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“Ik ben niet links, ik ben niet rechts maar ik ben recht door zee.”  

Rita Verdonk, toenmalige kandidaat-lijsttrekker voor de VVD 

 

1. Inleiding 
 
Ter onderscheiding van standpunten die in het politieke veld bestaan, wordt een zogenaamd 

links-rechtsbegrip gehanteerd. De theorie van het ontstaan van deze begrippen voert terug 

tot de 17e eeuw, naar Engeland en Frankrijk waar verschillende partijen inhoudelijk 

tegenover elkaar stonden en in het parlement links of rechts van de voorzitter zaten. Deze 

onderscheiding wordt nog steeds in veel democratieën gebruikt. Ook in Nederland wordt 

gebruik gemaakt van het onderscheid tussen links en rechts om een partij, of standpunten, te 

plaatsen in het politieke spectrum. 

“We moeten inzien dat de begrippen links en rechts in iedere periode en in ieder land 

verschillende betekenissen hebben en bovendien voor elke groep of levensbeschouwing een 

andere betekenis.” (Lipschits, 1969, p. 30). Dit houdt in dat er niet een eenduidig en 

ondubbelzinnig links-rechtsbegrip bestaat, het gaat om een complex begrip. Het is echter 

niet zo dat er niet te werken is met de begrippen links en rechts. Er bestaat 

overeenstemming onder auteurs wat betreft de inhoud van deze begrippen. Ook de typering 

van het CDA en de VVD als rechtse partijen en het spreken over een mogelijk links kabinet 

van PvdA, GroenLinks en SP laat zien dat deze terminologie in zo verre geschikt is dat het 

de media het een geschikt begrip vinden om mee te werken. De relevantie is in eerder 

onderzoek ook al duidelijk geworden: “alhoewel aan de begrippen (links en rechts) geen 

eenduidige betekenis wordt gegeven door de kiezer – de meesten van hen wel ermee 

werken bij het bepalen van hun partijvoorkeur. Het is zelfs zo dat circa 94% van de 

respondenten te kennen geeft dat deze begrippen zinvol zijn.” (Van der Eijk en Niemöller, 

1983, in Pennings en Keman, 1993, p. 118). Zij concluderen dan ook: “Kortom: kiezers 

denken wel degelijk in termen van ‘links’ en ‘rechts’.” (p. 118).  

Een interessant onderdeel van het links-rechtsbegrip is het gegeven dat religieuze 

kiezers zichzelf typeren als ‘rechts’: ”In Nederland zijn religieuze personen over het 

algemeen rechtser georiënteerd dan niet religieuze.” (Need, 1995, in Ooijevaar en 

Kraaykamp, 2005, p. 245). Het is echter niet helemaal duidelijk waar deze oriëntering 

vandaan komt. Hebben religieuze kiezers rechtse opvattingen en verklaart dat het gegeven 

dat ze ‘rechts’ georiënteerd zijn, of is het een doorwerking van de vroegere identificatie van 

christelijke partijen als rechtse partijen? De kleine christelijke partijen, vroeger RPF, GPV (nu 

ChristenUnie) en SGP werden immers klein-rechts genoemd. Het eerste deel (klein) om hun 

grootte, het tweede deel (rechts) om hun politieke geaardheid. Tevens geven Eisinga et al. 
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(1995) aan dat gereformeerden zich aan de rechterkant plaatsen van een links-rechtsschaal, 

katholieken en hervormden in het midden en onkerkelijken links. 

Het hier beschreven onderzoek zal inzicht geven in de mate waarin religieuze kiezers in 

staat zijn zichzelf op een juiste manier te positioneren op een links-rechtsschaal. Etiketteren 

zij zich alleen als rechts of hebben zij ook ideeën die overeenkomen met het rechtse 

gedachtegoed? Hiertoe worden religieuze kiezers vergeleken met niet-religieuze kiezers. 

Meer kennis hierover zorgt ervoor dat het inzicht groter wordt wat betreft de hanteerbaarheid 

van het onderscheid tussen links en rechts en de mate waarin de vraag naar de plaatsing op 

een links-rechts-schaal valide is in onderzoeken.  

De vraag waar het in dit onderzoek om gaat is in hoeverre religieuze kiezers in staat zijn 

zich op een juiste manier te plaatsen op een links-rechtsschaal. Een plaatsing op een links-

rechtsschaal wordt als juist gezien als deze plaatsing logisch verband heeft met opvattingen 

die de kiezers erop na houden. Rondom deze vraag wordt onderzoek gedaan naar links-

rechtszelfplaatsing van religieuze en niet-religieuze kiezers, wordt onderzocht wat de 

verschillen zijn tussen de opvattingen die religieuze en niet-religieuze kiezers erop nahouden 

en worden tot slot de verbanden tussen deze variabelen geanalyseerd. Het doel van het 

onderzoek is het inzicht te vergroten van het links-rechtsbegrip. Voor dit inzicht wordt 

ingezoomd op de betekenis van het links-rechtsbegrip voor religieuze kiezers. Er is 

momenteel nog niet erg veel bekend van deze betekenis. Voorafgaand aan het onderzoek is 

onduidelijk of religieuze kiezers ook opvattingen hebben die te kenmerken zijn als ‘rechts’.  

Na deze inleiding zult u in hoofdstuk 2 de onderzoeksopzet die voor dit onderzoek is 

gebruikt kunnen lezen. In hoofdstuk 3 wordt het theoretische kader behandeld waarin 

getracht wordt het begrip links en rechts inzichtelijk te maken vanuit de literatuur en wordt er 

achtergrondkennis gegeven die nodig kan zijn voor het begrijpen van het onderzoek. In 

hoofdstuk 4 wordt gepresenteerd welke begrippen gehanteerd worden in dit onderzoek en 

hoe ze geoperationaliseerd zijn. Daarna wordt in hoofdstuk 6 in meer algemene termen de 

onderzoeksvragen beantwoord. Tot slot worden in hoofdstuk 7 de onderzoeksresultaten 

bediscussieerd.  
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2. Onderzoeksopzet 
 
In dit hoofdstuk zal de onderzoeksopzet worden behandeld die gebruikt wordt in dit 

onderzoek. Op deze manier moet duidelijk worden op welke manier het onderzoek is 

opgezet, wat de verwachtingen zijn en wat de herkomst is van de gebruikte data. 

 

2.1 Verwachtingen 

 
Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de relatie tussen links-

rechtszelfplaatsing van religieuze kiezers en de relevante factoren die deze plaatsing 

beïnvloeden. Met Achterberg (2006) wordt verondersteld dat de posities die kiezers innemen 

bij politiek-ideologische vraagstukken invloed hebben op de links-rechtszelfplaatsing, maar 

evenzo wordt verondersteld dat de voorkeur voor een partij de links-rechtszelfplaatsing 

beïnvloedt. Dit maakt het onderzoek complexer doordat twee factoren effect zullen hebben 

op de links-rechtszelfplaatsing en deze twee factoren krachten kunnen zijn die elkaar kunnen 

versterken maar ook tegen elkaar in kunnen werken. Daarnaast is bekend dat rechts vroeger 

werd geïdentificeerd met religieuze partijen en is het mogelijk dat het etiket ‘een religieuze 

kiezer is rechts’ nog steeds als concept aanwezig is in de gedachten van kiezers, wat een 

effect zou kunnen hebben op de links-rechtszelfplaatsing. 

Met behulp van de factoren die Achterberg noemt kunnen twee verwachting worden 

opgesteld. De eerste verwachting die geformuleerd kan worden met behulp van Huber 

(1997) is dat religieuze kiezers posities innemen op politiek-ideologische vraagstukken die 

‘rechtser’ zijn dan de posities die ingenomen worden door niet-religieuze kiezers. Dit zou dus 

een positief effect moeten hebben op de links-rechtszelfplaatsing. Op grond van de 

opvattingen die religieuze kiezers er op na houden wordt dus verwacht dat zij zichzelf 

rechtser zullen plaatsen op een links-rechtsschaal.  

De tweede verwachting is dat religieuze kiezers op grond van hun partijvoorkeur of 

religiositeit zichzelf rechtser zullen plaatsen dan niet-religieuze kiezers. Christelijke partijen 

werden zoals gezegd vroeger geïdentificeerd met ‘rechts’ terwijl ‘links’ juist werd gezien als 

antireligieus. Hoewel niet duidelijk is of in de huidige tijd de genoemde typeringen nog steeds 

op gelijke wijze de identiteit van christelijke partijen bepalen, zal áls er een effect is van de 

voorkeur voor een politieke partij op de links-rechtszelfplaatsing, dit effect waarschijnlijk 

positief zijn en niet negatief. 

Bovendien kan op grond van de theorie van de cognitieve dissonantie worden verwacht 

dat er nog andere relaties zijn. Deze theorie is ontwikkeld door Festinger (1957) en stelt dat 

mensen hun ideeën aanpassen aan gedrag dat ze vertonen. Dit aangepaste gedrag 
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vertonen mensen omdat ze consistent willen zijn in hun denken en doen. Dit heeft voor dit 

onderzoek de consequentie dat links-rechtszelfplaatsing niet slechts wordt bepaald door 

opvattingen, maar dat de links-rechtszelfplaatsing ook effect heeft op de opvattingen. Een 

zelfde effect kan verwacht worden, met behulp van deze theorie, van het effect van  links-

rechtszelfplaatsing op de keus voor een politieke partij, en het effect van de keus voor een 

politieke relatie op de opvattingen die een respondent heeft. Cognitieve dissonantie heeft 

voornamelijk te maken met niet beredeneerd gedrag, dit in tegenstelling tot de andere 

relaties waaraan een bepaalde vanzelfsprekendheid ten grondslag ligt. Mogelijk bestaan 

deze relaties maar ze zullen hoogstens de resultaten nuanceren. Toch is het goed om 

bewust te zijn van dit effect. 

Bovenstaande kan samengevat worden in onderstaand causaal model (figuur 1). 

  

Religiositeit kiezer Politieke partij Links-rechtszelfplaatsing

Opvattingen

 
 

Figuur 1: Causaal model links-rechtszelfplaatsing 

 
 
De verschillende pijlen geven de verbanden weer die tussen de variabelen zouden moeten 

bestaan. De relaties die worden weergegeven met een doorgetrokken pijl zullen in dit 

onderzoek onderzocht worden. Onderzocht wordt of de verbanden ook daadwerkelijk 

aanwezig zijn en, in het geval ze aanwezig zijn, wat de sterkte is van deze verbanden. De 

onderbroken pijlen met korte lijnen stellen relaties voor waarvan, op grond van de literatuur, 

mag worden verondersteld dat ze in de werkelijkheid bestaan. Deze relaties vallen echter 

buiten het bereik van dit onderzoek. De onderbroken lijnen met lange lijnen stellen relaties 

voor waarvan, op grond van de theorie van de cognitieve dissonantie mag worden 

verondersteld, dat ze bestaan. Voor het onderzoek is relevant dat er een mogelijke relatie 

bestaat tussen links-rechtszelfplaatsing en opvattingen, waarbij de positie die een kiezer 

zichzelf toewijst op de links-rechtszelfplaatsing invloed heeft op de opvattingen die hij heeft. 

Deze relatie zorgt ervoor dat een gevonden verband zwakker is dan wanneer kiezers hun 

links-rechtszelfplaatsing hun zelfplaatsing voornamelijk laten afhangen van de opvattingen 

die ze hebben.  

Het onderzoek is een crosssectiestudie, waarbij de opvattingen en de links-

rechtszelfplaatsing van kiezers in de jaren 2002-2003 de doorsnee zijn. De verbanden 
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tussen de variabelen die geanalyseerd worden, worden niet onderzocht op hun causaliteit. 

De causaliteit is vanuit de literatuur verondersteld maar is niet aan onderzoek onderhevig. Er 

worden dus correlaties onderzocht tussen de variabelen. 

 

2.2 Probleemstelling en onderzoeksvragen 

 
De hoofdvraag waarop in dit onderzoek een antwoord wordt geprobeerd te vinden is de 

vraag: in hoeverre correspondeert de politiek-ideologische zelfperceptie van religieuze 

kiezers met hun opvattingen over concrete politieke kwesties? Deze hoofdvraag zal worden 

opgesplitst in vier deelvragen die allen bij zullen dragen aan het doel om meer zicht te krijgen 

op de betekenis van de links-rechtszelfplaatsing van religieuze kiezers. 

 

De deelvragen zijn: 

1. Wat is de politiek-ideologische zelfperceptie van religieuze kiezers en van niet-

religieuze kiezers en in hoeverre verschillen deze van elkaar? 

2. Wat zijn de opvattingen over concrete politieke kwesties, die samenhangen met 

politiek-ideologische zelfperceptie, van religieuze kiezers en van niet-religieuze 

kiezers en in hoeverre verschillen deze van elkaar? 

3. Wat is de relatie tussen politiek-ideologische zelfperceptie en opvattingen over 

concrete politieke kwesties voor religieuzen en niet-religieuzen? 

4. Is er een relatie aanwezig tussen religiositeit en de links-rechtszelfplaatsing, als de 

opvattingen van religieuze en niet-religieuze kiezers constant wordt gehouden? 

 

In figuur 2 is weergegeven op welke wijze de onderzoeksvragen bijdragen aan het 

totstandkomen van de inzichten in de te onderzoeken verbanden van het eerder 

gepresenteerde model. Elke deelvraag is weergegeven met een cijfer en is ofwel geplaatst 

bij een variabele, wat betekent dat de waarden van die variabele worden onderzocht, ofwel 

bij een pijl wat betekent dat het verband wordt onderzocht.  

 
 

Religiositeit kiezer Links-rechtszelfplaatsing

Opvattingen  

4.

2.

2.

1.

3.

 
  

Figuur 2: Causaal model links-rechtszelfplaatsing met onderzoeksvragen 
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Er wordt verwacht dat een verband aanwezig is tussen de links-rechtszelfplaatsing van 

religieuze kiezers en de opvattingen over concrete kwestie. Hierbij geldt dat de links-

rechtszelfplaatsing als afhankelijke variabele wordt gezien die gedeeltelijk wordt bepaald 

door twee onafhankelijke variabelen, namelijk ´opvattingen in concrete politieke kwesties´ en 

de onafhankelijke variabele ´religiositeit van de kiezer´. 

In dit onderzoek zal niet alleen gekeken worden naar het verschil tussen religieuze kiezers 

en niet-religieuze kiezers, maar ook naar de verschillen binnen de groep religieuze kiezers. 

Hiertoe wordt onderscheid gemaakt tussen herkenbare religieuze groeperingen. Dit wordt 

gedaan omdat uit de literatuur is gebleken dat ook tussen deze groepen verschillen kunnen 

zijn voor wat betreft de links-rechtszelfplaatsing. Deze groepen zijn de katholieke, de 

Nederlands-hervormde en de gereformeerde kiezers. 

 

2.3 Dataverzameling 
 
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van het Nationaal Kiezersonderzoek (NKO). Het NKO 

wordt sinds 1971 voor en na elke Tweede Kamerverkiezing gehouden en is een steekproef 

van de leden van de kiesgerechtigde bevolking in Nederland. Het is een onderzoek waarbij 

een groot deel van de vragen elk jaar terugkeert zodat veranderingen waarneembaar zijn. 

Het NKO dat in dit onderzoek gebruikt wordt, is het NKO uitgevoerd in 2002 en 2003, dit is 

het meeste recente NKO dat gehouden is. Hoewel normaal gesproken het NKO eens in de 

vier jaar plaats vindt (nabij elke Tweede Kamerverkiezing), zijn in 2002 en 2003 NKO’s snel 

achter elkaar gehouden. Dit werd veroorzaakt door de val van het kabinet Balkenende I in 

oktober 2002, waardoor in 2003 opnieuw Tweede Kamerverkiezingen werden gehouden.  

Het NKO 2002-2003 is in drie reeksen gehouden. De eerste voor de verkiezingen van 

2002, de tweede na de verkiezingen van 2002 en de derde na de verkiezingen van 2003. Bij 

de twee reeksen die plaatsvonden na de eerste reeks van 2002, waren respondenten een 

deel van de respondenten van de voorgaande reeks. De respondenten die deelnamen aan 

de derde reeks van 2003 hebben dus ook deelgenomen aan de eerste en tweede reeks en 

de respondenten van de tweede reeks hebben allen ook deelgenomen aan de eerste reeks. 

Daarnaast is in 2003 ook aan een panel met nieuwe respondenten vragen gesteld.  

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de antwoorden van respondenten afkomstig 

uit 2002 (eerste reeks) en 2003 (nieuwe reeks). In beide reeksen zijn dezelfde vragen 

gesteld. De antwoorden van respondenten uit deze twee reeksen zijn samengevoegd. Dit is 

gedaan om het aantal respondenten te laten toenemen om zo meer gedetailleerde analyses 

mogelijk te maken. Het is mogelijk dat er een tijdseffect zit in de resultaten van 2002 en 2003 

daarom is onderzocht of de gemiddelden scores voor de gebruikte variabelen significante 
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verschillen vertonen. Dit bleek slechts beperkt het geval te zijn. De variabele links-

rechtszelfplaatsing is in de meting van 2003 gedaald (naar links geschoven, bereik is 1 tot 

10) met 0,17 (t=2,878; p = 0,001) en de variabele euthanasie is gestegen (naar rechts 

geschoven, bereik is 1 tot 7) met 0, 16 (t=-3,276; p = 0,004). Dit zijn echter dermate kleine 

verschillen en het voordeel van het werken met een hogere N is zo groot dat toch gewerkt 

wordt met deze gegevens. In bijlage 1 zijn de verschuivingen te vinden van alle variabelen 

die gebruikt worden in het onderzoek en de toetsing van die verschuivingen. 

 

2.4. Links-rechts meting in eerder onderzoek 
 
In dit onderzoek is het van belang een juiste manier van het meten van links-rechts 

zelfplaatsing te vinden. Hiertoe is in de beschikbare literatuur gekeken naar reeds gebruikte 

methodes. In zijn algemeenheid worden twee soorten metingen onderscheiden. De eerste 

meet de links-rechtszelfplaatsing en de tweede meet links-rechtsplaatsing aan de hand van 

de reacties van respondenten op bepaalde kwesties die door de onderzoeker als links of 

rechts wordt gekenmerkt. De eerste is een vrij simpele meetmethode waarbij een 

respondent, na een inleiding op het onderwerp links en rechts, op een 10- of 11-puntsschaal 

aan moeten geven in welke mate hij links dan wel rechts is. In het Nationaal Kiezers 

Onderzoek wordt als toelichting bij de vraag gegeven: “Van politieke opvattingen wordt vaak 

gezegd dat zij links of rechts zijn. Wanneer u denkt aan uw eigen politieke opvattingen, waar 

zou u zichzelf dan plaatsen? Noemt u maar het cijfer dat op u van toepassing is.”. Hierbij 

wordt een toonkaart getoond en kan de respondent aangeven welk cijfer hij zichzelf toekent 

op de links-rechtsschaal. Beide soorten metingen worden in dit onderzoek gebruikt. 

Enigszins gecompliceerder zijn de meetmethodes waarbij vastgesteld moet worden op 

grond van een door de onderzoeker vastgesteld begrip van links en rechts wat de ‘score’ is 

op een links-rechtsschaal. Hiervan zijn in de literatuur enkele voorbeelden te vinden. 

Evans, Heath en Lalljee meten in hun onderzoek Measuring left-right and libertarian-

authoritarian values in the British electorate met behulp van bovenstaande methode de in de 

onderzoekstitel beschreven onderwerpen. Ze gebruiken hiervoor een Likert-schaal. 

Belangrijk hierbij is dat een Likert-schaal is gebaseerd op één onderliggend concept wat 

gemeten wordt door verschillende items die, als het goed is, direct afhangen van dat 

concept. De volgende stellingen werden aan de respondenten voorgelegd. Hierbij stond een 

hoge score gelijk aan een hoge waarde op de links-rechtsschaal: 

 

• Government should redistribute income from the better off to those who are less well 

off. 

• Big business benefits owners at the expense of workers. 
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• Ordinary working people do not get their fair share of the nation’s wealth. 

• There is one law for the rich and one for the poor. 

• Management will always try to get the better of employees if it gets the chance. 

 

Duidelijk is dat de stellingen enkel ingaan op klassentegenstellingen en in het geheel niet 

op culturele links-rechts thema’s. Op dezelfde wijze is de libertarian-authoritarian dimensie 

gemeten. 

In een onderzoek van Lambert (1983) is onderzocht wat de invloed is van de 

vraagstelling die gebruikt wordt in eerder onderzoek naar links-rechts. Een van de 

uitkomsten van het onderzoek was dat het verplichten tot het geven van een antwoord, in 

tegenstelling tot het geven van de optie ‘geen antwoord/weet niet’, ervoor zorgt dat de 

uitkomst van links-rechts onderzoek een meer gematigd beeld geeft. Een andere uitkomst 

van het onderzoek was dat als er gebruik gemaakt wordt van vraagstellingen die door een 

breder publiek worden begrepen, respondenten ook vaker een gematigd antwoord geven. 

Voorgaande onderzoeken beschrijven metingen naar links-rechtsplaatsing van 

personen. Ook is onderzoek gedaan naar veranderingen in links-rechtsplaatsing van 

politieke partijen. In dit onderzoek is dat echter niet van belang omdat hier ook onderzoek 

wordt gedaan naar links-rechtsplaatsing van personen en niet van partijen. 
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3. Theoretisch kader 
 

In dit hoofdstuk worden de definities behandeld van het links-rechtsbegrip. In de eerste 

paragraaf worden de inhoud en betekenis van het begrip links en rechts behandeld. Dit moet 

een juist zicht geven op de betekenis van dit begrip. In de tweede paragraaf wordt een 

overzicht gegeven van de wijziging van de betekenis die het begrip heeft ondergaan, dit 

geeft zicht op de beperktheid van het begrip.  

 

3.1 Inhoud en betekenis van het begrip links en rechts 

 
Algemene definitie links en rechts 
 

“De inhoud van de begrippen links en rechts is afhankelijk van de aard van de politieke 

conflicten en strijdpunten in een bepaalde samenleving, alsook van de manier waarop 

politieke partijen daarop reageren en in het verleden hebben gereageerd. Alhoewel de 

inhoud dus van land tot land en van tijd tot tijd kan verschillen, afhankelijk van de 

specifieke belangentegenstellingen in een bepaalde sociale context, zijn politieke 

wetenschappers het er over eens dat de begrippen links en rechts veelal samenhangen 

met een aantal klassieke economische vraagstukken zoals eigendom van 

productiemiddelen, verdeling van inkomen en het belang van de overheid in relatie tot 

de markt.” (Eisinga et al., p. 216). 

 

Kern van het links-rechtsbegrip is, gelet op voorgaand citaat, dat het een tegenstelling 

aanduidt voor politieke kwesties of tussen politieke partijen. Het is echter niet altijd van te 

voren duidelijk wat de inhoudelijke betekenis is van links of rechts, oftewel: welke 

opvattingen tot links behoren en welke opvattingen tot rechts. Er zijn niettemin bestaande 

kwesties waarbij ervan uitgegaan wordt dat die bij links horen, zoals sterke nadruk op 

inkomensnivellering of een negatieve houding ten aanzien van defensie. Rechts staat hier 

dan politiek gezien tegenover en legt weinig nadruk op inkomensnivellering of is daar zelfs 

tegen en heeft een negatieve houding ten opzichte van inkomensnivellering. Kortom, het 

links-rechtsbegrip duidt primair een tegenstelling tussen politieke opvattingen aan en 

secundair duidt het een tegenstelling aan voor, min of meer, reeds gedefinieerde kwesties. In 

de volgende paragraaf worden deze gedefinieerde kwesties vanuit de literatuur naar voren 

gehaald. 

Er is weinig onderzoek gedaan naar het achterliggende concept van het links-

rechtsbegrip. Veel onderzoek over links en rechts is gerelateerd aan partijen, veel minder is 

dit gerelateerd aan de vraag hoe een individuele kiezer ertoe komt zichzelf als links of rechts 
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te zien. Op grond waarvan komen personen tot rechtse of linkse standpunten? Ligt hier een 

bepaald mensbeeld aan ten grondslag? Als we het rechtse gedachtegoed verbinden met 

conservatisme kunnen we hier mogelijk een antwoord op krijgen. Heldring, een NRC-

columnist die bekend stond om zijn conservatisme, kan hier zicht op geven. Spruyt (2003) 

schrijft in ‘Lof van het Conservatisme’ over Heldrings conservatisme. Heldring zegt over zijn 

levenshouding (d.i. het conservatisme): “zij bestond immers in een ‘aanvaarding van het 

menselijk tekort, zonder geloof in de Verlossing” (p. 19). Dit menselijk tekort veronderstelt 

volgens Heldring niet zozeer “een moreel of religieus standpunt, de mens is veel meer een 

zwak en gevaarlijk wezen” (p. 32). Hierin zit een mogelijk deel van het achterliggende 

concept, namelijk het geloof in het opheffen van het menselijke tekort, oftewel een geloof in 

een menselijk verlossing. Dit valt onder het gedachtegoed van een progressief denker. Dit 

terwijl de conservatief niet gelooft in het opheffen van dit menselijk tekort en derhalve niet 

gelooft in een menselijke verlossing. Het conservatieve gedachtegoed steunt op de realiteit 

van de natuurlijke orde waar zo weinig mogelijk aan veranderd moet worden om niet in een 

chaos te belanden. Op gelijke wijze kan een religieus persoon geloven in een van boven 

gegeven orde waaraan weinig veranderd moet worden. Een onderscheid wat betreft het 

conservatieve gedachtegoed tussen religieuzen en niet-religieuze zit in de typering van de 

mens als slecht voor religieuzen en de typering van de mens als zwak voor niet-religieuzen. 

De mens is te zwak of te slecht om zijn tekort op te heffen en moet zijn natuurlijke orde, of 

van boven gegeven plaats, accepteren. Dit idee komt overeen met een uitspraak van J.L. 

Talmon: “Links verkondigt dat de menselijke natuur in wezen goed is en volmaakt kan 

worden. Rechts houdt de mens voor zwak en slecht.” (Geciteerd door Lipschits, 1969, p. 16). 

De religieuze typering is een moreel standpunt en de niet-religieuze typering is een 

realistisch standpunt maar beide komen op hetzelfde punt uit. In recent wetenschappelijk 

onderzoek is dit bevestigd door Huber (1997) die in zijn onderzoek concludeert dat er een 

intrinsieke relatie is tussen religiositeit en conservatisme.  

 
Specifieke inhoud links en rechts 
 

Door Lipschits worden vier tegenstellingen tussen links en rechts genoemd die in de 

vakliteratuur zijn te vinden. Deze tegenstellingen bestonden 40 jaar geleden, de tijd waarin 

zijn boek verscheen. Gezien het eerder gevonden inzicht dat de inhoud van de begrippen 

links en rechts veranderd met de tijd, moeten deze betekenissen met enige 

terughoudendheid worden bekeken. 
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Tabel 1: Betekenissen links en rechts uit vakliteratuur 
volgens Lipschits 

Links Rechts 

Niet gebaseerd op religieuze  Gebaseerd op religieuze 
overtuiging 

Progressief Conservatief 

Niet afkerig van 
overheidsbemoeienis 

Wijst overheidsbemoeienis 
op economische en sociaal 
terrein zoveel mogelijk af 

Wordt geïdentificeerd met 
democratie 

Wordt geïdentificeerd met 
dictatuur 

 
    
Verwant aan links en rechts zijn de begrippen progressief en conservatief. Conservatief 

wordt geïdentificeerd met rechts en progressief met links. Over de betekenis van 

conservatief en progressief zegt Lipschits: ‘De conservatief heeft een grotere eerbied voor 

het bestaande dan de progressief. De progressief is echter geen absoluut tegenstander van 

het bestaande en evenmin is de conservatief een absoluut voorstander van het behoud van 

de status quo. Het verschil zit vooral in de houding ten aanzien van veranderingen. De 

progressief is gaarne bereid tot veranderingen, terwijl de conservatief slechts veranderingen 

wil aanvaarden als hij van de absolute noodzaak daarvan is overtuigd.’ (p. 116) 

Andere betekenissen komen naar voren in een onderzoek van Pennings en Keman 

(1994). Deze onderzoekers maken gebruik van de in tabel 2 vermelde kwesties voor de 

meting van de mate waarin iemand links of rechts is.  

 
Tabel 2: Inhoud links en rechts in onderzoek Pennings en 
Keman 

Links, een positieve 
houding ten aanzien van… 

Rechts, een positieve houding 
ten aanzien van... 

democratische waarden efficiënt bestuur en zuinig 
overheidsbeleid 

‘nationalisatie’ economische vrijheid, selectieve 
economische prikkels vanuit de 
overheid en het stimuleren van 
de markteconomie 

sociale rechtvaardigheid en 
het opkomen voor de 
belangen van de werkende 
bevolking 

van inperking van de 
verzorgingsstaat en van publieke 
onderwijsarrangementen 

vrede ordehandhaving 

  leger en bewapening 

 
Bovenstaande tabellen bevatten allemaal ideeën van ‘experts’ over de inhoud van links en 

rechts. Echter, in dit onderzoeksverslag wordt de analyse uitgevoerd op kiezers, die niet aan 

te merken zijn als ‘experts’. Dit kan een beperking inhouden voor de mate waarin 

overeenstemming is in de betekenis die individuen geven aan een typering als links of 
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rechts. Lipschits vermeldt een onderzoek uitgevoerd door Nederlands Instituut voor de 

Publieke Opinie (NIPO). Het NIPO heeft een kleinschalig onderzoek laten uitvoeren (1968) 

onder het publiek om erachter te komen wat voor idee het publiek heeft bij de betekenis van 

links en rechts. In tabel 3 zijn de meest gegeven antwoorden vermeld samen met het 

percentage van de steekproef die de betreffende antwoorden gaven. Wat opvalt, is dat 36 % 

van de respondenten niet in staat was antwoord te geven op deze vraag. 

 
Tabel 3: Steekproef NIPO, betekenis links en rechts volgens 
publiek 

Links   Rechts   

Socialistisch 20% De christelijke partijen 28% 

Communistisch 16% Conservatief 14% 

De niet christelijke partijen 8% Kapitalistisch 4% 

Progressief 7%     

 
 

In de volgende paragraaf zal de wijziging van de inhoud van de begrippen links en rechts, 

die in de tijd heeft plaats gevonden, worden besproken. Vooruitlopend op deze gewijzigde 

inhoud zullen hier enkele aspecten van deze nieuwe inhoud, zoals in de literatuur zijn 

beschreven, worden weergegeven. Achterberg (2006) beschrijft in zijn onderzoek naar de 

transformatiethese dat naast de klassen linksrechts-schaal tevens een culturele linksrechts-

schaal is ontstaan. Deze culturele links-rechtsschaal gaat over heel andere zaken dan de 

klassen links-rechtsschaal, die gaat over sociale en economische gelijkheid. In tabel 4 wordt 

voor deze culturele linksrechts-schaal aangegeven of deze onderwerpen positief dan wel 

negatief worden gewaardeerd. Opgemerkt dient te worden dat de onderwerpen traditioneel 

leven en traditionele normen en waarden overeenkomen met de betekenis van progressief 

en conservatief.  

 
Tabel 4: Inhoud links en rechts volgens Achterberg 

Onderwerp Waardering 
links 

Waardering 
rechts 

Traditioneel leven Negatief Positief 

Traditionele normen en waarden Negatief Positief 

Minder geprivilegieerde 
minderheidsgroeperingen 

Positief Negatief 

Multiculturalisme Positief Negatief 

 
 
Volgens Inglehart bestaat links-rechtszelfplaatsing van mensen uit twee verschillende zaken, 

namelijk “de voorkeur voor een bepaalde politieke partij en de positie die mensen innemen 

bij politiek-ideologische vraagstukken” (Inglehart, R. (1990), in Eisinga et al. (1996), p. 217) 

De tweede invalshoek voor links-rechtszelfplaatsing zal worden gebruikt in dit onderzoek 

aangezien vooral de ideologische zelfplaatsing van religieuze kiezers centraal staat en niet 
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de partijvoorkeuren van religieuze kiezers. Op grond van de eerste invalshoek die Inglehart 

noemt kan dus verwacht worden dat kiezers die op de SP stemmen, een politieke partij die 

bekend staat als een linkse partij en zich ook zo profileert, zichzelf op grond van die 

partijvoorkeur linkser zullen plaatsen dan kiezers die gelijke posities innemen bij politiek-

ideologische vraagstukken maar op een partij stemmen die zich niet als linkse partij 

profileert. Het inzicht van Inglehart dat de positie die mensen innemen bij politiek-

ideologische vraagstukken de links-rechtszelfplaatsing bepalen wordt gebruikt voor het 

theoretische model welke getest wordt in dit onderzoek. 

 

3.2. Wijziging van de inhoud en betekenis van links en rechts 
 
Er bestaat een discussie over de relevantie van het gebruik van de begrippen links en rechts. 

Eisinga et al. geven in Trends in de links-rechts oriëntatie van de Nederlandse kiezer, 1978-

1995 aan dat er twee tegenstrijdige opvattingen bestaan over de relevantie van links-

rechtszelfplaatsing en dat er een derde opvatting is die een middenweg is van deze twee 

extremen (pp. 216-217). De drie opvattingen zijn handhaving van de relevantie van links en 

rechts, verdwijning van de relevantie van links en rechts en als middenweg: de convergentie 

van links en rechts. De eerste opvatting wordt verdedigd door de Amerikaanse socioloog 

Inglehart die stelt dat hoewel de inhoud van de begrippen is gewijzigd ze nog steeds een 

onderlinge tegenstelling aanduiden. De tweede opvatting wordt verdedigd door andere 

auteurs die het tegenovergestelde beweren, namelijk dat “de ideeën die ten grondslag liggen 

aan links en rechts langzaam maar zeker van het politiek toneel verdwijnen” (Eisinga et al., 

1996, p. 217). “De voornaamste reden voor het verdwijnen van de verschillen tussen links en 

rechts is volgens De Benoist dat de belangrijke kwesties die decennia lang de inhoud van de 

links-rechts tegenstelling bepaalden grotendeels verdwenen zijn.” (Eisinga et al., 1996, p. 

218). Andere wetenschappers betogen weer dat veel van de ideeën die ten grondslag liggen 

aan links en rechts wel langzamerhand verdwijnen maar dat er nieuwe ideeën naar voren 

komen die het onderscheid tussen links en rechts inhoud geeft. Tot slot wordt door Eisinga et 

al. de derde opvatting aangeduid die stelt dat de tegenstelling tussen links en rechts niet 

verdwijnt maar wordt gewijzigd in die zin dat ze convergeren, oftewel de afstand tussen de 

tegenstelling verdwijnt waarmee wordt aangeduid dat er een minder gepolariseerde 

samenleving is.  

Eisinga et al. proberen in hun onderzoek deze laatste opvatting te toetsen. Ze geven drie 

argumenten waarom de links-rechts oriëntatie van kiezers inderdaad naar het centrum is 

opgeschoven. Ten eerste is door de secularisatie het aantal kiezers afgenomen dat een 

godsdienstige interpretatie heeft bij de links-rechtszelfplaatsing. Aangezien de godsdienstige 

interpretatie inhoudt dat religieuze kiezers zichzelf rechtser plaatsen, zorgt een vermindering 
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van religieuze kiezers ervoor dat meer kiezers zichzelf meer richting het centrum plaatsen. 

Ten tweede zijn de Nederlandse kiezers in toenemende mate onverschillig tegenover 

klassiek-economische en andere politieke vraagstukken die aan de links-rechts polarisatie 

ten grondslag liggen. Ten derde zijn de politieke partijen in Nederland de laatste decennia 

meer richting het centrum geschoven. Aangezien bepaalde kiezers hun links-

rechtszelfplaatsing laten afhangen van de partij van hun voorkeur is de links-

rechtszelfplaatsing mee geschoven richting het centrum. 

Eenzelfde constatering als Eisinga et al. doen, als ze aannemen dat de onverschilligheid 

toeneemt als het gaat om klassiek-economische vraagstukken, wordt gedaan door 

Achterberg (2006) die de zogenaamde transformatiethese onderzocht heeft die stelt dat 

“polarisering over de culturele thema’s langzamerhand groter wordt en die klassenthema’s 

verdrijft.” (p. 52). Als voorbeelden van deze culturele thema’s worden genoemd: harder 

optreden tegen criminaliteit, traditionele gezinswaarden, individuele vrijheid, 

immigrantenproblematiek en recht en orde (p. 52). Het afnemen van de ‘materiële’ 

klassengerelateerde betekenis van links-rechts en het toenemen van immateriële thema’s 

als vrijheid of emancipatie wordt door Achterberg (2005) ook wel de materiële verklaring 

genoemd.  

Ook Evans, Heath en Lalljee (1996) veronderstellen het verschil tussen materiele en 

immateriële vraagstukken. Zij gebruiken een schaal waarin, naast klassengerelateerde 

kwesties, kwesties zijn verwerkt wat betreft orde, veiligheid, zwaarte van straffen en 

handhaving van wetten. Deze laatste schaal noemen zijn in hun onderzoek libertarian-

authoritarion dimensie. 

De convergentie van links en rechts wordt in het onderzoek van Eisinga en Franses 

(1996) bevestigd: “It was found that the hypothesis of convergence, at least in the variant 

considered here, cannot be rejected. This finding can be interpreted as evidence of the 

assumption that the relevance of the left-right continuüm as a generalized way of reference 

for political and ideological thinking is declining.” (p. 358). 

Ondanks dat in verscheidene onderzoeken wordt aangetoond dat links en rechts dichter 

bij elkaar komen en dat de klassieke betekenis verdwijnt, blijft er een verschil bestaan tussen 

deze twee ideologische posities. Het bestaan van deze ideologische verschillen is 

uitgangspunt in dit onderzoek. 

 

3.3. Conclusie 
 
Een belangrijke conclusie die getrokken kan worden uit de beschikbare informatie uit de 

literatuur is dat het begrip links en rechts een concept is met meerdere dimensies, met 
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verschillende betekenissen voor verschillende mensen, die bovendien veranderd in de tijd. 

Dit bemoeilijkt elk onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van het concept links en rechts. 

Toch bestaat er overeenstemming op enkele punten van het concept links en rechts. Zo 

werd inzichtelijk gemaakt dat links vaak geassocieerd met het opkomen voor de belangen 

van de werkende bevolking, wordt rechts geassocieerd met een religieuze overtuiging en 

wordt rechts geassocieerd met het negatief waarderen van een multiculturele samenleving. 

Tevens is laten zien dat een gedeelte van het concept verklaard kan worden door een 

achterliggend mensbeeld, namelijk een mensbeeld dat uitgaat van het goede van de mens 

(links) of een mensbeeld dat uitgaat van het slechte van een mens (rechts). 

De moeilijkheid met het links-rechtsbegrip is dat het geen betekenis op zichzelf heeft. 

Het is niet duidelijk waarom een persoon zichzelf links of rechts noemt. Ook is het niet 

mogelijk om de opvattingen die een individu heeft te bepalen vanuit zijn links-

rechtszelfplaatsing. Voor dit onderzoek is dat echter geen grote beperking aangezien 

groepen met elkaar vergeleken worden en het dan relevant is dat er geen conclusies 

verbonden kunnen worden aan individuele kiezers. 
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4. Concepten en operationalisering begrippen 
 
In de vraagstelling komen drie begrippen naar voren die geoperationaliseerd dienen te 

worden. Dit zijn politiek-ideologische zelfperceptie, religieuze kiezers en opvattingen over 

politieke kwesties. Deze zullen achtereenvolgens behandeld worden. 

 

4.1 Operationalisering begrippen 

 
Politiek-ideologische zelfperceptie 
 
Het onderliggende concept dat hieraan ten grondslag ligt, is de vereenzelviging van een 

persoon met een bepaalde denkrichting binnen het politieke veld. Verondersteld wordt dat 

deze denkrichting bekend is onder kiezers en dat ze dus met het begrip uit de voeten 

kunnen. De richtingen die in Nederland onderscheiden worden zijn links en rechts. De 

politiek-ideologische zelfperceptie wordt gemeten door aan respondenten te vragen waar zij 

zichzelf plaatsen op een links-rechtsschaal. Deze schaal bestaat uit 10 punten en kent 

daardoor geen exact midden zodat respondenten gedwongen wordt te kiezen voor een 

positie links of rechts van het midden. De optie die het uiterst links van de schaal voorstelt is 

1, de optie die het uiterste rechts voorstelt is 10. Bij het stellen van deze vraag aan de 

respondenten wordt als toelichting gegeven: ‘Van politieke opvattingen wordt vaak gezegd 

dat zij links of rechts zijn. Wanneer u denkt aan uw eigen politieke opvattingen, waar zou u 

dan zichzelf op deze lijn plaatsen?’ Doordat respondenten deze toelichting is gegeven wordt 

verwacht dat de uitkomsten van de links-rechtszelfplaatsing in mindere mate gerelateerd zijn 

aan partijvoorkeuren of aan religie, aangezien de begrippen links en rechts in verband 

worden gebracht met politieke opvattingen.  

Over de constructvaliditeit van de links-rechtszelfplaatsing is weinig bekend. Op grond 

van de gebruikte data wordt in het onderzoek aangenomen dat de constructvaliditeit dermate 

hoog is dat er niet het gevaar is dat de meting van de links-rechtszelfplaatsing niet valide 

genoeg is. Er zijn twee zaken onderzocht om tot deze uitspraak te komen. Ten eerste zou bij 

een lage constructvaliditeit weinig mensen in staat zijn om zich op een links-rechtsschaal te 

plaatsen. Wat blijk is dat 97,5% van de respondenten zichzelf een waarde toekent op de 

links-rechtsschaal. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de optie ‘weet niet’ niet is 

aangegeven op de toonkaart zodat respondenten mogelijk eerder geneigd zijn een antwoord 

te geven al weten ze niet welk antwoord ze moeten geven. Ten tweede is gekeken naar de 

mate waarin respondenten een politiek-ideologische verandering ondergaan in een korte tijd. 

Deze verandering houdt in dat kiezers van linksgeoriënteerd verschuiven naar 

rechtsgeoriënteerde of vice-versa. Een lage construct geldigheid zal ertoe leiden dat relatief 
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veel mensen een politiek-ideologische verandering ondergaan. Een verschijnsel dat niet erg 

waarschijnlijk is. Als het percentage respondenten dat verschuift groot is dan wijst dit erop 

dat respondenten de vraag mogelijkerwijs niet begrijpen. Het percentage respondenten dat 

verschuift van links naar rechts of vice-versa blijkt 9,6 % te zijn, het overgrote deel van de 

respondenten blijft dus bij zijn politiek-ideologische geaardheid en verandert hoogstens in de 

mate waarin men links of rechts is. Van die 9,6% verschuift ongeveer de helft van links naar 

rechts (53%) en de helft van rechts naar links (47%). Op grond van deze uitkomsten wordt 

de aanname gedaan dat de constructvaliditeit hoog genoeg is om mee te kunnen werken in 

dit onderzoek. 

Een alternatief voor de links-rechtszelfplaatsing voor het meten van de politiek-

ideologische zelfperceptie is de conservatief-progressiefzelfplaatsing. Deze indeling is echter 

minder gebruikelijk dan de links-rechtszelfplaatsing, zowel in de literatuur als in het 

dagelijkse gebruik. Spruyt (2003) maakt duidelijk dat het begrip conservatisme op een 

gegeven moment slechts in negatieve zin gebruikt werd. Doordat het de begrippen 

conservatief en progressief minder herkenbaar zullen zijn dan de begrippen links en rechts 

zal de construct geldigheid waarschijnlijk kleiner zijn voor de eerst genoemde combinatie 

waarschijnlijk kleiner zijn. Daarnaast is in het NKO de vraag naar conservatief-

progressiefzelfplaatsing alleen in de tweede reeks gesteld, zodat het aantal respondenten 

waarvan data bestaat, hiervoor kleiner is.  

 
Religieuze kiezers 
 
Religieuze kiezers zijn kiezers die zichzelf tot een bepaalde religieuze gezindte of 

levensbeschouwelijke groepering rekenen. Het NKO behandelt dit in twee trappen. De eerste 

trap is de vraag of respondent zichzelf tot een religieuze gezindte of levensbeschouwelijke 

groepering rekent, de tweede trap is de vraag welke groepering of gezindte dat is. 10 van de 

1608 (0,6%) respondenten kunnen geen groepering of gezindte noemen in de tweede vraag 

(inclusief de optie ‘anders’).  

In het onderzoek wordt niet alleen gekeken naar het verschil tussen religieuze kiezers en 

niet-religieuze kiezers maar wordt ook gekeken naar de verschillen binnen de groep 

religieuzen. Hiertoe wordt onderscheid gemaakt tussen katholieken, Nederlands hervormden 

en gereformeerden. Verder zijn de verschillende kerkgenootschappen van Nederlands-

hervormden en de verschillende kerkgenootschappen van gereformeerden samengevoegd 

tot één groep Nederlands-hervormden en één groep gereformeerden. In tabel 5 is te zien 

hoeveel respondenten binnen deze dataset in de gecreëerde groepen zitten. 
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Politieke kwesties 
 
Over een aantal kwesties is respondenten gevraagd hun standpunt te geven. Deze kwesties 

zijn zaken die in de politieke arena onderwerp van discussie zijn en tevens moeten deze 

kwesties in relatie staan met de links-rechtszelfplaatsing van de respondenten. De volgende 

kwesties zijn beschikbaar in het NKO: euthanasie, inkomensverdeling, houding ten opzichte 

van asielzoekers (immigratiestandpunt) en houding ten opzichte van etnische minderheden 

(eigen cultuurstandpunt).  

Vanuit de literatuur (zie hoofdstuk 3) kan verwacht worden dat deze kwesties 

onderliggende thema’s zijn voor links-rechtszelfplaatsing. Euthanasie kwam terug bij 

Lipschits als hij rechts de betekenis geeft dat het gebaseerd is op een religieuze overtuiging. 

Verder geven Andeweg en Irwin aan dat: “De religieus-ethische dimensie blijft van groot 

belang en maakt het noodzakelijk om hem op te nemen in iedere analyse van de 

Nederlandse Politiek” (2002, p. 93). De kwestie inkomensverschillen is de klassieke 

tegenstelling tussen links en rechts, door Achterberg ook wel de klassen links-rechtsschaal 

genoemd, en moet dus meegenomen worden in het onderzoek. De kwesties immigratie en 

eigen cultuur kunnen worden geschaard onder de culture thema’s en worden door 

Achterberg (‘immigrantenproblematiek’ en ‘multiculturalisme’) genoemd als onderdeel van de 

links-rechts dimensie. Deze kwesties zijn getest op hun onderlinge correlaties. In tabel 6 zijn 

deze correlaties te vinden. Uit deze analyse blijkt dat de kwesties asielzoekers en etnische 

minderheden een dermate grote samenhang hebben (correlatie van 0,53) dat het niet zinvol 

is om beide kwesties mee te nemen in het verdere onderzoek, aangezien beide kwesties 

blijkbaar hetzelfde onderliggende concept meten. Voor de analyse wordt gebruik gemaakt 

van de kwestie asielzoekers. Deze kwestie heeft een groter effect op de links-

rechtszelfplaatsing dan de kwestie etnische minderheden1 en meet waarschijnlijk sterker de 

dimensie immigratieproblematiek aangezien bij de kwestie etnische minderheden ook wordt 

                                                 
1
 Waarden van Spearman’s Rho zijn voor de kwestie asielzoekers 0,43, 0,43, 0,38 en 0,53 en voor de kwestie 

assimilatie 0,43, 0,39, 0,34 en 0,47 voor respectievelijk gereformeerde, Nederlands-hervormde, katholieke en 

niet-religieuze kiezers.  

Tabel 5: Aantallen respondenten 

Groep N Percentage 

Gereformeerd 272 9,1% 

Nederlands-hervormd 371 12,4% 

Katholiek 787 26,4% 

Niet-religieus 1552 52,0% 

Totaal 2982 100,0% 
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gemeten in hoeverre de respondent denkt dat vreemden zich dienen aan te passen aan een 

heersende cultuur. 

 

Tabel 6: Samenhang kwesties   

Kwesties Spearman’s Rho p 

Euthanasie en inkomensverschillen 0,09 0,018 

Euthanasie en asielzoekers -0,20 0,000 

Euthanasie en etnische minderheden -0,19 0,000 

Inkomensverschillen en asielzoekers 0,01 0,015 

Inkomensverschillen en etnische minderheden 0,06 0,137 

Asielzoekers en etnische minderheden 0,53 0,000 

 
Deze kwesties omvatten niet het volledige gebied waardoor de links-rechtszelfplaatsing 

verklaard kan worden. Kwesties op het gebied van recht en orde, overheidsbestuur konden 

door de beperking van het databestand waarmee gewerkt werd niet worden meegenomen. 

De metingen zijn gedaan door respondenten te vragen hun positie aan te geven op een 

7-puntsschaal waarbij 1 en 7 twee uitersten zijn van het standpunt die men kan innemen 

voor de betreffende kwestie. De twee uitersten betreffen tegenstellingen, een standpunt links 

van het midden sluit een standpunt rechts van het midden uit. Voor de respondent is niet 

gedefinieerd welk standpunt geacht wordt te vallen onder het linkse of rechtse 

gedachtegoed. 

In onderstaande tabel is te zien tussen welke twee standpunten gekozen moet worden. 

In deze tabel is weergegeven welke uiterste van de vragen behoren tot welke politiek-

ideologische richting. Deze typering is vanuit de literatuur gemaakt en is vanuit de tabellen 2 

en 4 logisch te herleiden. Achter de uitersten staat tussen haakjes met welke waarde dit 

standpunt krijgt in de vragenlijst van het NKO. 

 
Tabel 7: Uitersten vragen over opvattingen uit NKO 2002-2003 

Kwestie Links Rechts 

Euthanasie Een arts mag altijd als een 
patiënt daartoe de wens te 
kennen geeft diens leven 
beëindigen. (7) 

Het moet verboden zijn dat 
een arts het leven van een 
patiënt op diens verzoek kan 
beëindigen. (1) 

Inkomensverdeling De verschillen in inkomen in 
ons land moeten kleiner 
worden. (7) 

De verschillen in inkomen in 
ons land moeten groter 
worden. (1) 

Asielzoekers Nederland moet meer 
asielzoekers toelaten. (1) 

Nederland moet minder 
asielzoekers toelaten. (7) 

 
De twee uitersten die voor elke kwestie bestaan corresponderen met een links-

rechtstypering die in de literatuur wordt aangehouden. Verwacht wordt dat deze typering niet 

alleen kenbaar is voor ‘experts’ maar dat deze ook herkend wordt door de respondenten. Er 

wordt dus een zodanige samenhang verwacht tussen de kwesties en de links-
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rechtszelfplaatsing dat een positie die als rechts getypeerd wordt in een concrete kwestie op 

eenzelfde manier samenhangt met de links-rechtszelfplaatsing.  

 

4.2 Hercodering waarden gemiddelde scores 
 
Ten behoeve van de overzichtelijkheid zijn alle uitkomsten van de variabelen gehercodeerd, 

zodanig dat een positie links van het midden overeenkomt met een negatieve waarde en een 

positie rechts van het midden met positieve waarde. De schaal is dus gewijzigd in een schaal 

die loopt van -4,5 tot 4,5 (voorheen 1 – 10). 

Hetzelfde is gedaan voor de variabele ‘ opvattingen’ waarbij vier opvattingen gemeten 

zijn. Ook voor de waarden geldt dat een positieve uitkomst overeenkomt met een ‘rechts’ 

standpunt en een negatieve uitkomst met een ‘links’ standpunt. De schaal is dus gewijzigd 

van 1 tot 7 naar een schaal die loopt van -3 tot 3.  

Deze hercodering verandert uiteraard niets aan de betekenis van de uitkomsten maar 

geeft een op het oog makkelijker te interpreteren uitkomst van de cijfers. Na de hercodering 

is direct herkenbaar of een groep respondenten zich links of rechts van het midden begeeft 

en ook hoever van het midden een groep zich begeeft.  
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5. Resultaten 
 
In dit hoofdstuk worden de analyses gepresenteerd. Achtereenvolgens worden in vier 

paragrafen de analyses die nodig zijn voor de beantwoording van de onderzoeksvragen 

behandeld. Elke paragraaf correspondeert dus met een onderzoeksvraag. Om de eerste 

onderzoeksvraag en een gedeelte van de tweede onderzoeksvraag te beantwoorden worden 

gemiddelden met elkaar vergeleken. Op deze gemiddelden zijn t-toetsen uitgevoerd om te 

bepalen of de gevonden verschillen significant zijn voor de groepen die in dit onderzoek 

onderscheiden worden. De uitkomsten van deze toetsen zijn te zien in bijlage 2. In het 

verslag zijn in te tabellen de waarden van de gemiddelden te zien, de frequentietabellen en 

het totaal aantal respondenten. Verder wordt apart vermeld wanneer een bepaald verschil 

niet significant is. 

5.1 Politiek-ideologische zelfperceptie 
 
Om antwoord te geven op de eerste onderzoeksvraag: ‘Wat is de politiek-ideologische 

zelfperceptie van religieuze kiezers en van niet-religieuze kiezers en in hoeverre verschillen 

deze van elkaar?’ zijn twee zaken onderzocht. Ten eerste is gekeken naar de gemiddelde 

scores van de links-rechtszelfplaatsing van religieuze kiezers en niet-religieuze kiezers om te 

onderzoeken hoe groot deze verschillen zijn. Daarnaast is binnen de groep religieuzen 

onderzocht of er verschillen zijn tussen gereformeerden, Nederlands-hervormden en 

katholieken en er is gekeken hoe groot deze verschillen zijn. 

In tabel 8 is te zien dat religieuze kiezers zich gemiddeld rechtser plaatsen op een links-

rechtsschaal dan niet-religieuze kiezers. De groep religieuze kiezers plaatst zich rechts van 

het midden terwijl de groep niet-religieuzen zich links van het midden plaatst. Binnen de 

groep religieuzen is te zien dat gereformeerden zich rechtser plaatsen dan Nederlands-

hervormden en katholieken. Deze laatste twee groepen onderscheiden zich niet significant 

van elkaar. De bevindingen komen overeen met wat in andere onderzoeken al duidelijk is 

geworden, namelijk dat religieuze kiezers zichzelf rechtser plaatsen en dat gereformeerden 

zichzelf nog rechtser plaatsen dan leden van andere kerkgenootschappen. 
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Tabel 8: Gemiddelde scores links-rechtszelfplaatsing   

Groepen 
Gemiddelde 
score 

Zeer 
links 

Gem. 
links 

Gem. 
rechts 

Zeer 
rechts N 

Religieuzen 0,34 14% 30% 33% 23% 1121 

Niet-religieuzen -0,70 34% 30% 21% 16% 1552 

       

Binnen religie       

Gereformeerd 0,87 7% 28% 34% 30% 216 

Nederlands-hervormd 0,16 18% 29% 29% 24% 285 

Katholiek 0,24 15% 31% 34% 20% 620 

 

Tevens is onderzocht of er een relatie is tussen linksrechtszelfplaatsing en kerkgang. 

Mogelijk heeft de mate van kerkgang invloed op de links-rechtszelfplaatsing. De 

veronderstelling is dan dat naarmate men vaker naar de kerk gaat, men gemiddeld rechtser 

zal zijn. Hiertoe is de relatie tussen de frequentie van de kerkgang en links-

rechtszelfplaatsing onderzocht. Hieruit is gebleken dat voor katholieke kiezers een dergelijk 

verband bestaat en voor alle religieuze kiezers tezamen. Dit gaat echter om een zeer zwak 

verband (katholieke kiezers: correlatie: -0,127, met p=0,030; totaal religieuze kiezers: 

correlatie: -0,105, met p=0,017). Daarom is besloten om de frequentie van kerkbezoek buiten 

beschouwing te laten. Een volledig overzicht van de relaties tussen kerkgang en links-

rechtszelfplaatsing is te vinden in bijlage 3.  

 

5.2. Opvattingen concrete politieke kwesties 
 
Ter beantwoording van de tweede onderzoeksvraag: ‘Wat zijn de opvattingen over concrete 

politieke kwesties, die samenhangen met politiek-ideologische zelfperceptie, van religieuze 

kiezers en van niet-religieuze kiezers en in hoeverre verschillen deze van elkaar?’ zijn de 

vier eerder besproken concrete politieke kwesties onderzocht op de gemiddelde waarden 

van de vier groepen. Deze gemiddelde waarden geven aan op wat voor manier een groep 

gemiddeld aankijkt tegen bepaalde politieke kwesties. Als gesproken wordt over ‘ rechtser’ of 

‘ linkser’ dan betekent dit dat een groep een standpunt heeft dat, ten opzichte van de andere 

groep, rechts of links daarvan ligt. Kortom, het zegt niets over de opvattingen zelf maar 

alleen over hoe de opvattingen van een bepaalde groep zijn ten opzichte van een andere 

groep. Hieronder zullen de resultaten besproken worden die zijn gevonden. De samenhang 

die in de onderzoeksvraag naar voren komt is aanwezig, dit blijkt uit de analyse van de data 

die gebruikt is voor de beantwoording van de derde onderzoeksvraag. Kortom, voor de 

tweede onderzoeksvraag kunnen we uitgaan van de samenhang tussen de opvattingen over 

de verschillende kwesties en de links-rechtszelfplaatsing. 
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Opvattingen euthanasie 

In overeenstemming met de verwachtingen is de groep religieuze kiezers wat betreft het 

euthanasiestandpunt rechtser dan niet-religieuze kiezers. Toch plaatst de groep religieuzen 

zich links van het midden. Dit betekent dat beide groepen het standpunt aanhouden dat een 

arts altijd het leven van een patiënt mag beëindigen als de patiënt daartoe de wens te 

kennen geeft. Niet-religieuze kiezers zijn eerder geneigd dit te zeggen dan religieuze kiezers.  

Kijken we naar de verdeling binnen de groep religieuzen dan is te zien dat 

gereformeerden een standpunt hebben dat wel rechts van het midden staat, in tegenstelling 

tot alle andere groepen. Voorts bevinden katholieken zich nog verder van het midden dan 

Nederlands-hervormden. Alle groepen onderscheiden zich significant van elkaar2. Tevens is 

het verschil tussen de gemiddelden van de twee uiterste groepen (gereformeerde en niet-

religieuze kiezers) veel groter dan bij de andere kwesties, dit verschil is voor het 

euthanasiestandpunt 2,17. Ook binnen de groep religieuzen is nergens een zodanige groot 

verschil te zien. Dit grote verschil betekent dat er op dit punt een groter verschil van mening 

is tussen de verschillende groepen. 

 

 

Tabel 9: Gemiddelde scores standpunt euthanasie    

Groepen 
Gemiddelde 
score 

Zeer 
links 

Gem. 
links Centrum 

Gem. 
rechts 

Zeer 
rechts N 

Religieuzen -0,68 38% 23% 17% 7% 16% 1145 

Niet-religieuzen -1,71 64% 21% 9% 3% 3% 1244 

        

Binnen religie        

Gereformeerd 0,46 20% 16% 15% 10% 40% 219 

Nederlands-hervormd -0,56 35% 24% 14% 8% 18% 292 

Katholiek -1,13 45% 25% 18% 5% 7% 634 

 

 

                                                 
2
 Volledig overzicht van de significantietoetsen in bijlage 2 
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Opvattingen inkomensverschillen 

Religieuze kiezers zijn op het gebied van inkomensverdeling enigszins rechtser dan niet-

religieuze kiezers. Ook bij de opvattingen over inkomensverdeling geldt dat zowel religieuze 

kiezers als niet-religieuze kiezers zich links van het midden begeven. Beide groepen hebben 

derhalve de opvatting dat inkomensverschillen in ons land kleiner moeten worden. 

Religieuze kiezers hebben dat idee sterker dan niet-religieuze kiezers. Binnen de groep 

religieuze kiezers zijn er geen significante verschillen waar te nemen tussen de 

kerkgenootschappen. 

 

Tabel 10: Gemiddelde scores standpunt inkomensverschillen   

Groepen 
Gemiddelde 
score 

Zeer 
links 

Gem. 
links Centrum 

Gem. 
rechts 

Zeer 
rechts N 

Religieuzen -0,79 29% 27% 32% 8% 4% 1147 

Niet-religieuzen -1,00 36% 27% 26% 7% 4% 1244 

        

Binnen religie        

Gereformeerd -0,73 25% 34% 30% 6% 6% 220 

Nederlands-hervormd -0,83 33% 22% 31% 11% 3% 294 

Katholiek -0,79 28% 26% 34% 8% 4% 633 

 
 

Opvattingen toelaten asielzoekers 

Op het gebied van de kwestie toelaten asielzoekers zijn religieuze kiezers rechtser dan niet-

religieuze kiezers. Religieuze kiezers neigen dus sterker naar het zoveel mogelijk 

terugsturen van asielzoekers dan niet-religieuze kiezers. Anders dan de opvattingen over 

euthanasie en inkomensverschillen zien we hier een tendentie rechts van het centrum voor 

alle groepen kiezers. Binnen de groep religieuzen zijn katholieken nog iets rechtser dan 

gereformeerden en Nederlands-hervormden. Deze laatste twee groepen verschillen niet 

significant van elkaar. 

 

Tabel 11: Gemiddelde scores standpunt toelaten asielzoekers   

Groepen 
Gemiddelde 
score 

Zeer 
links 

Gem. 
links Centrum 

Gem. 
rechts 

Zeer 
rechts N 

Religieuzen 0,64 6% 12% 29% 25% 27% 1148 

Niet-religieuzen 0,38 12% 15% 29% 18% 26% 1244 

        

Binnen religie        

Gereformeerd 0,49 7% 14% 31% 28% 21% 220 

Nederlands-hervormd 0,45 9% 16% 30% 18% 27% 292 

Katholiek 0,77 5% 10% 29% 28% 30% 636 
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Samenvatting resultaten eerste en tweede onderzoeksvraag 

Het beeld dat de analyses laten zien die uitgevoerd zijn ter beantwoording van de eerste en 

de tweede onderzoeksvraag is ten eerste dat religieuze kiezers zichzelf rechtser plaatsen op 

een links-rechtsschaal dan niet-religieuze kiezers en ten tweede dat op alle concrete 

kwesties, religieuze kiezers rechtsere standpunten hebben dan niet-religieuze kiezers. Het 

lijkt dus zo te zijn dat religieuze kiezers zichzelf terecht rechtser plaatsen op de links-

rechtsschaal in die zin dat hun plaatsing overeenkomt met hun standpunten. Als wordt 

gekeken naar de onderscheidende groepen binnen religie is er niet een duidelijk beeld waar 

te nemen. Gereformeerden plaatsen zich wel duidelijk rechtser dan Nederlands-hervormden 

en katholieken maar deze plaatsing komt slechts gedeeltelijk overeen met de concrete 

kwesties, waar niet een duidelijk beeld te zien is dat Gereformeerden ook daadwerkelijk 

rechtser zijn. 

 
 

5.3 Verband opvattingen concrete kwesties en links-rechtszelfplaatsing  

 
Om de derde onderzoeksvraag: ‘Wat is de relatie tussen politiek-ideologische zelfperceptie 

en opvattingen over concrete politieke kwesties voor religieuze en niet-religieuze kiezers?’  

te beantwoorden zijn de resultaten die als antwoord gevonden waren op de eerste en 

tweede onderzoeksvraag met elkaar in verband gebracht en worden de correlaties 

onderzocht. Het gaat dus om een verband tussen de links-rechtszelfplaatsing en de 

positionering op de schalen van de concrete kwesties. Deze verbanden zijn voor elke groep 

onderzocht. 

Deze verbanden zijn in kaart gebracht door de verschillende waarden van de 

Spearmancorrelatiecoëfficient te berekenen. De Spearmancorrelatiecoëfficient kan gebruikt 

worden als de variabelen minimaal ordinaal zijn, wat in dit onderzoek het geval is. De 

uitkomst van de Spearmancorrelatiecoëfficient is een getal tussen -1 en 1, waarbij een 

uitkomst van 1 of -1 aangeeft dat er een dermate sterk verband bestaat tussen beide 

variabelen dat de afhankelijke variabele volledig wordt verklaard door de onafhankelijke 

variabele. Een waarde van 0 geeft aan dat er geen verband is. Met deze waarden wordt dus 

inzichtelijk gemaakt in hoeverre de links-rechtszelfplaatsing wordt bepaald door de positie 

die ingenomen wordt op een concrete kwestie. Doordat de standpunten zo zijn gehercodeerd 

dat een rechtse opvatting correspondeert met een positieve waarde, is de verwachting dat er 

enkel positieve correlaties gevonden zullen worden. Verder is de verwachting dat er geen 

waarde van Spearman’s Rho gevonden zal worden die dicht bij 1 ligt, aangezien de 
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afhankelijke variabele verklaard wordt door meerdere factoren en de afhankelijke variabele 

niet volledig verklaard wordt door de onderzochte variabelen. 

 
 

Resultaten 

In tabel 12 zijn de gevonden waarden van Spearman’s Rho te zien die bij de analyse zijn 

verkregen. Een volledig overzicht van deze waarden, inclusief significantietoetsen is te zien 

in bijlage 4. Een aantal zaken zijn interessant om besproken te worden. Zoals reeds gezegd 

staat de kwestie toelaten asielzoekers in verband met assimilatie van minderheden. Het is 

niet verwonderlijk dat de resultaten voor deze beide kwesties niet veel van elkaar verschillen. 

Ten eerste valt het op dat opvattingen wat betreft euthanasie alleen bij gereformeerden 

invloed hebben op de links-rechtszelfplaatsing. Mogelijk vindt dit zijn oorzaak in het gegeven 

dat de SGP en de ChristenUnie, beide partijen met een gereformeerde achtergrond, een 

gereformeerde grondslag en gereformeerde leden, zich beide actief hebben verzet tegen 

euthanasie en abortus. Bij de standpunten van de ChristenUnie is te lezen dat ‘De recente 

legalisering van euthanasie en de sinds jaar en dag de facto vrije abortuswetgeving zijn dan 

ook zeer ernstige ontwikkelingen. Beide wetten moeten worden ingetrokken.’ Dit standpunt 

verschilt van een partij als het CDA, die gesteund wordt door voornamelijk hervormden en 

katholieken, die zich niet heeft verzet tegen euthanasie als zodanig maar het 

euthanasievoorstel slechts wilde nuanceren3. De katholieke, Nederlands-hervormde en niet-

religieuze kiezers zien dit waarschijnlijk als een onderwerp dat min of meer is afgehandeld in 

de politiek en valt dus niet binnen het domein van relevante politieke kwesties die invloed 

hebben op de denkrichting (links-rechtszelfplaatsing) die men heeft. 

Ten tweede blijkt dat een tegenovergesteld beeld bestaat als gekeken wordt naar de 

invloed van het standpunt wat betreft inkomensverschillen. Deze heeft voor Gereformeerde 

kiezers geen invloed op de links-rechtszelfplaatsing maar voor Nederlands-hervormde, 

katholieke en niet-religieuze kiezers wel. Deze kwestie is tevens het minst bepalend voor de 

links-rechtszelfplaatsing voor alle groepen, hoewel de verschillen in waardes van 

Spearman’s Rho niet erg groot zijn voor de verschillende kwesties. 

Ten derde is te zien dat de opvattingen over het terugsturen van asielzoekers de 

grootste invloed heeft op de links-rechtszelfplaatsing. Dit komt overeen met wat in de 

literatuur beschreven wordt, namelijk dat links en rechts steeds meer samenhangt met 

culturele waarden en steeds minder met sociaal-economische waarden. 

 
 
 
 

                                                 
3
 http://www.nieuwsbank.nl/inp/1999/08/0811F020.htm 
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Tabel 12: Correlaties kwesties met links-rechtszelfplaatsing 

Kwestie Geref. Ned. Herv. Kath. Niet-religieus 

Euthanasie 0,35 - - - 

Inkomensverschillen - 0,37 0,29 0,46 

Asielzoekers 0,43 0,43 0,38 0,53 

 

5.4. Verband religiositeit en links-rechtszelfplaatsing 
 
De laatste onderzoeksvraag waarvoor de data is geanalyseerd, is de vraag: ‘Is er een relatie 

aanwezig tussen religiositeit van kiezers en links-rechtszelfplaatsing, als de opvattingen van 

religieuze en niet-religieuze kiezers constant wordt gehouden?’ Mogelijk plaatsen religieuze 

kiezers zich rechtser op een links-rechtsschaal omdat ze religieus zijn, ongeacht de 

opvattingen die ze erop nahouden. In het geval van een individuele respondent is het 

mogelijk dat hij overwegend linkse opvattingen heeft en bijvoorbeeld voor meer 

inkomensverdeling is en het toelaten van meer asielzoekers steunt en zichzelf toch rechts 

van het midden op de links-rechtsschaal plaatst. Hiermee geeft hij dan aan dat hij voor 

christelijke politiek is of een christelijke partij steunt. Deze manier van redeneren sluit aan bij 

de eerder genoemde kenmerking van christelijke partijen met de term klein-rechts. 

Bij deze onderzoeksvraag wordt er gekeken naar de directe relatie tussen religiositeit 

van een kiezer en zijn links-rechtszelfplaatsing en wordt de invloed van de interveniërende 

variabele ‘opvattingen’ buiten beschouwing gelaten. Om deze vraag goed te kunnen 

beantwoorden is het nodig om de analyse te houden onder constanthouding van de 

variabele ‘opvattingen’. Deze constanthouding is gesimuleerd door het totaal van resultaten 

van de opvattingen bij de concrete kwesties bij elkaar op te tellen. Hierdoor wordt inzichtelijk 

in welke mate een respondent linkse opvattingen heeft als gekeken wordt naar het totaal aan 

opvattingen. 

De opvattingen die bij elkaar zijn opgeteld zijn ‘inkomensverdeling’ en ‘asielzoekers’. 

Euthanasie is niet meegenomen omdat dat alleen voor gereformeerde kiezers een rol speelt 

in de links-rechtszelfplaatsing. Doordat voor elke respondent twee waarden zijn opgeteld 

ontstaat er een schaal die loopt van -6 tot 6. Een enkele opvatting kon immers de uitersten -3 

en 3 bereiken. Vervolgens zijn er vijf groepen gemaakt waarin een respondent geplaatst kan 

worden op grond van die score. Dit zijn de groepen zeer links, gematigd links, centrum, 

gematigd rechts en zeer rechts. Deze groepen zijn gevormd op basis van de score maar ook 

basis van het aantal respondenten dat een bepaalde score heeft behaald aangezien extreme 

scores weinig voorkomen. In de groep zeer links vallen respondenten die een score hebben 

behaald die loopt van -6 tot -3, gematigd links van -2 tot -1, centrum 0, gematigd rechts van 1 

tot 2 en zeer rechts van 3 tot 6. 
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Resultaten 

Wanneer de verwachtingen overeenkomen met de werkelijkheid zouden we een beeld 

moeten zien waarbij de links-rechtszelfplaatsing voor religieuze kiezers altijd rechtser (hoger) 

zal liggen dan die van niet-religieuze kiezers, voor kiezers met dezelfde opvattingen. Uit de 

analyse blijkt dat dit inderdaad het geval is. Dit is in beeld gebracht in figuur 3. Hier is te zien 

dat voor bijna alle gegroepeerde opvattingen (zeer links, links, etc.) geldt dat de gemiddelde 

links-rechtszelfplaatsing rechtser (hoger) ligt voor religieuze kiezers dan voor niet-religieuze 

kiezers. Deze verschillen zijn 1,20 voor de groep ‘zeer links’, 0,92 voor de groep ‘gematigd 

links’, 0,99 voor de groep ‘centrum’, 0,46 voor de groep ‘gematigd rechts’ en 0,12 voor de 

groep ‘zeer rechts’. De waargenomen verschillen is voor de categorie ‘zeer rechts’ niet 

significant, voor de overige categorieën wel op het niveau p<0,000. De volledige waarden 

zijn te vinden in bijlage 5.1. Dit beeld werd al vermoed op grond van de uitkomsten die 

gevonden werden bij de berekening van de waarden van Spearman’s Rho. Hier was te zien 

dat voor de groep niet-religieuze kiezers de waarden van Spearman’s Rho voor alle kwesties 

hoger lagen dan die voor de verschillende groepen religieuzen. Dit betekent dat er een 

andere variabele is die invloed heeft op de links-rechtszelfplaatsing van religieuzen, 

waardoor de invloed van de gemeten variabelen kleiner zijn. Naar blijkt uit deze analyse 

verklaart de variabele religiositeit een gedeelte van dit verschil. 
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Figuur 3: Links-rechtszelfplaatsing binnen opvattingen categorieën 
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In figuur 4 is te zien wat de verschillen zijn tussen de onderscheiden groepen religieuze 

kiezers. Deze verschillen blijken grotendeels niet significant verschillend te zijn. Alleen in 

de categorieën ‘gematigd links’ en ‘centrum’ verschilt de groep gereformeerde kiezers 

significant van de groepen Nederlands-hervormde en katholieke kiezers. Er is echter 

geen duidelijk verschil te vinden tussen een van de groepen over de hele lijn. De 

volledige waarden  van de verschillende t-toetsen om de verschillen te testen tussen de 

onderscheidende groepen religieuze kiezers zijn te vinden in bijlage 5.2. 
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Figuur 4: Links-rechtszelfplaatsing binnen opvattingen categorieën  
 
 
 

5.5. Verband variabelen en links-rechtszelfplaatsing: regressie-analyse 
 
Naast de bivariate analyse, zoals deze gepresenteerd is in de paragrafen 5.3 en 5.4, is er 

een multivariate analyse uitgevoerd. Hiertoe is gebruik gemaakt van meervoudige regressie. 

Hiermee is een overzicht verkregen van datgene wat in de paragrafen 5.3 en 5.4 al te zien 

was, namelijk de verbanden tussen de opvattingen over de verschillende kwesties en links-

rechtszelfplaatsing. Het voordeel van regressie is dat niet alleen inzichtelijk wordt gemaakt in 
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welke mate twee variabelen samenhangen maar ook wat het effect is van de onafhankelijke 

variabele op de afhankelijke variabele. Deze regressie is uitgevoerd voor alle onafhankelijke 

variabelen die in dit onderzoek aan bod zijn gekomen, inclusief religiositeit, die als 

dummyvariabele is meegenomen. De regressie is toegepast op alle respondenten 

(‘algemeen’), waarbij de variabele religiositeit is meegenomen, en op de onderscheidende 

religieuze groeperingen. In tabel 13 is te zien wat de uitkomsten zijn van deze meervoudige 

regressie. In bijlage 6 is te vinden wat de verschillende significantieniveaus zijn voor de 

verschillende coëfficiënten.  

 
Tabel 13: Meervoudige regressie: verklaarde variantie, constante en coëfficiënten 

Groep R² Constante Religiositeit Euthanasie Inkomen Asielzoekers 

Algemeen 0,35 -0,26 0,65 0,13 0,43 0,61 

Niet-religieus 0,36 -0,44 n.v.t. - * 0,49 0,63 

Gereformeerd 0,34 0,49 n.v.t. 0,32 - * 0,68 

Ned.-herv. 0,27 0,33 n.v.t. - * 0,46 0,53 

Katholiek 0,21 0,27 n.v.t. 0,10 0,39 0,53 

* Waarden p > 0,05 voor gevonden coëfficiënt 

 
Het beeld dat te zien is in tabel 13 is grotendeels hetzelfde als al gevonden was bij de 

analyse van de correlaties tussen links-rechtszelfplaatsing en opvattingen over kwesties (zie 

tabel 12). Opvallend verschil is dat bij de meervoudige regressie euthanasie wel invloed lijkt 

te hebben op de links-rechtszelfplaatsing voor katholieke kiezers terwijl bij de bivariate 

analyse een dergelijk effect niet werd gevonden. Aangezien met de bivariate analyse 

‘veiligere’ aannames zijn gedaan wat betreft het meetniveau, wordt ervan uit gegaan dat voor 

katholieke kiezers een dergelijk effect er niet is. 

Als gekeken wordt naar de verklaarde variantie is te zien dat voor katholieke kiezers de 

links-rechtszelfplaatsing het minst verklaard kan worden door de drie onderzochte kwesties. 

Bij niet-religieuze kiezers is de verklaarde variantie het grootst maar dat wordt mogelijk 

veroorzaakt doordat voor deze kiezers religiositeit geen invloed heeft, in tegenstelling tot 

religieuze kiezers. 
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6. Conclusie 
 
Aan de hand van de resultaten van de analyses gepresenteerd in hoofdstuk 5 kunnen de vier 

onderzoeksvragen beantwoord worden. Dit zal in dit hoofdstuk gedaan worden. Hier worden 

in meer algemene termen de onderzoeksvragen beantwoord aangezien in hoofdstuk 5 de 

exacte gegevens te vinden zijn. 

 

6.1 Beantwoording onderzoeksvragen 
 
Wat is de politiek-ideologische zelfperceptie van religieuze kiezers en van niet-religieuze 

kiezers en in hoeverre verschillen deze van elkaar? 

Het antwoord op deze onderzoeksvraag is weergegeven door het gemiddelde van de links-

rechtszelfplaatsing te analyseren. Het is gebleken dat religieuze kiezers zichzelf rechtser 

plaatsen op een links-rechtsschaal dan niet religieuze kiezers en dat de politiek-ideologische 

zelfperceptie, gemeten door de links-rechtszelfplaatsing, van elkaar verschilt (zie tabel 8). 

Religieuze kiezers plaatsen zich rechts van het midden en niet-religieuzen plaatsen zich links 

van het midden. 

Binnen de groep religieuze kiezers is zichtbaar dat gereformeerde kiezers zichzelf 

rechtser plaatsen dan Nederlands-hervormden en katholieken. Niettemin staan deze twee 

laatste groepen nog steeds rechts van de niet-religieuze kiezers. 

 

Wat zijn de opvattingen over concrete politieke kwesties, die samenhangen met politiek-

ideologische zelfperceptie, van religieuze kiezers en van niet-religieuze kiezers en in 

hoeverre verschillen deze van elkaar? 

Binnen alle onderzochte concrete politieke kwesties is gebleken dat religieuze kiezers 

standpunten hebben die zich kenmerken als relatief rechtser dan de standpunten die niet-

religieuze kiezers hebben. Een algemeen antwoord op de onderzoeksvraag is dat religieuze 

kiezers rechtsere standpunten hebben dan niet-religieuze kiezers Binnen de groep 

religieuzen is er geen duidelijk verband te vinden tussen de kerkgenootschappen waar men 

toe behoort en de opvattingen voor concrete politieke kwesties. 

 

Wat is de relatie tussen politiek-ideologische zelfperceptie en opvattingen over concrete 

politieke kwesties voor religieuzen en niet-religieuzen? 

Voor de meeste onderzochte kwesties geld dat deze een positief verband hebben met links-

rechtszelfplaatsing. Dit wil zeggen dat naar mate een kiezer meer rechtse opvattingen heeft 

in vergelijking met een andere kiezer, dat de kans groter is dat deze kiezer met rechtse 
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standpunten zichzelf ook rechtser plaatst op een links-rechtsschaal. Evenwel waren de 

gevonden waarden waarmee de relatie is gemeten niet erg groot, wat betekent dat er een 

zwak verband zit tussen een enkele opvatting en links-rechtszelfplaatsing.  

 

Is er een relatie aanwezig tussen religiositeit en de links-rechtszelfplaatsing, als de 

opvattingen van religieuze en niet-religieuze kiezers constant wordt gehouden? 

Deze vraag lijkt, onder voorbehoud, positief beantwoord te kunnen worden. Religieuze 

kiezers plaatsen zich rechtser op een links-rechtsschaal in vergelijking met niet-religieuze 

kiezers die dezelfde standpunten innemen in politieke kwesties. Dit betekent dat naast het 

directe effect van opvattingen over concrete politieke kwesties op links-rechtszelfplaatsing, 

nog een andere variabele invloed heeft, namelijk of men behoort tot een religieuze 

groepering. 

 

De antwoorden op de onderzoeksvragen kunnen zichtbaar worden gemaakt in het model 

(figuur 5) dat aan het begin werd gepresenteerd.  

 

 
 

Religiositeit kiezer Links-rechtszelfplaatsing

Opvattingen  

+

+

+

 

Figuur 5: Finaal model 

 

 

6.2 Samenvatting 
 
Aan het begin van het onderzoek stond de vraag welke variabelen invloed hebben op de 

links-rechtszelfplaatsing van religieuze kiezers. Een model werd gepresenteerd waarin de 

variabelen te vinden waren die invloed zouden hebben op links-rechtszelfplaatsing van 

religieuze kiezers. Er was reeds bekend dat religieuze kiezers zich zelf rechtser plaatsen op 

deze schaal dan niet-religieuze kiezers. Met dit onderzoek is een poging gedaan om in kaart 

te brengen welke variabelen deze plaatsing beïnvloeden.  
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Gebleken is dat religieuze kiezers opvattingen hebben op de gebieden 

inkomensverdeling, toelaten asielzoekers en euthanasie die rechtser zijn dan de opvattingen 

van niet-religieuze kiezers. Bovendien bleek dat deze opvattingen invloed hebben op de 

links-rechtszelfplaatsing en kan daaruit geconcludeerd worden dat de opvattingen van 

religieuze kiezers ervoor zorgen dat zij zichzelf rechtser plaatsen op een links-rechtsschaal 

in vergelijking met niet-religieuze kiezers. Daarnaast is gebleken dat religieuze kiezers op 

grond van het behoren tot een religie zichzelf rechtser plaatsen op een links-rechtsschaal. 

Er zijn twee oorzaken gevonden die beide een positief effect hebben op de links-

rechtszelfplaatsing van religieuze kiezers. In bovenstaand model, dat ook aan het begin van 

dit verslag te vinden is, zijn de effecten weergegeven. 
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7. Discussie 
 
Dit onderzoek kent enige beperkingen wat betreft de houdbaarheid van de antwoorden op de 

onderzoeksvragen. Er is gewerkt met een bestaand databestand waardoor niet altijd de 

gewenste metingen gedaan konden worden. In deze paragraaf worden deze beperkingen 

besproken om zo de onderzoeksresultaten te nuanceren waar nodig is. Tevens kunnen in 

deze nuanceringen voorstellen worden gezien voor een verbeterd onderzoek waarmee 

betrouwbaardere antwoorden gevonden zouden kunnen worden. 

 

Meting religiositeit  

De religiositeit van kiezers is gemeten door te vragen tot welke kerk de respondent zichzelf 

rekent. Het is echter zeer de vraag of de toerekening tot een bepaald kerkgenootschap de 

verklarende variabele is. Als wordt aangenomen dat er een intrinsieke relatie bestaat tussen 

religiositeit en links-rechtszelfplaatsing en dit onderzocht wordt dan zou dit op een andere 

manier gemeten worden. Een voorbeeld voor een juiste meting is te vinden in een onderzoek 

van Huber (1997) voor de meting van de relatie tussen conservatisme en religiositeit. In zijn 

onderzoek wordt een onderscheid gemaakt tussen kerkelijke betrokkenheid en christelijke 

levensbeschouwing voor de meting van religiositeit. Het eerste kan gezien worden als de 

sociale component, welke ook gebruikt is in dit onderzoek, en de tweede als de 

geloofscomponent. Als de gevonden relatie tussen religiositeit en links-rechtszelfplaatsing 

voortkomt uit de aard van religie dan is de mate waarin een kiezer een christelijke 

levensbeschouwing heeft een beter instrument dan zijn kerkelijke betrokkenheid. 

 

Weinig opvattingen 

Er zijn meer politieke kwesties die, voor zover bekend, invloed hebben op de links-

rechtszelfplaatsing dan de in dit onderzoek gebruikte kwesties. Hierdoor is de links-

rechtszelfplaatsing in mindere mate verklaard dan mogelijk is. Deze kwesties, die in de 

literatuur te vinden zijn, zijn: recht en orde, vrede en waardering voor traditionele normen en 

waarden. Bovendien is het denkbaar dat er meer kwesties zijn die invloed hebben op de 

links-rechtszelfplaatsing die nog niet eerder onderzocht zijn en dus niet in de literatuur te 

vinden zijn. Voor de volledigheid van het onderzoek zou het dus nodig zijn om eerst alle 

relevante kwesties in kaart brengen en vervolgens al deze kwesties te betrekken in het 

onderzoek. Echter, de opvattingen die in dit onderzoek zijn gebruikt zijn een wezenlijk 

onderdeel van het links-rechtsbegrip en de correlaties waren zo groot dat de antwoorden op 

de onderzoeksvragen een goed beeld geven van de realiteit.  
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Enkelvoudige meting opvattingen 

Naast dat niet alle opvattingen die links-rechtsplaatsing bepalen meegenomen zijn, is elke 

opvatting die wel is meegenomen in de analyse op maar één aspect gemeten. Dit terwijl het 

gemeten concept bestaat uit meerdere aspecten. Betrouwbaardere resultaten zullen behaald 

worden als gebruik wordt van meerdere indicatoren voor hetzelfde begrip. Zo is het sociaal-

economische aspect van het links-rechtsbegrip in dit onderzoek slechts gemeten met enkel 

het verdelingsvraagstuk als meting. Toch dekken de stellingen waarvan gebruik is gemaakt 

voor de meting een groot deel van de lading van het concept en zijn de resultaten derhalve 

wel relevant. 

 

Normaliteit variabelen 

Het gemiddelde is geschikt als maat om groepen te vergelijken als de opvattingen binnen 

elke groep normaal verdeeld zijn. Als deze opvattingen niet normaal verdeeld zijn is het 

mogelijk dat een kleine groep met extreme opvattingen een grote invloed op het gemiddelde 

uitoefenen waardoor het gemiddelde niet meer een representatieve maat is voor de 

opvatting binnen de groep. Om te controleren of dit het geval is, is steeds een Kolmogorov-

Smirnov toets uitgevoerd bij het berekende gemiddelde. Uit deze toetsen is gebleken dat 

geen van de variabelen een normale verdeling kent. Een volledig overzicht van de 

Kolmogorov-Smirnov toetsen is te vinden in bijlage 7. Bij het bekijken van de 

frequentietabellen van de variabelen blijkt echter dat deze niet-normaliteit voornamelijk 

veroorzaakt wordt door de gelijkmatig rondom het centrum en niet door extreme uitschieters 

aan de randen. De met behulp van de Kolmogorov-Smirnov Z bewezen niet-normaliteit hoeft 

niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat het gemiddelde geen geschikte maar is om groepen 

te vergelijken. 
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Bijlage 1: Meting tijdseffecten 
 
Significantietoetsen ter toetsing van de verschillen tussen de gemiddelde scores van 2002 

en 2003 op stellingen uit het NKO.  

 

Variabele Gemiddelde score T-toets Sign. 

Links-rechtszelfplaatsing (2002) -0,15 2,878 0,004 

Links-rechtszelfplaatsing (2003) -0,32   

Opvatting euthanasie (2002) 1,07 -3,276 0,001 

Opvatting euthanasie (2003) 1,23   

Opvatting inkomensverschillen (2002) 1,92 0,769 0,442 

Opvatting inkomensverschillen (2003) 1,89   

Opvatting toelaten asielzoekers (2002) 1,51 1,249 0,212 

Opvatting toelaten asielzoekers (2003) 1,46     

 



 

 
 

 

 

Bijlage 2: T-toetsen vergelijking variabelen 
 
In vijf achtereenvolgende tabellen zijn hieronder de gemiddelde scores van de berekende 

variabelen, de bijbehorende N en de significantietoetsen te vinden. De significantietoetsen 

zijn per variabele drie keer uitgevoerd: ter toetsing van het verschil tussen de gemiddelden 

van religieuze kiezers en niet-religieuze kiezers, ter toetsing van het verschil tussen 

religieuze groeperingen onderling en ter toetsing van het verschil tussen een religieuze 

groepering en niet-religieuze kiezers. De volgende afkortingen zijn in de tabellen te vinden: 

GER (gereformeerd), NH (Nederlands-hervormd), RK (katholiek) en N-R (niet-religieus). 

 

 
Links-rechtszelfplaatsing   

Groepen Gemiddelde score N 

Religieuzen 0,235 1259 

Niet-religieuzen -0,704 1223 

   

Binnen religie   

Gereformeerd 0,866 216 

Nederlands-hervormd 0,160 285 

Katholiek 0,237 620 

   

Vergelijking   

Religieus <-> Niet-religieus t-toets Sign. 

R <-> N-R 11,017 0,000 

   

Binnen religie   

GER <-> NH 3,870 0,000 

GER <-> RK 4,159 0,000 

NH <-> RK -0,522 0,602 

   

Kerkgenootschap <-> Niet-religieus  

GER <-> N-R 9,868 0,000 

NH <-> N-R 6,011 0.000 

RK <-> N-R 9,500 0,000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
Opvatting euthanasie   

Groepen Gemiddelde score N 

Religieuzen -0,61 1287 

Niet-religieuzen -1,71 1244 

   

Binnen religie   

Gereformeerd 0,46 219 

Nederlands-hervormd -0,56 292 

Katholiek -1,13 634 

   

Vergelijking   

Religieus <-> Niet-religieus t-toets Sign. 

R <-> N-R 17,458 0,000 

   

Binnen religie   

GER <-> NH 5,809 0,000 

GER <-> RK 10,482 0,000 

NH <-> RK 4,590 0,000 

   

Kerkgenootschap <-> Niet-religieus  

GER <-> N-R 5,809 0,000 

NH <-> N-R 10,482 0,000 

RK <-> N-R 4,590 0,000 

 
Opvatting inkomensverschillen  

Groepen Gemiddelde score N 

Religieuzen -0,80 1287 

Niet-religieuzen -1,00 1244 

   

Binnen religie   

Gereformeerd -0,73 220 

Nederlands-hervormd -0,83 294 

Katholiek -0,79 633 

   

Vergelijking   

Religieus <-> Niet-religieus t-toets Sign. 

R <-> N-R 3,730 0,000 

   

Binnen religie   

GER <-> NH 0,928 0,354 

GER <-> RK 0,647 0,518 

NH <-> RK -0,452 0,652 

   

Kerkgenootschap <-> Niet-religieus  

GER <-> N-R 2,762 0,006 

NH <-> N-R 1,884 0,060 

RK <-> N-R 3,192 0,001 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Opvatting toelaten asielzoekers  

Groepen Gemiddelde score N 

Religieuzen 0,59 1290 

Niet-religieuzen 0,38 1244 

   

Binnen religie   

Gereformeerd 0,49 220 

Nederlands-hervormd 0,45 292 

Katholiek 0,77 636 

   

Vergelijking   

Religieus <-> Niet-religieus t-toets Sign. 

R <-> N-R 3,480 0,001 

   

Binnen religie   

GER <-> NH 0,276 0,782 

GER <-> RK -2,753 0,006 

NH <-> RK -3,126 0,002 

   

Kerkgenootschap <-> Niet-religieus  

GER <-> N-R 1,074 0,283 

NH <-> N-R 0,718 0,473 

RK <-> N-R 5,720 0,000 



 

 
 

 

 

Bijlage 3: Relatie kerkgang en links-rechtszelfplaatsing 
 
In onderstaand figuur is te zien wat het verband is tussen kerkgang en links-

rechtszelfplaatsing. Uit het beeld blijkt meteen dat er niet een duidelijk verband is tussen 

deze twee variabelen. Dit beeld wordt bevestigd door de analyse die te vinden is in 

onderstaande tabel. 
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Kerkgang en links-rechtszelfplaatsing  

Kerkgenootschap Spearman's Rho Sign. 

Gereformeerd -0,058 0,571 

Nederlands-hervormd -0,036 0,686 

Katholiek -0,127 0,030 

Totaal -0,105 0,017 

 



 

 
 

 

 

Bijlage 4: Significantietoetsen Spearman’s Rho 
 
Gereformeerd    

Kwestie Correlatie Sign. N 

Euthanasie 0,35 0,000 215 

Inkomensverschillen 0,10 0,157 216 

Asielzoekers 0,43 0,000 216 

    

Nederlands-hervormd   

Kwestie Correlatie Sign. N 

Euthanasie 0,11 0,061 283 

Inkomensverschillen 0,37 0,000 285 

Asielzoekers 0,43 0,000 283 

    

Katholiek    

Kwestie Correlatie Sign. N 

Euthanasie 0,01 0,788 616 

Inkomensverschillen 0,29 0,000 615 

Asielzoekers 0,38 0,000 618 

    

Niet-religieus    

Kwestie Correlatie Sign. N 

Euthanasie 0,01 0,434 1218 

Inkomensverschillen 0,46 0,000 1218 

Asielzoekers 0,53 0,000 1218 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Bijlage 5.1: Gegroepeerde opvattingen religieuze en niet-
religieuze kiezers 

Hier zijn de t-toetsen en bijbehorende significantietoetsen te vinden die zijn gebruikt ter 

toetsing van het verschil tussen religieuze kiezers en niet-religieuze kiezers. Elke t-toets 

geeft dus het verschil aan tussen religieuze en niet-religieuze kiezers.  

 

 

Zeer links     

Groep Gemiddeld t-toets Sign. N 

Religieus -1,284 -5,553 0,000 134 

Niet-religieus -2,475     278 

     

Gematigd links     

Groep Gemiddeld t-toets Sign. N 

Religieus -0,330 -6,709 0,000 317 

Niet-religieus -1,246     335 

     

Centrum     

Groep Gemiddeld t-toets Sign. N 

Religieus 0,551 -5,965 0,000 274 

Niet-religieus -0,438     227 

     

Gematigd rechts     

Groep Gemiddeld t-toets Sign. N 

Religieus 1,159 -3,174 0,002 290 

Niet-religieus 0,697     274 

     

Zeer rechts     

Groep Gemiddeld t-toets Sign. N 

Religieus 1,758 -0,481 0,631 97 

Niet-religieus 1,641     99 



 

 
 

 

 

Bijlage 5.2: Gegroepeerde opvattingen religieuze kiezers 

Hier zijn de t-toetsen en bijbehorende significantietoetsen te vinden die zijn gebruikt ter 

toetsing van het verschil tussen de onderscheiden groepen religieuze kiezers. Elke t-toets 

geeft dus het verschil aan tussen twee groepen religieuze kiezers.  

Zeer links   

Groep Gemiddelde score N 

Gereformeerd -0,950 20 
Nederlands-
hervormd -1,891 46 

Katholiek -0,971 68 

   

 t-toets Sign. 

GER <-> NH 1,699 0,094 

GER <-> RK 0,037 0,971 

NH <-> RK -2,142 0,034 

   

   

Gematigd links   

Groep Gemiddelde score N 

Gereformeerd 0,359 71 
Nederlands-
hervormd -0,414 81 

Katholiek -0,585 165 

   

 t-toets Sign. 

GER <-> NH 2,449 0,015 

GER <-> RK 3,510 0,000 

NH <-> RK 0,719 0,473 

   

   

Centrum   

Groep Gemiddelde score N 

Gereformeerd 1,293 58 
Nederlands-
hervormd 0,585 59 

Katholiek 0,264 157 

   

 t-toets Sign. 

GER <-> NH 2,159 0,033 

GER <-> RK 4,003 0,000 

NH <-> RK 1,267 0,207 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 
 

 

 

 
Gematigd rechts   

Groep Gemiddelde score N 

Gereformeerd 1,363 51 
Nederlands-
hervormd 1,214 77 

Katholiek 1,068 162 

   

 t-toets Sign. 

GER <-> NH 0,540 0,590 

GER <-> RK 1,168 0,244 

NH <-> RK 0,673 0,502 

   

   

Zeer rechts   

Groep Gemiddelde score N 

Gereformeerd 2,250 16 
Nederlands-
hervormd 1,850 20 

Katholiek 1,598 61 

   

 t-toets Sign. 

GER <-> NH 0,735 0,467 

GER <-> RK 1,464 0,147 

NH <-> RK 0,575 0,567 



 

 
 

 

 

Bijlage 6: Toetsing coëfficiënten   
 

In onderstaande tabel zijn de waarden van de coëfficiënten te vinden van de meervoudige 

regressie. Tevens zijn hier de bijbehorende waarden te zien van de t-toets en de 

significantietoetsen die zijn uitgevoerd om te kunnen onderscheiden of de coëfficiënten een 

daadwerkelijk effect hebben. 

 

Algemeen     

Variabele Coëfficiënt t-toets Sign. 

Religiositeit 0,653 8,417 0,000 

Euthanasie 0,130 5,459 0,000 

Inkomensverschillen 0,434 15,541 0,000 

Toelaten asielzoekers 0,607 23,374 0,000 

    

Niet-religieus   

Variabele Coëfficiënt t-toets Sign. 

Euthanasie 0,000 -0,590 0,953 

Inkomensverschillen 0,490 12,909 0,000 

Toelaten asielzoekers 0,630 18,043 0,000 

    

Gereformeerd   

Variabele Coëfficiënt t-toets Sign. 

Euthanasie 0,318 6,099 0,000 

Inkomensverschillen 0,132 1,471 0,143 

Toelaten asielzoekers 0,682 8,248 0,000 

    

Nederlands-hervormd  

Variabele Coëfficiënt t-toets Sign. 

Euthanasie 0,088 1,459 0,146 

Inkomensverschillen 0,456 5,555 0,000 

Toelaten asielzoekers 0,528 7,005 0,000 

    

Katholiek    

Variabele Coëfficiënt t-toets Sign. 

Euthanasie 0,103 2,188 0,029 

Inkomensverschillen 0,388 7,110 0,000 

Toelaten asielzoekers 0,528 9,798 0,000 

 



 

 
 

 

 

Bijlage 7: Normaliteittoetsen variabelen 
 

Normaliteittoetsen met behulp van Kolmogorov-Smirnov Z. Vermeld zijn de waarde van de 

toets en de significantie. 

 
Totaal   

Variabele Kolmogorov-Smirnov Z Sign. 

Links-rechtszelfplaatsing 6,105 0,000 

Opvatting euthanasie 9,878 0,000 

Opvatting inkomensverschillen 7,807 0,000 

Opvatting toelaten asielzoekers 7,500 0,000 

   

Gereformeerd   

Variabele Kolmogorov-Smirnov Z Sign. 

Links-rechtszelfplaatsing 2,032 0,001 

Opvatting euthanasie 2,374 0,000 

Opvatting inkomensverschillen 2,601 0,000 

Opvatting toelaten asielzoekers 2,358 0,000 

   

Nederlands-hervormd   

Variabele Kolmogorov-Smirnov Z Sign. 

Links-rechtszelfplaatsing 2,443 0,000 

Opvatting euthanasie 3,188 0,000 

Opvatting inkomensverschillen 3,099 0,000 

Opvatting toelaten asielzoekers 2,905 0,000 

   

Katholiek   

Variabele Kolmogorov-Smirnov Z Sign. 

Links-rechtszelfplaatsing 3,473 0,000 

Opvatting euthanasie 4,281 0,000 

Opvatting inkomensverschillen 4,598 0,000 

Opvatting toelaten asielzoekers 3,729 0,000 

   

Niet-religieus   

Variabele Kolmogorov-Smirnov Z Sign. 

Links-rechtszelfplaatsing 4,916 0,000 

Opvatting euthanasie 8,226 0,000 

Opvatting inkomensverschillen 5,071 0,000 

Opvatting toelaten asielzoekers 5,602 0,000 

   

 
 
 


