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Er schijnt een groo t versc hil te bes taa n tus-

rond loka le verkiezingen overigens me-

sen h et voetb al in de hoogs te kl asse va n

ni ge mediarubriek problemen ondervindt.

het betaalde voet bal en de klassen daar-

Maar het inzicht dat lokale politiek toch

onder. Verenigingen di e na een jarenlang

echt 'a ndere politi ek' is wint aan terrein.

ve rblij f in de hoogste klasse degraderen

Immers, zelfs bij oppervlakkige beschou-

worden , zelfs met een vrij wel ongewij zig-

wing blijken er wel degelijk a ndere spe-

de select ie, niet zo maa r kampioen in de

lers, andere partijen en andere spelregels

klasse daaronder. Dat is vreemd . Immers,

te z ijn.

de spelregels zijn gelijk , het is gewoo n elf
tegen elf en degene di e de meeste doel-

Zowel in Nederland als in Vlaanderen ver-

pun ten scoort w int.

scheen onl angs een boek dat het specifie-

Eenzelfde verschil lijkt te bestaan tussen

stelt. In Nederland is dat Lokale politiek

ke karakter va n de lokale politiek centraa l
nationale en loka le politiek. Op het eerste

in Nederland, de logica en dynamiek van

gezicht gaa t het om vergelijkbare arena's :

plaatselijke politiek, va n de hand van de

er z ijn politi eke partijen , die vormen coa-

Tilburgse wetenschapper Marcel Boogers.

lities o m tot meerderheden te komen en

In Vlaanderen betreft het De kerktoren-

m

die gaan , met va llen en opstaan een pro-

politiek voorbij? Lokale politiek in Vlaan-

z

gra mma uitvoere n.

deren. Deze laatste uitgave is een bundel
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waaraan een aantal Vlaamse wete nschap-
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Toch is er een wereld va n verschil tu ssen

pers, a llen verbonde n aan de Universiteit

m

national e en lokale politiek, iets waarmee

van Gent, een bijdrage leveren. De Gentse
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hoogleraar Herwig Reynaert teken t voor
de redacti e.

de Vlaamse burgemees ter eerst een verko ze n raadslid is. De overeenkomsten betre ffen ook de in vloed va n burgers op het

Beide boeken vertonen overeenkomsten.

lokal e beleid en poginge n de to egang tot

Zo lijken zij beide primair bedoeld als ' leer-

het lokale bestuur te vergroten. Weli swaar

boek' voor studen ten die in het bij zo nder

is men in Vlaanderen uiteindelijk terug-

geïnteresseerd zijn in de lokale politiek .

geschrokken voo r z ulke fors e ingrepen a ls

Vanuit die optiek zijn zij zo nder meer ge-

de introducti e va n het duali sme in Neder-

slaagd. Beide boeken zijn vlot geschreven,

land, maar een paar jaar teru g kenden ook

informatief en belichten goed de bij zo nde-

in Vlaanderen de plannen voor bestuurlij -

re facetten va n het lokale bestuur.

ke ve rni euwin g een hoge a mbitie. Uiteindelijk zijn deze gesmoord in de ond oor-

De overeenkomst is er ook omdat de Ne-

z ichtige coalitiepolitiek, waarbij in het

derlandse en Vlaamse lokal e politiek grote

huidige tijdsgewri cht hel emaa l niemand

gelijkenis blijken te verton en . En dat is

meer wil bewegen . Zowel op la ndelijk ni-

niet vreemd , want de bron va n beide be-

veau als op het nivea u va n Vlaa nd eren en

stuurssystemen is identiek. Immers, Thor-

Wallo ni ë moete n partijen proberen tot sa-

becke ve rtrok in 1830 noodgedwongen uit

menwe rking te kom en. Dat maakt ingrij-

Gent, vanwege de Belgische opstand. De

pende hervormingen la sti g, omdat velen

Belgen ko ze n, eenmaal onafhankelijk va n

te vriend moeten worden gehouden.

het to entertijd zee r behoudende Holland ,
voor een sterk libera le grondwet. In Ne-

Ook de di scuss ie in Vlaanderen, over de

derland duurde het een kl eine tw intig jaar

omvang en bestuurskracht van gemeen-

langer voo rd at het liberali sme vo ldoe nde

ten , za l voor de Nederland se lezer een

voet aan de grond had om de grondwet te

feest der herkenning zijn. Opmerkelijk is

hervormen. Thorbecke liet z ich wat Ne-

dat in heel België midden jaren zeven ti g

derland betreft vervo lgen s inspireren door

voor een ingrijpend e herindeling is geko-

vele buitenlandse voo rbeeld en, waaron-

zen (va n meer dan 2.000 naar 589 ge meen-

der België.

ten). De toename va n de bestuurskracht,
die hi erm ee zo u worden gerea li seerd , zo u

Bij gelijktijdige lezing va n beide boeken

' beloond ' word en met een overdracht va n

springe n de overeenkomsten tusse n de

taken naar de gem ee nten. Daarmee blijkt

beid e lokaal-politieke systemen in het

de discuss ie zeker ni et ten einde. De Ceu-

\.)

oog. Dat geldt niet alleen de ontstaans-

ninck en Valcke stellen in hun bijdrage

5.:

geschiedenis en de structuur, het betreft

aan de bunde l van Rey naert in dat kader
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ook actuele discussies rond de positie van

vast: " De belangrijkste bedenking blijft

de burgemeester, di e ook in Vlaa nderen

evenwel dat de sa me nvoegingsoperatie
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nog steeds form eel benoemd wordt door

maar half geslaagd is, omdat va n de be-
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de nationa le overheid (in Neder land door

loofde decentralisati ebeweging maar wei-

z

de "Kroon ", in België door de mini ster).

nig in hui s kwa m ". Ook aa n het begin van

Het enige verschil met Nederland is dat

de 2lste eeuw zag men aanleiding om een
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kerntakend isc ussie te enta meren, om zo

Of er sprake is va n een Vlaa mse cultuur

het lokale bestuur in lijn te b renge n met

aa n leerb oeken over lokaa l bes tu ur weet
ik niet , maa r de Gent se bun del lijkt de

de ' moderne uitdagingen'.

eerste stap op di e weg te will en zetten .
Maar natuurlij k zijn er ook verschillen,

In de inleiding wordt de sugges tie gewekt

zowel tussen de bestuurssystemen als

dat de we tenschap van de lokale poli -

tu ssen de bundels. Om met dat laats te

ti ek er voo ra lsnog bekaa id is afgekomen ,

te beginnen , in Nederland bestaa t een

mede omdat er in het a lge meen wat mees-

jarenla nge traditie va n 'leerboeken' ove r

muilend om wordt gedaa n: 'kerktorenpo-

het lokale bestuur, waarbij voo ra l in de

litiek'. Ook de Vlaamse wetenscha ppers

jaren negenti g de verschillend e uitgaven

wille n juist betogen dat de lokale politiek

va n Lokaal Bestuur in Nederland, veelal

bij zonder is en meer en meer volwassen

o nd er redac ti e va n Korsten, het focu spu nt

wordt. De bund el kent een veel b redere

vo rmen . Elke nieuwe druk leek verd er te

in val shoek da n d ie va n Boogers en behan-

gaa n in een streven naar vo lledigheid.

delt vele as pecten en onderwe rp en . Naas t

Staa tsrechtelijke

ruimtelijke

de a l ge noemde hoofdstukken over de

orde ning, ac tuele beleid sthema's, alles

ambtelijke orga ni satie en de verh ouding

kwam aa n bod . Hierd oor dijde de bundel

tot maatscha ppeli jke orga nisaties, zijn er

aspecten ,

uit tot onlees bare en o nbetaalbare pro-

ook die ha ndelen over lokale planning of

po rtie, waa rd oor deze reeks uiteindelijk

de geschi edeni s van het lokale bestuur in

beëindigd is. Boogers kies t nu een vee l

Vlaa nd eren . Opmerkelijk is de ro b uust-

specifieker uitga ngs punt ; hij concentreert

heid en degelijkheid va n a ll e bij d ragen.

zich vo lledig op het benoemen va n het

Daa r waar Boogers zich geregeld de no-

bij zo ndere ka rakte r va n de lokale politi ek,

di ge ironie ve roorl ooft, hetgee n al blijkt

wat hij pa kkend sam en va t onder de slo-

ui t de centrale slogan, will en de Vl amin -

ga n; '!t 's polities , but not as we know it '.

gen koste wa t het kost serieus wo rde n

Dat andere concretiseert hij in drie as pec-

genomen . Immers, de boodschap is da t

ten: minder partij politiek, een onduid elij -

de loka le politiek vol wassen is. Voor de

ke scheiding tussen politiek en bestuur en

ze kerh eid onderbou wen ze hun bij dragen

het gegeven dat de loka le politi ek is inge-

daaro m met het indrukwekke nde aa nta l

bed in een voo r buitenstaanders moeilijk

va n 522 noten. De boodschap is duidelijk :

te doorgronden lokale politieke cultuur.

hier is wetensch ap bedreven.

In zijn boek beperkt hij z ich daa rm ee
tot de 'politieke aspec ten' van het lokale

De ' beperkin g' di e Boogers zich opl egt

bestuur, en laat hij allerl ei meer bestuurs-

maakt zijn boek aanmerkelijk toegan kelij -

kundi ge zaken zoal s ' bestuurskrac ht' ,

ker en prettiger dan de Vl aa mse bundel.

a mbte lijke orga nisa ti e of de verhouding

Ond anks het feit dat de Vla minge n zich

tot maa tschappelijke organisaties buiten

nog weten te beperken tot 250 pagin a's
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beschou wing. Aa n deze onderwe rp en zijn

(t er ve rgelijking: de laa tste _druk va n het

wel aparte hoofdstukken in de Vlaamse

leerbo ek va n Ko rsten en anderen te lde
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bunde l gewij d .
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al de neiging om sommige hoofdstukken

projectontwikkelaars en gemeente werd

slechts oppervlakkig te lezen of zelfs over

gerealiseerd, zou op andere politieke ni -

te slaan.

veaus nauwelijks mogelijk z ijn. Naast dit

Ook wat de inhoud betreft is er sprake van

gens ook de casus van de dorpsvereniging

een wezenlijk onderscheid. Daar waar

Boarnsterhiem beschreven, waarin een

beide boeken het bijzondere karakter van

bijzondere samenwerking tussen bewo-

de lokale politiek willen belichten, kennen

ners, de plaatselijke kerk en uiteindelijk

'grootstedelijk' voorbeeld staat verval-

de boeken een verschillend vertrekpunt

ook de gemeente wordt gerealiseerd. Voor

en daardoor ook een andere argumentatie

de in het lokaal bestuur geïnteresseerde

voor dat bijzondere karakter. In Neder-

leek vormt dit boek daarmee een welko-

land wordt de lokale politiek doorgaans

me en leesbare inleiding.

benaderd met een stijve, protestante serieusheid en beoordeeld langs criteria die

Toch schiet zijn boek tekort in het be-

ontleend zijn aan de nationale politiek. In

noemen, aanscherpen en preciseren van

de Vlaamse politieke cultuur overheerst

de verschillen. Wat zijn nu de wezenlijke

daarentegen een katholieke blijheid, die

verschillen die de lokale politiek daad-

zich uit in een relativerend perspectief op

werkelijk 'anders' maken? Om in de voet-

de 'kerktorenpolitiek'. Frappant genoeg

ba lanalogie te blijven: de wedstrijd Ajax

benaderen de boeken hun respectieve

-

politieke systeem precies vanuit het per-

- Club Brugge) is een wezenlijk andere

Feyenoord

(voor België, Anderlecht

spectief van hun buurland . De Vlamingen

wedstrijd dan NEC - NAC (voor België:

bepleiten voor de beoordeling van hun lo-

Zulte Waregem - Roeselare). Maar is het

kale politiek meer protestante serieusheid,

benoemen van het feit dat de wedstrijd

Boogers breekt juist een lans voor meer

zich in een ander stadion voltrekt, dat er

katholieke blijmoedigheid.

andere spelers op het veld staan, dat er
sprake is van andere belangen en andere

Overtuigen beide boeken in hun centrale

sentimenten etc. nu voldoende om te con-

boodschap? In eerste instantie neigt het

cluderen dat het gaat om 'ander voetba l'?

antwoord op die vraag naar 'ja'. Boogers

Wanneer, op basis van welke criteria kan

belicht vele lokaal-specifieke en gemeen-

je zeggen dat het' anders' is? Boogers blijft

tepolitiek-specifieke gebeurtenissen, die

daarin vaag.

duidelijk afwijken van de gebruikelijke
De Vlamingen maken het zich zelf wat la s-

\,.J

gang van zaken op nationaal ni vea u . Het

~

is daadwerkelijk ' andere politiek'. Hij geeft

tiger. Immers , hun ambities liggen hoger

c::

daarbij ook een goed beeld van de andere

en hun blikveld is breder. Is de Vlaamse

spelregels die nu eenmaal gelden in de

lokale politiek het stadium van amateuris-

lokale politiek, bijvoorbeeld aan de hand

me voorbij en 'volwassen'? Ook nu geldt

van de casus over de Haagse Buurtontwik-

weer: wat zijn de criteria om dit te bepa-

z

LIJ

0..
V'!
LIJ

co

~
LIJ

0
co

z

LIJ

:,!
LIJ

ei::

kelingsmaatschappij Regentes-Valkenbos.

len? Wat is 'a mateurisme' in de politiek?

De interactie die daar tu ssen bewoners,

Op alle door de verschillende auteurs be-
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handelde beleidsterreinen en onderwerpen

inderdaad slechts een wat omvangrijk uit-

is eenvoud ig aantoonbaar te maken dat er

gevallen opiniepeiling voor de landelijke

sprake is van ontwikkelingen. Zo is de

politiek zijn. "If men define situations as

ambtelijke organisatie vandaag omvang-

real, they are real in their consequences''.

rijker dan enkele decennia terug, hetgeen

Als het overgrote deel van de burgers het

om andere sturingsarrangementen vraagt.

onderscheid tu ssen national e en lokale

Ook de positie van de burgemeest er en de

politiek niet kan of wil maken, wat heeft

discussie over de aanstellingswijze zijn

het dan voor zin om dit verschil uit te be-

aan ontwikkelingen onderhevig. Maar be-

nen?

tekenen dergelijke veranderingen nu echt
dat de lokale politiek serieuzer en professioneler is geworden?

Wel, beide boeken maken dan toch tenminste aannemelijk dat lokale politiek
de moeite waard is om zelfstandig te be-

Ondanks hun weinig precieze omschrij-

studeren. Tegelijkertijd laten ze de lezer

ving van de verschillen tussen lokale po-

toch enigszins in het ongewisse wat deze

liti ek en andere politieke arena's zulle n

bestuurslaag zo bij zonder maakt. Terwijl

zullen Boogers, Reynaert en met hen in

het niet zo moeilijk is. In aanvang zijn ge-

beide landen nog enkele ti entallen an-

meenten primair bedoeld als uitvoerende

dere bestuurskundigen, politicologen en

overheid van een overigens beperkt aantal

staatsrechtgeleerden uiteindelijk wel in

taken. In die tijd , we spreken voo r België

staat zi jn om haarfijn de verschillen tus-

1830, voor Nederland een kleine twintig

sen lokal e en nationale politiek te kunnen

jaar later, waren politi eke partijen, zoals

aanwijzen en te omschrijven. Echter, voor

deze de 20ste eeuw heb be n gedomineerd,

het gros va n de burgers, zowel kieze rs als

nog in geen velden of wegen te bekennen.

gekozenen, zijn de ve rschillen veel min-

Vanaf het einde van de l 9de eeuw nam

der manifest. De in de lokale politiek ge-

het belang van politieke partijen toe, ter-

specialiseerde wetenschappers nemen het

wijl eveneens de overheidstaken , en daar-

ten tijde van raads verkiez ingen de vele

mee de

media wel kwalijk dat zij de gebeurtenis-

heden van gemeenten, zich spectaculair

uitvoere nd e verantwoordelijk-

sen louter willen besc houwen en beoor-

uitbreidden. Toch is de gemeente in es-

delen in een nationale context. Zo leidd en

sentie een uitvoerende overheid gebleven .

de tegenvallende resultaten van de VVD

Het gaat om taken waarbij een politiek-

bij de Nederlandse raadsverkiez ingen in

ideologische dimensie nu eenmaal minder

2006 direct het aftreden van Van Aartsen

belangrijk is. Iederee n stoort z ich aan los-

als voorzitter van de Tweede Kam erfrac-

ligge nde stoeptegels, iedereen stoort zich

tie in, voor de fijnslijpers van de lokale

aan gevaarlijke verkee rssituaties, iedereen

politiek een volstrekt irrationel e logica.

ervaart onveiligheid op straat. Het is daar-

Maa r de media, de partijleden en zelfs de

mee voor politieke partijen lastig om hun

r::,:,

0

m

Tweede Kamerleden doen dit louter om-

politiek-ideologische verschillen op lokaal
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dat z ij maar al te goed weten dat raads-

ni veau te expliciteren en z ichtbaar te ma-
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verkiezingen voor het gros van de kieze rs

ken voor de burgers. Daardoor blijft lokale
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politiek , en in Vlaanderen nog meer dan

tiek' blij ven. Dat maakt de lokale politiek

in Ned erland , ' mensenpoliti ek', waa rbij

nu jui st zo' n uni e k e n so ms vermakelijk

affiniteit voor pe rsonen een gro tere ro l

object van stud ie.

spee lt dan in andere polit ieke a ren a's.
Persoonlijke

tegenstellinge n ,

ru z ies of

Het zijn juist di e versch ill e nd e spelregels,

dorpsrodde l zijn op lokaa l ni vea u ee rder

de andere spele rs e n het andere stadion

voo r de politieke gang va n za ke n re leva nt

die het va n belang ma ke n om de wed-

dan elders. Boogers stipt dit we l aa n met

strijd ook op de eige n merites te beoorde-

zijn co nsta tering dat e r veelal s prake is

len , e n nie t op b as is van de criteria die in

van ee n voor buitenstaanders moeilijk

de hoogs te (voe tbal )klassen passen. Voor

te doorgronden lokale politieke cultuur.

de ze liefh ebbers van de loka le politiek, e n

Maar het zou directer e n duidelijke r z ijn

al diegenen die z ich in hun studi e hierin

geweest als gesteld was dat de me nselijke

wi ll en bekwamen, zijn beide boeken een

factor van groter gewicht is. Of om in de

goede, we lkom e e n interessante aanvu l-

Vlaamse te rminologie te blijve n: he t za l

ling op de kennis va n he t lokale bestuur,

a ltijd ee n hoge mate va n ' kerktorenpo li -

zowel in Nederla nd , a ls in Vlaanderen.
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