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Onderwerp: Wat bepaalt populistisch stemgedrag?
In de laatste vijftien jaar zijn populistische partijen in vrijwel alle West-Europese landen opgekomen
in het parlement (en soms zelf als coalitiepartner). Een centrale vraag in de hedendaagse politicologie
is wat mensen er toe beweegt om op populistische partijen te stemmen. Heel grof gezegd zijn er
twee kampen te onderscheiden: (1) wetenschappers die denken dat een stem op een populistische
partij een “protest stem” is, tegen het bestaande politieke establishment; (2) een andere groep
politicologen die stelt dat burgers op populistische partijen stemmen omdat ze het simpelweg
(inhoudelijk) eens zijn met het beleid van deze partijen en dus in wezen juist voor stemmen.
Onderzoek
Uiteraard is het moeilijk om de bovenstaande vraag in een profielwerkstuk definitief te
beantwoorden. Toch zijn er zeker manieren om delen van deze vraag te onderzoeken. Eén optie zou
kunnen zijn om een overzicht te maken van de wetenschappelijke literatuur die er over dit
onderwerp bestaat. Hierbij is het natuurlijk slim om ook in de wetenschappelijke literatuur te kijken
of er al literatuuroverzichten zijn gemaakt (zoals die van Van der Brug en Fennema in 2007). Zijn
deze nog up-to-date? Een andere suggestie is het artikel van Van der Brug, Fennema en Tillie (2000)
dat beide verklaringen in één keer onderzoekt, ook al is het analyse deel wel wat ingewikkeld.
Een andere optie is om zelf op onderzoek uit te gaan en kiezers te interviewen die wellicht weleens
op een populistische partij hebben gestemd, of dat overwegen. Waarom doen zij dit? Denk
dan van te voren wel goed na hoe je het interview wil opbouwen, belangrijk hierbij is dat je alle
mensen die je interviewt ongeveer dezelfde dingen vraagt zodat je hun antwoorden uiteindelijk kunt
vergelijken. Ook is het belangrijk dat je je vragen open genoeg stelt, zodat je de respondenten niet in
een bepaalde richting stuurt door de vraag op een bepaalde manier te stellen.
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