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Kris Deschouwer is emerit us professor Politieke Wetenschappen aan de VUB en voorzitter van het European Consortium for Politica! Resea rch (ECPR). Hij was van 1994 tot
1996 hoofdredacteur van Res Publica. E-mail: kris.d eschouwer@vub.ac.be

Carl Devos is gewoon hoogleraar, voorz itter van de vakgroep Politieke Wetenschappen
van UGent en was vele jaren redact ielid van Res Publica, van begin 2008 tot eind 2010
als hoofd redacteur.

Wilfried Dewachter is een Belgisch politicoloog en gewoon hoogleraar emeritus van de
KLJ Leuven . Hij publiceerd e decennialang vooral over verkiezingen, politieke partijen
en de rol van de elite, leidd e genera ti es politicologen op en was van 1970 tot 1993 en
van l 997 tot 2000 hoofdredacteur van Res Publica. Als politicoloog was Dewachter vaak
een aa nspreekpunt van de med ia .

Stefaan Fiers werkt als directeur Communicatie en Public Affairs in de privésector, en
is deeltijds hoofddocent Politi eke wetenschappen aan de KLJ .Leuven, Centrum voor
Politicologie. Hij doceert er de vakken vergelijkende politiek en public affa irs . Hij is ook
voorz itter va n Bepact, de Belgische vereniging van publi c affa irs officia ls. Zijn wetenschappelijk onderzoek spitste z ich eertijds toe op de carri ères van parlementsleden en
regeringsleden. E- ma il : stefaan. fi ers@ kuleuven .be

Daan Fonck is doctoraatsonderzoe ker aan het Leuven Internationa l and Europea n Studies instituut (KLJ Leuve n). Zijn onderzoek richt zich op de parlementaire diplomatie
van het Europees Parlement, en bij uitbreiding de parlementaire con trole van buitenlands en veiligheidsbeleid. Zijn werk werd gepubliceerd in tijd schriften als Cooperation
and Conflict, Parliamentary Affairs, Contemporary Security Policy en Journal of Common Marke/ Studies. E-mai l: daan.fonck@kuleuven.be

Bert Fraussen is universit a ir docent aa n het Instituut Bestuurskunde aan de Univers iteit Leiden. Zijn onderzoek focust op de interne organisatie en ontwikkeling van
politieke organisaties zoa ls belangengroepen en denkt a nks , en de wij ze waa rop di e
organisa ti e relaties onderhouden met beleidsmakers en betrokken worden bij beleidsvorming. E-mail : b.fraussen @ fgga. leid enuniv.n l

Darren Halpin is hoogleraar aa n de Research School of Social Sciences aan de Australian
National University. Zijn onderzoek focust op de rol van belange ngroepe n in beleidsprocessen, met bijzondere aa ndacht voor vraagstukke n verbonden aa n hun vertegenwoordigende fun cti e, organisatiekenmerken en democratisch karak ter. Hij is coredacteur van
het tijdschrift Interest Groups & Aduocacy. E-mail : darren .halpin @a nu .ed u.au
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Marc Hooghe is gewoon hoogleraar Politieke Wetenschappen aan de KU Leuven en was
in 2003 en 2004 hoofdredacteur van Res Publica.

Bart Maddens is gewoon hoogleraar aan het Instituut voor de Overheid van de KU
Leuven en was van 2001 tot en met 2007 lid van de redactie van Res Publica, van 2005
tot en met 2007 als hoofdredacteur.

Petra Meier, hoogleraar Politieke Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen, focust
op de representatie van gender, de reproductie van ongelijkheid en de constructie van normativiteit in politiek/ beleid. Zij publiceerde recent een aantal special issues over de ontwikkeling van gender beleid (Joumal of Wamen, Polities and Policies; met Emanuela Lombardo en Mieke Verloo), symbolische vertegenwoordiging (Polities, Groups, and Identities;
met Tania Verge) en een boek over de professionalisering van de strijd voor gelijkheid
(Academia L'Harmattan; met David Paternotte). E-mail : petra .meier@uantwerpen.be

Jean-Benoit Pilet is hoogleraar in de Politieke Wetenschappen aan de Université Libre
de Bruxelles (ULB). Hij doet onderzoek naar politieke partijen, kiessystemen, kiesgedrag, de personalisering van de politiek en democratische vernieuwing. Over die
thema 's publiceerde hij boeken bij Oxford University Pressen Routledge en artikels in
wetenschappelijke tijdschriften zoals European Joumal of Politica[ Reform, West European Polities, Party Polities, Electoral Studies, Environmental Polities, Representation,
Joumal of Elections, Public Opinion and Parties, Res Publica, Revue Française de Science
Politique en Comparative European Polities. E-mail: jean-benoit.pilet@ulb.ac.be

Yf Reykers is assistent-professor aan de faculty of Arts and Social Sciences van de
Universiteit Maastricht. Hij is eveneens postdoctoraal onderzoeker van het Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) Vlaanderen, met een project getiteld 'Politica)
Oversight of EU Military Farces'. Voordien was hij postdoctoraal onderzoeker aan het
Leuven International and European Studies instituut (KU Leuven), waar hij ook zijn
doctoraat behaalde in 2017. Zijn onderzoek richt zich op multinationale militaire operaties, snelle responsmechanismen en interorganisationele relaties in vrede en veiligheid.
Zijn werd werd onder andere gepubliceerd in tijdschriften als Contemporary Security
Policy, European Security, International Peacekeeping en Parliamentary Affairs. E-mail:

yf.reykers@kuleuven.be

Peter Van Aelst is onderzoeksprofessor aan het departement Politieke Wetenschappen
van de Universiteit Antwerpen en lid van de onderzoeksgroep Media, Middenveld en
Politiek. Hij doet onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van de mediatisering van
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de politiek, verkiezingscampagnes, nieuwe media en politiek nieuws. Zijn onderzoek
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verschijnt in toonaangevende internationale tijdschriften, maar ook in publicaties voor
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een breder publiek.E-mail:peter.vanaelst@uantwerpen.be
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Prof. dr. Joop van Holsteyn is verbonden aan het Instituut voor Politieke Wetensch ap
van de Uni vers iteit Leiden en maakt e in de jaren 2008-2017 deel uit van de redactie van

Res Publica, in de period e 2011 -2017 als hoofdred ac teur.
Karel Van Nieuwenhuyse is professor verbonden aa n de onderzoekseenh eid Geschieden is van de KU Leuven. Zijn histori sche expertise situeert zich op het domein van
polit iek en dagbladpers in België in de 20° eeuw. E-mail : karel.vannieuwenhu yse@
kuleuven.be

Frederik Verleden is histori cus en doctor in de Sociale Wetenschappen. Hij publiceerde een historische en politico logische ana lyse over het o ntstaa n van de particratie
in België. Hij werkt bij de dienst Juridische Zaken en Parlementaire Documentatie va n
de Kamer van Volksvertegenwoordigers en is als gastdocent politie ke geschiedenis verbonden aa n de facult eit Sociale Wetenschappen van de KU Leuve n. E-mail: frederik .
verleden@kuleuven.be

Stefaan Walgrave is politicoloog aa n de Univers it eit Antwerpen. Hij was hoofdredacteur van Res Publica in de period e 2001 -2002. E-mail: stefaa n. walgrave@uantwerpen.be

Vanaf 1 januari 2019 zaJ Res Publica verdergaan aJs Polities of the Low Countries.
Deze overgang gaat gepaard met een omschakeling van het Nederlands naar het
Engels aJs publicatietaal. Op die manier is ons tijdschrift toegankelijk voor een
meer divers publiek van lezers en onderzoekers die geïnteresseerd zijn in de politiek van België en Nederland .

Polities of the Low Countries zal voornamelijk wetenschappelijke artikelen aanbieden, maar ook feiten en cijfers over de politieke situatie in België en Nederland.
Door onze reikwijdte te verrujmen, hoopt de redactie beter aansluiting te vinden
bij nieuwe trends in internationaal onderzoek en te profiteren van de vele mogelijkheden die vergelijkende politiek te bieden heeft.
IIIet eerste nummer van Polities of the Low Countries zal begin 2019 worden gepuliceerd . Abonnees van Res Publica kunnen gebruik maken van een- 1-·n-tr_o_d_u_c_ti-e-___
Illl orting
doo, contact op te nemen met info@elevenpub.com.
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