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toritarismescores en de vooroordelen die
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dan zullen we er wellicht op gaan zitten.
Indien echter een stoel enkel aan warmte
doet denken, is de kans groot dat we het
hout ervan in de kachel gooien. Toegepast
op ons onderzoek: als groepen dezelfde
wijze van politieke perceptie delen, dan
dienen items soortgelijk te laden op scha-

Studie 2. Een studie onder
communisten, anarchisten,
gematigden en rechtsextremisten in Vlaanderen
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een extreem-rechtse partij. Ondanks deze
kleine steekproeven, werden analoge resultaten verkregen als in Studie 1. Het
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deze kwalitatieve ve rschillen eveneens

tisch e groepen neigt in het algemeen zelfs

verkregen wanneer we de items binnen

hoger te zijn dan onder gematigden. De

de schalen analyseerden. Eveneens inte-

resultaten wijzen er eveneens op dat het

ressant was dat voora l de anarchis ten en

niet gemakkelijk is om zich als gematigd

de extreem-rechtse groep afweken va n

individu in de denkwereld van de extre-

de gematigde groep en de communisten,

mist in te leven. Anders gesteld: 'Ze z ijn

terwijl de twee laatstgenoemde groepen

anders'. Dit heeft een aanta l implicaties.

meer gelijkenissen vertoonden.

Ten eerste, hoe gematigd linkse of rechtse
individuen denken over politiek is weinig
inform atief om extrem isme te bestuderen.

Conclusies

Nochtans is de meeste 'kennis' over extremisme gebaseerd op degelijke extrapolaties. Ten tweede, omdat de systematische

De conclusie van beide onderzoeken is

vergelijking van extrem isten en gematig-

dat er heel wat variatie aanwezig is in

den moeilijk is, niet in het minst omdat

groepen van extremisten, waarbij extre-

extremisten een moeilijk bereikbare groep

misme werd gedefinieerd in termen van

is, z ijn historisch materiaal , informatie

extreme scores op een links- rechtsdimen-

verkregen uit interviews en dergelijke de

sie of in termen van extreme ideologie-

enige realistische weg om hen te leren

en. Bijvoorbeeld, in een extreem-rechtse

kennen. Hopelijk leidt dit soort materiaa l

groep constateert men gemiddeld hogere

tot een beter begrip van extremisme in het

niveaus

anti-immigratieattitudes,

algemeen , alsook van anderen die minder

maar dit betekent niet dat iedereen in

van

eerbare doelstellingen nastreven, zoa ls

deze groep dezelfde hoge scores behaalt.

bommenleggers en religieuze fanatici.

Integendeel, de variatie binnen extremis-
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