

De gedachtengang is daarbij deze, dat dit stelsel, aangevuld
door het zogenaamde 'lijstenstelsel', een vergroting van het
aantal partijen in de hand werkt (Van Putten, p. 20), zodat
de verkiezingen niet tot een politieke uitslag leiden (Schlichting,

p.

15) , omdat er niet vanzelf een- parlementaire meerder-
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heid uit volgt. De kiezer heeft zo ook geen direkte invloed
op de vorming van een regering (De Jonge, p. 20; Van Putten,
p.18; Daalder,1968,p.77), hetgeen de onverschilligheid moet

bevorderen.De versplintering van het partijstelsel tengevolge

van dit kiesstelsel, leidt zoals eerder gezegd, mogelijk ook
nog tot doel-onduidelijkheid voor de kiezer, maar bovendien
tot een verzwakking van de toch al diskutabele kapaciteit van
het parlement om beleid te maken (Van Putten, p. 22).
Het als alternatief gestelde distriktenstelsel heeft als belangrijk voordeel dat het wel een echte keuze tussen verschil-

lende beleidslijnen mogelijk maakt (Schlichting, p.15) en bovendien tot een sterkere band tussen kiezer en gekozenen kan
leiden. Het voordeel van de evenredige vertegenwoordiging is
daarentegen dat iedereen op die wijze altans een gelijke invloed heeft op de samenstelling van het parlement al blijft

die invloed daar dan mogelijk toe beperkt. Daarvan afgeleid
is het voordeel dat zoveel mogelijk mensen minstens een eigen
vertegenwoordiger hebben in het parlement (Stassen, p. 112).
Overstemd worden in de verkiezingen is er niet gauw bij, hoogstens haalt men de kiesdeler niet.

Naast de nogal omstreden norm van evenredige vertegenwoordiging, die vooral door de daarmee verbonden mogelijkheid van

een groot aantal partijen, nadelig kan werken op de invloed
van de kiezer, is er voorts nog te denken aan de termijn tussen de verkiezingen. Ter Hoeven heeft duidelijk gemaakt dat

door de ekonomische ontwikkelingen enerzijds een termijn van
vier jaar te kort is om tot de noodzakelijke planning te ge-

raken, en anderzijds te lang vanwege de groeiende behoefte aan
inspraak bij de bevolking (maart 1968, p.95; zie ook Rosenberg,
1954/55, p.354). Tenslotte willen we nog wijzen op voor Nederland nieuwe strijdpunten op het gebied van elektorale normen,

te weten het rechtstreeks kiezen van een minister-president

en het vormen van een stembus-akkoord v66r de verkiezingen
welke in het verlengde liggen van het probleem van de politieke versplintering. Deze en dergelijke punten kunnen voor de
individuele kiezer een reden vormen om de bestaande elektorale
spelregels te verwerpen, omdat hij meent op deze wijze onvol-,
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doende invloed te kunnen uitoefenen. Wanneer hij echter meent
altans nog enige invloed te hebben, ondanks de ondergane beperking daarvan door de procedures, zal hij mogelijk deze invloed aanwenden om de procedures gewijzigd te krijgen en deze
daarom voorlopig nog aksepteren.

Eniqe moqelijke verdere achterqronden
In aansluiting op dit overzicht van en deze toelichting op
mogelijke komponenten van politieke en elektorale alionatie,

moeten nog enige niet-politieke kenmerken van burger en kiezer
genoemd worden, welke volgens de literatuur daar weer als indirekte oorzaken van alionatie achter kunnen liggen. Zowel
het niet begrijpen van de politiek (kognitieve doelloosheid)
als een geringschatting van eigen politieke invloedsmogelijkheden (machteloosheid) worden door een aantal auteurs gezien

als een gevolg van het behoren tot een lagere maatschappelijke
klasse of van een geringe intellektuele ontwikkeling. Zo leidt

volgens Campbell (pp. 20, 21) een geringe opleiding tot een
geringere kapaciteit om de persoonlijke implikaties van politieke gebeurtenissen te zien, en tot weinig vertrouwen in de
eigen politieke invloedsmogelijkheden. Volgens Lane (1959,
pp. 154, 234) hebben leden van lagere klassen geringe kapaciteiten om met abstrakte onderwerpen om te gaan, terwijl zij
zich tevens politiek machteloos voelen door ekonomische onze-

kerheid, en zich ook in de sfeer van beroep en gezin vaak machteloos voelen. Daar zij vaak met privdproblemen te maken hebben, ligt de politieke wereld voor hen ook ver weg. Bottomore
(pp. 121-124), zowel als Rosenberg (1951, p. 9) benadrukken
de tegenstrijdigheid van enerzijds het volgzame beroepsleven

van de individuele arbeider die zijn aandacht moet geven aan
eenvoudige routinetaken, met anderzijds de rol van de kiezer
die geacht wordt richting te geven aan de zo komplekse politiek.
Ook McClosky meent dat 'An individual's sense of his own per-

sonal competence tends to color his judgment of his political

effectiveness'(1968,p.258). In dit verband noemt hij speciaal
weer de leden van lagere klassen en ook de psychisch gehandi-

kapten. Gekonfronteerd met de uitdaging om politieke en sociale
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omstandigheden te veranderen, voelen zij zich gemakkelijk in
de war gebracht en hulpeloos, en zijn zij eerder dan anderen
vatbaar voor gevoelens van sociale en politieke alionatie.
Door diverse auteurs wordt ook verband gezocht tussen desinteresse voor politiek en attitudes zoals misantropie en auto-

ritarisme. Zo noemt McClosky als een der mogelijke oorzaken
van een afschuw van politiek een 'cynicism towards mankind'
(p. 255). E. Simpson noemt als voorwaarde voor het stellen van

vertrouwen in volksvertegenwoordigers, een vertrouwen stellen
in de mensheid in het algemeen. Omgekeerd zullen zij die meer
misantropisch van aard zijn en weinig vertrouwen hebben in de

medemens (zie ook hoofdstuk 2, paragraaf 1), eerder dan anderen van mening zijn dat de funktie van de overheid bestaat uit
heersen (pp. 15, 80, 81). Deze spekulatie krijgt temeer grond
wanneer wij met Rosenberg overwegen dat misantropie mogelijk
een aspekt vormt van autoritarisme (1956, p. 695). Het lijkt

dus mogelijk de geringe politieke interesse van de misantroop
nader te bepalen als geringe interesse voor eigen invloed op
de politiek (elektorale evaluatieve doelloosheid) en dus voor
de elektorale rol, eventueel als gevolg van een gevoel van
machteloosheid vanwege de onbetrouwbaarheid die men toeschrijft
aan politici.
Ook autoritarisme wordt wel in verband gebracht met politieke
apatie. Milbrath is nog zo voorzichtig om aan te nemen dat
speciaal de amerikaanse politiek, welke niet sterk door partijen is gestruktureerd, een mate van onvoorspelbaarheid heeft
die de autoritaire persoon zou kunnen doen afschrikken (p. 86).

E. Simpson meent echter in navolging van Inkeles dat 'the
typical authoritarian personality differs greatly from the
democratic character. It is marked by dogmatism and rigidity,
intolerance of ambiguity, suspicion and distrust of others,
xenophobia and hatred of the outsider, idolazation of the

powerfull leader, and a sense of guilt and alienation' (p. 84).
Zij meent dat met name in de lagere klassen veel psychische

deprivatie voorkomt (in termen van de 'basic needs' van Maslow),
hetgeen leidt tot afscherming in plaats van eksploratie (pp.
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17, 18). De onbevredigde zekerheidsbehoefte leidt tot 'close-

mindedness' (dogmatisme) (p. 40); het zwak ontwikkelde 'selfesteem' vermindert de kapaciteit tot 'self-government' (p.
69). Vandaar het vermoede samengaan van autoritarisme, dogmatisme, misantropie en politieke apatie op grond van een zwak

ego, een kompleks van houdingen dat overigens van nut kan zijn
in een sociale omgeving van soortgenoten (pp. 90, 91).

- 196 -

Paragraaf

3

Operationalisering en empirische verklaring van
politieke alionatie

Inleiding

--------

De diverse komponenten en achtergronden van politieke en elektorale alionatie zijn ook veelvuldig onderworpen aan empirisch
onderzoek. Interpretatie van dit onderzoek is echter niet al
te gemakkelijk. Dit wordt vooral veroorzaakt door de wissel-

valligheid en het opportunisme waarmee de operationalisering
van politieke attitudes plaatsvond. Politieke en elektorale

machteloosheid en doelloosheid bijvoorbeeld komen nogal eens
voor in eenzelfde meetinstrument, terwijl de diverse auteurs
eindeloos variaties konstrueren op elkaars meetinstrumenten
en deze van zeer verschillende termen voorzien. In zekere zin

dragen wijzelf weer bij tot die verwarring door de hantering
van een aantal deels nieuwe begrippen, maar wij menen deze
altans teoretisch te hebben gefundeerd (zie hoofdstuk 1, paragraaf 4 en hoofdstuk 3, paragraaf 3).
In de vorige paragraaf bleek het vooral van belang te zijn

onderscheid te maken tussen de volgende begrippen: evaluatieve
doelloosheid (geen belang hechten aan politiek zoals die wordt

bedreven in het politiek systeem waarvan men lid is, of aan
invloed daarop), kognitieve doelloosheid (onduidelijkheid van

de politiek), achievement-machteloosheid (te weinig invloed
op de politiek, al dan niet tengevolge van onbetrouwbaarheid
of ongeschiktheid van gekozen politici), success-machteloosheid (ontevredenheid met de beleidsresultaten, al dan niet
tengevolge van onbetrouwbaarheid of ongeschiktheid van uitvoerende politici of ambtenaren), evaluatieve normloosheid
(verwerpen van de spelregels der politieke of elektorale rol)

en kognitieve normloosheid (onduidelijkheid van deze spelregels).

Er is geen empirisch onderzoek verricht met betrekking tot
evaluatieve en kognitieve normloosheid, maar wel naar evaluatieve en kognitieve doelloosheid en achievement- en success-

machteloosheid. Daarin zijn vier typen van operationalisering
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te onderscheiden. Het meest aantrekkelijke type is dat van
schalen en indeksen voor de afzonderlijke komponenten. Een
ander type is dat van enkelvoudige items of vragen voor de
afzonderlijke komponenten; de betrouwbaarheid van meten is
daarbij in principe aanmerkelijk geringer dan bij het eerste

type. Als derde en nog onaantrekkelijker type onderscheiden
we dat van het onderzoek naar politieke (des-)interesse, geinterpreteerd in termen van alionatie-komponenten; geldigheid
zowel als betrouwbaarheid zijn daarbij twijfelachtig. Tenslot-

te is er het type van schalen en indeksen die op kombinaties
van komponenten betrekking hebben; hierbij is vooral de gel-

digheid in het geding. In deze volgorde zullen we het empirisch onderzoek de revue laten passeren, om te zien welke
achtergronden onze alionatiekomponenten lijken te hebben.

Operationalisering en onderzoek van afzonderlilke komponenten
Schalen en indeksen welke op onze begrippen precies aansluiten
zijn vrij zeldzaam. Voor evaluatieve doelloosheid vonden we
een 'system-proximity'-schaal bij Di Palma, die de betekenis
van de politiek voor het dagelijks leven betreft (1969, p.263.
Zij bleek overigens slechts gebaseerd op twee items.
Voor het meten van achievement-machteloosheid ontdekten we
twee vrij zuivere schalen. In de eerste plaats een versie van

de nog te bespreken 'political efficacy'-schaal welke door
Easton en Dennis via faktoranalyse werd gevonden (p. 30).
Daarnaast is er de schaal van Aberbach en Walker, een variant

op, en genoemd naar de schaal voor '(subjective) political
competence' van Almond en Verba (die eveneens hierna nog besproken zal worden). De schaal van Aberbach en Walker berust
op vijf items. Nadat de respondent een schatting heeft gegeven
van zijn eigen politieke macht, wordt hem vervolgens nog ge-

vraagd of hij iets zou kunnen ondernemen en met hoeveel kans
op sukses, tegen een op handen zijnde wettelijke regeling van

nationale, respektievelijk lokale aard, welke hem niet zint
(p. 236).

Voor success-machteloosheid kan worden gewezen op drie valide
lijkende schalen, namelijk de 'system-satisfaction'-schaal van
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Di Palma (1969, p. 263), overigens slechts weer gebaseerd op
twee items (1970, p. 224), de 'political trust'-schaal van
Stokes (zie Jaros c.s., p. 257; Aberbach, p. 92; niet te ver-

warren met de gelijknamige, doch niet konceptueel zuivere
schaal van Aberbach en Walker (p. 232) waarop wij nog nader
terugkomen) en de 'discontentment'-schaal van Olsen (1969,
p. 292).

De onderzoeksresultaten welke met de verschillende schalen en
indeksen zijn behaald en voor ons relevant zijn, komen er

vooral op neer dat de gemeten komponenten van politieke alidnatie gepaard gaan met een geringe sociaal-ekonomische status
(SES), of met de diverse elementen daarvan (opleiding, beroep
en inkomen). Voorzover door de auteurs vermeld leidde elk der

onderzoekingen tot dit resultaat. We mogen daarom konkluderen
dat gevoelens van een tekort aan invloed op de politiek
(achievement-machteloosheid) en ontevredenheid met het overheidsbeleid (success-machteloosheid) gepaard gaan met geringe
sociaal-ekonomische status. Wat betreft evaluatieve doelloos-

heid (eerstgenoemde schaal van Di Palma) achten wij de basis
voor een konklusie op dit moment nog te wankel.
Behalve met schalen en indeksen zijn de afzonderlijke komponenten van politieke alionatie soms ook gemeten met enkel-

voudige items of vragen. Voor evaluatieve doelloosheid kan gewezen worden op 'belangstelling voor politieke beleidsonderwerpen' ('issues'), welke in Amerika zeer frekwent bleek samen
te hangen met opleidings- en inkomensnivo van de betrokkenen
(overzichten door Almond en door Kriesberg, zie Haer, p.
138).

Ook voor het vaststellen van achievement-machteloosheid is met
losse vragen gewerkt. Noldus vond dat het geloof in eigen in-

vloedsmogelijkheden van de respondent op de plaatselijke politiek samenging met mannelijk geslacht, hogere leeftijd en hoger
inkomen. Daarentegen was men vaker van mening dat 'de kiezers'

voldoende invloed hebben, naarmate men een geringer inkomen had
(juli 1971, pp. 251-257). Douvan deed de ervaring op dat het

geloof in de politieke invloed van de 'gemiddelde burger' niet
samenhing met inkomenshoogte van de respondent (pp. 113-115).
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Zijn
meer
hang
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projektieve vragen leidden tot andere resultaten dan
direkte vragen. Rosenberg konstateerde voorts een samentussen wantrouwen tegen verkiezingskandidaten (een asvan Politieke achievement-machteloosheid) en misantro-

pie (1956, p. 692).
Ook het wantrouwen tegen uitvoerende politici (een aspekt
van success-machteloosheid) ging gepaard met misantropie. Inzake success-machteloosheid konstateerde Olsen voorts een

samengaan van ontevredenheid met het politieke beleid en maatschappelijke machteloosheid (anomia-schaal van Srole) (zomer 1965,

p. 206) en Templeton een samenhang tussen het vermoeden van
korruptie bij de regering en anomia (p. 260), waarbij wij echter moeten wijzen op het feit dat don item in de anomia-schaal
dit laatste verband enigszins tautologisch maakt.
We hebben nu voldoende basis voor de volgende konklusie. Ook
het weinig belang hechten aan politiek (evaluatieve doelloosheid) gaat gepaard met een geringe sociaal-ekonomische status.
De overige hierboven vermelde onderzoeksresultaten (met be-

trekking tot beide vormen van politieke machteloosheid) geven
echter nog te weinig grond voor konklusies. Wellicht worden
zij door het verder te bespreken onderzoek nader ondersteund.

Politieke interesse als afhankelijke variabele

Ook samenhangen van politieke desinteresse met andere variabelen worden soms geInterpreteerd via machteloosheid en doelloosheid of soortgelijke begrippen. Zowel in West-Duitsland
als in Nederland bleken inkomen, opleiding en beroepsnivo be-

langrijke indikatoren voor politieke interesse (Hartenstein
en Schubert, p. 21; Gorlitz, p. 137; Van der Maesen,1963,p.63).

Van der Maesen meent dat een hogere sociaal-ekonomische status onder meer leidt tot beter begrip van, en meer zelfvertrouwen inzake politiek, met andere woorden een geringe SES
leidt via kognitieve doelloosheid en achievement-machteloosheid
tot geringe politieke interesse.
Politieke desinteresse blijkt voorts te korreleren met gering

'self-esteem' (Rosenberg, 1962, p. 202) en met autoritarisme
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(von Freyhold, p. 149). Deze korrelaties ondersteunen ons inziens de gedachtengang en de empirische bevindingen van E.
Simpson (pp. 110, 119, 133) dat de betreffende sociale attitudes een schakel vormen tussen geringe SES
en het ontbreken
van demokratische attitudes. Ook de interpretatie door von
Freyhold van het verband tussen apatie en F-score, als beide

berustend op een zwak ego, past in dit beeld (p. 149).
Politieke desinteresse toont verder nog empirische samenhangen
met lagere leeftijd (Dupeux, 1952, p. 86; Glenn en Grimes, pp.
68, 69), met vrouwelijk geslacht (Milbrath, p. 54, op grond

van diverse onderzoekingen; Huysse, p. 134; Stoetzel, p. 109;
Hartenstein en Schubert, p. 21;
G8rlitz, p. 137) en met lagere
urbanisatiegraad (Dupeux, 1952, p. 86; Campbell, p. 20; Lane,
1950, pp. 52, 154; Goerlitz, p. 137). Het verband met lagere
,

leeftijd zouden wij willen interpreteren als het minder belang
hechten aan politiek op jongere leeftijd (dus als evaluatieve
doelloosheid). De samenhang met vrouwelijk geslacht wordt door
sommige der genoemde auteurs verklaard uit de ondergeschikte
positie van de vrouw in gezin en maatschappij en haar druk bezet zijn met huishoudelijke taken, waarvan zij het verband met
politiek ontkent (dus door achievement-machtelobsheidr en evalu-

atieve doelloosheid). Het verband met lagere urbanisati
egraad
wordt door de auteurs verklaard uit de geringe vertrouwdheid
van de plattelander met de kompleksiteit van het stedelijke
leven, als gevolg van zijn geringe en minder gevarieerde so-

ciale participatie (met andere woorden door kognitieve doelloosheid).
De soms gekonstateerde samenhangen tussen politieke desinteresse en maatschappelijke machteloosheid kunnen worden geInterpreteerd als een samengaan van maatschappelijke en politieke

machteloosheid. Zo vond Templeton (p. 256) een samengaan van
politieke desinteresse en anomia, en Campbell (p. 12) een samengaan van politieke desinteresse en geringe 'personal effectiveness' (de overtuiging geen invloed te hebben op de eigen
levensloop; een wat ruimer begrip dus dan maatschappelijke
machteloosheid, ofschoon daar wel mee te vergelijken). Dean
ko-n
geen samenhang konstateren tussen zijn (maatschappelijke)
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alionatieschalen (waaronder ook een voor machteloosheid) en

politieke desinteresse (1960, p. 189). Erbe geeft daarvoor
echter schaaltechnische verklaringen (p. 213). Inkeles vond
zelfs geen samenhang van politieke machteloosheid met politieke
desinteresse, maar dit betrof een onderzoek in een aantal ontwikkelingslanden (p. 1129).

Er is na het voorgaande voldoende basis voor de konklusie dat
gevoelens van een tekort aan invloed op de politiek (achievement-machteloosheid) relatief veel voorkomen bij vrouwen.Er

is nu ook voldoende aanleiding voor de konklusie dat politieke
en maatschappelijke machteloosheidsgevoelens met elkaar samenhangen. Voorts blijken vrouwen ook betrekkelijk vaak de politiek onbelangrijk te vinden (evaluatieve doelloosheid) terwijl
bewoners van het platteland de politiek betrekkelijk vaak on-

duidelijk vinden(kognitieve doelloosheid).

Operationalisering en onderzoek van gekombineerde komponenten

Tenslotte zullen we het uitgebreide terrein betreden van de
schalen waarin diverse van onze alionatiekomponenten tesamen
voorkomen. Aberbach deelt onze bezwaren tegen dergelijke, wat
hij noemt 'composite indexes', omdat de afzonderlijke variabelen niet meer in de analyse te betrekken zijn. Hun onderlinge
relaties en die met de overige variabelen in de analyse, hun
verschillen, hun interaktieve of kumulatieve effekten zijn
niet meer te kontroleren. Het vermoeden dat twee verschillende

attitudes juist tesamen bepaalde effekten hebben is nog geen
reden om ze van meet af aan te kombineren (zie Aberbach, p.
89).

De onderzoeksresultaten welke zijn behaald met deze samengestelde meetinstrumenten zijn uiteraard moeilijk te interpreteren. Wij nemen aan dat de samenhangen van deze schalen en
indeksen met andere variabelen gelden voor elk van de alionatiekomponenten die er een belangrijk deel van uitmaken.

Aangezien de samenstelling naar komponenten sterk wisselt van
schaal tot schaal zijn de voor ons relevante resultaten ook
moeilijk te groeperen. Wij zullen daarom de verschillende

meetinstrumenten bespreken in de volgorde waarin zij van elkaar
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zijn afgeleid of anderszins op elkaar gelijken en deze bespreking waar nodig onderbreken voor het trekken van konklusies.

Aan het eind van deze paragraaf worden deze konklusies omgezet
in hypotesen voor ons eigen onderzoek.
'Political efficacy' en varianten daarop

Een van de meest bekende schalen voor de meting van attitudes
welke als direkte oorzaak of komponent van interesse voor de

rol van burger worden gezien is de 'sense of political efficacy'-schaal, kortweg de 'efficacy'-schaal. Deze is ontwikkeld

door Campbell, Gurin en Miller bij het verkiezingsonderzoek
van 1952 in de U.S.A. door het Survey Research Center van de
University of Michigan. Deze 'efficacy', bedoeld als 'one of
these broader political attitudes' en gedefinieerd als 'the
feeling that individual political action does have, or can
have, an impact upon the political process, i.e. that it is
worth while to perform one's civic duties', werd door de onderzoekers geacht uit verschillende komponenten te bestaan,
welke hun weerslag vonden in de volgende items:

1. I don't think public officials care much what people like
me think.

2. The way people vote is the main thing that decides how
things are run in this country.
3. Voting is the only way that people like me can have any
say about how the government runs things.
4. People like me don't have any say about what the government
does.

5. Sometimes politics and government seem so complicated that
a person like me can't really understand what's going on.
Ontkenning van de items 1, 3, 4 en 5, en bevestiging van item
2 werden elk gekodeerd als 'efficacy', het alternatief als
'futility' (Campbell c.s. 1954, pp. 187, 188).
Na toepassing van schaaltechnieken werd item 2 uit de set ver-

wijderd, het bleek ondeugdelijk door dubbelzinnigheid van de
tekst (p. 189). De konsistentie in de antwoorden op de overige
items, ofwel het feit dat deze items door de respondenten be-
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leefd werden als in 66n dimensie liggend, zegt echter weinig
over de bruikbaarheid van de schaal in teoretisch verband.

Zo zijn wij het met Olsen (1969, p. 292) eens dat van de over-

gebleven items er een duidelijk betrekking heeft op 'meaninglessness' en de overige op 'powerlessness'. Het laatste item

heeft namelijk te maken met kognitieve doelloosheid en betreft
dus meer de ongerichtheid dan de ongeschiktheid van middelen
(zie ook Olsen, p. 291). Easton en Dennis konstateerden in een
onderzoek bij kinderen eveneens dat dit item in een faktoranalyse nauwelijks een lading vertoonde op de 'efficacy'-faktor,
waarop andere 'efficacy'-items wel hoog laadden (pp. 30, 31).

Een geringe 'efficacy' betekent dus in feite vooral politieke
achievement-machteloosheid (naast enige kognitieve doelloosheid).

Met deze 'efficacy'-schaal van Campbell c.s. is behalve door
henzelf ook door anderen onderzoek verricht. Wij gaan nu in
op de resultaten van deze onderzoekingen. In de eerste plaats
is een samenhang gekonstateerd tussen 'efficacy' en sociaalekonomische status. Campbell c.s. (1954, p. 191; 1960), Dahl
vonden allen een sterke
(1961, p. 289) en Olsen (1969, p. 294)
samenhang tussen een geringe 'efficacy' en een geringe SES
Agger gebruikte eveneens de 4-itemschaal van Campbell c.s.,
maar noemde deze een schaal voor 'political potency'. Uit zijn
gegevens is af te leiden (zie tabel op p. 498) dat ook in zijn

onderzoek een geringe opleiding (een van de elementen van gesamengaat met een geringe 'efficacy'.
ringe SES)

Campbell c.s. konstateerden voorts (1954, pp. 191, 192) een
samenhang van geringe 'efficacy met vrouwelijk geslacht (evenals Olsen, 1969, p. 295) en met geringe urbanisatiegraad. Lagere leeftijd bleek bij Campbell c.s. (1954, tabel A2, p. 191)
en ook bij Olsen (1969, p. 295) samen te hangen met grotere

'efficacy', in die zin dat alleen de kategorie met de hoogste
leeftijd (boven 54, respektievelijk 59 jaar) duidelijk lagere
scores behaalde. Dit betekent indirekt een bevestiging van
onze eerdere interpretatie dat de geringerepolitieke interesse

bij jeugdige personen betekent dat zij minder belang hechten
aan politieke zaken (evaluatieve doelloosheid). Zij blijkt al-
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tans niet veroorzaakt te worden door een sterker gevoel van
machteloosheid. Overigens geeft geen van de genoemde onderzoeksresultaten op dit moment aanleiding tot konklusies, omdat
zij teveel op zichzelf staan of reeds door eerdere konklusies
worden bestreken.

De 'efficacy'-schaal is in gewijzigde vorm, en/of aangevuld

met items uit een schaal voor 'citizen-duty' (eveneens van
Campbell c.s., 1954, pp. 194-199) nog door vele andere onderzoekers toegepast. Barnes heeft de items door middel van enige
wijzigingen gericht op de 'efficacy' als lid van een politieke
partij inzake de partijpolitiek. Ook dan bleek (altans bij
leden van de Italiaanse socialistische partij) een samenhang
van 'efficacy' met opleiding (p. 352). Litt konstateerde hetzelfde ten aanzien van een op de plaatselijke politiek in Boston gerichte 'efficacy'-schaal (p. 315).
Kornhauser c.s. kozen twee van de vier items van de 'efficacy'-

schaal (nummer 4 en 5), voegde er het door de ontwerpers verworpen item (nummer 2) aan toe, benevens een aan Almond en Verba
ontleend item over de betrekkelijke waarde van verkiezingsbeloften, zonder voor deze wijziging een reden op te geven (p.155).
Deze 'political futility' genoemde schaal, waarvan de items

vooral achievement-machteloosheid uitdrukken, bleek onder meer
sterk te korreleren met maatschappelijke machteloosheid (anomia-schaal) en autoritarisme (verkorte F-schaal) (pp. 194, 173).

Voegen wij daaraan toe de door Campbell c.s. (1960) gevonden
samenhang van politieke met persoonlijke machteloosheid, en de
door Litt (p. 314) gekonstateerde samenhang tussen geringe
'political efficacy' en misantrdpie, dan is opnieuw de gedachtengang van E. Simpson geverifieerd, waarin sociale attitudes
aan de basis liggen van politieke attitudes.
Mede op grond van een eerder onderzoeksresultaat kunnen we nu
tot de konklusie komen dat gevoelens van een tekort aan invloed
op de politiek (achievement-machteloosheid) mede gevolg zijn
van een attitude van misantropie.

Easton en Dennis vertaalden de 'efficacy-items' zodanig dat zij
door kinderen van de lagere school beantwoord konden worden
(onder andere met betrekking tot de 'efficacy' van hun
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ouders)

1)

en onderwierpen de antwoorden op deze en een aantal

andere items aan een faktoranalyse. Eerder merkten wij reeds

op dat hieruit een 'efficacy'-komponent resulteerde waarop
item 5 nauwelijks laadde, in tegenstelling tot andere 'efficacy-items', die dat wel deden. Overigens viel behalve item 5
en het reeds door Campbell c.s. uitgerangeerde item 2, ook
item 3 af. Op de 'efficacy'-komponent laadden wel hoog de
items 1 en 4, elk in twee alternatieve formuleringen. lets

minder hoog ladend, maar toch ook duidelijk bij de 'efficacy'komponent behorend was een vijfde item waarin een fatalistische
achievement-machteloosheid van de burger tot uitdrukking werd
gebracht (pp. 30-31). Deze faktor-analyse bracht dus vijf
achievement-machteloosheid-items bij elkaar in 6gn komponent
en I.Q., en niet met
(welke negatief korreleerde met SES
geslacht), zonderde een doelloosheidsitem daarvan af, en maakte ook korte metten met het dubbelzinnige item 3.

Janowitz en Marvick hadden reeds eerder, evenals Eldersveld
(zie Mokken, 1967, pp. 6, 7) behalve item 2 ook item 3 uit de
'efficacy'-schaal verwijderd en er tevens een ander item voor

in de plaats gezet (uit de schaal voor 'citizen-duty': 'So
many other people vote in the national elections that it doesn't
matter much to me whether I vote or not'. Zij noemden de uit
vier items resulterende schaal 'political self-confidence'.
Daudt en Stapel konstateerden in Nederland eveneens dat het

nieuwe item zich beter in een 'efficacy'-schaal liet opnemen
dan de items 2 en 3 daarvan. Ook twee items uit een andere
schaal van Janowitz en Marvick, welke betrekking hadden op het

bestaan van verschillen tussen de partijen (oftewel de evaluatieve doelloosheid van het stemmen) werden in de schaal voor
'politiek zelfvertrouwen' van Daudt en Stapel opgenomen (pp.
64-69). Daar deze schaal half om half is opgebouwd uit items

voor doelloosheid en voor achievement-machteloosheid, is het

niet verwonderlijk dat zij samenhang vertoonde met oordelen
1) Jaros e.a. hebben met name deze items betreffende de ouders,
in hun onderzoek bij scholieren gehanteerd als indikatoren
voor de 'political efficacy' van de ouders (pp. 257, 258,
263, 266).
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over de zin en de kwaliteit van het parlement en de kwaliteit
van kamerleden. De schaal hing echter tevens samen met mannelijk geslacht en met hogere leeftijd.
Mede op grond van eerder hier besproken onderzoeksresultaten

is er nu voldoende aanleiding tot de konklusie dat het onbelangrijk vinden van de politiek (evaluatieve doelloosheid)
meer voorkomt bij jeugdige personen dan bij ouderen.
Mokken konstateerde voorts dat,zowel in de Amerikaanse data

van Campbell c.s. uit 1952, als in die van Daudt en Stapel,
de schaal van Janowitz en Marvick veel beter voldeed dan die

van Campbell c.s. (1967, p. 20). Farris had dit overigens
al eerder gekonstateerd (p. 57), zij het met behulp van gebrekkiger technieken, op andere gegevens en na wijziging van
het woord 'understand' in item 5 in 'decide' (kennelijk om het
item meer in de sfeer van 'invloed' te brengen). Deze schaal
van Farris korreleerde sterk met opleiding.
Eulau en Schneider gingen zover dat zij de scores voor 'citi-

zen-duty' en die voor 'political efficacy' kombineerden tot
schaalscores voor 'political relatedness', zonder aan te geven
of er enige teoretische of empirische samenhang tussen beide
bestaat (p. 132). De gebruikte data zijn weliswaar die van
Campbell c.s., maar ook deze vermelden daar niets over in hun

verslag (1954). Hoewel op de schaal voor 'citizen-duty' in de
volgende paragraaf nog nader zal worden ingegaan, moeten we
op deze plaats toch vast iets van de item-inhoud van die schaal

vermelden (zie ook Campbell c.s., 1954, p. 194; Eulau en
Schneider, p. 131). Twee items ervan hebben duidelijk betrek-

king op het gaan stemmen in een situatie van een 'foregone
conclusion' of wanneer men geen belang hecht aan de verkiezingsuitslag (met andere woorden: 'citizen-duty' ingeval van machteloosheid, respektievelijk doelloosheid); 66n item betreft

het weinig belang hechten aan verkiezingen (evaluatieve doelloosheid) en een vierde item hebben we reeds genoemd bij de
schalen van Janotwitz en Marvick, Mokken en Farris (machteloos-

heidsitem). Deze items, gevoegd bij die van de 'efficacy'schaal (machteloosheid en kognitieve doelloosheid), maken de
schaal van Eulau en Schneider tot een mengelmoes van alionatie-
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komponenten en 'citizen-duty'. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de schaal voor 'political relatedness' met vele andere variabelen samenhangt, waaronder enige tautologische

samenhangen, zoals met de geneigdheid om te gaan stemmen en
het belang hechten aan de verkiezingsuitslag (p. 142) . Overigens verschijnen ook weer de ons onderhand vertrouwde samenen hoge urbanisatiegraad (p. 132).
hangen met SES
Daudt, Van der Maesen en Mokken hebben de door Mokken gewijzig-

de 'efficacy'-schaal verder gewijzigd en aangevuld. De uiteindelijk negen items betroffen in meerderheid uitdrukkingen van
achievement-machteloosheid. Deze bleek in Amsterdam samen te

gaan met gering inkomen, geringe opleiding en vrouwelijk geslacht. De auteurs herinneren er aan dat deze laatste samenhang in het onderzoek van Easton en Dennis bij kinderen ontbrak en menen dat onder andere de opleiding van betekenis moet
zijn bij het ontstaan van dit verschil tussen mannen en vrouwen. Zij konstateren vervolgens dat dit verschil in 'efficacy'
tussen mannen en vrouwen het geringst is bij personen met ho-

gere typen van opleiding. Een hogere opleiding, zo interpreteren zij dit, draagt er dus toe bij dat men meent 'efficacious'
te zijn, niet omdat men dit feitelijk ervaart, maar omdat men
door de opleiding meer van deze norm doordrongen wordt, met
andere woorden dat men er meer in gelooft (pp. 295-298).
Campbell c.s. gingen in hun analyse van het verkiezingsonderzoek in 1956 in de U.S.A. nog verder in de kombinatie van
schalen. Hun schaal voor 'political involvement' is een kom-

binatie van 'efficacy', 'citizen-duty', interesse voor de
verkiezingskampagne, het belang van de verkiezingsuitslag en
de intensiteit van de partijvoorkeur (1960, pp. 101-109). Hoewel zij zich daarbij voor wat betreft de vier eerstgenoemde
van deze vijf onderdelen, baseren op hoge korrelaties (gemid-

deld .70) met een principale komponent, en overigens ook het
afzonderlijk aanwenden van de onderdelen als variabelen in de
analyse niet uit de weg gaan, moet toch betwijfeld worden of

een super-schaal als die van 'political involvement', naast
een sterke voorspellende waarde ook inzichtverrijking te bieden
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heeft. Juist over de onderlinge relaties van de onderdelen
en de interaktieve effekten, die voor dit inzicht gewenst zijn,
wordt niets vermeld. Ook de bewust gemengde schalen van Eck-

hardt en Hendershot ('political alienation) en van Van Putten
('index van systeem-ontevredenheid') lijden aan dit euvel.

'Subjective political competence' en varianten daarop

Een op 'political efficacy' gelijkend begrip dat overigens
op geheel andere wijze is gemeten, is 'subjective political
competence', hetwelk door Almond en Verba werd geintroduceerd.
Prewitt gaat in zijn overzicht over 'political efficacy' evenals Milbrath (p. 57) wel iets te ver door geen onderscheid te

maken tussen beide begrippen. Over de samenstelling van hun
'competence'-schaal zeggen Almond en Verba het volgende. 'The

scale is based on....responses to five questions dealing with
local government. We asked whether the respondent believed he
could understand local politics; whether he felt he could and

would act to influence the local government; whether he had
any expectations of success in influencing the local government, and whether he had ever attempted such influence'. Samen-

vattend 'the extent to which they believe themselves competent
in their relations with the government' (p. 187).
Als wij dit vanuit onze begrippen overzien gaat het hier evenals bij de 'efficacy'-schaal vooral om achievement-machteloos-

heid en enige kognitieve doelloosheid, en bovendien om participatie en de neiging daartoe. De diversiteit van onderdelen
is duidelijk groter dan die van de 'efficacy'-schaal, terwijl
een tautologische samenhang met participatie te verwachten
is.

De samenvatting die Almond en Verba geven van de empirisch
gekonstateerde samenhangen tussen deze 'political competence'
en andere variabelen, doet dan ook vooral denken aan de beschrijving van wat men zoal aan onderdelen in deze supervariabele heeft gestopt (pp. 206, 207). Interessant is wel dat in

vier van de vijf landen waar het onderzoek werd gehouden, de
mate van 'political competence' korreleert met het ervaren

van medezeggenschap op het werk, in school en in het ouderlijk
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gezin, hoewel beide laatste samenhangen worden overspoeld door
een hogere opleiding (pp. 286, 290, 295). Opleiding vertoont
dan ook op zichzelf een sterke samenhang met 'political competence'. Geringe 'competence' gaat ook samen met geringe tevredenheid over de politieke 'output' (success-machteloosheid),

geringe 'citizen-duty' en weinig plezier in het stemmen (elektorale alionatie). Samenhangen, welke gezien de diversiteit
van de 'competence'-inhoud moeilijk te interpreteren zijn.
Nie, Powell en Prewitt hebben voor de gegevens van Almond en

Verba een schaal samengesteld welke zij weliswaar een 'index
of political efficacy' noemen, maar veel lijkt op de schaal
voor 'subjective political competence' van Almond en Verba.

Het element van participatie en dat van de neiging daartoe
ontbreekt er in, terwijl van de overige elementen zowel het
lokale als het nationale aspekt is opgenomen (p. 377). De
schaal lijkt daardoor ook meer dan die van Almond en Verba op
de 'efficacy'-schaal van Campbell c.s.
Finister heeft uit de data van Almond en Verba door middel

van faktoranalyse een 'powerlessness'-komponent geisoleerd
(1970, pp. 392, 395). Een aantal items uit de hiervoor genoemde schalen van Almond en Verba en van Nie c.s. laadden het

hoogst op deze komponent, gevolgd door twee items die het
belang van politiek voor het dagelijks leven betreffen en
twee items uit de 'efficacy'-schaal van Campbell c.s. (nummers
4 en 5). Achievement-machteloosheid, kognitieve doelloosheid,
evaluatieve doelloosheid en geneigdheid tot participatie zijn
aldus alle met enige items vertegenwoordigd. Ook wat de hoogte

der ladingen betreft gaan deze item-groepen ongeveer gelijk
op, zodat de naam 'powerlessness' voor deze faktor toch mis-

plaatst is. De algemeenheid van deze faktor moet er dan ook
toe geleid hebben dat zij meer met politieke participatie korreleerde dan met andere variabelen (1970, p. 403).
Ook Di Palma maakte gebruik van de data van Almond en Verba
en ook hij konstrueerde zijn eigen 'political efficacy-index',

waarin naast item 4 en een enigszins gewijzigd item 5 uit de
schaal van Campbell c.s. ook twee schaal-items van Almond en
Verba zijn opgenomen. Drie van de vier items van Di Palma heb-
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ben betrekking op onduidelijkheid van de politiek. Zijn indeks
betreft daarom vooral kognitieve doelloosheid, welke in vier

grote westerse landen gepaard ging met geringe SES (1969,
p. 263; 1970, pp. 77, 78, 221).
Zurcher en Monts tenslotte hanteren nog een zogenaamde'political-efficacy-schaal' (p. 215), die niets meer te maken heeft

met de schaal van Campbell c.s., noch met die van Almond en
Verba, en zelfs niet met machteloosheid, maar vrijwel uitsluitend met politieke participatie. Zij refereren dienaangaande

ook ten onrechte aan Gamson, van wie zij een hypotese wensen
te toetsen met betrekking tot 'efficacy', waaronder Gamson
echter verstaat de 'perception of....ability to influence'
(1968, p. 42).

Mede op grond van een eerder besproken onderzoeksresultaat
kunnen we intussen tot de konklusie komen dat het onduidelijk
vinden van de politiek (kognitieve doelloosheid) meer voorkomt
naarmate de persoon een lagere sociaal-ekonomische status
heeft.

Overige gemenqde schalen

Na al deze schalen waarin het hoofdzakelijk ging om de mate
van politieke invloed, of altans om variaties op de schalen
voor 'political efficacy' van Campbell c.s. en voor 'political
competence' van Almond en Verba, zijn er nog twee groepjes
van schalen te onderscheiden die achtereenvolgens de nadruk
leggen op 'perceived normlessness' en op de satisfaktie met
de politieke 'output'. Wat 'perceived normlessness' betreft
is het breedst samengestelde meetinstrument wel de tweede kom-

ponent uit de faktoranalyse van Finister (1970, p. 392). Deze
heeft betrekking op 'input' zowel als 'output' van het politiek systeem, en wel in beide gevallen op de onbetrouwbaarheid
of oneerlijkheid van de daarbij betrokken politici en/of ambtenaren. Ook ontevredenheid met de 'output' zelf komt er in
voor. Deze aldus op achievement- zowel als success-machteloosheid betrokken faktor blijkt meer met misantropie dan met andere variabelen samen te hangen.
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Dit leidt, mede op grond van een eerder onderzoeksresultaat
tot de konklusie dat ook ontevredenheid met het overheidsbeleid (success-machteloosheid) mede wordt veroorzaakt door
een attitude van misantropie.

De vrij korte schaal van Quinney is van dezelfde aard als
bovengenoemde komponent van Finister, zonder echter de ontevredenheid met de 'output' zelf aan te raken, dus nog meer
aksent leggend op onbetrouwbaarheid van politici en ambtenaren.
Helaas werd in Quinney's onderzoek niet de samenhang hiervan

met misantropie nagegaan. Misschien bij gebreke daarvan waren
nu een geringe SES en religieus fundamentalisme de meest verklarende variabelen voor de schaal (p. 378).
Agger heeft een schaal gekonstrueerd voor 'political cynicism'
met een soortgelijke inhoud als die van Quinney, welke zowel

met geringe opleiding als met misantropie en bovendien negatief
met de 'efficacy'-schaal van Campbell c.s. samenhing (pp. 487,
498). Deze laatste samenhang was te verwachten vanwege het
feit dat onbetrouwbaarheid van gekozen politici uiteraard de
invloedsmogelijkheden beperkt. Des te meer reden is er om te
twijfelen aan de onderzoeksresultaten van Litt, die geen der
drie samenhangen van Agger kon konstateren (p. 315).

Tenslotte zijn er nog onderzoekingen gedaan met schalen welke
de nadruk leggen op satisfaktie met de politieke 'output'.

A. Rose vermengt in zijn overigens korte schaal het invloedselement enigszins met het 'output'-element (1962, p. 836).
Inkeles gebruikt de term 'government's effectiveness' voor een
schaal waarbij de overheid slechts in 66n item ten tonele ver-

schijnt; de andere twee items zijn te interpreteren als maat-

schappelijke machteloosheid (p. 1126). Zijn schaal korreleert
niet met politieke interesse. Zurcher en Monts, opnieuw ten
onrechte refererend aan Gamson, gebruiken voor hun 'political

trust'-schaal (p. 215) slechts twee items, die beide een onvoorwaardelijk vertrouwen in leiders uitdrukken. Ook Aberbach
en Walker refereren aan Gamson, hoewel hun begrip 'political

trust' minder scherp en duidelijk wordt afgegrensd van andere
attitudes (zoals bijvoorbeeld 'efficacy') als dit door Gamson
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gebeurt. Hun schaal blijkt dan ook naast drie zuivere 'trust'-

items (waarvan een op lokaal nivo) ook twee items te bevatten
die in wezen betrekking hebben op de invloed als kiezer (p.

232). De door hen gekonstateerde samenhang van 'political
trust' met 'political competence' heeft daarom iets tautologisch. Het is wel opmerkelijk dat deze schaal voor 'political
trust' niet korreleerde met

SES

en slechts zwak negatief

met misantropie (p. 234).

Ali8natie en non-participatie
In het voorgaande hebben we systematisch vermeden te spreken

over politieke participatie, hoewel we in de literatuur
steeds samenhangen vonden tussen de door ons onderscheiden

komponenten van politieke en elektorale aliinatie enerzijds
en diverse aspekten of onderdelen van politieke participatie
anderzijds. Wij hebben dit gedaan omdat participatie als ge-

dragsvariabele zowel gevolg als oorzaak kan zijn van bepaalde
houdingen. Mcelosky wijst er dan ook (1968,p.259) in navolging
van Dahl (1961, p. 287) op dat een variabele als 'political
efficacy' tesamen met politieke participatie een gesloten circuit vormt van wederzijdse versterking. G6rlitz merkt hetzelfde op met betrekking tot de variabelen politieke interesse

en kennis (p. 137). Wij zijn in de literatuur met betrekking
tot politieke interesse, kennis, kommunikatie, lidmaatschappen en aktiviteiten dan ook geen negatieve korrelaties tussen
deze variabelen onderling tegen gekomen.
Afgezien van de moeilijkheid om vast te stellen inhoeverre par-

ticipatie oorzaak dan wel gevolg is,zou er toch weinig schokkends te vermelden zijn geweest over (non-)participatie als
achtergrond van alionatie. Het blijkt namelijk dat, op &&n
uitzondering na (het onderzoek van Inkeles in ontwikkelingslanden), steeds wanneer korrelaties nagegaan zijn tussen politieke participatie, kommunikatie of kennis enerzijds en een

der vele schalen welke in het voorgaande zijn genoemd, deze
steeds neerkomen op positieve samenhang tussen alionatie en
geringe participatie.
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Bovendien blijkt in het handboek van Milbrath over politieke

participatie, deze laatste steeds te korreleren met dezelfde
sociaal-demografische situaties welke ook gepaard gingen met
de komponenten van politieke alionatie. Hij noemt: een geringe
SES,

geringe opleiding, gering beroepsnivo, oudere en

jongere leeftijd, vrouwelijk geslacht, misantropie, gering
'self-esteem', F-score, 'citizen-duty' en sociale participa-

tie. Wat betreft 'citizen-duty' zullen wij in de volgende
paragraaf nagaan wat de relatie met alionatie inhoudt. Sociale
participatie werd door ons ook nog niet in de beschouwing betrokken, om dezelfde reden als werd genoemd ten aanzien van
politieke participatie.

Sociale en politieke participatie zijn vaak ook moeilijk
scheidbaar. Enerzijds zijn er vaak niet-politieke redenen voor
politieke participatie. Zo wijzen Allardt en Pesonen op het

gezelligheidsaspekt van politieke participatie (p. 31). Ook
Michels somt een aantal niet-politieke redenen op waarom mensen bijvoorbeeld politieke vergaderingen bezoeken: plichtsgevoel, gewoonte, behoefte aan ontwikkeling, statusbehoefte,
nieuwsgierigheid en verveling (p. 47). Politieke participatie
is dan eigenlijk niet meer dan Odn bepaalde vorm van sociale

participatie (Milbrath, p. 17). Anderzijds gaat politieke participatie vaak schuil achter een fagade van sociale partici-

patie. Deelneming aan gespreksgroepen en 'kringen' en aktiviteiten in werkgroepen, vakbonden, organisaties en allerlei
'bewegingen', en het volgen van bepaalde niet-politieke tele-

visieprogramma's betekenen in feite vaak een politieke participatie (zie onder meer Lavau, p. 169; Vedel, p. 20; Franssen
C.S., p. 28). Deze vermenging van sociale en politieke parti-

cipatie maakt de meting van laatstgenoemde moeilijk en de
samenhangen met andere variabelen moeilijk te interpreteren.

Een vorm van politieke (non-)participatie die als reaktie op
alionatie wat beter is te onderscheiden van (non-)participatie

als oorzaak, is het stemgedrag. Een bepaald stemgedrag bij een

bepaalde verkiezing is op dat moment waarschijnlijk meer gevolg
dan oorzaak van alionatie danwel integratie. Bovendien is het

- 214 -

stemmen op zichzelf geen sociale participatie omdat het ver-

blijf op het stemburo daar weinig gelegenheid toe geeft. De
in het volgende hoofdstuk plaatsvindende toespitsing van de
aandacht op de samenhang tussen politieke en elektorale alionatie enerzijds en elektoraal gedrag anderzijds, maakt het dan
ook mogelijk een aantal kausale relaties te toetsen zonder
metingen te verrichten op verschillende tijdstippen.

Hypotesen voor verder onderzoek

De konklusies die in deze paragraaf werden getrokken uit het
tot dusverre verrichte empirisch onderzoek naar de achter-

gronden van de komponenten van elektorale alidnatie, zullen

we tenslotte samenvatten in de vorm van een aantal hypotesen
welke als uitgangspunt kunnen dienen voor verder onderzoek.
Elektorale evaluatieve doelloosheid ofwel het onbelangrijk
vinden van het parlement en het partijstelsel, is relatief
sterk aanwezig bij personen van lage sociaal-ekonomische status, bij vrouwelijke en bij jeugdige personen.
Elektorale kognitieve doelloosheid ofwel het onduidelijk vinden van de politiek, is relatief sterk aanwezig bij personen
van lage sociaal-ekonomische status en bij bewoners van het
platteland.
Elektorale achievement-machteloosheid ofwel een gevoel van
gebrek aan inspraak als kiezer, is relatief sterk aanwezig
bij personen met gevoelens van maatschappelijke achievement-

machteloosheid, met een geringe sociaal-ekonomische status,
met een misantropische attitude en bij vrouwelijke personen.

Elektorale success-machteloosheid ofwel ontevredenheid met
het overheidsbeleid, is relatief sterk aanwezig bij personen
van een lage sociaal-ekonomische status.en bij personen met
een misantropische attitude.
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HOOFDSTUK

5

ELEKTORALE ALIENATIE EN STEMGEDRAG

Inleiding

Nu we in het vorige hoofdstuk aandacht hebben gegeven aan politieke en elektorale alionatie en aan de mogelijke oorzaken

daarvan, zullen we vervolgens onze aandacht toespitsen op
elektorale alionatie en de mogelijke gevolgen daarvan voor het
stemgedrag. Het ruimere begrip politieke alionatie zal daarbij
wel een rol blijven spelen, terwijl ook maatschappelijke alidnatie soms weer in de beschouwing moet worden betrokken.

In de eerste paragraaf zal nagegaan worden in hoeverre het
niet-stemmen samenhang vertoont met elektorale alionatie, ter-

wijl in de tweede paragraaf het stemmen op de parlementaire
oppositie in verband wordt gebracht met elektorale alionatie.
In deze beide paragrafen zal in ruime mate gesteund kunnen

worden op reeds verricht empirisch onderzoek. In de derde
paragraaf, welke een meer teoretisch karakter heeft, wordt
met name vanuit de teorie van de massa-maatschappij de relatie besproken tussen alidnatie en ekstremisme.
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Paragraaf 1

Niet-stemmen als reaktie op elektorale alionatie

Vrijwillig en onvrijwillig niet-stemmen
In de eerste paragraaf van hoofdstuk 3 hebben we het al gehad

over deviant gedrag als reaktie op alionatie en over Mertons
typologie daarvan. Deze laatste is opnieuw bruikbaar ten aanzien van het stemgedrag ingeval van elektorale alionatie. Wanneer deze alionatie zich voordoet, met andere woorden wanneer
de persoon geen interesse meer heeft voor de rol van de kiezer,

zoals die in feite aan hem wordt aangeboden, is de meest eenvoudige gevolgtrekking voor hem om niet te gaan kiezen,

de elek-

torale rol te laten liggen. Het is echter ook mogelijk dat hij
niet deze retreatistische weg neemt, maar de ritualistische of

die van zich aanpassen (Waisanen), danwel die van de innovatie
of zelfs van rebellie. In al deze gevallen wordt het, zoals

wij nog zullen nagaan, opnieuw mogelijk dat hij weer op een
partij gaat stemmen. Ook onder de stemmers kunnen zich dus elektoraal gealioneerden bevinden.
We zullen nu eerst nagaan in hoeverre het niet-stemmen een reaktie vormt op elektorale alionatie, volgens de literatuur die

we daarover konden vinden. Niet-stemmen blijkt al meteen op te
splitsen in een aantal zeer verschillende verschijnselen. Een
aantal kiesgerechtigden is ziek of door andere omstandigheden
niet in staat om te stemmen. Bovendien worden in het kiesregister vaak een aantal namen genoemd van mensen die overleden zijn
of geomigreerd of om andere redenen niet meer in het register
thuishoren. Na deze beide aftrekposten van noodzakelijkerwijze
niet-stemmers, tesamen 5 a 10% van de kiesgerechtigden omvattend (zie Blondel, p. 53; Pataut, p. 64), blijven de vrijwillige

niet-stemmers over. Deze maken vaak niet veel meer dan de helft
uit van alle niet-stemmers. 1)
1) Voor Nederland is ons geen schatting bekend. Uit ons eigen
onderzoek (zie hoofdstuk 6) blijkt in de eerste plaats dat van
de 2500 personen uit de kiesregisters die wij in de eerste maanden na de verkiezingen hebben bezocht voor een interview, ongeveer 10% onbereikbaar was wegens ziekte, overlijden, verhuizing
of afwezigheid. Bovendien bleek nog eens 2% wel bereikbaar maar
niet te hebben gestemd wegens ziekte of ouderdom en 3% wegens afwezigheid. Dit geeft de indruk dat ook in Nederland minstens 5
A 10% der 'kiesgerechtigden' niet kon gaan stemmen.
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Ook vrijwilligheid is nog een betrekkelijke zaak. Het kan bizonder moeilijk zijn om te gaan stemmen, waarbij behalve aan
afstand en vervoermiddel ook gedacht moet worden aan het in
de U.S.A. en in Frankrijk bestaande systeem van kiezersregistratie. De aspirant-kiezer dient zich ergens te vervoegen,

zal eerst moeten informeren waar hij daarvoor moet zijn, moet
soms iets betalen, moet soms een 'literacy test' ondergaan,

enzovoort. Vooral in de U.S.A. zijn volgens Kelley, Ayers en
Bowen de te getroosten inspanningen vaak aanzienlijk, waardoor
in de ruim honderd grootste steden er meer personen van kiesgerechtigde leeftijd niet waren ingeschreven, dan er ingeschrevenen waren die niet stemden (pp. 360-362). Romond en ook Du-

peux (1960, p. 40) wijzen op soortgelijke toestanden in Frankrijk. Volgens R6mond is het aantal niet-ingeschrevenen daar
ook soms even hoog als het aantal niet-stemmers onder de ingeschrevenen (p. 74).
Degenen die niet stemmen omdat zij niet waren ingeschreven,
zullen in een aantal gevallen inderdaad aanzienlijke moeite
hebben moeten nemen om zich te laten inschrijven. Voor de
meesten hunner zullen echter de nadelen van het (inschrijven
en) stemmen op zichzelf wellicht niet zo groot zijn geweest,

maar wel groter dan de voordelen die men er in zag. Wanneer
er geen sprake is van overmacht waardoor men eenvoudig niet
kon stemmen, is het wel of niet-stemmen in principe een kwestie van baten en kosten, al zullen velen niet aan de overwe-

ging daarvan toekomen en uit een ondoordachte gewoonte of een
beginsel handelan.. Doch zelfs deze kunnen oorspronkelijk
voortkomen uit overwegingen van baten en kosten van het stemmen-

In de meeste westerse landen spelen de kosten van het stemmen
in de meeste gevallen nauwelijks een rol, men behoeft slechts

de geringe moeite te nemen om op een bepaalde dag op een bepaalde plaats, waarover men thuis wordt ingelicht, gedurende
twee minuten een eenvoudige handeling te verrichten. De daarbij uit te brengen keuze kan overigens wel enig nadenken hebben gekost. Naarmate de verwachte baten van het stemmen groter

geschat worden zal men zich nog de moeite getroosten van het
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inwinnen van informatie en het voeren van enige diskussie.

Het probleem is dus waarschijnlijk niet zozeer gelegen aan de
kostenzijde van de balans maar aan de batenzijde. Door velerlei oorzaken kunnen de verwachte baten gering zijn, zo gering
zelfs dat zij de kleine moeite van het gaan stemmen niet waard
zijn. Men vervreemdt dan van het stemmen, men interesseert
zich niet voor de uitoefening van de kiezersrol. Deze (oorza-

ken van de) geringe baten zijn door ons uitvoerig beschreven
in de beide voorgaande paragrafen, in termen van doelloosheid,

machteloosheid en normloosheid. Met name het weinig belang
hechten aan politiek of aan invloed daarop, het te onduidelijk
zijn van die politiek, de mening weinig invloed te kunnen uitoefenen door het stemmen of de ontevredenheid over de konkrete
resultaten van die invloed, zijn, zoals wij zagen, in de literatuur gesignaleerd als *lemehten van een negatieve kijk van de
kiezer op het stemmen. Een gedifferentieerd geheel van atti-

tudes dus, welke alle betekenen dat de verwachte baten gering
zijn.

Er zijn kiezers bij wie deze attitudes weinig voorkomen, en
voor wie iedere verkiezing slechts een zo rationeel mogelijk
afwegen betekent van de verschillende 'output'-pakketten welke door de verschillende partijen worden aangeboden. Slechts
wanneer deze ongeveer aan elkaar gelijk zijn, is er voor hen
geen reden tot invloed uitoefenen. Zij ervaren dan evaluatieve
doelloosheid. Kognitieve doelloosheid bestaat voor hen niet,
omdat zij bij onduidelijkheden informatie inwinnen. Achievement-

machteloosheid bestaat voor hen alleen wanneer de verkiezing
een 'foregone conclusion' in zich bergt, wanneer het bij voorbaat vrij zeker is welke partijen er aan de macht zullen komen.
Een gevoel van success -machteloosheid kan bij hen evenzeer
voorkomen als bij iedere andere kiezer, omdat dit wordt bepaald door de kwaliteit van het beleid in de ogen van de kie-

zer. Al met al is het stemmen voor dergelijke model-kiezers een
rekensommetje dat slechts in uitzonderingsgevallen uitvalt in
een beredeneerd niet-stemmen. Het is deze model-kiezer die een
assumptie vormt van de gedachtengang van Downs in zijn 'economic theory of democracy' (zie bijvoorbeeld pp. 6-8, 49, 50,
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271, 272). Voor ons is deze ongeschikt omdat wij het oog heb-

ben op alle soorten kiezers en niet-kiezers, voor wie de verschillende oorzaken van elektorale ali@natie (door geringe
baten) wellicht reoler zijn dan het nuchtere rekensommetje
(netto-totaal van baten bij bepaald stemgedrag). In sommige

gevallen, zoals bij stemmingen in het parlement, is Down's
1)
gedachtengang waarschijnlijk beter geschikt.

Niet-stemmen in samenhang met komponenten van elektorale alionatie; empirisch onderzoek

In het empirisch onderzoek vinden we vele bevestigingen van

de betekenis van de diverse komponenten van elektorale alionatie voor het niet-stemmen. De betekenis van kognitieve doelloosheid wordt behandeld door drie auteurs. Girod meent dat
een aantal niet-stemmers blijkens diepte-interviews vooral met

de vraag ziet 'Comment d6cider de probl&mes dont nous ne savons
rien?' (p. 353). In een onderzoek van het I.T.P. in Nederland
bleek dat blanko-stemmers (niet stemmen was toen nog strafbaar)
meer dan de stemmers op enige partij van mening waren dat de
politieke partijen te onduidelijk zijn in hun bedoelingen (p.
23). Ook Van Putten vermeldt een sterke samenhang tussen niet-

stemmen en de moeilijkheid om een keus te maken tussen de partijen (p. 8).

Deze zelfde drie bronnen geven ook indikaties over de samenhang
2)
tussen evaluatieve doelloosheid en niet-stemmen.
Girod, op-

nieuw puttend uit zijn diepte-interviews, noemt als oorzaken
van niet-stemmen een beperkte belangstellingssfeer, voortspruitend uit persoonlijke en sociologische elementen (p. 355). Het
onderzoek door het I.T.P. toont aan dat blanko-stemmers meer
dan degenen die op een partij stemmen van mening zijn dat er
1) Ook Kelley c.s. werden door Downs geinspireerd bij hun reeds
gereleveerde artikel inzake de soms hoge kosten van het stemmen
als gevolg van het stelsel van registratie van kiezers.
2) In vele andere onderzoekingen wreekt zich het gebruik van samengestelde schalen, zoals voor 'involvement', 'interest', 'disaffection' of 'ontevredenheid', waarin deze komponent wel is
opgenomen, maar in zijn afzonderlijk effekt niet gekontroleerd
kan worden.
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tussen de grote partijen geen verschillen bestaan (p. 23) .

Het door Van Putten geciteerde onderzoek toonde een sterke
samenhang tussen het niet-stemmen enerzijds en het weinig waarde toekennen aan verkiezingen en politiek anderzijds (p. 8).

Goldthorpe c.s. tonen voorts gegevens (p. 69, kursieve regels
in tabellen) waaruit blijkt dat de weinige arbeiders die onder
'cross-pressures' staan, meer de neiging vertonen om niet te
stemmen dan anderen.

Ten aanzien van achievement-machteloosheid kunnen we afgaan
op korrelaties van 'political efficacy' (hoewel geen al te zuivere schaal hiervoor) met niet-stemmen (Campbell c.s., 1954,
p. 190) en van 'political effectiveness' met niet-stemmen
(Douvan, p. 124), opnieuw aangevuld met een indikatie door het
onderzoek van het I.T.P., waarin blanko-stemmers het vaakst

van mening waren dat de politieke leiders geen acht slaan op
de mening van de kiezer.
Van het verband tussen success -machteloosheid en niet-stemmen
zijn er twee enigszins bruikbare verifikaties. 'System-dissatisfaction', gemeten met de desbetreffende schaal van Di Palma,
welke zuivere success -machteloosheid weergeeft, hing in vier

landen in eerste instantie negatief samen met politieke participatie (een indeks waarvan ook het stemmen deel uitmaakte).
Na konstant houden van onder meer het gevoel van politieke doel-

loosheid ('system proximity') en achievement-machteloosheid
('political efficacy') verdween deze samenhang echter (1969,

pp. 271-273). De door ons gezochte samenhang bleek dus slechts
indirekt van aard, waarbij echter moet worden opgemerkt dat
het niet-stemmen hierbij niet op zichzelf was gemeten. Kitt en
Gleicher konstateerden voorts in het materiaal van de 'Elmirastudy' (Berelson c.s., 'Voting') dat ontevredenheid met het

plaatselijke leven zelfs bij konstant houden van SES samenhing met niet-stemmen (p. 409). Hoewel bedoelde ontevredenheid
niet duidelijk politiek van aard was, zien wij hier toch een
zekere ondersteuning in van het door ons gezocht verband.
Het hiervoor besproken onderzoek geeft aanleiding tot de kon-

klusie dat niet-stemmen samenhangt met het onduidelijk zowel
als het onbelangrijk vinden van de politiek (kognitieve, res-
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pektievelijk evaluatieve doelloosheid\ en het gevoelen van
een tekort aan invloed op de politiek achievement-machteloos(

heid). Wat betreft

success -machteloosheid is de basis voor

een konklusie nog te wankel.
Naast rechtstreekse verifikaties van de verbanden tussen de
diverse alionatiekomponenten en het niet-stemmen, vinden we

in de literatuur ook nog relaties van het niet-stemmen met
sociaal-demografische variabelen, welke eerder reeds een sa-

menhang bleken te hebben met gevoelens van doelloosheid of
machteloosheid. Voorzover dit het geval is betekent dit een
indirekte bevestiging van het rechtstreekse verband en voorzo-

ver deze samenhangen tegenstrijdig zijn, vormen zij een indirekte ontkenning ervan of een aanwijzing voor komplikaties.
in de vorige paragraaf verband bleek
Zoals een geringe SES
te houden met evaluatieve en kognitieve doelloosheid, zowel
als met achievement- en success-machteloosheid, zo blijkt zij
ook samen te hangen met niet-stemmen (Campbell c.s., 1 954,
p. 70; Lipset, Political Man, p. 182; R&mond, p. 82; Steiner,

Campbell, p. 9; Diederich, pp. 91, 97, 102. Ook voor de
afzonderlijke bestanddelen van de S.E.S. vinden we deze samen-

p.

26;

hang, zowel met geringe opleiding (Connely en Field, p. 179;
Lane, 1959, p. 52; McDill en Ridley; Campbell c.s., 1954, p.
70; 1960, p. 495; Lipset, Political Man, p. 182), laag beroeps-

nivo (Connely en Field, p. 180; Lane, 1959, p. 52) alsobk gering inkomen (Lane, 1959, pp. 52, 261; Hastings, 1956, p. 305).
De enige uitzonderingen op de samenhang van een geringe S.E.S.
en niet-stemmen, zijn die genoemd door Stoetzel, die tot de konklusie komt dat in Frankrijk juist de kiezers in de hogere be-

roepen en met betere opleidingen het minst ter stembus gaan
(p. 107), en Moerkerk die voor Amsterdam konstateert dat de
kiezers in de zogenaamde betere buurten minder stemmen dan die
in andere buurten (p. 219). In dit laatste geval kan de mobiliteit van de bevolking in de betere buurten groter zijn. Op de
betekenis van deze variabele komen we aanstonds nog terug.

Ook vrouwelijk geslacht bleek in de vorige paragraaf samen te
hangen met evaluatieve doelloosheid en achievement-machteloosheid, terwijl nu voorts blijkt dat vrouwen vaker van de stembus
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wegblijven dan mannen (Campbell c.s., 1954, p. 70; 1960, p.
495; Lipset, Political Man, p. 182; Stoetzel, p. 106; Campbell,

p. 9; Connely en Field, p. 180; Lane, 1959, p. 52). Dogan konstateerde met Narbonne voor Frankrijk hetzelfde (p. 25) maar
kwam voor Italio tot de konklusie dat de vrouwen er juist meer
dan de mannen gingen stemmen (p. 149). Milne konstateerde voor
Nieuw-Zeeland dat vrouwen nauwelijks minder stemmen dan mannen
(p. 64). Nationaal-kulturele omstandigheden spelen dus kennelijk een rol in dit verband.

Er zijn aanwijzingen dat andere persoonlijke variabelen eveneens van betekenis zijn voor het verband tussen vrouwelijk geslacht en niet-stemmen. Zo komen Allardt en Bruun tot de vast-

stelling voor Finland dat vrouwen weliswaar minder vaak stemmen
dan mannen, maar dat dit verschil verdwijnt bij konstant houden
van de burgerlijke staat. De gehuwde levensstaat draagt, bij

konstant houden van geslacht, wel aanzienlijk bij tot het gaan
stemmen. Ook Milne (p. 67) en Lipset (Political Man, p. 182)
konstateerden dat gehuwden meer stemmen dan ongehuwden. Interessant is voorts dat Lazarsfeld c.s. (p. 48) tot de konklusie komen dat vrouwen vooral minder stemmen dan mannen wanneer zij
weinig interesse hebben voor de verkiezingen, terwijl W. Miller
opmerkt dat met name van de ouders met jonge kinderen de vrouwen
minder stemmen dan mannen.

Wanneer we deze bevindingen ten aanzien van geslacht, burgerlijke
staat en gezinsfase kombineren, moeten we konstateren dat vrouwen met kleine kinderen en ongehuwde mannen en vrouwen minder
dan anderen gaan stemmen, hetgeen veroorzaakt zou kunnen worden
doordat dergelijke personen vanwege hun levenssituatie weinig
interesse kunnen opbrengen voor de politiek, deze onbelangrijk
vinden. Dit laatste ligt overigens in de lijn van de eerder gegeven interpretatie van de samenhang tussen geslacht en politieke interesse. Daar komt nu echter bij dat desinteresse bij
vrouwen wellicht gemakkelijker wordt gevolgd door niet-stemmen

dan bij mannen. Mannen zouden dan niet zozeer de weg kiezen
van retreatisme, maar die van ritualisme, innovatie of rebellie.
Lazarsfeld c.s. houden het op ritualisme, een man staat volgens
hen onder grotere sociale druk om ondanks desinteresse naar de
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stembus te gaan (p. 49). Op deze kwestie van sociale druk komen wij nog nader terug.

In de vorige paragraaf is waarschijnlijk gemaakt dat een jeug-

dige leeftijd leidt tot evaluatieve doelloosheid ten aanzien
van het stemmen. We vinden echter dat zowel ouderen als jongeren minder vaak ter stembus gaan dan mensen van middelbare
leeftijd (Campbell, p. 9; Diederich, pp. 44, 97, 166, 200;
R&mond, p. 80; Lipset, Political Man, p. 182; Stoetzel, p. 107).
Sommige onderzoekingen konstateren slechts een geringere deel-

name aan stemmingen door jongeren (Steiner, pp. 26, 34). Uit
de tabellen van Campbell c.s. (1954, p. 70) blijkt voor 1948
dat ouderen zowel als jongeren in mindere mate stemmen, en voor
1952 dat alleen jongeren minder vaak stemmen dan personen van

middelbare leeftijd. Dogan en Narbonne vermelden dat mannelijke
jongeren en vrouwelijke bejaarden relatief weinig gaan stemmen.

Het lijdt dus weinig twijfel dat jongeren weinig gaan stemmen,
al kan dit vooral gelden voor het mannelijk geslacht. Twijfel

is wel mogelijk of ouderen minder stemmen. Enige malen blijkt
dit niet gekonstateerd te kunnen worden, eenmaal blijkt het
slechts voor vrouwen te gelden. Campbell c.s. (1960, pp. 494,
495) zowel als Glenn en Grimes geven in deze enige klaarheid.
Beide onderzoekingen leidden in eerste instantie tot de konklusie dat ouderen zowel als jongeren relatief weinig naar de stembus gaan. In beide gevallen bleek echter na het konstant houden

van opleiding en geslacht, het minder stemmen door ouderen te
zijn opgeheven. Slechts doordat onder de bejaarden relatief veel

vrouwen voorkomen en veel personen met geringe opleiding, stemt
deze kategorie als totaal minder dan de mensen van middelbare
leeftijd.

Een geringe urbanisatiegraad bleek in de vorige paragraaf samen te hangen met kognitieve doelloosheid ten aanzien van het
stemmen. Voorts blijkt nu dat het niet-stemmen samenhangt met

een geringe urbanisatiegraad (Campbell c.s., 1954, p. 70; Lipset, Political Man, p. 182; Lane, 1959, p. 52; Connely en Field,

p. 180; Diederich, pp. 49, 97; Goguel, p. 69). Goguel merkt daarbij op dat dit niet geldt wanneer de

kerkelijke overheidj met

I.
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name in sommige delen van het franse platteland, haar gelovigen
wijst op een morele verplichting om te gaan stemmen. Dit laatste verschijnsel is een mogelijke oorzaak van het door Stoetzel
gekonstateerde feit dat in de franse steden minder wordt gestemd dan op het platteland (p. 107).
Alles bijeengenomen is duidelijk dat dezelfde variabelen welke
in de vorige paragraaf bleken samen te hangen met elektorale
doelloosheid of machteloosheid, nu ook tot niet-stemmen leiden,

zij het soms onder bepaalde voorwaarden of met bepaalde modifi-

katies. Dit betekent een ekstra ondersteuning van onze eerder
in deze paragraaf getrokken konklusies inzake de samenhang van
deze alionatiekomponenten met het niet-stemmen. Voorts is er
aanleiding tot verfijning van een der konklusies uit de vorige
paragraaf. Het onbelangrijk vinden van politiek (evaluatieve
doelloosheid) komt meer voor bij vrouwen met kleine kinderen
dan bij andere personen. Tenslotte is er ook aanleiding tot een
aanvulling op de bedoelde konklusies. Het onbelangrijk vinden

van politiek komt meer voor bij ongehuwden dan bij gehuwden.

In diverse onderzoekingen is gebleken dat geografische mobiliteit samenhangt met niet-stemmen (Allardt en Bruun, p. 75;
Diederich, pp.

91, 166;Birch,1950,p.82;Steiner, p. 26). Het is

interessant om te zien dat de geringere deelneming aan verkiezingen in de betere buurten in Amsterdam (Moerkerk, p. 219)
zijn parallel vindt in de geringere deelneming in de 'betteroff towns' in Groot-Brittanrid .Dit laatste nu blijkt volgens

Birch te herleiden tot een grotere mobiliteit van de bevolking,
zoals wij ook veronderstelden voor de betere buurten in Amster-

dam. Het effekt van deze mobiliteit op het stemmen is voor verschillende uitleg vatbaar. Deels betekent grotere mobiliteit

een groter aantal mensen die na verhuizing niet meer tijdig
als kiezer worden geregistreerd en daarom niet kunnen stemmen.

Voor een ander deel gaat het om een minder goed ingespeeld zijn
op de plaatselijke verhoudingen. 1) Allardt en Bruun zien er
vooral een situatie van 'cross-pressures' in, welke de verschil1) Steiner heeft het over lokale politiek,en het onderzoek van
Birch betreft een elektoraal systeem met een distriktenstelsel.
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lende elektorale alternatieven elk hun eigen (on-)aantrekkelijkheid geven, hetgeen tot evaluatieve doelloosheid leidt;
het aanwenden van invloed door te stemmen is dan relatief on-

belangrijk. Als verklaring van de samenhang tussen niet-stemmen
en geografische mobiliteit moeten we dan tot de konklusie komen
dat het onbelangrijk vinden van de verschillen tussen de elektorale keuzemogelijkheden (evaluatieve doelloosheid) samenhangt met geografische mobiliteit.

Stemmen uit plichtsbesef

De zojuist besproken samenhang tussen geografische mobiliteit
en niet-stemmen is mogelijk mede te verklaren als een samenhang tussen sociale integratie en politieke integratie. We ko-

men daarmee op een enige malen ter bespreking uitgesteld onderwerp, namelijk dat van sociale druk. Het lidmaatschap van een
sociaal systeem, zoals een plaatselijke samenleving, de maatschappij of het politiek systeem, betekent onder meer het onderhevig zijn aan een aantal sankties ten aanzien van bepaalde
gedragingen (sociale dwang), en tevens een daarmee verbonden
leer- en internaliseringsproces (sociale beinvloeding). Sociale druk ofwel sociale kontr6le omvat zowel eerstgenoemde sociale dwang alsook sociale beinvloeding. Dwang betekent een
rechtstreekse strukturele integratie; sociale beinvloeding een
indirekte strukturele integratie, vooral via kulturele en
psychische integratie. Beide facetten van sociale kontr6le heb-

ben elk hun eigen funktie voor de relatie tussen elektorale
alionatie en niet-stemmen.
Sociale dwang kan voorkomen dat elektorale alionatie wordt gemanifesteerd in niet-stemmen, en leidt tot ritualistisch stem-

men. Daarbij kan gedacht worden aan een boete op het niet verschijnen aan de stembus (zoals tot 1970 in Nederland) maar ook
aan het oog van de pastoor in bepaalde gebieden in Frankrijk.

Zo noemt Diederich een reeks franse konstateringen van grotere

deelname aan verkiezingen in streken met sterke religieuze bin-

dingen. Interveniorende variabele was daarbij de aanpporing
van kerkelijke zijde om te gaan stemmen. In Bretagne, waar de
religieuze binding niet gepaard gaat met sterk gezag van de
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geestelijkheid, was de deelneming aan de stembus niet bizonder
groot.

Van grotere betekenis voor het stemgedrag moet echter de sociale beinvloeding worden geacht, welke elektorale alionatie voorkomt of opheft door wijziging van de perceptie van de kiezersrol. Doeleinden van de wat ruimere politieke rol of van de maatschappelijke rol worden daarbij betrokken op de kiezersrol. Het
doel van de politieke rol van burger (welke de rol van kiezer

omvat) hebben wij geformuleerd als het leveren van een bijdrage
aan het funktioneren van het politiek systeem. Voor een aantal
mensen nu blijkt deze in die zin gepercipieerde kiezersrol (dus
afgezien van het eigenlijke doel daarvan, bestaande uit het beinvloeden van de hoofdlijnen van de politiek) alsnog akseptabel
te zijn, de moeite waard te zijn.
Downs kalkuleert deze (bijkomende) ekstrinsieke satisfaktie van
het stemmen in zijn model in als 'long run participation value'.
Hij stelt 'Although the benefits each citizen derives from li-

ving in a democracy actually accrue to him continuously over
time, he can view them as a capital sum which pays interest at
each election'...'democracy is in one sense a reward for voting'
(p. 270). Zo konstateren ook Hartenstein en Schubert dat voor

sommige mensen het stemmen de moeite waard is als een kontra-

prestatie voor het leven als burger in de staat. Minder in termen van baten en lasten gezien is de reden om te gaan stemmen
van anderen, die in het stemmen een demonstratie zien van hun de-

mokratische volwassenheid (p. 40). De achtergrond daarvan wordt
echter evenzeer gevormd door de waarde van het behoud van het
vigerende politiek systeem, waarvoor men dan mede verantwoordelijkheid wil tonen. Deze 'civic' of 'political' 'responsibility' hebben Campbell c.s. trachten te meten in hun schaal

voor 'citizen duty' (1954, p. 194; 1960, p. 106). 'It is the
feeling that oneself and others ought to participate in the
political process, regardless of whether such political activity is seen as worth while or efficacious' (1954, p. 194).

Stokes ziet de normen van deze burgerplicht als 'part of the
ethos of liberal democracy' (p. 390). Hij onderscheidt dergelijke 'normative' naast de 'instrumental' en de 'expressive
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reasons' van politieke participatie.

Zoals gezegd kan bijvoorbeeld ook het doel van de maatschap-

pelijke rol op de elektorale rol betrokken worden en deze een
ekstra bron van satisfaktie geven, waardoor men zich er alsnog mee kan verenigen. Zo noemt Von Freyhold naast een demokratisch plichtsbesef ook de mogelijkheid van een 'psycholo-

gische Tendenz zur "Bruderhorde" ' als bijdrage tot politieke
interesse. Behalve enigerlei 'sense of obligation' komen we
ook de behoefte aan 'conformity' (Parsons en Shils, p. 144)

tegen, en wel bij Rose en Mossawir. 'The sense of duty (to
vote) may...be reinforced...by...social pressures, e.g. ....
a sense of social solidarity, making it important to vote if

one's family, friends and fellow workers are voting' (pp. 188,
189).

Hoewel 'citizen duty' juist die mensen alsnog kan doen inte-

greren in hun kiezersrol, die daar op zichzelf geen belang in
stellen, blijken bij empirisch onderzoek degenen die het minst
problemen hebben met het eigenlijke doel van de elektorale rol
en de bereikbaarheid daarvan, tevens de sterkste 'citizen-duty'gevoelens te hebben, altans volgens de 'citizen-duty'-schaal

van Campbell c.s. en die van Almond en Verba. Laatstgenoemde
schaal heeft echter niet specifiek betrekking op het stemmen,
en eerstgenoemde, zoals eerder opgemerkt, niet zuiver op plichtsbesef. Wat nu de samenhangen met andere variabelen aangaat,
de schaal van Campbell c.s. wees op een sterker gevoel van 'citizen-duty' bij meer onderwijs, bij een hogere SES en bij
een hogere urbanisatiegraad (1954, p. 197). De schaal van Almond en Verba korreleerde eveneens positief met onderwijs (p.
133) en met SES
(Nie c.s., p. 825). Aangezien dit samenhang-

en zijn met variabelen, welke in dezelfde richting korreleerden
met schalen als 'political efficacy' en 'political competence'
is het niet verwonderlijk dat 'citizen duty' ook met deze laatste schaal positief korreleerde (Almond en Verba, p. 206; zie
ook Nie c.s., p. 825).

Evenals dat met 'political efficacy' het geval was, bleek ook
'citizen duty' positief te korreleren met het stemmen, bij konstant houden van een aantal sociaal-demografische variabelen
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(Campbell c.s., 1954,p.199; 1960,p.106). Gezien de overeenkom-

stige sociaal-demografische korrelaten van beide schalen,
zou het interessant zijn te weten in hoeverre beider effekt

op het gaan stemmen onafhankelijk is van elkaar. Wij hebben
daarover helaas niet meer kunnen vinden dan de bewering (waarschijnlijk op analyse berustend) van Campbell c.s., dat alle
onderdelen van hun schaal voor 'political involvement' (waar-

toe beide behoren) een eigen bijdrage leveren tot het gaan
stemmen (1960, p. 106).
Een en ander geeft geen aanleiding tot konklusies aangaande
het gaan stemmen uit plichtsbesef ondanks bepaalde tekorter-

varingen met de elektorale rol. Wel is in deze paragraaf aanleiding gegeven tot de konklusie dat bewoners van het platteland onafhankelijk van komponenten van elektorale alionatie
meer ter stembus gaan dan stedelingen. Hetzelfde geldt voor

mannen in vergelijking met vrouwen.

Hypotesen voor verder onderzoek

Deze en de eerder in deze paragraaf getrokken konklusies zullen we vervolgens omzetten in hypotesen voor nader onderzoek.
Elektorale doelloosheid, zowel van evaluatieve als van kognitieve aard, en elektorale achievement-machteloosheid hangen

samen met het vrijwillig wegblijven van de stembus.
Elektorale evaluatieve doelloosheid ofwel het onbelangrijk
vinden van het parlement en het partijstelsel, is relatief
sterk aanwezig bij vrouwen met kleine kinderen, bij ongehuw-

den en bij personen met een relatief grote geografische mobiliteit.

Plattelanders gaan onafhankelijk van elektorale alienatiekomponenten meer ter stembus dan stedelingen.

Mannen gaan onafhankelijk van elektorale alionatiekomponenten
meer ter stembus dan vrouwen.

t

- 229 -

Paragraaf

2

Politieke oppositie als reaktie op elektorale
alionatie

Innovatie en rebellie van de kiezer

Zoals aan het begin van de vorige paragraaf werd gesteld, is
niet-stemmen wel de meest eenvoudige maar niet de enig mogelijke reaktie op elektorale ali&natie. We hebben intussen
reeds een ritualistische reaktie gezien in het geval van so-

ciale dwang, en ook een reaktie van 'aanpassing' aan sociale
beinvloeding, waarbij plichtsgevoel elektorale alionatie voor-

komt of opheft. Behalve deze autoplastische reakties zijn nog
enige alloplastische reakties mogelijk, namelijk de innovatie
en de rebellie. Hierbij heeft men op grond van elektorale ali6natie in eerste instantie eveneens de neiging om af te zien
van het uitoefenen van invloed op de politiek via de bestaande
elektorale procedures en dus niet te gaan stemmen. Zoals we nog
zullen zien, is het echter mogelijk dat men in tweede instantie
toch op een bepaald type van partij gaat stemmen.
In het geval van innovatie zoekt men alternatieve invloedska-

nalen, omdat men wel invloed wenst op de hoofdlijnen der politiek (men ervaart geen doelloosheid), maar meent te weinig in-

vloed te hebben (achievement-machteloosheid), al dan niet op
grond van ontevredenheid met het regeringsbeleid (successmachteloosheid), of omdat men de elektorale procedures op zichzelf onduidelijk of onaanvaardbaar vindt (normloosheid). Naar-

gelang deze verschillende achtergronden van innovatie, zijn
gedigende alternatieve invloedskanalen mogelijk, zodat een diversiteit van verschijnselen tot de noemer van elektorale innovatie is te herleiden. Zowel het persoonlijk beInvloeden van
parlementsleden of ambtenaren, als het voeren van buitenparlementaire oppositie door middel van demonstraties en andere (al
dan niet legitieme) akties zijn hiertoe te rekenen. Ingeval van
elektorale machteloosheid is het bovendien mogelijk om te stem-

men op een (nieuwe) partij welke alsnog een mogelijkheid schijnt
te bieden t6t meer invloed als kiezer of tot een beter politiek
resultaat als gevolg daarvan. Ingeval van normloosheid is het
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evenzo mogelijk te stemmen op een partij waarvan men meent
dat ze kansen biedt op zodanige wij2iging der elektorale procedures dat ze voldoende duidelijk of akseptabel worden.
In het geval van rebellie wordt van invloed op de hoofdlijnen

der politiek afgezien, omdat men elektorale doelloosheid er-

vaart, doordat de politiek in het vigerende politieke systeem
onduidelijk of onbelangrijk is of omdat invloed via welk elektoraal
systeem dan ook, onbegrijpelijk of onaanvaardbaar voor."

komt. Men streeft naar vervanging van het bestaande politiek
systeem door een ander politiek systeem, waarin een ander type
van politiek wordt bedreven of waarin invloed niet via verkiezingen plaatsvindt. We kunnen daarbij vanuit de huidige westerse situatie denken aan een systeem dat niet demokratisch lS
(bijvoorbeeld een strikte monarchie) of dat de demokratie op

een andere dan de bestaande wijze gestalte geeft (bijvoorbeeld
het jougo-slavische type).
In niet-westerse of meer historische situaties is juist het
ontbreken van demokratie aanleiding tot rebellie. Het totaal

afwijzen van een ondemokratisch systeem en van de rol van onderdaan in een dergelijk systeem was juist een kern-element in
de rebelse geneigdheid van Marx en van Paine (zie Nursey-Bray).
Een demokratisch systeem zonder uitbuiting (Marx) of met maksimale vrijheid (Paine) funktioneerde daarbij als alternatief
systeem.

1)

Pogingen om systeem-wijzigingen door te voeren kunnen bestaan
uit het aanwenden van illegitieme middelen, vari@rend van sa-

botage-aktiviteiten tot komplete revoluties, en van legitieme
middelen, variorend van buitenparlementaire oppositie en het
toetreden tot een 'beweging', tot het stemmen op een partij die

men als anti-systeem-partij ziet. Deze legitieme middelen zijn

weliswaar toegestaan, maar daarvan kan alleen het stemmen op een
anti-systeem-partij op legitieme wijze leiden tot het feltelijk
vervangen van het bestaande politiek systeem door een ander.
Het is als het ware de opheffingsklausule in het laatste artikel van de statuten van een demokratie. De overige legitieme

1' Paine gebruikt daarbij in tegenstelling tot Marx het begrip
vervreemding slechts impliciet.

- 231 -

anti-systeem-aktiviteiten kunnen slechts een voorbereiding
zijn op het gebruik van illegitieme middelen, of een ondersteuning bieden aan de aktiviteiten van anti-systeem-partijen
(onder andere door propaganda), of (mede) een funktie vervullen voor het opvangen van andere dan elektorale alionatie.

Daarbij is onder meer te denken aan massabewegingen welke niet
slechts politieke en andere protesten tot uiting brengen maar
ook een toevluchtsoord kunnen vormen voor maatschappelijk gealidneerden.
Stemmen op een partij die men als anti-systeem-partij ziet
heeft daarom vaak niet slechts elektorale en politieke alionatie als achtergrond, maar bovendien maatschappelijke ali8natie.
De elektorale alionatie waarop dit stemgedrag eventueel steunt

kan bovendien zelf het produkt zijn van maatschappelijke ali6natie, zoals we eerder hebben gekonstateerd. Een partij waar-

op als anti-systeem-partij wordt gestemd, dus op grond van
elektorale doelloosheid, kan voorts tegelijkertijd nog worden
gezien als partij die een oplossing biedt voor elektorale machteloosheid of normloosheid. De innovator en de rebel zijn dan
'bien Otonn&s de se trouver ensemble'. 13
Het is wel mogelijk iets te zeggen over de soort partijen waarop de rebel eventueel nog zal stemmen, maar omgekeerd is niet
te zeggen of men bij dergelijke partijen met een anti-systeemimage, rebellen dan wel innovatoren zal aantreffen of zelfs
elektoraal niet-geali@neerden.

Na deze voorlopige gedachten over de innovatie en de rebellie
als reakties op elektorale ali@natie, zullen we trachten deze
aan de hand van de literatuur wat meer te specificeren. Levin
stelt dat 'feelings of political alienation may be expressed
through rational activism, withdrawal, projection or identification with a charismatic leader' (p. 66).
1) Overigens kunnen

2)

Het eerstge-

beiden elkaar ook tegien het lij f lopen bij

buitenparlementaire politieke aktiviteiten, waarmee elk van
beiden zijn eigen bedoeling heeft.
2) Dezelfde drie alternatieven vinden we ook bij Levy. 'Systemic
punishment' (een multi-dimensioneel concept dat alle negatieve
politieke ervaringen van het subjekt betreft, en dus is te vergelijken met de gezamenlijke komponenten van politieke alionatie
welke wij hebben onderscheiden), leidt volgens Levy ofwel tot
'protest or revolution', ofwel tot 'withdrawal' (ook 'alienation'
genoemd) ofwel tot 'identification with authority'. Beide laatste
alternatieven klasseert hij als verdedigingsmechanismen tegenover
het meer aktieve en rationale eerstgenoemde alternatief.
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noemde alternatief ('rational activism') 'may occur within
existing political institutions or it may be directed toward
the creation of a new set of political institutions'. Het
laatstgenoemde alternatief ('projection or identification')
is irrationeel van aard. De alionatie leidt daar tot regres-

sief gedrag zoals projektie en daaruitvolgende samenzweringen
en identifikatie met een leider. De mate van alionatie is
hierbij volgens Levin waarschijnlijk groter dan bij het ratio-

neel aktivisme. De sterkere mate van onbehagen die er aan ten
grondslag ligt brengt eerder verblinding teweeg ten aanzien
van de oorzaken ervan. Wij zouden uit een en ander willen konkluderen dat innovatie (wijzigingen binnen het systeem) rationeel van aard neigt te zijn, terwijl rebellie naast een rationele ook een irrationele variant kent, welke laatste vooral

bij sterke alionatie zal voorkomen. Vooral bij het stemmen op
anti-systeem-partijen zullen we dan de sterk elektoraal gealioneerden kunnen verwachten, wier gevoelens van doelloosheid ten

aanzien van het stemmen mogelijk mede een reaktie vormen op
sterke gevoelens van machteloosheid of normloosheid.
Wat betreft de rationele vormen van innovatie en rebellie vallen nog een aantal nuancerende onderscheidingen te maken. Van
der Land maakt onderscheid tussen rebellie enerzijds als anti-

regime-aktiviteit, en oppositie en protest anderzijds, welke
zich richten tegen de regering of het regeringsbeleid (waar-

onder ook wettelijke regelingen vallen, naar wij vermoeden in-

klusief de kieswet). Protest onderscheidt zich dan volgens Van
der Land van oppositie door vrijmoedig gebruik te maken van illegitieme middelen en zich niet op het gehele beleid maar slechts
op onderdelen daarvan te richten. Daar met oppositie kennelijk
wordt bedoeld de parlementaire oppositie, omvat protest dus de
buitenparlementaire oppositie als geheel, al dan niet gebruik
makend van legitieme middelen, aan de andere zijde afgegrensd

door de rebellie (pp. 143-144). Van Putten beperkt de kategorie
protest echter uitdrukkelijk tot het gebruik maken van illegitieme middelen .en noemt het gebruik maken van legitieme middelen
het terrein van de buitenparlementaire oppositie (pp. 4-5).

Door kombinatie van de onderscheidingen van beide auteurs ont-
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staan vier elkaar uitsluitende kategorie6n (gebaseerd op drie

dimensies), welke tesamen het gehele veld van innovatie en
rebellie bestrijken. De meest fundamentele vorm van oppositie
is die van de rebellie, welke gericht is op vervanging van het
politiek systeem door iets anders. Minder fundamenteel, maar
evenzeer illegitiem is vervolgens het protest. De buitenparlementaire oppositie onderscheidt zich hiervan weer door gebruik
te maken van legitieme middelen. De parlementaire oppositie
tenslotte is daarvan per definitie weer onderscheiden. Zelf

zouden wij als vijfde kategorie de anti-systeem oppositie in
het parlement dan nog willen onderscheiden van de overige parlementaire oppositie, als enige legitieme vorm van rebellie
1)
(fundamentele oppositie).
Ook Bernard komt tot een dergelijke reeks, van revolutie via
subversiviteit en (al dan niet parlementaire) legitieme oppositie tot volledige kooperatie inzake het regeringsbeleid.

Thoenes koppelt de al dan niet fundamentele oppositie aan het
2)

begrippenpaar van absolute versus relatieve vervreemding.
Fundamenteel is volgens deze auteur die oppositie die niet al-

leen fundamentele kritiek uit, maar ook bereid is deze om te
zetten in revolutionaire aktie. Als voorbeeld noemt Thoenes
het kommunisme, terwijl de sociaal-demokratische versie van het

socialisme (altans binnen het westerse kader) de eksponent
vormt van niet-fundamentele kritiek. Zoals de auteur zelf zegt
zijn hiertussen vele overgangsvormen (pp. 43-45), waarbij wij
wederom denken aan de anti-systeem-partijen in het parlement,
die inderdaad in eerste instantie niet verder kunnen komen dan

verbale rebellie. Deze is toegestaan; demokratie staat, ook vol-

gens Downs (p. 24, punten 6 en 7), alleen het gebruik van geweld niet toe.
Intussen lijkt de fundamentele oppositie binnen het parlement
1) Van de acht mogelijke kombinaties van de drie dimensies
(fundamenteel-niet fundamenteel; legitiem-niet legitiem; parlementair-buiten-parlementair) zijn er drie onmogelijk, namelijk een buitenparlementaire legitieme vorm van rebellie en de
(al dan niet fundamentele) illegitieme vormen van parlementaire
oppositie.
2) Zie voor zijn sociaal-strukturele definitie van vervreemding paragraaf 3 van hoofdstuk 3.
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steeds meer een kwijnend bestaan te gaan leiden. Vooral in

twee-partijen-stelsels is er ook weinig kans dat deze nog ooit
reole betekenis zal krijgen, omdat de oppositie op elk moment

de regering kan moeten vervangen. Bovendien leidt het distriktenstelsel,dat mede oorzaak kan zijn van de beperking van het

aantal partijen in het parlement, tot een geringe kans voor
nieuwe rebelse partijen om enige voet aan de grond te krijgen.
Groot-Brittanni& is hiervan wel het schoolvoorbeeld. De oppo-

sitie dient er dan ook zuiver ter aanvulling van de regering
(zie Jennings, pp. 174-176, 520-532). Regering en oppositie

proberen elkaar weliswaar de loef af te steken, maar men staat
elkaar intussen bij, door ekstra aandacht te geven aan het kontakt met de bevolking, wanneer men niet aan de beurt is om te
regeren. Ook Birch ziet weinig negatieve oppositie in het britse parlement, alleen een sport 'to give the government enough
rope to hang itself' (1960, p. 25).

Doch ook buiten Groot-Brittannid uit zich de groeiende konsensus der bevolking inzake de hoofdlijnen der politiek door ver-

mindering van de anti-systeem oppositie in het parlement. Tegelijk met het artikel van Lane waarin empirische indikaties
voor deze groeiende konsensus werden gekonstateerd, verscheen

de studie over de westerse parlementaire opposities, waarin
Dahl (als redakteur) in het algemeen stelt dat 'the tendency
for opinions and beliefs to converge will probably continue.
The center will then continue to dominate political life, and

dissenters will continue to be frustrated and alienated' (p.
XII).

1)

Volgens Di Palma kunnen de politieke opposities tegenwoordig ook praktisch geen fundamentele alternatieven aandragen

voor het politiek systeem, met als gevolg dat in Italio zelfs

de kommunistische partij in hart en nieren trouw is aan de konstitutionele orde (1969,pp.260-261).Tegelijkertijd wijst hij op
toenemende buiten-parlementaire aktiviteiten van groepen die

meer fundamentele veranderingen in het politiek systeem voor1) Voor Nederland konstateert Daalder in dezelfde studie overigens dat de groeiende overeenstemming tussen de programma's
der voornaamste politieke partijen waarschijnlijk niet meer betekent dan een overeenstemming tussen partij-elites (p. 220);
zie voorts ook Torgerson.
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staan (p. 277).
Er zijn vanzelfsprekend nog andere onderscheidingen te maken

ten aanzien van politieke oppositie, welke echter minder relevant zijn in een kader van reakties op elektorale alionatie.
Zo onderscheiden Lipset en Rokkan nationale tegenover regio-

nale opposities, en ideologische versus belangen-opposities
(p. 10). Het gaat daarbij vooral om de inhoud van de oppositie. Dahl noemt enige faktoren naast die van ali@natie, welke

gevolgen kunnen hebben voor de struktuur van de oppositie
(Dahl c.s., P. 353), namelijk de mate van misantropie van de

burgers, hun mate van kompromis-geneigdheid en de mate waarin zij een rationalistische danwel een pragmatische benadering
van de problemen voorstaan.
Empirische onderzoekingen

Over de samenhang van de diverse vormen van politiek-oppositioneel gedrag en elektorale alidnatie treffen we in de literatuur

ook specifieke hypotesen en empirische bevindingen aan. Zoals
in hoofdstuk 4, paragraaf 2, werd gesteld, leidt een zekere mate van ontevredenheid met het regeringsbeleid normaliter tot

het stemmen op andere dan de regeringspartijen. Wanneer dit
niet helpt en gevoelens van

success - machteloosheid ten aan-

zien van de rol als kiezer ontstaat, kan dit aanleiding zijn
tot andere vormen van oppositioneel gedrag (Gamson, 1968, p.
51). Ontevredenheid met een bepaald regeringsbeleid, welke dus
nog geen elektorale success -machteloosheid en elektorale
alidnatie betekent (w61 alionatie ten opzichte van die bepaalde

regering en eventueel de partijen waarop deze steunt), wordt
in een demokratie geacht te worden opgevangen door konstruktieve diskussie en oppositie in het parlement. Zo wordt onder
meer de, vooral in de grote staten van het westeuropese kontinent, nog steeds niet overbrugde belangentegenstelling tussen
arbeiders- en middenklasse opgevangen door de legitieme oppositie en dienovereenkomstige regeringswisselingen (Dahl c.s.,
p. 360).

Wanneer echter de ontevredenheid met de 'output' niet meer
wordt geweten aan bepaalde partijen die aan het bewind zijn,
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maar aan het elektoraal systeem in het algemeen, kunnen andere
invloedskanalen worden gezocht om de gewenste 'output' te bereiken. Gamson noemt 'rioting' als een gevolg van geringe
'trust', met andere woorden illegitieme protestakties tengevolge van elektorale of politieke success - machteloosheid
(1971, pp. 51-53). Tussen deze illegitimiteit en het stemmen

op de oppositie plaatst ook Gamson de buitenparlementaire oppositie in de vorm van bijvoorbeeld 'civil rights activism',
tengevolge van een iets minder geringe 'trust'. Voorwaarde
voor deze tussenvorm van aktiviteiten is, blijkens empirische

gegevens van Gamson, wel dat men zijn politiek zelfvertrouwen
1)
nog niet heeft verloren.
Met andere woorden, de elektorale
achievement-machteloosheid mag dan wellicht verloren zijn gegaan als gevolg van success - machteloosheid, maar het geloof
in politieke invloed langs andere wegen is nog intakt, zolang
2)
Ook Surace en Seeman
deze niet ineffektief zijn gebleken.
tonen aan dat 'civil rights'-aktivisme (altans bij blanken)

gepaard gaat met zelfvertrouwen inzake het hanteren van politieke middelen (geringe politieke achievement-machteloosheid)
waaronder begrepen de 'civil rights'-aktiemiddelen.

Gamson heeft het niet ekspliciet over het effekt van gevoelens
van politieke of elektorale achievement-machteloosheid zelf.

Wanneer deze zich, al dan niet tengevolge van het gevoel van
success - machteloosheid voordoet, blijkt ze echter volgens

andere auteurs eveneens tot oppositioneel gedrag te kunnen
leiden. Horton en Thompson gebruiken de term alionatie ter aan-

duiding van deze achievement-machteloosheid en konkluderen uit
hun empirisch onderzoek van het elektoraal gedrag bij een 10-

kaal referendum: 'Both alienated and non-alienated taxpayers
1) Veel hangt daarbij af van de gehanteerde begripsomschrijvingen en meetinstrumenten inzake 'trust' en 'efficacy'. Zurcher
en Monts zijn zoals wij eerder in paragraaf 3 van hoofdstuk 4
aangaven, volgens ons gestruikeld over deze operationalisering,
toen zij Gamsons hypotesen wilden verifi@ren.
2) Van der Land maakt ons inziens een vergissing wanneer hij uit
het gevoel, weinig invloed te hebben via legitieme wegen, tot
een gering politiek zelfvertrouwen bij deelnemers aan protestakties besluit (p. 147). Het deelnemen daaraan betekent veeleer
een politiek zelfvertrouwen langs andere wegen, zoals bij Gamson bleek.
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went to the polls; however the non-alienated taxpayer voted
"yes" and the alienated taxpayer voted "no" ' (p. 491; zie
ook Thompson en Horton). Ook McDill en Ridley konstateerden
een samenhang tussen negatief stemmen bij een lokaal referendum en 'alienation', onder welke laatste dan te verstaan valt
de score op een schaal voor politieke achievement- en successmachteloosheid.

Eckhardt en Hendershot vragen zich dan terecht af wat er precies de oorzaak van is dat een geval van politieke machteloos-

heid niet zoals bij nationale verkiezingen vooral leidt tot
wegblijven van de stembus, maar tot deelneming daaraan. Zij maken duidelijk dat de gevoelens van achievement-machteloosheid
op lokaal vlak tegen de verkiezingstijd kunnen worden opgeheven,
omdat de betreffende burgers 'are able to find in their neigh-

bourhoods the social support which leads them to believe that
they and people like themselves are in the majority' (p. 467).
Het t&genstemmen in de betreffende kwestie kan vervolgens wor-

den gezien als een symbolisch protest tegen de eigenlijke politieke machteloosheid, 'very often the rallying cry of these vo-

ters is not so much concerned with the issue at hand as with
preventing an ill-defined "them" from putting "this" over on
1)

"us" ' (Thompson en Horton, p. 191).
Geheel afgezien van de door Eckhardt en Hendershot genoemde
faktor van lokale onderlinge beInvloeding van de kiezers, noemt

Templeton een referendum op zichzelf met zijn "ja" of "nee" onderwerp, in tegenstelling tot het nationale twee-partijenstelsel in de U.S.A. als een gelegenheid bij uitstek tot protest-

stemmen. Doordat bij nationale verkiezingen in de U.S.A. geen
uitingsmogelijkheden voor ontevredenheid bestaan, is bij poli-

tiek machtelozen geen bepaalde voorkeur voor een der keuzemogelijkheden te bespeuren, maar slechts een frekwente wisseling
1) Dit doet ons denken aan de konklusies uit een empirisch onderzoek naar protestakties, door Silvern en Nakamura. Zij zien
deze aktiviteiten als 'expressive group-action', als een 'noninstrumental' reaktie op maatschappelijke en politieke achievement-machteloosheid. Ook in het geval van McDill en Ridley ging
het duidelijk mede om maatschappelijke machteloosheid (van de
underdog), aangezien de anomiaschaal van Srole sterk samenhing
met het tegenstemmen.
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van partij.

We mogen uit een en ander konkluderen dat el ektorale achievement-machteloosheid, zowel als elektorale success - machteloosheid het uitbrengen van proteststemmen bevordert op partijen welke gezien worden als symbool voor de machteloosheid
van de kiezer zelf. Daarnaast blijft uiteraard elke nieuwe

partij aan de kiezer kansen bieden om alsnog invloed te hebben
en mogelijkheden tot een betere regeringsbeleid, zodat ook dergelijke partijen mogelijk vooral de machteloze kiezer aantrek-

ken. Machteloosheidspartijen en nieuwe partijen kunnen in feite
samenvallen, beide kunnen ook een anti-systeem-partij zijn.

Zolang men de politiek in het bestaande stelsel van belang
vindt, kan men naar mogelijkheden blijven zoeken om alsnog in-

vloed en sukses te hebben, door op bepaalde partijen te stemmen
of zich aan te sluiten bij buitenparlementaire akties. Voorzover deze mogelijkheden zich duidelijk aandienen is er de kans
dat men een voorlopig retreatisme doorbreekt om altans nog eens
een protest te laten horen. 'If disaffected people participate
at all, participation is of a symbolic, protest, and consumatory nature, and involves isolated and sporadic acts - voting,

striking, protesting a belief or a grievance. The very performance of any one of these acts may exhaust the further desire
1)
to participate' (Di Palma, 1969, p. 257).

Zagen we bij Gamson bepaalde vormen van buitenparlementaire
oppositie en protestakties als reaktie op gevoelens van elektorale success - machteloosheid,
en bij een aantal andere auteurs

een symbolische proteststem in het kader van plaatselijke referenda, als reaktie op elektorale en politieke achievement- en
success - machteloosheid, vervolgens is er een serie getuige-

nissen van proteststemmen op anti-systeem-partijen als reaktie
op bepaalde vormen van machteloosheid.
1) 'Disaffection' omvat bij Di Palma ook doelloosheid, vandaar
dat het voor hem reeds zeer onwaarschijnlijk is dat participatie
optreedt. Alleen bepaalde ideeon over een alternatief politiek
stelsel zullen dan aanleiding geven tot rebelse aktiviteiten;
6f bepaalde konkrete belangen met een duidelijke politieke kontekst, welke zich zo nu en dan voordoen, zullen alsnog tot
tijdelljke politieke aktiviteit binnen het bestaande stelsel
aanleiding geven.
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Eerst geven we aandacht aan de literatuur die niet specifiek
op Nederland betrekking heeft. Daarin zien we dat op partijen
die als anti-systeem-partij bekend staan, als zodanig proteststemmen worden uitgebracht welke zich minder bekommeren om de
ideologie van de partij, maar meer om het feit dat de partij

duidelijk tegen het bestaande regime gekant is. Men wil zijn
protest daartegen uiten omdat men meent dat dit regime tot een
slecht politiek resultaat leidt of, nog vaker, omdat men meent

maatschappelijk benadeeld te worden of achteruit te gaan en
daartegen in protest komt. Een protest tegen de overheid, door
te stemmen op een anti-systeem-partij die zich als zodanig aanbiedt, is dan gebaseerd op de gedachte dat het geldende politiek
systeem de mogelijke oorzaak is van de persoonlijke ervaringen
van relatieve deprivatie en dus grondig herzien moet worden.
Met andere woorden de maatschappelijke machteloosheid krijgt
tevens de gestalte van elektorale machteloosheid omdat de be-

langrijkste partijen niet in staat of bereid zijn gebleken een
regeringsbeleid tot stand te brengen dat de maatschappelijke
deprivatie zou voorkomen of kompenseren. Het geloof in elektorale invloed in het vigerende politieke stelsel is daardoor tevens ernstig aangetast. Een en ander leidt er toe, zoals Di
Palma aangaf, dat men zich in eerste instantie terug trekt uit
de kiezersrol, en vervolgens, wanneer zich een (nieuwe) partij

duidelijk als 'underdog'-partij aandient, deze gebruikt als

medium voor een symbolisch protest tegen de machteloosheid, zon1)

der daar overigens veel van te verwachten.
In Duitsland heeft in het verleden de Nazi-partij (N.S.D.A.P.)

deze dubbelrol vervuld van anti-systeem-partij en protestpar-

tij. Simon vermeldt dat de meeste stemmen die werden uitgebracht
op deze partij, afkomstig waren van niet-ideologisch-geinteresseerden, welke slechts wilden protesteren tegen maatschappelijke

deprivatie. Voorheen hadden zij ofwel niet gestemd ofwel op an1) Dit sluit overigens niet uit dat anderen, die minder fatalistisch zijn ingesteld, van zo'n partij alles verwachten, hetgeen
mede afhangt van het charismatisch vermogen van de partijleiding. Aangezien het juist de anti-systeem-partijen zijn die als
protest-medium fungeren, vinden we er bovendien nog de stemmen
van degenen die achter de ideologie van de betreffende partij
staan en werkelijk op rebellie uit zijn.
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dere kleine partijen. Hetzelfde gold ook voor Oostenrijk, waar

bovendien de kommunistische partij eenzelfde funktie vervulde
(p. 345). Meer recent is de protestfunktie van de N.P.D. in
Duitsland, waarop vooral oorlogsveteranen stemden (I.F.A.S.,

p. 8). Er werd ook een hoge ekologische korrelatie gekonstateerd
tussen de N.P.D.-stemmen en de N.S.D.A.P.-stemmen van weleer.
Ook ten aanzien van de N.P.D. bleken de stemmen vooral afkomstig

van degenen die tevoren niet ter stembus gingen, danwel op andere, kleine, vooral rechtse partijen stemden. De N.P.D.-stem-

men werden merendeels uitgebracht als een protest tegen de grote partijen welke geen halt wisten toe te roepen aan de maatschappelijke achteruitgang van de betrokken kiezers, en minder
als een instemming met de N.P.D.-ideologie (Liepelt, pp. 250256, 262).

In Amerika heeft kort geleden de republikeinse partij met als
presidentskandidaat Goldwater, ook als protestpartij gefungeerd.

Altans degenen die op deze kandidaat stemden werden gekenmerkt
door meer elektorale success - machteloosheid dan degenen die
op Johnson stemden. Het negatieve karakter van veel Goldwaterstemmen was volgens Aberbach een protest tegen de gangbare regeringspolitiek van de twee grote partijen, waartegen men de ver-

denking van korruptie koesterde. Hier was het dus niet de machteloosheid van de 'underdog' die in een protest werd afgereageerd, maar meer een wantrouwen tegen een regeringspolitiek die
ver af staat van de 19e eeuwse opvattingen daarover bij de betreffende kiezers, zo suggereert Aberbach (pp. 93-98). De 'political distrust' van veel Goldwater-kiezers werd dan ook ni6t
speciaal vergezeld van achievement-machteloosheid (geringe 'political efficacy'). Ook Olsen konstateerde deze kombinatie van
een hoge mate van success- machteloosheid ('discontentment')

en een zeker niet hoge mate van achievement-machteloosheid
('incapability') bij Goldwater-stemmers (1969, p. 298).

1)

1) Kornberg c.s. konstateerden ook, zowel bij Republikeinen
met een voorkeur voor Goldwater als bij die welke tegen hem
waren, een relatief hoge mate van 'political efficacy', terwijl
degenen zonder mening lagere 'efficacy'-scores vertoonden. Bij
de Demokraten hadden met name Goldwater-tegenstanders hoge 'efficacy'-scores. Overigens stellen de auteurs vast dat onder de
'oldfashioned'-Amerikanen niet opmerkelijk veel voorstanders
van Goldwater voorkomen.

i
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9

Ook Frankrijk kende zijn Cook weer re,hts-liberale) antisysteem-annex-protest-partij. Voor de ddnhangers van de partij van Poujade vormde deze een anti-systeem-partij inzoverre

zij tegen alle politiek was gekeerd. Voor de veel grotere groep
van stgmmers op deze partij bood zij als zodanig tevens een

uitgelezen protestmogelijkheid tegen hun maatschappelijke en
politieke success machteloosheid. Deze ontevredenheid met
-

hun maatschappelijk lot en met het regeringsbeleid van de an-

dere partijen stoelde op de armoede die men kende als kleine
zelfstandige in gebieden met ontvolkingsprocessen en andere
ekonomische tegenslagen, de dreigende opheffing van vele kleine bedrijven, de administratieve rompslomp en de te zwaar bevonden belastingen, welke de overheid hen aandeed (Hoffmann,

pp. 11-17, 387-389). Ook de kommunistische partij trekt volgens Hoffmann (p. 388) en Downs (p. 145) veel stemmen van
Fransen die een politiek-sociaal protest willen laten horen,
zonder echter de kommunisten aan het bewind te willen brengen.
Deze partij is voor de Poujadisten een te politieke partij,
zij wensen een apolitieke partij als symbool van hun protest.

In Nederland bestaan eveneens enige anti-systeem-partijen wel-

ke tegelijk als protest-partij fungeren. Door Daalder (1965/
'66, p. 193; Daalder 1965, p. 109; 1968, p. 79) worden de

vroegere N.S.B. (vergelijk de N.S.D.A.P. in Duitsland) en de
huidige P.S.P. (Pacifistisch-Socialistische Partij), C.P.N.
(Communistische Partij Nederland) en B.P. (Boerenpartij) aangeduid als anti-systeem-partijen. Dpor Gruyters worden de
P.S.P. en de B.P. protestpartijen genoemd. Bij Hoogerwerf
blijkt dat de kiezers zelf van P.S.P., C.P.N. en B.P. hun stem

op die partijen vaak zien als een protest tegen het politiek
systeem (juli 1967, p. 324). In het politikologisch onderzoek
is verder gebleken dat de kiezers van deze drie partijen relatief vaak voor staatkundige veranderingen zijn (Hoogerwerf,
september 1967, p. 303), dat ze een relatief hoge mate van politieke achievement-machteloosheid vertonen (Daudt c.s.,1968, p.
299;de betreffende partijen worden hier eveneens anti-systeem-

partijen genoemd), dat deze kiezers relatief vaak als reden van
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stemmen opgeven dat men toch w&t moet stemmen (Hoogerwerf,
juli 1967, p. 318), dat deze partijen voor de kiezers in het

algemeen de meest duidelijke zijn (Jacobs en Jacobs-Wessels,
p. 45), en tenslotte dat de kiezers van deze drie partijen

een relatief geringe partijgebondenheid vertonen (Hoogerwerf,
juli 1967, p. 239).

Hier valt weinig meer aan toe te voegen. Wel is het verschil
interessant tussen enerzijds de kiezers van P.S.P. en C.P.N.

en anderzijds die van de Boerenpartij. De eerste twee komen
vaak naar voren als mensen met relatief grote politieke kennis en interesse (Van de Brug en Verzijden, pp. 33-36 ), de
laatstenals kiezers met een relatief lage partij-aktiviteit,

een geringe neiging om te gaan stemmen (Hoogerwerf, september
1967, pp. 297-293) en een veelvormige elektorale vervreemding
(I.T.P., p. 23). De aanhangers van de Boerenpartij vertonen

bovendien maatschappelijke vervreemding (Nooij, 1969, pp. 168,
182). Ook blijkt bij Van der Maesen met name de Boerenpartij
door de kiezer als protestpartij te worden ervaren (1967, p.
184), terwijl het stemmotief ten aanzien van de P.S.P. bij-

voorbeeld meer programmatisch bleek te zijn. Een soortgelijk
verschil tussen de kiezers van P.S.P. en B.P. werd gekonstateerd door Van Dam en Steenbergen.
Hoewel de Boerenpartij als bescheiden belangenpartij is begonnen en pas later tot meer massaal ondersteunde anti-systeem-

partij uitgroeide, blijkt zij dus de meest uitgesproken protestfunktie te. vervullen van de Nederlandse politieke partijen.

De P.S.P. en de C.P.N. daarentegen vervullen naast een dergelijke protestfunktie wellicht iets meer een funktie voor degenen die hun elektorale vervreemding laten volgen door een doelbewuste rebellie, kompleet met een min of meer konkreet uitgewerkte alternatieve ideologie. Alleen bij de kiezers van de
Boerenpartij speelt het element van de charismatische leider
(Koekoek) een duidelijke rol, waardoor een aantal van hen tot

het uitbrengen van een stem wordt bewogen. Wat betreft de P.S.P.
is het bovendien mogelijk, gezien het anti-P.v.d.A.-element dat
voor een aantal kiezers van deze partij een rol speelt, dat de

kiezers met hun stem op deze partij niet zozeer willen proteste-
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ren tegen machteloosheid, noch rebellie voorstaan, maar slechts

een bepaalde politieke nuance binnen de bestaande politieke
orde nastreven. Een enkele maal wordt ook D'66 (Democraten '66)
genoemd in dit verband. Zo blijken de kiezers van die partij
eveneens een relatief geringe partijgebondenheid te vertonen
en relatief vaak te willen protesteren tegen het politiek sys-

teem (Hoogerwerf, juli 1967, pp. 299, 324), terwijl Daudt en
De Lange deze partij (overigens tesamen met P.P.R., Kabouters
en P.S.P.) zien als anti-systeem-partij in de Amsterdamse po-litiek (waarin de C.P.N. volgens hen bij het establishment behoort). Toch menen wij dat 'anti-systeem' hier slechts betekent

dat men tegen het kiesstelsel en de daaruit voortvloeiende politiek is gekant en niet dat men het politiek systeem der demokratie (en het elektoraal systeem als essentieel onderdeel

daarvan) omver wil werpen. D'66 is dan ook eerder te beschouwen als een partij voor elektorale en politieke innovatie.
Het voorgaande leidt tot de konklusie dat gevoelens van elektorale achievement- en success -machteloosheid en deze laatste

mede op een basis van een gevoel van maatschappelijke success
machteloosheid, het uitbrengen van een proteststem bevorderen,

-

met name op partijen die bekend staan als anti-systeem-partij.
Dit laatste betekent niet zonder meer een willen vervangen van

het bestaande door een ander systeem. Wanneer dit wel het ge-

val is spreken we van rebellie. Deze is al terloops ter sprake

gekomen als de stem van de ideologische partijkern enerzijds
en die van bepaalde proteststemmers anderzijds. In de volgende
paragraaf komen we op beide vormen van elektorale rebellie terug.

Hypotesen voor verder onderzoek
De in deze paragraaf getrokken konklusies leiden tot de volgende hypotesen voor nader onderzoek.
Gevoelens van elektorale achievement- en

success -machteloos-

heid hangen beide samen met het uitbrengen van als protest bedoelde stemmen. Deze zullen relatief vaak worden uitgebracht op

partijen die zich tegen het politiek systeem opstellen (antisysteem-partijen).
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Een gevoel van elektorale success-machteloosheid hangt samen
met gevoelens van maatschappelijke success-machteloosheid.
Tenslotte willen we een hypotese opstellen welke niet is gebaseerd op empirisch onderzoek, namelijk de volgende.
Gevoelens van elektorale achievement- en success-machteloos-

heid en van elektorale normloosheid hangen samen met het stemmen op relatief nieuwe partijen.
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Paragraaf 3

Massamaatschappij en ekstremisme

Inleidin2

--------

In de twee vorige paragrafen hebben we diverse mogelijke ge-

dragsreakties op elektorale alionatie besproken. De gehele
waaier van Mertons typologie van 'deviant gedrag' bleek daarbij vertegenwoordigd. Het laatst hebben we gesproken over de
rebellie, gekenmerkt door het streven naar vervanging van het

vigerende politiek systeem door een ander. Het uitbrengen van
een protest-stem, met name op een anti-systeem-partij, stond
daarbij op de voorgrond. Het ging bij de protest-stemmen waarschijnlijk niet zozeer om rebellie in strikte zin. Herhaaldelijk bleek dat men niet geInteresseerd was in de ideologie van
de partij of zelfs in de partij zelf, maar deze meer zag als
een elektoraal middel om ergernis mee te uiten. Daarnaast moest

de mogelijkheid erkend worden van stemmers op anti-systeempartijen die instemming wilden betuigen met bepaalde programmapunten van die partijen, en van stemmers die zich sterk maakten
voor de partijideologie waarin het vervangen van het geldende
politiek systeem door een ander wordt uitgesponnen (de zogenaamde partijkern).
In deze paragraaf zal blijken dat anti-systeem-partijen behalve
op de drie genoemde kategorieon van stemmers, ook nog kunnen
rekenen op de stemmen van partij-aanhangers die zich aangetrokken voelen tot de eventuele massabeweging achter de partij. Ook

dit zijn ware rebellen, inzoverre zij de komplete ideologie van
de beweging en de bijbehorende politieke partij onderschrijven,
ook zonder haar geheel te kennen. Wat hen echter van de partijkern onderscheidt en hen meer doet lijken op de proteststemmers,

is het feit dat hun politiek gedrag voornamelijk is afgestemd

op persoonlijk maatschappelijk leed. Maar daarmee komen we al
op de teorie van de massamaatschappij. Hoewel de praktische betekenis van deze teorie te betwijfelen is (en zo deze al bestaat, dan nog slechts in bizondere situaties, namelijk wanneer

zich een massabeweging met sukses aandient) willen we er omwille

van de volledigheid van het overzicht van de literatuur inzake
alidnatie toch aandacht aan besteden.
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Teorie van de 'mass-society'

Volgens de teorie van de 'mass-society' wordt het zich wenden
tot ekstremistische bewegingen verklaard als reaktie op maatschappelijke vervreemding. Deze bewegingen zijn in eerste instantie maatschappelijke en geen politieke verschijnselen. De

aan dergelijke bewegingen geliderde politieke partijen vormen
dan ook slechts 66n facet van de beweging. Ter definidring van
het begrip ekstremisme lijkt het ons in dit verband beter de
aanduidingen van Shils te volgen in plaats van die van Nooij.

Volgens Nooij is een ekstremistische partij niet slechts gekenmerkt door eksentrische opvattingen, zoals de radikale partij dat is, maar bovendien door het toepassen van illegitieme
middelen (1970, p. 414). Volgens Shils (1956, p. 231) bestaat
ekstremisme in een ekstreme hechting aan een bepaalde waarde;
het geeft niet om kompromissen en is aldus gealidneerd van

het politiek systeem (der demokratie). In deze omschrijving
komt duidelijk tot uitdrukking dat de ekstremistische beweging
en partij gekenmerkt worden door een simplistische ideologie,
waarop politieke rebellie kan worden gebaseerd. Bovendien lijkt
het ons niet noodzakelijk dat een ekstremistische beweging van
illegitieme middelen gebruik maakt.

De verschillende auteurs over de massamaatschappij zijn het er

over eens dat de tegenwoordige maatschappij voor een steeds
groter deel wordt beheerst door een beperkt aantal grote organisaties, waaronder de staat. De kleinere primaire en sekundaire
groeperingen verliezen vele van hun funkties aan deze monsterorganisaties. Zij zijn daardoor niet goed meer in staat een verbindende schakel, een kommunikatiekanaal te vormen tussen indi-

vidu en maatschappij. Zo maakt Nisbet zich vooral zorgen over
het funktieverlies van het gezin, de plaatselijke gemeenschap
en de kerk. Het individu zou daardoor de voeling verliezen met
de fundamentele maatschappelijke waarden, aangezien genoemde
groeperingen deze aan hem plachten door te geven. Kornhauser

wijst er met nadruk op dat de maatschappelijke isolering van
dergelijke groeperingen tevens een aantasting betekent van de
vrijheid en de invloed van het individu, omdat deze groeperingen
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daarvoor het instrumentarium vormen.

Rechtstreekse deelneming van de individuen aan de belangrijke
maatschappelijke beslissingen is nu eenmaal onmogelijk, maar
volgens Kornhauser, in een pluralistische samenleving ook niet

nodig, omdat zij 'can influence decisions more effectively
through their own groups' (p. 82). Dit wordt echter onmogelijk
wanneer deze groepen maatschappelijk worden uitgeschakeld.

Doordat de kleinere traditionele groeperingen hun bemiddelende
funktie ten aanzien van de maatschappelijke doeleinden en het
beInvloeden van de maatschappelijke beslissingen steeds meer
verliezen, vervreemden vele mensen van deze groeperingen en
tegelijk van de maatschappij als geheel. Bovendien worden de
staat en andere grote organisaties alsmaar groter door het
overnemen van taken, waardoor ook de struktuur binnen deze

monsterorganisaties een effektieve kommunikatie naar boven en
beneden steeds meer verhindert en tot vervreemding dwingt
(Neal and Seeman, p. 217; Coleman, p. 602) .

Diverse auteurs merken op dat in een massamaatschappij het individu vaak nog slechts via de band met zijn inkomstenbron met
de maatschappij in kontakt staat. De struktuur van de massa-

maatschappij bestaat dienovereenkomstig nog slechts uit ekonomische en daarvan afgeleide klassebindingen (Arendt, 1951, p.
317; Lynd, pp. 80, 83). Volgens Lederer zijn zelfs deze klassebindingen in de massamaatschappij zoals wij die kennen, reeds

verdwenen, de sociale struktuur is vernietigd (p. 115). Volgens

de beschrijving van de pluralistische maatschappij zoals bijvoorbeeld Shils die geeft (1956, p. 154), bestaat daarin, in
tegenstelling tot de massamaatschappij, een aantal van elkaar
vrij onafhankelijke sektoren, welke echter dwarsverbindingen

met elkaar vertonen. Het politieke, ekonomische, religieuze en
wetenschappelijke leven in dit type van maatschappij zijn elk
eigen baas, maar beinvloeden elkaar tot op zekere hoogte. De
individuen hebben er aldus gespreide bindingen met het door
Kornhauser geschetste instrumentarium van groeperingen. Zij

vormen volgens Mills nog een echt publiek, dat echter in de
massamaatschappij is verworden tot een massa. De vrijwillige

- 248 -

maatschappelijke verbanden (de 'voluntary associations') zijn
aan deze massa ontglipt, de massa is machteloos (1956, p. 306),

speelt geen eigen rol meer (p. 303), kan niet reageren, is

speelbal geworden (p. 304). De demokratie kan zonder een echt
publiek echter niet meer floreren. Dit laatste is de bekommer-

nis van vele der bovengenoemde auteurs, doch daarnaast moet
worden vermeld een kategorie van auteurs zoals Ortega y Gasset,
Mannheim en Le Bon, die in het verschijnsel van de massamaat-

schappij vooral betreuren dat de massa zich ontworstelt aan
de levensnormen welke hen door de maatschappelijke groeperingen werden voorgehouden en ingeprent, waardoor de mogelijkheid
van aristokratische of aristoIde politieke systemen wordt ondermijnd (zie Kornhausej pp. 21-24, Beckers, p. 6).
Daarmee zien we tevens de betrekkelijkheid van de gehele 'masssociety'-teorie welke door een aantal kritici is belicht. In

deze kritieken zijn dan meestal ook meer optimistische geluiden
te vernemen. Gusfield stelt dat het in het ontstaan van een
massamaatschappij eigenlijk gaat om een kwalitatieve maatschappelijke herstrukturering, welke niet eenvoudig als negatief
kan worden bestempeld. Hij meent dat de konvergentie van belangen en interessen als winstpunt voortvloeit uit het aksentueren van het grotere maatschappelijke geheel, ten koste van
de zelfstandige onderdelen van de maatschappij. De konsensus

wordt eveneens bevorderd door de groeiende gelijkschakeling kwa
opleiding, inkomen, konsumptiemogelijkheden en informatiebronnen. Er is aldus via een rechtstreekse participatie aan een
positieve massakultuur een herintegratie van de maatschappij
mogelijk. Hij ziet zo een alternatief voor degenen die in hun

traditionele sociale kaders in het gedrang dreigen te geraken,

een alternatief dat voor het welzijn van de persoon maar evenzeer voor de harmonie in de maatschappij van belang is (pp. 28,
29).

Ook Shils ziet in de grotere band met de maatschappij als geheel,
positieve elementen van de kultuur van de massamaatschappij. De

devotie voor autoriteiten is er gering, iedereen is er in principe gelijkwaardig burger, het individu is er geomancipeerd
(1960, pp. 288-290). De Tocqueville maakt de relativerende op-
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merking dat in plaats van het tegenwoordige individualisme
vroeger een groepsindividualisme bestond (1955, p. 96). Schlesinger ziet in het geheel een evolutie van een gesloten naar
een meer open maatschappij. Het totalitarisme waartoe de massamaatschappij aanleiding zou kunnen geven, is volgens hem te
zien als een poging tot het kunstmatig doen herleven van een
gesloten maatschappij (pp. 1-4). Bell noemt de teorie van de
massamaatschappij geen echte teorie, onder meer omdat zij berust op romantische waarde-oordelen. De teorie gaat voorbij
aan de sociale verandering.
Behalve dit gezichtspunt van maatschappelijke evolutie, is een

punt van kritiek ook de maatschappijbeschrijving in de teorie
van de 'mass-society'. Greer meent dat de geschetste massa-

maatschappij veel somberder is dan de feiten (p. 342). Gerson
konstateert dat er wel degelijk veel maatschappelijke groeperingen funktioneren. Naast de sekundaire organisaties ziet hij
ook talloze 'play-groups'. Wood meent echter dat er weliswaar

vele sekundaire groeperingen zijn aan te wijzen, maar dat tegelijkertijd de bindingen van het individu met de maatschappij
als geheel toch doorgaans zwak zijn (p. 188). Een derde punt
van kritiek vinden we bij Pinard, die meent dat primaire en
sekundaire groeperingen de mensen wel kunnen weerhouden van mas-

sabewegingen, maar ze er evengoed naar toe kunnen leiden, namelijk wanneer deze groeperingen harde ontberingen moeten doorstaan en zelf gealioneerd zijn van de maatschappij.
Wat na deze kritieken van de 'mass-society'-teorie overblijft

is in ieder geval een niet betwiste maatschappelijke verande-

ring waarin een proces van schaalvergroting leidt tot het feitelijk funktieverlies van een aantal groepsverschijnselen.

Plaatselijke samenlevingen, kerkgenootschappen en vele verenigingen en organisaties verminderen in betekenis voor de maatschappelijke vorming zowel als de maatschappelijke invloed van
hun leden. Dit wil niet zeggen dat ze daarmee alle betekenis

verloren hebben. De bedoelde funkties worden echter niet meer
vervuld door deze groeperingen en worden voorlopig een taak van
de massamedia. Het individu, ongeacht of het bewust ge@manci-

peerd is ten aanzien van zijn traditionele bindingen, ontvangt
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niet meer voldoende en aangepaste maatschappelijke vorming,

in de vorm van overdracht van waarden en daarvan afgeleide
norman voor zijn bredere sociale oridntatie, en kan ook niet
langer *ia een aantal groep6ringen invloed uitoefenen op het
bredere gebeuren in de maatschappij. Vooral wanneer de massa-

media hoofdzakelijk een monoloog in plaats van een dialoog
voeren, zullen ook deze het individu niet opnieuw mondig kunnen maken, al kunnen zij de vormende funktie wellicht ten
dele overnemen. Er is dus tengevolge van de snelle maatschap-

pelijke ontwikkeling in technisch, ekonomisch, levensbeschouwelijk en menig ander opzicht, een gerede kans dat een groot aantal leden van de maatschappij zich ten aanzien van dit sociaal
systeem machteloos of zelfs doelloos voelt.
De maatschappelijke alionatie waar de teorie van de massa-maat-

schappij op wijst strekt zich volgens die teorie ook uit tot de

politiek. In de eerste paragraaf van hoofdstuk 4 hebben we reeds

aandacht gegeven aan de integratieve betekenis van de sociale
infrastruktuur voor een demokratisch politiek systeem. In termen
van de teorie van de 'mass-society' fungeert deze infrastruktuur

van sociale organisaties en dergelijke niet alleen als maatschappelijk, maar ook als politiek vormingsmedium en invloedskanaal,
gezien de nauwe verwevenheid van staat en maatschappij in onze
dagen. Zo stelt Kornhauser dat 'the lack of a pluralist structure...discourages...the spread of responsibility and authority'
en 'a wide variety of independent, limited function organizations
permits democratic control...' (p. 101). In de woorden van Gus-

field: 'In both its structural and psychological elements the
theory of mass politics states that political alienation - the

disattachment of the person from political idstitutions - is a
function of the disintegrating influences of mass-society on the
ties of sentiment and loyalty to specific groups which characterized the social structure of democracies in an earlier histori-

cal period. Without attachment to primary or to intermediate
structures, the individual has no bond to national political
institutions which commands his loyalty to its political norms'
(pp. 21, 22).

De teorie van de 'mass-society' komt aldus de verdienste toe, te
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hebben duidelijk gemaakt dat de maatschappelijke struktuur
zelf de maatschappelijke zowel als de politieke alionatie kan

bevorderen, welke de toetreding tot ekstremistische bewegingen tengevolge kunnen hebben. We zullen nu achtereenvolgens
aandacht geven aan de betekenis der diverse alionatiekomponenten in dit verband, aan de betekenis van enige bijkomende

psychische verschijnselen welke een ekstra impuls geven tot
de toetreding tot een massabeweging en aan enige verdere kondities voor de toetreding tot een bepaalde beweging.
Maatschappelijke alionatie en ekstremisme

Alionatie ontstaat door de ervaring van een tekort. De gealioneerde legt zich apatisch neer bij die situatie of tracht aanstonds of in een later stadium dit tekort op te heffen door zich

opnieuw ergens mee te engageren. Aangezien de maatschappij in
haar belangrijkste onderdelen uniek is zal men het in zijn maatschappelijk leven ervaren tekort vaak slechts kunnen opheffen
door zich te wenden tot groeperingen die de bestaande maatschap-

pelijke orde geheel of ten dele beogen te vervangen door een
andere orde. Zo zijn er bewegingen die speciale aantrekkingskracht uitoefenen op degenen die maatschappelijke doelloosheid
ervaren.

Het gevoel van doelloosheid kan ontstaan doordat er volgens het
individu onvoldoende of onduidelijke of onaanvaardbare doeleinden
zijn verbonden aan zijn rol in de maatschappij. Ekstremistische

bewegingen hebben dan vaak wat te bieden. Sommige benadrukken
de verloren gegane waarden en tradities (fascisme), andere bieden
een nieuw toekomstideaal (kommunisme). Men kan zich ook wenden
tot sekten welke een 'duizendjarig rijk' verkondigen. Degenen

die een tekort aan normering (normloosheid), met andere woorden
een tekort aan konkrete en tevens aanvaardbare gedragsregels ervaren in hun maatschappelijke rol, kunnen ook bij menige ekstremistische beweging daarvoor terecht (Kornhauser, p. 143; Abcarian
en Stanage, pp. 785-789).
Voorbeelden van het zoeken van zingeving en ordening door zich
te wenden tot ekstremistische bewegingen zijn er in de literatuur
vele te vinden, hoewel slechts zelden op onderzoek gebaseerd.
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Niezing ziet het rechts radikalisme evenals het adventistisch
sektarisme als bewegingen die zich opwerpen als behoeders van
aloude waarden en zekerheden. Vooral de charismatisch leider
is daarbij een zekerheidgevend element. Friedrich ziet in het

fascisme de beweging waarin de tradities op zichzelf tot een
ideologie worden gemaakt (p. 614). Ook volgens Rush geeft het
rechts ekstremisme vooral orde en is daarmee een oplossing voor
bijvoorbeeld gevoelens van inkongruente status. In zijn onderzoek bleek deze relatie inderdaad aanwezig, met name bij gering, onderwij s, gekombineerd met hoge status anderszins

(pp.

91, 92). Van Doorn (1971, pp. 118, 123) ziet de ekstreme doel-

verheerlijking door politieke en sociale bewegingen als mobiliserende kracht ten aanzien van degenen die in een situatie van

verzwakking van traditionele bindingen juist doelverguizing
ontwaren. Fromm wijst er op dat de vrijheid die men verkrijgt
doordat bepaalde bindingen wegvallen, sommigen tot zulk een
obsessie wordt dat zij deze vrijheid ontsnappen door haar totaal
op te geven door onderwerping aan een 'Fuhrer' (1962,p.102).De geisoleerde mens (ontdaan van alle bindingen) is hulpeloos en mist
zingevingen, welke men in een beweging kan vinden (p. 189).
Ook degenen die zich machteloos voelen in hun maatschappelijke
rol en daardoor van de maatschappij vervreemd zijn, kunnen een
oplossing van dit tekort vaak verwachten in het kader van de

door de ekstremistische beweging of partij voorgestane maatschappelijke en politieke orde. De machteloosheid kan uiteraard be-

trekking hebben op zeer verschillende doeleinden welke men aan
het maatschappelijk leven verbindt. Voor de hand ligt de ekonomische machteloosheid. Arbeiders, oude middenstand en andere kategorieon van mensen die sociaal-ekonomisch niet vooruit komen

of zelfs achteruit gaan, kunnen een toevlucht zoeken tot ekstremistische bewegingen welke een alternatieve ekonomische orde
voorstaan (Kornhauser, pp. 167, 208, 212, 220; Gusfield, pp. 26,
30; Smelser, p. 287). Ook hiervan zijn voorbeelden voorhanden.
De Jonge ziet als achtergrond van het fascisme (en van de verkiezingssuksessen van de N.S.B. in 1935 in Nederland) een eko-

nomische zowel als een zedelijke ontreddering van met name de
kleine burgers, voor wie het fascisme met zijn sterke staat een
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bescherming betekent tegen de grootmachten (pp. 11, 24-28).
Aiken c.s. toonden in een onderzoek aan dat ekonomische depri-

vatie samenhing met maatschappelijke en politieke ali@natie
en met een positieve kijk op het rechts-ekstremistische

McCarthyisme (pp. 86, 123). Almond (pp. 292, 293) toonde in
een aantal 'case-studies' aan dat deprivatie en teleurstellingen leidden tot maatschappelijke alionatie en deze weer tot
het lid worden van een kommunistische partij. 1) Liepelt konstateerde dat degenen die stemden op de rechts-ekstremistische
N.P.D. relatief vaak achteruitgang percipieerden in hun maatschappelijke positie, zowel in verleden als toekomst, met name
wanneer men geen bindingen had met vakbond of kerk, in overeenstemming dus met de teorie van de 'mass-society' (pp. 255256).

Een gevoel van maatschappelijke machteloosheid blijkt dus veroorzaakt te worden door de ervaring van onvermogen om de ge-

wenste maatschappelijke status te bereiken of te behouden. Dit
tekort aan status wordt dan ook nogal eens gezien als aanleiding
om zich te wenden tot ekstremistische bewegingen. Status-depri-

vatie draagt vaak het karakter van zich onnuttig of vernederd
voelen, hetgeen zich weer uit in gevoelens van onzekerheid omdat de persoonlijke waardigheid hierbij in het geding is. Zo
vermeldt Kornhauser ekstremistische bewegingen als reaktie op
'The sudden and large influx of new population elements into a

community' en 'the rapid ascendency of urban centers' (pp. 147,
148). Deze bewegingen reageerden vooral op de door de 'older
(rural) residents' ervaren bedreiging van hun status en sociale
macht. Lipset noemt een soortgelijk geval, waarbij de status

verbonden is met de ekonomische positie en tegelijk daarmee in
het gedrang komt. Dit was het geval met 'members of the older

pretigeful groups who are disproportionately to be found among
the rentier class economically, with many living on fixed in-

comes, old businesses and the like - sources of income which
are prone to decline in their relative position' (1955, pp. 1931) Dit proces bleek overigens wel afhankelijk van andere variabelen, zoals kennis en waarden en ook de presentatie van de
partij.
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195). Lipset veronderstelt dat deze groepen vooral hun toevlucht tot ekstremisme nemen, wanneer zij in tijden van eko-

nomische hoogkonjunktuur ekonomisch achterblijven en daardoor
ook aan status inboeten. Andere groepen hopen vooral in dergelijke voorspoedige tijden hun sociale status te verhogen, zonder dat hun kansen daarop echter groter worden. Tenslotte wor-

den ook nog langdurige werkloosheid en burokratisering genoemd
als mogelijke aantasting van sociale status en zelfrespekt
(Kornhauser, p. 163; Gusfield, p. 30).

Een tekort aan status, in welke vorm dan ook, mogen we wellicht
zien als een van de belangrijkste gevallen waarbij uit een diskrepantie tussen aspiraties en werkelijkheid een gevoel van

maatschappelijke machteloosheid ontstaat en vervolgens een neiging tot ekstremisme. Geschwender ziet dergelijke verschillen
tussen beloften en werkelijkheid, oftewel dissatisfakties,als
verschijnselen van kognitieve dissonantie. Hij noemt als zodanig de gevallen van status-inkonsistentie, dalende status, relatieve deprivatie en te hoog gespannen verwachtingen. Deze dissonanties zouden hun oplossing kunnen vinden in een protestbeweging of soortgelijke verschijnselen.
Gevoelens van maatschappelijke machteloosheid en doelloosheid

kunnen ook beide tegelijk worden opgeheven door aansluiting
bij een ekstremistische beweging. Cantril toonde aan dat het
kommunisme in Frankrijk en Itali& inderdaad aan beide gevoelens
tegemoet komt. Hij betitelt dit kommunisme als 'the politics
of despair'. Hij ziet zes voorwaarden voor geloof in een bepaald sociaal systeem. Ontbreken van een of meer daarvan leidt

tot vervreemding, waarna men zich kan engageren met een ander
systeem dat wel aan deze voorwaarden voldoet. Het kommunisme

biedt zo wat de maatschappij niet te bieden heeft. Het kommunis-

me in deze landen past namelijk een zeer persoonlijke benadering
toe door stimulering van het persoonlijk bewustzijn en het zich
buigen over persoonlijke problemen (het sukses daarvan valt ook
af te lezen in Mertons 'Mass persuasion' (p. 144) ). Voorts is
zijn doel verankerd in een komplete ideologie, een keten van

doeleinden omvattend; de wetenschappelijke pretentie van het
marxisme geeft ekstra zekerheid het doel te bereiken; het kom-
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munisme geeft het gevoel dat men via de partij persoonlijk
meewerkt aan het streven naar het doel en tenslotte beijvert
het zich om maatschappelijke verbeteringen voor de arbeiders
aan zichzelf toe te schrijven. Een en ander is kennelijk ge-

richt op opheffing van doelloosheid en machteloosheid van de
persoon 11958, pp.'85-95).
Het is nu wel duidelijk dat de maatschappelijk gealioneerde
zich in principe aangetrokken zal voelen tot ekstremistische
bewegingen. Deze immers staan een andere maatschappelijke orde voor waarin de gevoelens van machteloosheid en doelloosheid
kunnen zijn opgeheven. Zij verschaffen aldus een alternatief
voor retreatisme, in dit geval maatschappelijke apatie. In eerste instantie fungeert de beweging op zichzelf voor een aantal
personen reeds als een alternatieve maatschappij, als een voorlopig toevluchtsoord. Daarop zullen we nu nader ingaan.

Anqst en onzekerheid als ekstra impuls tot toetreding
Neumann meent dat angst in eerste instantie ontstaat door
driftverdringing en als basis bij eenieder aanwezig is. Personen nu welke onderhevig zijn aan (dreigend) statusverlies zien
hun angst uitgroeien tot vervolgingsangst. Dit brengt hen vervolgens tot het opgeven van hun persoon door zich te identificeren met een leider, dus tot regressief gedrag. Dit gebeurt
echter slechts tengevolge van onbegrip voor de oorzaken van de
statusdreiging. De organisatie rond de leider tracht de identifikatie met deze te behouden door de angst te institutionalise-

ren. De middelen daartoe zijn terreur, propaganda en gezamenlijke kriminaliteit. Hoffer heeft eveneens het oog op de verworpenen der aarde welke zichzelf kunnen vergeten in de massa-

beweging welke door hen wordt gevuld. In lijn met de gedachten
der 'mass-society'-teorie meent Hoffer dat zolang de verworpene groepsbanden onderhoudt, hij zich niet tot een massabeweging
zal wenden omdat hij zich dan niet als mislukkeling behoeft te
zien. Voor de geIsoleerde en tevens gedepriveerde is echter de

beweging een toevluchtsoord. Dit niet zozeer door de ideologie
of de beloften die men er hem doet, maar door het genot van de
'collective cohesion' (pp. 21, 30, 39, 44, 45). Gouldner voegt
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daaraan toe dat men door identifikatie met de leider van hem
verwacht waartoe men zelf niet in staat is (p. 17). Krugman
kwam in een intensieve studie van een beperkt aantal gevallen
tot de konklusie dat de kommunistische beweging een aantal
funkties vervult voor zijn toegetredenen, welke alle te maken

hebben met 'release of anxiety' (p. 512). Micaud konstateerde
in een vergelijkbare set van 'case-studies' dat het kommunisme

met name aantrekkelijk is voor mensen met trauma's en spanningen (p. 289).

Terwijl de angsten, trauma's en wat dies meer zij, bij alle
rangen en standen gelijkelijk kunnen voorkomen, is het begrip
onzekerheden wat meer verbonden met de lagere klassen. Nettler
en Huffman menen altans naar aanleiding van hun onderzoek te
kunnen konstateren dat personen met lage status gekenmerkt wor-

den door een relatief grote mate van onzekerheid, welke gepaard
gaat met een neiging tot radikalisme, terwijl personen met hogere status door hun grotere mate van zekerheid meer neigden
tot konservatisme. Een interessante uitzondering vormen de
zogenaamde 'group-armored radicals' welke eveneens weinig onzekerheid vertoonden (Maslow Inventory). Ook Mannheim meent

dat wanneer de politiek geen bevredigend antwoord geeft op persoonlijke onzekerheden, men zich gemakkelijk hecht aan een massabeweging (1950, pp. 301, 302).

Verdere kondities voor de toetreding tot een bepaalde beweging
Een ekstremistische beweging moge dan,zowel als direkt toe-

vluchtsoord alsook in haar pogingen om de maatschappij drastisch
te hervormen, in principe aantrekkelijk zijn voor vele maatschappelijk vervreemden, toch is de toetreding nog wel afhankelijk

van verdere kondities. In de eerste plaats zal de beweging de
massa moeten kunnen bereiken. Sociaal geisoleerden zijn welis-

waar eerder maatschappelijk vervreemd en bereid tot deelneming
aan ekstremisme, maar diezelfde isolatie maakt hen ook minder gemakkelijk bereikbaar. Ook de intensiteit van de gevoerde propaganda is daarbij van betekenis.

Voorts blijkt maatschappelijke ali&natie vooral de vorm van
ekstremisme aan te nemen in krisis-perioden (Kornhauser, pp. 46,
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64, 73, 125, 145, 150, 159, 161, 204). De meest berooiden zullen wellicht ook in rustiger perioden gemakkelijk tot 'bewe-

gingen' toetreden. Ook door hun meestal geringe ontwikkeling
en hun denken op korte termijn, zullen zij eerder dan anderen
behoefte hebben aan een simplistisch alternatief.
Een mogelijke andere voorwaarde is de verwachting van sukses
van de beweging. Zolang de beweging klein is zal de kans daarop gering zijn. In die situatie vormt zij juist het minder
eenvoudige alternatief en zal niet veel berooiden aantrekken.
De cijfers tonen dit ook aan (Lipset, augustus 1959, p. 497).

Cantril wijdde in zijn studie van het kommunisme ook aandacht
aan de motieven om geen lid te worden van de partij, met andere woorden aan de bezwaren tegen toetreding. De redenen waarom stemmers op de kommunistische partij in Frankrijk en Italid
(respektievelijk 24 en 10 maal zo veel als het aantal leden)

geen lid wilden worden, waren vooral de vrees voor aantasting

van de persoonlijke waardigheid en vrijheid door het kommunistisch systeem, het zichzelf niet bij het proletariaat rekenen
en het wantrouwen van kommunistische metodes en bedoelingen
(pp. 4, 5, 101, 104, 108, 118-123, 207).

Uit deze laatste studie blijkt reeds dat elke massabeweging
ook zijn eigen soort aanhang heeft. In dit verband is een belangrijke onderscheiding die tussen links en rechts ekstremisme, welke in principe uiteraard gebaseerd is op gerichtheid
op een nieuwe maatschappelijke orde, dan wel geneigdheid tot her-

stel van een vroegere maatschappelijke orde. De schoolvoorbeelden daarvan, respektievelijk het kommunisme en het fascisme,
trekken hun aanhang met name uit de hoek van arbeiders, respektievelijk uit die der oude middenstand. Interessanter is dat de

kern der beweging of partij in beide gevallen anders is samengesteld dan de meer perifere aanhang. Doet het kommunisme een
appdl op de proletariors om zich erbij aan te sluiten, in de
kern der partij vindt men echter meer geschoolde arbeiders.
Touchard wijst er op dat kommunisten steeds meer gerekruteerd
worden uit de kategorie tussen handarbeider en werkmeester in,

boven een minimum aan kompetentie en welvaart (p. 32). Zij zijn
met name de uitdragers van de ideologie. Bij het rechts-ekstre-
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misme vinden we soortgelijke verschillen in de aanhang. Hoewel dit vooral aanhangers heeft bij degenen die gebaat zijn
met konservatisme (met 'little government'), scharen zich
soms ook arbeiders achter de vaandels van deze bewegingen.

Wolfinger c.s. konstateerden dat leden van de lagere klasse
werden aangetrokken tot de 'Christian Anti-Communism Crusa-

ders' indien zij fundamentalistisch waren ingesteld ten aanzien van hun religie (p. 220). Ook Lipset konstateerde met

betrekking tot het McCarthyisme dat arbeiders weliswaar geen
lid van deze beweging werden, maar er toch sympatie voor hadden, doordat McCarthy de kommunistische vijand met name aanwees bij de jonge intellektuelen van hoge status. Hierdoor
kon ook voor arbeiders het kommunisme tot iets vijandigs worden en het rechts-ekstremisme tot iets sympatieks (1955, pp.
189-209).

Hypotesen voor verder onderzoek

Aan het slot van deze paragraaf zullen we op basis van de
teorie van de 'mass-society' nog enige hypotesen formuleren
voor nader onderzoek.
Geringe maatschappelijke participatie hangt samen met gevoelens van maatschappelijke achievement-machteloosheid en maatschappelijke doelloosheid.

De met maatschappelijke alionatie gepaard gaande politieke
alionatie en voorkeur voor massabewegingen welke zich opstellen tegen het bestaande politiek systeem leiden tot de hypo-

tese dat de verschillende komponenten van elektorale alionatie
samenhangen met het stemmen op anti-systeem-partijen.
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HOOFDSTUK

6

VOORBEREIDING VAN EEN FMPIRISCH ONDERZOEK NAAR
ELEKTORALE ALIENATIE

Inleiding

In 1966 bestond in Nederland nog een opkomstplicht bij verkiezingen. De niet-stemmers vormden toen samen met hen die
hun stem blanko of ongeldig uitbrachten tien procent van alle

kiesgerechtigden. Het lag voor de hand, dit stemgedrag deels
op rekening te schrijven van politieke apatie. In dat jaar
kwam verder de Boerenpartij op het toppunt van zijn elekto-

rale suksessen. Men kon vermoeden dat deze eveneens voor een
deel berustten op politieke apatie en voor een ander deel op
1)
voordeed
proteststemmen. Toen zich dan ook de gelegenheid
tot een empirisch onderzoek naar bepaalde facetten van politiek gedrag, werd besloten om het stemgedrag te bestuderen
in het licht van het begrip alidnatie.
Bestudering van de wetenschappelijke literatuur inzake alio-

natie en daaraan verwante begrippen, leidde tot een 'schema
van verwachte samenhangen, te verifi@ren door empirisch onderzoek', dat als basis voor de materiaalverzameling heeft gediend. Nieuwe inzichten, verkregen bij verdere literatuurstudie, leidden nadien nog tot enige verfijningen van dit schema.
In de tweede paragraaf van dit hoofdstuk zal dit uiteindelijk
onderzoeksmodel worden uiteengezet.
Uiteraard stonden de komponenten van elektorale alionatie centraal in het onderzoeksschema, evenals die van maatschappelijke
ali@natie, welke daarmee verbonden kunnen zijn. Er is dan ook

betrekkelijk veel aandacht besteed aan de konstruktie van
schalen voor de meting van deze alidnatiekomponenten. Deze eer-

ste fase van het empirisch onderzoek is het onderwerp van de
nu volgende paragraaf.
1) Deze gelegenheid, voortvloeiend uit kontakten op metodologisch terrein tussen Prof.Dr. Ph.C. Stouthard (Katholieke Hogeschool,Tilburg) en Prof.Dr. Warren 0. Miller (Ann Arbor University,Michigan), bestond uit een kombinatie van het onderzoek
naar elektorale alionatie, geinitieerd door eerstgenoemde, en
de 'Representation Study' in een groot aantal landen, waarvoor
laatstgenoemde onder meer ten aanzien van Nederland de verantwoordelijkheid had.
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Paragraaf 1

De ontwikkeling van alionatieschalen

De itemselektie voor de beoogde schalen

Na afsluiting van een voorlopige literatuurstudie werden op
grond van de daarmee verworven teoretische inzichten (zie
hoofdstuk 1, paragraaf 4 en hoofdstuk 3, paragraaf 3) deze
drie eisen gesteld aan alidnatieschalen (Heunks, p. 45):

1. gerichtheid op een bepaalde rol in een bepaald sociaal
systeem;

2. afzonderlijke schalen voor het meten van gevoelens van
doelloosheid, machteloosheid en normloosheid, als komponenten van de eigenlijke alionatie;
3. formulering van items of vragen met betrekking tot deze
komponenten, in termen van tekortervaringen.

Aangezien geen der bestaande schalen geheel aan deze eisen
voldeed, werden daaruit items geselekteerd welke bruikbaar
leken voor de konstruktie van nieuwe schalen die wel aan de
drie eisen zouden voldoen. Ter aanvulling van deze bronnen
werd een inhoudsanalyse uitgevoerd op de ingezonden brieven in
enkele ideologisch tegengestelde dagbladen (de Telegraaf en het
Vrije Volk), gedurende een maand rond de verkiezingen voor de
Tweede Kamer in 1967. Bovendien werd nog de eigen inventiviteit beproefd bij het konstrueren van items. In totaal werden

zo 127 items verkregen ten behoeve van tien schalen, te weten
vier schalen voor elektorale alionatie of komponenten daarvan,
idem voor maatschappelijke ali natie, een schaal voor autori-

tarisme en een voor misantropie. Voor beide laatste werden de
items uitsluitend ontleend aan bestaande schalen, respektievelijk de F-schaal in de nederlandse versie van Weima (pp.170-175)
en de schaal van Rosenberg (zie hoofdstuk 2, paragraaf 1).

De presentatie der items in de enqu&tes
In juli en december 1967 werden twee proefenqu6tes gehouden bij
a-selekte steekproeven van respektievelijk 150 en 65 Tilburgse

kiesgerechtigden (Pl en P2). In mei 1969 volgde een derde proefenqu&te bij een gestratificeerde a-selekte tweetraps-steekproef
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van 180 'kiesgerechtigden uit

(vijf) nederlandse

gemeenten

(P3). Elk van deze enqu@tes heeft voornamelijk gediend ter

ontwikkeling van de beoogde schalen. In april 1970 werd de hoofdenqu@te (D)- gehouden met een soortgelijke, doch veel grotere
1)
Hierin werden de definitieve ondersteekproef als in P3.
zoeksgegevens verzameld. Een verantwoording van deze steek-

proef en van de uiteindelijke response-groep vindt men in bijlage 10.

De items (beweringen) behorende bij de verschillende schalen,

werden steeds op dezelfde wijze aan de respondenten gepresenteerd. Dit gebeurde aldus, dat de items ten behoeve van de verschillende schalen, onderling vermengd, in diverse blokken
over de vragenlijst werden gespreid. Wel werden de elektorale
items gescheiden gehouden van de maatschappelijke items. In de
maatschappelijke item-blokken werden ook de items opgenomen
van de beoogde schalen voor autoritarisme en misantropie. Het
vermengen van items voor verschillende schalen in 65n blok
moest voorkomen dat de respondenten zichzelf bewust zouden gaan
herhalen bij de antwoorden.

In de drie proefenqu&tes werden de items gepresenteerd op in-

vullijsten, als intermezzi van het interview. Bij Pl betrof
dit zes lijsten van gemiddeld 21 items, bij P2 en P3 was het
aantal lijsten teruggebracht tot vier met gemiddeld 22 items

per lijst. In de hoofdenqu@te werden de itemblokken in de vra-

genlijst zelf opgenomen, omdat gebleken was dat sommige respondenten onvoldoende geoefend waren voor het zelf invullen van
lijsten. Er waren inmiddels nog slechts drie item-blokken, met
ongeveer 13 items per blok. Bij elk der enqu@tes werd de res-

pondent slechts de keus gegeven tussen 'eens' of 'oneens' als
antwoord op de items. Het uitblijven van een dergelijk antwoord
omdat men geen mening had of niet kon beslissen, werd echter
wel afzonderlijk genoteerd door de interviewer. Deze 'forcedchoice'-metode werd gehanteerd om een duidelijke keuze per item
1) Aan deze hoofdenqu&te gingen weliswaar nog twee proefenqu&tes
vooraf (P4 en P5), maar deze dienden slechts ter beproeving van
andere enqu&te-onderdelen dan de schaalitems.
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te verkrijgen.

Tenslotte moet in dit verband worden opgemerkt dat er bij de

konstruktie der items naar werd gestreefd zowel positief als
negatief geformuleerde items te verkrijgen. Daar de alionatiekomponenten in wezen negatief van aard zijn was het moeilijker
om daarvoor positieve dan negatieve items te formuleren. Daar-

door was het aantal positieve items in de minderheid. Bovendien werd die minderheid bij de voortschrijding der schaalont-

wikkeling steeds kleiner, waarschijnlijk door de geringere
kwaliteit van dit soort items.
Koderinq en schaaltechnieken

Bij de kodering van de antwoorden op de items in de hoofdenqu&te zijn in eerste instantie vijf kategorieon aangehouden.
Behalve 'scoren' en 'niet-scoren' werd een kategorie 'weet

niet' gehanteerd, benevens een kategorie 'geen antwoord' en
een kategorie 'kan niet beslissen'. De laatste was echter een

weinig gebruikte kategorie (minder dan 1% van de antwoorden
viel er in). Verder kon over het verschil tussen 'geen antwoord'
en 'weet niet' in de praktijk weinig met zekerheid worden gezegd. Daarom kon hoogstens met een trichotomie worden gewerkt,

van 'scoren', 'niet-scoren' en 'onbekend'. Het % antwoorden
'onbekend' bedroeg in de hoofdenqu@te gemiddeld ongeveer 15,

in de proefenqu&tes was dit slechts ongeveer 5. Ten behoeve
van sommige analysetechnieken zijn de items vervolgens gedichotomiseerd. De kategorie 'onbekend' werd dan gevoegd bij de kategorie 'niet-scoren' (op de betreffende eigenschap).
Bij het konstrueren van schalen kan men in principe twee wegen

bewandelen. Men kan een techniek kiezen waarmee groepen van
items kunnen worden opgespoord welke per groep sterk onder-

ling samenhangen, terwijl tussen de groepen weinig samenhang
bestaat. Elk van deze groepen is dan te benoemen naar de gemeenschappelijke inhoud van die items. Dat is de eksploratieve

werkwijze, welke zich bijvoorbeeld bedient van de een of andere vorm van faktor-analyse of kluster-analyse.
De andere werkwijze is die waarbij men groepen items apriori
toedeelt aan bepaalde beoogde schalen en slechts kontroleert of
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deze groepen interne samenhang vertonen. Dit is de toetsende

werkwijze. Wij meenden teoretisch sterk genoeg te staan om
deze laatste weg aanstonds te bewandelen. Begrippen als machteloosheid zijn teoretisch duidelijk plaatsbaar, men zie daarvoor de laatste paragrafen van hoofdstuk 1 en 2. Voor de volledigheid is in een latere fase de alternatieve werkwijze
eveneens nog gevolgd.
Voor de toetsing van de schaalbaarheid van bepaalde items met

betrekking tot de beoogde schalen is gebruik gemaakt van de
daartoe gedigende schaaltechnieken. Zowel de verschillen in

populariteit (% dat scoort op de schaaleigenschap) als de
praktisch dichotome aard van de items, verwezen minder in de
richting van 'Likert-analyse' ('item-analyse') en meer in de
richting van Guttman-analyse, met gebruikmaking van een techniek
voor dichotome gegevens. Er is daarom gestreefd naar Guttmanschaalbaarheid, hoewel ook de 'Likert-analyse' is uitgevoerd

om de resultaten van beide werkwijzen te kunnen vergelijken
en te voorzien in die gevallen waarin de Guttman-schaalbaarheid
onvoldoende was.
Op de gegevens van Pl is ook nog faktor-analyse toegepast als
alternatieve toetsing der eendimensionaliteit van de items
der beoogde schaal. Bovendien werd verwacht dat de machteloosheidsitems zich zo zouden laten groeperen in subgroepen voor
achievement- en success -machteloosheid. 1) Deze beperkte eksploratie- leidde inderdaad tot afzonderlijke schalen voor bei-

de soorten machteloosheid (en zowel elektoraal als maatschappelijk).

De in dit verband uitgevoerde faktor-analyses werden toegepast
op produkt-moment-korrelaties tussen de trichotome scores op
de machteloosheids-items. De soms sterk scheve verdelingen van
deze scores leidden er toe dat sommige korrelaties zodanig werden gedrukt dat de resulterende faktoren enigszins artificieel
werden. Alternatieve· analyse-metoden, met name schaaltechnieken,
konden echter de gevonden subschalen bevestigen.

1) Deze beide begrippen werden ontleend aan Mizruchi (zie hoofdstuk 2, paragraaf 1). Achievement slaat op het zelf mede bewerken van het doel, en success op het bereiken daarvan, ongeacht eigen inzet.
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De faktor-analyse op de items voor elektorale normloosheid
gaf ook aanleiding tot het konstrueren van afzonderlijke schalen voor kognitieve en voor evaluatieve elektorale normloos-

heid. De betekenis daarvan is respektievelijk een onvoldoende

duidelijkheid en onvoldoende aanvaardbaarheid van de vigerende
elektorale spelregels. De schaalbaarheid van beide schalen
volgens de Guttman-metode was echter in alle enqu&tes slechts
matig.
Van de beschikbare schaaltechnieken voor het konstrueren van

Guttman-schalen is de Green-techniek gekozen. 1) De I van Green
geeft de mate van schaalbaarheid aan in stochastische termen.

Deze 'Index of Consistency' is behalve op de gehele groep van
schaalitems ook toepasbaar op itemparen daaruit, hetgeen in
staat stelt tot het selekteren van die items welke tesamen de
beste schaalbaarheid vertonen.
De schaalbaarheid der items in de verschillende enqu&tes
De door Guttman met een aantal voorwaarden omgeven reproduceerbaarheidskooffici@nt (R) is als indikator voor schaalbaarheid
door Green vervangen door diens 'Index of Consistency' (I).
Een minimumgrens van .90 voor de R wordt door Green niet bestreden, maar de I is beslissend. Een I van omstreeks .50 wordt

door Green bevredigend geacht, terwijl een lagere I tot .25
toe twijfelachtig wordt geacht. Nog lagere I-waarden duiden volgens hem op het ontbreken van schaalbaarheid in een Guttman-zin.In
het navolgend- overzicht vindt men ten aanzien van de drie proefenqu&tes en de hoofdenqudte de mate van schaalbaarheid van de

verschillende beoogde schalen aangeduid in termen van I en R
(in Pl en P2 is RA gebruikt, daarna de daarmee vergelijkbare
2)

Tevens is per enquSte het aantal items vermeld dat voor
de betreffende schaal beschikbaar was en het aantal dat in de
RB).

schaal is opgenomen. Voor de tekst der items en hun populariteit
zij verwezen naar bijlage 1.

1) B.F. Green, A method of scalogram analysis using summary
statistics, in: Psychometrika, vol. 21, 1956, pp. 79-88.
2) RA en RB zijn twee door Green genoemde versies van R, waarvan RB het eenvoudigst is te berekenen, zonder noemenswaard
onnauwkeuriger te zijn dan RA.

- 265 -

Overzicht van de schaalbaarheid der items

R

Naam der schaal
Maatsch.Ach.
Machtel. (MMA)
Maatsch.Succ.
Machtel.(MMS)
Maatsch.Normloosheid (MN)

Maatsch.Doelloosheid (MD)

Pl

P2

P3

D

.93 .92 .94 .93

-

Verhouding aantal opgenomen/aantal beschikbare items

I

.93 .95 .95

Pl

P2

P3

D

.48 .52 .38 .35

-

Pl

P2

P3

D

8/11 8/10 5/10 4/4

.47 .50 .24

8/10 5/8

5/8

4/4

.93 .94 .91 .91

.44 .47 .33 .32

7/11 6/8

5/8

A/A

.91 .91 .93 .91

.35 .28 .37 .25

4 I7

415

4 I

5

4/4

Maatsch.Alionatie
.94 .95
Misantropie (MI)
Autoritarisme (AU) .93 .98
Elekt.Ach.Machteloosh. (EMA)
.89 .93
Elekt.Succ.Machteloosh. (EMS)
.92 .93
Elekt.Eval.Norml.
.89

(ENE)

-

-

.46 .39 .36

-

417

415

4/5

1

.93

-

.44 .54 .44

-

417

516

4/6

1

.90

-

.32 .42 .31

-

4/6

4/6

4/6

-

.92 .91 .92

(MA)

.92 .93

.52 .48 .52 .47

.93 .93

.50 .51 .46 .35

.91

.34

.93

-

.41

10/19 8/10 8/10 4/7
7/19 7/8

6/8

4/4

.36

5/6

5/5

415

4/4

Elekt.Kogn.Norml.
(ENK)

.98 .98 .97 .91

.42 .55 .44 .16

415

4/4

4/4

4/4

Elekt.Doelloosheid (ED)

.95 .97 .96 .96

.49 .50 .57 .32

6/12 4/6

4/6

415

(EA)

.92 .94 .93 .95

.50 .51 .52 .58

6 I

Gemiddeld

.93 .94 .93 .93

.44 .47 .43 .34

Elekt.Alionatie
7

516

6/6

415

.61

.79

.73

.89

Aantal respondenten

136

% 'weet niet' e.d.
op items

5%

65 151 1838 Totaal aant.items:77

69
63
40
/127 /87
145
/81

4%

6%

15%

Uit het overzicht blijkt dat de reproduceerbaarheidscodfficiont (R) nooit lager was dan .89 en dus nooit een hindernis
bij het konstrueren van schalen. Wat betreft de konsistentieindeks werden met de proefenqugtes redelijke resultaten behaald.
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Bij de hoofdenqu@te daalde de I echter tot een gemiddelde
waarde van .34. 1) Daarvoor zijn de volgende oorzaken aan te
geven.

In de eerste plaats is het definitieve onderzoek (D) geken-

merkt door een relatief klein aantal beschikbare items per beoogde schaal, in verhouding tot het daarin minimaal op te nemen aantal items. In Pl was dit aantal uit eksploratieve over-

wegingen zeer groot, namelijk 127. De schaalbaarheid der items
2)
In P2 en P3 werhad daardoor een voorwaardelijk karakter.

den nog slechts de 77 in de schalen van Pl opgenomen items aan
de respondenten voorgelegd, vermeerderd met tien reserve-items,
waarvan de kwaliteit bij Pl niet al te gering bleek. De schaalbaarheid van de items bij P2 en P3 werd mede hierdoor minder
3)

voorwaardelijk.
Het lag in de bedoeling in het hoofdonderzoek door te gaan met de 63 in de schalen van P3 opgenomen

items, benevens twaalf reserve-items. Helaas bleek dit niet mo-

1) Daarbij valt te bedenken dat Green voor schaalbaarheid een
nivo van ongeveer .50 gewenst acht, terwijl hij bij .25 spreekt
van kwasi-schaalbaarheid.
2) Immers, door een relatief groot aantal van de voor een schaal
beschikbare items te verwerpen, speelt men hoog spel met het
toeval. De aan- of afwezigheid van 'fouten' (volgens het scalogram-model van de Guttman-schaal) in de antwoordpatronen van de
respondenten op de items, berust voor een deel op toevalsfaktoren. Door nu systematisch de items te selekteren waartussen
weinig 'fouten' voorkomen, pleegt men voor een deel zelfbedrog.
Het kan namelijk zijn dat men dan 66k items overhoudt waartussen toevallig weinig 'fouten' voorkomen. Voor een ander deel betreft deze selektie een redel afzonderen van de slecht akkorderende items. Men zal dus maat moeten houden ten aanzien van de
proportie items die men verwerpt. Bovendien dient men slechts die
items te verwijderen welke onderling een aanmerkelijk hoge proportie fouten vertonen, in vergelijking met andere itemparen.
Tenslotte verdient het aanbeveling zich hierbij te laten gidsen
door de schaalbaarheid van de items op langere termijn, bij verschillende onderzoekingen. (Wat betreft de werking van toevalsfaktoren bij het selekteren, zie M.W. Riley, J.W. Riley, J. Toby e.a., Sociological Studies in Scale-Analysis, New Yersey,
1954).-

3) Het voor de schalen beschikbare aantal items verminderde van
127 in Pl tot 87 in P2 en P3. De verhouding tussen het aantal in
de schalen opgenomen items en het aantal dat daarvoor beschikbaar was kwam nu op een akseptabel nivo te liggen (.79 respektievelijk .73 bij P2 en P3, tegenover .61 bij Pl). De konsistentie
der resultaten inzake schaalbaarheid was inmiddels ook bevredigend.
Van de 87 items in P3 werden er 74 in minstens twee van de drie
proefonderzoekingen in een schaal opgenomen, waarvan 49 in alle
drie. Van de 63 in P3 geschaalde items waren behalve deze 49 items
er 8 ook geschaald in Pl, 5 in P2 en 1 alleen in P3.
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gelijk doordat de hoofdenqu6te moest dienen voor verschillende onderzoekingen (zie voetnoot bij de inleiding tot dit hoofdstuk). Er was slechts plaats voor 34 van onze items, terwijl

daarnaast nog 13 items en vragen, welke in de enqu&te waren

opgenomen voor een ander onderzoek, in principe als vervangend
item zouden kunnen dienen, hoewel daarover geen proefondervindelijke kennis bestond. Zelfs dit totaal van 47 items bleef
ver onder het gewenste aantal van 65 (13 schalen met elk minstens 4 items en 1 reserve-item). Daarom werd besloten de drie
minst essentiole schalen te laten vervallen 1) , waardoor voor
elk van de tien overige schalen vier items beschikbaar waren

en soms zelfs een of meer reserve-items. Wanneer nu, zoals in
de meeste gevallen, geen reserve-item beschikbaar is, ontbreekt
de nodige speelruimte voor het bereiken van schaalbaarheid. Men
ziet dan ook in het 'overzicht van de schaalbaarheid der items'
dat de I in het hoofdonderzoek met name voor did schalen een

matig nivo had, waarvoor slechts vier items beschikbaar waren.

De tweede oorzaak van de lagere I's in het hoofdonderzoek ligt
in het verlengde van de eerste. Om aan het minimum-aantal van
vier beschikbare items per beoogde schaal te komen, moest zoals eerder vermeld, gebruik worden gemaakt van vervangende items
uit een ander onderzoek. Deze noodoplossing was mogelijk door
de verwantschap tussen de probleemstellingen van de verschillen-

de onderzoekingen, maar was uiteraard verre van ideaal. Dit
heeft vooral voor de MMS-schaal en de ENE-schaal (voor afkortingen zie 'overzicht schaalbaarheid') nadelige gevolgen gehad.

Drie, respektievelijk twee van de items van deze schalen waren
vervangende items.
Een derde oorzaak van geringere schaalbaarheid in het hoofdon-

derzoek ligt in de aanzienlijke non-response op vele items (gemiddeld 15%, tegenover 5% in de proefenqu@tes), welke op zichzelf weer veroorzaakt kan zijn doordat het relatief grote aantal

1) Dit waren de AU-, de MI- en de MA-schaal. Voor elk van beide
laatstgenoemde werd nog wel gon item in de hoofdenqu&te meegenomen, namelijk dat item wat in de proefenqu@tes zowel kwa verdeling der antwoorden als kwa inhoud (onder andere 'face-validity') het meest representatief was.
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te houden interviews bij de hoofdenqu&te in tegenstelling tot
de proefenquates weinig mogelijkheden bood tot kwalitatieve
selektie van interviewers. 1) Met name de EMS- en de ED-schaal
hebben daarvan nadeel ondervonden.

2)

Een vierde en laatste oorzaak van geringere schaalbaarheid in
het hoofdonderzoek ligt mogelijk in het ter elfder ure bij3)
slijpen van item-teksten. Dit geldt alleen voor de ENK-schaal.

Door dit alles moet ten aanzien van de meeste schalen in het
hoofdonderzoek worden gesproken van kwasi-schaalbaarheid, vol-

gens het kriterium van Green. De resultaten der proefonderzoekingen en de hierboven gegeven verklaring voor de geringere
schaalbaarheid in de hoofdenqu&te, maken echter de &6ndimensionaliteit van onze schalen weer minder betwistbaar. Met uitzon-

dering van de ENK-schaal die zelfs het nivo van kwasi-schaalbaarheid niet haalde in het hoofdonderzoek, beschouwen we de
schalen dan ook als eenduidige schalen en inzoverre geschikt
als variabele bij de verdere analyse.
Wel moeten we ons nog vergewissen van de kwantitatieve meet-

nauwkeurigheid (betrouwbaarheid) van de schalen, terwijl ook
nog moet worden nagegaan of zij inderdaad het begrip meten waarvoor elk van hen is ontworpen (geldigheid). Vooraleer daartoe

over te gaan zullen we nagaan of de items zich laten groeperen
in alternatieve dimensies.
Kontrdle op de mogelijkheid van alternatieve schalen

Aan onze reeks van schalen ligt een teoretisch apriori ten
1) Vermoeidheid van de respondent heeft geen rol gespeeld. De
vooraan in het anderhalf uur durende gesprek behandelde items
leverden 19% non-response, die op het eind slechts 14%.
2) In P3 had slechts 5 & 10% van de respondenten non-response
gegeven op de items van de EMS-schaal, terwijl dit in het
hoofdonderzoek 15 8 30% was. Dienovereenkomstig daalden de zes
inter-item-I's tussen de vier items met .05 8 .20. Het patroon
van deze I's (met name de onderlinge hoogteverschillen tussen
hen) bleef inmiddels ongewijzigd in vergelijking met P3. Een
dergelijke nivo-daling moet hoogstwaarschijnlijk geweten worden
aan de grotere non-response welke de betrouwbaarheid der kodering vermindert. Op vergelijkbare wijze heeft ook de non-response op de ED-items de ED-schaalbaarheid gedrukt.
3) Dit bijslijpen van teksten werd ondernomen omdat naast een
akseptabel nivo van de schaal-I (reeds in Pl, P2 en P3 gerealiseerd) alsnog verbetering van de inter-item-I's werd gewenst.
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grondslag. Zij zijn bedoeld als meetinstrumenten van begrippen
die teoretisch zinnig lijken. Daarnaast is het echter mogelijk

dat de respondenten een referentiekader vertonen dat daarvan
afwijkt, maar zijn eigen zinnigheid heeft in hun bestaan. Zo-

als de groenteboer groot gelijk heeft zijn appels en peren in
verschillende kisten uit te stallen, zo kan immers de klant
vooral oog hebben voor het verschil tussen rijp en onrijp fruit
of duur en goedkoop fruit. Om nu te weten te komen wat het refe-

rentiekader van de respondenten is, zal men de items van een
aantal verschillende schalen tegelijk moeten onderwerpen aan
een statistische techniek, die de daarin voorkomende strukturen
manifest maakt.
De eerste techniek waar men dan meestal aan denkt is faktoranalyse, welke voor dit doel is geschapen. Aan de voorwaarden
voor het toepassen van deze techniek is bij sociologisch onderzoek echter meestal, zoals ook nu, niet voldaan. Sinds kort is

echter ook de non-metrische faktor-analyse beschikbaar, een
techniek, welke minder scherpe voorwaarden stelt aan de kwanti-

tatieve eigenschappen van het te analyseren materiaal. Een der
voordelen van deze techniek is het bewerkstelligen van een met

dat van Guttman-schalen vergelijkbaar dimensiebegrip (wanneer
zij uitgaat van een matriks van inter-item-I's) hetgeen bij fak1)
Vervolgens is ook nog klustertor-analyse niet mogelijk is.
analyse toe te passen,al dan niet op basis van inter-itemI's.

Ondanks de metodologische bezwaren tegen het gebruik van
de gewone faktor-analyse is deze vanwege het toentertijd nog niet
beschikbaar hebben van komputer-programma's voor non-metrische
faktor-analyse, nog wel toegepast op het onderzoeksmateriaal Pl
teneinde elke schaal te kontroleren op het bestaan van eventuele
subschalen. Dit leidde, zoals eerder vermeld, tot drie nieuwe

schalen door opsplitsing van beide machteloosheidsschalen en de
elektorale normloosheidsschaal elk in twee schalen. De eendimensionaliteit van de daaruit voortvloeiende ENK-schaal is echter,

zoals eveneens eerder vermeld, nog onvoldoende bevestigd in de
vorm van een Guttman-schaal.
1) Zie hiervoor ook K. Schuesler, A note on scale analysis and
factor-analysis,in Sociometry, vol.29, December 1966,pp.461-467.
2) Varimax-rotatie na hoofdassen-metode op basis van produktmoment-korrelatie.

2)
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Bij Pl en P2 werd de ortodokse faktor-analyse ook toegepast

op de matriks van schaalscores, dus als kontr6le op mogelijke
superschalen ofwel kombinaties van schalen. De resultaten
daarvan vindt men in onderstaand overzicht. 1)

Overzicht resultaten faktor-analyses op schaalscores van
Pl en P2 (na Varimax-rotatie)
(ladingen lager dan .50 zijn niet opgenomen)
Pl

aantal geroteerde
faktoren

P2

2
faktor:

I

3
II

I

II

2
III

I

3
II

I

II

III

naam van de
schaal

MMA

.63

MMS
MN
MD
MA
MI

.57

.55
.53

.70

.73
.63

.69

.63

.72

.53

.57

.70

.68

.63

.72

.77

.71

.58

.70

.72

.64
.57

.63

AU
EMA

.74

.63

EMS

.72

.64

.73

ENE

.58

.67

.60

ENK
ED

.60
.71

.71

.71

.80

.54

.66

EA

door faktor verklaarde
variantie:

.54

28% 18%

.70

.76

.76

.75

.71

.69

.69

15% 20% 20%

27% 18% 26% 18% 13%

Deze resultaten verschillen bij toepassing van het twee- respektievelijk drie-faktoren-model en ook bij Pl in vergelijking met
P2, hoewel er ook overeenkomsten zijn tussen de diverse analyses.

1) De uitgangsmatrices van produkt-moment-korrelaties vindt
men in de bijlagen 2 en 3.
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Zo ligt in het twee-faktoren-model het aksent van de eerste

faktor (bij Pl zowel als P2) op maatschappelijke en elektora-

le machteloosheid en normloosheid. In de analyse van P2 met
het drie-faktoren-model komt elektorale normloosheid op een
aparte derde faktor, terwijl de eerste faktor vooral de samenhang weerspiegelt tussen alle maatschappelijke alionatiekomponenten. In de analyse van Pl met drie faktoren gebeurt onge-

veer het omgekeerde. De derde faktor betreft de diverse elektorale alionatiekomponenten, terwijl de eerste faktor met name
betrekking heeft op maatschappelijke normloosheid.

De tweede faktor betreft steeds maatschappelijke alionatie en
autoritarisme, bij P2 gekoppeld aan elektorale doelloosheid en
elektorale alionatie. Wij zijn geneigd deze faktor bij P2 daarom te wijden aan von Freyhold (Autoritarismus und politische
Apathie). Bij Pl zijn naast maatschappelijke alionatie en autoritarisme ook misantropie en maatschappelijke doelloosheid op
de tweede faktor vertegenwoordigd. Dit doet meer denken aan het
door een andere vrouwelijke auteur geschilderde syndroom (E.
Simpson, Democracy's stepchildren), temeer omdat ook maatschappelijke machteloosheid zich op deze tweede faktor blijkt thuis
te voelen.

In verband met de door beide auteurs gestelde problematiek en
ook gezien de aard van de attitudes van misantropie en autoritarisme menen wij dat de tweede faktor steeds te maken heeft
met gevoelens welke voornamelijk zijn gebaseerd op een zwak ego.
De eerste faktor daarentegen, met name in het twee-faktoren-

model, lijkt meer gebaseerd op gevoelens welke voornamelijk
voortvloeien uit een zwakke sociale positie. In het drie-faktoren-model is dit laatste verschijnsel niet meer zichtbaar. De
eerste en de derde faktor hebben dan beurtelings betrekking op
alle komponenten van elektorale of maatschappelijke alionatie
of op maatschappelijke c.q. elektorale normloosheid.
De suggesties die van een en ander uitgaan wat betreft de verschillen en de samenhangen tussen de divetse schalen zullen

bij de analyse van het hoofdonderzoek wellicht verduidelijkt
kunnen worden. Ten aanzien van de vraag of bepaalde schalen zo-

danig met elkaar samenhangen dat zij dienen te worden samenge-
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vat tot 'superschalen', blijkt voorts uit het voorgaande dat
dit hoogstens kan gelden voor de koppels MD-MI en MA-AU. De
teoretische verschillen tussen de betreffende schalen vereisen
echter (zie hoofdstuk 4, paragraaf 3, gemengde schalen) zeker
voorlopig nog verdere analyse met de afzonderlijke schalen.
Na Pl en P2 is niet meer gewerkt met de gewone faktor-analyse.
Op het materiaal van het hoofdonderzoek is een non-metrische
faktor-analyse

1)

toegepast, deze keer niet op schaalscores

maar op de itemscores van al de items welke op de maatschappij

betrekking hebben en daarnaast op de items welke op verkiezingen betrekking hebben. Hierdoor werd het materiaal grote vrijheid gegeven om zich te struktureren volgens het referentiekader van de respondenten.

Daar het gewenst was de resultaten van de analyse te kunnen
vergelijken met die der schaalanalyses hadden wij een voorkeur
voor het gebruik maken van inter-item-I's in de uitgangsmatriks
van gelijkheidskoofficionten (de inter-item-I is de I van Green
toegepast op twee items, in dat geval gelijk aan de H van Loevinger). Daarnaast is echter tevens gewerkt met de Q van Yule
en met de zelf-geproduceerde koofficiont k, welke beide met
1) Het essentiole verschil tussen gewone en non-metrische faktoranalyse is het vervangen van de uitgangsmatriks van korrelaties
tussen de variabelen door een matriks van gelijkheidskoofficionten van een ordinaal meetnivo. Zoals vervolgens bij de gewone
faktor-analyse bepaalde afstanden tussen punten in een n-dimensionele ruimte een vaste relatie hebben met, ofwel een eksakte
weergave vormen van de korrelaties, zo vormen soortgelijke afstanden bij de non-metrische faktor-analyse een zo goed mogelijke
benadering op ordinaal meetnivo, van de gebruikte gelijkheidskoofficionten. De aldus bij de non-metrische faktor-analyse gerealiseerde ruimtelijke benadering van de in de ko@fficionten
uitgedrukte samenhang tussen variabelen, is evenals bij gewone
faktor-analyse weer te geven in projekties op de verschillende
dimensies. Zij geven aan in welke mate een variabele samenvalt
met de betreffende dimensie. Wij noemen dit 'ladingen', naar
analogie van de gewone faktor-analyse.
Drs. P.J.M. Verschuren heeft deze metode voor ons als stageaire
in praktijk gebracht. Drs. Th.Z.J. van der Net gaf de daarbij
nodige adviezen en verschafte het door hem ontwikkelde komputerprogramma, gebaseerd op een kombinatie van de technieken van
Guttman en Kruskal.
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iets meer recht konden gelden als (on-)gelijkheidskooffici@nten.

1)

Begonnen is met een analyse van 30 elektorale items. Daarop
werden echter met geen van de drie koofficionten goede resultaten behaald (de 'stress' bleef te hoog, ofwel de ruimtelijke

benadering van de koifficionten bleef te grof). Na verwijdering
van zeven items en toevoeging van een nieuw item werd evenmin
een goed resultaat geboekt. Na verdere reduktie van het aantal
items tot 19 en vervanging van het vijf-faktoren-model door
het vier-faktoren-model werd een wat beter resultaat bereikt,

dat echter blijkens navolgend overzicht van 'ladingen' niet
veel mogelijkheden geeft tot zinvolle interpretatie. Wel blijkt
dat de resultaten eerder een ondersteuning bieden van de beoog-

de schalen dan aanleiding geven tot andere strukturen tussen de
items. (Voor de matriks van Q's waarop de onderhavige analyse
is gebaseerd, en voor de verklaring van de itemnummers, raadplege men de bijlagen 4 en 1).

1) De koofficiont k heeft (in tegenstelling tot de inter-item-I)
niet betrekking op de relatieve grootte van de 'foutencel' in
een tabel van twee dichotomieon, maar op de relatieve grootte van
de beide cellen waarin gelijkheid tot uitdrukking komt. De interitem-I is weer te geven als 1 _ W_E_E, waarin N = het aantal resRxC

pondenten, F = idem in de foutencel, R = het desbetreffende regeltotaal, C = het desbetreffende kolomtotaal. Wanneer de twee cellen
waarin beide dichotomiedn een overeenkomende waarde hebben, nu
F' en F'' worden genoemd, dan is k weer te geven als
1- N x F' +N x F" .I n feite is dit een ongelijkheidskooffiR' x C' + R''xC''
ciont, maar dat is niet van wezenlijk belang.
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Overzicht resultaten non-metrische faktor-analyse op elektorale items van het hoofdonderzoek
(aantal toegestane dimensies: 4; 'ladingen' lager dan .50 zijn
niet opgenomen; stress (d): .0107; aantal iteraties: 63)
dimensie:
itemnr.
57

x

betreffende
schaal
EMA

I

II

-.70

-.71

III

IV

61

+.56

62

+.64

63

-.50

64

65

x

-.91

-.57

EMS

+.74
-.71

69

+.55
-.72

70
71

77

ENE

86

ED

-.53
-.51

-.76

+.53

-.61

-.89
+.52
-.63

88

+.65

90
92

+.57

EA

+1.09

-.51

+1.24

93

+1.04

94

+.70

97

+1.37

( x = niet in een schaal van
het hoofdonderzoek opgenomen)

Dimensie I doet op het eerste gezicht sterk denken aan een on-

geroteerde eerste faktor in een gewone faktor-analyse met hoofdassenmetode, vanwege zijn sterk gepolariseerde hoge 'ladingen'
van veel variabelen van verschillende huize. De komplete defini-

tieve EA-schaal laadt zeer positief op deze dimensie, terwijl
de negatieve 'ladingen' vooral van een aantal machteloosheids-

items afkomstig zijn. Wanneer we de tekens verwisselen, hetgeen

evenals bij de gewone faktor-analyse is toegestaan, zien we hierin een faktor van elektoraal engagement op basis van gevoelens
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van machteloosheid als kiezer.

1)

De overige drie dimensies

geven vooral uitdrukking aan de tegenstellingen tussen respektievelijk EMA en ED, EMS en ED, en EMA en EMS.
Een soortgelijke analyse is uitgevoerd op de maatschappelijke
items. Daarbij is uitgegaan van de Q's tussen 18 items (voor

deze Q's en voor de verklaring der itemnummers raadplege men
de bijlagen 5 en 1). De resultaten van deze analyse zijn als
volgt.

Overzicht resultaten non-metrische faktor-analyse op maatschappelijke items van het hoofdonderzoek
(aantal toegestane dimensies: 3; 'ladingen' lager dan .50 zijn
niet opgenomen; stress (d): .085; aantal iteraties .63)
dimensie:
itemnr.
2

II

III

betreffende
schaal

MMA

10
19

I

MMS

-.70

-.71
+.92

+.53

+1.20

-.53

20

+1.37

-.67

21

+1.28

+.55

22

MN

-.96

-1.04

24
26

+1.25

27

+.91

30

MD

-.84

32

-.83

33

-.77

37

MA

+.66
-.87
-.54

Opnieuw zien we een sterke en gevarieerd bezette eerste dimensie met hoge, gepolariseerde 'ladingen'. We vinden hierin vooral de tegenstelling tussen machteloosheid en zinloosheid. De

1) De tegenstelling tussen EMA en EA vormt een nog nader te
bespreken validiteitsprobleem.
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tweede dimensie toont vooral de eigen betekenis van maatschappelijke normloosheid. De derde dimensie is moeilijk te interpreteren in termen van de verschillende schalen, maar evenmin
op een andere manier. Alles bijeen genomen levert ook deze

analyse van de maatschappelijke items eerder een ondersteuning
van de schalen dan aanwijzingen voor alternatieve strukturen
tussen items.

Tenslotte is nog gebruik gemaakt van een kluster-analyse als
1)
Als ko@fficiont is daarkontr6le op de schaalidentiteiten.
bij gekozen de inter-item-I (de I van Green, toegepast op item-

paren). Daardoor hebben de resultaten van de kluster-analyse
een zo goed mogelijke vergelijkbaarheid met die van de eerder
toegepaste schaaltechniek. Hieronder volgen dan eerst weer de
resultaten voor de elektorale items (de matriks van I's vindt
men in bijlage 6).

Overzicht resultaten kluster-analyse op elektorale items van
het hoofdonderzoek
(de items worden per kluster genoemd in volgorde van opname
daarin)

kluster

1

2

3

4

5

item- betr.
item- betr.
item- betr.
item- betr.
item- betr.
schaal nr.
schaal nr.
schaal nr.
schaal nr.
schaal

nr.

93

EA

52

EMA

65

EMS

86

ED

80

ENK

94

EA

82 x

ENK

69

EMS

88

ED

81 x

ENK

92

EA

71

EMS

57 x

EMA

77

ENE

78

ENE

97

EA

63

EMA

74

EMS

87

ED

62

EMA

64 x

EMA

90

ED

(x = niet in een schaal van het hoofdonderzoek opgenomen)

1) Drs. P.J.M. Verschuren heeft ook deze taak voor ons uitgevoerd.
Hij koos daarvoor de kluster-procedure van Holzinger en Harman
(zie E.J. Bijnen, Cluster-analyse, Tilburg, 1969, pp. 38,39). Deze
techniek leidt tot klusters waarbinnen de samenhangen tussen de
items relatief hoog zijn, terwijl de samenhangen van deze items
met items buiten het kluster relatief laag zijn. Nadeel van deze
techniek is het uitvoeren van berekeningen welke een intervalmeetnivo veronderstellen, terwijl de onderzoeksgegevens en de gehanteerde maat van samenhang van ordinaal nivo zijn. De wellicht
betere techniek van Wherry en Gaylord (iteratieve faktor-analyse)
werd echter niet gekozen wegens haar tijdrovendheid welke in het
bestek van stagewerkzaamheden een te groot bezwaar was.
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Over het geheel genomen vertoont deze kluster-analyse een
sterke overeenkomst met de schaalanalyse. Van de in de schalen

opgenomen items kwamen er slechts twee in deze kluster-analyse
bij een andere schaal terecht (de nrs. 71 en 77), terwijl twee
andere niet in een kluster werden opgenomen (61 en 70). Wat
betreft de afzonderlijke dimensies kan nog het volgende worden opgemerkt. Aan de twee 'verdwaalde' items in het tweede

kluster behoeft niet zwaar te worden getild, zij kompleteren
de drie EMA-items niet tot een duidelijk interpreteerbare alternatieve item-set. De aanwezigheid van twee (overigens niet
in de schaal opgenomen) EMA-items in de staart van het derde
kluster lijkt meer dan toevallig. In de non-metrische faktoranalyse kwamen deze items ook reeds voor in kombinatie met
EMS-items (nrs. 69 en 71 op dimensie I; nr. 70 op dimensie II).
Een van deze twee EMA-items (nr. 57) is ook naar inhoud zeer
wel te verenigen met de EMS-schaal, evenals met de EMA-schaal.

In deze kluster-analyse blijkt aldus het wat ambigue karakter
van dit item. De aanwezigheid van een ENE-item in het vierde
(ED-)kluster, vindt eveneens zijn parallel in de non-metrische
faktor-analyse. De oorzaak van dit 'verdwalen' is niet duidelijk. Tenslotte wordt in het vijfde kluster een alternatieve
EN-schaal aangeboden, van overigens te geringe omvang.
Ook de resultaten van de kluster-analyse op de maatschappelijke

items zijn voor een belangrijk deel in overeenstemming met de
schaalanalyse (de matriks van I's vindt men in bijlage 7).

Overzicht resultaten kluster-analyse op maatschappelijke items
van het hoofdonderzoek
(de items worden per kluster genoemd in volgorde van opname
daarin)

kluster:

1
item- betr.
nr.
schaal

2
item- betr.
nr.
schaal

3
item- betr.
nr.
schaal

30

MD

16

MMS

19

MMS

34

MD

24

MN

21

MMS

37

MA

8

20

MMS

43

MI

22

MMA
MN

6

MMA

10

MMA
MMA

2
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Van de in het hoofdonderzoek gekonstrueerde schalen vinden we
in het eerste kluster de kern van de MD-schaal terug. In het
tweede kluster bevindt zich de komplete MMA-schaal en in het

derde kluster de bijna komplete MMS-schaal. Wat betreft de
'verdwaalde' items moet ten aanzien van het eerste kluster wor.-

den opgemerkt dat in het hoofdonderzoek slechts 6gn MI- en een

MA-item konden worden meegenomen, zodat bij de kluster-analyse
geen afzonderlijke MA- of MI-kluster kon worden gevormd (hetgeen eveneens geldt voor de dimensies van de non-metrische faktor-analyse). Overigens komen deze twee items nu terecht bij
de MD-schaal, hetgeen, overeenstemt met de zogenaamde 'Simpson-

faktor' bij de faktor-analyse op schaalscores van Pl. Bij diezelfde faktor-analyse vinden we nog een andere parallel met de
onderhavige kluster-analyse, namelijk een kombinatie van MMA
met (MMS en) MN in de eerste faktor, zowel als in het tweede

kluster. Het onderscheid tussen MMA en MN is dus het enige dat
naar aanleiding van deze kluster-analyse wordt gerelativeerd,
hoewel in de non-metrische faktor-analyse juist MN de kern
vormde van een aparte dimensie.
De slotkonklusie inzake het zoeken naar alternatieve itemstrukturen moet ons inziens luiden dat deze strukturen minder
sterk naar voren treden dan de door de schalen vertegenwoordigde struktuur. Enige malen komen kombinaties van schalen voor
in &6n faktor, dimensie of kluster, welke van betekenis kunnen

zijn in de analyse. We zullen daarom in deze verdere analyse
behalve aan de afzonderlijke schalen ook zeker aan kombinaties
daarvan aandacht moeten geven.

De betrouwbaarheid van de schalen

De betrouwbaarheid van de schalen is gekontroleerd met de
'split-half'-metode (met Spearman-Brown-korrektie). Aangezien
deze metode beter bruikbaar is naarmate de betreffende schaal

op meer items is gebaseerd, werd zij bij Pl en P2 alleen toegepast op de schalen met zes of meer items. Zoals in nevenstaand
overzicht blijkt werden daarmee redelijk goede resultaten bereikt,
de korrelaties tussen de halve schalen bedroegen namelijk bij
Pl gemiddeld .68 en bij P2 gemiddeld .70, met minima van .56.
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In het hoofdonderzoek waren de schalen alle gebaseerd op

slechts vier items. De split-half-korrelaties bedroegen dan
ook
het
ook
ten

gemiddeld slechts .52, met een minimum van .41. Behalve
geringe aantal items per schaal is daaraan zonder twijfel
de relatief hoge non-response op de items debet. We moedaarom konkluderen dat de betrouwbaarheid van de in het

hoofdonderzoek gebruikte schalen veel te wensen overlaat.

Deze onnauwkeurigheid van meten kan er toe leiden dat de sa-

menhangen van de schalen met andere variabelen en met elkaar
in dit onderzoek betrekkelijk zwak zijn in vergelijking met
soortgelijke samenhangen bij gunstiger onderzoeksomstandigheden.

Overzicht van de betrouwbaarheid van schalen in Pl en P2 en
in het hoofdonderzoek
Naam van de
schaal

Rxx

P2
Rxx

D
Rxx

MMA
MMS
MN
MD
EMA

.76

.63

.49

.89

.84

.70

EMS

.69

.74

.51

Pl

.42

.67
.67

.56

.45

.42

EN

.41

ED

.56

.53

EA

.72

.75

Gemiddeld

.68

.70

.52

(Rxx = split-half-r, gekorrigeerd met Sp.-Br.-formule).

De geldigheid van de schalen
Bij de selektie van de schaalitems heeft steeds als eerste

kriterium gegolden het uitdrukking geven van elk item aan de
betreffende attitude. De schalen welke uit de aldus inhoudelijk

bijeen behorende items voortvloeien mogen daarom geacht worden
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een zekere 'face-validity' te bezitten. Door het konstrueren
van Guttman-schalen is tevens bevorderd dat de betreffende
attitudes in verschillende gradaties worden gemeten, hetgeen
een zekere 'content-validity' met zich meebrengt.
Vervolgens zijn er enige mogelijkheden tot het aantonen van

'concurrent validity', in de vorm van statistische samenhang

van een attitude-schaal met een gedragsvariabele welke geacht
kan worden uit de attitude voort te vloeien. Het aantal geschikte gedragsvariabelen in ons onderzoek is echter beperkt.
Misantropie zowel als maatschappelijke alionatie zouden moeten
leiden tot een geringe sociale participatie. De feitelijke sa-

menhang van de MI- en de MA-schaal (in Pl en P2) of het MI- en
MA-item (in het hoofdonderzoek) met lidmaatschappen van, bezoek aan en bekleden van funkties in verenigingen en klubs was
echter zeer zwak, zij het voortdurend negatief.
Elektorale evaluatieve normloosheid zou zich moeten uiten in
het aanhanger zijn van de partij die het meest bekend staat
als voorvechter van vernieuwing van elektorale procedures, namelijk D'66. Deze samenhang bleek in het hoofdonderzoek duidelijk aanwezig (gamma = .44). Elektorale doelloosheid zou zich

moeten uiten in het geen voorkeur hebben voor een partij; ook
dit kon bevestigd worden in het hoofdonderzoek (gamma = .39).
Tenslotte is er nog de mogelijkheid van 'construct validity'.
Met name de metode van de 'multitrait-multimethod-matrix' kan
op sommige van onze schalen, zij het op onvolmaakte wijze worden toegepast. 1) Bij deze metode wordt nagegaan of schalen die
op dezelfde attitude of eigenschap betrekking hebben, onderling
hoger korreleren dan schalen die op verschillende van elkaar
onafhankelijke attitudes of eigenschappen betrekking hebben.
Wij kunnen nu de vier machteloosheidsschalen als een dergelijke
set zien. Men kan verwachten dat MMA en MMS met elkaar een ze-

kere mate van samenhang zullen vertonen, hetgeen ook geldt ten
aanzien van EMA en EMS onderling. Tevens kan men verwachten dat

MMA en EMA enigszins zullen samenhangen en ook MMS en EMS. In
1) Deze metode van Campbell en Fiske staat beschreven in: M.E.
Shaw en J.M. Wright, Scales for the measurement of attitudes,
New York, 1967, p. 19.
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onderstaande matriks der vier betreffende schalen vinden we

MM

#\

\

deze afhankelijkheidsrelaties aan de
vier buitenzijden, terwijl de beide

tiA

/
\C

/

diagonalen een onafhankelijkheid voorstellen. In feite zullen ook langs
deze diagonalen samenhangen kunnen

// 4

/
/

\
\

ihs

Mi&

worden gevonden, welke het gevolg zijn
van kombinaties der afhankelijkheidsrelaties. Wanneer deze
laatste echter worden buitengesloten door middel van partiole
korrelaties, zouden zij naar nul moeten tenderen.
De korrelaties (tetrachorische r) langs de diagonalen zijn

overigens zonder partialisering reeds konsistent lager dan de
korrelaties langs de buitenzijden der matriks. De partiole
korrelaties (bij konstant houding van telkens twee variabelen
tegelijk) laten echter aan duidelijkheid weinig te wensen over.
Beide soorten van korrelaties zijn hieronder in de matriks
afgebeeld.
2

r..:

4

MtiA

.55

2

MtiA

rij.kl'

piA

4

.41

EMA

\.,08 /
.53

.45

.37

.28

/35
MMS
fS MtiS ErfS
,/.01

.34

.49

1

3

1

3

De validiteit der machteloosheid-schalen vindt hiermee ons inziens een hechte ondersteuning. Schalen die op dezelfde eigenschap betrekking hebben blijken namelijk inderdaad hoger te

korreleren dan schalen die op verschillende eigenschappen be-

trekking hebben. Als eigenschappen gelden hier achievementmachteloosheid (MMA-EMA), success - machteloosheid (MMS-EMS) ,

maatschappelijk onbehagen (MMS-MMA) en elektoraal onbehagen
(EMS-EMA).

Op dezelfde wijze is de geldigheid van andere schaal-kombinaties aan te tonen, bijvoorbeeld voor de normloosheid- en doelloosheidschalen, MN, MD, ENE en ED. Met name voor MN en MD heb-
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ben we de geldigheid der schalen nog niet kunnen aantonen.

We zien opnieuw dat langs de diagonalen de korrelaties zwak-

ker zijn dan langs de buitenzijden, met name de partiole korrelaties.
2

MD

r..:

-_-11

.36

4

2

ED

MD

rij.kl

22
.33

/.29

1

.34

4

ED

05
.34

MN

.27

.24

.25

h12

ENE

MN
3

1

.25

ENE
3

We zouden hiermee de geldigheid der schalen als afgedaan kun-

nen beschouwen, wanneer ons niet nog een netelig probleem
restte teh aanzien van de EA-schaal, waarop reeds gepreludeerd
werd naar aanleiding van een der dimensies van de non-metrische
faktor-analyse. Het bleek daarbij namelijk dat elektorale mach-

teloosheid niet noodzakelijk tot een hoge EA-score leidde maar
juist met lage EA-scores samenging. Elektorale machteloosheidsgevoelens impliceren een zich mentaal losmaken van, ofwel desinteresse voor de elektorale rol en het elektoraal systeem zoals die zich konkreet presenteren. Dit betekent echter niet dat

men daarmee alle interesse voor verkiezingen en het stemmen

verliest. In hoofdstuk vijf is immers wel duidelijk geworden
dat elektorale machteloosheid niet steeds tot retreatisme en
apatie leidt, maar ook tot innoverend en rebels elektoraal gedrag. Bij nadere beschouwing van de items der EA-schaal moet
gekonstateerd worden dat deze niet wijzen op desinteresse voor
verkiezingen zoals ze in feite funktioneren, maar voor verkiezingen in het algemeen. Slechts de eerstgenoemde meer beperkte
desinteresse zou gevolg van elektorale machteloosheid moeten

zijn, de tweede meer algemene desinteresse voor verkiezingen
zou slechts logisch uit bijvoorbeeld machteloosheid volgen wan-

neer geen wijziging van het politiek en elektoraal systeem mogelijk zou zijn.
In principe is hier een fout gemaakt bij de opzet van de EA-
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schaal, maar het zou ook zeer moeilijk zijn geweest om een
stel begrijpelijke EA-items te konstrueren waarin de verkie-

zingen in hun feitelijke organisatievorm en hun feitelijke
politieke werking het objekt zouden zijn. Verkiezingen zouden
dan in een sterk gekonditioneerde en dus ingewikkelde vorm
ten tonele moeten worden gevoerd, hetgeen de response veel afbreuk zou hebben gedaan.

Onze praktische konklusie moet zijn dat de EA-schaal niet valide is omdat zij geen elektorale alionatie meet maar desinteresse voor verkiezingen in het algemeen. De EA-schaal blijkt
dan ook samen te hangen met het niet geregeld volgen van het
politiek gebeuren (gamma = .61 in het hoofdonderzoek). We zullen de EA-schaal niet gebruiken in de analyse van het onderzoeksmateriaal. Dit is geen onoverkomenlijk probleem omdat onze onderzoekshypotesen alle betrekking hebben op alionatiekomponenten en niet op de daarmee geimpliceerde alionatie zelf.

De bepaling van definitieve schaalscores

Tot nu toe is in deze paragraaf gewerkt met schaalscores welke

werden vastgesteld door sommering van de dichotome itemscores
der betreffende schaal. Dit is gebruikelijk wanneer men de
Green-techniek toepast bij de schaalontwikkeling. Green stelt
dat men inderdaad de itemscores eenvoudig mag sommeren. Een

probleem kan daarbij wel worden gevormd door een relatief hoge
non-response op de items, zoals in ons geval. Zoals eerder op-

gemerkt hebben wij deze kategorie behandeld als de kategorie
van niet-scoren. Onze schalen duiden daardoor aan de mate waarin men duidelijk, versus niet of niet duidelijk een bepaalde
attitude vertoont. Wij hebben dit gedaan omdat het wezenlijke
van alionatie bleek te bestaan in een distantie op grond van
tek6rtervaringen. Deze tekortervaringen hebben wij door de ge-

volgde werkwijze zo scherp mogelijk afgezonderd van alle gevoelens die daar niet duidelijk mee te maken hebben.
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Paragraaf

2

Model en metoden van onderzoek

IDle&d&DS

De in de voorgaande hoofdstukken op grond van literatuurstu-

die geformuleerde hypotesen omtrent de oorzaken, gevolgen en
andere korrelaten van de komponenten van elektorale en maatschappelijke alidnatie, zijn weer te geven in een schema van
verwachte samenhangen, te verifi@ren door empirisch onderzoek.
In het onderzoeksmodel dat zo ontstaat zijn een aantal onderdelen ofwel submodellen te onderscheiden. Omwille van de dui-

delijkheid zullen wij ons model niet als geheel presenteren
en verifi@ren, maar in de vorm van vier submodellen. Waar nodig zal daarbij ook aandacht worden gegeven aan samenhangen
welke betrekking hebben op meer dan 6&n submodel.
Omdat het hoofddoel van ons onderzoek bestaat uit de verifikatie van samenhangen tussen komponenten van elektorale aliona-

tie en diverse vormen van stemgedrag, heeft submodel 1 betrek-

king op deze samenhangen. Daarin vindt men de weergave van
hypotesen uit hoofdstuk 5. In dit submodel vindt men tevens

de verwachte samenhangen tussen de komponenten van elektorale
alionatie onderling. Submodel 2 en 3 betreffen de achtergronden
van elektorale doelloosheid, respektievelijk machteloosheid,
waarover met name in paragraaf 3 van hoofdstuk 4, maar ook in
hoofdstuk 5, hypotesen zijn geformuleerd. Submodel 4 tenslotte

betreft de achtergronden van de komponenten van maatschappelijke ali@natie, waarover vooral in hoofdstuk 2 een aantal hypotesen zijn opgesteld. Maatschappelijke machteloosheid komt
trouwens ook reeds in submodel 3 aan de orde als achtergrond
van elektorale machteloosheid.

Tegelijk met de nu volgende presentatie van de submodellen zal
ook worden aangegeven op welke wijze de daarin voorkomende va-

riabelen zijn geoperationaliseerd. Wat betreft de in de vorige
paragraaf besproken schalen is dit echter niet meer nodig, terwijl sommige variabelen geen toelichting behoeven (bijvoorbeeld geslacht).

Wat betreft de verwachte samenhangen tussen de variabelen in de
submodellen maken wij onderscheid tussen samenhangen welke in
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&6n richting verlopen, de zogenaamde kausale samenhangen, aan-

geduid door een pijl, en samenhangen welke in twee richtingen
verlopen, aangeduid door een lijnstuk. Deze laatste zijn in
de minderheid omdat de kausaliteit teoretisch gezien meestal
weinig twijfel overlaat.

Elektorale alionatie en stemgedrag

Het stemgedrag, uitsluitend te hanteren als afhankelijke variabele, bestaat uit een aantal subvariabelen, namelijk het wel
of niet stemmen, het wel of niet stemmen op een protest-partij,

idem op een anti-systeem-partij en idem op een relatief nieuwe
partij. In submodel 1 zijn deze variabelen afhankelijk van bepaalde komponenten van elektorale alidnatie. Het wel of niet
stemmen wordt bovendien afhankelijk geacht van een drietal an-

dere variabelen. Tenslotte worden bepaalde samenhangen verwacht
tussen de komponenten van elektorale alionatie.
submodel 1

urbanisatiegraad
vrouw.geslacht
in part. dienst

1.
niet-stemmen

EDE
In

EDK

1-.-.3
-..-

//
EMA

stemmen op antisysteem-partij

-

1 stemmen op
protest-partij

EMS

stemmen op
'nieuwe' partij

.

1//»

ENE -
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Het linker gedeelte van dit submodel betreft de door afkor-

tingen aangeduide komponenten van elektorale ali&natie. De

meeste van deze afkortingen zijn ook in de vorige paragraaf
reeds gebruikt; EDE en EDK zijn echter nieuw. De door ons ont-

wikkelde ED-schaal is hier aangeduid met EDE. De inhoud van
de items van deze schaal is namelijk evaluatief van aard. Uit
onze nadere literatuurstudie, na het ontwerpen van de schalen,

kwam de mogelijke betekenis naar voren van elektorale kognitieve doelloosheid, het niet begrijpen van de politiek en daarmee van het doel waarop de rol van kiezer is gericht. We heb-

ben daarvoor geen schaal, maar wel een enkel item, namelijk
een vertaling van het vijfde item van de 'political efficacyschaal' van Campbell, c.s. (zie hoofdstuk 4, paragraaf 3):
'Soms lijken de politiek en de regering zo ingewikkeld dat iemand als ik eigenlijk niet kan begrijpen waar het over gaat'
(item-nr. 91 in de bijlage).

Voor alle duidelijkheid geven we hieronder nog eens de beteke1)
nis van elk der afkortingen:
EDE: gevoelens van elektorale evaluatieve doelloosheid, onbelangrijkheid van parlement en partijstelsel;

EDK: gevoelens van elektorale kognitieve doelloosheid, onduidelijkheid van de politiek;
ENE: gevoelens van elektorale evaluatieve normloosheid, onjuistheid van de elektorale spelregels;
EMA: gevoelens van elektorale achievement-machteloosheid, on-

mondigheid, gebrek aan inspraak als kiezer;
EMS: gevoelens van elektorale success - machteloosheid,

onte-

vredenheid met het overheidsbeleid.

Inzake de samenhangen tussen de komponenten van elektorale
alidnatie onderling hebben wij in de voorgaande hoofdstukken

geen ekspliciete hypotesen opgesteld, met name omdat daarover
geen empirisch onderzoek en bijna geen teorie werd aangetroffen.
Wel hebben wij op verschillende plaatsen in hoofdstuk 4 en 5
onze mening daarover gegeven, welke door het onderzoek kan wor-

den geverifiderd. Zo stelden wij op p. 191 dat gevoelens van
1) Gemakshalve staan deze tevens vermeld in de uitvouwbare
bijlage 9.
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elektorale

success

-

machteloosheid aanleiding kunnen geven

tot gevoelens van elektorale achievement-machteloosheid. Op pp.
192/193 gaven wij als onze mening te kennen dat gevoelens van

elektorale achievement-machteloosheid oorzaak kunnen zijn van
gevoelens van elektorale evaluatieve normloosheid. Tenslotte
stelden wij op p. 232 dat gevoelens van elektorale (evaluatieve) doelloosheid gevolg kunnen zijn van gevoelens van elektorale machteloosheid en normloosheid.

Aan de rechterzijde van het submodel 1 staan een aantal variabelen vermeld inzake het stemgedrag, welke voorkomen in onze
hypotesen. Deze zijn als volgt geoperationaliseerd. Het nietstemmen betreft in ons onderzoek over het algemeen een twee-

deling van de respondenten in hen die zeggen niet te hebben gestemd (of niet te gaan stemmen) en alle overigen. Daarnaast
zal speciaal gelet worden op de tegenstelling tussen hen die
niet stemmen maar blijkens de door hen genoemde reden daarvan
wel daartoe in staat waren, en alle overige respondenten. Dit
is de variabele van 'vrijwillig niet-stemmen'.
Met het stemmen op een anti-systeem-partij wordt bedoeld het

stemmen op een partij die algemeen bekend staat als strevend
naar een fundamenteel ander politiek systeem. In paragraaf 2
van hoofdstuk 5 is duidelijk geworden dat dit in ons land geldt
voor de C.P.N., de P.S.P. en de Boerenpartij. Vanwege het bizondere karakter van de Boerenpartij en het ten tijde van ons

hoofdonderzoek nog slechts zeer geringe aantal kiezers voor deze partij, in vergelijking met de beide andere genoemde partijen, hebben wij het stemmen op een anti-systeem-partij geoperationaliseerd als het stemmen op P.S.P. of C.P.N., (versus andere vormen van stemgedrag), terwijl de Boerenpartij zal worden
besproken als onderdeel van de nu volgende vorm van stemgedrag.
Het stemmen op een nieuwe partij is een betrekkelijke zaak.

De nieuwste partij ten tijde van de enqu@te voor ons hoofdonderzoek was de P.P.R., doch deze fungeerde als onderdeel van
het PAK en werd daardoor in het stemgedrag onherkenbaar (afgezien van bepaalde landsdelen). Als betrekkelijk nieuwe partij

kon ook nog gelden D'66. De kleine nieuwe partijen waarop wel
is gestemd maar welke niet tot de Tweede Kamer konden doordring-

- 288 -

en, komen uiteraard ook in aanmerking, maar deze worden door
weinig kiezers genoemd, zodat nadere analyse niet mogelijk is.
In feite is echter een groot aantal partijen op het ogenblik

van ons onderzoek te beschouwen als relatief nieuwe partijen,

als partijen welke gedurende zeer lange tijd geen reole kans
hebben gehad als regeringspartij op te treden. Gedurende
meer dah tien jaar waren de V.V.D. en de drie grote christe-

lijke partijen vrijwel voortdurend in verschillende onderlinge
kombinaties aan het bewind. Wij zullen daarom alle overige

partijen (de oppositie-partijen) beschouwen als 'nieuwe partijen'. Daarbij zal wel onderscheid worden gemaakt tussen de
linkse en de rechtse oppositiepartijen. Bovendien zal D'66
enige speciale aandacht krijgen.

De tot nu toe besproken subvariabelen van stemgedrag kunnen
we betrekken op het stemgedrag bij drie verschillende verkiezingen. In de hoofdenqu&te is namelijk niet slechts gevraagd
wat men heeft gestemd bij de toen juist verstreken verkiezing-

en voor de Provinciale Staten, maar ook naar het stemgedrag
bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer, drie jaar eerder;

bovendien werd gevraagd naar het stemgedrag ingeval daags na
het interview met de respondent,verkiezingen voor de Tweede

Kamer zouden worden gehouden. Elk van deze drie mogelijkheden
heeft haar eigen voordelen. Bij de eerste gaat het om feitelijk stemgedrag, bovendien zeer recent ten tijde van het in-

terview. Bij de tweede gaat het ook om feitelijk gedrag, bovendien heeft het evenals onze elektorale attitude-schalen

betrekking op de Tweede Kamer. De derde mogelijkheid (geen
feitelijk maar waarschijnlijk stemgedrag 'morgen') betreft
eveneens de Tweede Kamer en vindt bovendien in de tijd plaats
na de formering der attitudes. Alle drie de mogelijkheden zullen worden gebruikt, met een prioriteit voor de eerste.
Wat betreft het stemgedrag kan behalve op de partij zelf ook
gelet worden op de mening van de respondent over die partij,
over zichzelf en over zijn keuze van die partij. Zo zijn we

met onze onderzoeksgegevens ook in staat het stemmen op een
protestpartij te operationaliseren als het stemmen op een partij welke men protesterend noemt, met name wanneer ook de res-
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pondent zichzelf protesterend noemt. Het zou beter zijn geweest om in dit verband het motief van stemmen op een bepaal-

de partij als uitgangspunt te nemen. We beschikken echter alleen over het spontaan genoemde protestmotief van enkele tientallen respondenten in antwoord op een open vraag.
In hoofdstuk 5, paragraaf 1, zijn naar aanleiding van het ver-

schijnsel van stemmen uit plichtsbesef enige hypotesen opgesteld inzake het meer ter stembus gaan van mannen en plattelanders. Deze zouden ondanks gevoelens van elektorale machteloosheid en dergelijke,toch gaan stemmen omdat zij het stemmen
niet alleen zien als middel tot een bepaald politiek beleid

maar ook of vooral als ondersteuning van het politiek systeem
of als bijdrage tot de groepssolidariteit. Hoewel daarover
geen hypotese kon worden afgeleid uit de literatuur, willen wij

hier nog aan toevoegen dat ook personen in overheidsdienst
waarschijnlijk meer zullen gaan stemmen dan anderen, omdat zij
als werknemer bij de overheid gebaat kunnen zijn bij instandhouding van het politiek systeem.

De operationalisering van deze, ook in submodel 1 opgenomen
variabelen is als volgt. Urbanisatiegraad betekent het wonen
in een stad met minstens 30.000 inwoners in de bebouwde kom
of in een forensengemeente (C.B.S.-kode C of B3) versus het
wonen in een andere gemeente. In partikuliere dienst betekent
dat het hoofd van de huishouding van de respondent niet werkt
(of in zijn laatste beroep niet werkte) in overheidsdienst,
(versus wel in overheidsdienst) . In partikuliere dienst omvat dus

niet alleen werknemers bij partikuliere ondernemingen maar ook
zelfstandigen en personen zonder beroep.

Achtergronden van elektorale doelloosheid
In submodel 2 worden de volgens onze hypotesen verwachte rela-

ties weergegeven tussen elektorale doelloosheid van evaluatieve
en kognitieve aard en een aantal achtergrondsvariabelen.
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submodel 2

jeugdige leeftijd

3 geografische
mobiliteit

t-

ongehuwde levensstaat

vrouwelijk geslacht
met kleine kinderen

W EDE

geringe
politieke
interesse
der ouders

....K

geringe SES

geringe opleiding

»1»

geringe urbanisatiegraad

Deze laatste zijn als volgt geoperationaliseerd. Onder jeugdige leeftijd wordt verstaan een leeftijd van 21 tot 35 jaar.
De niet-jeugdigen worden soms nog onderscheiden in personen

van middelbare leeftijd (35 tot 55 jaar) en van oudere leeftijd
(55 jaar of ouder). In de variabele genaamd ongehuwde levensstaat worden de ongehuwden onderscheiden van alle overige personen. Deze laatsten worden soms nog onderscheiden in gehuwden
en eks-gehuwden. Geografische mobiliteit is geoperationaliseerd
als het minder dan negen jaar geleden verhuisd zijn naar de hui-

dige woongemeente, versus langer geleden of nooit hebben gewisseld van woongemeente. Helaas hebben we geen betere indikator
voor geografische mobiliteit beschikbaar in ons onderzoek.
Zowel jeugdige leeftijd als ongehuwde levensstaat en geografische mobiliteit worden in onze hypotesen geacht te leiden tot

elektorale evaluatieve doelloosheid. Deze drie variabelen zijn
echter ook onderling gerelateerd. Ongehuwde levensstaat en ge-
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ografische mobiliteit zijn vaak gevolg van jeugdige leeftijd.

Wij verwachten daarom dat laatstgenoemde variabele via beide
eerstgenoemde zijn eventuele invloed uitoefent op EDE. Daarom
zijn in het submodel de pijlen aangebracht via ongehuwde levensstaat en geografische mobiliteit.

Vrouwelijk geslacht met kleine kinderen is geoperationaliseerd
als vrouwen met een of meer kinderen beneden vijf jaar, versus
andere gehuwde vrouwen, en als vrouwen met minstens twee kin-

deren beneden twaalf jaar, versus andere gehuwde vrouwen. Bovendien gebruiken we in dit verband als variabele het geslacht.
Deze variabele vormt namelijk een element van de samengestelde
variabele welke wordt genoemd in het submodel, terwijl het geslacht ook als zodanig voorkomt in een van onze hypotesen.
In dit submodel is vervolgens een variabele opgenomen welke

niet wordt genoemd in een van onze hypotesen, namelijk geringe
politieke interesse van de ouders der respondent. Deze variabele betekent namelijk dat de respondent van huis uit weinig belang heeft leren hechten aan de politiek en aan het uitoefenen

van invloed op de hoofdlijnen daarvan, zodat men de verwachting
kan uitspreken dat hij daardoor de neiging heeft de rol van
kiezer als doelloos te zien. Deze elektorale evaluatieve doelloosheid leidt in dit geval tot elektorale 'vreemdheid' in
plaats van tot elektorale vervreemding (zie hoofdstuk 3, paragraaf 3) omdat zij reeds ontstond in de kinderjaren van de res-

pondent. Aan de respondent is namelijk gevraagd in welke mate
zijn of haar vader, respektievelijk moeder, politieke interesse
had toen hij/zij een kind was en of dezen enigerlei partijvoorkeur hadden in die tijd. De antwoorden op deze vier vragen werden
gekombineerd tot een (ongewogen) indeks voor de politieke interesse van de ouders.

Geringe SES (sociaal-ekonomische status) is een variabele welke
op diverse wijzen werd geoperationaliseerd. In de eerste plaats
fungeren een gering nivo van opleiding, van inkomen en van be-

roepsprestige elk als indikator voor een geringe SES. Deze drie
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subvariabelen

1)

zijn in ons onderzoek gekodeerd als ordinale

gegevens van respektievelijk acht, elf en drie kategorie8n.

2)

In de tweede plaats zullen deze subvariabelen worden gekombineerd in een indeks voor SES. Tenslotte beschikken we over een

variabele bestaande uit een 'self-rating' inzake subjektieve
sociale klasse. Elk van de genoemde variabelen zal in de analyse worden gebruikt. Aangezien het onderwijsnivo vaak bepalend
is voor inkomen, beroep en sociale klasse en bovendien van betekenis mag worden geacht voor het begrijpen van politieke za-

ken en voor het erkennen van het belang daarvan, zijn in het
submodel ook vanuit deze variabele pijlen getrokken naar EDK
en EDE, via SES zowel als rechtstreeks.

Tenslotte komt in het submodel als variabele voor een geringe
urbanisatiegraad (versus een hoge graad van urbanisatie). Voor
de operationalisering daarvan zij verwezen naar het vorige
submodel.

Achterqronden van elektorale en maatschappelijke machteloosbeiQ

In submodel 3 vinden we de hypotesen weergegeven met betrekking tot de achtergronden van gevoelens van elektorale machte-

loosheid. Beide vormen van deze machteloosheidsgevoelens zouden
samenhangen met een geringe SES en met misantropie.Dit geldt echter

tevens voor de beide vormen van maatschappelijke machteloosheids1) De naam van deze en vele andere variabelen verwijst steeds
naar een der beide polen van de betreffende variabele, namelijk
naar die welke zich het best leent voor gebruik bij de aanduiding van de richting der samenhangen van deze variabele met andere variabelen. Zo komt in submodel 2 een samenhang voor van
opleiding met EDE en EDK. Naarmate de opleiding geringer is worden sterkere gevoelens van elektorale doelloosheid verwacht. Wij
duiden op beknopte wijze tegelijk met de betreffende samenhang
tevens de richting daarvan aan door te spreken over een samenhang van geringe opleiding met EDE en EDK.
2) Onderwijsnivo is gekodeerd volgens een voorlopige versie van
de door het Centraal Bureau voor de Statistiek bij de volkstelling van 1971 gehanteerde indeling; beroepsnivo volgens de desbetreffende indeling van de afdeling Culturele Statistiek van
het C.B.S.; inkomensnivo overeenkomstig een 'selfrating' van de
respondent in een der klassen van netto-(gering-)inkomen welke
hen werden gepresenteerd.
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gevoelens. Bovendien is er volgens onze hypotesen samenhang
te verwachten tussen elektorale en maatschappelijke machteloosheidsgevoelens, namelijk van EMS met MMS en van EMA met
MMS. Het is daarom zeer wel mogelijk dat de relaties van

elektorale machteloosheidsgevoelens met een geringe SES en
met misantropie (in het submodel aangeduid met MI) verlopen
via maatschappelijke machteloosheidsgevoelens, temeer omdat
de bestudering van de literatuur ons ook in het algemeen tot
dat inzicht bracht. In het submodel hebben wij dit tot uit-

drukking gebracht door de pijlen naar de komponenten van
elektorale machteloosheid te laten verlopen via die van maatschappelijke machteloosheid.

submodel 3

EMA

1l
EMS

T
MMS

geringe
.i

SES

/

.

gertinge
opi'jll: '
'.

li 1

vrouwelijk geslacht
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"MA

'
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Voorts vinden we in dit submodel een verbinding van MMS met
MMA welke niet als pijl is aangeduid omdat ontevredenheid over
de maatschappelijke positie en over de mogelijkheden om zelf

tot verbetering van die positie bij te dragen elkaar wederzijds
kunnen teweegbrengen. Vervolgens is in dit submodel evenals in
het vorige, een geringe opleiding als het essentiole element
van een geringe SES, ook op zichzelf via pijlen verbonden met
MMS en MMA, zowel via SES als rechtstreeks. Tenslotte hebben

we de volgens een van onze hypotesen verwachte samenhang van
vrouwelijk geslacht met EMA in ons submodel laten verlopen via
een geringe opleiding. Vrouwelijke personen hebben namelijk
doorgaans minder opleiding genoten dan mannelijke, en van een
geringe opleiding wordt een samenhang verwacht met maatschappelijke en elektorale machteloosheidsgevoelens.
De operationalisering van de verschillende variabelen in submodel

3 is voor het grootste deel reeds besproken naar aanleiding van

de voorgaande submodellen. De operationalisering van misantropie
moest helaas beperkt blijven tot 66n attitude-item uit de gehele
schaal welke in P3 nog werd gebruikt. Dit item is echter niet
alleen kwa inhoud representatief te achten voor de andere MI-

items, maar bovendien is de verdeling der antwoorden op dit item
ongeveer gelijk aan de gemiddelde verdeling der antwoorden op
alle items. Dit geldt niet alleen voor onze P3-data, maar tevens
voor did van Almond en Verba, voor elk van de vijf door hen onderzochte landen (p. 213).

Achtergronden van maatschappelijke alionatiekomponenten
Hoewel de beide vormen van maatschappelijke machteloosheidsgevoelens reeds in het kader van elektorale machteloosheidsgevoelens moesten worden besproken, vindt men ze ook in ons laatste
submodel terug. In dit submodel 4 willen we namelijk niet slechts
de hypotesen inzake gevoelens van maatschappelijke doelloosheid
en normloosheid tot uitdrukking brengen, maar tevens de te ver-

wachten samenhangen tussen de verschillende komponenten van maatschappelijke alionatie. In het submodel zijn deze laatste aangeduid met afkortingen 1) met de volgende betekenis:
1) Gemakshalve staan deze tevens vermeld in de uitvouwbare bijlage 9.
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submodel 4

MMS

MMA
geringe SES
r.

geringe maatsch.
participatie

MD

geringe opleiding
..

geringe maatsch.
kennis
MI

MD:

MN:

MN

gevoelens van maatschappelijke doelloosheid, tekort aan
algemeen erkende waarden in de maatschappij;
gevoelens van maatschappelijke normloosheid, onduidelijk-

heid van de maatschappelijke spelregels;
MMA: gevoelens van maatschappelijke achievement-machteloosheid,

tekort aan invloed en ontplooiingskansen in de maatschappij;
MMS: gevoelens van maatschappelijke success-machteloosheid,

ontevredenheid over maatschappelijke positie en de opbrengsten
daarvan.
In submodel 3 is reeds aan de orde gesteld de relatie tussen MMS

en MMA. Voorts zouden volgens een van onze hypotesen gevoelens
van maatschappelijke achievement-machteloosheid, normloosheid en
doelloosheid in westerse kulturen onderling samenhangen. Daarbij
is geen uitspraak gedaan over de richtingen van deze samenhangen
zodat de desbetreffende verbindingen in submodel 3 niet als pijl
zijn aangeduid.
In dit nogal ingewikkelde submodel vindt men voorts de vanuit

het vorige submodel bekende samenhangen tussen geringe SES, ge-
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ringe opleiding, MMS en MMA en van MI met MMS, MMA en geringe
SES. Daarbij treft men hier aan de verwachte samenhangen van
geringe SES, geringe opleiding, geringe maatschappelijke ken-

nis en misantropie met MN en MD. Voorts nog samenhangen van
geringe opleiding en MMA met geringe maatschappelijke kennis.
Tenslotte nog samenhangen van geringe maatschappelijke participatie met MMA en MD. De verwachte samenhangen van de kennisen participatie-variabelen met maatschappelijke alidnatiekomponenten zijn niet aangeduid met een pijl maar met een lijnstuk,
omdat zij daarbij zowel gevolg als oorzaak kunnen zijn.
De operationalisering van de meeste variabelen is reeds bespro-

ken bij vorige submodellen. Wel moet dienaangaande nog iets
worden gezegd over de kennis- en de participatievariabele. Geringe maatschappelijke kennis hebben wij geoperationaliseerd
door het aantal afkortingen met betrekking tot maatschappelijke
verschijnselen (bijvoorbeeld A.N.P. en C.A.0.) welke de respon-

dent desgevraagd kon verklaren. Voor elk der acht afkortingen
kon de respondent &&n punt scoren. De operationalisering van
maatschappelijke participatie is een moeilijke zaak. Niet alle
sociale participatie is namelijk tevens maatschappelijke participatie. Lidmaatschappen van formele groepen, zoals kerkgenootschappen,hobbieverenigingen, enzovoort kunnen in een aantal

gevallen ook maatschappelijke isolatie betekenen. Meer valide
als indikatoren van maatschappelijke participatie lijken lid-

maatschappen van vak-, stands-, en beroepsverenigingen en het
bekleden van bestuursfunkties in verenigingen.

Metoden van onderzoek
Voor de verifikatie van ons onderzoeksmodel is een enqu&te gehouden bij een steekproef van nederlandse kiesgerechtigden.
Deze vond plaats in de maanden direkt volgend op de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 18 maart 1970. Als onderzoekspersonen kwamen in aanmerking alle kiesgerechtigden voor die
verkiezingen. Teneinde tot onderzoeksresultaten te komen met
een hoge mate van representativiteit voor deze nederlandse populatie, werd besloten tot het trekken van een gestratificeerde
a-selekte steekproef van 2500 van deze kiesgerechtigden. Van
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ongeveer driekwart van hen (1838 personen) werd medewerking
ondervonden voor een gesprek (de non-response bestond voor
ruim de helft uit weigeringen). Analyse van de samenstelling

van deze responsegroep ten aanzien van een aantal belangrijke
kenmerken maakte duidelijk dat zij inderdaad een redelijk goe-

de afspiegeling vormt van het nederlandse
moment. Deze analyse vindt men in bijlage
De verifikatie van de diverse submodellen
enqu&te-gegevens zal plaatsvinden op drie

kiezersvolk op dat
10.
op basis van deze
elkaar aanvullende

wijzen. In eerste instantie wordt voor elk der verbindingen
in een bepaald submodel (of gedeelte daarvan) nagegaan of deze wordt ondersteund door een empirische samenhang, terwijl
tevens wordt gekontroleerd of zich bepaalde samenhangen voordoen die niet werden verwacht volgens het submodel. In tweede

instantie wordt met behulp van meer-dimensionale tabellen
(kombinatietabellen) nagegaan welke wijzigingen de gekonstateerde samenhangen ondergaan bij konstant houden van andere

variabelen, waarbij met name de specifikaties van samenhangen
belangrijk zijn. In derde instantie wordt gewerkt met partiole
korrelaties, met name om rechtstreekse van indirekte samenhangen te onderscheiden. Bij elk van deze werkwijzen is afgezien van een toets op signifikantie. Het aantal te verifioren

relaties tussen variabelen is namelijk dermate groot dat het
1)

hanteren van een signifikantietoets inadekwaat wordt.
De vaststelling van empirische samenhangen zal in eerste instantie plaatsvinden in termen van een associatiemaat of van

percentageverschillen. Als associatiemaat is gekozen de gamma
van Goodman en Kruskal, welke kan varioren van 0.00 tot + 1.00.

We noemen een samenhang 'aanzienlijk' wanneer de gamma (g)
minstens .50 bedraagt, terwijl van zwak wordt gesproken bij
een g van .25 tot .50, van zeer zwak bij een g van .15 tot .25

1) 'In het algemeen is de maximale onbetrouwbaarheid gelijk aan
1 - (1 - a)k, waarbij k het aantal toetsen aangeeft en a het
gekozen signifibantie-niveau. De kans op het ten onrechte significant verklaren van een bepaalde samenhang neemt derhalve
toe, naarmate k groter is. In het geval een onderzoeker een
groot aantal significantie-toetsen moet uitvoeren is het daarom beter niet het door ons aangegeven criterium te hanteren,
maar zelf een "significantie-grens" te bepalen, bijvoorbeeld
0.15 of 0.20.' (Janssens, 1971, p. 262, voetnoot).
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en van onduidelijk bij een g van .05 tot .15. Soms wordt de
samenhang (ook) vastgesteld in termen van percentageverschillen. We kennen dan een voorlopige betekenis toe aan verschil-

len van meer dan enkele percenten, gegeven de geringe orde

van grootte van de afwijkingen tussen de bij de steekproefanalyse gekontroleerde kenmerken van onze respondenten en die
van de gehele steekproef en de populatie.

De in eerste instantie gekonstateerde empirische samenhangen
vragen om een nadere bevestiging. Daarmee komen we op de analyse in tweede instantie, waarbij de gevonden samenhangen worden gekontroleerd op konsistentie in verschillende situaties.
In het algemeen zal deze kontr6le worden uitgevoerd door te
zien of de samenhang zich voordoet bij bepaalde kategorieon

van respondenten, welke worden onderscheiden door andere variabelen. 1) Dit konstant houden van andere variabelen kan
leiden tot verwerping van de in eerste instantie gevonden
samenhang, wanneer namelijk in sommige vrij willekeurige kategorieon van respondenten de samenhang wel wordt aangetroffen, maar in andere niet, of zelfs een tegengestelde relatie.
Er kan echter ook een bevestiging optreden van de oorspronke-

lijk gevonden samenhang, wanneer deze zich in alle kategorieon
herhaalt (of wanneer deze in een of meer van hen weliswaar

minder duidelijk optreedt maar toch minstens in dezelfde richting gaat). Tenslotte is het mogelijk dat de voorlopige samen-

hang in het konsistentie-onderzoek zich in bepaalde kategorieon
van een niet willekeurig karakter herhaalt en in andere niet,
of van tegengestelde aard is. We hebben dan te maken met een
nadere specifikatie van de voorlopige samenhang. Deze kan weer
in gamma's of in percentageverschillen worden uitgedrukt.
In derde en laatste instantie zal worden gehanteerd de tetrachorische korrelatie (rt)' op basis waarvan tevens partiole korre-

1) Een meer bizondere mogelijkheid van kontr6le op konsistentie
van een samenhang doet zich voor ten aanzien van stemgedrag.
Wanneer een samenhang is gekonstateerd tussen een variabele van
stemgedrag in 1970 en bijvoorbeeld een alionatiekomponent, zullen wij nagaan of deze zich ook voordoet ten aanzien van stemgedrag 'morgen' en stemgedrag in 1967.
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laties worden berekend. 1) Terwijl door de tabel-analyse (in
tweede instantie) duidelijk wordt in welke omstandigheden

een samenhang tussen twee variabelen wel of niet optreedt,

krijgt men met behulp van de parti@le korrelatie een gewogen
gemiddelde samenhang tussen die variabelen, gemeten over de
verschillende kategorieon van een derde variabele (of van diverse variabelen) tesamen. Beide werkwijzen zijn aantrekkelijk,
zij vullen elkaar aan.

In principe zou de partiole korrelatie weer kunnen worden gebruikt als basis voor de berekening van de mate waarin de va-

riantie van afhankelijke variabelen wordt 'verklaard' door
(een reeks van) onafhankelijke variabelen, met andere woorden
als basis voor een zogenaamde 'path-analysis'. Dit gaat ons
kwa eksaktheid echter iets te ver, gelet op de mate van nonresponse op vele alionatie-items en ook op het feit dat rt
slechts een schatting is van de korrelatie en bovendien wordt

toegepast op gegevens welke in het algemeen slechts van ordinaal nivo zijn.
Elk submodel zal tenslotte worden vergeleken met het net van

rechtstreekse samenhangen tussen de betreffende variabelen dat
in ons onderzoek is gekonstateerd. Wanneer verwachte samenhangen inderdaad zijn gekonstateerd, zullen deze in het net van ver-

bindingen volgens onze onderzoeksgegevens op dezelfde wijze wor-

den weergegeven als in het submodel. Het al dan niet kausaal
zijn van een samenhang (weergegeven als pijl, respektievelijk
lijnstuk) berust namelijk op teoretische gronden en/of op duide-

lijke tijdsvolgorde. Het konstateren van empirische samenhangen

.

1) Hoewel aan de tetrachorische korrelatiekooffici&nt evenals
aan de produkt-moment-korrelatie voor ons het bezwaar kleeft dat
de variabelen waarop deze wordt toegepast geacht worden in wezen van interval-meetnivo te zijn, hetgeen in dit onderzoek in
het algemeen niet het geval is, hebben we de voorkeur gegeven
aan rt als basis voor de berekening van partiole korrelaties, omdat deze minder gevoelig is voor de scheefheid van de verdeling
van een variabele.
Bij het aanduiden van de mate van samenhang welke door een bepaalde r of een partiole vorm daarvan wordt uitgedrukt,zullen we evenals en aanzien van de gamma spreken van een aanzienlijke samenhang bij een korrelatie van minstens .50, van een zwakke samenhang bij een korrelatie van .25 - .50, van zeer zwak bij .15 .25 en van onduidelijk bij .05 - .15.
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doet daar in het algemeen niets aan toe of af (dit ligt iets
anders in een longitudinaal onderzoek), het bevestigt slechts
de verwachte samenhang. Wanneer een samenhang niet werd verwacht, maar wel empirisch wordt vastgesteld, zullen wij in het

kader van ons onderzoek dan ook geen uitspraak doen over de

eventuele kausaliteit daarvan, en de betreffende samenhang
slechts aanduiden als een lijnstuk tussen variabelen.
Wanneer verwachte samenhangen wel enigszins, maar niet voldoen-

de worden bevestigd in ons onderzoek, zullen wij de betreffen-

de verbindingen in het net van empirische relaties gestippeld
weergeven. Tenslotte zij er op gewezen dat in de literatuur

waarop onze verwachte samenhangen zijn gebaseerd, vaak niet
werd aangegeven of deze samenhang rechtstreeks van aard was
danwel via andere variabelen verliep. Door het toepassen van
partiile korrelaties is het mogelijk dat samenhangen welke in
een van onze submodellen als rechtstreeks staan weergegeven
en in eerste instantie ook door ons konden worden gekonstateerd, in laatste instantie toch anders verlopen dan werd ver-

wacht of zelfs verdwijnen door het konstant houden van andere
variabelen. Eventuele verschillen tussen een submodel en het
net van verbindingen volgens onze onderzoeksgegevens behoeven
daarom niet altijd te betekenen dat de betreffende hypotese
onjuist is gebleken. Er kan evenzeer sprake zijn van een nadere nuancering daarvan.
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HOOFDSTUK 7

ELEKTORALE ALIENATIE EN STEMGEDRAG IN NEDERLAND

Inleiding

In dit hoofdstuk zal submodel 1 worden geverifieerd aan de

hand van ons eigen onderzoek, waarvan de voorbereiding in het

voorgaande hoofdstuk werd besproken. In de eerste paragraaf
besteden we aandacht aan de samenhangen tussen de verschillende in dat onderzoek betrokken komponenten van elektorale alidnatie. In de tweede paragraaf komen de samenhangen aan de orde van het wel of niet gaan stemmen met deze alionatiekompo-

nenten en enige andere variabelen. Tenslotte komen in de der-

de paragraaf aan de beurt de samenhangen van de elektorale
ali&natiekomponenten met oppositioneel stemgedrag.
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Paragraaf 1

De samenhangen tussen de_ komponenten van elek-

torale ali6natie

De vijf door ons in submodel 1 onderscheiden komponenten van
elektorale alionatie blijken in eerste instantie alle positief met elkaar samen te hangen, met uitzondering van ENE en

EDK, welke niet met elkaar samenhangen. In onderstaand overzicht van gamma's blijken EMA, EMS en EDE het sterkst met

elkaar samen te hangen, terwijl de relaties van deze drie met
EDK en ENE duidelijk zwakker zijn.
samenhangen (g) tussen de komponenten
EDK

EDE

ENE

EMS

EMA

.26

.68

.28

.54

EMS

.17

.48

.26

ENE

.01

.31

EDE

.29

In de nevenstaande kombinatietabel zijn de schaalscores van de
verschillende alionatiekomponenten gedichotomiseerd ter weerszijden van hun mediaan. Ter toelichting diene nog dat een lage
score op een schaal van een alionatiekomponent door een minteken
wordt aangeduid en een hoge score (boven de mediaan) door een
plusteken. In de cel linksboven in de tabel treffen we dus aan

het aantal respondenten dat op alle vijf de komponenten laag
scoorde, en op de cel daarnaast het aantal respondenten dat een
lage score had op alle komponenten behalve ENE.
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kombinatietabel van de komponenten (in absolute aantallen)
EMA+

ENE+

EMA+
EMS+
ENE-

32

21

33

25

414

38

110

42

94

64

726

5

5

22

24

37

53

164

15

20

22

77

54

145

176

534

147

132

90

241

141

307

318

1838

EMA-

EMA-

EMA-

EMA-

EMA+

EMA+

EMS-

EMS-

EMS+

EMS+

EMS-

EMS-

ENE-

ENE+

ENE-

ENE+

ENE-

EDE-;EDK-

172

59

47

25

EDE-;EDK+

253

65

60

EDE+;EDK-

10

8

EDE+;EDK+

25
460

totaal

EMS+
ENE+

totaal

Bestudering van de tabel leidt tot de konklusie dat de samen-

hangen tussen de komponenten zich konsistent herhalen bij konstant houden van niet direkt bij de betreffende samenhang be-

trokken komponenten, met uitzondering van de samenhang tussen
EDK en EMS, terwijl die van EDK met ENE blijft ontbreken. De
samenhang van EDK met EMS is niet duidelijk aanwezig wanneer
zowel EDE als ENE laag zijn, doch wel wanneer minstens een van
beide hoog is. We zien dit duidelijker in onderstaande tabel.

samenhang van EDK met EMS
ENE-;

EDE-

ENE+ en/of EDE+

EMS-

EMS+

EMS-

EMS+

EDK-

36%

34%

34%

24%

EDK+

64%

66%

66%

76%

100%

100%

100%

100%

(N=567)

(N=234)

(g = +0.04)

(N=422)

(N=615)

(g = +0.23)

Deze specifikatie van de samenhang tussen EDK en EMS is moeilijk te interpreteren. Tenslotte vindt men in het navolgend overzicht naast elkaar de tetrachorische korrelaties tussen de kom-

ponenten benevens de partiole vorm daarvan, bij gelijktijdige
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konstanthouding van de drie komponenten die niet direkt zijn
betrokken bij de betreffende samenhang.
samenhangen (rt) tussen

samenhangen (part. rt)

de komponenten

tussen de komponenten

EDK

EDE

ENE

EMS

EMA

.27

.69

.28

.53

EMS

.14

.48

.30

ENE

.00

.33

EDE

.23

EDK

EDE

ENE

EMS

EMA

.16

.55

.04

.30

EMS

.00

.15

.15

ENE

-.09

.17

EDE

.08

In het linker deel van dit overzicht valt de grote gelijkenis
op met de eerder vermelde gamma's. In het rechter deel merken
we op dat alle samenhangen na partialisering zijn verzwakt.

Dit kan in de eerste plaats zijn veroorzaakt doordat sommige
van de links vermelde samenhangen geheel of gedeeltelijk indirekt van aard zijn. Wij komen daar zo dadelijk op terug. In de
tweede plaats is het mogelijk dat door de partialisering een
gedeelte van eventuele response-set wordt uitgeschakeld.
De in het rechter deel van bovenstaand overaicht vermelde
samenhangen zullen we nu weergeven in een net van verbindingen.
Ter vergelijking staat daarnaast het desbetreffende deel van
submodel 1 afgebeeld.

gedeelte van submodel

EMS

r

verbindingen volgens de onderzoeksgegevens

1

EDE

EDE

EDK

EDK

EMA

-IEMA

EMS

ENE

T
ENE
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In het netwerk van empirische verbindingen is na te gaan via

welke indirekte wegen de eigenlijke samenhangen (partiole
rt's) kunnen zijn versterkt (rt's). Daarbij blijken de volgende mogelijkheden:
de samenhang van EMA met EDE welke grotendeels direkt van
aard is kan mede lopen via EMS;

de samenhang van EMS met EDE kan indirekt versterkt zijn via
EMA zowel als ENE;
de samenhang van EMA met ENE welke geheel indirekt van aard
is kan lopen via EMS;

de samenhang van ENE met EDE kan indirekt versterkt zijn via
beider relatie met EMS;
de samenhang van EDE met EDK welke geheel indirekt van aard
is kan lopen via EMA;

de samenhang van EDK met EMA kan indirekt enigszins versterkt
1)
zijn via EDE;

de samenhang van EDK met EMS welke geheel indirekt van aard
is kan lopen via EMA.
Deze mogelijkheden hebben we onderzocht met behulp van parti@le
korrelaties. De samenhang tussen EMS en EDE bijvoorbeeld is gemeten bij konstanthouding van EMA, daarna (ter vergelijking)
bij konstanthouding van ENE en ook van EDK elk afzonderlijk en
bij konstanthouding van de drie mogelijke paren van deze variabelen en tenslotte bij konstanthouding van EMA, ENE en EDK tegelijk. Daarbij bleek dat de relatie van EMS met EDE behalve
rechtstreeks vooral via EMA loopt en slechts zwak via ENE. Op
soortgelijke wijze kon elk van bovengenoemde mogelijkheden fei2)
telijk worden aangetoond.
1) Dit op grond van de partiole rt van 0.08 tussen EDE en EDK,
welke echter niet in het netwerk van empirische relaties werd
opgenomen, zijnde kleiner dan .15 en dus onduidelijk.
2) De samenhangen tussen EMS, EMA en ENE onderling bleken voorts
aanzienlijk te worden verminderd door konstanthouding van EDE.
Volgens de pijlrichtingen in submodel 1 kan dit niet worden opgevat als indikatie voor indirekte verbindingen, aangezien EDE
daarin slechts als gevolg van deze drie variabelen wordt aangeduid. Omdat het moeilijk is in te zien hoe EDE oorzaak zou kunnen zijn van een of meer van deze variabelen, nemen wij aan dat
de oorzaak van de vermindering der samenhangen in deze gevallen
mogelijk gelegen zal zijn in de uitschakeling van response-set
door konstanthouding van EDE.
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Wij richten onze aandacht nu weer op de rechtstreekse samenhangen welke naast het desbetreffende deel van submodel 1
staan afgebeeld. Vergelijking Van beide

leert dat slechts

een van onze hypotesen niet werd bevestigd, EMA leidt niet

rechtstreeks tot ENE, ofwel gebrek aan inspraak is geen reden
om herziening te wensen van de elektorale procedures. Voorts
blijken in feite rechtstreekse, zij het zeer zwakke samenhangen te bestaan tussen EMA en EDK en tussen EMS en ENE. Het
ervaren van een tekort aan inspraak als kiezer hangt dus

rechtstreeks samen met het ervaren van onduidelijkheid in de
politiek, terwijl ontevredenheid met het overheidsbeleid

rechtstreeks samenhangt met het gevoelen dat de elektorale

procedures onjuist zijn. In beide gevallen is het moeilijk in
te zien of daarbij een van beide komponenten oorzaak is van

de ander, of beide van elkaar, of dat beide gevolg zijn van
een variabele buiten dit submodel.
Tenslotte geven wij een overzicht van de door ons onderzoek
tot dusverre bevestigde hypotesen:

1.

Ontevredenheid over het overheidsbeleid (als opbrengst van
het elektoraal systeem) schept ongenoegen met de mate van

2.

inspraak als kiezer (als invloed op het elektoraal systeem).
Het gevoel van gebrek aan inspraak als kiezer leidt tot het

3.

onbelangrijk vinden van het parlement en het partijstelsel.
Ontevredenheid met het overheidsbeleid leidt tot het onbelangrijk vinden van het parlement en het partijstelsel.

4.

Ongenoegen met de bestaande elektorale procedures leidt

tot het onbelangrijk vinden van het parlement en het partijstelsel.
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Paragraaf

Achtergronden van het niet-stemmen

2

Komponenten van elektorale ali@natie als achtergrond van nietste

eD

In onderstaande tabel ziet men welke komponenten van elekto-

rale ali*natie in eerste instantie samenhang vertonen met het
niet-stemmen en met het vrijwillig niet-stemmen in 1970. Deze
samenhangen zijn uitgedrukt in percentageverschillen. Als vrijwillig niet-stemmen wordt begrepen het niet-stemmen om andere
dan kiesrechtelijk-administratieve, fysieke en religieuze redenen.

Het niet-stemmen bij de Provinciale Staten verkiezingen in 1970
(horiz. %)

Elekt. Ali6n. Komp.

niet-stemmen

vrijw. niet-stemmen

EDE (onbelangr.)

gering (0) (N = 524)

16%

12%

(1) (N = 616)

25%

17%

hoog (2/4) (N = 698)

34%

27%

24%

17%

27%

20%

gering (0) (N = 418)
matig (1/2)(N = 1075)

21%

16%

25%

19%

groot (3/4)(N = 345)

33%

24%

17%

12%

26%

19%

33%

25%

gering (0/1)(N= 521)
(2) (N = 621)
matig

26%

19%

25%

18%

groot (3/4)(N = 696)

26%

18%

Totaal

254%

19%

matig

EDK (onduid.)

gering (0) (N = 578)
groot

(1) (N = 1260)

EMS (ontevr.)

EMA (onmond.)

gering (0/1)(N= 505)
matig (2/3) (N= 766)
(4) (N = 567)
groot
ENE (onjuisth.)

(N = 1838)

(n = 475)

(n = 351)
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Het niet-stemmen blijkt in deze tabel samen te hangen met EDE,
EMS en EMA, niet duidelijk met EDK en in het geheel niet met

ENE. Hetzelfde geldt voor het vrijwillig niet-stemmen en ook

voor het stemgedrag 'morgen', doch niet of nauwelijks voor het
stemgedrag in 1967. Toen was het stemmen echter ook nog verplicht, altans men moest zich op straffe van een boete melden
in het stemlokaal.
Kontr6le van deze eerste bevindingen in een kombinatietabel

levert enige nuancering daarvan op. In deze tabel zijn de
vijf komponenten in gedichotomiseerde vorm uitgezet tegen het
wel- of niet-stemmen. Bij konstanthouding van vier der vijf

komponenten kan de samenhang van de vijfde komponent met het
niet-stemmen worden bezien in 16 verschillende situaties. Het

niet-stemmen blijkt daarbij niet duidelijk samen te hangen
met EDK of ENE, terwijl ook geen specifikatie van deze verbanden optreedt. Dit laatste is wel het geval met de samenhangen van het niet-stemmen met EDE, EMS en EMA. Deze samen-

hang van het niet-stemmen met elk van deze drie komponenten
doet zich alleen of vooral voor wanneer de beide andere tegelijk hoog zijn of tegelijk laag en dus niet wanneer &6n van
beide andere hoog en de andere laag is. In deze laatste gevallen is de samenhang tussen EMS en niet-stemmen zelfs negatief.

Een en ander is af te lezen in onderstaande samenvatting van
de kombinatietabel, waarin EDK en ENE niet meer voorkomen.
Percentage niet-stemmers bij kombinaties van EMA, EMS en EDE
EMA-

EMSEDE-

17%
(12%)

1)

(N=549)

EDE+

EMA+
EMS+

EMS-

EMS+

22%

28%

23%

(15%)

(20%)

(15%)

(N=170)

(N=205)

(N=216)

33%

19%

29%

38%

(24%)

(12%)

(25%)

(30%)

(N=58)

(N=52)

(N=177)

(N=411)

1) Percentages tussen haakjes betreffen het vrijwillig nietstemmen.
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Omdat twee cellen in deze tabel wat zwak bezet zijn, kunnen
we niet veel waarde hechten aan het precieze verloop van de
percentages. Wel mogen we konstateren dat het percentage
niet-stemmers in deze tabel het hoogst is wanneer alle drie

de komponenten hoog zijn, en het laagst wanneer alle drie
laag zijn. Elk van de drie komponenten heeft kennelijk een
eigen effekt, wanneer beide andere ontbreken (hoewel dit effekt wat minder duidelijk is voor EMS), terwijl een kumula-

tief effekt pas optreedt wanneer alle drie de komponenten
hoog zijn. Dit alles is op vrijwel dezelfde wijze van toepassing op het vrijwillig niet-stemmen.

Aangezien zich bij bepaalde kombinaties van twee komponenten
een negatieve samenhang van de derde komponent met het nietstemmen voordoet, is het de vraag of over het geheel van kom-

binaties genomen, het eigen effekt van deze komponenten (en
met name van EMS) op het niet-stemmen zeer duidelijk aanwezig
zal zijn. Toepassing van parti8le korrelaties kan dit verifioren. Hieronder vindt men de tetrachorische korrelaties van

de vijf komponenten met het niet-stemmen, in vergelijking met
de partiole vorm daarvan (bij konstant houden van vier komponenten tegelijk). Als niet-stemmen wordt daarbij nog slechts
bedoeld het vrijwillig niet-stemmen, zoals omschreven aan het
begin van deze paragraaf.
samenhangen van de elektorale alionatiekomponenten met het

vrijwillig niet-stemmen

rt met vrijw.niet-st.
idem partieel

EDE

EDK

EMS

EMA

ENE

.27

.08

.12

.25

.05

.15

.00

-.03

.10

-.04

Alle samenhangen blijken na partialisering te zijn verzwakt en
zijn dus geheel of gedeeltelijk indirekt van aard. EMS blijkt
voorts evenmin als EDK en ENE in het algemeen genomen een eigen
(rechtstreeks) effekt te hebben op het niet-stemmen. Ook voor
EMA is dit effekt niet voldoende duidelijk en hoogstens zeer
zwak. Alleen EDE toont een eigen effekt op het niet-stemmen,
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zij het zeer zwak.
De vergelijking van de empirisch gekonstateerde samenhangen
met het tot dusver in deze paragraaf geverifi8erde deel van

submodel 1, en het trekken van konklusies bewaren wij tot het
eind van deze paragraaf.

Enige andere achtergronden van het niet-stemmen

Het vrijwillig niet-stemmen zou volgens submodel 1 behalve
met bepaalde alionatiekomponenten en onafhankelijk van deze,
nog moeten samenhangen met enige variabelen welke (het ont-

breken van) enigerlei plichtsbesef inzake het gaan stemmen
impliceren. Voor de eenvoud van het submodel waarin het nietstemmen reeds genoemd werd als gevolg van bepaalde elektorale
alionatiekomponenten, hebben we deze variabelen aangeduid als

partikulier dienstverband, urbanisatiegraad en vrouwelijk geslacht omdat zij in die richting zouden samenhangen met nietstemmen. We zullen ze nu echter aanduiden als overheidsdienst,

het wonen op het platteland en het mannelijk geslacht omdat
ze als zodanig in de hypotesen voorkomen en het plichtsbesef
impliceren waar het hier in wezen om gaat.
In eerste instantie blijken overheidsdienst en platteland wel,

maar mannelijk geslacht niet duidelijk samen te gaan met meer
stemmen.

overheidsdienst plattetogeslacht
niet
wel
land
stad mann. vrouw. taal

% vrijw.niet-stemmen

20

14

22

16

N = 1545

293

924

914

(g

.18)

(g = .20)

20

18

19

854

984

1838

(g = .06)

Ook in kombinatietabellen vertoont het mannelijk geslacht geen
duidelijke samenhang met het gaan stemmen. Overheidsdienst en
platteland houden hun samenhang met meer gaan stemmen wanneer

we mannen en vrouwen afzonderlijk bezien. Overheidsdienst gaat
echter niet met meer stemmen gepaard op het platteland (g =
.05), doch alleen in de stad (g = .23). Omgekeerd gaat plat-
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teland niet met meer stemmen gepaard ingeval van overheidsdienst (g = .05), maar alleen bij ontbreken daarvan (g = .32).
In feite komt het er op neer dat het percentage niet-stemmers
alleen duidelijk hoog is ingeval van niet-overheid in de stad
(24%), terwijl het bij alle andere kombinaties steeds ongeveer
15% bedraagt.

De samenhang van overheidsdienst met stemmen blijkt bij konstant houden van onderwijs, beroep en leeftijd in het algemeen
niet daarvan afhankelijk. In de stad ontbreekt deze samenhang
echter bij degenen met een relatief hoog nivo van onderwijs
(minstens uitgebreid lager onderwijs) welke tegelijk werkzaam
zijn op een lager beroepsnivo. Dit zou kunnen betekenen dat
het aangesteld zijn in een overheidsfunktie welke voor de be-

treffende persoon relatief laag is, geen gevoelens van plichtsbesef vermag op te wekken, wanneer deze funktie ook uiterlijk
(in de anonieme stad) geen prestige als overheidsfunktie met

zich meebrengt. Op het platteland blijkt voorts een zeer zwak-

ke negatieve samenhang (overheidsdienst gepaard gaande met
weinig stemmen) bij de jongeren (g = -.20) en een zwakke positieve (overheidsdienst gepaard gaande met meer stemmen) bij

de ouderen (g = .35). Daar waar een overheidsfunktie gemakkelijk een prestige kan inhouden (in dorpen) brengt dit dus alleen bij ouderen een plichtsbesef met zich mee.

Vanzelfsprekend hebben wij de samenhangen van overheidsdienst
en het wonen op het platteland met stemmen gekontroleerd bij
konstant houden van de elektorale ali8natiekomponenten omdat
sommige daarvan gepaard gaan met minder stemmen. Eerder bleek
dit met name te gelden voor EDE, EMA en (in bepaalde gevallen)
voor EMS. Deze variabelen hangen bovendien negatief samen met

overheidsdienst (g = -.12, respektievelijk -.20, respektievelijk -.17). Bij deze kontr6le blijkt echter dat de samenhangen
van overheidsdienst en platteland met het gaan stemmen niet
verdwijnen bij konstant houden van de komponenten van elektorale ali@natie.
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Stembusbezoek van overheidsdienaren en plattelanders, bij konstant gehouden komponenten van elektorale alionatie
N

% vrijw.
n.st.

EDE

EDK

EMS

EMA

ENE

% vrijwillig niet-stemmen bij
overheidsdienst
plattelanders
niet
wel
niet
wel

laag

1140

14%

16%

9%

15%

14%

hoog

698

27%

27%

26%

32%

21%

laag

578

17%

17%

14%

18%

15%

hoog

1260

20%

21%

14%

24%

17%

laag

989

17%

18%

12%

19%

14%

hoog

849

21%

23%

17%

25%

19%

laag

829

13%

14%

9%

14%

13%

hoog

1009

24%

24%

21%

29%

19%

laag

1142

18%

22%

13%

22%

15%

hoog

696

20%

21%

17%

22%

18%

Wel vindt, zoals men ziet, een specifikatie plaats van de betreffende samenhangen. Overheidsdienst gaat gepaard met meer
stemmen bij geringe EDE (g = .34), doch niet of nauwelijks bij

hoge scores op deze schaal (g = .04). Geringe urbanisatiegraad
gaat gepaard met meer stemmen bij hoge EMA (g = .27) of bij hoge EDE (g = .28), doch niet of nauwelijks bij lage scores op

deze schalen (g = .03, respektievelijk g = .07). Overheidsdienst
lijkt dus alleen van niet-stemmen te weerhouden wanneer men het
belang van parlement en partijstelsel inziet, terwijl plattelanders alleen meer dan stedelingen gaan stemmen wanneer zij
dit belang niet inzien of wanneer men de inspraak als kiezer

niet voldoende acht. Raadpleging van kombinatietabellen, waarin
de komponenten van elektorale alionatie tegelijk worden gekontroleerd, bevestigt deze konklusies.
De overheidsdienaar of zijn gezinsleden lijken dus vooral een

plichtsbesef te hebben van dien aard, dat wanneer zij het doel

van het elektoraal systeem erkennen, zij ook konsekwent moeten
zijn en gaan stemmen. De plattelander daarentegen schijnt voor-
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al dan uit plichtsbesef naar de stembus te gaan wanneer het

belang van het parlement en het partijstelsel hem weinig aanspreekt en wanneer hij van zijn invloed als kiezer weinig

overtuigd is. Aldus, zo lijkt het, twee prototypes van rationele, respektievelijk traditionele plichtsgevoelens. Men kan

dit (bij vertikale vergelijking in de voorgaande tabel van
de percentages niet-stemmers ingeval van lage en hoge EDE)

ook zo zien dat de overheidsdienaar en de stedeling scherper
reageren op gevoelens van onbelangrijkheid van het doel van
de rol van kiezer, door niet te gaan stemmen, dan de nietoverheidsdienaar, respektievelijk de plattelander. We zien
dan ook dat de samenhang tussen EDE en niet stemmen het sterkst
is bij de overheidsdienaren in de stad.
Stemmen en EDE, bij (niet-)overheidsdienaren en naar urbanisatiegraad

Niet-overh.;in de stad
gestemd niet gestemd totaal
EDE laag
EDE hoog

82%(357) 18% (78)

68%(204) 32% (98)

Overheidsdienst;in de stad
gestemd niet gestemd totaal

100%
(N=435)

94%(120)

100%
(N=302)

69%(41)

(g = .37)

6%

(8)

100%
(N=120)

31%

(18)

100%
(N=59)

(g = .74)

Niet-overh.;platteland
gestemd niet gestemd totaal

Overheidsdienst;platteland
gestemd niet gestemd totaal

EDE laag

86%(441) 14% (69)

100%
(N=510)

87%(58)

13%

(9)

100%
(N=67)

EDE hoog

79%(234) 21% (64)

100%
(N=298)

82%(32)

18%

(7)

100%

(g = .32)

(N=39)

(g = .18)

De stemmotieven illustreren duidelijk het traditionele aksent
in het elektoraal plichtsbesef van plattelanders. Van deze

laatsten noemt 26% als stemmotief de godsdienst waartoe men zich
rekent, terwijl stedelingen dit motief slechts voor 20% noemen.
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Daarnaast noemen plattelanders voor 17% een motief betreffende stemmen uit traditie of onder invloed van hun direkte om-

geving, terwijl stedelingen een dergelijk motief slechts voor
9% noemen. Omgekeerd noemen stedelingen voor 27% als stemmotief

het programma of het beleid van de betreffende partij, terwijl
plattelanders dergelijke motieven slechts voor 16% noemen. Wij
achten dit alles voldoende aanwijzing voor het betrekkelijk
traditionele karakter van de stemmotieven van plattelanders
en hun eventuele plichtsbesef inzake het gaan stemmen.
De verschillen in stemmotieven van overheidsdienaren en niet-

overheidsdienaren zijn minder duidelijk. Gekonstateerd kan
worden dat kiezers wier hoofd van de huishouding in overheidsdienst werkzaam is, minder dan hun tegenpolen de religie als
stemmotief hebben en iets meer lijken te stemmen op grond van
de aantrekkingskracht van de partij of haar leiders als zodanig, een motief waarvan het rationele karakter niet evident is.

Bovendien geldt dit alleen voor de overheidsdienaren op het
platteland, terwijl eerder gebleken is dat overheidsdienst
juist alleen in de stad gepaard gaat met meer stemmen. Hoewel
het door ons vermoede, relatief rationele karakter van het
stemgedrag (en eventueel plichtsbesef inzake het gaan stemmen)

van overheidsdienaren niet werd onderstreept door de aard van
de door hen genoemde stemmotieven, blijft het feit bestaan dat
zij bij geringe EDE meer ter stembus gaan dan niet-overheidsdienaren, terwijl bij hoge EDE een dergelijk verschil ontbreekt.

Na deze bestudering van de specifikaties ten aanzien van de
samenhangen tussen overheidsdienst en wonen op het platteland
met het gaan stemmen bij konstant houden van EDE en EMA, zal

nog nagegaan worden inhoeverre deze samenhangen blijven bestaan
bij toepassing van partiole korrelaties. Bij konstant houden
van alle vijf de alidnatiekomponenten en urbanisatiegraad'blijft
de samenhang van overheidsdienst met het gaan stemmen (g = .20;
r

= .12) op dit zeer zwakke nivo bestaan (rt partieel = .13).

Hetzelfde geldt voor de samenhang tussen het wonen op het platteland en het gaan stemmen (g = .18; r = .18) bij konstant
houden van de vijf komponenten en het al dan niet in overheids-
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dienst werken (rt partieel = .17). De betreffende samenhangen
zijn dus rechtstreeks van aard.
Konklusies
----------

Wij zullen vervolgens de in deze paragraaf gekonstateerde
rechtstreekse samenhangen uitbeelden in een figuur welke vergelijkbaar is met het daarboven getoonde overeenkomstige deel
van submodel 1.
gedeelte van submodel 1

urbanisatiegraad

vrouw. geslacht
in part. dienst

EDE

3 niet-stemmen

A

1

1 »««

EMA

verbindingen volgens de onderzoeksgegevens
urbanisatiegraad
vrouw.geslacht
in part.dienst

1
EDE

; niet-stemmen

;77
,

EDK

1

..

/514/1 , ,

-

I.

-0-*..

- 316 -

Vergelijking leert dat twee van onze zes hypotesen inzake
samenhangen met niet-stemmen empirisch niet worden ondersteund.
EDK ofwel het ervaren van een te grote onduidelijkheid in de

politiek leidt in dit onderzoek niet tot wegblijven van de
stembus, terwijl vrouwen niet minder blijken te stemmen dan
mannen.

De ervaring van een tekort aan inspraak als kiezer lijkt wel
te leiden tot niet-stemmen, maar deze hypotese werd onvoldoende duidelijk bevestigd.

De volgende hypotesen werden wel bevestigd:
1. Het vrijwillig niet-stemmen wordt bevorderd door het on-

belangrijk vinden van het parlement en het partijstelsel
(als doel van het stemmen).

2.

Overheidsdienaren en hun gezinsleden gaan meer stemmen
dan anderen. Dit geldt echter niet voor personen die het
parlement en het partijstelsel van weinig belang vinden,

eveneens niet voor stedelingen met een laag beroepsprestige in verhouding tot hun nivo van onderwijs en ook niet
voor jeugdige personen op het platteland.
3.

Personen die wonen op het platteland gaan meer stemmen
dan stedelingen. Dit geldt echter alleen voor personen
die het parlement en het partijstelsel van weinig belang

vinden of de mate van inspraak als kiezer onvoldoende
achten. Het geldt niet voor personen in overheidsdienst.
In de nu volgende paragraaf komt onder meer aan de orde het
stemmen op een protestpartij. In het kader daarvan zijn wij
in staat om tevens iets te zeggen over de betekenis van een

eventuele protesthouding van de respondent voor de samenhangen
tussen komponenten van elektorale alionatiekomponenten en het
niet-stemmen.
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Paragraaf 3

Achtergronden van oppositioneel stemgedrag

Inleiding
--------

In submodel 1 wordt een aantal samenhangen verwacht tussen
elektorale alionatiekomponenten enerzijds en het stemmen op
een anti-systeem-partij, een protestpartij en een 'nieuwe'

partij anderzijds. Bij de presentatie van dit submodel is
reeds aangegeven hoe deze vormen van stemgedrag zijn geoperationaliseerd. Wat betreft anti-systeem-partijen en 'nieuwe'
partijen gaat het om het stemmen op bepaalde met name genoemde partijen, in tegenstelling tot protestpartijen waarbij het
vooral gaat om het feit dat men de partij waarop men stemt
ziet als protesterend. We beginnen deze paragraaf met de beide eerstgenoemde vormen van stemgedrag. Daartoe is het nuttig
eerst een overzicht te geven van de partijkeus door onze res-

pondenten. De daarin voorkomende kategorieon 'linkse gematig-

de oppositie' en 'rechtse oppositie' omvatten de partijen die
afzonderlijk of gezamenlijk door ons worden beschouwd als relatief nieuwe partijen (relatief nieuw als eventuele regeringspartij op het moment van ons onderzoek; zie hoofdstuk 6, paragraaf 2).
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Stemgedrag van de respondenten op drie verkiezingsmomenten
stemgedrag

absolute aantallen
1970
1967 morgen

vertikale percentages
1970
1967 morgen

regeringspartijen
V.V.D.

727

867

793

394

168

176

203

9

94

K.V.P.

264

418

344

144

224

184

A.R.P.

116

157

139

64

84

74

C.H.U.

91

116

107

5

64

6

Kombinatie A.R.P.+C.H.U.
Kombinatie idem + K.V.P.

13
75

0
0

3
1

4
4

0
0

0
0

gematigde oppositie 461

449

555

25

244

30

194

363

334

104

20

18

30

0

30

14

0

14

118

0

11

64

0

4

119

86

180

64

44

rechtse oppositie

52

62

S.G.P.

24

21

G.P.V.

12

5

47
24
12

3
14
4

34
1
4

Boerenpartij+afsplitsingen

9

Overige mini-partijen

7

35
1

9
2

4
4

anti-systeem-partilen

62

65

60

C.P.N.

42

33

20

32

linkse

P.v.d.A.
P.P.R.

PAK

1)

D'66

P.S.P.

1)

niet gestemd

onbekend,blanko,ongeldig
wil niet zeggen
weet niet
geen antwoord
blanko, ongeldig

475

136

49

47

6
0

60

6

43

11

10

24
14
4

2
0

0

315

34

315

45

24

2

24

15

1

14

1

259 2) 135

61

47

254

2)

14

4

74

244
44

34
24

74
24

134
24

4

7

174
4

34
4

94
4

22

22

4

1

1

0

1) PAK was in sommige provincies in 1970 een gezamenlijke kandidatenlijst van P.v.d.A., P.P.R. en soms P.S.P.; naar schatting
zijn daardoor ongeveer 10 P.S.P.-stemmen van onze respondenten
bij het PAK terecht gekomen.
2) Inklusief 177 (9,4%) te jong; overigens was stemmen in 1967
nog 'verplicht'.
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Uit dit overzicht van de partijkeus door onze respondenten
valt op te maken dat het bij het stemmen op anti-systeem-partijen voornamelijk gaat om de C.P.N., met uitzondering van
1967 waarbij het in gelijke mate ook om de P.S.P. gaat. De
gematigde linkse oppositie omvat in feite de huidige 'progressieve drie'. De rechtse oppositie betreft vooral de kleine
protestantse partijen, wederom met uitzondering van 1967 waar-

bij het vooral om de Boerenpartij gaat. De omvang van de verschillende door ons onderscheiden vormen van stemgedrag be-

draagt steeds minimaal ongeveer 50 respondenten, maar meestal
veel meer, zodat er ook op statistisch verantwoorde wijze mee
is te werken. We moeten daarbij voor lief nemen dat verschillen als tussen C.P.N. en P.S.P. niet worden gehonoreerd. Al-

leen voor D'66 zal speciale aandacht worden opgebracht omdat
dit een nieuwe partij is in meer strikte zin. De regerings-

partijen vormen voor ons in wezen een restkategorie, omdat we
daarover geen speciale hypotesen konden opstellen.

Vervolgens kunnen we in het navolgend overzicht in eerste instantie zien welke alionatiekomponenten in feite volgens onze
gegevens samenhangen met bepaalde subvariabelen van stemgedrag.
Elk der subvariabelen is een dichotomie bestaande uit het stem-

men op bepaalde partijen versus het overig stemgedrag.
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Komponenten van elektorale ali natie en stemgedrag
Stemgedrag 1970 (horiz.%)
OveriNietCPN/ OveriOnbekend/
Regelinkstemmen
blanko/
ringsPSP ge
ge rechtElekt.Alidn.Komp. partijen
se opp.
se opp.
ong.
(waarvan
(waarvan
EDE (onbelangr.)
D'66)
vrijw.)
gering (0)(N=524)
48
2
27 (6)
3
16
(12)
4
25
(1)
25
(616)
41
3
matig
(8)
3
(17)
3
32
4
23
hoog (2/4)
34
(698)
(6)
3
(27)
4
EDK (onduid.)
(0)

(578)

41

3

25

(7)

(1)

(1260)

39

3

25

(6)

48
43

1
2

24
25

19

11

gering (0/1)(505)

51

matig
groot

gering
groot

3

3

24

27

(17)

(20)

4

3

EMS (ontevr.)

gering

2

21

(16)

4

(7)

3

25

(19)

2

28

(6)

4

33

(24)

5

1

24

(6)

3

17

(12)

4

40
29

3
5

25

(7)

3

26

(19)

3

3

33

gering (0/1)(521)
(621)
matig (2)

44
46

2
2

18

5

26

22

(5)

2

25

(18)

3

groot (3/4) (696)
totaal horiz.%

30

6

34

(10)

2

26

(18)

2

394

34

25

(64)

3

254

(19)

34

(727)

(62)

(52)

(475)

(351)

(0)

(418)

matig (1/2)(1075)
groot (3/4) (345)
EMA (onmond.)
(2/3)(766)
(4)

(567)

26

(6)

(7)

(25)

4

ENE (onjuisth.)

(N)

(4)

(461)(119)

(19)

5

(61)

Het stemmen op anti-systeem-partijen
In voorgaand overzicht blijkt een duidelijke samenhang van het
stemmen op anti-systeem-partijen (C.P.N. en P.S.P.) met EMS ter-

wijl ook samenhang met EMA en ENE aanwezig lijkt maar niet vol-

doende duidelijk is. Dit alles geldt eveneens voor het stemgedrag
'morgen' en in 1967. Raadpleging van een kombinatietabel leert
ons dat de samenhang van anti-systeem-stemmen met EMS onafhankelijk is van de vier andere komponenten. EMA hangt echter slechts
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duidelijk met dit stemgedrag samen wanneer ENE hoog is en
vooral wanneer zowel EMS als ENE hoog is. ENE vertoont slechts
duidelijk samenhang met anti-systeem-stemmen wanneer EMA hoog
is en vooral wanneer zowel EMS als EMA hoog is. De samenhang
van EDE met anti-systeem-stemmen treedt uitsluitend op wanneer
zowel EMS als EMA als ENE hoog is (g = .18). Wanneer deze drie

niet tegelijk hoog zijn hangt EDE zelfs negatief samen met het
stemmen op de C.P.N. en P.S.P. (g = -.27).
Het gaat bij het anti-systeem-stemmen echter om een klein aantal respondenten, zodat onze konklusies daaromtrent niet gedetailleerd mogen zijn. Bovenstaande bevindingen met behulp van
de kombinatietabel wettigen echter wel de konklusie dat er

naast een onafhankelijk effekt van EMS ook een duidelijk kumulatief effekt is van EMS, EMA, ENE en EDE op het anti-systeemstemmen. Met andere woorden, zij die ontevreden zijn met het
overheidsbeleid stemmen, onafhankelijk van andere elektorale
alidnatiekomponenten, meer op anti-systeem-partijen dan de te-

vredenen daarmee; ook zij die een tekort aan elektorale inspraak
ervaren en tevens de elektorale procedures onjuist vinden,stemmen meer dan anderen op anti-systeem-partijen, vooral wanneer
zij tevens ontevreden zijn over het overheidsbeleid, en nog meer
wanneer zij ook weinig belang hechten aan het parlement en het
partijstelsel. We zien een en ander nog eens in onderstaande
samenvatting van de kombinatietabel.

Percentages CPN/PSP-stemmers bij kombinaties der alidnatiekomponenten
EMS hoog

EMA + ENE hoog
EDE hoog

EDE laag

overige

11%

2%

(N=229)

(234)

8%
(89)

4%
(297)

EMS laag
EMA + ENE hoog

3%
(78)

3%
(63)

overige

0%
(157)

1%
(691)

Opnieuw geldt, evenals bij het niet-stemmen, gezien het wegvallen of zelfs negatief worden van de samenhang van bepaalde kom-
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ponenten met het anti-systeem-stemmen bij het konstant houden
van andere komponenten, dat het effekt van elk der komponenten op dit stemgedrag, over het geheel van de verschillende
konstanthoudingen genomen, niet zeer duidelijk aanwezig behoeft
te zijn. We kijken dan nu naar de partiole korrelaties die
daar een uitdrukking van zijn, in vergelijking met de tetrachorische korrelaties die wij daarvoor als basis hebben genomen.

Samenhangen van de komponenten met het CPN/PSP stemmen
EDE

EDK

EMS

EMA

ENE

rf met anti-systeems€emmen
.14
idem partieel
-.15

.01

.39

.25

.31

-.04

.30

.11

.23

Zoals bij de bestudering van percentageverschillen reeds bleek
vertonen alle alionatiekomponenten behalve EDE en EDK een

duidelijke samenhang (rt) met het anti-systeem-stemmen, met EMS
als koploper. Ook na partialisering blijven EMS en ENE duidelijk
deze samenhang vertonen, zij het wat zwakker. Van EMA kan dit

niet gezegd worden, de samenhang daarvan met het stemmen op CPN
of PSP is niet duidelijk en hoogstens zeer zwak aanwezig na uitschakeling van de invloed van andere komponenten. Wat betreft
EDE is de eigen samenhang met anti-systeem-stemmen zelfs duidelijk negatief, zij het zeer zwak. Dit omslaan van het teken der
samenhang en voor wat de andere komponenten betreft het verzwakken van de samenhang door partialisering, wordt uiteraard veroorzaakt door de eerder in paragraaf 1 gebleken positieve samenhangen van de komponenten met elkaar, waardoor zij elkaars positieve samenhang met het anti-systeem-stemmen versterken (c.q.
teweegbrengen). Zo kan de in eerste instantie zeer zwakke samenhang
van EDE met anti-systeem-stemmen teweeggebracht zijn door een
zwakke indirekte samenhang van EDE met dit stemgedrag via met
name EMS en ENE en een negatieve zeer zwakke samenhang van EDE
zelf met het anti-systeem-stemmen. (Voor de vergelijking van de

gekonstateerde samenhangen met het submodel zie het einde van deze paragraaf).

-323-

Het stemmen op 'nieuwe' partijen

Zoals eerder uiteengezet bestaat het stemmen op nieuwe partijen in onze gegevens strikt genomen uit het stemmen op D'66.

Blijkens het overzicht in de inleiding tot deze paragraaf, van
de samenhangen tussen elektorale alionatiekomponenten en diverse vormen van stemgedrag in 1970, is het patroon van deze
samenhangen voor wat betreft het stemmen op deze partij niet
anders dan wat betreft het stemmen op de linkse gematigde op-

positie. Dit geldt eveneens voor het stemgedrag 'morgen' en in
1967. Wij zullen daarom in de verdere analyse geen bizondere
aandacht schenken aan het stemmen op D'66, doch slechts aan het

stemmen op een partij van de linkse gematigde oppositie, ook
wel aan te duiden als de progressieve drie, ofwel de P.v.d.A.
c. a., en daarna aan de rechtse oppositie.

Het genoemde patroon van samenhangen tussen het stemmen op
linkse gematigde oppositie en de elektorale alionatiekomponenten valt overigens nogal pover uit. In feite kunnen we, gelet
op de percentageverschillen alleen van een duidelijk verband
spreken tussen ENE en het stemmen op de progressieve drie.
Daarnaast bespeuren we een nogal onduidelijke samenhang van
dit stemgedrag met EMS en een dito negatieve samenhang met EDE.
Een tabel waarin alle komponenten tegelijk met het stemmen op

de progressieve drie in verband worden gebracht (kombinatietabel), geeft enige nuancering aan dit beeld. Er blijkt dan

dat de samenhang van ENE met dit stemgedrag onafhankelijk van
de andere komponenten aanwezig is. Doch ook de negatieve samenhang van EDE met dit stemgedrag blijkt konsistent aanwezig bij
elke kombinatie van andere komponenten. De samenhang die EMS
dienaangaande leek te hebben, blijkt zich alleen duidelijk voor
te doen wanneer ENE laag is (g = .18) en niet wanneer ENE hoog

is (g = .05). Een en ander is te zien in de navolgende samenvatting van de kombinatietabel.
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Percentages stemmen voor progressieve drie bij kombinaties
der komponenten
ENE laag
EMS laag EMS hoog
EDE laag

EDE hoog

ENE hoog
EMS laag EMS hoog

19%

26%

38%

40%

(N=567)

(234)

(187)

(152)

12%

20%

27%

29%

(134)

(207)

(101)

(256)

Ongenoegen met de elektorale procedures en het belang hechten
aan parlement en partijstelsel bevorderen dus steeds het stem-

men op de progressieve drie, terwijl bij degenen die vrede
hebben met de elektorale spelregels de ontevredenheid met het
overheidsbeleid bijdraagt tot dit stemgedrag.
Tenslotte zullen we nog nagaan inhoeverre de verschillende samenhangen blijven bestaan bij toepassing van partiole korrela-

ties, op basis van konstanthouding van op een na alle komponenten van elektorale alionatie.

Samenhangen van de elektorale alionatiekomponenten met het
stemmen op de progressieve drie

rt met stemmen op progr.3
idem partieel

EDE

EDK

EMS

EMA

ENE

-.07

.00

.12

.00

.26

-.18

.04

.12

.00

.28

EDE hangt dan duidelijk negatief, zij het zeer zwak, samen met

dit stemgedrag. ENE blijft er zwak positief mee samenhangen
terwijl EMS dit zeer zwak ook lijkt te doen, maar niet voldoende duidelijk.
Vooraleer wij onze konklusies ten aanzien van het onderzoeksmodel gaan trekken, moet eerst nagegaan worden in hoeverre het
stemmen op de rechtse oppositie nog te maken heeft met bepaalde
ali6natiekomponenten. Blijkens eerdervermeld overzicht wijzen

de percentageverschillen niet duidelijk op dergelijke samen-
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hangen. EMS lijkt positief en ENE negatief samen te hangen
met het stemmen op de rechtse oppositie, maar dit vereist
nadere bestudering. Wanneer we ten aanzien van elk der komponenten uitgaan van de volledige vijfpuntsschaal (ten aanzien

van EDK een tweepuntsschaal) en de mogelijke samenhang daarvan met het wel of niet op de rechtse oppositie stemmen, berekenen in de vorm van een gamma, verkrijgen we het volgende
beeld.

Samenhangen van de elektorale alionatiekomponenten met het
stemmen op de rechtse oppositie

gamma met stemmen
op rechtse oppos.

EDE

EDK

EMS

EMA

ENE

.04

.06

.17

.09

-.31

Er blijkt dan inderdaad een zeer zwakke samenhang met EMS en
een zwakke negatieve samenhang met ENE, terwijl de samenhang
met de overige komponenten blijft ontbreken. Wanneer we ver-

volgens de scores voor de verschillende komponenten dichotomiseren en daarvan een kombinatietabel vervaardigen, blijkt de
negatieve samenhang van ENE met stemmen op de rechtse oppositie
zich niet konsistent te herhalen in alle cellen van de tabel.

Er treedt echter ook geen duidelijke specifikatie op van deze
samenhang. Dit laatste is wel het geval ten aanzien van de samenhang van dit stemgedrag met EMS. Deze blijkt zich in feite
slechts voor te doen wanneer EMA laag is (g = .51) en niet wanneer EMA hoog is (g = -.08).

De niet door konsistentie in een kombinatietabel bevestigde
negatieve samenhang van ENE met stemmen op de rechtse oppositiepartijen, wordt echter wel door een anderssoortige konsistentie bevestigd, namelijk doordat dezelfde samenhang ook wordt gevonden ten aanzien van het stemgedrag 'morgen' (g = -.42) en
in 1967 (g = -.19). In dit laatste geval is de samenhang nog

beperkt doordat het daarbij voor ruim de helft gaat om stemmen
op de Boerenpartij (35 van de 62 respondenten), in tegenstelling
tot beide andere stemmomenten, waarbij het aantal stemmen op
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de Boerenpartij zeer gering is (in beide gevallen 9 respon-

denten). In 1967 is dan ook dezelfde sterkte van samenhang

tussen ENE en stemmen op de rechtse oppositie te konstateren
als in 1970, wanneer we de stemmen op de Boerenpartij buiten
beschouwing laten (g = -.31), terwijl voor het stemmen op de
Boerenpartij zelf deze samenhang niet duidelijk is te konstateren (g = -.11).

Hiermee beoindigen we de bespreking van het stemmen op de
rechtse oppositie. Parti6le korrelaties zullen we niet bereke-

nen, aangezien hier (in tegenstelling tot het eerder besproken
anti-systeem-stemmen) het kleine aantal respondenten niet gekompenseerd wordt door bizondere teoretische relevantie van
deze vorm van stemgedrag op zichzelf. We kunnen onze bevindingen ten aanzien van het stemmen op de rechtse oppositie samen-

vatten in de konstatering dat ENE er zwak negatief mee samenhangt en dat EMS er in aanzienlijke mate positief mee samen-

hangt wanneer EMA laag is, maar er geen duidelijke samenhang
mee vertoont wanneer EMA hoog is. Met andere woorden het ak-

koord gaan met de bestaande elektorale procedures (mogelijk
een indikator voor een meer in het algemeen aksepteren van bestaande door de overheid getroffen regelingen) leidt tot stemmen op de rechtse oppositie, terwijl ook ontevredenheid met het
overheidsbeleid hier toe leidt ingeval men meent als kiezer
voldoende inspraak te hebben doch niet wanneer men meent dat
deze inspraak onvoldoende is.
Intussen is tevens duidelijk geworden dat het stemmen op de

Boerenpartij afzonderlijke aandacht verdient. De eigen betekenis van dit stemgedrag is in ons onderzoek moeilijk te bestuderen, doch nog het best ten aanzien van het stemgedrag in 1 967,

toen 35 van onze respondenten op de Boerenpartij stemden. Ondanks dit kleine aantal en de onzekerheid of de door ons pas
in 1970 gemeten attitudes (alionatiekomponenten) ten aanzien

van dit stemgedrag eerder als oorzaak dan als gevolg zijn te
beschouwen, wagen wij ons aan een nadere verkenning daarvan.

De samenhang van het stemmen op de Boerenpartij met de verschillende alionatiekomponenten laat zich op dezelfde wijze als eer-
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der bij het stemmen op de rechtse oppositie uitdrukken in
de volgende gamma's.
Samenhangen van de elektorale alionatiekomponenten met het
stemmen op de Boerenpartij in 1967

gamma met stemmen op de
Boerenpartij in 1967

EDE

EDK

EMS

EMA

ENE

.53

.19

.37

.49

-.11

We zien dus aanzienlijke samenhangen met EDE en EMA en een
zwakkere met EMS, terwijl ook nog een zeer zwakke samenhang
met EDK valt te konstateren. Dit patroon hebben we reeds eerder ontmoet ten aanzien van het niet-stemmen, zij het op een
iets lager nivo en uitgedrukt in rt (ofschoon ook de gamma's

in dat geval volgens ditzelfde patroon vari@ren). Dit wijst
er op dat het stemmen op de Boerenpartij in 1967 als alternatief heeft gefungeerd voor het toen nog 'verboden' niet stemmen. Bestuderen we voorts de tabel waarin EDE, EMS en EMA te-

samen in verband zijn gebracht met het stemgedrag, dan lijkt

zich toch enige nuancering voor te doen. Zowel EDE als EMS
blijken geheel onafhankelijk van elkaar en van EMA een positieve samenhang te vertonen met het stemmen op de Boerenpartij,
doch EMA slechts wanneer beide andere hoog zijn.

Dit suggereert dat ontevredenheid met het overheidsbeleid en
het onbelangrijk vinden van parlement en partijen, op zichzelf
tot stemmen op de Boerenpartij hebben aangezet, terwijl gebrek
aan inspraak als kiezer hoogstens een druppel kon zijn die de
emmer deed overlopen, maar op zichzelf niet in de richting van

deze partij leidde. Deze suggestie heeft wel geloofwaardigheid
maar men moet zich daarbij wel realiseren dat zij is gebaseerd
op de antwoorden van 35 respondenten.

Het stemmen op protestpartijen

De laatste vorm van stemgedrag waarvan de samenhangen met de
alionatiekomponenten moeten worden geverifieerd, is het stemmen
op protestpartijen. Zoals in paragraaf 2 van hoofdstuk 6 is uit-
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eengezet werd dit geoperationaliseerd als het stemmen op een
partij welke door de respondent als protesterend wordt beschouwd, met name wanneer hij ook zichzelf als protesterend
beschouwt. Er is de respondent tijdens het interview dat met
hem werd gevoerd, een kaartje gegeven met negen woorden er op,

met de vraag welke van deze woorden hij vond passen bij zijn
eigen politieke opvatting, en vervolgens bij een tiental partijen. De betreffende partijen waren degene die wij eerder in
deze paragraaf hebben bestempeld als regeringspartijen, pro-

gressieve drie, anti-systeem-partijen en de Boerenpartij. De
respondenten die op een van deze partijen hebben gestemd konden wij daarom indelen in al dan niet stemmend op een partij
welke men protesterend noemt, ofwel protestpartij.
Een van de negen woorden (het laatstvermelde) was namelijk
'protesterend', terwijl de acht andere de gangbare etikette-

ringen vormen van de nederlandse politieke partijen, namelijk
links, rechts, liberaal, socialistisch, konservatief, vooruitstrevend, Christelijk en centrum-positie.

De C.P.N. en de Boerenpartij werden door ongeveer 40% van de
respondenten als protesterend beschouwd, de P.S.P. en D'66 door
ongeveer 30%, de P.v.d.A. en de P.P.R. door ongeveer 23% en
de vier regeringspartijen door ongeveer 4% van de respondenten.
Onze respondenten zien dus met name die partijen vaak als pro-

testerend die wij hebben leren kennen als anti-systeem-partijen
of als gericht tegen het bestaande kiesstelsel en de daaruit
voortvloeiende politiek (D'66).
In nevenstaand overzicht kunnen we zien welke elektorale alidnatiekomponenten een samenhang vertonen met het 'protesterend'
noemen van zichzelf en/of van de partij waarop men stemt.

Elekt.
Alion.
Komp.

EDE
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Protesthouding en proteststemmen in samenhang met elektorale
alionatie-komponenten (horiz.%)
Respondent
protesterend

%

(van)

gering

20

natig
groot

Respondent niet protesterend
waarvan
niet gestemd

waarvan 1) gestemd
op prot. partij

Respondent protesterend

waarvan
niet gestemd

waarvan 1) gestemd op prot.
partij

(van)

%

(van)

%

(van)

%

(van)

(524)

15 (417)

12

(330)

21

(107)

45

( 79)

25

(616)

25

(463)

11

(323)

24

(153)

39

(106)

32

(698)

33 (476)

14

(293)

38

(222)

38

(127)

gering

25

(578)

21

(435)

11

(312)

32

(143)

36

( 90)

Troot

27

(1260)

27

(921)

12

(634)

28

(339)

41

(222)

dering

15

(418)

17

(360)

9

(262)

17 ( 58)

41

( 44)

natig

26

(1075)

25

(796)

12

(564)

28

(279)

35

(187)

lroot

42

(345)

31 (200)

18

(120)

38

(145)

51

( 81)

lering

17

(505)

17

(420)

11

(322)

20 ( 85)

41

( 64)

natig

28

(766)

25

(552)

11

(391)

29 (214)

39

(138)

Troot

32

(567)

33 (384)

15

(233)

34

(183)

40

(110)

Jering

19

(521)

27

(422)

7

(273)

26 ( 99)

32

( 62)

natig

21

(621)

23

(490)

11

(350)

32

(131)

33

( 83)

7root

36

(696)

25 (444)

17

(323)

30

(252)

46

(167)

zotaal

26

(1838)

25

12

(946)

29

(482)

40

(312)

%

EDK

EMS

EMA

ENE

(1356)

Dit overzicht leert ons in eerste instantie dat alle vijf komponenten van elektorale alionatie, met uitzondering van EDK, dui-

delijk positief samenhangen met het zichzelf protesterend noemen
van de respondent. Uit kombinatietabellen blijkt dat EMS en ENE

deze samenhang onafhankelijk van de andere komponenten en van
elkaar vertonen. EDE gaat echter slechts samen met het zichzelf
protesterend noemen, wanneer EMA laag is, terwijl EMA dit slechts
1)
gepercenteerd op het aantal respondenten die gestemd hebben
op voornoemde 10 partijen, ten aanzien waarvan gevraagd is of men
deze al dan niet ziet als protesterend, dus met uitzondering van
de stemmers op enkele kleine partijen en de niet stemmers, e.d.
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doet wanneer EDE laag is (en zelfs een negatieve samenhang
vertoont wanneer EDE hoog is).

Protesthouding in samenhang met EMA en EDE
EDE laag
EMA laag EMA hoog

EDE hoog
EMA laag

EMA hoog

respondent niet
protesterend

580

300

68

408

respondent protesterend

139

121

42

180

(g = .25)

(g = -.17)

(EDE x resp.protesterend, bij EMA laag: g = .44; bij EMA hoog:
g = .04)

Een ervaring van tekort aan inspraak als kiezer gaat dus slechts
met een protesthouding gepaard wanneer men het parlement en het
partijstelsel belangrijk vindt, terwijl het onbelangrijk vinden

van deze instituties slechts met een protesthouding samengaat
wanneer men meent voldoende inspraak te hebben als kiezer. Ontevredenheid met het overheidsbeleid en het afwijzen van de bestaande elektorale procedures hangen echter onafhankelijk van
elkaar en van andere komponenten samen met het zichzelf protesterend noemen.

Uit het overzicht blijkt voorts dat de komponenten welke in paragraaf 2 direkt of indirekt een positieve samenhang bleken te
vertonen met het niet-stemmen (EDE, EMS en EMA), dit zowel doen

wanneer de respondent zichzelf als protesterend beschouwt als
wanneer dit niet het geval is. Bovendien geldt dit verband, zij
het veel zwakker, voor EDK, wanneer de respondent zich niet protesterend noemt. Dit alles blijft ook gelden in kombinatietabellen, met uitzondering van de samenhang van EMS met niet-stemmen,
welke dan meestal wel blijkt te gelden wanneer de respondent
zichzelf protesterend noemt, en meestal niet wanneer de respon-

dent zich niet protesterend noemt. Ontevredenheid met het over-

heidsbeleid leidt dus vooral in het kader van een protesthouding
tot niet-stemmen, terwijl het gevoel dat de politiek onbegrijpe-
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lijk is alleen bij ontbreken van een protesthouding iets tot
niet-stemmen bijdraagt. Gebrek aan inspraak en het onbelangrijk vinden van parlement en partijen dragen echter onafhankelijk van een eventuele protesthouding tot niet-stemmen bij.

Wij raadplegen nog eenmaal voorgaand overzicht om te zien welke
alionatiekomponenten in eerste instantie samenhangen met het
stemmen op een partij die door de respondent protesterend wordt
genoemd. Dit blijkt het geval te zijn voor ENE en EMS. Bestudering van een kombinatietabel bevestigd deze konstatering.
Het afwijzen van de bestaande elektorale procedures en onte-

vredenheid met het overheidsbeleid dragen onafhankelijk van
elkaar en van andere komponenten bij tot het stemmen op een partij die door de betreffende persoon als protesterend wordt be-

schouwd. Dit geldt bovendien zowel wanneer de respondent zichzelf protesterend noemt als wanneer hij dat niet doet (ondanks
de aanzienlijke samenhang tussen het zichzelf en de partij
waarop men stemt protesterend noemen (g = .66) ).

Aangezien bij toepassing van een kombinatietabel geen wijzigingen optraden ten aanzien van de in eerste instantie gekonstateerde samenhangen tussen elektorale alionatiekomponenten
en het stemmen op een partij die men protesterend noemt, behoeft het ons niet te verwonderen dat toepassing van partiole
korrelaties deze samenhangen onaangetast laat.

Samenhangen van de elektorale alionatiekomponenten met het
stemmen op een protestpartij
EDE

rt met stemmen op protestpartij
idem partieel

EDK

EMS

EMA

ENE

-.01 .06

.18

.00

.27

-.11 .10

.18 -.08

.27

Ondanks de gelijktijdige konstanthouding van vier komponenten
blijken de zwakke samenhang van ENE en de zeer zwakke samenhang
van EMS met het stemmen op een protesterende partij na de partialisering volledig onaangetast te zijn. Zij verlopen dus
rechtstreeks.
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De vraag rijst nu op welke partijen in feite meer wordt gestemd door degenen die de partijen waarop zij stemmen protesterend noemen in vergelijking met hen die dat niet doen.
We kunnen dit zien in onderstaande tabel.

Partijkeus bij het stemmen op een protestpartij
Stemgedrag 1970
Regerings- CPN/PSP
partijen

Overige
linkse opp.

Totaal

partij niet
protesterend

66%

4%

29%

100%
(N=1022)

partij protesterend

18%

9%

72%

100%
(N=237)

Het stemmen op een protesterende partij blijkt in deze tabel
zowel meer stemmen voor de progressieve drie als voor de antisysteem-partijen te betekenen, ten koste van de regeringspartijen. Dit geldt eveneens voor het stemgedrag 'morgen' en in

1967. Aangezien EMS en ENE een samenhang vertoonden met proteststemmen terwijl zij eerder in deze paragraaf eveneens de enige

komponenten van elektorale alionatie bleken te zijn welke aanleiding geven tot het stemmen op anti-systeem-partijen en op
de progressieve drie, dient vervolgens te worden gekontroleerd
of de samenhangen van het proteststemmen met deze beide vormen

van stemgedrag blijven bestaan bij konstanthouden van EMS en
ENE. Dit is in het algemeen het geval.Zowel bij hoge als lage
scores op de EMS-schaal, respektievelijk de ENE-schaal gaat

proteststemmen gepaard met meer stemmen op CPN/PSP en op de
progressieve drie. Alleen bij lage ENE-scores ontbreekt samen-

hang tussen proteststemmen en CPN/PSP-stemmen. Bij toepassing
van partiole korrelaties blijft de samenhang van proteststemmen
met stemmen op de progressieve drie dan ook vrijwel onaangetast,
terwijl ook die met anti-systeem-stemmen duidelijk aanwezig

blijft, zij het iets verzwakt. Bij deze partialiseringen zijn
alle elektorale alionatiekomponenten konstant gehouden.
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Samenhangen van proteststemmen met stemmen op progressieve
drie en CPN/PSP
gestemd op progr.drie

rt met stemmen op
protestpartij
idem partieel

gestemd op CPN/PSP

.67

.31

.63

.22

De samenhang van proteststemmen met stemmen op de progressie-

ve drie is dus vrijwel geheel rechtstreeks van aard, terwijl
die van het proteststemmen met stemmen op CPN/PSP voor een
deel verloopt via EMS en ENE welke beide rechtstreeks met deze
vorm van stemgedrag bleken samen te hangen.
Tenslotte moet nog de wellicht belangrijkste vraag in dit verband worden beantwoord, inhoeverre de samenhangen van EMS en
ENE met stemmen op de progressieve drie en CPN/PSP verlopen via
het proteststemmen of eventueel andersom. De samenhang van EMS
met het stemmen op de progressieve drie blijkt zich dan wel
voor te doen ingeval er geen sprake is van proteststemmen,

doch niet ingeval van proteststemmen. De samenhang van ENE met

het stemmen op de progressieve drie verdwijnt bijna geheel in
beide gevallen. De samenhangen van ENS en ENE met CPN/PSP stemmen blijven echter bestaan bij konstant houden van proteststemmen. Er doet zich dus 6&n specifikatie voor, namelijk dat ontevredenheid met het overheidsbeleid slechts tot stemmen op een
partij van de progressieve drie leidt ingeval men deze partij
niet ziet als een protesterende partij, terwijl in het algemeen
het stemmen op CPN/PSP minder in funktie staat van het proteststemmen dan het geval is met het stemmen op de progressieve
drie. Dit laatste valt zuiverder weer te geven met behulp van
partiole korrelaties.
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Samenhangen van EMS en ENE met stemmen op progressieve drie
en proteststemmen

partiole r met stemmen op progressieve
drie (al e elekt.alionatiekomp. op een
na konstant)
idem (+ proteststemmen konstant)

partiole rt met proteststemmem
(alle elekt. alionatiekomp. op een na
konstant)

EMS

ENE

.12

.28

.00

.14

.18

.27

.14

.12

idem (+ stemmen op progressieve drie konstant)

De samenhang tussen EMS en stemmen op de progressieve drie
blijkt totaal te verdwijnen door het konstant houden van het

proteststemmen, terwijl de samenhang van EMS met het stemmen
op een partij die men protesterend noemt nagenoeg niet vermindert door het konstant houden van het stemmen op de progressieve drie. Wij mogen daaruit konkluderen dat binnen het

geheel van de in de beschouwing betrokken variabelen, EMS
slechts via het proteststemmen samenhangt met het stemmen op
de progressieve drie.
Wat betreft ENE zien we zowel een vermindering van de samen-

hang met progressief stemmen bij konstant houden van het proteststemmen, als een vermindering in het omgekeerde geval.
De samenhang van ENE met stemmen op de progressieve drie loopt
dus zowel rechtstreeks als via het proteststemmen.

Samenhangen van EMS en ENE met stemmen op CPN/PSP en proteststemmen
EMS

ENE

partiole rt met stemmen op CPN/PSP
(alle elekt.alionatiekomp. op een na
konstant)

.30

.23

idem (+ proteststemmen konstant)

.27

.17

partidle rt met proteststemmen
(alle elekt.alionatiekomp. op een na
konstant)

.18

.27

idem (+ stemmen op CPN/PSP konstant)

.11

.22
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De samenhang tussen EMS en stemmen op CPN/PSP vermindert nauwelijks door het konstant houden van proteststemmen, terwijl de
samenhang van EMS met het stemmen op een protestpartij na konstant houden van CPN/PSP stemmen niet meer duidelijk aanwijsbaar is. De samenhang van EMS met anti-systeem-stemmen (CPN/

PSP) verloopt dus vrijwel geheel rechtstreeks. De samenhang
van EMS met het stemmen op een protestpartij blijkt na konstant houden van konkreet stemgedrag (CPN/PSP

zowel als pro-

gressieve drie, zie ook vorige tabel) weliswaar enigszins

maar toch onvoldoende bevestigd. De partiole rt daalt zelfs
tot .08 bij konstant houden van stemmen op een der oppositiepartijen (versus regeringspartijen of niet stemmen).
De samenhang van ENE met stemmen op CPN/PSP vermindert eveneens slechts
men, terwijl
weinig daalt
De samenhang

weinig door konstant houden van het proteststemook de samenhang van ENE met proteststemmen slechts
bij konstant houden van het stemmen op CPN/PSP.
van ENE met anti-systeem-stemmen verloopt dus

voor een groot deel rechtstreeks. De samenhang van ENE met
proteststemmen blijkt na konstant houden van konkreet stemgedrag (met name van stemmen op de progressieve drie, zie vorige tabel) weliswaar enigszins, maar toch onvoldoende aanwijs-

baar. De partiole rt daalt nog tot .11 bij konstant houden van
stemmen op een der oppositiepartijen.
Konklusies
----------

De in deze paragraaf gekonstateerde rechtstreekse samenhangen
tussen de komponenten van elektorale alionatie enerzijds en
de vormen van oppositioneel stemgedrag anderzijds zullen weer uitgedrukt worden in een netwerk van verbindingen ter vergelijking
met het nog resterende deel van submodel 1. Wat betreft het

stemmen op 'nieuwe' partijen doet zich het probleem voor dat
dit uiteenvalt in het stemmen op de linkse gematigde oppositie

en de rechtse oppositie. Aangezien de eerstgenoemde in aantal
verreweg het belangrijkste is en bovendien weinig duidelijke
samenhangen met het rechts stemmen konden worden gekonstateerd,
zullen de in ons onderzoek gekonstateerde rechtstreekse samen-

hangen van de komponenten met stemmen op de progressieve drie
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beslissend worden geacht voor de te leggen verbindingen van
deze komponenten met het stemmen op 'nieuwe' partijen (ofwel
alternatieve regeringspartijen). We zullen voorts niet alleen

de in deze paragraaf gekonstateerde samenhangen vergelijken
met het dienovereenkomstige deel van submodel 1, maar tegelijk ter afsluiting van dit hoofdstuk dit gehele submodel afbeelden boven alle (deels in de vorige paragrafen gekonstateerde) rechtstreekse samenhangen.
submodel 1

urbanisatiegraad
vrouw. geslacht
in part. dienst

1
EDE

J

niet-stemmen

-

EDK /

-4 stemmen op antisysteem-partij

T
* stemmen op
protest-partij

EMA

EMS

ENE

-1-

stemmen op
, 'nieuwe' partij
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verbindingen volgens de onderzoeksgegevens

urbanisatiegraad <

vrouw. geslacht
in part. dienst
ji

J

EDE

niet-stemmen
..

EDK

/

'

stemmen op antisysteem-partij

'

..

.-

T

--0

, -/ ' '

stemmen op

EMA r -

I

EMS - - -

-

--

--- /

/

/

--

/

/

-

/

-

-

/

/

/

-- - 3

/

/

/

protest-partij

stemmen op
'nieuwe' partij

ENE

Vergelijking van het submodel met de in ons onderzoek gevonden
verbindingen toont aan dat slechts enkele van de volgens de
hypotesen verwachte samenhangen tussen elektorale alidnatiekomponenten enerzijds en de in deze paragraaf besproken vormen
van oppositioneel stemgedrag anderzijds,duidelijk empirisch wor-

den ondersteund als rechtstreekse samenhang. Beide vormen van
elektorale doelloosheid blijken in feite niet te leiden tot het
stemmen op anti-systeem-partijen, EDE vertoont zelfs een (eenvoudigheidshalve niet in de tekening weergegeven) negatieve
samenhang met anti-systeem-stemmen. Beide vormen van elektorale
machteloosheid blijken voorts niet te leiden tot stemmen op
'nieuwe partijen' en EMA niet tot proteststemmen. Daarbij moet

echter worden opgemerkt dat onze operationalisering van 'nieuwe
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partijen' zeer gebrekkig is omdat nieuwe partijen in strikte
zin in het door ons onderzochte stemgedrag niet waren te
onderscheiden.

Ontevredenheid met het overheidsbeleid en het onjuist vinden
van de bestaande elektorale spelregels lijken wel te leiden
tot proteststemmen, maar deze hypotesen werden onvoldoende

duidelijk bevestigd. Dit geldt ook voor de verwachte samenhang tussen de ervaring van een tekort aan inspraak als kiezer en het stemmen op anti-systeem-partijen.
De volgende hypotesen werden wel bevestigd:
1. Het stemmen op anti-systeem-partijen (CPN/PSP) wordt bevorderd door ontevredenheid met het overheidsbeleid.
2. Het stemmen op anti-systeem-partijen (CPN/PSP) wordt be-

vorderd door het onjuist vinden van de elektorale procedures, vooral wanneer men tevens een tekort aan inspraak

als kiezer

ervaart . en

ontevreden is over het

overheids-

beleid.

3.

Het stemmen op anti-systeem-partijen blijkt tevens een

4.

uiting van politiek protest te zijn.
Het stemmen op 'nieuwe partijen' (lees 'de progressieve

drie') wordt bevorderd door het onjuist vinden van de bestaande elektorale procedures.

9
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HOOFDSTUK

8

ACHTERGRONDEN VAN ELEKTORALE EN MAATSCHAPPELIJKE
ALIENATIE IN NEDERLAND

Inleiding

In dit hoofdstuk zullen de submodellen 2, 3 en 4 worden geve-

rifieerd aan de hand van ons eigen onderzoek. In de eerste

paragraaf gaat het om de achtergronden van beide vormen van
elektorale doelloosheid. De hypotesen aangaande de achtergronden
van beide vormen van elektorale machteloosheid komen aan de orde in paragraaf twee. Ook de beide vormen van maatschappelijke
machteloosheid maken deel uit van deze analyse. In de laatste
paragraaf besteden we opnieuw aandacht aan deze twee maatschappelijke alionatie-komponenten, maar dan in relatie met maatschappelijke doelloosheids- en normloosheidservaringen. We bestuderen daar namelijk de achtergronden van al deze maatschappelijke alidnatie-komponenten.

Y
- 340 -

Paragraaf

1

Achtergronden van elektorale doelloosheid

IDle&Q&-ng

In submodel 2 zijn in grote lijnen twee gedeelten te onderscheiden. Het bovenste deel heeft betrekking op de levens-

fase als achtergrond van elektorale doelloosheid. Het gaat
daar om leeftijd, burgerlijke staat, geslacht en gezinssamen-

stelling (geografische mobiliteit is daarbij gekoppeld aan
leeftijd). In het onderste deel gaat het om een bredere sociale kontekst als achtergrond van elektorale doelloosheid, zoals
het ouderlijk gezin, de maatschappelijke positie en de aard
van de woonplaats. In deze paragraaf zullen achtereenvolgens
beide gedeelten worden geverifieerd. Daarna zal de eventuele

doorwerking van de samenhangen met evaluatieve doelloosheid
op het niet-stemmen ook aandacht krijgen, omdat in het vorige
hoofdstuk is gebleken dat elektorale evaluatieve doelloosheid
aanleiding geeft tot niet-stemmen.

Levensfase en elektorale doelloosheid

Eerst zullen we bezien of jeugdige leeftijd een samenhang vertoont met EDE en of deze loopt via geografische mobiliteit en/
of ongehuwde levensstaat, zoals in submodel 2 wordt verwacht.
Tevens onderzoeken we of dergelijke relaties met EDK ontbreken,
zoals aangegeven in het model. Inderdaad treffen we een sterke

samenhang aan van jeugdige leeftijd (21-35 jaar) met ongehuwde
levensstaat (g = .68) en met geografische mobiliteit (g = .55).

Geografische mobiliteit hangt echter niet positief doch negatief samen met EDE (g = -.17), terwijl ongehuwde levensstaat
en jeugdige leeftijd geen duidelijke samenhang met EDE vertonen
(g = -.07, respektievelijk g = .00).

Er doen zich enige nadere specifikaties voor van de samenhang
van ongehuwde levensstaat met EDE bij konstant houden van leef-

tijd en geslacht. Ongehuwde levensstaat blijkt dan negatief met
EDE samen te hangen bij niet-jongeren (g = -.16) doch niet duidelijk bij jongeren (g = -.06) en eveneens negatief bij vrouwen
(g = -.32) doch niet duidelijk bij mannen (g = .10). Bij perso-
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nen van 35 jaar of ouder en bij vrouwen hechten de ongehuwden

dus een groter belang aan het parlement en het partijstelsel
dan de gehuwden.
Geografische mobiliteit, jeugdige leeftijd en ongehuwde levensstaat hebben bijna eksakt dezelfde lage samenhangen met EDK
als met EDE. Het enige verschil daarbij is dat de samenhang
van ongehuwde levensstaat met EDK juist negatief is bij jongeren (g = -.15) en ontbreekt bij niet-jongeren (g = .02). Deze
samenhang is echter eveneens negatief bij vrouwen (g = -.33)
en ontbreekt bij mannen. Bij personen beneden de 35 jaar en

bij vrouwen hebben de ongehuwden dus minder moeilijkheden met
het begrijpen van de politiek dan de gehuwden.
Voorts blijken vrouwen in het algemeen geen hogere score te

hebben op de EDE-schaal dan mannen (g = -.06). Deze samenhang
tussen vrouwelijk geslacht en EDE ontbreekt volledig voor de
gehuwden (g = .01) en is negatief bij de ongehuwden (g = -.30).
Ongehuwde vrouwen hechten dus een groter belang aan parlement

en partijstelsel dan ongehuwde mannen. Vrouwen blijken in het
algemeen wel hogere EDK-scores te vertonen dan mannen (g = .25).
Deze samenhang bestaat echter alleen bij

de gehuwden (g = .39)

en ontbreekt bij de ongehuwden (g = -.05). Gehuwde vrouwen hebben dus meer moeite met het begrijpen van politiek dan gehuwde
mannen.

Burgerlijke staat en geslacht bleken tot dusverre steeds in
onderlinge kombinaties samen te hangen met EDE en EDK. Onderstaande tabel maakt duidelijk dat dit wordt veroorzaakt door de
wat lagere EDE-scores van de ongehuwde vrouwen en de wat hoge-

re EDK-scores van de gehuwde vrouwen ook in vergelijking met de
mannen.
Geslacht en burgerlijke staat in samenhang met EDE en EDK (hor.%)
EDE

-

EDE +

EDK

-

EDK +

ongehuwde mannen (N=146)

57%

43%

34%

66%

ongehuwde vrouwen (N=123)

76%

24%

36%

64%

gehuwde mannen (N=828)
gehuwde vrouwen (N=731)

62%

38%

38%

62%

61%

39%

22%

183

totaal (N=1838)

62%

38%

31%

69%
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Vervolgens moet het kindertal nog in de beschouwing worden
betrokken, met name het aantal kleine kinderen.
Wij hebben eerst nagegaan of gehuwden met minstens twee kinderen beneden de 12 jaar zich kwa EDE-score onderscheiden van de
overige gehuwden. Dit blijkt voor mannen noch vrouwen het geval te zijn. Ook wanneer we de leeftijdsgrens voor de kinderen
scherper stellen blijft deze samenhang ontbreken. Vrouwen met
een of met meer kinderen beneden de vijf jaar hebben geen duidelijk hogere EDE-score dan andere gehuwde vrouwen (g = .10)
en voor mannen is dit zeker niet het geval (g = -.04).
Wat betreft EDK scoren vrouwen met een of meer kinderen beneden

de vijf jaar in het algemeen wat hoger dan andere gehuwde vrouwen (g = .21), hetgeen niet geldt voor mannen (g = .04). Het bovenstaande wordt nog eens verduidelijkt door de nu volgende tabel.

Aantal kleine kinderen in samenhang met EDE en EDK (horiz.%)
EDE-

EDE+

EDK-

EDK+

gehuwde mannen (N=828)
idem,32 kind. 0-11 jr.(N=253)
0-4
idem,3 1 kind
jr.(N=249)

62%

38%

38%

62%

63%

37%

36%

64%

62%

38%

37%

63%

gehuwde vrouwen (N=731)

61%

39%

22%

78%

idem,) 2 kind. 0-11 jr. (N=203)
idem,)1 kind 0-4 jr.(N=204)

61%

39%

22%

78%

60%

40%

19%

81%

De tabel-analyse van de samenhang tussen levensfase en EDE kun-

nen we als volgt samenvatten. Jeugdige leeftijd, ongehuwde levensstaat, geslacht en aantal kleine kinderen hangen in het algemeen niet samen met EDE. Wel deden zich enige specifikaties voor.
In bepaalde gevallen hangen ongehuwde levensstaat en vrouwelijk

geslacht namelijk negatief samen met EDE. Ook bij toepassing van
partiole korrelaties blijken de genoemde variabelen geen samenhang te vertonen met EDE, onder konstant houding van elkaar en
van SES en EDK. (De negatieve samenhang van geografische mobiliteit met EDE verandert bijna niet bij konstanthouding van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, SES en EDK).
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In de tabel-analyse bleken eveneens geen algemene samenhangen te
bestaan tussen deze levensfase-variabelen en EDK. Ongehuwde levensstaat,geslacht en aantal kleine kinderen deden dit alleen
in speciale gevallen. Toepassing van partiole korrelaties valt
hier wat gunstiger uit. Jeugdige leeftijd en ongehuwde levensstaat hebben weliswaar geen duidelijke (r -)samenhang met EDK,
ook niet na konstanthouding van elkaar en van geografische

mobiliteit, maar de rt van vrouwelijk geslacht met EDK (.25)
daalt nauwelijks bij konstant houden van SES (.22) en blijft

verder gelijk bij konstant houden van burgerlijke staat en
leeftijd. De (r -)samenhang van EDK met het hebben van kleine
kinderen stijgt tot een duidelijk nivo (van .07 naar .16) door
konstant houden van leeftijd en SES, welke beide in gelijke mate tot deze stijging bijdragen. Vrouwelijk geslacht en het heb-

ben van kleine kinderen lijken dus een zeer zwakke rechtstreekse samenhang met EDK te hebben

( zie ook vorige tabel) .

Overige achterqronden van elektorale doelloosheid
Sociaal-ekonomische status (SES) vormt als variabele in ons
onderzoek een kombinatie van onderwijsnivo, beroepsnivo en inkomen. Deze drie variabelen zijn daartoe gedichotomiseerd rond
hun mediaan. Daarnaast beschikken we over de variabele 'subjektieve sociale klasse'. Deze vijfpuntsschaal is eenvoudigheidshalve ook gedichotomiseerd rond de mediaan, hetgeen resulteerde
in het onderscheid tussen arbeidersklasse versus middenklasse.
In het nu volgend overzicht worden de vier genoemde basisvaria-

belen in deze gedichotomiseerde vorm in verband gebracht met
EDE en EDK. Daarbij blijkt dat zij alle daarmee samenhangen.

Uit kombinatietabellen blijkt dat de sterkste samenhang optreedt
wanneer degenen met een relatief hoog nivo van onderwijs (ulo,
mavo of meer) in kombinatie met een relatief hoog beroepsnivo
en/of in kombinatie met een relatief hoog inkomen, worden onderscheiden van de overigen. Deze dichotomie noemen wij sociaal-

ekonomische status, welke inderdaad nog iets sterker dan zijn
basisvariabelen samenhangt met EDE en EDK zoals men in het overzicht eveneens ziet.

-
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Overzicht van samenhangen tussen sociaal-ekonomische status
en EDE en EDK (horiz. % en gamma)
EDE-

EDE+

EDK-

EDK+

gamma

hoog onderwijsnivo (N=951)

68%

32%

laag onderwijsnivo (N=887)

55%

45%

hoog beroepsnivo

69%

31%

(N=773)

laag beroepsnivo

(N=1065)

57%

43%

hoog inkomen
laag inkomen

(N=848)

67%

33%

(N=990)

58%

42%

middenklasse

(N=894)

68%

32%

arbeidersklasse

(N=873)

55%

45%

hoge SES
lage SES

(N=690)

72%

28%

(N=1148)

56%

44%

.27

.19

.24

.28

.34

gamma
39%

61%

24%

76%

37%

63%

26%

74%

35%

65%

28%

72%

37%

63%

25%

75%

42%

58%

24%

76%

.34

.27

.16

.29

.37

Alle in het overzicht vermelde samenhangen zijn zwak en soms
zelfs zeer zwak. Uit kombinatietabellen blijkt voorts dat zij
in bepaalde gevallen geheel ontbreken. Wel zijn alle samenhangen bestand tegen konstant houden van EDK, respektievelijk EDE,
welke dan ook (zie hoofdstuk 7, paragraaf 1) niet rechtstreeks

met elkaar samenhangen. Een gering nivo van onderwijs hangt
echter vooral met EDE samen bij een hoog beroepsnivo (g = 42),
en veel minder bij een laag beroepsnivo (g = .19). Een laag be.

roepsnivo hangt zelfs alleen met EDE samen wanneer het onderwijsnivo hoog is (g = .26; bij laag onderwijsnivo g = .06). Wat betreft de samenhang van inkomen met EDE blijft een dergelijke
specifikatie achterwege. Een gering beroepsnivo en een gering
nivo van opleiding kunnen elkaar dus wederzijds vervangen wat

betreft hun effekt op het onbelangrijk vinden van parlement en
partijstelsel.
De samenhangen van onderwijs, beroep en inkomen met EDK zijn aan
soortgelijke specifikaties onderhevig als die met EDE. Elk van
deze samenhangen doet zich namelijk slechts voor wanneer minstens
een van beide andere status-variabelen hoog is. Een gering onder-
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wijsnivo leidt dus alleen tot meer EDK wanneer beroep of inkomen hoog is, enzovoorts. Dit wijst weer op een wederzijds ver-

vangend effekt van elk der variabelen in hun samenhang met
EDK, zoals dit in mindere mate ook voor die met EDE geldt, hetgeen we hierboven konden konstateren. Toch hebben gering onderwijs, beroep en inkomen vooral gezamenlijk effekt op beide kom-

ponenten van elektorale alionatie, hetgeen bleek bij het gebruik
van de indeks voor SES, waarvan de onderdelen sterk samenhangen
( inkomen met beroep: g = .6 3; onderwij s met kombin.p·tie van beroep en inkomen: g = .48).
Bij toepassing van partiole korrelaties blijft de samenhang

van geringe SES met EDE (r = .27) ongewijzigd onder konstanthouding van leeftijd, geslacht en interesse ouders en daalt
nauwelijks (.23) bij konstant houden van EDK. De samenhang van

gering onderwijs met EDE (r = .21) is eveneens bestand tegen
konstant houden van leeftijd en geslacht en daalt iets bij konstant houden van EDK. De samenhang van geringe SES met EDK
Cr = .29) is nagenoeg ongewijzigd na konstant houden van leeftijd, geslacht en interesse ouders, zowel afzonderlijk als te-

samen (.25). Ook opleiding vertoont bij partialisering onder
konstanthouding van leeftijd en geslacht nauwelijks een lagere
samenhang met EDK (rt van .26 naar .22).
Geringe politieke interesse van de ouders der respondent wordt

hier gehanteerd als dichotomie. Geringe politieke interesse
betekent dan dat volgens de respondent in zijn jeugdjaren geen

van zijn beide ouders politieke interesse had, of dat geen van
beide ouders een partijvoorkeur toonde. Deze variabele vertoont
inderdaad een zeer zwakke samenhang met EDE (g = .16) doch
ook met EDK (g = .18). Blijkens kombinatietabellen bestaan deze samenhangen ook na konstant houden van EDK, respektievelijk EDE en van leeftijd en sociaal-ekonomische status. Specifikaties treden daarbij niet op. Bij toepassing van partidle

korrelaties blijken de samenhangen van geringe politieke interesse der ouders met EDE en EDK (in beide gevallen r

= .13)

niet te verminderen door konstant houden van leeftijd en geslacht maar vrijwel te verdwijnen bij konstant houden van SES
Cr

partieel .06, respektievelijk .05). Geringe politieke inte-
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resse van de ouders hangt dan ook duidelijk samen met geringe
SES (g = .35; r

= .27; na konstant houden van leeftijd en

geslacht: rt partieel = .23). Geringe politieke interesse van
de ouders hangt dus niet rechtstreeks samen met EDE en EDK,
maar wel met geringe SES en via deze met EDE en EDK.
Geringe urbanisatiegraad blijkt niet met EDE (g = -.05), maar
wel met EDK samen te hangen (g = .22). Konstant houden van
leeftijd, SES en EDK, respektievelijk EDE heeft geen invloed
op deze samenhangen. Ook bij toepassing van partiole korrelaties behoudt het wonen op het platteland zijn positieve samenhang met EDK onder konstanthouding van leeftijd, geslacht en
SES, terwijl duidelijke samenhang met EDE bij partialisering

blijft ontbreken, onder konstant houden van leeftijd, burgerlijke staat, geslacht, SES en EDK.

De samenhangen met niet-stemmen, al dan niet via elektorale
evaluatieve doelloosheid

Aangezien EDE in paragraaf 2 van het vorige hoofdstuk bleek
samen te hangen met niet-stemmen,achten wij het ons een taak
om na te gaan of de in het voorgaande besproken variabelen
wellicht via EDE met niet-stemmen samenhangen, danwel onafhankelijk van EDE of in het geheel niet.
Geografische mobiliteit welke negatief samenhing met EDE,

lijkt positief samen te hangen met niet-stemmen, doch voldoende duidelijk is dit niet (g = .11). Wat er aan samenhang is
blijkt onafhankelijk te zijn van EDE.

Jeugdige leeftijd bleek niet samen te hangen met EDE, maar
vertoont wel samenhang met nitt-stemmen. Deze laatste samen-

hang is dan ook onafhankelijk van EDE. Ook bij toepassing van
partiile korrelaties blijft de samenhang van jeugdige leeftijd
met niet-stemmen (r t = .29) en met vrijwillig niet-stemmen
(r = .35) vrijwel gelijk bij konstant houden van EDE (rt partieel = .30, respektievelijk .36). De samenhang verloopt dus

niet via EDE maar rechtstreeks. (Zij is bovendien onafhankelijk
van beroepsnivo, onderwijsnivo en EDK-score en van de politieke
interesse der ouders). Onze EDE-schaal dekt dus kennelijk niet

de attitude welke bepalend is voor het wel of niet stemmen door
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jongeren. Altans zij dekt deze dimensie zeker niet voldoende.

Het belangrijk achten van parlement en bestaand partijstelsel
is kennelijk niet van voldoende gewicht om deze beslissing van
wel of niet stemmen te bepalen.

Ongehuwde levensstaat bleek in het voorafgaande niet samen te
hangen met EDE, en vertoont nu eveneens geen samenhang met
niet-stemmen. Konstanthouding van geslacht leerde ons echter

dat ongehuwde vrouwen minder EDE vertonen dan andere vrouwen
(g = -.32) terwijl ongehuwde mannen juist hogere EDE-scores
leken te hebben (g = .10). Analoog daaraan blijkt nu dat ongehuwde vrouwen ook meer gaan stemmen dan andere vrouwen (g = .21)
en ongehuwde mannen juist minder dan andere mannen (g = .25).
Het heeft er dus alle schijn van dat in beide gevallen de rela-

tie van burgerlijke staat met EDE doorwerkt op het wel of niet
gaan stemmen. Dit is echter niet duidelijk het geval. Wat de
mannen betreft blijkt de samenhang van ongehuwd zijn met niet-

stemmen onverminderd aanwezig te blijven bij konstanthouding
van EDE. Wat de vrouwen betreft treedt dan een specifikatie op.

Ongehuwde vrouwen gaan alleen meer stemmen dan andere vrouwen
ingeval van hoge EDE-scores (g = .49) doch niet ingeval van
lage EDE-scores. Hoe merkwaardig
is (het zou kunnen wijzen op een
deze vrouwen), in ieder geval is
gehuwde levensstaat niet via EDE

dit laatste op zichzelf ook
traditioneel plichtsbesef bij
het intussen duidelijk dat onin relatie staat met het al dan

niet gaan stemmen.

Eerder bleek dat gehuwde vrouwen in het algemeen geen hogere of
lagere EDE-scores vertonen dan gehuwde mannen. Wel gaan zij iets

minder stemmen dan gehuwde mannen (g = .15). Deze laatste samenhang blijkt onafhankelijk te zijn van EDE. Ongehuwde vrouwen
hebben lagere EDE-scores dan ongehuwde mannen en blijken ook

meer te gaan stemmen dan ongehuwde mannen. Dit laatste verschil
kan echter alleen worden vastgesteld bij personen die een hoge
EDE-score hebben (g = .60; bij lage EDE-scores: g = -.02). Dezelfde situatie troffen we zojuist aan bij de vergelijking van

ongehuwde vrouwen met gehuwde vrouwen. In ieder geval blijkt het
verschil in stemgedrag tussen mannen en vrouwen niet eenvoudig
het gevolg van de EDE-scores.
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Vrouwen met een of meer kinderen beneden de vijf jaar bleken
in het voorafgaande niet duidelijk meer EDE te vertonen dan

vrouwen zonder zo'n kind, zij blijken nu echter wel duidelijk
minder te gaan stemmen (g = .24). Dit laatste treedt echter
alleen op bij vrouwen met een lage EDE-score (g = .36; bij ho-

ge EDE: g = .07). Wanneer men het doel van het stemmen belangrijk vindt vormen de 'handenbinders' dus voor vrouwen vaak een
beletsel om te gaan stemmen; wanneer men dit doel niet belang-

rijk vindt is dat niet het geval. Bij toepassing van partiole
korrelaties blijkt de samenhang van het hebben van een of meer

kinderen beneden de vijf jaar met niet-stemmen (r = .20) en
met vrijwillig niet-stemmen (r = .22) eksakt gelijk te blijven
onder konstanthouding van EDE. De samenhang verloopt dus niet
via EDE maar rechtstreeks, hoewel zij dus zoals zojuist bleek,
alleen optreedt bij lage EDE.

Geringe opleiding, gering inkomen, gering beroepsnivo, geringe
SES en het zich rekenen tot de arbeidersklasse bleken alle
samen te hangen met EDE. Zij hangen bovendien alle samen met
niet-stemmen; de samenhang van gering inkomen met niet-stemmen
is echter onvoldoende duidelijk (g = .12).
Bij konstant houden van EDE blijven deze samenhangen ongeveer

hetzelfde in het geval van lage EDE, maar worden in het algemeen wat lager ingeval van hoge EDE (met uitzondering van onder-

wijs). De samenhang van beroep en van klasse met niet-stemmen

verdwijnt zelfs geheel ingeval van hoge EDE. We zien een en
ander nog eens duidelijk in onderstaand overzicht.
Samenhangen van status-variabelen met EDE en niet-stemmen
samenhang
(gamma) van:

met EDE

met niet-stemmen

met niet-stemmen
EDE laag EDE hoog

gering onderwijs
gering beroep
gering inkomen

.27

.21

.17

.17

.19

.34

.34

.20

.24

.12

.17

.00

geringe SES
arbeidersklasse

.34

.34

.31

.28

.28

.26

.34

.09
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Wanneer men het parlement en het partijstelsel van belang
acht, blijken degenen die een laag inkomen genieten of zich
rekenen tot de arbeidersklasse minder te gaan stemmen dan anderen. Wanneer men minder waarde hecht aan deze demokratische
instellingen gaan de laagstbetaalden en arbeiders evenveel
stemmen als anderen.
Bij toepassing van partiole korrelaties blijkt dat de samen-

hang van geringe SES met niet-stemmen (rt = .25) enigszins vermindert (tot .19) onder konstanthouding van EDE. De samenhang

met vrijwillig niet-stemmen (rt = .18) is dan zelfs niet meer
duidelijk te konstateren (.12). De toch reeds zeer zwakke samenhang van geringe opleiding met niet-stemmen (rt = .15) is
eveneens niet meer duidelijk na konstant houden van EDE (.11)
(vrijwillig stemmen .09, respektievelijk .04). Wij kunnen hier-

uit opmaken dat de samenhang van geringe SES en geringe opleiding met (vrijwillig) niet-stemmen deels rechtstreeks en deels
via EDE verloopt.
Geringe politieke interesse van de ouders gaat behalve met EDE
ook samen met niet-stemmen door de respondent, doch deze samen-

hang blijkt onafhankelijk te zijn van EDE (en overigens ook van
leeftijd en SES). Zo daalt de rt van geringe politieke interesse
der ouders met niet-stemmen slechts van .24 naar .22 en die met

vrijwillig niet-stemmen van .19 naar .16 bij konstant houden van
EDE. Zij verloopt dus niet via EDE maar rechtstreeks.

Aangezien ten aanzien van urbanisatiegraad geen samenhang werd
verwacht, noch gekonstateerd met elektorale evaluatieve doelloosheid hebben we in dit verband geen aandacht geschonken aan
de samenhang van urbanisatiegraad met niet-stemmen.
E9DklusjSs

De in deze paragraaf gekonstateerde rechtstreekse samenhangen
zullen nu worden weergegeven in een figuur die vergelijkbaar is
met het overeenkomstige submodel 2. De negatieve samenhang van
geografische mobiliteit komt niet voor in het netwerk van ver-

bindingen volgens de onderzoeksgegevens omdat deze daarin moeilijk is uit te beelden. Wat betreft de in deze paragraaf gekontroleerde samenhangen met niet-stemmen (al dan niet via EDE)

zullen wel enige opmerkingen worden gemaakt, maar aangezien niet
stemmen buiten submodel 2 valt zullen zij niet grafisch worden
weergegeven.
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submodel 2

jeugdige leeftijd

) geografische
mobiliteit

V

ongehuwde levensstaat

vrouwelijk geslacht
met kleine kinderen

EDE

geringe
politieke
interesse
der ouders

EDK

geringe SES

T
geringe opleiding

..2

geringe urbanisatiegraad

Verbindingen volgens de onderzoeksgegevens

jeugdige leeftijd _i geografische
mobiliteit
V

ongehuwde levensstaat
vrouwelijk geslacht
met kleine kinderen

EDE

geringe
politieke
interesse
der ouders

EDK
%00

geringe SES
*

geringe opleiding

geringe urbanisatiegraad

1
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Afgezien van de samenhang van jeugdige leeftijd met geografische mobiliteit en ongehuwde levensstaat blijken de in het
submodel verwachte samenhangen van de levensfase-variabelen

niet door de onderzoeksgegevens te worden ondersteund. Leef-

tijd, geslacht, burgerlijke staat en aantal kleine kinderen
hangen noch direkt noch indirekt samen met EDE. Wel blijken
vrouwelijk geslacht en het hebben van kleine kinderen rechtstreeks samen te hangen met EDK. Met name vrouwen met een of
meer kinderen beneden de vijf jaar hebben meer moeite dan andere gehuwde vrouwen met het begrijpen van de politiek.
Het onderste deel van het submodel klopt precies met de feiten, met 66n uitzondering. Geringe politieke interesse van de

ouders hangt niet rechtstreeks samen met EDE maar via een ge-

ringe sociaal-ekonomische status van de respondent en via deze geringe SES ook met EDK. Geringe politieke interesse van de
ouders leidt dus slechts tot het minder belangrijk vinden van

parlement en partijstelsel en tot het moeilijker te begrijpen
vinden van de politiek, doordat ouders met geringe politieke
interesse relatief vaak hun kind geplaatst zien op een laag
nivo van sociaal-ekonomische status.
De volgende hypotesen werden wel bevestigd:
1. Een gering nivo van opleiding en voornamelijk daarop berustende lage sociale status leiden tot het minder belangrijk

2.

vinden van parlement en partijstelsel.
Een gering nivo van opleiding en lage sociaal-ekonomische

3.

status leiden in het algemeen tot het moeilijker te begrijpen vinden van de politiek.
Het wonen op het platteland geeft aanleiding tot het minder
goed begrijpen van de politiek (onafhankelijk van opleiding,
leeftijd en geslacht).

Tenslotte moet er op worden gewezen dat de samenhangen van geringe
politieke interesse der ouders, geringe SES en geringe opleiding
met EDE niet inhouden dat zij via deze ook tot niet-stemmen aanleiding geven. Zij hangen weliswaar met (vrijwillig) niet-stemmen
samen maar deze samenhangen zijn voor het grootste deel onafhanke-

lijk van EDE en verlopen dus rechtstreeks. Dit geldt overigens
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ook voor de samenhang van jeugdige leeftijd, geslacht en het

hebben van kleine kinderen met niet-stemmen. Wat betreft geringe SES en geringe opleiding is de samenhang met niet-stemmen nog het meest duidelijk gedeeltelijk via EDE verlopend.
Het niet-stemmen blijkt dus van een aantal variabelen afhankelijk zonder dat EDE daarbij een interveniorende rol speelt.
Nu geeft EDE aan, het weinig belang hechten aan het doel van

het stemmen op zichzelf. Het is mogelijk dat bij het nietstemmen door jongeren, vrouwen, laagst-gesitueerden, enzovoorts, niet zozeer deze absolute betekenis maar de relatieve

belangrijkheid van het stemmen in het geding is. Het doel van

het stemmen is voor velen wellicht niet gewichtig genoeg in
vergelijking met andere zaken die de aandacht vragen. Er is
dus naast de EDE-schaal behoefte aan een of meer instrumenten
om de relatieve belangrijkheid van het doel van het stemmen
te meten.
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Paragraaf 2

Achtergronden van elektorale en maatschappelijke
machteloosheid

Inle&Q&DS

Submodel 3 is wat ingewikkelder dan het vorige submodel, doordat er ketens van relaties in voorkomen. Wij zullen daarom
eerst een aantal onderdelen van dit submodel verifioren. Eerst

onderzoeken we de relaties van maatschappelijke machteloosheid
(MMS en MMA) met het nivo van opleiding en het vrouwelijk geslacht. In de tweede plaats geven we aandacht aan de vierhoek
geringe SES, misantropie (MI) , MMS en MMA. Als laatste onder-

deel komt aan de orde de machteloosheidvierhoek.

Vervolgens schenken we aandacht aan het submodel als geheel,
met name aan de relaties van een aantal variabelen met elekto-

rale machteloosheid, al dan niet via maatschappelijke machte-

loosheid. Hoewel het onderhavige model al ingewikkeld genoeg
is op zichzelf, zullen we toch ook de samenhangen nagaan van

een aantal variabelen uit dit model met het stemgedrag, al dan
niet via elektorale machteloosheid. Tenslotte worden de gevon-

den empirische relaties vergeleken met het submodel hetgeen
tevens tot een aantal konklusies aanleiding zal geven.

Achtergronden van maatschappelijke machteloosheid
Vrouwen blijken, zoals verwacht, minder onderwijs te hebben gevolgd dan mannen (g = .26). Als vrouwen meer maatschappelijke
machteloosheid zouden vertonen dan mannen, zou moeten worden

onderzocht of het opleidingsnivo hiervan niet de eigenlijke
oorzaak is. Vrouwen onderscheiden zich echter niet van mannen
wat betreft MMS (g = .01) of MMA (g = .02).
Gering opleidingsnivo zelf hangt wel samen met MMS (g = .22) en

met MMA (g = .25). MMS en MMA hangen trouwens ook met elkaar
samen, en wel in aanzienlijke mate (g = .46), zoals in het model
werd verwacht. De vraag is dan inhoeverre de samenhangen van gering onderwijs met MMA en MMS onafhankelijk zijn van elkaar.

De samenhang met MMA blijft bestaan bij konstanthouding van MMS.

Bij geringe mate van MMS is de samenhang tussen gering onderwijs
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en MMA (g = .41) wel iets sterker dan bij een hoge mate van

MMS (g = .29). Men kan dit echter geen duidelijke specifikatie
noemen van de betreffende samenhang. Specifikatie treedt wel
op ten aanzien van de samenhang van geringe opleiding met MMS
bij konstant houden van MMA. Bij een geringe mate van MMA

blijft de samenhang van geringe opleiding met MMS bestaan (g
=

.25), maar zij is niet duidelijk vast te stellen bij een hoge
mate van MMA (g = .11). Alleen wanneer men zijn maatschappe-

lijke ontplooiingskansen groot genoeg acht leidt een geringe
opleiding tot ontevredenheid over de bereikte maatschappelijke
positie.

Bij
van
dan
die
.22

toepassing van partiole korrelaties blijkt de samenhang
geringe opleiding met MMA, onder konstanthouding van MMS
ook slechts te verminderen van r = .32 tot .26, terwijl
van geringe opleiding met MMS bij konstante MMA daalt van
tot .09. Over het geheel genomen is er dus geen rechtstreek-

se samenhang van geringe opleiding met MMS.

Zowel MMA als MMS blijken, konform de verwachtingen, samen te
1)
hangen met misantropie en geringe sociaal-ekonomische status.
Beide laatste variabelen hangen ook onderling samen.
Samenhangen (g) tussen geringe SES, MI, MMS en MMS

geringe SES

misantropie
MMS

"

MMA

MMS

misantropie

.39

.30

.35

.37

.47

.46

In kombinatietabellen, waarin ook MMA en MMS zijn gedichotomiseerd, blijkt elk van deze samenhangen zich konsistent te her-

halen bij konstanthouding van de twee niet direkt bij de betreffende samenhang betrokken variabelen, zij het soms op een mini-

maal nivo. Een duidelijke specifikatie treedt daarbij op ten aanzien van de samenhang tussen geringe SES en MMA. Deze samenhang
1) Uit kombinatietabellen waarin opleiding, beroepsnivo en inkomen tegelijk in verband zijn gebracht met MMA, bleek dat d€
sterkste samenhang met MMA optreedt bij dezelfde dichotomie die
reeds eerder met EDE en EDK het sterkst samenhing. Deze SESdichotomie voldeed ook het best in de samenhang met MMS,EMA en EMS.

- 355 -

bedraagt slechts .08 (g) wanneer zowel MMS als MI hoog zijn,

en .35 tot .50 wanneer een van deze beide of beide tegelijk
laag zijn. Wanneer MMS en MI beide hoog zijn is MMA ook reeds
zo hoog dat deze nauwelijks meer zou kunnen stijgen door toedoen van een geringe SES, zoals men kan zien in de twee laatste kolommen van onderstaande tabel.

Percentage respondenten met hoge MMA bij lage en hoge SES,
MMS en MI

bij: hoge

lage

hoge

hoge

lage

lage

hoge

lage

SES

SES

SES

SES

SES

SES

SES

SES

MMS

MMS

MMS

MMS

MMS

MMS

MMS

MMS

MI

MI

MI

MI

MI

MI

MI

MI

26%

49%

47%

45%

65%

71%

83%

85%

(352)

(461)

(133)

(78)

(235) (145)

(87)

(307)

lage lage hoge lage hoge lage hoge hoge

lage lage lage hoge lage hoge hoge hoge

percentage
MMA hoog
(N)

-

De specifikatie van de samenhang tussen SES en MMA en het soms

minimale nivo waarop de andere hier ter sprake zijnde samenhangen zich voordoen in kombinatietabellen, doen reeds vermoeden dat sommige van deze samenhangen bij toepassing van partiole
korrelaties zullen verminderen of verdwijnen. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn al blijken in onderstaand overzicht de

meeste van hen toch goed overeind te blijven, wanneer we steeds
twee van de vier variabelen konstant houden.
Samenhangen (rt en r t partieel) tussen geringe SES, MI, MMS en MMA

rt

MMA MMS

ger.SES
MI

.39

.24

.49

.49

MMS

.44

MI

rt partieel

MMA MMS

.27

geringe SES
MI

.28

.05

.31

.35

MMS

.24

MI
.07

Geringe SES hangt echter in het algemeen niet rechtstreeks samen met MI en MMS. Beide samenhangen verminderen vooral bij kon-
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stanthouding van MMA. De korrelatie van geringe SES met MI

daalt namelijk bij konstant houden van MMA tot .09 en bij konstant houden van MMS slechts tot .18. De korrelatie van geringe SES met MMS daalt door konstant houden van MMA tot .08
en door konstant houden van MI tot .12. Een en ander betekent
tevens dat MMA waarschijnlijk niet alleen gevolg maar ook oorzaak is van MI.

Het nivo van opleiding neemt in submodel 3 een zelfstandige
plaats in naast SES en heeft daarin evenals deze laatste ver-

bindingen met MI, MMS en MMA. Ook geringe opleiding hangt weer
alleen met MMA samen wanneer MMS en MI niet beide tegelijk. hoog
zijn (g = .32 tot .61; tegenover .05 wanneer MMS en MI beide

hoog zijn). De samenhang van geringe opleiding met MI bedraagt
.30 (g). Deze samenhang zou tot stand kunnen zijn gekomen via
SES. Geringe opleiding blijft echter met MI samenhangen bij

konstanthouding van beroepsnivo en inkomen, en overigens ook
bij konstant houden van MMS en MMA, zij het soms weer op een
laag nivo. De samenhang van geringe opleiding met MMS (g = .22)
blijft evenzo steeds aanwijsbaar bij konstanthoudingen in kombinatietabellen. Bij toepassing van partiole korrelaties blijken de samenhangen van geringe opleiding met MI en MMS, onder
konstanthouding van MMA en MMS, respektievelijk MI te verdwijnen. De samenhang met MMA (r = .32) blijft echter bestaan
(.22), bij konstanthouding van MI en MMS.

Maatschappelijke machteloosheid en zijn achtergronden in samenhang met elektorale machteloosheid
De vierhoek van maatschappelijke en elektorale machteloosheidskomponenten in submodel 3 is al eerder besproken in paragraaf
1 van hoofdstuk 6. Het verdwijnen van de (r -)samenhangen tussen
de variabelen op de tegenover elkaar liggende hoeken van deze
vierhoek bij konstanthouding van de beide andere variabelen,
werd daar gezien als een teken van validiteit van de vier varia-

belen ten opzichte van elkaar. Wanneer we nu de betreffende tabellen bezien, blijken de samenhangen daarin, uitgedrukt in gamma's praktisch gelijk te zijn aan de eerder vermelde r 's. (Alleen de gamma van EMA en MMA is iets hoger dan de rt (.55 in

plaats van .47), de andere wijken niet meer af dan .02 naar
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boven of beneden). Verder blijkt bij analyse met kombinatietabellen dat deze samenhangen zich daarin konsistent herhalen,

zij het wat betreft de relaties EMA-MMS en MMA-EMS steeds
zeer zwak. Er treedt daarbij ook specifikatie op van de samen-

hang van EMA met MMS. Deze doet zich slechts duidelijk voor
wanneer MMA en EMS beide tegelijk laag (g = .29) of beide tegelijk hoog (g = .18) zijn (in beide andere kombinaties bedraagt de gamma .03 en .07).
Zoals gezegd zijn de samenhangen tussen MMS, MMA, EMS en EMA
reeds in hoofdstuk 6 onderworpen aan konstanthoudingen met be-

hulp van partiole korrelaties, waarbij bleek dat MMS slechts
via EMS en/of MMA samenhangt met EMA, terwijl MMA slechts via
MMS en/of EMA samenhangt met EMS. Wanneer we slechts &6n va-

riabele tegelijk konstant houden blijkt de korrelatie van MMA
met EMS vooral te verminderen door konstanthouding van EMA (van
.43 tot .20) en iets minder door konstanthouding van MMS (daling tot .28).

1)

Wat betreft de samenhang tussen MMS en EMA

lijken de beide andere variabelen elk een ongeveer gelijke betekenis daarvoor te hebben (daling van rt van .35 tot .15 bij
konstant houden van MMA en tot .13 bij konstante EMS).

Zowel EMS als EMA blijken zoals verwacht samenhangen te vertonen met een aantal variabelen welke ook met MMS en met MMA sa-

menhangen. In het navolgend overzicht daarvan ziet men tevens

dat de samenhangen met elektorale machteloosheid zwakker zijn
dan die met maatschappelijke machteloosheid.

1) Volgens de pijlrichting tussen EMA en EMS kan dit niet betekenen dat de samenhang van MMA met EMS via EMA zou verlopen.
Daar het moeilijk in te zien is hoe EMA oorzaak zou kunnen zijn
van EMS is het mogelijk dat de verzwakking van deze samenhang
bij konstanthouding van EMA wordt veroorzaakt door de uitschakeling van response-set.
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Samenhangen (g) van elektorale en maatschappelijke machteloosheid met andere variabelen in submodel 3
van:

EMS

EMA

MMS

MMA

geringe opleiding
gering beroepsnivo
gering inkomen

.16

.14

.22

.25

.17

.18

.24

.25

.08

.09

.20

.12

geringe SES

.25

.27

.30

.39

vrouwelijk geslacht
misantropie

.09

-.05

-.01

.02

.29

.24

.47

.37

gamma
met:

Een en ander ondersteunt de verwachting dat geringe opleiding,
geringe SES en misantropie overeenkomstig submodel 3 via maatschappeli]ke machteloosheid met elektorale machteloosheid samen-

hangen. Met behulp van kombinatietabellen zullen we voorts on-

der meer nagaan of zich bepaalde specifikaties voordoen van deze samenhangen. In de eerste plaats kontroleren we wat er met

de samenhangen van EMS gebeurt bij konstanthouding van MMS en
MMA tegelijk. Alle samenhangen (behalve met geslacht die hierboven reeds ontbrak) blijven dan konsistent aanwezig. Er treedt
ook geen specifikatie op. Vervolgens doen we hetzelfde voor EMA.

Daarbij komen we tot dezelfde resultaten op twee uitzonderingen
na. In de eerste plaats zien we een specifikatie van de samenhang van EMA met gering beroepsnivo. Deze bestaat alleen wanneer
MMS of MMA of beide hoog zijn (g = .19; beide laag: g = .00).
Er lijkt dus een minimum aan maatschappelijke machteloosheids-

gevoelens nodig vooraleer een gering beroepsnivo aanleiding geeft
tot gevoelens van gebrek aan elektorale inspraak. Ook de samenhang van EMA met geringe opleiding doet zich slechts in bepaalde gevallen voor, namelijk alleen wanneer MMS hoog is en MMA

laag (g = .29; bij de andere kombinaties van MMA en MMS bedraagt
gamma -.01 8 +.07). Dit lijkt moeilijker te interpreteren. Tenslotte blijken de samenhangen van EMA bij konstanthouding van EMS

en MMS steeds aanwijsbaar te blijven, terwijl zich daarbij geen
specifikaties voordoen.
Aan de partialisering van korrelaties is nu weer de taak om uit
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te maken inhoeverre over het geheel van de respondenten genomen de samenhangen blijven bestaan door konstant houden van

MMS en/of MMA. In onderstaand overzicht blijkt dat er dan
slechts een te verwaarlozen mate van samenhang overblijft.
Samenhangen van EMS en EMA met achtergrondsvariabelen bij diverse konstanthoudingen
samenhang van EMS met:
r

t

geringe
opleiding

geringe

.19

.24

.42

misantropie

SES

idem partieel, EMA konstant
idem partieel, EMA+MMS konstant

.12

.13

.29

.06

.07

.16

idem partieel, EMA+MMS+MMA
konstant

.04

.05

.14

geringe
opleiding

geringe

.17

.25

.36

.08

.15

.18

.07

.13

.14

-.03

.02

.03

samenhang van EMA met:
r

t

idem partieel, EMS konstant
idem partieel, EMS+MMS konstant

idem partieel, EMS+MMS+MMA
konstant

misantropie

SES

Men ziet hierin tevens nog eens dat de samenhangen van EMS weinig veranderen door konstant houden van MMA (omdat deze daar niet
rechtstreeks mee samenhangt) en die van EMA niet door konstant

houden van MMS (om dezelfde reden). De enige samenhang die in
dit geheel niet verdwijnt is die van EMS met misantropie. Deze
rt bedraagt dan nog .14 en behoudt deze waarde ook na konstant
houden van SES. Onmiddellijk rijst dan echter de vraag of de samenhang tussen EMS en MMS wellicht via MI loopt welke immers met
deze beide samenhangt. Wanneer we echter de desbetreffende partiole korrelatie berekenen, blijkt deze door konstanthouding van

MI slechts te verminderen van .34 (bij eveneens konstante EMA
en MMA) tot .27. De samenhangen tussen EMS, MMS en MI zijn dus
alle rechtstreeks van aard, hoewel het nivo van de rechtstreekse
samenhang tussen EMS en MI juist beneden ons kriterium van .15
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blijft, zodat deze samenhang nog onvoldoende duidelijk is aangetoond.

De samenhang van maatschappeliike via elektorale machteloosheid
et-st-egg-e-dr-as

In dit onderzoek is tot nu toe onder meer gebleken dat EMS en
EMA enerzijds samenhangen met MMS en MMA en anderzijds met bepaalde vormen van stemgedrag. Dit stemgedrag hangt bovendien

samen met MMS en MMA. Wij achten het daarom gewenst de grenzen
van submodel 3 te overschrijden om te kontroleren of deze laat-

ste samenhangen in feite via EMS en EMA lopen of niet, 6f dat
bij konstanthouding van EMS en EMA specifikaties van deze samenhangen optreden.

Wat het stemgedrag betreft hangt EMS duidelijk rechtstreeks samen met anti-systeem-stemmen en EMA, hoewel onvoldoende duidelijk toch nog het meest met deze zelfde vorm van stemgedrag.

MMS en MMA hangen beide eveneens samen met anti-systeem-stemmen
(gamma = .45; respektievelijk .59).
In een kombinatietabel blijven MMS en MMA konsistent met antisysteem-stemmen (CPN/PSP) samenhangen onder konstant houden van

EMS, EMA en MMA, respektievelijk MMS. Deze samenhangen zijn ook
niet onderhevig aan bepaalde specifikaties. Bij toepassing van
partiole korrelaties blijken zij echter over het geheel der konstanthoudingen genomen ernstig te verzwakken. De samenhang van
MMS met anti-systeem-stemmen (r = .35) daalt vooral door konstant houden van EMS (tot .20) en minder door konstant houden
van EMA (tot .29) of MMA (.27) of door deze beide samen (.26).
Houdt men EMS eenmaal konstant dan daalt de samenhang niet of

nauwelijks verder door tevens EMA (.20), MMA (.18) of beide
(.18) konstant te houden. Een en ander is te wijten aan de relatief sterke samenhang van EMS zowel met MMS als met anti-systeem-stemmen,in vergelijking met die van EMA en MMA met MMS
en/of anti-systeem-stemmen. De indirekte samenhang via EMS is

dus de enige die van betekenis is, terwijl daarnaast dus een
rechtstreekse samenhang van MMS met anti-systeem-stemmen blijkt
(.18).

- 361 -

De samenhang van MMA met anti-systeem-stemmen (r = .25) daalt
vooral door konstant houden van EMS of MMS (in beide gevallen

tot .10) en minder door konstant houden van EMA (.15). Houdt
men behalve EMS ook EMA konstant dan daalt zij nauwelijks verder (tot .08). Bij konstant houden van MMS en EMA daalt zij

echter nog wel wat (.05), evenals bij konstant houden van MMS
en EMS (.04). Het dieptepunt wordt vanzelfsprekend bereikt door
konstant houden van EMS, MMS en EMA tesamen (.03). Uit de verschillende kombinaties bij de diverse konstanthoudingen blijkt
dat MMA zelf niet rechtstreeks samenhangt met anti-systeemstemmen maar wel indirekt via MMS en iets minder via EMS.
EgDblysles

Tenslotte zullen de in deze paragraaf gekonstateerde rechtstreekse samenhangen tussen variabelen grafisch worden weergegeven en vergeleken met het submodel. De samenhangen met het
stemgedrag zullen niet grafisch worden weergegeven, daar zij
buiten dit submodel vallen.

De in het model verwachte samenhangen van geringe SES met MMS

en MI, en die van geringe opleiding met MMS konden door ons
onderzoek niet als rechtstreekse samenhang worden bevestigd.
Wel werd een rechtstreekse, hoewel onvoldoende duidelijke,
samenhang gekonstateerd welke niet was verwacht, namelijk die
van MI met EMS. Voor het overige komen de verbindingen volgens
de onderzoeksgegevens eksakt overeen met die in het submodel.
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submodel 3

EMA

I

3

r.

EMS
,\

MMS

»t

geringe SES

MMA

T
geringe opleiding
I.

MI

vrouwelijk geslacht

verbindingen volgens de onderzoeksgegevens
EMA
/4

| EMS

I A
1

geringe SES

7

1 i
geringe opleiding
A

/
I
1

vrouwelijk geslacht

MI

, MMA
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De volgende hypotesen zijn daarmee bevestigd:
1. Gevoelens van onmondigheid als kiezer blijken bevorderd
te worden door de ervaring van een tekort aan invloed en

2.

ontplooiingskansen in de maatschappij.
Ontevredenheid over het overheidsbeleid blijkt te worden

3.

bevorderd door ontevredenheid met de maatschappelijke positie die men heeft bereikt.
Ontevredenheid met de bereikte maatschappelijke positie
en de ervaring van een tekort aan invloed op en ontplooi-

ingskansen in de maatschappij hangen met elkaar samen.
4.

Ontevredenheid over de bereikte maatschappelijke positie
wordt bevorderd door een houding van sociaal wantrouwen.

5.

6.

De ervaring van een tekort aan maatschappelijke invloed
en ontplooiingskansen en een houding van sociaal wantrouwen
hangen met elkaar samen.
De ervaring van een tekort aan maatschappelijke invloed en

ontplooiingskansen wordt bevorderd door een geringe sociaalekonomische status en door een gering nivo van opleiding.

Dit geldt echter niet voor personen die ontevreden zijn
over hun maatschappelijke positie en tevens een hoge mate
van sociaal wantrouwen vertonen.

Opgemerkt moet nog worden dat de verbinding van MI met EMS niet
als pijl is aangeduid omdat deze niet ekspliciet werd verwacht.
Daar misantropie echter algemener van aard is dan ontevredenheid met het overheidsbeleid zal een eventuele kausaliteit van
deze samenhang waarschijnlijk vooral in de richting van laatstgenoemde variabele lopen.

Opvallend in dit geheel is dat de verwachte samenhang tussen feitelijke maatschappelijke positie (SES) en de tevredenheid over

die positie en de opbrengsten daarvan, zoals huisvesting en financiile situatie (MMS) volgens onze gegevens niet rechtstreeks

van aard blijken te zijn. Tevredenheid met het maatschappelijk
sukses lijkt dus een relatieve zaak, welke meer wordt bepaald
door een sociale grondhouding (misantropie) dan door feitelijk
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sukses.

Tenslotte moeten we hier memoreren dat de samenhang van maatschappelijke machteloosheid met stemgedrag, met name met antisysteem-stemmen (CPN/PSP), verloopt via elektorale machteloosheid, met dien verstande dat ontevredenheid met maatschappelijke positie ook rechtstreeks samenhangt met dit stemgedrag.
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Paragraaf 3

Achtergronden van maatschappelijke alionatiekomponenten

IDlsiQiDS

In deze paragraaf zullen eerst de samenhangen tussen de in
submodel 4 voorkomende komponenten van maatschappelijke alidnatie worden onderzocht. Vervolgens bestuderen we de samenhang

van deze komponenten met geringe maatschappelijke kennis, mede
in relatie met een geringe opleiding. Daarna brengen we maatschappelijke doelloosheid en normloosheid in verband met geringe sociaal-ekonomische status en misantropie. Beide machteloosheidskomponenten werden reeds in de vorige paragraaf daarmee in verband gebracht. Met de resultaten daarvan zal nu reke-

ning worden gehouden. Tenslotte gaan we in deze paragraaf de
samenhangen der maatschappelijke alionatiekomponenten na met
geringe maatschappelijke participatie. Zoals gebruikelijk zullen de gevonden empirische relaties worden vergeleken met het
submodel en uitmonden in een aantal konklusies.

De samenhangen tussen de komponenten van maatschappeliike
016jnatle

Evenals dit het geval was bij de elektorale alionatie blijken
al deze komponenten met elkaar samen te hangen, waarvan MMS
met MN en.MD het zwakst.
Samenhangen (g) tussen de komponenten
MD

MN

MMS
.46

MMA

.42

.38

MMS

.29

.30

MN

.37

In de navolgende tabel zijn de schaalscores gedichotomiseerd

ter weerszijden van de mediaan. Bestudering van de tabel leidt
tot de konklusie dat de samenhangen tussen de komponenten zich
konsistent herhalen bij konstant houden van niet direkt bij de
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betreffende samenhang betrokken komponenten.

Kombinatietabel van de komponenten (in absolute aantallen)
MMSMMA-

MMS+
MMA-

MMSMMA+

MMS+
MMA+
totaal

MN-; MD-

247

65

92

59

463

MN+; MD-

97

35

72

67

271

MN-; MD+

160

47

134

118

459

MN+; MD+

108

68

166

303

645

612

215

464

547

1838

totaal

Bij toepassing van partiole korrelaties blijkt 66n van de zes

samenhangen, namelijk MMS-MD, toch onvoldoende duidelijk aanwezig na konstant houden van de andere komponenten.

Samenhangen(rt) tussen de

Samenhangen (part. rt) tussen

komponenten

de komponenten

MD

MN

MMS
..44

MMA

.39

.35

MMS

.28

.32

MN

.33

MD

MN

MMS
..33

MMA
MMS

.26

.18

.09

.17

MN

.20

MMA heeft over het algemeen de sterkste rechtstreekse samenhangen met de andere komponenten. Dat deze samenhangen van
MMA bij partialisering verzwakt worden komt steeds gelijkelijk
op rekening van de twee komponenten die konstant worden gehouden. Dit blijkt wanneer we deze met 6dn tegelijk konstant houden. De rechtstreekse samenhangen tussen MMS, MN en MD onderling zijn over het algemeen wat zwakker, hetgeen vooral op
rekening komt van het konstant houden van MMA. De samenhang
tussen MMS en MD is bijvoorbeeld nog .20 wanneer we alleen MN
konstant houden, maar daalt reeds tot .13 wanneer we alleen
MMA konstant houden. Achievement-machteloosheid neemt in het
geheel dus een sleutelpositie in, met name tussen success-
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machteloosheid en doelloosheid, zoals ook het geval was bij
de elektorale ali@natiekomponenten.
Kennis-nivo en maatschappelijke alionatie

Konform het submodel vinden we een aanzienlijke samenhang tussen geringe opleiding en geringe maatschappelijke kennis (g =
.72). Er kan echter geen duidelijke samenhang tussen geringe

maatschappelijke kennis en MD worden gekonstateerd in onze
gegevens

(g =

.07). Met Mil blijkt deze

variabele zelf s zeer

zwak negatief samen te hangen (g = -.17). Dit werpt een nieuw

licht op maatschappelijke (kognitieve) normloosheid. Degenen
die het best op de hoogte zijn van de maatschappelijke instellingen, blijken het meest geirriteerd door onduidelijkheid van

de spelregels in de maatschappij. Deze relatie blijft bestaan
bij konstant houden van opleiding, MMA en MD, doch verdwijnt bijna geheel ingeval van lage MMA gekombineerd met hoge MD (g =

-.10; bij de drie overige kombinaties van MMA en MD varieert
gamma van -.29 tot -.38).

Ook geringe opleiding hangt niet duidelijk samen met MD (g =
.14). Wat er aan samenhang is verdwijnt in een kombinatietabel

waarin MMA en MN tegelijk konstant worden gehouden. Met MN vertoont geringe opleiding evenmin een duidelijke positieve samenhang, doch eerder een negatieve (g = -.08), hoewel onvoldoende
duidelijk.
Bij toepassing van partiole korrelaties blijkt de samenhang van
geringe maatschappelijke kennis met MD (r = .16) te verdwijnen
bij konstanthouding van MMA (.04). De negatieve samenhang met

MN (r = -.10) wordt bij konstant houden van MMA nog versterkt
(-.23). Wat betreft geringe opleiding geldt hetzelfde. De samenhang daarvan met MD (r = .15) blijkt wel bestand tegen konstant houden van MN en maatschappelijke kennis maar niet tegen

konstant houden van MMA (.03). De samenhang van geringe oplei-

ding met MN (r = -.07) wordt nog negatiever bij konstanthouding van MMA (-.21). Zowel geringe opleiding als de daarmee
samenhangende geringe maatschappelijke kennis hangen dus slechts
via MMA samen met MD, terwijl zij rechtstreeks negatief samenhangen met MN,
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Reeds in de vorige paragraaf bleek dat MMS en MMA met gering
onderwijs samenhangen (zij het wat MMS betreft via MMA). Zij

blijken nu ook met geringe maatschappelijke kennis samen te

hangen (MMS: g = .16; MMA: g = .15). In kombinatietabellen
blijven deze samenhangen konsistent aanwezig bij konstant
houden van MD en MMA, respektievelijk MMS. Bij konstant hou-

den van opleiding treedt een specifikatie op; ingeval van hoge
opleiding hangt geringe maatschappelijke kennis inderdaad samen met MMS (g = .19) en met MMA (g = .20), doch bij lage opleiding is dit niet duidelijk het geval (MMS: g = .07; MMA:

g = .06). Geringe maatschappelijke kennis vervangt dus een

geringe opleiding inzoverre bij een wat gunstiger opleiding
een geringe maatschappelijke kennis alsnog leidt tot hogere
MMA en MMS.
De samenhangen van geringe maatschappelijke kennis met MMS en
MMA blijken bij toepassing van partiole korrelaties onder konstant houden van opleiding aanzienlijk te verminderen. De samenhang van geringe maatschappelijke kennis met MMS (r = .18)
heeft dan nog slechts een korrelatienivo van .07. Wordt ook
nog MMA konstant gehouden dan daalt deze verder tot .01. De

samenhang van geringe maatschappelijke kennis met MMA (rt =
.35) daalt bij konstanthouding van opleiding tot .15. Konstant
houden van MMS verandert daar niet veel meer aan (.14). Een en

ander betekent dat geringe maatschappelijke kennis en geringe

opleiding rechtstreeks samenhangen met MMA en via deze met MMS
(en MD). (Het nivo van samenhang van geringe maatschappelijke
kennis met MMA blijft overigens nog juist onvoldoende).

Geringe SES en misantropie als achtergrond van maatschappelilke
all Bati=e

In de vorige paragraaf is reeds gebleken dat maatschappelijke

machteloosheid samenhangt met een geringe SES en met misantropie (met dien verstande dat MMS slechts via MMA met geringe
SES is verbonden). We gaan nu na in hoeverre ook MD en MN deze
achtergronden hebben. Van de drie onderdelen van de SES-indeks

vertonen inkomen en beroep geen samenhang met MD of MN (gamma's
varidrend van .04 tot -.05). Hoewel ook het onderwijsnivo in
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het voorgaande niet voldoende duidelijk met MD samen bleek te
hangen, is dat wel het geval met geringe SES (g = .23). Geringe
SES heeft evenals geringe opleiding een onvoldoende duidelijke

negatieve samenhang met MN (g = -.08). (SES is de dichotomie
die ook in beide voorgaande paragrafen is gehanteerd).

In kombinatietabellen verdwijnt de samenhang van MD met geringe
SES bij konstant houden van MMA (g = .03/.05) terwijl zij onderhevig is aan een specifikatie bij konstant houden van MN. Bij
hoge MN blijft zij bestaan (.30), maar zij is onvoldoende duidelijk bij lage MN (.12). Worden MMA en MN tegelijk konstant gehouden dan blijft de samenhang bestaan bij hoge MN, zij het op

een lager nivo (g = .18/.22) terwijl ze bij lage MN geheel verdwijnt (g = -.01/.03). Een geringe SES leidt dus rechtstreeks

tot gevoelens van maatschappelijke doelloosheid wanneer men
veel moeite heeft met het begrijpen van de maatschappelijke
spelregels. Heeft men daar weinig moeite mee dan leidt een geringe SES slechts via de ervaring van gebrek aan maatschappelijke invloed en ontplooiingskansen tot gevoelens van maatschappelijke doelloosheid.
Bij toepassing van partiole korrelaties wijzigt zich de samen-

hang van geringe SES met MD (r = .15) nauwelijks bij konstant
houden van MN (.17), maar verdQijnt na konstanthouding van MMA
(.00) of van MMA en MN tegelijk (.04). In het algemeen genomen,

over het geheel der konstanthoudingen, verloopt de samenhang
dus via MMA en niet via MN of rechtstreeks naar MD. De negatieve relatie van geringe SES met MN (r = -.02) verandert bijna
niet bij konstant houden van MD (-.07), doch komt juist tot
duidelijke proporties bij konstanthouding van MMA (-.18) of van

MMA en MD tegelijk (-.19). Deze negatieve samenhang verloopt
dus rechtstreeks.
Zoals werd verwacht kunnen we ook een samenhang konstateren
van misantropie (MI) met MD (g = .23) en met MN (g = .19).
Deze relaties blijven zeer duidelijk bestaan wanneer we MMS en

MMA (die zelf ook met MI samenhangen) en MN, respektievelijk
MD tegelijk konstant houden in een kombinatietabel. Misantropie
is daarmee wel de meest universele achtergrondsvariabele geble-

ken in het kamp van de maatschappelijke alionatie, altans voor-
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zover door ons nagegaan. De samenhangen van MI met MD en MN

blijven ook bij toepassing van partiole korrelaties bestand
tegen konstant houden van MMS, MMA en MN, respektievelijk MD
en bovendien van SES. Wel is het zo dat konstant houden van

MMA deze samenhangen aanzienlijk verzwakt. Die van MI met MD
Cr

= .36) daalt dan tot .21, terwijl de overige konstant-

houdingen daar niet veel meer aan afdoen (.18). De samenhang

van MI met MN (r = .30) daalt bij deze partialiseringen tot
.16, respektievelijk .14. Misantropie heeft dus zowel via MMA
als rebhtstreeks een samenhang met MD en MN, hoewel de rechtstreekse samenhang van MI met MN net niet duidelijk genoeg is
vastgesteld.

Maatschappelijke participatie en alionatie
Zoals bij de presentatie van ons model is opgemerkt hebben wij
maatschappelijke participatie geoperationaliseerd als het lid-

maatschap van een vak-, stands- of beroepsvereniging (kortheidshalve aan te duiden als vakbondslidmaatschap) en als het bekleden van bestuursfunkties in verenigingen (en organisaties). Geen
van de komponenten van maatschappelijke alionatie blijkt nu
samen te hangen met ontbreken van vakbondslidmaatschap (MMS:
g = .07; MMA: g = .03; MN: g = -.03; MD: g = -.04).

Wat betreft het bekleden van bestuursfunkties in het maatschappelijk leven is wel samenhang met MMS en MMA te bespeuren maar
niet met MN of MD, zoals te zien in onderstaande tabel.
Samenhang van participatie in verenigingsleven met alionatiekomponenten
Percentage met hoge score voor
MD
MMS MMA
MN
(N)

geen lid van verenigingen e.d.

43%

59%

48%

60%

(1131)

gewoon lidmaatschap
66n bestuursfunktie

40%

51%

52%

60%

( 508)

37%

51%

58%

67%

( 135)

twee of meer bestuursfunkties

27%

31%

49%

58%

(

45)

Zelfs wat betreft MMS en MMA zijn de percentageverschillen gering tussen niet-leden, gewone leden en bestuursleden. Alleen
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het meervoudig bestuurslidmaatschap gaat gepaard met beduidend
minder MMS (g = .29) en MMA (g = .39). Hoewel het betreffende
aantal respondenten aan de kleine kant is gaan we toch even op

dit spoor verder, omdat het in dit verband de enige mogelijkheid is.

In kombinatietabellen blijven de negatieve samenhangen van MMS
en MMA met meervoudig bestuurslidmaatschap bestaan bij konstanthouding over en weer, zonder dat specifikaties optreden. Bij

toepassing van partigle korrelaties daalt echter de samenhang
van MMS met het ontbreken van deze vorm van maatschappelijke
participatie (r = .17) tot .07 bij konstant houden van MMA,
terwijl die van MMA daarmee (.25) vrijwel niet wordt aangetast
door konstanthouding van MMS (.20). MMA hangt dus rechtstreeks
samen met geringe maatschappelijke participatie (van deze vorm)

terwijl MMS via MMA daarmee samenhangt. Bij toepassing van partiole korrelaties blijven samenhangen van MN en MD met geringe
maatschappelijke participatie ontbreken.
Tenslotte moet worden opgemerkt dat de samenhang van MMA met

deze vorm van geringe maatschappelijke participatie zowel in
een kombinatietabel als bij toepassing van partiole korrelaties
onaangetast blijft wanneer misantropie konstant wordt gehouden.
Egnklys&es

De in het voorgaande gekonstateerde rechtstreekse samenhangen
tussen variabelen in submodel 4 worden vervolgens afgebeeld in
een met dat submodel vergelijkbare figuur.
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submodel 4

MMS

-Ar)

MMA

geringe SES
/4

geringe maatschappelijke
participatie

geringe opleiding

MD

V

geringe maatsch.
kennis
MI

MN

verbindingen volgens de onderzoeksgegevens

MMS

, MMA

geringe SES
/4

I

,

I
I

I

geringe maatschappelijke
participatie

I

I

/

I
I
I
I

geringe opleiding

1

/

/

/

geringe maatsch.
kennis

IMI ---- MN

MD
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De feitelijke rechtstreekse samenha, gen tussen de variabelen

blijken wat geringer in aantal dan de verwachte. Zo blijken
geringe sociaal-ekonomische status, geringe opleiding en geringe maatschappelijke kennis niet rechtstreeks maar slechts

via MMA samen te hangen met maatschappelijke normloosheid en
doelloosheid. Rechtstreeks hebben zij met MN zelfs negatieve
samenhangen welke (eenvoudigheidshalve) niet zijn weergegeven
in de figuur. Bij het verifidren van het vorige submodel werd

voorts reeds gekonstateerd dat geringe SES en geringe opleiding
geen rechtstreekse samenhangen met MMS en misantropie vertonen.
Tenslotte ontbreekt nog de verwachte samenhang tussen geringe
maatschappelijke participatie en maatschappelijke doelloosheid.

Twee van de verwachte samenhangen werden weliswaar empirisch
ondersteund maar in onvoldoende mate. De eerste daarvan is de
samenhang tussen de ervaring van een tekort aan maatschappelijke
invloed en ontplooiingskansen en een geringe maatschappelijke
kennis. De andere is de samenhang van de ervaring van te grote
onduidelijkheid van de maatschappelijke spelregels met sociaal
wantrouwen. Verder werd een samenhang gekonstateerd welke niet
was verwacht, namelijk tussen de ervaring van te grote onduidelijkheid der maatschappelijke spelregels en ontevredenheid over
de bereikte maatschappelijke positie.
De volgende hypotesen werden bevestigd.
1. Sociaal wantrouwen bevordert het ervaren van een tekort
aan algemeen erkende waarden in de maatschappij.
2. De ervaring van een tekort aan maatschappelijke invloed
en ontplooiingskansen, de ervaring van een te grote onduidelijkheid van de maatschappelijke spelregels en de ervaring
van een tekort aan algemeen erkende waarden in de maatschap-

3.

pij hangen onderling samen.
Een geringe maatschappelijke participatie (van een zeer bizondere vorm) hangt samen met de ervaring van een tekort

aan maatschappelijke invloed en ontplooiingskansen.
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BIJLAGE

1

Schaal-items en hun beantwoording in de verschillende
1)
enqu&tes
ja/nee

populariteit in percentages
Pl

P2

P3

ja

71

82

(78)

ja

(69)

72

70

D

p32) D2)

Maatschappelijke achievement-machteloosheid (MMA)
1. Er is in ons land teveel ambtelijke bevoogding.
2. Als gewoon mens kun je eigenlijk geen invloed uitoefenen
op de maatschappij.

3. Onze overheid maakt teveel uit
wat goed is voor de individuele
burger.
4. Je kunt tegenwoordig door de vele wetten en verordeningen te
weinig meer ondernemen.
5. Een gewoon mens wordt in zijn
streven teveel tegengewerkt door
machtige groepen 4).

ja

3) -

71

-

71

-

77

(60) (66)

(65)

-

-

-

ja

71

58

(65)

-

-

-

ja

68

46

61

-

-

-

ja

56

(72)

49

47

nee

30

40

(40)

-

nee

20

34

33

36

nee

20

40

(16)

10. De gemiddelde mens kan zelf heel
wat doen om zijn levensomstandigheden te verbeteren.
nee

6

14

6. Om een beter bestaan te krijgen
ben je teveel afhankelijk van
geluk.
7. Je wordt door de overheid meer
geholpen dan tegengewerkt.
8. Je bekwaamheden worden in ons
land behoorlijk gewaardeerd.
9. In onze maatschappij kun je nog
genoeg bereiken.

9

51
-

35

52
-

42

-

-

-

14

9

15

1) Voor verdere toepassing worden aanbevolen de items welke zijn
opgenomen in de schalen van P3 en/of D.
2) 'Weet niet' en 'geen antwoord' zijn buiten beschouwing gelaten
(in plaats van deze te rekenen tot niet-scoren, zoals in beide
vorige kolommen).
3) De percentages van de niet in de schaal opgenomen (bij de betreffende enqu&te slecht schaalbaar gebleken) items staan tussen
haakjes.
4) lets andere tekst in Pl
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ja/nee

populariteit in percentages
Pl
P2
P3
D
P3
D

Maatschappelijke success-machteloosheid (MMS)
11. Er is in ons land teveel verboden.

ja

12. Als je je persoonlijke problemen
voorlegt aan maatschappelijke instanties, wordt er meestal behoorlijk aandacht aan geschonken.
nee
13. De sociale voorzieningen in ons
land zijn onvoldoende.
ja
14. Er zijn zoveel mensen die het beter hebben dan jezelf, dat je er
eigenlijk moedeloos van wordt.
ja
15. Je hebt in ons land nog voldoende vrijheid.
nee
16- Over het algemeen wordt je in
onze samenleving rechtvaardig
behandeld.
nee
17. In ons land heb je voldoende gelegenheid tot het leiden van je
eigen leven.
nee
18. In onze samenleving geniet je als
individuele burger voldoende benee
scherming.
19. Als U nu eens kijkt naar Uw eigen
financidle omstandigheden, bent
U daarover in het geheel genomen,
zeer tevreden, matig tevreden, of
niet tevreden?
niet
20. idem, betreffende woonomstandigheden
niet
21. Is Uw maatschappelijke positie
de afgelopen drie jaar veel verbeterd, enigszins verbeterd, gelijk gebleven of verslechterd?
versl.

54

(62) (49)

39

56

54

29

(34) (33)

29

(18)

17

24

24

(17)

20

42

23

15

26

25

12

24

23

29

24

33

-

12
11

8

Maatschappelijke normloosheid (MN)

22. Het komt te vaak voor dat verschillende instanties elkaar
tegenspreken.
ja
83
78
80
76
23. Officiole brieven en mededelingen zijn meestal te ingewikkeld
geschreven.
ja 79 (86) (75) '-

84

90
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ja/nee

populariteit in percentages
P3
D
D
P2
P3
Pl

vervolg van MN-schaal-items
24. Je hebt tegenwoordig te maken
met teveel regelingen. 1)
25. Onze samenleving als geheel is
overgeorganiseerd.
26. Er wordt voldoende voorlibhting
gegeven over je rechten en
plichten in de maatschappij.
27. Onze maatschappij is overzichtelijk genoeg om er je weg in te
kunnen vinden.

28. Uit de vele instanties die er
zijn kun je meestal wel degene
vinden die je nodig hebt.
29. In onze maatschappij weet je
over het algemeen wel waar je je
aan te houden hebt.

ja

68

66

67

ja

63

62

(69)

nee

(32)

(52)

49

42

51

48

nee

29

42

35

43

36

49

nee

25

16

(22)

nee

12

16

( 8)

ja

64

64

66

68

60

62

57

-

56

54

52

43

55

57

50

74

64

49

67

66

(18)

22

13

20

14

23

71

72

76

-

79
-

70
-

88
-

-

-

-

-

-

-

Maatschappelijke doelloosheid (MD)

30. In onze snel veranderende maatschappij weet je vaak niet meer
wat het belangrijkste is. 1)

31. De maatschappij verandert zo
snel dat je te weinig vaste grond
onder je voeten overhoudt.
ja
32. Er is in ons land teveel onderja
mijnende propaganda.
33. Van de vroegere principes die in

onze verdwenen.
maatschappi golden, is teveel
34. In onze samenleving bestaan er
nog echte idealen.

ja
nee

69

-

77

-

Maatschappelijke Ali&natie (MA)

35. Er gebeuren tegenwoordig teveel
dingen die helemaal langs je heen
ja
gaan.
36. Als je je tegenwoordig in onze
samenleving ergens voor wil in1) lets andere tekst in Pl/P3

-

-
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ja/nee

populariteit in percentages
Pl
P2
P3
D
P3
D

vervolg van MA-schaal-items
zetten, kom je meestal bedrogen
uit. 1)

37. Zoals de maatschappij er tegenwoordig uitziet, kun je maar
beter op jezelf blijven.
38. Je wordt tegenwoordig te vaak
overal van buitengesloten.
39. In de huidige samenleving voel
je je vaak een buitenstaander.

ja

ja

63

64

(59) (60)

52

(50)

ja

41

54

33

ja

29

42

40

ja

,73

88

(75)

ja

(66)

64

60

ja

45

nee

43

54

36

nee

(29)

38

35

nee

15

16

24

ja

90

98

(83)

ja

(89)

94

81

ja

76

84

68

45

(53)

53

38

41

Misantropie (MI)

40. Je kunt niet voorzichtig genoeg
zijn in je omgang met andere
mensen.
41. Wanneer je niet goed voor jezelf
zorgt zullen anderen je benadelen.
42. Als het er op aan komt, zal er
niemand voor je opkomen.
43. Je kunt de meeste mensen in ons
land wel vertrouwen.
44. De meeste mensen zijn bereid om
niet alleen zichzelf, maar ook
anderen te helpen.
.\
45. De menselijke natuur is geneigd
tot samenwerken.

(60) (45)

Autoritarisme (AU)

46. Het allerergste dat men iemand
kan aandoen, is dat men hem in
zijn eer aantast.
47. Gehoorzaamheid en eerbied voor
het gezag zijn de belangrijkste
deugden die men kinderen moet
leren.
48. Er zijn duidelijk twee soorten
mensen: sterken en zwakken.
1)

lets andere tekst in Pl

-

34
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ja/nee

populariteit in percentages
P3
D
D
P2
P3
Pl

vervolg van AU-schaal-items

49. Onze sociale problemen zouden
grotendeels zijn opgelost, wanneer de misdadige en onmaatschappelijke elementen uit onze
samenleving zouden worden verwijderd. 1)

ja

50. De jeugd heeft vooral strenge
zelftucht nodig. 1)

ja

51. Er is altijd maar 66n manier
om iets werkelijk goed te doen.

ja

61

(60)

57

52. Bij de verkiezingen belooft de
ene partij nog meer dan de andere, maar er komt te weinig van
terecht.

ja

82

88

83

53. Eigenlijk heb je door te stemmen onvoldoende invloed op de
politiek, omdat de partijleiders toch doen wat ze zelf
willen.

ja

67

54. Bij het samenstellen van een
regering houdt men zich te
weinig aan de dingen die men
de kiezer heeft beloofd. 1)

ja

65

(92)

86

ja

65

76

76

ja

63

82

72

ja

63

90

(71)

ja

60

74

69

71

64

58

(67) (72) (61)

Elektorale achievement-machteloosheid (EMA)

55. In de Tweede Kamer wordt teveel
gepraat in plaats van gedaan.
56. De leden van de Tweede Kamer
houden teveel rekening met partijbelangen in plaats van met
de belangen van ons land.
57. De leden van de Tweede Kamer
houden meestal te weinig rekening met wat de kiezers werkelijk willen.
58. Onze Kamerleden hebben in het
algemeen te weinig begrip voor
wat er onder de mensen leeft.
59, Mensen zoals ik hebben geen
enkele invloed op wat de regering doet.
1) lets andere tekst in Pl

ja

79

86

88

(62)

(77)

(77)

(84) (69)

(58)
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ja/nee

populariteit in percentages
Pl
P2
D
P3
D
P3

vervolg van EMA-schaal-items
60. De politiek speelt zich in ons
land teveel achter de schermen af.
61. De politieke partijen zijn alleen maar geinteresseerd in de
stem van mensen zoals ik, niet
in onze meningen.
62. Ik denk niet dat Kamerleden en
ministers veel geven om wat
mensen zoals ik denken.

ja

57

72

67

ja

-

-

-

ja

-

ja

53

64. De leden van de Tweede Kamer
weten dikwijls te weinig af
van de dingen waarover ze praten. ja

63. Kamerleden letten teveel op het
belang van machtige groeperingen in plaats van 9p het
algemeen belang. 11

-

-

-

56

-

-

-

54

-

-

72

71

58

78

76

49

52

50

(35)

57

(49)

ja

75

78

83

67

91

84

ja

66

66

70

-

ja

57

(66)

ja

52

52

6

nee

40

52

ja

29

34

nee

(14)

12

Elektorale success-machteloosheid (EMS)

65. Er is bij de overheid teveel
geldverspilling.
66. Het regeringsapparaat kost
eigenlijk teveel, gerekend naar
wat het voor nut heeft.
67. Wat voor regering er na de verkiezingen ook komt, haar beleid
stelt toch steeds weer teleur.
68. De belastinggelden worden teveel
voor verkeerde doeleinden gebruikt.

-

-

-

-

5-

-

-

61

38

65

54

28

25

30

30

(16)

17

(17)

20

(69)

-

69. De belastinggelden worden in ons
land over het algemeen goed besteed.

70. Wat de regering ook doet, voor
het dagelijks leven heeft het
weinig nut. 1)
71. Over het algemeen weten onze regeringen ons land goed te besturen.

1)

1) lets andere tekst in Pl/P3
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ja/nee

populariteit in percentages
D
P3
D
Pl
P2
P3

vervolg van EMS-schaal-items

72. Het werk dat in de Tweede Kamer
gedaan wordt, is over het algemeen nuttig voor de welvaart
van ons land.

nee

12

16

16

-

-

-

Elektorale (evaluatieve) normloosheid (ENE)
73. Wat vindt U nu zelf het beste,
dat de partijen voor of nS de
verkiezingen bekend maken met
welke partijen zij samen een
regering willen vormen?
74. Zoudt U er v66r of tegen zijn
om het in ons land voor kleine
partijen moeilijker te maken
om in de Tweede Kamer te komen?

v66r

-

-

(69)

-

-

v66r

-

-

61

-

-

75. Het is verkeerd om de mensen te
verplichten naar de stembus
te gaan.
76. Het wordt hoog tijd dat ons
volk zelf zijn ministers kiest.

ja

56

56

68

-

-

-

ja

54

64

61

-

-

-

77. Het wordt hoog tijd dat ons
volk zelf zijn minister-president kiest. 1)

ja

46

60

56

43

61

56

78. Eens in de vier jaar een nieuwe
Tweede Kamer kiezen is eigenlijk te weinig. 1)

ja

28

40

39

26

42

34

79. Bij de verkiezingen moest eigenlijk niet zomaar iedereen mogen
stemmen.

ja

26

40

29

-

92

90

91

79

95

87

92

72

81

(55)

87

(60)

-

-

Elektorale kognitieve normloosheid
(ENK)

80. Zijn er in Nederland teveel, te
weinig of juist voldoende politieke partijen? 1) 2)
teveel
81. Het stemmen is tegenwoordig
eigenlijk te moeilijk door Al
die kleine partijtjes. 1)
ja

1) lets andere tekst in Pl/P3
2) Dit item werd in het hoofdonderzoek (D) opgenomen in de ENE-schaal.
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ja/nee

populariteit in percentages
P2
D
P3
D
Pl
P3

vervolg van ENK-schaal-items
82. Als je wilt, vindt je op het
stembiljet gemakkelijk iemand
die voor het belang van je
eigen streek opkomt. 1)
83. De stembiljetten die bij de
verkiezingen gebruikt worden,
zijn moeilijk te begrijpen. 1)

nee

19

28

36

(29)

ja

5

4

6

(12)

ja

90

(78)

84

-

-

-

ja

67

(78)

(74)

-

-

-

ja

60

80

74

59

80

71

46

64

51

45

54

48

16

17

9

19

13

38

(36)

6

(13)

Elektorale (evaluatieve) doelloosheid (ED) (EDE)
84. Als je mensen van verschillende
politieke partijen tegen elkaar
hoort praten, is het moeilijk
uit te maken wie gelijk heeft.
85. Je krijgt als kiezer onvoldoende hoogte van de handelwijzen
van de politieke partijen.
86. De programma's van de politieke
partijen bestaan voornamelijk
uit vage idealen. 2)

87. De politieke partijen zijn eigenlijk in hoofdzaak &6n pot
nat. 1)

ja

88. Ik zou wel iets voelen voor een
regering zonder Tweede Kamer.
ja
16
89. In ons land is de volksvertegennee
6
woordiging werkelijk nodig.
90. Hoeveel partijen zouden er
O o f l
volgens U moeten zijn?

6

(5)

-

-

3

-

-

-

-

-

-

Elektorale kognitieve doelloosheid (EDK)
91. Soms lijken de politiek en de
regering zo ingewikkeld , dat
iemand als ik eigenlijk niet
kan begrijpen waar het over
gaat.
1) lets andere tekst in Pl/P3
2) lets andere tekst in Pl

ja

-

-

-

(69)

- 383 -

ja/nee

Elektorale ali natie (EA)

populariteit in percentages
Pl
D
P2
P3
D
P3

1)

92. Bent U zelf geinteresseerd in
verkiezingen voor de Provinciale Staten? Zeer geInteresseerd, matig geinteresseerd,
weinig geinteresseerd of niet
geInteresseerd?

93. Voor verkiezingen heb ik eigenlijk weinig interesse. 2)
94. Het interesseert me weinig wie
de verkiezingen winnen.
95. Stemmen doe je alleen omdat
het verplicht is. 3)

96. Wanneer de opkomstplicht werd
afgeschaft zou ik niet meer
gaan stemmen.

97. Verkiezingen zijn eigenlijk
niet zo belangrijk.
98. Je kunt maar het beste stemmen
zoals je familie of bekenden
ook stemmen. 2)

weinig
of niet

-

-

53

-

-

ja

47

28

59

39

62

41

ja

34

10

33

23

34

24

ja

32

22

36

-

-

-

ja

32

14

31

-

-

-

ja

21

(20)

29

16

30

17

ja

8

4

12

(13)

13

(13)

1) Zie hoofdstuk 6, paragraaf 1 voor het validiteitsprobleem van
deze schaal.
2) lets andere tekst in Pl/P3.
3) lets andere tekst in Pl.

BIJLAGE 2

Pearson-korrelaties tussen schaalscores Pl

EA

ED

ENK

ENE

EMS

EMA

AU

MI

MA

MD

MN

MMS

MMA

.11

.31

.05

.34

.45

.43

.19

.25

.37

.28

.44

.56

MMS

.12

.28

.04

.41

.43

.32

.18

.34

.42

.33

.38

MN

-.03

.31

.21

.25

.40

.40

.06

.16

.24

.30

MD

.22

.29

.07

.33

.30

.32

.40

.28

.59

MA
MI

.21

.30

.03

.29

.41

.36

.28

.43

.21

.17

.00

.19

.34

.33

.22

AU

.15

.11

-.15

.20

.15

.14

EMA

.22

.55

.19

.45

.57

EMS

.29

.54

.08

.46

ENE

.36

.43

.13

ENK

-.09

.12

1
A

ED

.31

i

BIJLAGE 3

Pearson-korrelaties tussen schaalscores P2
EA

ED

ENK

ENE

EMS

EMA

AU

MI

MA

MD

MN

MMS

.22

.17

.07

.20

.56

.36

.13

.26

.35

.41

.50

.37

.03

.12

.15

.38

.66

.41

.01

.40

.27

.50

.23

-.12

.08

.10

.11

.31

.25

-.01

.30

.30

.34

.21

.22

.23

.42

.54

.38

.23

.43

.25

MA

.26

.39

.00

-.08

.39

.28

.25

.16

MI

.26

-.04

.03

.30

.33

.18

-.05

AU

.43

.32

.20

.19

.22

.16

EMA

.22

.45

.34

.25

.45

EMS

.33

.30

.13

.41

ENE

.08

-.02

.41

ENK

.08

.11

ED

.32

MMA
MMS
MN
MD

w
'

BIJLAGE 4

Samenhangen (Q. van Yule) tussen elektorale items in het hoofdonderzoek (D)

97

94

93

92

91

52

.31

.40

.32

.12

.32

.21 .26 .73 .81 .42

.36 .26 .44 .60 .57 .48 .60 .38 .72 .67 .76 .45 .51

57

.31

.09

.12 -.03

.22

.00 .50 .43 .53 .28

.31 .46 .45 .42 .52 .51 .45 .53 .63 .43 .53 .27

59

.51

.47

.55

.13

.29

.17 .31 .53 .35 .25

.05 .03 .14 .27 .44 .19 .31 .21 .37 .66 .62

61

.37

.49

.42

.27

.27

.40 .44 .68 .69 .47

.21 .22 .46 .49 .53 .36 .52 .37 .65 .74

62

.38

.45

.45

.30

.33

.39 .47 .68 .55 .28

.10 .18 .38 .57 .61 .34 .49 .41 .60

63

.37

.34

.22

.08

.19

.22 .52 .58 .67 .39

64

.28

.14

.00 -.18

.19 -.02 .68 .29 .45 .15

.19 .38 .51 .67 .47 .51 .68 .48
.23 .36 .32 .42 .54 .40 .42

65

.23

.27

.18

.08

.17

.06 .37 .49 .53 .25

.36 .17 .34 .64 .35 .69

69

.24

.10 -.01

.02

.15

.34 .40 .33 .39 .13

.30 .29 .30 .69 .37

70

.54

.46

.38

.30 -.03

71

.19

.12

.02

.00

77

.20

.20

.06 -.21

78

.12

.01 -.05 -.12 -.01 -.15 .34 .27 .30 .18

Nr.

90

88

87

86

81

80

78

77

71

70

69

65

64

63

62

61

59

57

.06

.13 .57 .55 .49 .22 -.03 .36 .31 .46
.13 .37 .43
.40 .42 .44 .49 .03

g

.06

.21 .54 .44 .46 .35

1

80 -.13 -.26 -.27 -.35

.00

.73 .24 .00 .33 .46

81

.20

.22

.27

.10

.30

.10 .19 .40 .36

86

.42

.35

.25

.11

.25

.34 .47 .62

87

.50

.67

.57

.47

.38

.41 .37

88

.55

.41

.18

.10

.04 -.13

90

.53

.62

.29

.19 -.01

91

.23

.37

.45

.31

92

.53

.75

.77

93

.68

.87

94

.66

.26 .46
.49

BIJLAGE 5

Samenhangen (Q. van Yule) tussen maatschappelijke items in het hoofdonderzoek (D)

43

37

34

33

32

30

27

26

24

22

21

20

19

16

10

8

6

2

.35

.51

.40

.30

.26

.54

.18

.08

.59

.43

.18

.12

.30

.32

.31

.37

.53

6

.49

.66

.36

.36

.41

.54

.15

.07

.42

.51

.39

.33

.34

.46

.52

.43

8

.63

.42

.56

.12

.20

.40

.40

.45

.40

.48

.27

.38

.41

.67

.48

10

·45

.32

.57

.13

.05

.29

.53

.41

.23

.25

.50

.34

.39

.49

16

.72

.48

.57

.26

.30

.45

.38

.44

.52

.46

.42

.42

.52

19

.33

.34

.36

.13

.07

.16

.19

.12 -.02

.20

.77

.65

20

.27

.21

.22

.00

.00

.02

.08

.14 -.03

.07

.46

21

.27

.25

.47

.22

.07

.13

.27

.12

.13

.16

22

.41

.48

.46

.49

.53

.71

.37

.28

.65

24

.36

.42

.37

.46

.49

.61

.44

.34

26

.27

.04

.34 -.06

.07

.16

.54

27

.33

.09

.36

.04

.22

.37

30

.37

.56

.48

.44

.41

32

.31

.48

.11

.47

33

.21

.47

.24

34

.57

.51

37

.64

Nr.

W
00
.1

'

BIJLAGE 6 Samenhangen (inter-item-I van Green) tussen elektorale items in het hoofdonderzoek (D)
Nr .

97

94

93

92

52

.36

.44

.30

.09

57

.30

.09

.09 -.02

.12

.00 .52 .30 .29 .16

.15 .29 .39 .65 .60 .45 .37 .37 .57 .55 .63 .33 .38
.20 .42 .33 .41 .48 .40 .25 .44 .38 .29 .31 .15

59

.48

.41

.41 -.04

.17

.19 .31 .36 .18 .13

.03 .03 .10 .25 .39 .13 .19 .16 .19 .41 .36

61

.34

.43

.30

.15

.17

.42 .44 .48 .43 .25

.15 .18 .31 .46 .46 .26 .34 .27 .38 .47

62

.34

.38

.31

.16

.22

.40 .45 .46 .33 .15

63

.35

.30

.16

.03

.11

.24 .53 .40 .19 .22

64

.17

.08

.18 -.11

.17 -.01 .55 .18 .35 .11

65

.24

.27

.15

.05

.08

.10 .42 .38 .32 .15

.07
.13
.23
.20

69

.16

.06 -.01

.01

.12

.28 .30 .19 .29 .09

.28 .17 .16 .53 .23

70

.28

.21

.24

.28

.24

91

90

88

87

86

81

.17 -.29 .33 .67 .67 .32

80

78

.14
.33
.20
.17

77

.24
.36
.18
.26

71

.52
.64
.27
.65

.07 .34 .41 .44 .18 -.04 .16 .21 .23
.06 -.08 .17 .35 .47 .02
.16 .19 .33
.05
.18 .46 .24 .32 .22
.23 .31

71

.06

.05

.02

.00

77

.14

.13

.03

.01

78

.05

81

.18

.18

.18

.05

.19

.11 .18 .25 .20

86

.40

.31

.18

.07

.15

.37 .48 .45

87

.40

.53

.35

.28

.29

.38 .31

88

.26

.22

.13

.11

.05

.20

90

.28

.42

.24

.02 -.01

91

.30

.37

.38

.31

92

.46

.66

.59

93

.53

.72

94

.35

.00 -.03 -.11 -.01 -.08 .19 .19 .26 .15
80 -.17 -.35 -.27 -.26
.00
.80 .31 .00 .22 .35

.17

70

.51
.41
.33
.35

69

65

64

63

62

61

59

57

.23 .33 .29 .36
.38 .46 .37
.21 .37
.60

'
O

00

1

BIJLAGE

Samenhangen (inter-item-I van Green) tussen maatschappelijke items in het
hoofdonderzoek (D)

7

43

37

34

33

32

30

27

26

24

22

21

20

19

16

10

8

6

2

.33

.41

.42

.22

.21

.29

.14

.07

.33

.21

.22

.15

.35

.31

.35

.33

.42

6

.33

.39

.28

.20

.17

.42

.08

.04

.36

.42

.35

.29

.29

.33

.45

.27

8

.36

.26

.38

.08

.11

.35

.23

.26

.39

.45

.19

.27

.30

.42

.34

10

.30

.26

.28

.11

.04

.33

.44

.32

.28

.30

.18

.11

.12

.30

16

.44

.33

.28

.19

.18

.42

.25

.28

.52

.46

.26

.26

.33

19

.22

.29

.16

.11

.05

.18

.15

.09 -.03

.25

.33

.22

20

.17

.17

.09

.00

.00

.03

.06

.11 -.04

.10

.13

21

.18

.21

.12

.20

.05

.15

.22

.09

.18

.21

Nr.

W
00

22

.40

.33

.42

.39

.47

.45

.31

.24

24

.36

.37

.41

.38

.44

.38

-39

.31

26

.16

.02

.24 -.03

.03

.16

.30

27

.19

.05

.26

.02

.11

.29

30

.33

.44

.49

.32

.33

32

.18

.26

.07

.28

33

.14

.27

.19

34

.36

.39

37

.44

.34

W

'
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BIJLAGE

8

Tetrachorische korrelaties

Naam van de variabele

2)

N(0)3

geografische mobiliteit
lage leeftijd

1)

tussen variabelen in het hoofdonderzoek (D)

N(1)

3)

nummer

1310

1271

1279

1278

1042

1041

1287

1037

1428

410

1321

.06

.09

-.13

.07

.05

.08

-.12

-.10

1216

622

1018

-.06

.35

-.15

-.01

-.02

-.01

-.02

.00

103E
.

Of

.0(

ongehuwde levensstaat
vrouwelijk geslacht

1569

269

1322

.05

.07

-.11

.01

-.05

.08

-.06

-.06

.0]

984

854

1021

-.01

.04

-.19

-.02

-.06

-.08

.25

-.04

-.2]

kleine kinderen

1385

453

1323

-.14

.22

-.05

-.10

-.08

-.05

.07

.02

geringe pol. int. ouders
geringe soc.-ek. status

900

938

1020

-.05

.19

-.10

-.09

-.11

-.10

.13

.13

690

1148

1314

-.21

.18

.15

.01

.03

-.05

.29

.27

gering opleidingsnivo

951

887

1019

-.18

.09

.06

-.03

-.02

-.16

.26

.21

-·12

wonen op het platteland
geringe maatsch. kennis

924

914

1311

-.22

' - .1 3

-.28

-.13

-.13

-.16

.17

-.04

--15

753

1085

1023

-.10

.15

.15

-.15

-.09

-.13

.27

.20

-.lf

1221

617

1022

-.03

.02

.33

-.05

.05

.00

.10

.29

.1(

45

1793

1326

-.16

.10

1.00

-.08

.00

-.01

.17

.11

-.0-

.lr

misantropie (MI)
geringe maatsch.participatie

4)

maatsch. success -machtel.(MMS) 1076
maatsch. achiev.-machtel. (MMA)
827
maatsch. normloosheid
922
(MN)
maatsch. doelloosheid
734
(MD)

762

1030

-.07

.11

.35

.06

.13

.07

.14

.30

1104

1031

-.10

.16

.25

.03

.06

.02

.21

.4 0

916

1033

-.06

.04

.23

.10

.12

.18

.11

.29

.

0(

-.1(

.06

.1 5

.3.

1104

1032

-.06

.00

.15

-.11

-.05

-.06

.17

.35

.2]

elektorale suctess-machtel.(EMS)

989

849

1035

-.12

.12

.39

.12

.20

.18

.14

.48

.3(

elektorale achiev.-machtel.(EMA)
elektorale normloosheid
(EN)

829

1009

1036

-.14

.25

.25

.00

.05

.00

.27

.69

. 2E

1142

696

1038

.00

.05

.31

.26

.28

.27

.00

.33

1140

698

1037

-.08

.27

.14

-.07

-.02

-.01

.23

578

1260

1287

-.16

.08

.01

.00

.01

.06

1601

237

1041

.08 -1.00

.31

.67

.72

1263

575

1042

.13 -1.00

1.00

1.00

1377

461

1278

.17 -1.00 -1.00

elektorale eval.doell.
elektorale kogn.doell.

gestemd op protestpartij
gestemd op oppositie
gestemd op progrespieve 3

(EDE)
(EDK)

gestemd op anti-systeem-partij 4 1776

62

1279

1487

351

1271

1545

293

1310

vrijwillig niet gestemd
in overheidsdienst

.00 -1.00
-.12

- 392 -
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036

1035

1032

.08

-.

- .11

.04

-.03

-.18

.11

-.11

.04

-.09

.01

-.02

-.08

.06

.12

-.09

-.03

.26

.07
.24

.15

-.02

.17

.19

.14

-.07

.02

.03

DB

-.02

1033

1030

.05

-.14

-.07

.07

-.09

-.01

-.09

-.08

-.03

-.15

-.02

-.05

-.01

- .17

.24

.13

.36

.42

.16
.36

.18

.19

.03

.41

1311

1019

1314

1020

-.06

-.22

.06
-.02

-.28

-.28

-.OB

.36

.12

-.07

- .15

-.29

-.11

-.02

.60

.10

.51

- .16

-.15

-.26

-.03

-.07

.00
- .14

.33

.02

.21

-.03

-.30

.07

.24

.09

.25

.39

.21

.27

.58

.15

1. 00

.32

.21

.22

.23

.61

.21

-.02

.05

.02

.02

.24

-.10

.31

.18

.25

.30

.49

.49 .

.14

.01

.25

.17

.44

.35

.48

.28

.32

.43

.39

.35

.32

.33

.33

.44

.35

-.03
- .19

-.02

-.09

1322

1023

16
.24

.06'

.03

.11

1021

1022

08
.35

.54

.53

1326

1031

-.12

.09

- .17

-1. 00

.09

.15
-.12

1323

1018

BIJLAGE

Afkortingen

-.01

-.03

EDE

.27

gevoelens

van elektorale

belangrijkheid
EDK

ENE

1) De tetrachorische
korrelaties
zijn berekend
volgens
de metode van
£.E. Cureton,
Tetrachoric
Correlation
by the Camp-approximation,
in:
Educational
and Psychological
Mea~ lrement, vol. 28, 1968, pp. 239-294.
is genoemd

naar

3) N(O) is het aantal respondenten
N (I) Ldem met een hoge score.

en hun

-.03

gevoelens

de

hoge

met

een

score
lage

op die
score

EMA

evaluatieve

van parlement

van elektorale

duidelijkheid

variabele

van de alienatiekomponenten

betekenis

.43

.22

2) Eike

9

on-

en partijstelsel

kognitieve

doelloosheid,

on-

van de politiek

gevoelens

van elektorale

juistheid

van de elektorale

gevoelens

van elektorale

mondigheid,

doelloasheid,

gebrek

evaluatieve

normloosheid,

on-

spelregels

achievement-machteloosheid,

aan inspraak

on-

als kiezer

variabele.
op de variabele,

4) Dicqotomisering
van de variabelen
kon niet altijd plaatsv1nden
rond de
mediaan;
met name de nrs. 1326 en 1279 zljn zeer scheef verdeeld,
dlentengevolge
is de betrouwbaarheid
van vele korrelaties
van deze ·beide
variabelen
met andere slechts
.95 a .99; voor de overige variabelen
15 deze steeds .99 of hager.

EMS

gevoelens

van elektorale

vredenheid
MD

gevoelens
algemeen

MN

gevoelens

success

gevoelens
tekort

onte-

met het overheidsbeleid
van maa t schappe'Lij ke doelloosheid,

erkende

waarden

van maatschappelijke

van maatschappelijke

aan invloed

tekort

aan

in de maatschappij

heid van de maatschappelijke
MMA

-machteloosheid,

normloosheid,

onduidelijk-

spelregels
achievement-machteloosheid,

en ontplooiingskansen

in de maatschap-

pij
MMS

gevoelens

van maatschappelijke

ontevredenheid
brengsten

success

over de maatschappelijke

daarvan

-machteloosheid,
positie

ende

op-
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BIJLAGE 10

De onderzochte steekproef van nederlandse kiesgerechtigden

Zoals bij de bespreking van de bij ons empirisch onderzoek gebruikte metoden (hoofdstuk 6, paragraaf 2) is vermeld, is de

hoofdenqu&te uitgevoerd bij een gestratificeerde a-selekte
steekproef van 2500 kiesgerechtigden. Voor een enkelvoudige
a-selekte steekproef van deze omvang betekent het feit dat

bijvoorbeeld de helft der totale populatie een bepaalde eigen=
schap heeft, dat in de steekproef met 95 procent waarschijnlijkheid maksimaal 2 procent meer of minder dan de helft der
personen ook die eigenschap heeft (dus 48-52 procent).
Deze absolute nauwkeurigheid is nog groter wanneer het niet

gaat om de helft der mensen die een eigenschap heeft, maar om
ongelijke verdelingen, zoals een tiende van hen wel, en negen
tiende niet die eigenschap (in dit voorbeeld is de afwijking
niet 2 procent maar 1,4 procent). De nauwkeurigheid is kleiner wanneer een konklusie niet betrekking heeft op kiesgerechtigden zonder meer, maar op een subkategorie daarvan. Wanneer

deze bijvoorbeeld met 100 personen in de steekproef vertegen-

woordigd is en wanneer het weer gaat om een eigenschap die in
de populatie bij de helft van de personen in die subkategorie
voorkomt dan wordt de afwijking in de steekproef 10%, zodat
dan 40-60% der personen van die subkategorie in de steekproef
de betreffende eigenschap heeft.
Zelfs tot in betrekkelijk kleine gedeelten kan een steekproef

van 2500 personen dus een redelijke vertegenwoordiging vormen
van een bepaalde populatie, afhankelijk van bepaalde verdere
voorwaarden. De eerste van die voorwaarden is dat de a-selekte
steekproef z6 wordt getrokken dat elke kiesgerechtigde dezelfde
kans heeft om in de steekproef te worden opgenomen. Een tweede
voorwaarde is dat de personen die in feite geonquSteerd worden

gezamenlijk weer een a-selekte steekproef vormen van de oorspronkelijke steekproef. (Er valt overigens niet aan te ontko-

men dat de verkleining van de steekproef die optreedt door de
zogenaamde non-response van een aantal personen, de mate van
nauwkeurigheid doet verminderen, zij het niet recht evenredig
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met de steekproefverkleining). Een derde voorwaarde is het be-

trouwbaar beantwoord worden van de vragenlijst en een dito
notering, kodering en ponsing der antwoorden bij de verdere
verwerking ervan. Deze paragraaf is verder gewijd aan de mate

waarin aan de genoemde drie voorwaarden is voldaan bij ons
hoofdonderzoek.
Het trekken van de steekproef

Aangezien er geen nationaal register van kiesgerechtigden bestaat, maar slechts registers per gemeente, moest een tweetrapssteekproef worden genomen. De eerste trap betreft de

keuze van gemeenten uit alle op de datum der verkiezingen bestaande gemeenten, de tweede trap betreft de keuze van kiesgerechtigden uit alle op dezelfde datum bestaande kiesgerechtigden in elk der in de eerste trap gekozen gemeenten.
De steekproef van gemeenten was een gestratificeerde a-selekte
steekproef. Stratifikatie is in zoverre een aantasting van
het toevalsbeginsel, dat de nauwkeurigheid ten aanzien van be-

paalde voor het onderzoek relevante eigenschappen van de onderzoekspersonen ekstra wordt gewaarborgd. De stratifikatie
ging als volgt in zijn werk.

Van de gemeenten is een lijst gemaakt welke volgens vier kenmerken der gemeenten is gestratificeerd, en wel in deze volgorde:

1. indeling in 12 hoofdstrata van graden van urbanisatie Al
t/m C5 volgens het C.B.S.;
2. indeling in 11 provincies;

3. indeling van de gemeenten met urbanisatiegraad Al t/m B3
in 6 klassen van het aantal inwoners in de bebouwde kom
(voor C-gemeenten al verwerkt in 1.);

4. ordening van de gemeenten naar het % stemmen in 1967 op de

drie grote konfessionele partijen, als kenmerk van de politieke signatuur van de gemeente.
In de aldus gestratificeerde lijst werd achter elke gemeente
vermeld het aantal kiesgerechtigden in 1967 (de meest recente
verkiezingsstatistiek van het C.B.S. had betrekking op 1967)
in deze gemeente en alle eerder in de lijst genoemde gemeenten
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tesamen (kumulatieve verdeling). Teneinde de reiskosten van

de enqugteurs te beperken was besloten tot het stellen van een
minimum van 15 te enqu6teren personen per gekozen gemeente.

De lijst werd daarom verdeeld in 2500/15 = 166 2/3 gedeelten
met elk ruim 44.700 kiesgerechtigden.
Voor elk van deze 167 intervals in de lijst werd vervolgens
een toevalscijfer getrokken ter aanwijzing van een bepaalde

kiesgerechtigde in het betreffende interval. De gemeente waartoe deze kiesgerechtigde behoorde, zou dan de 15 kiesgerechtigden voor dat interval moeten leveren. Omdat zelfs een kleine gemeente kon behoren tot twee aan elkaar grenzende intervals,
was er een dienovereenkomstige kleine kans dat uit deze ge-

meente tweemaal 15 kiesgerechtigden zouden moeten worden getrokken. Overigens is de gevolgde procedure zodanig dat elke
kiesgerechtigde een gelijke kans heeft om in de steekproef te
komen.

Aangezien de grenzen der intervals niet samenvielen met die
der strata, is er zorg voor gedragen dat ook binnen elk interval de betreffende gemeenten een maksimale homogeniteit vertoonden ten aanzien van de vier stratifikatie-variabelen.

Niet alleen werden de gemeenten op de lijst geplaatst in een
volgorde van geleidelijk oplopende urbanisatiegraad (Al, A2,
enz.), van aan elkaar grenzende provincies (Groningen, Friesland, enz.), van geleidelijk oplopend inwoneraantal van de
bebouwde kom, en van geleidelijk oplopend percentage stemmen
voor de drie grote konfessionele partijen, maar de richting
van deze volgorde werd steeds zodanig verwisseld dat de overgangen tussen de strata een vloeiend verloop hadden. Toepassing

van dit zogenaamde zigzag-principe betekende bijvoorbeeld dat
na de gemeenten in het Al-hoofdstratum geplaatst te hebben in de

volgorde van Groningen, enz. tot en met Limburg, in het A2
hoofdstratum werd begonnen met de gemeenten in Limburg, enz.
tot en met Groningen. Wanneer nu het einde van het laatste
interval in het Al stratum, deels in het A2 stratum viel, dan
stond de uit dit interval gekozen gemeente niet als vertegen-
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woordiging van twee totaal verschillende provincies, maar voor
eenzelfde of twee aan elkaar grenzende provincies. Dit zigzag-

principe werd ook toegepast ten aanzien van aantal inwoners in
de bebouwde kom en de politieke signatuur.
Per gekozen gemeente welke 15 kiesgerechtigden of een veelvoud

daarvan moest opleveren is een systematische a-selekte steekproef van kiesgerechtigden gekozen met behulp van het bevolkingsregister. Hiertoe werd een instruktie opgesteld voor de ambtenaar

van het bevolkingsregister in elk van de 120 gemeenten die resteerden. Deze instruktie hield in hoofdzaak in dat op een be-

paalde wijze een beginpunt en een interval moesten worden bepaald, waarna op de aangewezen plaatsen kaarten werden getrok-

ken uit het bevolkingsregister. Aangezien bijna de helft van
alle kaarten betrekking zou hebben op niet-kiesgerechtigden,

werd van tevoren het interval met behulp van kansberekening
zodanig bepaald dat ruim voldoende kiesgerechtigden zouden
worden getrokken. De ambtenaar noteerde vervolgens van de getrokken kiesgerechtigden: naam en voorletters, adres, geslacht,
burgerlijke staat, leeftijd en religie. Deze gegevens werden
op een lijst naar Tilburg gezonden onder de verplichting tot
geheimhouding. Na kontr6le en eventuele korrektie werd aldaar zonodig een substeekproef getrokken uit deze lijst,

om het eksakt benodigde aantal kiesgerechtigden te selekteren.

De feitelijke representativiteit van de steekproef
De representativiteit van de steekproef is in de eerste plaats
gekontr,oleerd ten aanzien van de urbanisatiegraad en de pro-

vincie van de woonplaats der respondenten, beide kenmerken ten
aanzien waarvan door de stratifikatie geen grote onnauwkeurigheden konden optreden. Toch bleek er nog 66n afwijking op te treden,
de provincie Drente was te sterk vertegenwoordigd; de provin-

cies Groningen, Friesland en Drente
kompenseerden echter elkaar zodanig dat zij tesamen als aaneengesloten gebied niet
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te sterk waren vertegenwoordigd.
Ook ten aanzien van de gegevens welke per kiesgerechtigde be-

kend waren uit het bevolkingsregister, met nam

geslacht,

leeftijd en burgerlijke staat (enige gemeenten verschaften deze gegevens niet omdat men daar bezwaren tegen had) is de

steekproef gekontroleerd op representativiteit. Bij deze kontr6le is ook gelet op de representativiteit ten aanzien van

de verschillende mogelijke kombinaties van geslacht, leeftijd
en burgerlijke staat en van beide eerste variabelen met ur1)
banisatiegraad.
De kontr6le van de steekproef ten aanzien van elk der kenmerken afzonderlijk toonde aan dat mannen, personen met een leeftijd van 25-54 jaar, gehuwden en ongehuwden waren oververtegenwoordigd, en dienovereenkomstig vrouwen, personen van 21-24
jaar en van 55 jaar of ouder, en gehuwd geweest zijnden waren
ondervertegenwoordigd. Kombinaties der gegevens leerden ons
voorts dat de oververtegenwoordiging van mannen zich voordeed
bij gehuwden en gehuwd geweest zijnden en vooral in de leeftijdsgroepen van 35-54 jaar. Voorts bleek dat het overschot

aan mannen zich vooral voordeed bij de grote steden en in konkreto bij Rotterdam en Haarlem. Deze twee plaatsen waren tesamen verantwoordelijk voor de helft van het teveel aan man-

nen in de steekproef. Terwijl in de populatie 48,8% der kiesgerechtigden van het mannelijk geslacht was, bedroeg dit %
in de steekproef 53,3, terwijl dit zonder beide genoemde steden 51,2% zou hebben bedragen. De andere helft van het teveel

aan mannen kwam voor rekening van de gezamenlijke overige
grote steden (C3-C5) en de agrarische gemeenten (Al-A4).
De oorzaak van dit alles moet ons inziens gezocht worden in
1) Met name voor het vele werk verbonden met deze kontr61es,
zijn wij drs. W.J.A. Denissen, destijds stageaire, zeer erkentelijk. Hij heeft overigens de gehele kontr6le op representativiteit van de steekproef en die van de aanstonds te bespreken response-groep uitgevoerd zoals wij die wenselijk achtten, en daarvan verslag uitgebracht in een skriptie.
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het verkeerd lezen van de instruktie voor het trekken van personen uit het bevolkingsregister. Hoewel deze instruktie geen

moeilijkheden gaf bij de 5 gemeenten welke bij P3 waren betrokken en evenmin bij de meeste gemeenten in het hoofdonderzoek, is bij andere gemeenten soms de fout gemaakt dat men
meende de bij de trekking uit het register verkregen kaarten

van niet-kiesgerechtigden te moeten vervangen door die der

meest nabije kiesgerechtigden. Konkreet betekent dit vaak de
vervanging van een kind door zijn vader. Hoewel in de instruktie stond dat de kaarten van niet-kiesgerechtigden verder
buiten beschouwing moesten worden gelaten kwam dit kennelijk
bij een aantal ambtenaren der burgerlijke stand over als een

dermate vreemde gang van zaken dat zij de werkwijze op dit
punt meenden te moeten verbeteren. Telefonisch kontakt met een
aantal ambtenaren bevestigde dit vermoeden. Daarom is elke
steekproef die ons door de gemeenten werd toegezonden in principe gekontr61eerd op het % mannen dat er in voorkwam. Wanneer daarbij duidelijk werd dat een oververtegenwoordiging van

mannen niet aan het toeval kon worden toegeschreven, hebben
we een zodanige substeekproef uit de toegezonden lijst getrokken, dat de geslachtsverhouding, per leeftijdsklasse weer
overeenkwam met de verhoudingen welke volgens het C.B.S. voor
die gemeente golden. Dertien gemeenten werden op deze wijze
gekorrigeerd. Twee gemeenten zijn in de haast kennelijk niet
goed gekontroleerd.

De eis dat de response-groep op haar beurt een a-selekte steek-

proef uit de oorspronkelijke steekproef moet vormen teneinde
de populatie goed weer te geven,moet gezien de afwijkingen in
die oorspronkelijke steekproef ten aanzien van geslacht en in

mindere mate leeftijd en burgerlijke staat, geherformuleerd
worden tot de eis dat zij een a-selekte steekproef dient te vor-

men uit de populatie. Ondanks de afwijkingen in de oorspronkelijke steekproef zou aan deze eis kunnen worden voldaan wanneer bijvoorbeeld de mannelijke gezinshoofden minder dan gemiddeld bereid of in staat zouden zijn tot een interview, zodat de steekproeffouten zouden worden gekompenseerd door de
afwijkingen veroorzaakt door non-response.
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De geplande steekproef van 2500 kiescrerechtigden is in feite

een steekproef van 2488 geworden door enige administratieve
vergissingen. Van deze 2488 kiesgerechtigden zijn er 1838

uiteindelijk zodanig geinterviewd dat hun vragenlijst kon
worden verwerkt. De non-response werd voor ruim de helft veroorzaakt door weigeringen. De totale non-response (650 personen) bedroeg 26,1 procent. Bij de kontr6le op representativiteit van de response-groep (73,9 procent) zal onderscheid

worden gemaakt tussen effekten van steekproeffouten en van
non-response-fouten.
Representativiteit van de response-groep

De oververtegenwoordiging van mannen in de steekproef geldt
eveneens voor de response-groep. Het percentage mannen is
daarin zelfs eksakt hetzelfde, namelijk 53,3%. De oververtegenwoordiging van personen van 25-54 jaar is in de responsegroep zelfs nog sterker dan in de steekproef als geheel. Ook
de oververtegenwoordiging van gehuwden is in de response-groep

groter dan in de steekproef, maar de oververtegenwoordiging van
ongehuwden is er veranderd in een ondervertegenwoordiging. Helaas hebben de afwijkingen ten aanzien van de populatie tengevolge van non-response en die tengevolge van steekproeffouten

elkaar dus niet gekompenseerd, met uitzondering van de fouten
ten aanzien van het percentage ongehuwden. De resulterende afwijkingen ten aanzien van geslacht, leeftijd en burgerlijke
staat zijn voor elk van deze variabelen afzonderlijk en in
2

kombinatie statistisch signifikant (volgens X -berekeningen
bij 95 procent waarschijnlijkheid). Konkreet genomen ontbreken teveel ongehuwde mannen van 21-24 jaar tengevolge van
non-response, en vrouwen van 55 jaar en ouder van elke burgerlijke staat, voornamelijk ten gevolge van steekproeffouten.

Teveel zijn er alleen gehuwde mannen van 25-64 jaar tengevolge
van steekproeffouten zowel als van goede response.
Wat betreft urbanisatiegraad was de steekproef in orde bevonden, maar door geringe response in de grote steden en relatief goede response op het platteland, is de C5-kategorie uit-
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eindelijk

ondervertegenwoordigd en ziin de Al-A4 en Cl -(2 ka-

tegorieon oververtegenwoordigd. Deze afwijkingen doen zich

vooral voor bij de mannen van alle leeftijden. Wat betreft
landstreek blijkt het in de steekproef iets oververtegenwoordigde Noorden (Groningen, Friesland, Drente) door een betrek-

kelijk goede response,signifikant oververtegenwoordigd te
zijn in de response-groep, terwijl het Westen (Utrecht, Noorden ZuidHolland) door een geringe response is ondervertegenwoordigd.

Vergelijking van de gegevens der bevolkingsregisters omtrent
de godsdienst van de respondenten, met de gegevens van het
C.B.S. voor de gehele bevolking, leverde geen verschillen op.

De response-groep is in dit opzicht dus representatief. Overigens leerden de antwoorden der respondenten zelf op de vraag
naar hun religie ons dat de ontkerkelijking zich voortzet.
(Tegenover ongeveer 18% onkerkelijken in 1960 staat ongeveer
28% in 1970, altans voor onze response-groep). Tenslotte is

de response-groep vergeleken met de populatie ten aanzien van
het stemgedrag bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten
in 1970. Het enige belangrijke verschil dat daarbij werd gekonstateerd was de ondervertegenwoordiging van niet-stemmers

in de response-groep, namelijk 26% niet-stemmers, tegenover
31% in de populatie. Anders uitgedrukt, van de stemmers heeft
zich ongeveer 80 procent laten interviewen en van de nietstemmers slechts ongeveer 60%. Binnen de kategorie van stem-

mers in de response-groep is de verdeling over de partijen
echter goed te noemen. Alleen de C.P.N., de Boerenpartij en
Binding Rechts bleken signifikant ondervertegenwoordigd.
Bij wijze van samenvatting vindt men op de volgende bladzijde
een overzicht van de gekonstateerde verschillen tussen populatie, steekproef en response-groep. Wij zien daarin

nogmaals het resultaat van de belangrijkste verstorende krach-

ten, te weten een 'oversampling' van mannelijke gezinshoofden
en een betrekkelijk hoge non-response bij alleenstaanden, in

de grote steden in het westen en bij niet-stemmers. Mogelijk
vallen deze hoofdeffekten gedeeltelijk samen.
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Overzicht van verschillen tussen populatie, steekproef en
response-groep
Verschil:

Kenmerk

Percentage in:
P
S
R
popul.;stkpr.;respgr.

geslacht
mannen

48,8

53,5

53,5

+4,7

+0,0

+4,7

vrouwen

51,2

46,5

46,5

-4,1

-0,0

-4,7

ongehuwd

16,2

16,8

14,7

+0,6

-2,1

-1,5

gehuwd

74,9

75,7

78,7

+0,8

+3,0

+3,8

8,9

7,5

6,6

-1,4

-0,9

-2,3

11,5

11,0

10,1

-0,5

-0,9

-1,4

25-34 jaar
35-54 jaar

20,7

22,8

23,8

+2,1

+1,0

+3,1

36,8

37,3

38,5

+0,5

+1,2

+1,7

55 jaar of ouder

31,0

28,8

27,2

-2,2

-1,6

-3,8

Noord (Gr.,Fr.,Dr.) 10,9
Oost (Ov.,Geld.)
18,1
West (Ut.,N-H,Z-H)
48,4

11,9

13,2

+1,0

+1,3

+2,3

17,3

18,6

-0,8

+1,3

+0,5

49,0

44,1

+0,6

-4,9

-4,3

Zuid (Zeel.N-B.,Lb) 22,6

21,8

24,1

-0,8

+2,3

+1,5

urbanisatiegraad wnpl.
Al - A4
20,6

20,5

22,6

-0,1

+2,1

+2,0

Bl - B3

23,4

23,3

23,8

-0,1

+0,5

+0,4

Cl - C 2

9,2

9,6

10,5

+0,4

+0,9

+1,3

C 3 - C4

15,6

15,3

15,7

-0,3

+0,4

+0,1

C5

31,2

31,3

27,4

+0,1

-3,9

-3,8

religie
Rooms Katholiek

40,4

38,7

40,1

-1,7

+1,4

-0,3

Nederlands Hervormd 28,4
Gereformeerd
9,3

29,5

28,4

+1,1

-1,1

0,0

9,6

9,7

*+0,3

+0,1

+0,4

3,6

4,1

3,6

+0,5

-0,5

0,0

18,4

18,1

17,3

-0,3

-0,8

-1,1

S-P;R-S;R-P

burgerlijke staat

gehuwd geweest
leeftijd
21-24 jaar

regio

Overige
Geen

Stemgedrag maart '70
K.V.P.,A.R.P.,C.H.U.
of kombinatie
41,7

42,9

+1,2

P.P.R. of kombinatie 27,6

27,7

+0,1

Overige partijen
Niet gestemd

30,7

29,4

-1,3

31,1

25,9

-5,2

Wel gestemd

68,9

74,1

+5,2

P.v.d.A.,P.S.P.,
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Tenslotte moeten we nog aandacht geven aan de betrouwbaarheid
van de interviews
en van de verwerking der gegevens, als derde genoemde voorwaarde van de representativiteit van deze gegevens voor die der populatie. De betrouwbaarheid van de ant-

woorden der respondenten scheen volgens de enqugteurs slechts
in 7 procent der gevallen twijfelachtig. De enquSteurs werden

zelf steekproefsgewijs gekontroleerd op de uitvoering van hun
taak, door het buro dat de hoofdenqu&te verzorgde, Intomart

te Hilversum. Belangrijk is voorts dat alle logische inkonsistenties in de antwoorden van de respondenten zijn nagegaan
1)
en gekorrigeerd.

1) Drs. J.M.A.M. Janssens, destijds student-assistent, die
ons reeds bijstond bij de steekproeftrekking, heeft ook het
taaie monnikenwerk van deze kontr6le met ons gedeeld.
2) Afkortingen van enige tijdschriftnamen:
A.J.S.
American Journal of Sociology
A.P.S.R.
American Political Science Review
A.S.R.
American Sociological Review
B.J.S.
British Journal of Sociology
I.S.S.J.
International Social Science Journal
P.O.Q.
Public Opinion Quarterly
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SUMMARY

Although the concept of alienation in its early history mainly
had religious and philosophical meanings, it has gradually
penetrated into various sciences. In the first chapter of this
thesis some attention is paid to both difference and similarity
between alienation as a concept used by philosophers such as

Hegel, Marx and the Existentialists on one side, and alienation
and related concepts like anomie in sociology and psychology on
the other side. Discussions in sociology especially have shed
light on the importance of the dimension of freedom versus order
for a better understanding of the essence of alienation.
In its conclusions this first chapter distinguishes three com-

ponents of alienation: a sense of powerlessness (a lack of free-

dom, of possibilities, of means) on one side, and normlessness
and purposelessness on the other. Each of these components has
three different aspects, an objective, a cognitive and an evaluative aspect. In many ways therefore the individual may develop
a sense of discontent with respect to specific behaviour. It

implies a certain degree of self-estrangement, i.e. a realization
of a discrepancy between the person one wishes to be and the per-

son one is supposed to be with respect to any specific pattern
of behaviour. Consequently the individual mentally distantiates
himself from the social system in which he is supposed to conformative behaviour. The absence of feeling positively involved
in, or the mental desintegration with the social system one belongs to, we call alienation or estrangement.
The second chapter is devoted to empirical investigations of

alienation from society in general. The instruments used in these
studies, such as Srole's anomia-scale and Rotter and Seeman's
I-E-scale have been given some methodological attention. The out-

come of dozens of investigations employing scales like these
have been assembled along the concepts defined before. Thus we
could conclude that externality of control of reinforcements,
as experienced by the individual may lead not only to passivity
but sometimes even to active behaviour, dependent on the specific
kind of externality. Investigations employing Dean's scales have
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led to the conclusion that consistent differences exist in the
scores of these scales, caused by cultural characteristics of

nations and races. Studies applying the anomia-scale have led
to the conclusion that a low socio-economic status and misanthropy greatly contribute to a sense of powerlessness. These
and other conclusions led to hypotheses for further investigation. Moreover, we have come to realize that powerlessness ought
to be distinguished further into achievement- and success-powerlessness, according to the significance the individual attributes
to his own efforts in the fulfillment of his aims.
Besides alienation from society more system-specific varieties
of alienation have been subjected to scientific investigations.

Chapter three, devoted to this subject, first analyses studies
that have been made of deviant behaviour of the young generation.

Alienation from the parental home, considered a normal symptom
in the development from child to adolescent may well be accompanied by alienation from society. The peergroup often fulfills
useful

functions in solving the problems these alienations involve. The peergroup or the adolescent social system in its turn

however may easily become the object of alienation. Various patterns of behaviour, ranging from delinquency to hippy-culture
may be the outcome of youth-alienation.
Another field of alienation-study is that of labour and place

of work. The marxist approach emphasizing the intrinsic value
of labour, is confronted with other studies stressing extrinsic
satisfaction as equally important to prevent alienation. Causes
and solutions of the components of labour-alienations are further
discussed. Blauner for one gives priority to technological as-

pects, whereas Goldthorpe and others stress the position of the
worker within the factory-gates and without.
After having explored the outcome of alienation-studies of a

variety of other social systems, such as the 'total' institution,
the congregation, the family and the welfare-organization, we

have come to the conclusion that the role-concept ought to be
a key-stone in the sociological theory of alienation. This may
serve as a direct answer to Schacht's statement that the concept
of alienation is in search of a role. If the role inherent to a
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position in a certain social system may be seen as a model
of expected behaviour, alienation may well arise when this
role is confronted with a personal action-model inherent to

the need-dispositions which the individual projects on his
own role. Around the concept of the social role a series of

other concepts useful for the study of alienation are put into
a theoretical framework.

The fourth chapter discusses political and electoral alienation
as yet other forms of system-specific alienation. The introductory section deals with political alienation as the mental aspect of political desintegration. Democracy is seen as a possibility to realize a maximum of political integration in all
its aspects. For all that, many shortcomings in the functioning
of western political systems are mentioned in the next section.
They may give rise to the components of political and electoral

alienation, especially with citizens of certain social positions
or of certain basic attitudes. Disentangling empirical research
in this field was a hard job indeed owing to the heterogeneous

nature of most of the instruments used when measuring alienation-

components. A careful comparison of the results reached with
various versions of Campbell c.s.' political efficacy-scale and
of those of Almond and Verba's index for subjective political
competence, together with all the other instruments did indeed
point to distinct conclusions and hypotheses for further research.

The fifth chapter focuses the attention on electoral alienation
in relation with electoral behaviour. Non-voting proved to be
no more than a possible answer to electoral alienation, while

a sense of social duty or citizen-duty will even complicate
such behaviour and its research. Hypotheses concerning these
relations derived from empirical work already done were extended
with hypotheses concerning the relation between electoral alien-

ation and voting for anti- (political-) system-parties, protestparties and new parties. Some of these are based on the theory
and research-work of Gamson, others on the research on local

referenda, others again on the theory of the mass-society or
what seems to be the essence of that theory. Sufficient indica-
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tion as to what political parties should be regarded as antisystem-parties in The Netherlands, has been given in Dutch
literature on the subject.

It is in this country that we were in a position to do some
further research into the origins of electoral alienation in
relation to electoral behaviour. Because theories and research

both point to the significance of alienation from society as
a background of political forms of alienation, we have tried
to measure the various components of electoral alienation as
well as that from society. The sixth chapter covers the necessary development of instruments, the presentation of graphic
models sketching the relations between variables expected in

our hypotheses, and a summary of the implements of analysis
of these relations.

We have developed our scales in the course of three pilotinvestigations from 1967 to 1969 and acquired our final and
chief information after the elections in the spring of 1970.

An analysis of the final data of a fairly representative sample
of nearly 2000 citizens takes up most of chapters seven and
eight of this study. In the seventh chapter we first analyze
the relations between the various components of electoral

alienation. Electoral evaluative purposelessness (parliament
and party-system unimportant), electoral achievement-powerlessness
(voter senses lack of influence on parliament) and electoral
success-powerlessness (government on the whole is of little use)
are mutually related. Moreover electoral achievement-powerlessness

is related with electoral cognitive purposelessness (politics
difficult to understand); and evaluative normiessness (electoral

procedures are to be changed) with evaluative purposelessness
and success-powerlessness.

Non-voting has proved to be clearly related with evaluative
purposelessness; voting for anti-system-parties with successpowerlessness and evaluative normlessness; voting for a relatively
new party (one that has been out of office for a great many years)
finally with the normlessness-component just mentioned.

In chapter eight we first consider the backgrounds of both va-

rieties of electoral purposelessness. As such they share a low
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socio-economic position of the respondent. The cognitive

variety of purposelessness (politics too complicated) is further
found especially with housewives with small children and in
rural communities. It is remarkable that the relations of low
socio-economic status and other variables among which may be

mentioned youthful age, with non-voting are independent of
evaluative purposelessness which in its turn is also related
to non-voting. Plainly there must be other reasons which to
some make voting relatively unimportant and serve as an intermediate attitude between these variables and non-voting.

As had been expected a low socio-economic position is only related to electoral powerlessness via a sense of societal powerlessness. Roughly spoken the same holds good for the relationship between an attitude of misanthropy and electoral powerlessness. The relation of electoral powerlessness with societal
powerlessness on the one side and with anti-system-voting on
the other suggests an intervening function of electoral power-

lessness. This supposition has been proved to be correct. Only
the relation of societal success-powerlessness (dissatisfaction

with certain aspects of the position in society) with antisystem-voting is partly independent of electoral powerlessness.

Our last submodel depicts a number of relations between components of alienation from society and of these components with
other variables. Our study has led to results which confirm
most of the conclusions we could draw in chapter two from the
research with the scales of Srole, Seeman, Dean and others.

Societal purposelessness (a want of social values), societal

normlessness (the rules of the game are not clear) and societal
achievement-powerlessness (lack of chances in society) are
mutually related. The two components last mentioned are also
related with societal success-powerlessness. All the components

of alienation from society are mutually independently related
to a misanthropic attitude. A low socio-economic position however is only via societal achievement-powerlessness related
with the other components of alienation from society.
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