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Mohammed  
op het politieke toneel: 
steracteur of figurant?
SIGRID VAN TRAPPEN · Onderzoeker vakgroep GASPAR, UGent.

Volgens de Vlaamse Migratie- en 
Integratiemonitor heeft 18,4% van 
de Vlaamse bevolking buitenlandse 
roots1, terwijl dat voor slechts 5,6% 
van de Vlaamse parlementsleden 
het geval is.2  Etnische minderheden 
zijn sterk ondervertegenwoordigd 
in de politiek. Dit kan deels 
worden toegeschreven aan de 
verspreide electorale steun voor 
etnische minderheidskandidaten. 
Maken Vlaamse kiezers gebruik 
van etnische stereotypen als ze 
kandidaten beoordelen? Schatten 
ze deze kandidaten, bijvoorbeeld, 
in als linkser? Of als minder 
competent? 

Etnische minderheden blijven, op enkele 
uitzonderingen na, tot vandaag veelal 
verdoken in de coulissen van de politieke 
macht. Vooraleer de politieke onderverte-
genwoordiging van etnische minderheden 
kan worden aangepakt, is inzicht in de 
redenen achter deze politieke afwezigheid 
nodig. Aangezien onderzoek heeft aange-
toond dat institutionele factoren, zoals het 
kiessysteem, slechts een beperkte invloed 
hebben op het niveau van vertegenwoor-
diging, dringt onderzoek naar culturele 
determinanten zich op.3 Dit onderzoek 
biedt een antwoord op deze oproep. Het 
onderzoekt of Vlaamse kiezers gebruik 
maken van etnische stereotypen als ze 
kandidaten beoordelen.

Onderzoek naar de rol van kiezers is tot 
nu toe voornamelijk beperkt gebleven 
tot een analyse van het stemgedrag. 
Naast etnische minderheden zelf, zijn 
het vooral linkse Vlaamse kiezers die 
voorkeurstemmen uitbrengen voor 
etnische minderheidskandidaten. De 
literatuur spreekt in deze gevallen over 
respectievelijk ‘etnische’ en ‘symboli-
sche’ stemmen.4

Wat we echter niet weten, is hoe Vlaamse 
kiezers individuele kandidaten beoorde-
len. Eerder onderzoek heeft aangetoond 
dat het stemgedrag van kiezers in be-
langrijke mate wordt beïnvloed door 
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hoe zij de ideologische positie en com-
petentie van kandidaten inschatten.5 Wij 
achten het bijgevolg opportuun om te 
onderzoeken of Vlaamse kiezers tegen-
over minderheidskandidaten bepaalde 
stereotiepe verwachtingen koesteren 
aangaande deze twee aspecten. Derge-
lijke veralgemeningen over het politieke 
gedrag van etnische minderheidskandi-
daten worden politieke etnische stereo-
typen genoemd.

Er zijn twee hoofdredenen waarom we 
verwachten dat etnische minderheids-
kandidaten anders beoordeeld worden 
dan kandidaten van autochtone origine. 
Enerzijds blijft de electorale steun voor 
etnische minderheidskandidaten be-
perkt, zeker bij Vlaamse kiezers.6 An-
derzijds heeft sociologisch onderzoek 
aangetoond dat etnische minderheden 
in België gediscrimineerd worden op de 
arbeids- en woonmarkt, en in onderwijs.7 
Hierbij wordt vaak de link gelegd naar 
het gebruik van negatieve stereotypen. 

Dit stereotiepe verhaal kan worden ver-
taald naar het politieke toneel. Aan de 
ene kant verwachten wij dat Vlaamse 
kiezers etnische minderheidskandida-
ten linkser inschatten dan kandidaten 
van autochtone origine. Etnische min-
derheidspolitici behoren immers vaker 
tot linkse partijen – al vormen politici 
zoals Zuhal Demir (N-VA) hier bekende 
uitzonderingen op. Bovendien heb-
ben etnische minderheden gemiddeld 
gezien een lagere sociaaleconomische 
status8, waardoor ze sneller gelinkt 
worden aan een links sociaaleconomisch 
ideeëngoed.

Aan de andere kant verwachten we dat 
Vlaamse kiezers etnische minderheids-
kandidaten op specifieke beleidsdomei-
nen meer/minder competent achten dan 
kandidaten van autochtone origine. De 

politieke prestaties van kandidaten wor-
den immers beïnvloed door hun levens-
ervaringen en persoonlijke achtergrond. 
Onze veronderstelling is bijgevolg dat 
kiezers etnische minderheidskandida-
ten competenter inschatten op typische 
etnische domeinen zoals integratie, 
maar hen minder competent achten op 
typische niet-etnische domeinen zoals 
economie.

JORIS EN MOHAMMED 

Via een experimenteel surveyonderzoek 
zijn we het gebruik van politieke etni-
sche stereotypen door kiezers nagegaan: 
353 respondenten beoordeelden elk drie 
fictieve kandidaten, met afwisselend een 
typische Vlaamse (bijvoorbeeld Joris) 
of Marokkaanse naam (bijvoorbeeld 
Mohammed). Dit onderzoek beperkt 
zich tot de Marokkaanse gemeenschap, 
aangezien dit de grootste etnische min-
derheid is in Vlaanderen.9 Elke kandi-
daat nam een centrumpositie in op één 
welbepaald beleidsdomein (economie, 
integratie of milieu). Per beleidsdomein 
was de ingenomen positie identiek voor 
Vlaamse en Marokkaanse kandidaten. 
Enkel de naam van de kandidaat werd 
afgewisseld. 

Onze onderzoekspopulatie bestaat uit 
Vlaamse studenten, die in de loop van 
2017 bevraagd werden. Eerder onderzoek 
toonde aan dat hoogopgeleide jongeren 
gemiddeld positiever staan tegenover 
etnische minderheden en minder vat-
baar zijn voor stereotypen dan andere 
bevolkingsgroepen.10 Hierdoor vormt 
onze studie een strengere test voor het 
gebruik van stereotypen in vergelijking 
met onderzoek bij de hele Vlaamse 
bevolking. 

Om de verschillen in beoordeling tus-
sen kandidaten met een Marokkaanse 
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naam (verder: Marokkaanse kandida-
ten) en kandidaten met een Vlaamse 
naam (verder: Vlaamse kandidaten) te 
onderzoeken, maken we gebruik van 
variantieanalyses.

De resultaten tonen vooreerst aan dat 
kiezers gebruik maken van ideologische 
stereotypen. Wat blijkt? Marokkaanse 
kandidaten worden linkser ingeschat 
dan Vlaamse kandidaten. De verschil-
len zijn zowel voor de verschillende be-
leidsprofielen als voor de geaggregeerde 
resultaten significant. De bijhorende 
significantieniveaus gaan van p<0.1 
voor integratie, over p<0.05 voor milieu, 

naar p<0.01 voor economie en de geag-
gregeerde resultaten. Figuur 1 geeft deze 
resultaten grafisch weer. Hoe hoger de 
waarden, hoe rechtser de kandidaten 
worden ingeschat.

Wat betreft het gebruik van competen-
tiegerichte stereotypen zijn de resulta-
ten verrassender. Figuur 2 geeft weer 
hoe respondenten de competentie van 
de kandidaten inschatten. Hoe hoger 
de waarden, hoe competenter de kan-
didaten worden ingeschat. Wat blijkt? 
Respondenten maken geen significant 
onderscheid in competentie op vlak 
van economie en integratie (p>0.1). Dit 

FIGUUR 1. GEMIDDELDE IDEOLOGISCHE POSITIE VAN DE VLAAMSE EN MAROKKAANSE KANDIDATEN ZOALS 
GEPERCIPIEERD DOOR DE RESPONDENTEN.
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gaat in tegen de verwachting dat kie-
zers Marokkaanse kandidaten minder 
competent beschouwen op vlak van 
economie en competenter beschouwen 
op vlak van integratie. Misschien nog 
opvallender is dat de verschillen voor 
milieu wel significant zijn (p<0.05). 
Vlaamse kandidaten worden significant 
competenter ingeschat dan Marokkaanse 
kandidaten. Dit kan mogelijk verklaard 
worden door de lage sociaaleconomische 
status van etnische minderheden. Hier-
door verwachten kiezers mogelijk dat 
Marokkaanse kandidaten vooral willen 
inspelen op een verbetering van de eigen 
levensstandaard en geen prioriteit maken 

van postmaterialistische waarden, zoals 
een gezond milieu.

LINKSE FAN EN RECHTSE CRITICUS?

De eerste twee grafieken gaven rele-
vante informatie over het gebruik van 
politieke etnische stereotypen in het 
algemeen. Hiermee weten we echter 
nog niet welke kiezers er voornamelijk 
stereotypen op na houden. Net zoals een 
fan en een criticus het oneens kunnen 
zijn over de prestaties van de acteurs, 
kunnen verschillende soorten kiezers 
het oneens zijn wanneer ze kandidaten 
beoordelen. Meer specifiek zijn wij ge-

FIGUUR 2. GEMIDDELDE COMPETITIEBEOORDELING VAN DE VLAAMSE EN MAROKKAANSE KANDIDATEN ZOALS 
GEPERCIPIEERD DOOR DE RESPONDENTEN.
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interesseerd in de verklarende waarde 
van de ideologische positie van kiezers.

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat 
linkse kiezers vaker voorkeurstemmen 
uitbrengen op etnische minderheidskan-
didaten.11 Dit verschil in electorale steun 
vertaalt zich mogelijk in een verschil 
in competentiebeoordeling. Als linkse 
kiezers vaker een stem uitbrengen voor 
etnische minderheidskandidaten, zul-
len ze hen vermoedelijk competenter 
beoordelen dan rechtse kandidaten. 
Wat betreft het gebruik van ideologi-

sche stereotypen verwachten we geen 
significante verschillen tussen linkse en 
rechtse kiezers.

Figuur 3 toont inderdaad aan dat zowel 
linkse als rechtse kiezers Marokkaanse 
kandidaten linkser inschatten dan 
Vlaamse kandidaten. Opnieuw geldt 
hier dat hoe hoger de score, hoe rechtser 
de kandidaten worden ingeschat. Er is 
duidelijk geen verband tussen de ideo-
logische positionering van de kiezers en 
de gepercipieerde ideologische positie 
van de kandidaat.

Mohammed op het politieke toneel: steracteur of figurant?

FIGUUR 3. GEMIDDELDE IDEOLOGISCHE POSITIE VAN DE VLAAMSE EN MAROKKAANSE KANDIDATEN ZOALS 
GEPERCIPIEERD DOOR RESPECTIEVELIJK LINKSE EN RECHTSE RESPONDENTEN.

4,85

4,3

2,27 2,3
2,66 2,6

4,56

5,04

2,36
2,17

3,13
2,78

* p < 0.1       ** p < 0.05       *** p < 0.01 (one-tailed)

0

1

2

3

4

5

6
Vlaamse kandidaten Marokkaanse kandidaten

Economie**
(N = 116)

Economie**
(N = 119)

Integratie
(N = 115)

LINKSE KIEZERS RECHTSE KIEZERS

Integratie
(N = 117)

Milieu**
(N = 118)

Milieu
(N = 113)



SA
M

PO
L 

· 2
01

8 
· 2

53

Er is daarentegen wel een verband tus-
sen de ideologische positionering van 
de kiezers en de competentiebeoor-
deling van de kandidaten.Ten eerste 
leert Figuur 4 ons dat linkse kiezers 
Marokkaanse kandidaten beduidend 
competenter inschatten dan rechtse 
kiezers. Deze vaststelling geldt voor de 
drie beleidsprofielen. Ten tweede zien 
we dat voor de profielen over economie 
en milieu, linkse kiezers Marokkaanse 
kandidaten zelfs competenter inschat-
ten dan Vlaamse kandidaten. Voor 
het profiel over economie zijn deze 

Mohammed op het politieke toneel: steracteur of figurant?

verschillen lichtjes significant (p<0.1). 
Voor rechtse kiezers vinden we signifi-
cante verschillen voor de profielen rond 
economie (p<0.05) en milieu (p<0.01). 
Vlaamse kandidaten worden hier tel-
kens competenter ingeschat dan Marok-
kaanse kandidaten. Linkse en rechtse 
kiezers hebben, met andere woorden, 
wel degelijk andere opvattingen over het 
competentieniveau van Marokkaanse 
kandidaten. Terwijl l inkse kiezers 
wijken naar het gebruik van positieve 
stereotypen, wijken rechtse kiezers naar 
het gebruik van negatieve stereotypen.

FIGUUR 4. GEMIDDELDE COMPETENTIEBEOORDELING VAN DE VLAAMSE EN MAROKKAANSE KANDIDATEN ZOALS 
GEPERCIPIEERD DOOR RESPECTIEVELIJK LINKSE EN RECHTSE RESPONDENTEN.
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CONCLUSIE

Net zoals in verschillende sociale con-
texten, vinden we etnische stereotypen 
ook op het politieke toneel terug. Dit on-
derzoek toont aan dat politieke etnische 
stereotypen een dubbele rol spelen.
Aan de ene kant maken kiezers gebruik 
van ideologische stereotypen. Ze schat-
ten, ongeacht hun eigen ideologische 
voorkeur, etnische minderheidskandida-
ten beduidend linkser in dan kandidaten 
van autochtone origine. 

Aan de andere kant steken ook compe-
tentiegerichte stereotypen de kop op, al 
is het beeld hierbij genuanceerder. Bekij-
ken we al onze respondenten samen, dan 
vinden we zo goed als geen indicaties 
voor het gebruik van competentiege-
richte stereotypen. Als we daarentegen 
inzoomen op de ideologische positie van 
respondenten, komt er wel een interes-
sante trend naar voren. Linkse kiezers 
evalueren Marokkaanse kandidaten 
beduidend competenter dan Vlaamse 
kandidaten, wat duidt op het gebruik van 
positieve stereotypen. Rechtse kandida-
ten schatten Marokkaanse kandidaten 
daarentegen steevast minder competent 
in, wat wijst op het gebruik van negatieve 
stereotypen.

Deze vaststelling komt overeen met eer-
der onderzoek naar het stemgedrag van 
kiezers. Linkse kiezers brengen vaker 
een voorkeurstem uit op etnische min-
derheidskandidaten tegenover rechtse 
kiezers. Dit verschil in stemgedrag werd 
tot nog toe voornamelijk verklaard door 
het belang dat linkse kiezers hechten 
aan postmaterialistische waarden zoals 
interetnische gelijkheid.12 

Deze studie biedt een tweede verklaring, 
namelijk dat linkse kiezers etnische 
minderheidskandidaten competenter 

inschatten als politicus. Een potentiële 
uitleg hiervoor kan worden gevonden in 
de beperkte politieke hulpbronnen waar-
over etnische kandidaten beschikken. 
Mogelijk beredeneren linkse kiezers dat 
deze achterstand het etnische kandida-
ten moeilijker maakt om als kandidaat 
op te komen. Als ze alsnog een plaats 
verwerven op de kieslijst, kan dit voor 
linkse kiezers een signaal zijn dat ze wel 
ontzettend competent zijn. 

Dit onderzoek vormt, tot slot, ook een 
belangrijke aanvulling op eerder so-
ciologisch onderzoek. Het was reeds 
bekend dat stereotypen sociale uitslui-
ting van etnische minderheden, zoals 
bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt, hielpen 
verklaren. Uit deze studie blijkt echter 
dat stereotypen eveneens een verklaring 
kunnen vormen voor de politieke exclu-
sie van etnische minderheden.
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