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Inleiding
De macht van partijen in België sinds 1981
particratie revisited
Karel Van Nieuwenhuyse, Stefaan Fiers en Frederik Verleden

In een opiniestuk in de krant De Morgen van 12 december 2013 getiteld ' Het probleem van de politiek? Er is te veel politiek' haalde toenmalig chef polit iek Bart
Eeckhout zwaar uit naar de particratie. Hij deed dat in antwoord op een eerdere
bijdrage van de liberale politica Fientje Moerman. Zij had daarin de, in haar ogen,
onjuiste, negatieve en eenzijdige blik op politici, vooral door de media, aan de
kaak gesteld. Eeckhout (2013) stelde in verweer van de journalistiek: "Het is de
particrati e die voor de schermen geen nuance in het politieke denken toestaat,
maar enkel harde gepersonaliseerde conflicten volgens de partijbreuklijnen. Het is
de particratie die achter de schermen partijgenoten tegen elkaar opzet in een meedogenloze kamp om schaarse verkozen plaatsjes. Het is de particratie die burgers
soms onbegrijpend het hoofd doet afwenden van de politiek. "
De 'particratie' is wel vaker kop van jut in het publieke debat. Maar wat wordt
precies bedoeld met particratie? Het begrip wordt zowel door opiniemakers als
wetenschappers vaak gebruikt en in relatie gebracht tot allerlei instellingen en
actoren zoals media, politici, regering en parlement, en de kiezer vermag er niets
tegen. Particratie wordt ook gel inkt aan politieke fenomenen zoals het bezetten van
de macht en het verstoren van het 'normale' verloop van de democratie (wat dat
laatste ook moge betekenen). Maar particratie wordt niet altijd nader gepreciseerd,
en als dat wel het geval is, wordt het vaak op verschillende wijzen geconceptualiseerd. De grootste gemene deler in die definiëring is dat particratie beschouwd
wordt als het politieke stelsel waarin politieke partijen een dermate overwegende
impact hebben op de politieke besluitvorming, dat ze de andere politieke instellingen (parlement, regering, administratie) overvleugelen in het bepalen van het
beleid en het politieke besluitvormingsproces.
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Terwijl de term 'particratie' pas na de Tweede Wereldoorlog in zwang kwam, deed het
fenomeen zich in België al voor in het interbellum (Dewachter, 2001, 347 e.v.). Velen
verwijzen naar het overleg over de heropbouw van het land na de Eerste Wereldoorlog, dat plaatsvond tussen vertegenwoordigers van de belangrijkste politieke partijen
en Kon ing Albert I op het kasteel in Loppem, als de eerste openlijke manifestatie van
die particratie. Veelbetekenend wordt naar die vergadering verwezen als 'de coup van
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Loppem'. Ook later in dat interbellwn vinden we sporen terug die de te grote macht
van de politieke partijen hekelden . Zo onder meer de opvallende demarche van koning Leopold lll, op 12 april 1939, tijdens een lopende regeringsvorming. Hij riep toen
twaalf vooraanstaande politici bij zich op het Paleis en leverde in zijn toespraak tot
hen zware kritiek op de vorm en inhoud van het politieke bedrijf. In de ogen van de
vorst, die zelf streefde naar een versterking van de eigen, koninklijke macht, liep de
situatie uit de hand . Hij was van oordeel dat de politieke partijen zich te zeer concentreerden op de verdeling van de macht en hun invloed en vooral uit waren op eigen
voordeel, eerder dan het staatsbelang voor ogen te houden. Door ministers aan de
partijleiband te houden, verzwakten ze de slagkracht van de uitvoerende macht , en
bij uitbreiding de rol en het prestige van de staat. Voor Leopold IIl was het duidelijk:
"De belangen van de partijen moeten worden opzijgeschoven om alleen de belangen
van het land te behartigen" (Gerard & Van Nieuwenhuyse, 2013, 154).
Echo 's van die kritiek op de particratie weerklonken ook in het werk van histori ci
over het politieke landschap in het interbellum, zo bijvoorbeeld in de Politieke Geschiedenis van België (1973) van Theo Luykx. In zijn algemene inleiding bij het deel
over het interbellum typeerde Luykx de partijen als steeds machtiger wordende instellingen die zowel regering als parlement in toenemende mate gingen patroneren.
Andere auteurs, zoals Herman Balthazar (1981), waren dan weer van oordeel dat het
particratische syndroom in de periode van het interbellwn eerder moest worden gerelativeerd. Hij wees onder meer op het verschillende uitzicht van politieke partijen (of
'blokken') in die periode en relativeerde hun toenemende rol met verwijzing naar andere invloedrijke en machtige (f)actoren, zoals onder meer de financiële bankierselite.
Over de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog daarentegen bestaat onder
wetenschappers wel een grote consensus over de particratie als een systematisch
sterker wordende realiteit in België. Het is overigens in die periode dat de term voor
het eerst werd gelanceerd door oud-minister Marcel Grégoire in 1965 (D'Hoore,
2003). Factoren aan de basis van de toenemende impact van politieke partijen
waren onder meer de negatieve ervaringen met het autoritaire oorlogsbewind, de
comm unistische bedreiging van het parlementaire democratisch e bestel, de verzwakte positie van de monarchie met de koningskwestie en de ontwikkeling van
de verzorgingsstaat. Het functioneren van de zuilen, de rol van de televisie, de
personalisering van de politiek en de centralisering en professionalisering van de
partijorganisatie droegen verder bij aan de groeiende impact van de partijen op het
politieke besluitvormingsproces (Van Haegendoren, 1981).
Hoe en op welke terreinen uitte zich dan die toegenomen particratie? Een antwoord
op die vraag vinden we in een overzichtsartikel van De Winter (1981). Hij vermeldt als eerste de impact op de regeringsvorming en het regeringsbeleid . Daarbij
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kan worden vastgesteld dat sinds 1945 de partijen de rol van de koning meer en
meer uitholden en dat partijvoorzitters de machtigste actoren werden. Zij werden
de voornaamste besluitvormers die hun stempel drukten op zowel de aard van de
coalitie als op de verdeling en toewijzing van de ministerportefeuilles. Daarenboven
werd het zwaar onderhandelde en steeds meer gedetailleerde regeerakkoord van
langsom meer de bindende leidraad voor het concrete regeringsbeleid. Ook in de
totstandkoming van belangrijke politieke pacten (zoals bijvoorbeeld het schoolpact)
die het beleid op het betreffende domein sterk bepaalden, speelden partijvoorzitters
een belangrijkere rol dan de regering en het parlement (Dewachter, 2001).
Algemeen nam de greep van partijen op het regeringswerk toe, via de ministeriële
kabinetten die een sterke uitbreiding kenden en steeds meer werden bevolkt door
cabinetards aangesteld op voorspraak van partijen. De werking en het personeelsbeleid van de overheidsadministratie kwamen eveneens in particratisch vaarwater terecht. Aanwervingen werden in toenemende mate gepolitiseerd en het beleidsvoorbereidende werk door de administratie werd uitgehold door de machtiger
wordende kabinetten. Ook het parlement werd door de partijen op verschillende
manieren aan banden gelegd. Nationale partijbesturen werden steeds vaker de
beslissende instantie inzake de samenstelling van de kandidatenlijsten voor de
parlementsverkiezingen. Zeker in de jaren zeventig van de vorige eeuw geraakte
de algemene ledenpoll als methode voor de samenstelling van kieslijsten compleet
in onbruik (Fiers, 2006). Bovendien verloor het parlement gaandeweg steeds meer
aan reële impact. Het verloor zijn greep op zowel de regeringsvorming en de regeringsontbinding, als op het wetgevende werk. De regeringsvorming gebeurde
steeds vaker buiten (of beter 'naast') het parlement: de socialist Edmond Leburton
was in 1973 de eerste formateur die voor zijn regeerakkoord het fiat moest krijgen van vijf partijcongressen (Gerard, 2003). Het aantal parlementaire wetgevende
initiatieven daalde sterk (Sägesser, 2003) en de partijdiscipline over stemmingen
in de plenaire vergaderingen nam toe. De controlefunctie van het parlement werd
steeds meer uitgehold (Gerard, 2003). Begrotingen werden er nog wel gestemd,
maar onder meer het ingewikkelde en ondoorzichtige karakter van de begrotingsontwerpen in combinatie met het vaak laattijdig indienen ervan werkten een reële
controle allerminst in de hand. Interpellaties en parlementaire vragen namen toe,
maar vooral bij leden van de oppositie. Parlementsleden van de meerderheid werden niet geacht in plenaire zitting kritische vragen te stellen bij het regeringsbeleid.
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De derde (rechterlijke) en vierde (media: televisie, radio, kranten) macht ontkwamen evenmin aan de tentakels van de particratie. Zo bleven net als tijdens het interbellum benoemingen en bevorderingen binnen de rechterlijke macht aan politieke voorspraak onderhevig. Hetzelfde gold voor de invulling van leidende functies
in de redactie van de openbare omroep BRT-RTB. Het was een publiek geheim dat
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de mandaten van de raad van beheer in deze en andere semipublieke instellingen
verdeeld werden onder de traditionele partijen. In de geschreven pers bleven tot in
de jaren zeventig van de vorige eeuw - zij het minder formele - banden bestaan
tussen veel kranten en politici (en zuilorganisaties) (De Winter, 1981).
Het fenomeen van de particratie beperkte zich niet uitsluitend tot België. Wilfried
Dewachter (1981) waagde zich aan een proeve van meting van de particratie in de
westerse polyarchieën. Zijn internationaal comparatief onderzoek wees uit dat veel
West-Europese polyarchieën een overwegende politieke actor hebben. Waar dat
in andere landen veeleer de president of regering was, betrof het in het geval van
België en Italië voornamelijk de partijleidingen.
Diverse bijdragen die hierboven werden vermeld, verschenen in 1981 in een speciaal themanummer van het tijdschrift Res Publica, dat volledig gewijd was aan
de particratie. Daarin werd het gegeven particratie in historisch maar vooral in
contemporain perspectief grondig gefileerd. Sindsdien deden zich veel en verstrekkende evoluties voor, in de (samenstelling van de) samenleving, in het uitzicht van
de Belgische (federaal geworden) staat, in de verhouding regering-parlement, in de
plaats van zuilen en levensbeschouwing in de samenleving, in genderverhoudingen , in het politieke bedrijf en de politieke cultuur (onder meer professionalisering,
technocratisering en personalisering), in het politieke partijenlandschap, in de kieswetgeving, in de ledenaantallen van partijen, in de regels over partijfinanciering,
in de benoemingen van ambtenaren en rechters, in de wijze en mogelijkheden van
communicatie (met de opkomst van sociale media), enzovoort.
De vraag naar de invloed van dit alles op de particratie dringt zich dan op. Drongen
die evoluties de 'overwegende impact' van politieke partijen op de politieke besluitvorming terug, of versterkten ze integendeel nog hun positie? Is de aard van de
impact van politieke partijen op de besluitvorming gewijzigd dan wel constant gebleven? En valt er onderscheid te maken in de evolutie in verschillende publiek-politieke
domeinen en tussen (grote en kleine, traditionele en nieuwe) politieke partijen?
De afgelopen decennia bleef de particratie een belangrijk studieobject, in binnenen buitenland en in historisch en (vooral) politicologisch perspectief. Denken we
onder meer aan onderzoek naar de campagnevoering door politieke partijen, naar
politieke participatie en ledenevoluties (met inbegrip van gender en minderheden),
naar partijpolitieke organisatie, naar partijfinanciën en -financiering, naar veranderende kieswetgeving en kiesstelsels, naar de rol van politieke partijen in regeringsonderhandelingen, naar de relatie tussen politieke partijen en samenstelling en
werking van parlementen, het middenveld/verenigingsleven, de (sociale) media en
de overheidsadministratie, en naar de interne democratie binnen politieke partijen.
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Gegeven die veranderde maatschappelijke omstandigheden en de veelheid aan wetenschappelijk onderzoek leek het een opportuniteit om, een kleine veertig jaar
na datum, een nieuw en beschouwend themanummer samen te stellen over particratie. De vaststellingen uit het themanummer van 1981 dienen als beginpunt
voor deze revisited versie, en roepen de volgende vragen op: hoe evolueerde de
particratie sinds de beginjaren tachtig van de vorige eeuw, en gelden de conclusies
van toen nog steeds, of niet (meer)? Onder invloed van welke (f)actoren deden
zich veranderingen voor? Welke evoluties zetten zich (niet) door, en welke nieuwe
ontwikkelingen manifesteerden zich?
Bij wijze van inleiding brengen we in eerste instantie enkele voor de hand liggende
aspecten van particratie voor het voetlicht. Het gaat meer bepaald om de rol van
de politieke partijen in de federale regeringsvorming en de rol van politieke partijen
in de samenstelling en werking van het (voornamelijk federale) parlement. Die
aspecten proberen we te duiden aan de hand van een aantal tabellen en grafieken.

1.

Politieke partijen en de federale regeringsvorming

De federale regering is, volgens de Grondwet althans, de spil van het Belgische
politieke systeem. Dewachter (2001, 2014) stelt vast dat de politieke partijleiders in
toenemende mate, en ook steeds open lijker, de rol van de koning overnamen, niet
alleen inzake het benoemen en ontslaan van ministers, maar in het gehele proces
van regeringsvorming, volgens De Winter en Dumont "hét cruciale beslissingsmoment van de Belgische politiek" (2006, 289). De Winter (1981) stelde eerder al vast
dat in de onderhandelingsfase van de regeringsvorming de partijleiders samen met
de formateur de belangrijkste en machtigste actoren zijn. Temeer omdat de federale
regering als concurrerend machtscentrum naast de partijen dan per definitie ontbreekt, aangezien ze enkel de 'lopende za ken' behartigt. De partijleiders regisseren
het besluitvormingsmoment en leggen - door de inhoud van het steeds omvangrijker wordende regeerakkoord en de verdeling van de portefeuilles onder de partijen
- de krachtsverhoudingen voor de duur van de legislatuur vast. Monarchie en parlement spelen daar amper een rol in, tenzij een haast zuiver formele op het einde
van de rit, wanneer de ministers worden benoemd en de Kamer het vertrouwen
stemt. In die zin is het interessant om de duur van de federale regeringsvorming
na te gaan, als een eerste indicatie van de invloed en macht van de partijleiders.
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Uiteraard is het niet zo dat de lengte van de formatieduur zomaar een gevolg
is van de particratie of omgekeerd. Andere factoren, zoals de versplintering van
het partijpolitieke landschap, de constante campagnemodus waarin partijen zich
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bevinden en het feit dat de deelstaten kunnen functioneren zonder dat er een
federale regering is, spelen hierin een bijkomende rol. Maar de regeringsvorming
is anderzijds wel het moment bij uitstek waarop politieke partijen, en politieke
partijen alleen, het politieke gebeuren domineren. Een langere formatieduur, om
welke redenen dan ook, betekent een langere periode in het politieke machtsspel
die geheel volgens een uitsluitend partijpolitieke logica verloopt. Uit onderstaande
grafiek blijkt heel duidelijk dat de federale regeringsvorming sinds de jaren tachtig
van de vorige eeuw stelselmatig langer is geworden, met de uitschieters in 2007
en vooral in 2010-2011. Waar de regeringsvorming Martens Vin 1981 na 87 dagen
rond was, nam die van Verhofstadt lil 193 dagen in beslag en die van Di Rupo
maar liefst 592 dagen - een mondiaal record op dat moment. Dewachter (2014)
stelt dat de partijen bereid zijn de prijs van een lange regeringsvorming te betalen
om toch maar in de federale regering te treden. Dat geeft hun immers macht, status en, niet onbel angrijk , een toename van hun inkomsten.

Duur formaties (aantal dagen)
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Bron: Verleden, F., Matheve, N., Heyneman, C., & Gerard, E. (2019). Be/elite. De Belgische regering sinds
1831. Digitale realisatie P. Aspeslagh; zie ook www.kcgeschiedenis.be/be/elite.
FIGUUR 1 .

2.

Duur van de Belgische/federale regeringsvorming sinds 1981 .

Politieke partijen en de samenstelling van het
(voornamelijk federale) parlement

Voor de periode 1945-1981 stelde De Winter (1981) al vast dat de partijen in toenemende mate bepaalden wie in het parlement kon komen. Voora l vanaf de jaren
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zestig van de vorige eeuw trad er een centra lisering van de lijstvorming op, en
werden de plaastelijke ledenpolls gekortwiekt. Particratie uitte zich onder meer
in de troeven van politieke partijen om de carrières van de gekozenen des volks
te sturen. De rechtstreekse verkiezing van het Europees Parlement in 1979 en de
rechtstreekse verkiezing van de gewestparlementen (1989 / 1995) zorgde voor een
proliferatie aan rech tstreeks te verkiezen mandaten, waardoor die tendens alleen
maar versterkt werd. Partijen, die intern zelf geen onderscheid kennen (of maken)
in federale en regionale organisatie, schuiven met hun politiek personeel en hun
stemmentrekkers van het ene politieke niveau naar het andere, als waren het pionnen op een schaakbord. We stellen bij elke verkiezing veel beweging van politiek
personeel tussen de verschillende beleidsniveaus vast, met federale politici die
voor een zitje in een regionaal parlement kandideren of omgekeerd. Dat fenomeen
wordt als levelhopping bestempeld (Fiers, 2001; Verleden, Hooghe, Demeulemeester & Pattyn , 2017). Het heeft verhinderd dat er een duidelijk onderscheiden elite
van regionale politici ontstond, die zelfstandiger van de politieke partijleiding kon
functioneren. De particratie laat als het ware niet toe dat haar dochters en zonen
het huis verlaten en op eigen benen gaan staan.
TABEL 1.

Levelhoppen (1979-2014).

2014
2010
2009
2007
2004
2003

8
21
37
21
39
23

79
15
25
19
29
17

1999

11

54

1995
1994
1991
1990
1989
1987
1986
1985
1984
1981
1979

6
1
3

188

4
4

7
17

1
5
3
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Bron: Verleden et al., 2017.
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Kamer, Europa, Gewesten en Gemeenschappen
Kamer en Senaat
Europa, Gewesten en Gemeenschappen
Kamer en Senaat
Europa, Gewesten en Gemeenschappen
Kamer en Senaat
Kamer en Senaat, Europa, Gewf!iten en Gemeenschappen
Kamer en Senaat, Gewesten en Gemeenschappen
Europa
Kamer en Senaat
Duitstalige Gemeenschap
Europa, Brussels Gewest
Kamer en Senaat
Duitstalige Gemeenschap
Kamer en Senaat
Europa
Kamer en Senaat
Europa
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Anders dan in andere federale staten, zoals de Verenigde Staten of de Duitse bondsrepubliek, waar het federale mandaat het belangrijkste is (ook vaak inzake financiele vergoeding), valt er in dit land naar waarde van het parlementaire mandaat tussen het federale en gewestelijke mandaat geen duidelijke hiërarchie te bespeuren.
Waar dat enerzijds samenvalt met een internationale tendens naar 'meerlagige'
politieke systemen (d.i. met diverse bestuursniveaus: nationaal, Europees, deelstaten), valt het anderzijds evenzeer te verklaren vanuit de specificiteit van het
Belgische federalisme. De intrede van regionale instellingen ging imm ers gepaard
met de taalkundige splitsing van de nationale partijen. Sindsdien zijn de partijen
(op PVDA-PTB na) slechts in de helft van het koninkrijk meer actief en maken ze
derhalve geen intern onderscheid tussen een nationale en regional e partijwerking.
Partijen laten zich in dit land dan ook vaak verleiden om bij iedere verkiezing op
volle sterkte met telkens dezelfde boegbeelden naar de kiezer te gaan, ongeacht het
beleidsniveau dat wordt verkozen . Hun berekening is duidelijk genoeg: electorale
sterkhouders moeten telkens opnieuw renderen in het streven naar zoveel mogelijk
stemmen. Een wettelijk verbod bestaat in dat verband overigens niet, al kan men
niet tegelijk in meerdere assemblees zetelen (de Senaat uitgezonderd). Wordt een
kandidaat effectief meermaals verkozen , en moet die bijgevolg aan een mandaat
verzaken, dan blijft de zetel niettemin binnen de partij en gaat hij naar de eerste
kandidaat-opvolger van dezelfde lijst. Aan de praktijk van het ongebreideld schuiven van politieke pionnen werd onlangs, bij het akkoord over de zesde staatshervorming, wel paal en perk gesteld. Voortaan geldt de regel dat parlementsleden van
het ene niveau die verkozen worden op een kandidatenlijst voor een parlementaire
assemblee op een ander niveau, meteen ontslagnemend worden in hun eerste assemblee (Bouteca, Devos, Reynaert et al., 2018) . Bij dezelfde hervorming zijn ook
gelijktijdige kandidaturen voor meerdere assemblees niet langer toegestaan.
Vanaf 2003 , op h et ogenblik dat de verkiezingskalenders voor het fed erale en
gewestelijke niveau gedurende een decennium niet samenvielen, speelden de partij en de opvolgersplaatsen sterk uit e n ging het fenomeen van het zoge naamde
levelhoppen nog veel meer opvallen. Verleden et al. (2017) stellen in dat verband
vast dat zetelende parlementsleden in volle legislatuur gingen kandideren voor
een ander beleidsniveau. In 2003 bijvoorbeeld namen sterkhouders op het regionale niveau deel aan de verkiezing voor Kamer en Senaat. Een jaar later volgde de
omgekeerde beweging. Zetelende federale politici stonden toen op kieslijsten voor
de regionale assemblees. Dat leidde telkens tot een resem verzakingen, waarbij
verkozenen des volks hun nieuw verworven mandaat niet opnamen, maar onmiddellijk plaatsmaakten voor hun opvolgers. Werd de overstap naar het nieuwe
parlement wel gemaakt door de levelhopper, dan kwam in de vorige assemblee
zijn pl aats vrij voor een opvolger. Tabel 1 toont de omvang van die praktijk. Het
aantal verzakingen ging vooral in de hoogt e sinds de verkiezingskalender werd
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losgekoppeld tussen het federale parlement en de Gewesten en de Gemeenschappen in 2003. 1
Uit het voorgaande kunnen we meteen afleiden dat het belang van een plaats op
de opvolgerslijst sterk is toegenomen. De plaats van eerste opvolger lijkt zelfs nog
meer een 'partijplaats' dan de lijsttrekkersplaats. Een paar factoren liggen daaraan
ten oorzaak . Het levelhoppen, een andere verkiezingskalender voor federale en
gewestelijke verkiezingen (2003, 2004, 2007, 2009, 2010), maar ook de invoering
van de onverenigbaarheid tussen de functie van parlementslid en minister in 1995
verhoogden het belang van de opvolgerslijst. Nemen we de federale Kamer van
Volksvertegenwoordigers als voorbeeld. Daar kunnen we een sterke toename van
het aantal zetelende opvolgers waarnemen sinds de jaren tachtig van de vorige
eeuw (tabel 2). Tot het einde van het dubbelmandaat (1995) kwam minder dan
10% van de leden van de Kamer gedurende een legislatuur via opvolging in de
assemblee terecht. Sinds 1995 is dat percentage toegenomen tot haast een derde
van de Kamerleden in de legislatuur 2003-2007 (met een intermediaire gewestverkiezing in 2004). Het belang van de opvolgerslijst als toegang tot de Kamer vormt
een uitgesproken verzwakking van de band tussen gekozenen en kiezer. Zeker ook
gezien het minder aantal voorkeurstemmen voor de opvolgers in vergelijking met
de effectieven. Tegelijk illustreert het gegeven de toegenomen greep van partijen,
en meer bepaald van de partijleiding die de lijsten samenstelt, op de parlementaire
carrières, op wie in het parlement komt en hoe lang die mag blijven.
Eenzelfde vaststelling kan overigens worden gemaakt wat de regeringsvorming
betreft. Ook in deze fase schuwen de partijen het niet om met hun pionnen te
schuiven. Noch bij de vorming van de regering op het regionale niveau noch bij de
vorming van de federale regering voelen partijen zich in een particratisch bestel gebonden aan enige regel. De gelijktijdige regeringsonderhandelingen en -vormingen
op het regionale en federale niveau bieden uitgelezen kansen aan de partijvoorzitters, in wiens handen de coördinatie van die onderhandelingen rust, voor strategische doorschuifoperaties met hun politiek personeel. Zo komt het regelmatig voor
dat net verkozen regionale parlementsleden in de federale regering terechtkomen
of omgekeerd. In de periode 1981-2007 verlieten 24 ministers en staatsecretarissen de federale regering om een ministerpositie op regionaal niveau op te nemen,
goed voor bijna een op de vier redenen voor ontslag uit de federale regering in die
periode (Dumont, Fiers & Dandoy, 2009). Ook hier levert de particratie een sterk
staaltje van haar kunnen.
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Toegenomen belang van opvolging als toegang tot de federale Kamer van
Volksvertegenwoordigers sinds 1978.

TABEL 2.

kaar
2010

Effectief aantalleden
fè

2007
2003

150
150
150

208
219

27,9%
31,5%

1999

150

184

18,5%

1995
1991

150
212
212

177
234

15,3%
9,4%

233
219

9,0%

212
212
212

234
224

1987
1_985
1981
19-78

197

3,2%
9,4%
5,4%

Bron: Verleden, F., & Heyneman, C. Databank Belgische Parlementsleden sinds 1830. Centrum voor Politicologie KLJ Leuven.
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Bron: Verleden (2014). Zie ook Verleden, F., & Heyneman, C. Databank Belgische Parlementsleden sinds
1830. Centrum voor Politicologie KLJ Leuven.
FIGUUR 2. Beroepsachtergrond van de volksvertegenwoordigers in de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers sinds 1946.

De toegenomen slagkracht van politieke partijen op de samenstelling van het
federale parlement komt daarnaast ook tot uiting in hoe een achtergrond als
'partijmedewerker' - hier als verzamelterm gehanteerd voor kabinets- en/of
fractiemedewerkers - een steeds belangrijker kenmerk wordt van de federale volksvertegenwoordigers (Verleden, 2014) . Sowieso valt al vast te stellen dat na de Twee-
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de Wereldoorlog het aantal kabinetsmedewerkers uitdijde en een sterke partijtrouw
vertoonde (Walgrave, Caals, Suetens & De Swert, 2004). Vanaf de jaren zeventig
van de vorige eeuw stellen we eenzelfde evolutie vast voor het aantal professionele en betaalde parlementaire fractiemedewerkers . Die fractiemedewerkers fungeren minder als steun voor de individuele parlementsleden, maar worden vaak
als medewerkers van de partij(studiedienst) ingeschakeld. Het is vaak de partij
die de aanwerving controleert, wat de greep van partijen op het parlement meteen
versterkt. Figuur 2, die de beroepsachtergrond van de volksvertegenwoordigers
in de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers sinds 1946 weergeeft, maakt
duidel ijk dat in toenemende mate uit die groep van partijmedewerkers wordt geselecteerd voor de toekenning van de verkiesbare plaatsen op de lij st. Zo meent de
partijleiding zich te verzekeren van trouwe steun in het parlement, aangezien parlementsleden vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw nog vóór hun verkiezing
hun inkomen al aan de partij te danken hadden.

3.

Politieke partijen en het functioneren van het federale
parlement

Dat de politieke partijen in toenemende mate de parlementaire carrières bepalen,
hoeft uiteraard nog niet automatisch te betekenen dat de parlementsleden vervolgens de partijlijn helemaal volgen. Evengoed zouden volksvertegenwoordigers, een maal verkozen, zich onafhankelijk en vrij van de partij kunnen opstellen. Daarom
is het van belang om, naast de samenstelling van het parlement, ook de activiteiten
van parlementsleden van naderbij te bekijken. Tabel 3 geeft de fractiediscipline
weer in de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers voor de periode 1995-2014.
TABEL 3 Partij- en meerderheidsdiscipline in de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers (1995-2014) .
;;K,::;}:;

%

Uitge-

Legi~

latuur

Periode

fam?n

Afwljkende

brachte
Individuele
stemmen
stemmen

%

stemmen:

Afwijkende
stemmen:
meerder-

meerder-

heid

Sf'

%

Kamer stemt
ariàeJ7áan
~d~\1leid

heid
49

1995-1999

3.603

484.879

4.624

0,95%

277.398

723

0,26%

5

50

1999-2003

2.458

324.127

5.058

1,56%

201.231

2.319

1,15%

17

51

2003-2007

1.831

236.959

2.585

1,09%

154.368

709

0,46%

3

52

2007-2010

1.022

133.374

921

0,69%

83.846

257

0,31%

16

53

2010-2014

1.924

254.383

388

0,15%

159.645

123

0,08%

2

0

z

ëi

I..U

Bron: Eigen berekeningen op basis van Verleden, F. Databank naamstemmingen Kamer van Volksvertegenwoordigers, integraal verslag, Plenumvergadering, 1995-2014.
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De cijfers in de tabel onderstrepen de bijzonder hoge fractiediscipline di e de partijen in het federale parlement onder hun leden realiseren. Het aantal afwijkende
stemmen - dat zijn uitgebrachte stemmen die afwijken van het meerderheidsstandpunt van de fractiegenoten - vertegenwoordigt sinds 1995 slechts een minimale portie van de uitgebrachte stemmen door de leden van de Kamer. De percentages liggen bovendien nog lager wanneer we enkel kijken naar de leden van de
meerderheidsfracti es. Bovenop een algemeen hoge fractiediscipline is de discipline
onder de fed erale volksvertegenwoordigers - spontaan dan wel afgedwongen,
daarover kunnen deze cijfers geen uitsluitsel brengen - nog hoger. Sinds de paarsgroene regering (1999-2003), die een ruime ideologische (liberale, socialistische en
ecologische) waaier verenigde en een 'open debatcultuur ' predikte, gaa n de cohesiecijfers steevast in stijgende lijn. Tijdens de 53e legislatuur zijn de cohesiecijfers,
over alle fracti es samen gemeten, zo goed als absoluut.
Deze particratische greep op het function eren van het federale parlement wordt
ook bevestigd wanneer een aantal andere activiteiten van de Kamerled en word en
geanalyseerd . Dandoy (2011) kwam in grote lijnen al tot die conclusie na analyse
van de schriftelijke vragen van Kamerleden voor de periode 1995-2007. Eenzelfde
vaststelling kunnen we maken voor de interpellati es in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De interpellatie is het traditionele parlementaire controle-instrument bij uitstek. Een regeringslid wordt ter verantwoording geroepen en ondervraagd . Na afloop van de interpellatie kan het parlementslid een motie indienen
waarbij de regering beleidsdaden wordt aangeraden dan wel het vertrouwen in de
minister of de regering wordt ingetrokken .
TABEL 4 .
20 14) .

Interpellaties in de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers (1987-

%

Interpellaties
. uit meerder- .
heiêl

%

J l. »A/1<
1987-1991
19,~1-1995
1~9c5-1999
1~~9-2003
2003-2007
200t7-2010
2010-2014

820
1.366
2.328
1.639
1.077
442
119

328
626
1.140
981
707
253
85

40,0%
45,8%
49,0%
59,9%
65,6%
57,2%
71,4%

307
517
944
919
691
229
85

93,6%
82,6%
82,8%
93,7%
97,7%
90,5%
100,0%

276
315
559
261
91
34
0

33,7%
23,1%
24,0%
15,9%
8,4%
7,7%
0,0%

Bron : Databank Interpellaties & Mondelinge vragen (Kamer van Volksvertegenwoordigers, geraadpleegd
via http://www.dekamer.be).
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In de periode 1987-2014 ging het aantal interpellaties aanvankelijk in stijgende lijn.
Dat had alles te maken met het einde van het dubbelmandaat (1995), waardoor de
gekozenen des volks zich volledig op hun parlementaire werk in de federale Kamer
konden toeleggen zonder tegelijkertijd in een assemblee van de deelstaat actief te
zijn. Sinds de legislatuur 1995-1999 is het aantal interpellaties evenwel sterk afgenomen. Sterker nog is de daling van het aantal interpellaties door volksvertegenwoordigers uit meerderheidsfracties. Daaruit lijken we te kunnen concluderen dat
de cohesie en de discipline onder de meerderheidsfracties kennelijk met zich meebrengen dat interpelleren vanuit de meerderheid niet langer wordt getolereerd. De
meeste interpellaties die worden afgehandeld en waarbij een motie is ingediend,
eindigen overigens met de stemming van een zogenaamde eenvoudige motie. Die
stelt eenvoudigweg dat de interpellatie is afgehandeld, zonder meer. De meerderheid hoeft op die manier geen standpunt in te nemen. De eenvoudige motie wordt
daarom steevast gehekeld door de oppositiepartijen.

4.
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De macht van partijen in België sinds 1981
particratie revisited

Bovenstaande eerste verkennende analyse van de particratie in relatie tot de federale regering en het parlement lijkt erop te wijzen dat sinds het einde van de jaren
zeventig van de vorige eeuw de particratie niet in kracht afnam, maar integendeel
verder toenam (De Winter & Dumont, 2006) . Maar algemene conclusies kunnen
we daaruit niet trekken, aangezien hierboven slechts enkele evoluties in kaart werden gebracht waarmee de invloed van de particratie kan worden gemeten. Er zijn
nog een resem andere domeinen die in acht kunnen worden genomen. Uiteraard is
een themanummer te beperkt om alle evoluties inzake particratie van de afgelopen
bijna veertig jaar te vatten. Een selectie drong zich dan ook op. Er werd geopteerd voor twee analytisch-reflectieve wetenschappelijke artikels, gebaseerd op én
literatuurstudie én op empirische onderzoeksresultaten. Jean-Benoit Pilet en Petra
Meier analyseren in hun bijdrage het aanpassingsvermogen van Belgische partijen
aan de veranderende politiek-maatschappelijke omstandigheden om de particratie
in stand te kunnen houden . Vanuit vijf belangrijke evoluties die zich sinds de
beginjaren tachtig van de vorige eeuw voordeden - de evolutie van de Belgische
staatsstructuur, de toenemende diversificatie van de bevolking, het eroderende vertrouwen van het publiek in politieke partijen, de dalende electorale steun aan traditionele partijen en de personificatie van de politiek - stellen ze telkens de vraag
of, in welke mate en hoe politieke partijen het hoofd boden aan die evoluties, en
hun dominantie eerder verzwakt dan wel versterkt zagen. Peter Van Aelst richt zich
in zijn bijdrage op de relatie tussen politiek en media. Hij analyseert hoe politieke
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partijen zich aanpasten aan de mediatisering van de politiek en in hoeverre dat de
greep van de particratie al dan niet aantastte.
In de rubriek 'essay' laat Wilfried Dewachter zijn (erg kritisch) licht schijnen over
particratie in België in de recente periode. Hij schuift de stelling naar voren dat
België in de feiten een confederale staat is geworden, onder impuls van de grote
Franstalige partijen, maar dat er tegelijk wel nog zoveel mogelijk een unitair beleid gevoerd wordt binnen het bestel van het confédéralisme francophone, waarbij
bovendien de democratie (de wil van het volk, uitgedrukt in verkiezingen) door
de particratie aan banden wordt gelegd. Tegelijk stelt hij een aantal oplossingen
voor die volgens hem voor de hand liggen om een echte democratie weer in te
voeren.
Van de gelegenheid van dit historische, want laatste Nederlandstalige, nummer van
Res Publica (dat de overstap maakt naar het Engels als voertaal), wordt eveneens
gebruikgemaakt om in retroperspectief stil te staan bij evoluties en ontwikkelingen
in de politieke wetenschappen in Vlaanderen/België en Nederland in de afgelopen
zes decennia waarin Res Publica verscheen. Voor de symposiumrubriek werd aan
een van de founding fathers van dit wetenschappelijke tijdschrift en éminence grise
van de politieke wetenschappen in de lage landen, professor emeritus Wilfried Dewachter (hoofdredacteur 1967-1993 en 1997-2000), gevraagd om enkele bespiegelingen te maken over de stand van de politieke wetenschappen in de Lage Landen
en het tijdschrift Res Publica. Vervolgens werden de voormalige hoofdredacteurs
van het tijdschrift gevraagd op enkele van zijn prikkelende stellingen te reageren.
Reacties zijn opgenomen van Kris Deschouwer, Stefaan Walgrave, Marc Hooghe,
Bart Maddens, Carl Devos en Joop Van Holsteyn. Samen vormen ze een mooie
balans van meer dan een halve eeuw politicologie in de Lage Landen.
De rubriek 'onderzoek uitgelicht ' tot slot gaat in op twee zaken: het potentieel van
en de uitdagingen voor denktanks om een strategische partner in de beleidsvorming te worden, met focus op de Australische context, en de mate van parlementarisering in België van het buitenlands en veiligheidsbeleid.

Noten
l. In de tabel valt ook het grote aanta l veranderingen van assemblee in 1995 op.
Dat had alles te maken met het einde van het zogenaamde dubbelmandaat: voortaan
werden Vlaams en Waals parlement rechtstreeks verkozen, terwijl het aantal fed erale
mandaten werd gereduceerd (Verleden et al. , 2017).
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Ze halen hun slag wel thuis
Over particratie en het aanpassingsvermogen
van Belgische partijen
Jean-Benoit Pilet en Petra Meier

ABSTRACT: In the e nd t hey always win: On part icracy and the Belgian
parties' capacity to adapt themselves
Particracy has been widely used to describe Belgian polities after World War ll. Yet,
Belgian polities has changed. We examine five changes - the federalisation of the state
arch itecture, diversification of the demos, erosion of politica! support, party's dealignment and personalisation of polities - to evaluate how they have affected particracy in
Belgium. The answer is twofold: particracy is still very strong, but it has changed. The
three traditional party families that had institutionalised particracy in Belgium (Christian-democrats, socialists and liberals) had to face new challengers. They co-opted the
most moderate ones (greens, regionalists), while excluding others (radical right/left).
lntraparty democracy/participatory/transparency reforms, or changes to the electoral
system, all of them opening the politica! system, were also implemented, but parties
were able to overcome them. Yet, the ever-growing gap between traditional parties
and citizens and the growth of new parties building upon voters' dissatisfaction with
traditional parties, may put particracy more radically into question.
KEYWORDS: dealignment, electoral support, federalism, gender, particracy, personalisation

Particratie wordt alom gebruikt om de Belgische politiek na de Tweede Wereldoorlog te beschrijven. Hoewel de conceptuele definitie van de term niet altijd de
scherpste is, kunnen we stellen dat particratie kan worden omschreven als de dominantie van partijen over de belangrijkste takken van de macht in een democratie
(Dewachter & De Winter, 1981; De Winter & Dumont, 2006). Daarnaast verwijst
particratie ook naar de oligarchische aard van partijen (Michels, 1915) en naar de
contro le die het partijhoofdkwartier uitoefent over de rest van de partij (Deschouwer, 2012; Delwit, 2013) . Vanwege al die redenen behoorde België traditioneel tot
de landen die hoog scoren op het vlak van particratie en werd het samen met Italië
beschreven als het ideaaltype van een particratisch regime. Maar particratie gaat
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niet zomaar over de macht van alle partijen. In België spreken we bij particratie
over de dominantie van de drie traditionele partijfamilies: christendemocraten, socialisten en liberalen. Ze hebben de dominantie van partijen over de staat opgezet
en geïnstitutionaliseerd (zie ook Katz & Mair, 2009) . In deze bijdrage spreken we
bij particratie over de dominantie van partijen, en vooral de traditionele, over de
takken van de macht. Naar de oligarchische aard van partijen verwijzen we slechts
zijdelings.
In deze bijdrage evalueren we de staat van particratie anno 2018 en stellen we de
vraag hoe sterk de particratie in België is. Als vergelijkingspunt nemen we grofweg
de vroege jaren tachtig van de vorige eeuw, omdat toen een volledig nummer van
Res Publica aan de particratie in België gewijd werd. Deze oefening is relevant omdat sinds die publicatie een aantal belangrijke evoluties plaatsvonden die de dominantie van partijen over de takken van de macht kunnen beïnvloeden. We stellen
dus meer bepaald de vraag of die evoluties de partijen en hun dominantie eerder
verzwakt dan wel versterkt hebben. Een eerste transformatie heeft betrekking op
de structuur van het Belgische staatsapparaat, zijnde de evolutie van een unitaire
naar een federale staat. Een tweede evolutie heeft betrekking op de demos zelf,
zijnde een meer diverse bevolking, wat zich vertaalt naar de intrede van nieuwe
sociale groepen in de politiek. Daarnaast hebben we aandacht voor drie evoluties
die betrekking hebben op de relatie tussen partijen en hun achterban of kiezers,
namelijk het eroderende vertrouwen in partijen, de dalende steun aan vooral traditionele partijen en de toegenomen personificatie van de politiek. Terwijl de federalisering van de staatsstructuur een specifiek Belgisch fenomeen is, gaat het
bij de andere vier om bredere sociaal-politieke verschijnselen die we in Westerse
democratieën en daarbuiten kunnen waarnemen.
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Om de vraag of die evoluties de partijen en hun dominantie eerder verzwakt dan
wel versterkt hebben te kunnen beantwoorden, beschrijven we elk van de vijf evoluties sinds begin jaren tachtig van de vorige eeuw en analyseren we vervolgens
hoe de partijen erop gereageerd hebben. We gaan daarbij uit van drie hypothesen.
Ten eerste, het argument dat we in deze bijdrage willen verdedigen, is dat de Belgische particratie in sommige opzichten is veranderd maar zeker niet verdwenen. De
verschillende Belgische partijen hebben hun structuur en werking aangepast, maar
over het algemeen blijft de controle van de partijen over de Belgische politiek (en
van het partijbestuur over zijn afdelingen) zeer groot. Ten tweede, de dominantie
van de traditionele partijen mag sterk zijn, ze ging wel gepaard met de coöptatie
van nieuwe partijen. Traditionele partijen zijn nog steeds centrale spelers, maar
nieuwe partijen zoals N-VA, Groen, Ecolo of Défi, zijn nu regular members of the
club. Maar, en dat is onze derde hypothese, de Belgische particratie staat bloot
aan voortdurende druk. Meer en meer burgers zijn ontevreden over partijen, en
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vooral over sommige traditionele partijen, zoals ook de recente lokale verkiezingen
bevestigden.
Met dit artikel wensen we te reflecteren over de dynamiek die we vandaag in de
Belgische politiek bespeuren en de mate waarin die samenhangt met een aantal transformaties van en in de Belgische politiek. We ondernemen daarbij geen
poging om kwantitatief te meten of en van hoeveel meer of minder particratie
er sprake is. Dat kan door empirisch vervolgonderzoek opgenomen worden. Los
daarvan lijkt ons de hier gevoerde reflectie over de vraag of en waarom België nog
steeds een particratie is, ondanks het feit dat de samenleving sterk evolueerde
sinds de particratie zich als modus operandi nestelde, een belangrijke bijdrage op
zich . Deze bijdrage helpt ons nadenken over de rol en plaats van partijen in de Belgische samenleving en po litiek, en intrinsiek dus over de invulling van democratie
in België, relevant in huidige tijden waarin beide onder druk staan.

, . Federalisering van de staatsstructuur
Een van de ingrijpendste evoluties in het Belgische politieke systeem is wellicht de
federalisering van de staatsstructuur, in gang gezet met de eerste staatshervorming
van 1970. Tot op heden volgden er nog vijf (1980, 1988-1989, 1992-1993, 2001-2002,
en 2011-2013). De vierd e staatshervorming wordt algemeen beschouwd als het sluit stuk van de transformatie van een unitaire naar een federale staat, de twee daaropvolgend e als een verfijning van het systeem (Deschouwer, 2012; Popelier, Sinardet,
Velaers & Cantillon, 2012; Alen et al., 2014). Voor deze bijdrage zijn de tweede,
derde en vierde staatshervorming belangrijk, die de samenwerking van de verschillende entiteiten van de federatie, de rechtstreekse verkiezing van de deelstaatparlementen en de loskoppeling van de regeringen van de deelstaten van de fed erale
regering uittekenden . Die ingreep in de staatsarchitectuur had verregaande gevolgen
voor de partijen. Ten eerste omdat België geen federale partijen kent , wat hen tot
een specifieke wijze van werken noopte. Ten tweede omdat de meerderheidspartijen zich van een plek in het centrum van die federale samenwerking verzekerden .
~

Met de oprichting van Gewesten en Gemeenschappen werd initieel in de schoot
van het toen nog nationale parlement en de toen nog nationale regering een vertegenwoordiging van de verschillende deelstatelijke niveaus ingericht (Deschouwer,
2012; Fi ers, 2006). Kamerleden, senatoren en regeringsl eden hadden dubbelman daten . Al naargelang hun kieskring/taalgroep vormden zij voor specifieke dossiers de wetgevende respectievelijk uitvoerende macht van een bepaalde deelstaat.
Dezelfde actoren keken, in functi e van het dossier, ernaar vanuit een federaal of
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deelstaatniveauperspectief. Met ingang van de vierde staatshervorming werden die
dubbelmandaten finaal afgeschaft en sinds 1995 verkiezen alle deelstaten zelf hun
parlement (voor de parlementen van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en van
de Duitstalige Gemeenschap was dat al het geval) .
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Maar, de drie traditionele partijen zijn in de periode eind jaren zestig tot eind jaren
zeventig van de vorige eeuw gesplitst in een Vlaamse (de huidige CD& V, Open Vld
en Sp.a) en een Franstalig evenknie (de huidige cDH, MR en PS). Nieuwe partijen
hebben zich van meet af aan in één taalgebied genesteld, ook al is er soms een
intensieve samenwerking over de taalgrens heen (Groen en Ecolo). Daarnaast zijn
er de partijen die in Duitstalig België opereren (Delwit, Pilet, & van Haute, 2010;
Deschouwer, 2012). Wat de Belgische federatie niet kent, zijn nationale partijen,
met uitzondering van de recent opklimmende PVDA-PTB. Doordat die er zo goed
als niet zijn, opereren dezelfde partijen op verschillende niveaus van de federale
staatsstructuur, zowel het federale als dat van de deelstaatniveaus. Een belangrijke
bijkomende factor is de loskoppeling van de verkiezingen voor de Kamer en de
parlementen van de deelstaten (Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Duitstalige Gemeenschap, Vlaanderen en Wallonië) sinds begin jaren 2000. Terwijl er in 2003,
2007, 2010 en 2014 federale verkiezingen gehouden werden, waren er in 2004, 2009
en 2014 verkiezingen voor de parlementen van de deelstaten. Enkel in 2014 vielen
die door een overlap van verkiezingskalenders samen, zoals ook het geval zal zijn
in 2019 (en wellicht ook daarna). Paralle l met en als gevolg van die loskoppeling
van verkiezingen is de congruentie van regeringscoalities over de verschillende
niveaus van de staatsstructuur sterk gedaald de laatste anderhalf decennia. Partijen
opereren in toegenomen mate in een bepaalde regering van de federatie samen met
andere partijen, terwijl ze in een ander parlement als meerderheids- en oppositiepartij tegenover elkaar zitten. Een andere belangrijke bijkomende factor is de grote
autonomie van de politieke niveaus. België is een schoolvoorbeeld van een duale
of centrifugale federatie (Lacey, 2017; Popelier & Sinardet, 2012; Swenden & Jans,
2006) . De bestaande regels en procedures tot verticale en horizontale samenwerking worden voornamelijk benut om problemen te beslechten (het Europese niveau vormt hier een uitzondering op , zie Beyers en Bursens (2013)). De drijvende
kracht achter de federalisering was grotendeels een onmacht om nog langer tot
compromissen te komen . Competenties werden overgeheveld naar de deelstaten
opdat elke entiteit haar eigen weg kon gaan (Van Dyck, 1996). Dat brengt met zich
mee dat naast de grote politieke (en voor de gewesten ook fiscale) autonomie van
de verschillende constituerende entiteiten van de federatie, er geen traditie - en
wil - bestaat om samen te werken.
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De afwezigheid van nationale partijen in combina tie met het niet samenvallen
van verkiezingen en een grote autonomie van de verschillende politieke niveaus,
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leidde ertoe dat partijen gespreider moeten opereren dan ten tijde van de unitaire
Belgische staat. Op zich zou dat de particratie kunnen verzwakken. Partijen moeten immers met meer en soms tegengestelde externe factoren op de uiteenlopende
niveaus rekening houden en hebben daardoor minder greep op de omgeving en
op andere politieke spelers. Ze ageren in diverse ideologische constellaties. Ook
verschillen al die politieke contexten van elkaar qua uitdagingen op sociaal-demografisch, economisch, ruimtelijk, cultureel vlak en wat andere beleidsdomeinen
betreft. De Vlaamse context biedt Vlaamse partijen andere uitdagingen dan de
Brusselse en evenzeer verschilt voor Franstalige partijen de Brusselse context van
de Waalse. Ook daagt Brussel de Franstalige en Vlaamse partijen op een andere
wijze uit. Gevoeligheid voor die verschi ll en zou met zich mee kunnen brengen dat
partijen zwakker staan (en dat de partij leiding de interne greep op haar afdelingen
verliest).
In de praktijk zien we evenwel dat de Belgische partijen zich aan de gewijzigde
context hebben aangepast door hun interne coördinatie op te drijven. Doordat
partijen in diverse slagorde moeten optreden, verhoogt de behoefte aan coördinatie binnen partijen over de verschillende niveaus heen om posities op elkaar
af te stemmen en coherentie uit te stralen. De Winter, Swyngedouw en Dumont
(2006) omschrijven dat als een oligarchische coördinatie in de vorm van regelmatige vergaderingen tussen de partijvoorzitters en de centrale spelers van de partij
in parlementen en regeringen (zie ook De Winter & Dumont, 2006). Partijen coördineren hun fracties in de verschillende parlementen en hun eventuele ministers.
Bij de meeste partijen zetelen de fractievoorzitters in het wekelijkse partijbureau.
Hetzelfde geldt voor eventuele ministers op het federale niveau en/of dat van een
of meerdere deelstaten. In een groot aantal partijen woont de partijvoorzitter de
fractievergaderingen bij. In een aantal partijen organiseren de verschillende fracties regelmatig gezamenlijke vergaderingen, al dan niet in het bijzijn van de partijvoorzitter. Al bij al leidde de federalisering tot meer centralisatie van partijen
en een versterkte greep van de partijleiding op de posities van de verschillende
partijfiguren in de parlementen en regeringen van de federatie. Maar, van belang
in het kader van deze bijdrage is de greep van de partijhoofdkwartieren op de
regeringsleden (Deschouwer, 2006). België is een typisch voorbeeld van wat in
de literatuur executive federalism (Meier & Bursens, 2019) genoemd wordt : een
federaal systeem waarbij de organisatie van de federatie en vooral de relaties tussen de verschillende entiteiten via de uitvoerende macht verlopen en ze die laatste
bevoordelen ten opzichte van de wetgevende macht. En die worden, zoals we later
in deze bijdrage meer in detail zullen bespreken, gedomineerd door de traditionele
partijen. Ze hebben het systeem mee bedacht en uitgetekend en zich, willens nillens, van een centrale plaats verzekerd in alle belangrijke organen die de Belgische
federatie aansturen en de werking ervan controleren. Door de strakke controle op
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de verschillende fracties en regeringen door de partijleiding, in combinatie met de
dominantie van de werking van de federatie door de uitvoerende macht, hebben de
Belgische partijen, en vooral die van de meerderheid, meestal de traditionele, allesbehalve hun greep op de Belgische politiek verloren. Integendeel, de federalisering
van België heeft de particratie eerder versterkt dan verzwakt (zie ook De Winter &
Van Wynsberghe, 2015) .

2.

Heterogenisering van de demos

De Belgische samenleving is - zoals vele andere - in de loop van de laatste decennia geëvolueerd naar een meer diverse en multiculturele samenleving, tenminste in de grote(re) steden. Die nieuwe maatschappelijke groepen worden politiek
actief en/of worden door de politiek aangesproken als doelpubliek. EU-burgers
hebben stemrecht verworven voor zowel de Europese als de lokale verkiezingen .
Tweede- en derdegeneratie-immigranten met een Belgische nationaliteit verwerven
parallel daarmee passief en actief stemrecht. Daarnaast zijn er maatschappelijke
groepen die al sinds meer dan een eeuw strijden om politiek gehoord te worden,
zoals vrouwen (Van Malle & Gubin, 1998), of die meer recent zichzelf roeren en/
of eveneens een politieke doelgroep worden, zoals senioren, jongeren, holebi's en
mensen met een beperking (Celis, Meier & Wauters, 2010) . Voor een aantal groepen
werden maatregelen in het leven geroepen om hen een plek te geven in de politiek.
In sommige gevallen namen partijen daar zelf het initiatief toe, in andere heeft de
wetgever die opgelegd, soms tegen de wil van - een aantal - partijen in.
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Het Belgische kiesstelsel is zeer proportioneel en de grote omvang van veel kieskringen en van het vaak daarmee gepaard gaande aantal zetels per partij is een
stimulans om de profielen van kandidaten op de kieslijsten te diversifiëren. Hoe
hoger de party magnitude, hoe meer diversiteit op de kieslijst. Partijen kunnen zo
immers verschillende subgroepen in het electoraat proberen aan te trekken door
hun iemand van de eigen groep als kandidaat te presenteren (Matland, 1993).
Bij lage party magnitude zoeken partijen eerder passe-partout kandidaten . Met de
vervanging van arrondissementele door provinciale kieskringen voor de verkiezingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaamse parlement na de
eeuwwisseling en door de van oudsher grote kieskringen voor het parlement van
het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de Duitstalige Gemeenschap (en ook van
de Senaat toen een deel senatoren nog rechtstreeks verkozen werd), is het aantal
kleine kieskringen in België beperkt, zeker voor wat de federale verkiezingen en
die van de deelstaatniveaus betreft (Sliwa, Meier & Thijssen 2011). Dat biedt partijen een incentive om kieslijsten op te stellen met diverse profielen. Zo zien we
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bijvoorbeeld dat de grote Franstalige partijen in het parlement van het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest niet zomaar kandidaten van allochtone afkomst bevatten,
maar dat zij kandidaten van diverse etnische afkomst tellen en binnen een etnische
groep vaak ook nog eens diversifiëren qua beroepsachtergrond, sekse of leeftijd.
Naast die vaak strategische overweging is er ook een normatieve. Die vertrekt
van Pitkins (1967) descriptieve dimensie van vertegenwoordiging, waarbij politiek
een afspiegeling van de samenleving is. Descriptieve vertegenwoordiging is nuttig, aangezien leden van gediscrimineerde of gemarginaliseerde groepen door hun
particuliere ervaring door de band genomen beter in staat zijn de behoeften en
noden van lotgenoten in te schatten dan actoren die deel uitmaken van dominante
maatschappelijke groepen (Mansbridge, 1999; Philipps, 1995). Waar die diversiteit
in de politiek niet gegeven is, kunnen maatregelen helpen om de bestaande drempels te neutraliseren. Quota voor een evenw icht aan kandidaten van mannel ijke
en vrouwelijke kunne op de kieslijsten zijn daar de meest bekende van (Dahlerup,
2006; Krook, 2009; Tremblay, 2012) .
In de Belgische politiek zien we lange tijd weinig beweging op dat vlak. Terwijl
er vroeger nog redelijk wat arbeiders en laaggeschoolden zetelden, is hun aantal
met de tijd gedaald (Wauters, 2010) . Vrouwen waren lange tijd sterk ondervertegenwoordigd. Terwijl ze in 1948 volledig actief en passief stemrecht verworven
hadden, bleef hun aandeel tot in de jaren negentig van de vorige eeuw beperkt tot
maximaal 10% (Van Malle & Gubin, 1998). Nochtans lag de eis om genderquota
in te voeren al sinds eind de jaren zeventig van de vorige eeuw op tafel (Meier,
2012) . Na herhaaldelijke vergeefse pogingen werd in 1994 de eerste quotawet van
kracht - een voorstel uitgewerkt door de voorzitters van de meerderheidspartijen
aangezien de coalitiepart ners in de regering het niet eens werden over het onderwerp. Die wet Smet-Tobback verplichtte partijen om een derde van hun plaatsen
op de kiesli jsten te reserveren voor kandidaten van het ondervertegenwoordigde
geslacht. Doordat de een-derde/twee-derde-maatregel vrouwen echter slechts een
beperkt en geen gelijk aantal posities op de lijsten en al helemaal geen verkiesbare
plaatsen garandeerde, trad in 2002 een nieuwe quotawet in voege. Sindsdien beschikken mannen en vrouwen elk over de helft van de plaatsen op elke kieslijst en
horen ze ook - minstens - de twee eerste posities te delen (Meier, 2004). Voor andere sociaal-demografische groepen bestaan geen soortgelijke quota als voor mannen en vrouwen (de taalgroepen buiten beschouwing gelaten, zie Pilet en Pauwels,
2010). Een aantal partijen hebben zelf wel maatregelen getroffen om jongeren en
kandidaten van allochtone afkomst plaatsen voor te behouden op hun kieslijsten
(Celis, Meier & Wauters, 2010).
Men kan nu de vraag stellen in welke mate dat de particratie aantast. Veel Belgische partijen hebben zich lange tijd verweerd tegen bij wet opgelegde genderquota
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en daarbij als argument ingeroepen dat de wetgever hun vrijheid om naar eigen
goeddunken de voor de partij beste kieslijsten samen te stellen niet mocht aantasten (Meier, 2012) . Hun argument was er een van een inperking van h un macht,
en vooral van die van de partijleiding. Onderzoek heeft evenwel uitgewezen dat
geen van de twee quotawetten tot een fundamentele herziening van de rekruterings- en selectieprocedures van partijen geleid heeft (Erzeel & Meier, 2011) . Ze
moesten - met uitzondering van de groene partijen - op zoek na ar een aanzienlijk
groter aantal vrouwelijke kandidaten, maar de overgangsfase was ruim bemeten
en partijen konden eveneens spelen met de niet-verkiesbare plaatsen. Recenter
onderzoek heeft verder uitgewezen dat in een aantal partijen de positie van de
vrouwenwerking zelfs verzwakt is sinds de invoering van genderquota (Erzeel,
Meier & Vandeleene, 2018). Dat ligt er onder andere aan dat partijen er over het
algemeen in slagen deze - en andere - nieuwkomers in de eigen rangen redelijk
gemakkelijk te coöpteren door voor profielen te kiezen die aansluiten bij hun eigen
denkbeelden. Zo slaagt een eerder conservatief ingestelde partij als N-VA erin om
zowel de federale staatssecretaris als de Vlaamse minister bevoegd voor gelijke
kansen te leveren en onder haar mandatarissen een aantal bekende holebi's te tellen, zonder dat zij posities innemen die de partij in verlegenheid brengen (Meier
& Severs, 2018). En waar de profielen niet te coöpteren vallen, worden zij uitgesloten, zoals CD&V in de aanloop naar de lokale verkiezingen van oktober 2018
deed door een zeer co nservatief boegbeeld van de Antwerpse Joodse gemeenschap
uiteindelijk niet te weerhouden als kandidaat. Al bij al kunnen we stellen dat de
nieuwe groepen werden ingekapseld door de partijen en hun led en gesocialiseerd
tot loyale partijsoldaten.
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De erosie van vertrouwen in partijen is een derde belangrijke evolutie die de sterkte
van partijen rechtstreeks zou kunnen beïnvloeden. Het lage vertrouwen in democratische instellingen en in partijen baart wetenschapers in toenemende mate
zorgen (Dalton, 2004; Norris, 2011; Armingeon & Guthman, 2013) . Ook in België
verklaart een meerderheid van de kiezers nog steeds vertrouwen te hebben in de
regering en het parlement (Henry, van Haute & Hooghe, 2015), maar het vertrouwen in partijen is extreem laag. In de jaren negentig van de vorige eeuw had zelfs
minder dan 10% van de Belgische burgers vertrouwen in de partijen. Dat aandeel
trok vervolgens weer op, maar al bij al geven slechts 25%-30% van de kiezers
vandaag aan vertrouwen te hebben in partijen. Het lijkt er verder op dat die politieke onvrede zich vertaalt in een grote kans om te stemmen op antisysteem- en
protestpartijen, of om blanco, ongeldig of zelfs helemaal niet te stemmen (Hooghe,
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Marien & Pauwels, 2011). De opkomst bij verkiezingen daalt en bereikt - voor Belgische normen - historisch lage niveaus (Del wit, 2013). Daarbovenop is het partijlidmaatschap in België gekrompen. Tussen 1978 en 2010 is het totale aantal leden
van partijen, uitgedrukt als percentage van het electoraat, met de helft gedaald
(van Haute, Amjahad, Borriello, Close & Sandri, 2013). Met uitzondering van N-VA
en de groene partijen is geen partij daarvan gespaard gebleven, ook al verschilt de
timing per partijfamilie. De liberalen verloren meer aanhang in de jaren tachtig van
de vorige eeuw, de sociaaldemocraten in de jaren negentig van de vorige eeuw en
de recentste verliezen zijn voor de christendemocraten.
Geconfronteerd met die uitdagingen hebben de Belgische partijen, en met name de
traditionele, een aantal institutionele hervormingen doorgevoerd, zoals hun zusterpartijen elders in Europa ook deden (Bedock, 2017). Dergelijke hervormingen
zijn van tweeërlei aard: de invoering van regels en procedures ter bevordering
van transparantie van en ethiek in de werking van het openbare bestuur enerzijds, en hervormingen die de participatie van burgers bevorderen anderzijds. Het
eerste type hervormingen begon met de invoering van een systeem van publieke
financiering van partijen en hun verkiezingscampagnes. Aan het einde van de
jaren negentig van de vorige eeuw en het begin van de jaren 2000 werd een reeks
hervormingen doorgevoerd met het oog op een depolitisering van benoemingen in
het openbare bestuur en de rechterlijke macht. Selectie door onafhankelijke overheidsinstanties zoals Selor of de Hoge Raad van Justitie moest de tussenkomst van
de regeringspartijen beperken. Vervolgens werd gesleuteld aan de transparantie en
werking van de publieke sector. Die hervormingen omvatten de bekendmaking van
de betaa ld e en niet-betaalde mandaten van alle verkozen politici op alle niveaus.
Het Waalse Gewest ging nog een stap verder door een salarislimiet in te stellen
voor de leden van het Waalse parlement. De som van al hun mandaten (ongeacht
het politieke niveau waarop ze betrekking hebben) mag maximaal 150% van de
gebruikelijke wedde van een mandataris in het Waalse parlement bedragen. Verder
mag maximaal 25 % van de leden van elke fractie tegelijkertijd in het Waalse parlement zetelen en een uitvoerend mandaat op lokaal niveau uitoefenen.
Het tweede type hervormingen had als doel de kloof tussen burgers en politiek te
verkleinen door de burgerparticipatie aan politieke besluitvorming te stimuleren.
Die hervormingen, met het oog op meer burgerparticipatie, hebben plaatsgevonden op twee niveaus: binnen de partijen zelf en binnen vertegenwoordigende instanties. Bij de partijen was de logica om de leden toe te staan meer te wegen op
de selectie van de politieke staf. Dat komt tot uiting in de geleidelijke overgang van
alle partijen naar de rechtstreekse verkiezing van de partijvoorzitter via algemeen
stemrecht door de leden. De cDH (toen nog PSC) sloeg al in 1970 die weg in.
Ze werd daarin gevo lgd door de twee groene partijen, die het principe toepasten
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vanaf hun oprichting in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Het was vooral in
de jaren negentig van de vorige eeuw dat dit principe bredere ingang vond. De
Franstalige liberalen keurden het in 1990 goed, gevolgd door de Vlaamse liberalen
en christendemocraten in 1993, de Vlaamse sociaaldemocraten in 1997 en hun
Franstalige tegenhanger in 1999. De laatste partijen die het principe invoerden,
waren de Vlaamse regionalisten (VU) in 2000 en het Vlaams Belang in 2008 (Pilet
& Wauters, 2014).
Terwijl voornoemde partij-intern genomen maatregelen zijn, legde ook de overheid
hervormingen op die erop gericht waren de politieke besluitvorming voor de burgers open te stellen, als reactie op het groeiende wantrouwen ten opzichte van de
partijen. De meest zichtbare hervorming in dat opzicht is de wet van 1995 die het
mogelijk maakte om - weliswaar niet-bindende - volksraadplegingen te houden op
zowel gemeentelijk als provinciaal niveau. Sinds de al besproken zesde staatshervorming behoren regionale volksraadplegingen eveneens tot de mogelijkheid. Tot
op heden heeft enkel het Waalse Gewest stappen in die richting ondernomen en
staat het op het punt een decreet goed te keuren dat het wettelijke kader voor dergelijke regionale volksraadplegingen uitstippelt. Daarnaast ontplooiden verschillende gemeenten initiatieven om te experimenteren met vormen van participatieve
democratie, waaronder burgeradviesraden en -jury's, onder andere voor inspraak
in budgetbestedingen (Pilet, Verlet, Heyerick, Delwit & Black, 2007; Damay, 2013).
Recenter is de wetgevende macht gestart met een nieuw model te verkennen. Geïnspireerd door de Belgische GlO00 van 2011 en door de burgerassemblees die
werden getest in Ierland, Nederland en Canada, hebben de Belgische Senaat en de
parlementen van Wallonië, van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en van de Federatie Wallonië-Brussel de afgelo pen twee jaar ad random geselecteerde groepen
burgers uitgenodigd om omtrent specifieke politieke kwesties beleidsinitiatieven
voor te stellen via onderlinge deliberatie.
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Het antwoord op de vraag in welke mate die ontwikkelingen de particratie in
België beïnvloed hebben, is gemengd. Over het algemeen konden partijen hun
centrale rol in de politieke besluitvorming behouden. Op het vlak van transparantie en ethiek zijn de regels strenger geworden, maar het zijn wel de partijen
die controleren of verkozen politici en partijen hun verpl ichtingen nakomen.
In tegenstelling tot andere landen zoals Canada, Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk, is er geen onafhankelijke instantie zoals een verkiezingscommissie die
verantwoordelijk is voor de controle van partijfinanciën of campagnekosten . De
controle daarvan is in handen van parlementaire commissies, ook al worden daar
soms externe deskundigen aan toegevoegd. Ook op het vlak van participatieve
democratie zijn de partijen hun dominante rol niet kwijtgespeeld. De partijen
zijn snel gewend geraakt aan de rechtstreekse verkiezing van hun voorzitter.
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De partijleiding is erin geslaagd om grote controle te houden over dat proces,
waarbij weinig, zo niet geen, ruimte voor verrassingskandidaten is om verkozen
te geraken. Verwijzend naar Katz en Mair (2009), kunnen we zelfs stellen dat
de partijelites van die hervorming gebruikgemaakt hebben om de intermediaire
structuren binnen de partij (afdelingen, federaties, standen, ... ) te kortwieken,
doordat een directe link ontstaat tussen de partijvoorzitter en de leden, die gemakkelijker te controleren vallen dan sterke en georganiseerde intermediaire partijelites.
Wat participerende experimenten betreft: ze zijn in aantal toegenomen, maar
slechts van raadgevende aard. Ook al worden burgers aangezet tot deelname aan
besluitvorming, het maakt hen niet tot besluitvormers. Het belangrijkste voorbeeld
daarvan zijn volksraadplegingen die louter adviserend blijven. Hoewel het onderwerp van bindende referenda regelmatig op de politieke agenda staat, is de grondwetswijziging die nodig is om ze in te voeren verre van een concreet scenario. De
enige hervormingen die de macht van partijen aanzienlijk hebben doen afnemen,
hebben betrekking op de nieuwe regels voor de selectie en benoeming van ambtenaren en rechters (De Winter & Dumont, 2006). De selectiecommissies die door
onafhankelijke instanties beheerd worden, hebben de politisering van overheidsdiensten en van de rechterlijke macht doen afnemen. Belgische partijen hebben op
dat terrein veel van hun discretionaire macht verloren en een functie aanbieden die
louter een cliëntelistische logica volgt, zoals een aantal decennia geleden nog het
geval was, kan niet meer.

4.

Dalende steun aan traditionele partijen

De tot hiertoe aangehaalde evoluti es betroffen alle partijen, maar zoals vermeld in
de in leiding, zijn het de traditionele politieke partijen die de particratie in België
uitgebouwd hebben en de politiek domineren. Maar, die partijen verliezen overal
in Europa terrein en België vormt in dat opzicht geen uitzondering. West-Europese
partijsystemen werden gekenmerkt door hun opmerkelijke stabiliteit die wordt verklaard door de freezing hypothesis van Lipset en Rokkan (1967), bijna drie decennia later bevestigd door Mair (1993) toen hij de West-Europese partijsystemen onderzocht. De belangrijkste partijen en hun relatief gewicht, evenals de dominante
breuklijnen waren in wezen niet veranderd. Maar, vanaf de jaren zeventig van de
vorige eeuw ontsproten nieuwe partijen, en de affiliatie van de traditionele was
tanende (Pedersen, 1979; Crewe & Denver, 1985). Die verandering werd verkiezing
na verkiezing bevestigd om uiteindelijk uit te komen bij de huidige situatie waarin
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de traditionele breuklijnen bestaan naast nieuwe partijen en het stemgedrag veranderd is (Drum mond, 2006; Franklin, Mackie & Valen, 2009).
In het geval van België kunnen we stellen dat de tekenen van een dalende steun

voor traditionele partijen al duidelijk zichtbaar waren toen Dewachter en De Winter in 1981 hun bijdrage over de Belgische particratie schreven. Toch waren de
liberalen, christendemocraten en sociaaldemocraten nog steeds dominant. In 1981
kregen de drie partijfamilies nog meer dan 70% van alle geldige stemmen voor
nationale verkiezingen (figuur 1). Dat stemaandeel daalde licht door de tijd heen,
maar bleef in het algemeen stabiel tot 2010. Sindsdien is het gedaald tot minder dan
60% van de geldige stemmen.

Figuur 1. Gecumuleerd aandeel stemmen (in % ) van de drie traditionele partijfamilies sinds de Tweede Wereldoorlog (Kamer van Volksvertegenwoordigers).
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De geleidelijke achteruitgang van de drie belangrijkste partijfamilies kan niet anders dan in samenhang gebracht worden met de opkomst van vier nieuwe groepen
partijen. Het begon met de regionalistische partijen (VU, FDF, RW) in de jaren
zestig van de vorige eeuw. Vervolgens kwamen er de groene partijen (Agalev/
Groen, Ecolo) in de jaren tachtig van de vorige eeuw bij, de radicaal-rechtse partijen (Vlaams Blok/Belang, FN) in de jaren negentig van de vorig eeuw, en N-VA
in 2010. Bij die meest recente periode kunnen we ook de eerste zetels toevoegen
die naar radicale populistische partijen zowel op de linkse als rechtse zijden gingen met PTB-PVDA en Parti Populaire. Naar aanleiding van de laatste federale
verkiezingen in 2014 hebben dertien partijen mandatarissen afgevaardigd naar de
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Kamer van Volksvertegenwoordigers. Wanneer we die cijfers bekijken, kunnen we
particratie, als een systeem dat is geïnstitutionaliseerd door de drie belangrijkste
partijfamilies, in twijfel trekken.
Als we kijken naar het individuele stemgedrag, moeten we eveneens vaststellen
dat de huidige situatie sterk verschilt van die van begin jaren tachtig van de vorige
eeuw. De volatiliteit van de kiezers is vandaag een belangrijk onderdeel van de
electorale dynamiek in België. Onderzoek van verkiezingsuitslagen toont aan dat
tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw minder dan 15% van de kiezers van
partij veranderde tussen twee verkiezingen in. Dat percentage steeg tot 30% in de
jaren negentig van de vorige eeuw, om sinds de laatste twee verkiezingen van 2010
en 2014 rond de 40% te schommelen (Dassonneville & Baudewyns, 2014).
De vraag die wederom gesteld moet worden, is hoe de Belgische particratie door
dergelijke evoluties beïnvloed werd. Ook hier is ons antwoord gemengd. De belangrijkste vaststelling is dat de traditionele partijfamilies, die de kern vormden
van de particratische logica, niet in staat waren uitdagers af te blokken. En hun
erosie is niet gestopt. Verder vormt sinds 2010, en voor het eerst in de geschiedenis, een niet-traditionele partij, namelijk N-VA, de grootste fractie in de Kamer van
Volksvertegenwoordigers. Sinds de opkomst van regionalistische partijen proberen
de traditionele partijen kwesties te coöpteren die nieuwkomers op de politieke
agenda plaatsten. Uiteindelijk evolueerden de traditionele partijen geleidelijk aan
naar catch-all partijen. Hun afkalving tijdens verkiezingen is evenwel niet gestopt,
vooral niet die van de christendemocraten en sociaaldemocraten.
Maar als we naar de samenstelling van regeringscoalities op federaal en regionaal
niveau kijken, lijkt het erop dat traditionele partijen de controle over de kern van de
politieke besluitvorming behoorlijk succesvol gehandhaafd hebben. Tot op heden
heeft geen enkele nieuwere partij een eerste minister geleverd, en slechts één partij
een minister-president. N-VA'er Geert Bourgeois leidt sinds 2014 de Vlaamse regering. De traditionele partijen hebben ook nog altijd een meerderheid van zetels in de
regeringscoalities. Hun volharding op regeringsniveau kan worden verklaard door
twee strategieën. Ten eerste hebben de traditionele partijen de minder radicale nieuwere partijen gecoöpteerd als - meestal - juniorpartners. Ze begonnen met VU, FDF
en RW, vervolgens deden ze hetzelfde met de groene partijen, en meer recent met
Défi in Brussel. Tegelijkertijd zijn de traditionele partijen er tot nu toe in geslaagd
radicalere, nieuwere partijen buiten de coalitie te houden. Het meest voor de hand
liggende voorbeeld is het 'cordon sanitaire' rond het Vlaams Blok/Belang en het
FN. Maar ook voor andere partijen, zoals Lijst Dedecker, Rossem, Parti Populaire,
en PTB-PVDA, is er geen plek op het regionale of federale niveau. Zelfs de groene
partijen hadden het moeilijk om zich een weg naar de uitvoerende macht te banen,
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en dat ging ten koste van hun radicaalste eisen. De enige - belangrijke - uitzondering vormt N-VA. Sinds 2014 is N-VA niet langer een juniorpartner gecoöpteerd door
traditionele partijen. N-VA is de grootste partij in Vlaanderen, levert de ministerpresident en was een cruciale speler in de vorming van de huidige federale regering.
Een andere effectieve strategie van de traditionele partijen om de uitdaging die
nieuwere partijen vormen in te dijken, is de vermenigvuldiging van regels die het
leven van gevestigde partijen vergemakkelijken in vergelijking met dat van de
nieuwkomers. Ze hebben een strategie geïmplementeerd die in hoge mate overeenkomt met wat Katz en Mair (1995, 2009) beschrijven voor kartelpartijen. Volgens hen handelen de gevestigde partijen in Europa sinds de jaren tachtig van de
vorige eeuw als een kartel van grote bedrijven die onderling afspraken maken om
de concurrentie te beperken tot spelers die zich al op de markt bevinden. Op die
wijze worden nieuwkomers afgeblokt. Een dergelijke coördinatie maakt geen deel
uit van een opzettelijke/frauduleuze strategie. Ze wordt ontplooid in het kader
van beslissingen waarvan actoren die actief zijn op de markt begrijpen dat ze er
een gemeenschappelijk belang bij hebben om drempels in te bouwen voor nieuwkomers. Het gaat om een convergentie van belangen, waarbij hoofdzakelijk drie
soorten drempels worden ingevoerd. Ten eerste bevoordeelt de wetgeving die de
publieke financiering van partijen regelt partijen die al veel mandatarissen tellen.
Ten tweede zijn de verkiesbaarheidsvereisten gunstiger voor partijen die al mandatarissen hebben. Ten slotte is de toegang tot de publieke media in het voordeel
van gevestigde partijen.
Al die drempels vinden we terug in de Belgische politiek. Ten eerste werd in 1989
de wet betreffende de beperking en controle van verkiezingsuitgaven en de financiering en open boekhouding van partijen ingevoerd. De financiering is voorbehouden aan partijen met een parlementaire vertegenwoordiging. De wijze waarop
de overheidsdotatie berekend wordt, bevoordeelt eveneens de grootste fracties.
Het onmiddellijke gevolg ervan was een verhoging van het budget van de grotere
partijen.
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Dezelfde wet van 4 juli 1989 bevat ook regels met betrekking tot de verkiezingsuitgaven en de controle ervan. Het maximaal te besteden bedrag is voor alle partijen
één miljoen euro, maar het maximale bedrag dat elke kandidaat mag uitgeven, is
gunstiger voor grotere partijen. Elke lijst kan immers een aantal kandidaten aanduiden die het plafond van 5.000 euro verkiezingsuitgaven mogen overschrijden.
Dat is gelijk aan het aantal vertegenwoordigers gekozen tijdens de vorige verkiezing plus één.
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De kieswetgeving bevat nog een aa ntal andere bepalingen di e de grootste en meest
gevestigde partijen bevoord elen. Ten eerste werd in 2002 een provinci ale ki esdrempel va n 5 % ingevoerd voor de federale en regionale verki ezingen . 1 De wij ze
waarop kieslijsten ingediend moeten worden, is even eens gun stiger voor pa rtij en
die al mandatarissen hebben . Om geldig te zijn, moet elke lij st immers worden
ondert ekend door een bepaa ld aa ntal ki ezers of door een - redelijk kl ein - aantal
uitt redende ma ndatarissen. Da t laatste is veel gem akkelijker da n handtekeningen
verza melen bij stemgerechtigde burgers zoals nieuwe forma ties per definitie moeten doen.
De drempels di e het leven va n kleinere - en ni euwe - pa rtij en in België bemoeilijken, houd en niet op bij het mogen deelnemen aan verkiezingen. We vinden ze
ook terug in de parlementaire werking. Partij en worden als fracti e erkend als ze
ten minste vijf gekozen leden hebben, wat extra finan ciële en personele middelen opl evert. Parlementaire co mmissies zijn samengesteld o p basis va n erkend e
fracti es. Leden die niet tot een fra ctie behoren , mogen deeln emen , maa r hebben
geen stemrecht. De verd eling va n spreektijd en het recht o m regeringsleden te
interpelleren vallen eveneens gunsti ger uit voor frac ti es. De recentere proliferatie
va n kl eine partij en met minder dan vijf mandatarissen (PTB, PP, Défi , Union des
Francophones, J 'Exist e, Vuye-Wo ut ers) maakt dat de huidige regels een aa nzien lijk
aantal gekozen vert egenwoordigers discrimineren.
Ten slotte is in België ook de toegang tot publieke medi a tijd ens verkiezingsca mpagnes geregl ementeerd , waarbij eveneens partij en met gekozen mandatarissen
bevoo rdeeld worden . De openbare omroe pen en televi sie ha nteren specifi eke protocoll en voor de periode van de verkiezingscampagnes. Partij en zo nd er mandatarissen beschikken weli swa ar over toegang tot de openbare omroep en televisie
tijde ns de ca mpagne voorafgaand aan de verkiezingen . Ze word en evenwel mind er
tot niet uitgenodigd voor debatten. Partijen die in het parlement zijn vertegenwoordigd, genieten van een zekere media-aandacht die de wettelijk voorgeschreven
tij d waar elke partij in aan loop naa r de verkiezingen recht o p heeft, overstijgt. Die
laatste wordt bepaald op basi s van het electorale gewi cht va n elke partij . De grotere partij en beschikken daarom over meer zendtijd en du s meer tijd om zich aa n
de kiezers te present eren. Al die regels geven aan hoe de gevestigde partijen erin
geslaagd zijn om nieuwe rege ls en voorschrift en naar hun hand te zetten om zo
de opkomst van ni euwkomers in het partij enstelsel af te remmen en de groeiend e
volatilit eit van de kiezers het hoo fd te bi eden .
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s.

Personificatie van de politiek

Ten slotte is een van de meest besproken trends in geconsolideerde Westerse democratieën het toegenomen belang van persoonlijkheden in de politiek. Karvonen
(2010, 4) definieert personificatie als "the notion that individual politica! actors
have become more prominent at the expense of parties and collective identities",
algemeen gezien als een direct gevolg van zowel de erosie van politiek vertrouwen
in en politieke steun voor partijen alsook de volatiliteit van kiezers (McAllister,
2007).
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Het concept personificatie is veelzijdig. Ten eerste kan het gaan over zowel politici
in het algemeen als, meer specifiek, en daar heeft de literatuur vooral aandacht
voor, politieke leiders. Balmas en collega's spreken daarom over gecentraliseerde
en gedecentraliseerde personificatie (Balmas, Rahat, Sheafer & Shenhav, 2014). De
eerste verwijst naar de groeiende rol van een handvol toppolitici, de tweede naar
de groeiende rol van politici in het algemeen. Ten tweede kunnen verschillende sferen van de politiek gepersonaliseerd worden. Wetenschappelijk onderzoek schenkt
vooral aandacht aan (1) partijen en overheid, (2) media en (3) verkiezingen. Met
betrekking tot de eerste sfeer analyseren Poguntke en Webb (2005) wat zij de 'presidentialisering' van parlementaire democratieën noemen: de toegenomen macht
van partijleiders, zowel binnen de regering als in de partijen. De traditionele intermediaire structuren van partijen, zoals afdelingen, fracties en ledencongressen,
hebben macht en invloed verloren. Zoals al besproken, sturen partijleiders hun
partij nu met meer autonomie aan dan enkele decennia geleden (Cross & Katz,
2013). Wat de tweede sfeer betreft, zo hebben de media en vooral televisie per
definitie de zichtbaarheid van politici vergroot. Berichtgeving over en van partijen
op televisie vergt een gezicht, wat minder geldt voor de geschreven pers (Mazzoleni & Schulz, 1999; Van Aelst, Sheafer & Stanyer, 2012). Die behoefte werd verder
versterkt door de nieuwe sociale media. De grote hoeveelheid onderzoek naar het
gewicht van kandidaten in het stemgedrag van kiezers (Cain, Ferejohn, & Fiorina,
1987; Wattenberg, 1991) kan onderverdeeld worden in een meerderheid van studies die de aandacht die kiezers bij hun stemkeuze besteden aan topfiguren uit de
partij bestudeert (Aarts, Blais & Schmitt, 2011; Bittner, 2011; Garzia, 2012; Lobo &
Curtice, 2015), en studies die meer algemeen naar de personificatie van kandidaten
kijken (Marsh, 2007; Mattes & Milazzo, 2014).
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Die verschillende aspecten van personificatie zijn gemakkelijk te bespeuren in de
Belgische politiek sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw. Binnen partijen waren
partijleiders al zeer machtige actoren, maar hun rol is uitgebreid (Fiers & Krauwel,
2005; Delwit, Pilet, & van Haute, 2010). Vooral de invloed van afdelingen, organen
en geledingen (zoals de standen) binnen de partij is aanzienlijk afgenomen door
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de rechtstreekse verkiezing van de partijvoorzitter door alle leden. Het verhoogt
de legitimiteit van de voorzitter ten opzichte van de partijelite op het intermediaire
niveau evenals van de organen binnen de partij (Pilet & Wauters, 2014).
Ook op het niveau van verkiezingen is de trend naar meer personificatie duidelijk.
Ten eerste kunnen we een toename van het aandeel kiezers vaststellen dat een of
meerdere voorkeurstemmen uitbrengt. Toen Dewachter en De Winter in 1981 hun
artikel over particratie schreven, was het gebruik van voorkeurstemmen al toegenomen. Maar die evolutie zette begin jaren negentig van de vorige eeuw sterker in
en kan waargenomen worden tot midden jaren 2000. In 1919 bracht slechts 15%
van de kiezers een voorkeurstem uit , in 1981 was dat 48 % en in 2003 betrof het
66% (figuur 2). De trend is sindsdien een beetje dalende en lijkt te stabiliseren.
Bij de laatste federale verkiezingen in 2014 was 57% van alle geldige stembriefjes
gemarkeerd met minstens één voorkeurstem (Wauters et al., 2015).
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FIGUUR 2. Aandeel geldige stembiljetten voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers die minstens één voorkeurstem tellen (1919-2014).

De recente daling van het aanta l stemmen met ten minste één voorkeurstem kan
geduid worden als een teken van depersonificatie. Zoals Wauters, Thijssen, Van
Aelst en Pilet (2018) recentelijk hebben aangetoond, is het eerder een teken van
een versterking van gecentraliseerde personificatie, het gewicht dat kiezers aan
topfiguren toekennen. Het aantal voorkeurstemmen neemt enkel af op kieslijsten
zonder partijvoorzitter, minister, enzovoort. Waar een dergelijke actor op de kieslijst voorkomt, blijft het aandeel kiezers die een of meerdere voorkeurstemmen
uitbrengen stabiel. Kiezers willen wel stemmen op een partijboegbeeld, maar wan-
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neer in hun kieskring geen topfiguur op de lijst staat, verkiezen ze een lijststem
uitbrengen boven stemmen op een kandidaat met minder aantrekkingskracht.
Dat partijleiders en andere kandidaten het stemgedrag beïnvloeden, is de afgelopen decennia in België duidelijk waarneembaar, en het neemt ook toe. Maar
dat mag niet overschat worden. De persoonlijkheid van de kandidaat heeft aan
gewicht gewonnen, maar dat betekent niet dat die meer gewicht heeft dan partijgebonden factoren. Dat blijkt alleszins uit een recente studie naar de personificatie van stemgedrag door Andre, Depauw en Pilet (2018). Personificatie heeft hier
betrekking op "the part of a candidate's vote share that is unique to him or her"
(Coates, 1995, 277). Slechts ongeveer 10% van de Belgische kiezers gaf aan meer
belang te hechten aan de kandidaat dan aan de partij . De meeste kiezers verklaren
dat de karakteristieken van kandidaten belangrijk zijn, maar minder dan die van
partijen.
Alles bij elkaar bevestigen die gegevens dat België, zoa ls de meeste Europese democratieën, een personificatie van de politiek ondergaat. Maar de particratie werd
daardoor niet aangetast. Partijen hebben zich aangepast door hun rekruterings- en
selectiestrategieën aan te passen. Gezien het belang van de bekendheid van potentiële kandidaten, gaan partijen in toenemende mate op zoek naar kandidaten die
al bekendheid genieten op het moment dat ze in de politiek stappen. Zo zochten
partijen de laatste jaren veel kandidaten die al bekend waren via de media, de
showbusiness, de sport, ... ook al is die tendens recent weer afgezwakt. Dergelijke
zoektochten vertaalden zich ook in het promoten van dochters en zonen van bekende politici (Wynants, 2004; Bouhon, Dodeigne, & Vandeleene, 2018).
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Partijen hebben mede de personificatie van de politiek versterkt door een reeks
hervormingen door te voeren die de prominente rol van individuele politici in de
hedendaagse Belgische politiek bevestigen. Een ervan is de al besproken rechtstreekse verkiezing van de partijvoorzitter. Een andere, meer voor de hand liggende, is de geleidelijke toename van het gewicht van de voorkeurstem bij verkiezingen (Renwick & Pilet, 2016). Het begon met de invoering van meervoudige (ten
opzichte van de vroegere enkelvoudige) voorkeurstemmen in 1995. In 2000 volgde
de halvering van de impact van de lijststem. In Wallonië tellen, sinds de lokale en
provinciale verkiezingen van 2018, zelfs enkel nog de voorkeurstemmen in de berekening wie op een lijst verkozen is. Die maatregelen versterken het gewicht van
de kiezers in de bepaling wie verkozen is, aangezien lijstvolgorde geen rol meer
speelt.
Het effect van die hervormingen op de macht van partijen mag niet worden onderschat. Het aantal gekozenen dat de lijstvolgorde doorbreekt, is duidelijk toege-
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nomen. Voordat de impact van het devolutieve effect van de lijststem halveerde,
werden zelden kandidaten verkozen die buiten de lijstvolgorde vielen. Tijdens de
verkiezingen van l 995 slaagde geen kandidaat erin, tijdens die van 1999 één. Meteen met ingang van de invoering van de halvering van de impact van de lijststem
veranderde dat. In 2003, tijdens de eerste verkiezingen die deze regel toepasten,
werden zeventien mandatarissen , ll ,3 % van het totale aantal mandatarissen, verkozen ten koste van collega 's die hoger op de lijst stonden (Renwick & Pilet, 2016,
242). Maar, ook die evolutie mag niet overschat worden. Partijen hebben zich
aangepast en controleren wie op de lijst komt. En ook al worden meer kandidaten
buiten de nuttige volgorde verkozen, ze blijven in de minderheid. Al bij al zijn de
partijen nogal veerkrachtig en passen ze zich aan.

6.

Besluit

In deze bijdrage hebben we de vraag gesteld hoe het in België anno 2018 met de
particratie gesteld is in vergelijking met de vroege jaren tachtig van de vorige eeuw,
toen dit tijdschrift een volledig nummer aan de particratie in België wijdde. Deze
oefening was ingegeven door de vaststelling dat sinds die publicatie een aantal
belangrijke evoluties hebben plaatsgevonden die de dominantie van partijen over
de takken van de macht kunnen beïnvloeden: de federalisering van België, de diversificatie van de demos, het eroderende vertrouwen in partijen, de dalende steun
aan vooral traditionele partijen en de toegenomen personificatie van de politiek. In
het algemeen kunnen we concluderen dat de particratie in België niet dood is. Dat
geldt in eerste instantie voor de traditionele partijen. Ze hebben hun dominantie
over de takken van de macht opgezet, geïnstitutionaliseerd, en zijn erin geslaagd
zich aan te passen aan de nieuwe uitdagingen en die naar hun hand te zetten. Ook
het oligarchische karakter van vooral, maar niet uitsluitend, de traditionele partijen
is door de evoluties van de laatste decennia niet verdwenen, ook al verwijzen we
er slechts zijdelings naar.
De partijen hebben zich aangepast door regels te introduceren die de evolutie van
de Belgische samenleving en politiek kanaliseren om zichzelf in het centrum van
dat systeem te handhaven. De uitdaging van de personificatie werd aangegaan
door het kiesstelsel te openen via de invoering van meervoudige voorkeurstemmen, maar zonder een radicale herziening van het kiesstelsel die partijen tot
minder centrale spelers zou maken. De dalende partijaffiliatie en toegenomen
volatiliteit van de kiezers werd deels opgevangen via de maatregelen die de instroom van nieuwkomers regelen en die de traditionele partijen hebben weten te
coöpteren . Geconfronteerd met een alsmaar groeiende erosie van politieke steun,
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hebben partijen geprobeerd aan te tonen dat ze openstaan voor participatie, zowel intern (bijvoorbeeld door de rechtstreekse verkiezing van de partijvoorzitter)
als in de politieke besluitvorming in het algemeen (bijvoorbeeld via maatregelen
die vormen van participatieve democratie mogelijk maken). Die hervormingen
werden mee vormgegeven door de partijen zelf. De Belgische partijen hebben
zich eveneens aan de uitdagingen aangepast door intern te transformeren en
vooral door zich meer gecentraliseerd te organiseren, waarbij een sterkere rol
is weggelegd voor de partijleiding. Daardoor hebben vooral de meerderheidspartijen, vaak nog de traditionele, een centrale positie weten in te nemen in de
aansturing van het gefederaliseerde systeem. Over het algemeen lijkt het erop
dat de particratie een belangrijk kenmerk van de hedendaagse Belgische politiek blijft. Partijen, en met name de traditionele, blijven het zwaartepunt van de
politiek. De dominantie van de traditionele partijen mag sterk zijn, ze ging wel
gepaard met de coöptatie van nieuwe partijen, die voor een stuk die dominantie
gretig kopiëren .
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Niettemin mogen die conclusies niet leiden tot de overtuiging dat de particratie
niet onder druk staat. Ten eerste lijkt de erosie van politieke steun aan partijen
een blijvend probleem. Het vertrouwen van burgers in partijen is zeer laag. Het
veelvoud aan schandalen sinds de jaren negentig van de vorige eeuw (AgustaDassault, Carola, Publipart, Publifin, Samusocial) heeft geleid tot een toename
van hervormingen naar meer transparantie en ethiek in de politiek. Ze hebben
de capaciteit van partijen om het openbare bestuur te domineren doen afnemen .
Verordeningen betreffende openbare aanbestedingen, aanwervingen binnen de publieke sector en de rechterlijke macht en de transparantie van politieke mandaten
en verloningen hebben oude cliëntelistische praktijken beperkt. Partijen zijn dus
sommige hefbomen van het particratische model kwijt. De andere dreiging betreft
vooral de traditionele partijen. Hun erosie is niet gestopt en het aantal partijen die
zetelen in het parlement blijft toenemen. En een niet-traditionele partij, N-VA, is
vandaag de grootste in België. Dat alles biedt voer voor verder empirisch onderzoek naar de wijze waarop het afbrokkelende vertrouwen in partijen ook de nieuwe partijen treft en particratie zou kunnen doen afnemen, evenals naar de wijze
waarop het veelvoud aan partijen evena ls de personifi catie van de politiek het
traditionele model van politieke besluitvorming en sturing kunnen ondermijnen.
Maar ook de andere evoluties bieden perspectieven voor verder onderzoek, zoals
naar de aspecten van executive federalism die vooral de particratie voeden en hoe
daar in andere landen in vergelijking met België mee wordt omgegaan, of naar de
wijze waarop nieuwe groepen in de politiek gecoöpteerd worden door partijen en
hun agenda mee vorm geven in verhouding tot issues die ze ook zouden kunnen
uitspelen op basis van hun achtergrond, en wat dat betekent voor de bestaande
breuklijnen.
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Noten
1.

Voor Europese verkiezingen is er een soortgelijke kiesdrempel voor elk van de drie

kiescolleges (Nederlandstalig kiescollege, Franstalig kiescollege, Duitstalig kiescollege).
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Twee handen op één buik?
Hoe en waarom de mediatisering van de Vlaamse politiek
en particratie hand in hand gaan
Peter Van Aelst

ABSTRACT: Hand in glove? How and why mediatisation of Flemish polities and particracy go hand in hand
There is a growing consensus that polities have become mediatised. News media have
become more independent and are more guided by their own routines and standards
and less by what political actors deern important. However, this paper argues that this
has not led to a decrease of the power of political parties. In Belgium, particracy and
mediatisation seem to go hand in hand . There are mainly two reasons for this. Firstly,
media attention focuses heavily on politicians with power and in that sense, media
logic and party logic overlap. Secondly, parties have adjusted well to the media and
their logic, among others by integrating journalists in the party organisation. We expeet that social media will gradually become more important for politicians, but that
this evolution too will change little to the central position of political parties in our
democracy.
KEYWORDS: mediatisation, particracy, media logic

, . Inleiding
In het publieke debat groeit een zekere consensus dat de media een steeds grotere invloed hebben op het politieke bedrijf. De media zouden via hun bepalende
invloed op het publiek bepalen wie de verkiezingen wint en vervolgens ook wie
macht heeft en wie niet. De nieuwsmedia zijn niet langer de vierde macht die de
andere machten controleert, maar zijn de eerste macht geworden die het politieke
spel stuurt. De democratie is verworden tot een mediacratie. Het idee dat nieuwsmedia oppermachtig zijn, is op het eerste gezicht niet ver gezocht. Mensen consumeren massaal nieuws en leren bijna alles wat ze weten over politiek via (oude
en nieuwe) media. Politici van hun kant wandelen met de krant ond er de arm het
parlement binnen en winden er geen doekjes om vanwaar hun inspiratie komt. Uit
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een bevraging blijkt dat de grote meerderheid van de Vlaamse politici ook sterke
aanhanger is van het almachtige mediaparadigma. Zo is 91 % van de parlementsleden het in 2006 eens met de stelling dat de media politici kunnen maken en kraken
en is ruim 70% akkoord met de stelling dat de media de politieke agenda bepalen
en dat de politiek daar weinig greep op heeft. Die opvattingen onder politici zijn
allerminst een Vlaams fenomeen, ook bijvoorbeeld Noorse en Zweedse parlementsleden geloven sterk in de almacht van de media (Van Dalen & Van Aelst, 2014).
De centrale stelling van dit stuk is niet dat de media almachtig zijn geworden, van
een mediacratie is geen sprake, maar wel dat de politiek in sterke mate is gemediatiseerd en dat dit belangrijke gevolgen heeft voor hoe politiek wordt bedreven.
Mediatisering betekent dat het belang van de media door de tijd heen geleidelijk
is toegenomen en dat de politiek zich structureel heeft aangepast aan de media en
hun logica. Maar de mediatisering van de politiek impliceert niet, in tegenstelling
tot het idee van een mediacratie, dat de macht van de politiek is afgekalfd. De
centrale stelling van deze bijdrage is dat de mediatisering van de politiek niet heeft
geleid tot een teloorgang van de particratie. Partijen hebben zeker in de Belgische
context hun centrale positie en dominante impact op de politieke besluitvorming
behouden. We zien daarvoor twee belangrijke verklaringen. Ten eerste blijkt de
medialogica niet altijd tegengesteld te zijn aan de klassieke partijpolitieke logica.
Vooral in hun dagelijkse berichtgeving van de politiek versterken media vaak de
bestaande machtsverhoudingen binnen en tussen de partijen, eerder dan dat ze
die wijzigen. Dat maakt dat 'gewone' politici zoals parlementsleden nauwelijks
aandacht krijgen en hun invloed binnen en buiten de partij nauwelijks hebben zien
toenemen. Bovendien blijkt in de Belgische context de personalisering van de politiek niet te betekenen dat politici zich afzetten tegen hun partij, maar eerder dat ze
zich tonen als loyale verdedigers van de partij. Ten tweede lijkt het erop dat partijen
zich op zulke manier weten aan te passen aan de medialogica dat ze hun centrale
machtspositie hebben kunnen behouden. Partijen en ministeries hebben onder
meer door journalisten in te lijven een stukje 'med iakennis' in hun organisatie binnengebracht. Politieke actoren geraken steeds meer vertrouwd met de werking en
logica van de nieuwsmedia en gaan daarnaast ook steeds meer inzetten op nieuwe
mediakanalen, waardoor ze de rol van kritische journalisten kunnen omzeilen.
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In dit artikel werken we die twee verklaringen verder uit. Vooreerst gaan we dieper
in op de relatie tussen media en politiek in Vlaanderen en hoe die relatie de laatste
decennia is gewijzigd. We duiden beknopt de historische evolutie van een verzuilde pers en een gecensureerde omroep naar een autonome journalistiek, quasi
vrij van politieke inmenging, maar wel onder steeds meer commerciële druk. De
journalistieke en politieke wereld blijven evenwel ook vandaag nog nauw verbonden . Vervolgens gaan we dieper in op hoe politici en partijen zich aan die evolutie
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hebben aangepast. We steunen daarbij op het werk van Strömbäck & Esser (2014)
over de mediatisering van de politiek als overkoepelend kader. We lichten dat model in een volgend deel kort toe. In het besluit speculeren we over de mate waarin
mediatisering en particratie zich ook in het digitale tijdperk verzoenbaar blijven.

2.

'Mediatisering van de politiek' als kader

Mediatisering verwijst naar een brede verandering van de samenleving onder druk
van het toegenomen gebruik en belang van de media als communicatie- en informatiekanaal. Het gaat om een structurele verandering die vaak op gelijke voet
wordt gesteld met andere evol uties zoals individualisering en globalisering. Dus
niet enkel de politiek maar ook allerlei andere domeinen van de samenleving,
gaande van religie tot mode, zouden verandering ondergaan vanwege een toegenomen rol van de media. Het concept wordt sinds het laatste decennium steeds vaker
gebruikt om de infiltratie van de media in de politieke wereld te schetsen (Kriesi et
al. , 2013; Lundby, 2009). Door het belang van de media als brug tussen kiezer en
politiek in een representatieve democratie lijkt het ondenkbaar dat politici geen rekening houden met de media . Mediatisering van de politiek wordt daarbij gebruikt
als een overkoepelend concept om die toegenomen invloed en de reacties van
politieke actoren en instellingen te duiden. Centraal is de gedachte dat de media
steeds meer volgens hun eigen werkwijzen en commerciële drijfveren het politieke
nieuws brengen. Naarmate politici zich aan die medialogica zijn gaan aanpassen,
hebben ze het belang van de media verder versterkt.
Hoewel mediatisering en medialogica brede concepten zijn , is er de laat ste jaren
grote vooruitgang gemaakt om het concept beter af te bakenen en 'meetbaar' te
maken. De verdienste van met name Strömbäck en Esser is dat ze een eerste stap
hebben gezet van een theoretisch concept naar een empirisch model. Mediatisering wordt opgevat als een model dat bestaat uit vier dimensies of fases. In een
eerste fase zijn de media de belangrijkste bron van informatie voor burgers om zich
te informeren over politiek. Dat betekent dat de media veruit de beste manier zijn
voor politici om een ruim publiek te bereiken. In een tweede fase zijn de media
politiek onafhankelijk en hebben ze (nog) weinig last van politieke druk en inmenging. In een derde fase bepalen de media autonoom hoe ze hun berichtgeving over
politiek invullen en moeten politici hun communicatie aanpassen aan de wetten
van de media. In een vierde fase passen politieke actoren en instituties hun politiek
gedrag aan aan de nieuwsmedia en hun logica. Die laatste fase impliceert dus een
invloed op het politieke beleid, maar ook op het functioneren van politieke instellingen zoals het parlement en politiek partijen.
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Elke fase kan worden opgevat als een continuüm waarbij aan het ene uiteinde de
media beschouwd worden als een marginale speler en de politiek autonoom werkt,
en aan het andere uiteinde de media de lakens uitdelen en politici gedwongen worden te volgen . Het spreken in termen van fases veronderstelt een zekere, maar geen
eenduidig rechtlijnige, chronologie in het model: de kans is klein dat de nieuwsmedia de politiek sterk sturen als kiezers ze nauwelijks consumeren of als journalisten
nog aan de leiband van de politiek lopen. De eerste twee fases zijn met andere
woorden een voorwaarde voor de derde en vierde fase (zie ook Van Aelst, 2014, 141S). Het is belangrijk op te merken dat dit een ideaaltypisch model is en de realiteit
complexer is en bovendien verschilt in plaats en tijd. Of anders gezegd, de mate
van mediatisering van de politiek is eerder een onderzoeksvraag dan een gegeven.
Het concept mediatisering biedt ook een nieuwe kijk op het oude machtsvraagstuk.
Politieke communicatiewetenschappers zijn het er over eens dat journalisten en politici elkaar wederzijds beïnvloeden, maar op de vraag wie de leidende partner is in
die dans is geen consensus. Verschillende auteurs wijzen op de macht van vooral
leidende politici in de totstandkoming van nieuwsberichten, terwijl anderen eerder
de invloed van mediaberichten op politieke actoren beklemtonen. Bij mediatisering
gaat het niet zozeer over wie de bovenhand heeft in de machtsstrijd, maar eerder
over de aanpassingen die de politiek heeft ondergaan als een reactie op het toegenomen belang van de media. Dat is niet noodzakelijk hetzelfde en kan zelfs leiden
tot heel uiteenlopende interpretaties. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een studie van de rol
van de media in de aanloop naar de oorlog in Irak. Bennett en collega's (2007) tonen
aan hoe de Bush-regering, ondersteund door een klein leger mediaexperten en spindoctors, de berichtgeving naar haar hand heeft gezet. De Amerikaanse nieuwsmedia
worden bestempeld als onderdanig en meegaand ten opzichte van de regering. Maar
vanuit een mediatiseringsperspectief volgt een heel andere conclusie: de uitgebreide
communicatiestructuren en de uitgekiende persstrategie van de Bush-administratie
zijn juist een bewijs van een vergevorderde en structurele vorm van mediatisering.
De mediastrategie is onderdeel geworden van het politieke beleid. Mediatisering gaat
dus veel meer over de structurele reactie van politici op de media dan over wie de dagelijkse strijd wint om het nieuws. Bovendien houdt het mediatiseringsconcept ook
rekening met zogenaamde indirecte effecten en het anticiperende gedrag van politici.
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3.

Van partij- of partijdige logica naar een medialogica:
de media als politiek autonome actor?

Strömbäck en Esser (2014) stellen dat in de tweede fase van hun mediatiseringsmodel de media politiek onafhankelijk worden (zie ook Brants & Van Praag, 2006).
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Dat betekent dat journalisten en redacti es nog weinig te maken krijgen m et externe
politieke druk en weinig last hebben van politieke inm enging. Het betekent evenwel nog niet dat de media de politiek naar hun hand kunn en zetten; het is er eerder
een voorwaarde voor. De politieke onafhankelijkheid van de media was zeker in
het verleden allerminst evident. Vlaamse journalisten bevonden z ich lange tijd in
een ondergeschikte positie waarbij ze ofwel werd en ingezet om een bepaalde visie
te ond ersteunen (krant en) of juist eerder extreem voorzichtig over politiek moesten
berichten (televisie). In een eerste deel schetsen we hoe de m edia stelselmatig zijn
losgekomen uit de politieke houdgreep en z ijn geëvolueerd naar een quasi au tonome spel er ten aanzien van de politiek. Ho ewel een aa nt al evoluti es gelijklopend
zijn , heeft de (on)afhankelijkheid van krante n en televisie ten aa nz ien van de politiek verschillend vorm gekregen. Bij de pers spreken we eerde r over ontzuiling, bij
de publieke omroep gaa t het veeleer om depolitisering ten aa nz ien van regering
en partijpolitieke belangen . Daarom bespreken we de evolutie van beid e type massamedi a afzonderlijk. In een derd e deel staat de huidige situatie centraal. We gaan
daarbij na wat er van die verzuiling en politisering is overgebleven en hoe de rel atie tussen politici en journalisten er vandaag uitziet.

A.

De ontzuiling van de Vlaamse geschreven pers

De Vlaamse pers is bij haar ontstaan op het einde van de 19° eeuw een politieke
opiniepers. De politieke boodschap was veelal de besta ans reden van een krant en
leidende politici waren vaak nauw betrokken bij het ontstaan van een krant. De
indeling van kranten gebeurde steevast volgens de drie grote politi eke stromingen:
ka tholiek, socialistisch, liberaal. Neutrale kranten waren in Vlaanderen onbestaande e n de kranten pasten op di e mani er moeiteloos in de verzuilde naoorlogse maatschappij. Hoewel alle krant en tot een bepaalde zuil werden gerekend , verschilde
hu n relatie tot de centrale zuilorganisati es wel enigszins. Kranten zoals Het Volk of
Vooruit waren echt e partij- of vakbondskranten, terwijl kranten als De Standaard
en Het Laatste Nieuws een uitges proken partijpolitieke voorkeur hadden, maar met
minder manifeste structurele banden met de partij of vakbond. Tot het midd en van
de ja ren zeventig van de vorige eeuw had ongeveer een derde van het aantal leidende figuren binnen de krantenwereld ook een topmanda at in een zuil organisatie
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De relati e tussen politicus en journali st was in die periode zeer nauw. Bij de socialistische kranten was e r in de naoorlogse jaren nog sprake van politieke censuur. De socialistische beweging en vooral de partij pompten heel wat geld in hun
kran ten en hanteerden daarbij het prin cipe 'voor wat , hoort wat '. Ook bij de meer
'ona fhankelijke' kranten was de verwevenh eid met de politiek bijzonder groot. De
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Standaard en zijn voornaamste journalisten knoopten in de jaren vijftig van de vo-

rige eeuw zeer nauwe en persoonlijke banden aan met verschillende leidende mandatarissen uit de christelijke partij . Van Nieuwenhuyse (2005) toont aan dat die
relatie wel eerder op wederkerigheid berustte. De krant onderging politieke druk,
maar probeerde ook zelf de politiek, in de eerste plaats de CVP, te beïnvloeden in
de gewenste richting. Tijdens politieke lunches werd informatie uitgewisseld en
trachtten journalisten en politici elkaar wederzijds te beïnvloeden. De krant poogde zo bij de regeringsvorming de opmaak van het programma en de samenstelling
ervan te sturen. Het initiatief daartoe kwam evenwel niet enkel van de krant, maar
ook van leidende politici, zoals Paul Van den Boeynants die in 1966 als formateur
verschillende journalisten uitnodigde voor een gedachtenwisseling over het regeerprogramma. Volgens voormalig hoofredacteur van De Standaard Manu Ruys (1996,
63) genoten journalisten van de geschreven pers in die periode het nodige ontzag
bij de politieke klasse en werd een select groepje van toonaangevende journalisten
ook geraadpleegd als er belangrijke politieke beslissingen werden genomen.
De afgelopen decennia zijn de structurele banden tussen pers en politiek sterk
afgenomen. Kranten zijn hun eigen weg gegaan en openlijke verwijzingen naar
de politieke roots zijn verdwenen. Tegelijk valt op dat dit een zeer traag proces is
geweest, dat pas bij het begin van het millennium lijkt afgerond. De socialistische
partij trok zich pas in 1986 terug als financier van De Morgen en de samenwerking
tussen de christelijke arbeidersbeweging (ACW) en Het Volk werd pas in 1994 stopgezet. Het duurde tot 1999 voordat De Standaard het logo AW /VVK ('Alles voor
Vlaanderen, Vlaanderen voor Kristus') van zijn voorpagina liet verwijderen. Daarmee lijkt de ontzuiling van de pers, net als de ontzuiling van andere sectoren, er te
zijn gekomen "op het ritme van de geleidelijkheid, als de som van miljoenen muizenstapjes van talloze individuen" (Huyse, 1994, 379). Ook de journalisten namen
afstand van de partijpolitiek. In 1973 was nog 40% van de dagbladjournalisten lid
van een politieke partij, in 1983 was dat aantal gedaald tot 27%, en nog eens tien
jaar later beschikte slechts 6% van hen over een partijlidkaart (De Bens, 2001) .
Vandaag is het ondenkbaar dat een journalist over een partijkaart zou beschikken.
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De zeer geleidelijke ontzuiling van de Vlaamse pers toont zich ook duidelijk uit
een longitudinale studie van de verkiezingsberichtgeving van De Standaard (OS)
en Het Laatste Nieuws (HLN) (Van Aelst, 2014). In de aanloop naar de verkiezingen van 1958 en 1968 tonen die kranten openlijk hun steun voor respectievelijk
de toenmalige CVP en de liberale partij, eerst PVV later VLD. In de periode 19701980 is de partijdige toon in de krantenberichtgeving nog steeds zichtbaar, zij het
minder sloganesk en subtieler. Op het einde van de jaren negentig van de vorige
eeuw is daar nog nauwelijks sprake van en lijkt de politieke ontvoogding zo goed
als voltooid . Kranten tonen enkel nog een zekere partijdigheid door hun openlijke
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afkeur van de extreemrechtse partij Vlaams Blok/Belang. We kunnen besluiten
dat de kranten geëvolueerd zijn van een partijdige aanpak naar een meer open en
tegelijk afstandelijke kritische aanpak. In 1958 beschouwde De Standaard het als
zijn missie de lezer te overhalen om voor de CVP te stemmen; in 1999 wordt CD&V
openlijk bekritiseerd voor haar falend regeringsbeleid . In veertig jaar tijd is men
haast geruisloos van de ene positie naar de andere geëvolueerd. Hoewel de ontzuiling van de Vlaamse pers vrij langzaam is verlopen, in vergelijking met onze buurlanden, lijkt ze in zekere zin verder te zijn doorgetrokken. In Vlaanderen spreekt
geen enkele krant zich voor de verkiezingen nog uit voor een bepaalde partij, wat
bijvoorbeeld bij de Britse pers nog wel vaak voorkomt.

B.

De politieke ontvoogdingsstrijd van de audiovisuele media

De relatie tussen de politiek en de openbare omroep is door de jaren heen ook sterk
veranderd, maar de evolutie is toch duidelijk verschillend van die van de geschreven pers. De openbare omroep in België was oorspronkelijk sterk gepolitiseerd
(Burgelman , 1990). Vooral de impact van de regering was voor 1960 bijzonder
groot: de Raad van Beheer werd door de ministerraad aangesteld en voorgezeten door de bevoegde minister. De minister kon rechtstreeks tussenkomen in de
nieuwsuitzendingen en deed dat ook (De Winter, 1981). Geleidelijk verschoof de
politieke invloed op de 'staatsomroep' van de regering naar de drie klassieke partij en. Vanaf 1973 werd in navolging van het cultuurpact de samenstelling van de
Raad van Beheer proportioneel samengesteld volgens de uitslag van de verkiezingen. Bij de benoeming van journalisten en hoofdredacteurs werd telkens rekening
gehouden met het politieke evenw icht. Evenals bij de pers lijken ook bij de omroep
media en politiek in die periode sterk overlappende werelden. De journalistieke
basis vereenzelvigde zich al dan niet gedwongen met de partij en haar vertegenwoordigers in de Raad van Beheer (Boone, 1998).
Ondanks de grote gelijkenis met de situatie in de geschreven pers, was de berichtgeving wezenlijk verschillend. Daar waar de krantenjournalist haast werd aangemoedigd zijn politieke opinie te verkondigen (spreekbuis), werd van de journalisten
van de audiovisuele media een extreme neutraliteit en voorzichtigheid verwacht.
De eigen inbreng van de journalisten in het nieuws was minimaal. Omroepjournalistiek fungeerde als passief doorgeefluik, hoofdzakelijk voor gebeurtenissen met
een officieel karakter. Daarnaast bestond het nieuws uit manifestaties van allerlei
maatschappelijke organisaties, in de eerste plaats de klassieke politieke partijen en
de grote erkende zuilorganisaties. Dat zogenaamde 'nieuws op aanvraag' kwam er
niet op initiatief van de journalist, maar werd op voorhand door de betrokkenen
besteld. De Raad van Beheer maakte er een permanent agendapunt van om de ob-
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jectiviteit van de programma's uit de nieuwssector te beoordelen. Het kwam erop
aan dat de traditionele partijen elk hun zeg konden doen. Niet-zuilgebonden actoren citeren als nieuwsbron leidde volgens de Raad tot onduidelijkheid en sociale
onrust en kon daarom best zoveel mogelijk worden vermeden.
Eind jaren zeventig van de vorige eeuw begonnen de omroepjournalisten zich
tegen de zeer passieve en gezagsgetrouwe invulling van hun functie te verzetten. Dat leidde steeds nadrukkelijker tot conflicten met BRT-bestuurders en
politici. Voor het eerst ontstond binnen de televisieredactie een groepje van
'kleurlozen' die niet meteen een etiket konden worden opgeplakt. Vooral onder
die nieuwe lichting journalisten vond een actievere en kritischere journalistieke opvatting ingang. In de loop van de jaren tachtig van de vorige eeuw
wonnen de journalisten geleidelijk aan autonomie. De aanwerving van journalisten gebeurde ook minder op basis van politieke en steeds meer op basis
van bekwaamheidscriteria. Politieke tussenkomsten in de berichtgeving verminderd en, maar de druk bleef bestaan om zeker in tijden van hoogspanning
de nodige terughoudendheid aan de dag te leggen. In 1985 waren bijvoorbeeld
twee actievoerders tegen de raketten aan het woord gelaten. Toenmalig PVVvoorzitter Guy Verhofstadt protesteerde daar fel tegen en kreeg gelijk bij de
Raad van Beheer van de BRT. De politiek was niet van plan haar greep op de
omroep zomaar te lossen.
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De aanhoudende kritiek en politieke onvrede bij liberalen en christendemocraten
zou de weg openen naar het doorbreken van het BRT-monopolie en de introductie
van de commerciële televisie. Volgens critici hoopten de politici op een 'meer gewillige' berichtgeving bij een commerciële omroep. VTM werd begin jaren negentig
van de vorige eeuw een commercieel succes met een marktaandeel van bijna 40%
van de kijkers. De openbare omroep bleek noch voorbereid noch in staat om te
reageren. De politiek aarzelde om de BRTN meer (financiële) slagkracht te geven.
Het was pas in 1995 dat onder voogdij van mediaminister Eric Van Rompuy de
politiek een duidelijke stap terugzette en de omroep een resultaatgerichtere en ook
onafhankelijkere koers liet varen. In 1997 werd de hervorming voltooid met een
naamsverandering naar VRT en een nieuwe statutaire relatie met de overheid. De
invloed van de Raad van Beheer, die nog steeds politiek wordt samengesteld , is
sindsdien verder geslonken.
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De politisering en latere depolitisering is ook duidelijk merkbaar in de verkiezingsberichtgeving door de tijd heen (Van Aelst, 2014). Zeker tot de jaren tachtig van
de vorige eeuw werd de houding van de openbare omroep ten aanzien van de verkiezingen gekenmerkt door afzijdigheid (journaal) en afstandelijkheid (debatten).
Een korte reportage over een politicus of een al te kritische vraag werd al snel ver-
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taald in termen van politieke vooringenomenheid. Het voorzichtigheidsbeleid was
er daarom ook in verkiezingstijden op gericht de bestaande krachtverhoudingen
rigoureus te respecteren. Vandaag blijft er van het voorzichtigheidsbeleid alvast
weinig over. In de verscheidene debat- en duidingsprogramma's spelen televisiejournalisten een vrije en kritische rol.
Aan de politieke ontvoogding van de politieke journalistiek ligt zowel bij de audiovisuele media als de geschreven pers een groeiend belang van de economische
logica ten grondslag. Kranten en zenders worden minder beschouwd als middelen
om een boodschap te verspreiden, maar eerder als producten die geconsumeerd
moeten worden. Commercialisering en de depolitisering van de media gaan hand
in hand (McQuail, 1988, 108) . Een commerciële strategie houdt rekening met de
wensen van adverteerders en consumenten, niet of nauwelijks met die van politi eke partijen. Bovendien hadden partijen en drukkingsgroepen in het verleden al
bewezen niet meteen de beste managers te zijn. Hun politieke overtuigingen en
belangen blijken meermaals tegengesteld aan een zo groot mogelijk publiek bereiken. Volgens Witte (2002) heeft de commercialisering van de media geleid tot een
middle off the raad politiek, waarbij media geen duidelijke politieke standpunten
innemen en zoeken naar de veilige, grootste gemene deler. De nieuwsmedia zijn
geëvolueerd van een aanbodmarkt naar een vraagmarkt: vroeger boden de media
een product aan, los van de vraag, nu vormt de vraag vanuit het publiek eerder het
uitgangspunt (Va n Cuilenburg, 1999) .
Het is duidelijk dat het publiek niet langer gediend is met een militante partijgebonden berichtgeving. Die verandering hangt samen met de teloorgang van de
band tussen de politieke partijen en hun traditionele achterban. De burger wil zich
steeds minder onvoorwaardelijk binden, maar wil de vrijheid om te 'shoppen'
tussen verschillende politici en partijen. Door een minder gekleurde of eenzijdige
berichtgeving konden kranten hun doelgroep uitbreiden . Vandaag is de achterban
van kranten partijpolitiek bijzonder het erogeen geworden. De lezers van populaire
kranten zoals Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws hebben bijvoorbeeld de meest
uiteenlopende stemintenties (Van Aelst , 2014, 48-49).
~
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c. De relatie tussen media en politiek vandaag: tussen wantrouwen
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Het historische overzicht toont aan dat door de processen van ontzuiling en depolitisering de (machts)relatie tussen politici en journalisten grondig is gewijzigd, al
blijft er onduidelijkheid bestaan over de gevolgen van die veranderingen. Leven
journalisten en poli ti ci in gescheiden werelden? De tijd dat enkel gelijkgestemde
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journalisten en politici met elkaar in contact kwamen, ligt ver achter ons. Maar de
nauwe banden tussen politici en journalisten lijken de ontzuiling wel moeiteloos
te hebben overleefd. De lunchcultuur heeft nauwelijks aan belang ingeboet en de
informele contacten zijn frequent. Het feit dat die contacten niet langer de oorspronkelijke ideologische grenzen respecteren maakt de gevolgen ervan wel minder voorspelbaar. Zo zijn de bronnen waarop journalisten steunen minder bekend
en niet noodzakelijk stabiel. Politici gebruiken journalisten ook als klankbord en
vragen hun zelfs advies over aspecten van hun job. De informaliteit van de relatie
lijkt in Vlaanderen ook iets hoger te zijn dan in landen zoals Zweden en Noorwegen (Van Aelst & Aalberg, 2011) . De contacten tussen politici en journalisten
steunen minder dan voorheen op ideologische gelijkgezindheid maar eerder op
een soort ruilrelatie. Journalisten hebben nood aan informatie over wat voor en
vooral achter de schermen plaatsgrijpt, met een grote voorkeur om die informatie
als eerste te ontvangen. Politici hebben er belang bij hun boodschap op het juiste
moment op de juiste manier de wereld in te sturen. Het valt op dat die frequente en
soms ook informele contacten samengaan met een hoog wederzijds wantrouwen.
Uit een bevraging van journalisten en politici blijkt dat nauwere contacten niet
noodzakelijk leiden tot meer vertrouwen. Negatief geformuleerd kunnen we stellen dat beide groepen vrij cynisch staan tegenover elkaar, maar positiever bekeken
kan je stellen dat journalisten en politici een gezonde afstand bewaren. Het is niet
omdat men samen gaat lunchen, dat men ook verzekerd is van een voorkeursbehandeling.
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Heel wat journalisten maakten de afgelopen jaren de overstap van media naar
politiek. In het verleden was dat logisch en veelal een bevestiging van de bijna
perfecte osmose tussen pers en politiek. Vandaag zijn die overstappen voor partijen en ministers in de eerste plaats een manier om een stukje media-expertise in
de partij te injecteren (zie verder). Journalisten lijken te kiezen voor een nieuwe
uitdaging, vaak aangeboden door partijen die electoraal in de lift zitten. Tussen
1999 en 2004 is Open Vld op het toppunt van haar electorale populariteit en trekt
ze heel wat journalisten aan, vanaf 2009 is N-VA de meest gegeerde partij, ook bij
journalisten. De omgekeerde weg, van politiek naar journalistiek, wordt eerder uitzonderlijk bewandeld. In het ontzuilde Vlaanderen moeten journalisten boven de
partijgrenzen staan en hun persoonlijke politieke voorkeur zeker niet publiekelijk
uiten. De nieuwsmedia gaan daarbij steeds meer uit van hun eigen manier van
werken en laten zich minder leiden door wat politici en partijen belangrijk vinden.
Maar dat betekent niet dat de journalistiek volledig vrij is van politieke druk en
onderhandeling. De spanning tussen pers en politiek lijkt eerder een opvallende
constante in de geschetste evolutie. De media voelen zich vaak het slachtoffer van
politieke spelletjes, de politici op hun beurt zien zich opgejaagd door nieuwshongerige verslaggevers.
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Als we de evolutie van de politieke ontvoogding van de Vlaamse journalistiek in
het mediatiseringsmodel van Strömbäck en Esser (2014) plaatsen, dan komen we
tot een vrij eendu idige conclusie. De tweede fase van de mediatisering, die een
verschuiv ing veronderstelt op het continuüm van volledige politieke afhankelijkheid naar volledige onafhankelijkheid, lijkt voltooid. De Vlaamse nieuwsmedia
die zijn ontstaan als onderdeel van de politieke wereld, zijn vandaag geëvo lueerd naar één quasi zelfstandige institutie, die werkt volgens eigen regels en
wetten (Cook, 2005). Het mediatiseringsmodel van Strömbäck en Esser behoeft
wel een belangrijke nuance. De auteurs suggereren dat de politieke onafhankeli jkheid van de media een voorwaarde is voor een autonome inv loed van de
media op de politiek. Uit de historisch e schets blijkt duidelijk dat de Vlaamse
media ook in het verleden een politieke rol speelden. Met name een selecte
groep van politieke journalisten van de geschreven pers had ook ten tijde van
de verzuiling een invloed op hun lezers die politici niet volledig naar hun hand
konden zett en. Politici beschouwden hen bovendien als experte n en gebruikten
hen als klankbord om hun beleid te toetsen. In zekere zin is politiek dus altijd
al een beetje gemediatiseerd geweest. Het grote verschil met vandaag is dat hun
rol zich binnen een duidelijker 'partijpolitiek' kader afspeelde en dus ook veel
voorspelbaarder was. Kortom , de toegenomen aandacht van de media voor de
politiek, in co mbinati e met de ontvoogding van de Vlaamse journalist, heeft een
verregaandere mediatisering van de politiek mogelijk gemaakt. In een volgend
deel gaan we na wat daarvan het gevo lg is voor de positie van politieke partijen
in Vlaanderen .

4.

Waarom de mediatisering de particratie niet aantast

De toegeno men autonomie en centralere positie van de Vlaamse nieuwsmedia
heeft er evenwel niet toe geleid dat de macht van de politieke partijen afkalfde.
We schuiven daarvoor twee verklaringen naar voren die we afzonderlijk uitwerken.
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Verklaring 1: medialogica en politieke logica zijn niet ( altijd)
tegengesteld
De historische schets toont aan dat de tijd van de verzuiling en uitgesproken
politieke bevoogding ver achter ons ligt. Dat maakt dat nieuwsredacties veel
vrijer dan voordien kunnen bepalen wie ze uitnodigen in de studio of wie ze
prominent op de voorpagina plaatsen (fase 3). Vanuit het perspectief van de
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medialogica lijkt het logisch dat politici die het best beantwoorden aan de voornaamste nieuwswaarden het meeste media-aandacht genieten. Meer concreet
zou dat betekenen dat we een oververtegenwoordiging krijgen van politici die
goed en vlot communiceren, die charismatisch zijn en die voor conflict en opschudding zorgen .
Toch valt op dat de nieuwsmedia in de eerste plaats en overwegend de bestaande
politieke machtshiërarchie respecteren. Dat blijkt uit onderzoek naar de politieke
berichtgeving in zowel verkiezingstijd als daarbuiten. In verkiezingstijd gaat de
meeste aandacht naar de partijen en politici die bestuurd hebben en/of voorop liggen in de peilingen. Buiten verkiezingstijd zijn het regeringsleden en partijvoorzitters die de media-aandacht onderling verdelen.
Tabel 1 toont de verdeling van aandacht voor politici in beide televisiejournaals
van VRT en VTM voor de afgelopen vijftien jaar (2003-2017). Aangezien de cijfers
opvallend gelijklopend zijn voor beide zenders, geven we enkel de totale aandacht. De dagelijkse berichtgeving in de journaals toont een vrij consistent beeld :
hoe hoger de politieke functie, hoe meer aandacht in de media. Regeringsleiders,
partijvoorzitters, ministers, parlementsleden met een hogere functie en tot slot parlementsleden.
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Die focus op ministers en de uitvoerende macht is niet verwonderlijk. Zij maken
immers beleid of initiëren wetten die een directe impact hebben op het dagelijkse
leven van mensen. Parlementsleden kunnen vaak enkel maar hun ongenoegen
laten horen, maar de impact van die woorden blijft veelal beperkt. Niet toevallig
staat het hoofd van de regering aan het hoofd van de mediahitparade: de premier.
In de periode 2003-2017 gaat ruim 8 % van alle spreektijd voor politici in de zevenuurjournaals naar de premier. De status en macht die verbonden is aan het ambt
van regeringsleider leidt tot een hogere zichtbaarheid in het nieuws. Walgrave en
De Swert (2005) stelden vast dat die zogenaamde 'kanseliersbonus' in de Vlaamse kranten in de jaren negentig van de vorige eeuw rond de 10% schommelde.
Ondanks de uitgesproken koppositie van de premier in de mediahitparade is de
dominantie in internationaal vergelijkend perspectief eerder aan de lage kant. Studies tonen aan dat de regeringsleider in andere landen een (veel) groter aandeel
van de aandacht opeist (Vos & Van Aelst, 2018). Bovendien is de mediadominantie
van de premier de afgelopen tien jaar eerder gedaald dan gestegen en de kloof
met de eerste achtervolger, de Vlaamse minister-president, geslonken. Bovendien
blijkt dat er nog een derde politicus is die zich kan meten met die tenoren: Bart
De Wever, voorzitter van de grootste partij van Vlaanderen én burgemeester van
Antwerpen.
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TABEL 1. Spreektijd politici per functie in televisiejournaals VTM en VRT, periode
2003-2017 (in verhouding tot de totale spreektijd voor alle politici).

Federaal premier

2

Vlaams minister-president

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Federale vicepremier
Partijvoorzitter grote of traditionele partij
Vlaams vicepremier
Federale minister
Vlaams minister
Federale staatssecretaris
Partijvoorzitter kleine partij
Kamervoorzitter
Europees commissaris
Fractieleider Vlaams parlement

13 Voorzitter Vlaams parlement
14
15
16
17
18
19
20

Burgemeester van een grote Vlaamse stad
Fractieleider Kamer
Senaatsvoorzitter
Fractieleider Senaat
Kamerlid
Senator
Vlaams parlementslid
Andere
Totaal

8,17%
4,64%
2,02%
1,93%
1,42%
1,14%
1,07%
0,57%
0,54%
0,48%
0,38%
0,26%
0,26%
0,25%
0,20%
0,10%
0,06%
0,04%
0,03%
0,02%

8,2%
4,6%
10,1%
13,5%
2,8%
10,3%
6,4%
3,4%
2,7%
0,5%
0,4%
1,8%
0,3%
5,3%
2,2%
0,1%
0,6%
5,7%
2,3%
2,5%
16,1%
100%

1.320
749
1.633
2.188
460
1.664
1.036
551
436
77
61
296
42
862
359
16
90
914
372
406
2.605
16.165

Leesvoorbeeld: Een federaal minister spreekt gemiddeld iets meer dan 1% van de tijd dat alle politici
samen in de periode 2003-2017 aan het woord zijn geweest. Alle federale ministers samen spreken in die
periode 10,3% van de tijd of 1.644 minuten.
Bron: Nieuwsarchief van het Steunpunt Media.

Deze cijfers zijn vooral voor parlementsleden in de Kamer of het Vlaamse parl ement niet meteen hoopgevend. De gemiddelde aandacht voor een parlementslid is
verwaarloosbaar. Zo spreekt een Vlaams parlementslid 50 keer minder lang in het
nieuws dan een Vlaamse minister. Dat betekent evenwel niet dat die gewone stervelingen zich daarbij volledig moeten neerleggen . Internationaal onderzoek toont dat
naast de politieke status van een politicus andere zaken een aanvullende rol spelen
in de verdeling van media-aandacht. Zo zijn charisma , communicatieskills en zelfs
het uiterlijk van een politicus niet helemaal onbelangrijk in de verdeling van mediaaandacht (Sheafer, 2001; Waismel-Manor & Tsfati, 2011) . Uit recent onderzoek van
Vos (2005) naar de persaandacht voor Vlaamse parlementsleden weten we dat naast
status en functie ook bepaalde aspecten van hun werk (bijvoorbeeld veel vragen
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stellen) en communicatiestrategie (bijvoorbeeld frequente contacten met journalisten) bijdragen aan media-aandacht. Gewone politici kunnen soms ook surfen op
een golf van media-aandacht als hun specifieke expertise van pas komt (Wolfsfeld
& Sheafer, 2006). In verkiezingstijd krijgen zogenaamde BV's en dochters en zonen
van bekende politici iets meer nieuwsaandacht dan gemiddeld (Van Aelst, Maddens, Noppe & Fiers, 2008). Al bij al gaat het evenwel om eerder bescheiden aanpassingen en verandert er weinig aan de rol van politieke functie in de mediahitparade.
Het doorslaggevende belang van de politieke functie geeft aan dat het nog steeds
politieke partijen (en de kiezer) zijn die bepalen wie de leidende politici zijn. Of anders gesteld: politieke macht leidt steeds tot media-aandacht, maar omgekeerd leidt
media-aandacht slechts zelden tot politieke macht. Ook in verkiezingstijd bepalen
de partij en de volgorde van de verkiezingslijsten in hoofdzaak de media-aandacht
van een kandidaat. Daarbij moet natuurlijk wel opgemerkt worden dat partijen
het 'mediapotentieel' meenemen bij de selectie van hun politiek person eel. In het
begin van de jaren 2000 hadden jonge politici zoals Freya Van den Bossche (sp.a)
en Inge Vervatte (CD&V) bij hun eerste optredens bewezen talent te hebben voor
politiek, maar ook goed te kunnen omgaan met de media en zo snel een zekere bekendheid en populariteit bij het bredere publiek verworven. Maar na enige tijd werden zij 'gewone' politici die volgens dezelfde machtshiërarchie worden beoordeeld.
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Dat journalisten de interne machtshiërarchie van partijen nauwgezet respecteren,
doen ze niet omdat ze zo gezagsgetrouw de politiek volgen, maar voornamelijk
omdat politici met macht meer invloed hebben op het leven van mensen en bijgevolg nieuwswaardiger zijn. Het verwijzen naar the power elite wordt in de literatuur
zelfs beschouwd als een klassieke nieuwswaarde (O'Neill & Harcup, 2009). De aan dacht voor politici met meer invloed is tegelijkertijd in overeenstemming met een
traditionele politieke machtslogica. De logica van de media en de politiek bevinden
zich hier op één lijn. De media reflecteren niet enkel de status van politici, ze legitimeren en versterken die ook. De focus op een selecte groep van toppolitici maakt
het voor gewone parlementsleden en politieke outsiders bijzonder moeilijk om door
de poorten van de nieuwsselectie te glippen. Door die extreem scheve verdeling
versterken media de bestaande machtsverhoudingen in de politiek eerder dan dat
ze die zouden betwisten. Dat betekent dat er aan de ene kant een kleine groep toppolitici is die de media soms naar hun hand kunnen zetten. Aan de andere kant van
het spectrum staat een grote groep politici die nauwelijks in beeld komt en vaak
krampachtig probeert op te vallen om de broodnodige media-aandacht te vergaren.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat een meerderheid onder hen de media als boosdoener ziet voor hun politieke carrière die niet van de grond komt. Maar daarbij vergeten ze dat niet de media maar nog steeds partijen in de eerste plaats beslissen over
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politieke carrières. Dat blijkt ook wanneer een politicus in opspraak komt. Op dat
moment ontstaat er vaak een dynamiek waarbij alle journalisten gel ijktijdig in twijfel
gaan trekken of de politicus zal blijven voortbestaan . De kracht zit dan niet zozeer in
dat ene opiniestuk of nieuwsitem, maar in de opeenstapeling van berichten die via allerlei kanalen worden uitgestuurd en vaak nog heftig weergalmen op sociale forums.
Menig politicus voelt zich op dat moment opgejaagd wild . Of een politicus zulke
mediastorm en bijhorende druk overleeft, hangt van vele zaken af. De gretigheid van
de journalisten, de persoonlijkheid van de politicus, maar ook de keuze van de partij. Politici die 'kraken' missen vaak (voldoende) ruggensteun van hun partij om de
storm te doorstaan. In januari 2012 kwam Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA)
in opspraak naar aan leiding van een aantal uitgelekte mails van zijn kabinetsmedewerkers. De oppositie diende een motie van wantrouwen in en de pers beet zich vast
in de zaa k. Muyters wankelde, maar bleef overeind omdat zijn voorzitter en andere
partijgenoten hem bleven steunen. Iets gelijkaardigs gebeurde in maart 2018 wanneer
defensieminister Steven Vandeput (N-VA) in opspraak kwam in het dossier van de
vervanging van de F-16 's. Media en oppositie richtten al hun pijlen op de minister,
maar die behield het vertrouwen van de partijtop en kon zo de mediastorm overleven .

Verklaring 2: politici en partijen passen zich aan
De vierd e fase van het mediatiseringsmodel heeft betrekking op de werking van
de politiek zelf en houdt in dat politici, maar ook politieke instellingen en processen, zich aanpassen aan de media en hun logica. Tot op zekere hoogte hangt dat
samen met de vorige verklaring: de media bepalen zelf hoe ze politiek weergeven
en da t betekent dat politici, als ze in het nieuws willen komen, zich schikken naar
de wetten van de media. Politieke commun icatie hoort beknopt, bevattelijk en snel
te zij n. Het gaat met andere woorden om een professionele communicatiestrategie
waarbij de massamedia een centrale plaats krijgen . Die aangepaste com munica tiestij l kunnen we beschouwen als de eerste stap of gradat ie in de aa npassing van
de politiek. De vierde fase gaat evenwel verder dan da t en veronderstelt ook dat
politici in hun werk worden beïnvloed door de media .
In welke mate politici zich in hun werk lat en leiden door mediaberichtgeving en
media -aandach t is niet eenvoudi g na te gaan. De politicus gaa t vooraf al nadenken
over 'hoe iets zal spelen in de media' en desgevallend de vorm of inhoud van de
boodschap bijstellen. Davis spreekt in dat verband van een anticipatory media effect (2007, 188), terwijl Strömbäck en Esser (2014) het hebben over een vorm van
'zelf-mediatisering '. Om meer empiri sch na te gaan in hoeverre parlementsleden
zich in hu n werk laten leiden door de thema's in de media is er de laatste jaren heel
wat onderzoek uitgevoerd. Zo werd in een recente studie gevraagd naar de mo-
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gelijke inspiratiebronnen voor parlementaire initiatieven. Daarin gaven Vlaamse
politici aan dat de media de belangrijkste bron van inspiratie vormen (21 % ) en net
iets meer gebruikt worden dan input van belangengroepen (19 % ), ontmoetingen
met burgers (18%), eigen ervaring (18%) en informatie vanuit de eigen partij
(16 % ) . De media zijn dus zeker niet de enige maar wel een belangrijke bron op
basis waarvan parlementsleden initiatieven ontwikkelen . Dat geldt in het bijzonder
voor leden van de oppositie, jongere politici en politici die meer gericht zijn op het
partijpolitieke spel en minder op politiek beleid (Sevenans, Walgrave, & Vos, 2015)
Het belang van de media voor parlementsleden is niet in alle landen even groot. Dat
blijkt uit een eerder internationaal vergelijkend onderzoek dat parlementsleden in
vijftien landen dezelfde vraag voorlegde naar hun bronnen van inspiratie (Midtb0,
Walgrave, Van Aelst & Christensen, 2014). Figuur 1 toont dat Belgische parlementsleden, na de Nederlandse en Noorse parlementsleden, het meest steunen op de
media om parlementaire initiatieven te ontwikkelen. In datzelfde onderzoek werd
ook gevraagd ho e vaak over die initiatieven in de media werd gerapporteerd. Op dat
vlak is de inschatting van de Belgische parlementsleden het meest pessimistisch.
Slechts in een van de vier gevallen is er ook aandacht voor hun parlementaire vraag,
interpellatie of wetsvoorstel. Dat betekent dat onze parlementsleden meer dan in
andere landen steunen op de media, maar er minder dan in andere landen ook in
slagen om met hun werk in het nieuws te komen. Het bevestigt de al aangetoonde
zwakke positie van gewone parlementsleden om media-aandacht te genereren.
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Bron: Midtb0 et al. (2015) (zij maken gebruik van de PARTIREP MP-survey).
FIGUUR 1.
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Als 'gewone ' politici met al hun initiatieven dan toch zo zelden in de media geraken , stelt zich de vraag waarom ze er toch zoveel moeite voor blijven doen.
Natuurlijk blijft het belangrijk dat kiezers politici opmerken in het nieuws, ook al
is het maar occasioneel. Onderzoek toont aan dat media-aandacht bijdraagt aan
het persoonlijke electorale succes van kandidaten bij verkiezingen (Van Aelst et
al. , 2008; van Erkel, Van Aelst & Thijssen , 2018). Belangrijker dan media-aandacht
is evenwel de plaats op de lijst bij verkiezingen. Maar paradoxaal genoeg draagt
volgens politici zelf media-aandacht dan weer bij aan de plaats op de lijst. Uit een
bevraging in 2018 bij Vlaamse parlements- en Kamerleden bleek dat 73 % van hen
het eens is met volgende stelling: 'In de media komen helpt mij om een goede
positie te krijgen op de kieslijst van mijn partij .' Slechts 11 % was het daar niet
mee eens en 16% was het noch eens noch oneens met die stelling (Ketelaars &
Van Aelst, 2018) . Dat geeft ook aan dat politici zich in de media willen profileren,
maar dat zeker niet willen doen ten koste van hun partij. Integendeel, scoren in de
media kan de positie van de politicus in de partij versterken, allicht op voorwaarde
dat die media-aandacht niet gebruikt wordt om zich af te zetten tegen de partijtop.
Dat blijkt ook uit een bevraging van kandidaten voor de verkiezingen van 2014. De
meerderheid van de kandidaten gaf daarin aan in de eerste plaats de partij te promoten en pas in tweede orde hun persoon (van Erkel, Thijssen & Van Aelst, 2016).
We komen daarop terug in het besluit.
Misschien nog meer dan individuele politici hebben partijen zich aangepast aan de
mediatisering van de politiek. Als gevolg van het toenemende belang van de media
hebben ook politieke partijen niet enkel hun communicatiestrategie maar ook hun
organisatie aangepast. In de literatuur worden daarin drie stappen of manieren
onderscheiden. Partijen hebben in de eerste plaats meer gespecialiseerd personeel
in huis gehaald en meer middelen vrijgemaakt om hun communicatie te verzorgen . In navolging van Amerikaanse en Britse partijen hebben zowat alle Europese
partijen die veranderingen in meerdere of mindere mate doorgevoerd . De Zwitserse
sociaaldemocraten hadd en bijvoorbeeld in 1992 nog geen duidelijke communicatiedienst of -verantwoordelijke; in 2005 was de campagne- en communicatiedienst
met negen medewerkers de grootste van de partij . Een tweede, verregaandere manier is de communicatieverantwoordelijke opnemen in de hogere beslissingsorganen van de partij. Op die manier wordt de mediastrategie een integraal onderdeel
van alles wat partijen doen en beslissen. Een derde ultieme stap wordt gezet wanneer partijen hun selectie van politiek personeel aanpassen. Verkiezingskandidaten
en partij leiders worden dan geselecteerd op basis van hun kennis en kunde op het
vlak van media (Davis, 2010; Strömbäck & Van Aelst, 2013) .
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partijen mensen en middelen verschoven hebben van hun studiedienst naar hun
communicatiedienst is allicht correct. 1 Het is wel ironisch dat die bedenking door
Slangen wordt gemaakt, aangezien hij vaak beschouwd wordt als een voorbeeld
van de tweede stap: een communicatiedeskundige die hoog opklimt in de partijhiërarchie. Noë! Slangen begon als campagneadviseur, maar schopte het (onder
meer) tot politiek directeur van Open Vid. Toch lijkt hij eerder de uitzondering dan
de regel. Partijen laten zich wel vaker bijstaan door externe specialisten, al gaat het
meestal om marktonderzoekers en minder om communicatieadviseurs. Bovendien
verwerven de meeste van die adviseurs zelden een duidelijke sterke interne positie.
Hoe hebben partijen dan wel media-expertise in huis gehaald? Het lijkt erop dat
partijen (en ministers) de expertise simpelweg zijn gaan halen bij diegenen die de
medialogica het best beheersen: de politieke journalisten.
Zo blijkt dat tussen 1990 en 2014, 40 politieke journalisten de media omruilden
voor een job bij een politieke partij (Van Aelst, 2014, 85-86). De betrokken journalisten gaan naar partijen van alle kleuren en er is niet meteen een bevoorrechte
politieke partij of strekking te onderscheiden. De meeste overstappen wijzen eerder op een keuze voor een partij die electoraal groeit en mag deelnemen aan het
bestuur. Dat verklaart dat ongeveer een derde van de politieke journalisten die de
overstap maakten de job van woordvoerder van een bewindspersoon opnemen.
In die gevallen is de transfer van kennis en kunde vrij evident. De woordvoerder
weet hoe de journalist werkt en denkt en kan bijgevolg de mediaoptred ens van de
politicus beter sturen. Bovendien zijn de contacten uit de vorige werksfeer meer
dan welkom. Naast de job van woordvoerder worden journalisten naaste medewerker of (communicat ie)adviseur. Het valt wel op dat niet alle journalisten op
dezelfde plaats terechtkomen: tv-journalisten belanden vaker dan hun collega's
van de geschreven pers op een lijst en vervolgens ook in het parlement. Naast hun
mediakennis wordt ook de televisiebekendheid bij het bredere publiek uitgespeeld.
Op die manier zijn ze een uitgesproken voorbeeld van het feit dat media de selectie
van het politieke personeel van partijen mee beïnvloeden. Slechts zelden stoten die
nieuwe politici ook door naar de top van hun partij .
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Conclusie en discussie

We vertrokken deze analyse vanuit de vaststelling dat de massamedia een steeds
centralere positie hebben opgenomen in de werking van politiek. Een belangrijke
voorwaarde daarvoor is dat de media in Vlaanderen politiek nagenoeg volledig onafhankelijk zijn geworden. Het naoorlogse Vlaamse krantenlandschap, gekenmerkt
door een veelheid aan dagbladen die elk werkten volgens een partijdige logica, is

t-

UJ

$ ~------RES PUBLICA • 2018/4

365
TWEE HAN DE N OP ÉÉ N BU IK?

geëvolueerd naar een landschap waa rbij alle kranten werken volgens een gedeelde
medialogica. De radio- en televisiejo urnalisten hebben z ich eerde r moeten losmaken va n de druk van de partijenlogica en de inmengin g van de uitvoerende macht.
Maar net als bij hun collega's van de geschreven pers z ijn ze autonomer beginnen
opereren volgens een med ialogica die steunt op journa li sti eke routines en een gedeeld commercieel doel om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Het is net omdat
die logica zo sterk gedeeld wordt door all e nieuwsmedia, dat ook politieke actoren
en instellingen z ich aan die medialogica z ijn gaan aanpassen.
Op het eerste gezicht zou je dan ook verwachten dat die evo luti e van een partijdige
of pa rtijlogica na ar een med ialogica samengaat met een inkrimping van de macht
van partijen. Of anders gesteld, dat de med iatisering van de politiek ee n bedreiging
vormt voor de sterke particratie die ons systeem ken merkt. We hebben geprobeerd
te a rgum en teren dat dit om twee redenen niet of nauwelijks het geva l is.
Ten eerste blijkt dat de media in hun aandacht voor politici vaker de bestaande
machtshiëra rchie volgen dan gedacht. Ond er meer voormalig premier Jean-Luc
Dehaene (2012, 912) suggereerd e in z ijn memoires dat de media a utonoom bepalen
"wie in beeld komt en wie ni et". In principe klopt dat , m aar in de praktijk valt op
dat de uitkomst van al die vrije keuzes bijna perfect voorspelbaar is. De nieuwsmedia volgen overwegend een politieke machtslogica en focussen op politici met
invloed. Regeringsleid ers , mini sters, partijvoorzitters en politici die electoraal de
wind in de zei len hebben , domineren de mediahitlijsten . Terecht kan word en opgemerkt dat die leidend e politici de medialogica incorporeren en voor een stuk hun
positie te danken hebben aan het feit da t ze eerder bewezen hebben mediaproof
te zijn . Al leert een blik op de recente toppolitici dat co mmunica ti evaardigheden
zelden doorslaggevend z ijn . Zo beantwoorden de CD&V-voorzitters van het laatste
decennium - Jo Vandeurzen, Ma ri anne Thijssen en Wouter Beke - geen van all e
aan het profiel van een mediapoliti cus maar eerder aan dat van een politicus gepokt en gemazeld binnen de part ij structuren. Op het moment dat hun partij hen
op het voorplan plaatst, vo lgt ook de media-aandac ht automatisch. Niet zozeer
omdat jo urnalisten volgzaam zijn, maar eerder omdat med ialogica en politieke
logica elkaa r op dat vlak versterken. Politici met een hogere functie hebben simpelweg een grotere electoral e populariteit en ook m eer invl oed op het dagelijkse
leven van mensen.
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De dupe van beide logica 's die samenvallen , zijn de gewone parlementsleden.
Daarmee z ijn we bij o nze tweede verklaring aanbeland . Parlementsleden blijven
veela l buiten beeld ondanks da t ze z ich permanent in de gunst van journalisten
proberen te werken . Ze laten z ich inspireren door in te spelen op de thema's in
het ni eu ws om hun kans om later door diezelfde media opgepikt te word en te ver-
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hogen. Het is een bron van frustratie, die verklaart waarom parlementsleden vaak
negatief denken over de media, maar die zijn diepere oorsprong vindt in partijdiscipline en de zwakke positie van het parlement. Politici in hogere functies lijken in
hun werk op het eerste gezicht minder afhankelijk van de media . Bovendien laten
de hogere beleidsagenda's, zoals de minsterraad of de budgettaire agenda, zich
minder sturen door mediaberichtgeving (Van Aelst & Walgrave, 2016) .
In tegenstelling tot 'gewone ' politici, hebben politieke partijen zich als instituties
beter weten aan te passen aan de mediatisering. Partijen hebben zich geprofessionaliseerd door hun structuren aan te passen en journalisten als media-experts
in hun organisatie te betrekken. Partijen gaan steeds vaker proactief communiceren en gebruiken steeds vaker de media om een beslissing in hun voordeel te
beslechten. De klassieke politieke logica van partijcompetitie wordt verschoven
naar de media-arena. Door die verschuiving lijkt het weleens dat journalisten de
belangrijke spelers zijn geworden in het politieke spel. Politici zijn daar alvast
van overtuigd. Uit een bevraging in 2006 blijkt dat bijna twee derde van de parlementsleden in Vlaanderen van mening is dat een politiek journalist meer macht
heeft dan een parlementslid. Zonder een definitief oordeel uit te spreken over dé
macht van dé journalist, lijken twee zaken van belang. Ten eerste is het veilig te
stellen dat media geen macht uitoefenen, maar wel invloed hebben . Macht houdt
in dat je iemand iets (tegen zijn zin) kan opleggen, invloed werkt eerder indirect
en subtieler. Een journalist kan een politicus niet dwingen af te treden, zelfs niet
om een simpele parlementaire vraag te stellen. Ten tweede schuilt die invloed niet
zozeer in de pen van één journalist, maar eerder in het gezamenlijk optreden van
alle journalisten samen. Dat brengt ons opnieuw bij de medialogica - de gedeelde
routines en opvattingen - die ervoor zorgt dat alle journalisten door eenzelfde bril
naar de politieke realiteit kijken.
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En is ook de zwakke positie van het parlement en zijn leden de schuld van de
mediatisering van de politiek? Het klopt dat het toenemende belang van de media
geen goed heeft gedaan aan het idee van het parlement als centra le plaats voor
het politieke debat. Maar de zwakke positie van individuele parlementsleden heeft
diepere oorzaken. De dominantie van de uitvoerende macht is een klassiek gegeven, maar de parlementen in België hebben de laatste decennia nog verder aan
invloed ingeboet. Volgens Deschouwer (2009) kan dat voornamelijk verklaard worden door de doorgedreven federalisering van ons land. Die heeft ervoor gezorgd
dat het aantal Belgische verkozen parlementsleden sterk is toegenomen tot ruim
500. Ook de Vlaamse parlementsleden vechten om een stukje van de mediataart,
maar moeten het meestal met de kruimels stellen. Daarenboven vraagt de Belgische context met een versnipperd partijlandschap en meerdere regeringen om een
hoge mate van partijdiscipline. Daardoor komt de macht bij de partijvoorzitter
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en enkele toppolitici te liggen, niet bij de parlementsleden. De onmacht van het
parlement of de wetgevende macht blijkt het pijnlijkst uit het feit dat ruim acht
op de tien goedgekeurde wetten geïnitieerd z ijn door de regering. Parlementsleden
dienen steeds vaker wetsvoorstellen in o m z ich te profileren, maar steeds minder
leiden die tot echte wetten (Van Aelst & Louwerse, 2014). Misschien moeten ook
parlementsleden eens reflecteren over ho e ver ze nog meegaan in de medialogica .
Hun politieke invloed is bescheiden, hun mediawaarde verwaarloosbaar. Waarom
niet opteren voor een klein er aantal volksvertegenwoordigers dat beter omringd
is? Parlementsleden die zich kunnen laten bijstaan door meerdere dossiervreters
én een co mmunicat ie-expert? Op die manier z ull en ze meer kunnen wegen op de
besluitvorming, een minister beter controleren en mogelijk iets vaker onderbouwd
afstand nemen van het partijstandpunt.
Tot slot stelt zich de vraag hoe en in welke mate de particratie ook de digitale revolutie en de opkomst van sociale med ia zal verteren. Politici en partijen moeten
z ich niet langer aanpassen aan de trad itionele medialogica maar ook aan een zogenaamde ' nieuwe med ialogica' of 'netwerklogica', waarbij directe interactie met het
publiek aan belang wint (K linger & Svensson, 2015). Dat kan verschillende gevolgen hebben voor de verschillende fases in het mediatiseringsmodel. Als meer mensen zich gaan informeren via soc iale media, kan dat ten koste gaa n van de media
als het dom inante informatiekanaal (fase 1) . Bovendien kunnen politici hun positie
ten aa nzien van de tradition ele media weer versterken door de klassieke media
te omzeile n of ze in diskredi et te brengen via beschuldigingen van partijdigheid ,
zoals president Trump momenteel freq uent doet (fase 4). Op het eerste gezicht
zijn ook er heel wat redenen om aan te nemen dat de personalisering van de politiek zal toenemen nu sociale media meer mogelijkheden bieden voor individuel e
politici om zich te profileren. Zo hebben anno 2018 van alle 211 Vlaamse politici
die in een (regionaa l, nati onaa l of Europees) parlement zetelen, slechts twee geen
Facebookaccount en slechts vijftien geen Twitteraccount. Toch lijken die nieuwe
mogelijkheden vooralsnog weinig te veranderen aa n de positie van de partijen. Ten
eerste blijkt dat de populaire pol itici op sociale media zoa ls Twitter overwegend
dezelfde zijn als in de klassieke media (Van Aelst, van Erkel, D'heer, & Harder,
2016) . In dat opzicht lijken ook sociale media de bestaande machtsverhoudingen
eerder te bevestigen dan te ontkrachten. Ten tweede blijkt dat de meeste politici
socia le media gebruiken om zichzelf te promoten, maar dat zeld en doen ten koste
van hun partij. In dat opzicht verschillen de optredens van po litici op sociale media weinig van die in de klassieke media. Het lijkt erop dat de politieke partij en
hun greep op individuele politici niet hebben gelost in dit digitale tijdperk. Partijen
willen ook vandaag on message blijven en dulden het ni et dat individuele leden te
ver afw ijken van die central e boodschap. Dat neemt evenwel ni et weg dat partijen
en leidende politici hun campagnes steeds meer sim ultaa n inzetten op oude én
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nieuwe media. Politici zoals Trump in de Verenigde Staten (Wells et al., 2016) en
partijen als Podemos in Spanje (Casero-Ripollés, Feenstra, & Tormey, 2016) tonen
vandaag aan hoe die 'hybride' vorm van campagnevoeren succesvol lijkt te zijn.
Bij de verkiezingen van 2019 verwachten we ook dat de Vlaamse partijen een stap
zullen zetten in het omarmen van sociale media en proberen te integreren in hun
bestaande kennis en expertise van de traditionele medialogica.

Noten
l.

Slangen zei hierover het volgende: "De permanente afbouw van studiediensten ,

waarbij het aantal woordvoerders en commun icatiemedewerkers wel groter lijkt geworden dan het aantal medewerkers aan de studiedienst, zorgt ervoor dat de inhoudelijke
onderbouwing van vraagstukken meer en meer neerkomt op het doornemen van kranten en het eindeloos opmaken van vaak ridicule parlementaire vragen." (Lezing aan de
Universiteit Antwerpen, 27/ 09/ 2011) .
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La Belgique confédérale wil
unitair beleid voeren zonder
democratie
Wilfried Dewachter

Het wordt deskundig verborgen gehou -

ren in 1961, tegen de Waalse revolt e in ,

den, maa r sinds zowat een halve eeuw

van de eenh eid swet va n Gaston Eyskens.

legt België aan tot en als een confederale

Die eenheidswet diend e om "de sta at te

staat. Ni et doorgeduwd door separatisti -

ontvetten o m de economische groei en de

sche Vlaams-nationa listen, maa r door de

sociale bescherming veilig te stellen". Di e

grote Fra nstalige politieke partij en, wan -

goedkeuring stimuleert in Wallonië het

neer di e z ich in 1968-1978 eenzijdig af-

federalisme, ond er impuls van de Waa lse

scheuren va n de unitaire partijen.

vakbondsle id er André Renard.
Tot in de kern van la Belgique unitaire car fran coplwne treffen twee cru cia le
b es lissinge n di e nagenoeg int egraa l de

Macrostructurering

Vlaa mse voorst ellen ter za ke overnemen:
de wettelijke vastl egging van de taa lgrens

reikt Vlaanderen economisch een peil dat

in 1961 en de overheveling van de Université Cat holique de Louvain naar Walloni ë

evenwaardig wordt aan dat va n Franstalig

en Brussel in 1968. And ere ' veroveringen ',

In de jaren zestig van de vorige eeuw be-

België. De eco nomische groei in Vlaan -

zoals na 130 ja ar eind elijk een rechtsgel-

deren stij gt voor het eerst tot boven het

dige Nederl ands talige Grondwet erkend

Belgische

gemiddeld e.

En

gaa ndeweg

krijgen, beroeren nauwelijks de Belgische

verschuift het economisch e zwaa rtepunt

politieke elite en haar Franse politieke

nog meer naar Vl aa nderen. Politiek komt

cultuur. Die blijft ongestoord dominant,

Vlaa nd eren daarmee in de jare n zestig

gewoon a l omd at de meeste Fransta lige

van de vorig eeuw tot z o' n ma cht snivea u

toppolitici ni et eens Nederl a nd s verstaa n,

dat het voortaan mee za l wegen op de be-

laa t staan spreken. Het rijtje va n de ma ch-

langrijke besl issingen. Niet meer zoals in

tige socialistische partijvoorzi tters van

de konin gs kwestie, tien jaar eerder, waa r

na de Tweede Wereldoorlog met geen of

de Vlaamse meerderh eid in de volksraad -

nauwelijks kennis van het Nederlands is

p leging z ich uiteindelijk moest neerl eg-

indrukwekkend : Max Buset, opgevolgd

:::0

gen bij de tegengesteld e oplossing van de

door Leo Collard , dan Edmond Leburton ,

hoofd za kelijk Waalse revolte tegen konin g

André Cools, Guy Spitaels, nadi e n Philip-

Leopold lil. Er is het uiteindelijk goed ke u-

pe Busquin en da n in 1999 Elio Di Rupo ...
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Met bovendien hun typische ingeste ld heid tot strijd: "Si on nous barre la route

voor elkaar, zeker naarmate de Vlaamse

du pouvoir, c'est la guerre" (Guy Spitaels,

socialisten en liberalen hun 'sa tellietsta -

Le Soir, 5 november 1987) .

tus ' van vóór de splitsing ten aanzien van

Maar de echte Belgische elite reikt nog
verder, in a ndere selecte Franstalige krin-

In februari 1970 verklaarde eerste mi-

cent personnes" (Albert Frère): de voer-

nister Gaston Eyskens: "De unitaire Staat,
met zijn structuur en zijn werkwij ze is

De afbakening van de taalgrens en

door de gebeurtenissen achterhaald . De

'Leuven-Vlaams' komen als verwittigin-

Gemeenschappen en Gewesten moeten

gen voor veranderde machtsverhoudingen

hun plaats innemen in vernieuwde staats-

zwaar aan bij de Franstalige toppolitici. In

structuren die beter aangepast moeten

1968 splitsen de Franstalige christend e-

zijn aan de eigen toestanden van het

mocraten en libera len zich af va n de uni -

land. " Maar in plaats van naar een hel-

taire partij. De socialistische partijvoorzit-

der en democratisch federalisme te gaan,

ter André Cools beslist in 1978 de Waalse

eventueel eerst via een eerlijke regiona-

socialistische federaties af te scheiden uit

lisatie, drukken de Franstalige toppolitici

de PSB-BSP en een totaal zelfstandige Par-

vijf werkwijzen door die hun dominante

ti Socialiste uit te bouwen. Zo is ook de

machtspositie in het België voor vele jaren

voornaamste Waalse partij afgesplitst, een

zullen verankeren en de verdere afbouw

belangrijk signaal naar de andere Waalse

van hun la Belgique zullen tegengaan.

partijen. Het Belgische partijwezen is van

Zo verzekeren de Franstaligen zich

dan af gesplitst, van hoog tot laag, in al

van de pariteit in de nationa le regering.

zijn componenten: werking, le iding, pro-

En van dominant toezicht op bijzondere

gramma , financiën, lijstensamenstelling,

wetgeving die met een tweederdemeer-

politiek personeel, beleidskeuzes.

derheid in elke Kamer aangenomen moet

Met

worden, en bovendien een meerderheid in

verregaande gevolgen.
Gecombineerd

~

u.J

hun grotere Waalse zusterpartijen meer
en meer afleggen.

gen. "En Belgique il suffit de connaître
taal en cultuur zijn en blijven Frans.

V,
V,

partijen kunnen nauwelijks nog beslissen

met

de

vastgelegde

elke taalgroep in elke Kamer vereist. Zes

taa lgrens wordt het land politiek opge-

meerderhed en moeten gevonden worden

deeld tussen CVP, SP en PVV in Vlaande-

om te beslissen . Berekend op de verkie-

ren enerzijds, en in Wallonië PS , PSC en

zingsuitslag van 2010: met 17% van de

PRL a nderzijds. De natie België is gesplitst

stemmen kan één partij de overige volks-

in twee kieskringen: die van de Vlaamse

vertegenwoordiging van 83 % blokkeren.

partijen en die van de Waalse partijen . Al-

Van 1993 tot 2004 heeft men niet minder

leen in Brussel-Halle-Vilvoorde treffen ze

dan 37 wetten met de zesvoudige meer-

elkaa r. En vooral bij de regeringsvorming,

derheden uitgevaardigd. En dat is lang

maar dan met een andere kiezersopdracht.

niet de enige manier om ' te besturen'.

Want de kiezers in Vlaanderen kunnen de

De instelling van de taalgroepen in

zu.J

Waalse partijen niet meer beoordelen of

Kamer en Senaat maakt dat men voor

u.J

steunen. En omgekeerd. Ook de zuster-

de gesplitste politieke partijen een eigen
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parlem ent heeft gemaakt, dat de nati onale

wordt dat nog sterker tot een dienstbaar

wetgeving ka n vetoën. Dit a ll es leidt tot

maken van het hele la nd . In de formul e-

een ges plitst grondgebi ed, met e ige n po-

ring van koning Albert Il: "devenir de fait,

li tieke partij en, met een eigen parl em ent,

comme pays , la ca pita le de l'Europe" (

met een eige n regering, b eid e eerst ver-

20/07/2011).

scholen, maa r later geïnstitutionaliseerd .

Het overleg tussen Ge meenschappen

Maa r totaa l autonoom zoa ls het kan in

en Gewesten om belange nconflicten te

een particratie. Ze kan eigen strijdpunten

beslechten toond e onder premier Di Rupo

mak en en veto 's stellen tegen de Vlaamse

z ijn ultieme particratische vormgeving.

meerd erh eid. Dat is niet veel anders dan

Onder leiding van premier Di Rupo, die

een confederatie die door de secess ie van

de facto ook nog PS-partijvoorzitter bl eef,

de Franstalige partijvleugels staatkundig

verzamelde n vier PS-minister-presid ent en

opgetuigd is tot een bandstaal.

(Wallonië, Bruxelles, Communaulé fran-

Vergelijk het met de toestand voor-

çaise en OslBel.gien) di e kort voordien

d ien . Het akkoord Kl emskerke-Vervi ers

dat minister-pres id e ntschap uit de han-

in BSP-PSB of het vergelijk van Oostende

den van hun pa rtijvoorz itter Elio Di Rupo

in CVP-PSC, met een analoog akkoord in

hadden ontvangen, tegenover de enige

de PLP-PVV in de beginj aren zes tig van

Vlaming, Vlaams minister-president Kris

de vorige eeuw, waren telkens moeizaa m

Peeters (CD&V). Uitko mst verzekerd.

gesloten overeenkomsten in die drie par-

Een dramatisch voorbeeld van een uit-

tijen, di e de 'communautaire' e isen eerst

gesproken sterk veto is de weigering van

in de partij en afzwakten alvorens ze op

PS-voorz itter Elio Di Rupo in 2001 om een

het nationale niveau kwam en. Als eerdere

re fer endum te organiseren: " Non! Pas de

compromissen waren ze dan ook beter

référendums nationaux! Ce serail Ie meil-

han de lbaa r in pacificatieopzicht. Na de

leur moyen de révéler d es différences fon-

opsplitsing esca leert men ongeremd in de

damentales de sensibilité et d 'a ll er vers

opgedeelde pa rtije n om desgewe nst het

la déchirure du pays. Je mets en ga rd e

strijdpunt onopgelost verder te laten ' kan -

ceux qui voudra ie nt s'aventurer dans

keren'. De sp litsing van het arrondisse-

cette voie" (Le Soir, 28/ 08/2001). Ook

ment Brussel-Halle-Vilvoorde is daa r een

al had eerste minister Guy Verhofst ad t

sprekend voorbeeld van. Het strijdpunt

als oppositi eleid er, voor de verki ezingen

duurt van 1989 tot in 2014 ... (Bruxelles

van 1999, 'een nieuwe politieke cultuur'

had zijn voord eel al netjes geboekt.) Een

beloofd, met onder meer referenda en de

bandstaal die men concipieert met eenzij -

rechtstreekse verki ezing van de regerin g.

dig overwicht, moet nu beslissen.
Gaston Eyskens ging in 1970 voor

Maar het veto van Di Rupo sneed alles a f.
Ook als eind 2004-begin 2005 de Euro-

Brussel ni et verder dan het te vermelde n

pese Unie haar Grondwet ter goedkeurin g

om later uit te werken . Wat in 1980 al ge-

aa nbiedt en alle partijen in het Belgische

beurd e, en wel zo dat Bruxelles meteen

parlement voor een goed keuring via re-

doorschoot tot het eerste gewest in België,

ferendum zijn, wat de meest legitime-

met de pretentie van 'enig gewest'. Later

rend e inspraa k is voor een grondwet. Alle
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partijen zijn voor, behalve de PS van Di

line Gennez hierover: "Met acht mensen

Rupo en een eerder lauwe CD&V onder

[acht partijvoorzitters]

impuls van Jean-Luc Dehaene. Slotsom:

staatshervorming onderhandeld. In het

geen sprake van een referendum. Ook

parlement voerde iedereen nadien een

niet apart in Vlaanderen, wat afgewezen

show op. Waarom konden parlementsle-

wordt door het Vlaamse parlement.

den of geïnteresseerde burgers hier geen

Dat confédéralisme francophone moet
én wil wel een algeh eel Belgisch beleid

bij het besluitvormingsproces betrekken "

hebben we de

input geven? We moeten meer mensen

voeren . Het beleid moet zoveel mogelijk

(De Standaard, 29/01/2014). Een cyni-

unitair blijven, vandaar de weerstanden

sche laatste zin, want de bedoeling is juist

tegen het overhevelen van bevoegdheden

de inspraak van de kiezers tot nagenoeg

en middelen naar de Gemeenschappen en

nul te herleiden, op de ene vaste stem na ,

Gewesten in de zes staatshervormingen

voor de 'goede' partij om de vijf jaar.

sinds 1970. Maar ook met verkavelingen

Tijdens de lange formatieperiode van

van bevoegdheden , die besluitvorming

541 dagen had formateur Elio Di Rupo

onnodig ingewikkeld maakt. Met de open-

meermaals het beroep op de kiezers om

lijke politieke intenties om die opgedeelde

uit de impasse te geraken, verworpen.

bevoegdheden niet door te geven naar de

"Geen verkiezingen", "Pas d 'élections",

gedefedereerde entiteiten of terug te ha-

"Verkiezingen

len naar het federale niveau. Dat unitaire

"Verkiezingen zijn een soort ramp voor de

beleid en het afremmen van een heus fe-

mensen". Dus geen verkiezingen om die

zullen

niets

oplossen",

deralisme kan bovendien vooral bereikt

crisissituaties op te lossen, wat toch een

worden door de gelijke partijpolitieke sa-

cruciale functie van verkiezingen in de

menstelling van alle regeringen.

democratie is, ook al lukken verkiezingen

Om die particratische sturing van alle

daar niet altijd in. Spanje en Italië leggen

regeringen in België nog meer te verzeke-

hun politieke partijen bij de regeringsvor-

ren, wordt de democratie in België nage-

ming een termijn op waarbinnen de crisis

noeg helemaal uitgeschakeld . Ze is boven-

afgerond moet zijn, respectievelijk 60 en

dien al zwak. In 2014 kan "men de last

100 dagen, of er volgen automatisch nieu-

van al die verkiezingen aan de kiezers wel

we verkiezingen. Ook Grieken land werkt

besparen".

op die manier.
Maar zelfs in het normale functioneren
moet de inspraak zo sterk mogelijk beperkt worden en zo weinig mogelijk me-

"Verkiezingen zijn een
ramp voor de mensen"

debeslissend zijn. De tien beslissingen die
de regering Di Rupo daarover neemt, zijn
vernietigend voor de democrati e.

Begin januari 2014 duwt de regering Di
Rupo een kieshervorming door het fede-

z

1.1.1
~

1.1.1

Er zijn vooreerst vijf niet-beslissingen:
beslissingen om niet te veranderen.

rale parlement, in het kader van de zesde

Belangrijkste van al : er komt geen na-

staatshervorming. Sp.a-voorzitster Caro-

tionale kieskring. Of la Belgique confédé-
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rale blijft verder beste ndigd, om unit a ir

maar niet te o ntken ne n. Ook bijzonder

beleid te voere n. De Franstalige partijen

hard soms voor de betrokken politici.

blijven di e nationale ki es kring vrage n.

Bij stemplicht daa rentegen worden de

Als ee n to e maatje. Dubbe l fout. Jean -Luc

verkiezingen een soort oproep tot één gro-

Dehaene: " Een verkiezing waarvan de uit -

te nationale betoging op verkiezingsdag,

slag op voorha nd vastligt [9 tegenover 6]

ges pre id over het hele la nd . In grote volg-

is geen verkiezing." Overigens ook veel te

zaa mhe id - want wettelijk verplicht - en

klein. Terwijl de ec hte, de e ni ge beslissing

bovendien nog financieel gesanctioneerd

bij de partijen zelf ligt. Het volstaat da t

door een boetesysteem voor wie niet

die hun s plitsing ongedaan maken. Maa r

komt opdagen. Dat zet aan tot co nform

dat is sind s 1978 ni et gebe urd , in geen e n-

ged rag, wat op zi jn beurt het zelfsta ndig

kele verkiezing. Nie t in 1981, nie t in 1985,

denken e n beslissen gaandeweg meer en

noc h in 1987, 1991, 1995, 1999, 2003,

meer afleert. Autonoom handele n inzake

2007 of 2010 e n evenmin in 2014. Tien-

democratie wordt namelijk negatief voor-

maal is la Be[gique confédérale bevestigd .

ges teld , zei fs bestraft.

Verder ook cru ciaa l wordt de s tem-

Bovendie n is het wegva llen van di e

plicht niet afgesc haft . Dat voorziet de

graad meter van legitimiteit op drieër lei

grote politieke partijen vrij onbekommerd

wijze ee n vorm va n censuur. Erover pub li -

aan een surplus van s te mme n é n van de

cere n moet ni et verboden worden, of wor-

subsidies di e daa r a utomat isch aa n gekop-

den ontkend e n weggesneden. Het cijfer

peld zijn. Dat komt te n nade le van de ver-

moe t niet ' verbeterd' of gefaket worden

kiezingsinhoud e n van de zeggi ngskrac ht

want de m ate van relevantie komt nie t

van de kiezers. Die verlieze n zowat een

ee ns tot s ta nd ; ze is er niet.

derde van de verkiezingscapaciteit! De

Da t a lles samen kan m en ruwweg taxe-

opkomst bij vrij stemrech t is namelijk een

re n als 'een derde' van de verkiez ingsbe-

graadm eter va n de relevan ti e van het hele

slissing . Dat ee n derde mag gewoon niet

politi eke bed rij f voor het dagelijkse leve n

van de particratie in België. Punt.

van de burgers , volgens de eige n inschat -

Mocht me n toch de s te mplicht a fschaf-

ting van die burgers. Een fund a menteel

fen, dan introduceert men minstens voor

verschil tussen België e n Nederland vanaf

dat 'een derde' een soort federa le ki es-

1970. De opkomst bij de verki ezingen van

kring. Wa nt van Bastenaken tot Ni euw -

het Europ ees Parlement in 2014 bedraagt

poort beoordeelt men dan het hele Bel -

niet eens de helft van de ki esgerechtigden

gische politieke beleid. Ter vergelijking:

in de EU: amper 42,5 % tegenover 62,0%

de sa menvoeging van Oost - en West-

in 1979. In Nederland is de opkomst zelfs

Duitsland heeft een significante daling

gedaa ld tot 37,3%. België 'glorieert' met

van de ki esopkoms t teweeggebracht, van

89,6%. Zu lke scores zegge n veel over de

ge midd eld 89, 9 % in 1972-l 983 tot 79, 1 %

geldighe id en de legitimit eit van zowel he t

in 1990-2005. Heel beteke nisvo l voor een

beleid a ls de politici e n de partijen e n over

Oost -Duitsland dat z ich nog la ng niet echt

;:i:,

hun gezag e n leiding. Zij het in één grof,

thui s voelt in het eengemaakte Duitsland

he te rogeen en moeilijk lees baar ge ta l,

e n dat nog heel wat onvervuld e verwach -
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tingen koestert. Zulke opkomstcijfers zijn
wel duidelijke verwittigingen vanuit één

Hof daar geen graten in ziet. Er wordt bij -

Duitse kieskring.

gevolg dus ook niet geremedieerd.

Dan komt de derde niet-beslissing. De

~
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krijgt. Opmerkelijk dat het Grondwettelijk

De vierde niet -beslissing: geen afschaf-

Belgische verkiezingstechnieken bulken

fing van de overdracht van de hoofdvak-

van onevenredige berekeningen en van

stemmen aan de kandidate n van de lijst

actoren die met de verkiezingen niets te

in volgorde van rangschikking, ook niet

maken hebben . 40% van de zetelverdeling

als de voorraad gehalveerd is. Daardoor

tussen de partijen wordt niet door de kie-

beslissen de politieke partijen en niet de

zers beslist. De geldige stemmen beslissen

kiezers wie parlementslid wordt. Volks-

slechts over 60 % van de uitslag. Boven-

vertegenwoordigers worde n op die manier

dien verschilt het stemmengewicht van ge-

partijmandatarissen, in de volle betekenis

west tot gewest. Vlaanderen heeft afgerond

van het woord. Dit stelsel is al in voege

48.000 stemmen nodig voor één Kamerze-

sinds 1919 en er wordt al sinds 1967 voort-

tel, terwijl men in Brussel per 33.248 stem-

durend op gewezen door de politicologie.

men één zetel bekomt. De Brusselse kiezer
heeft dus 1,4 stem in vergelijking met de

Maar de politieke partijen geven niet toe.

Vlaamse, bijna anderhalve stem, terwijl

partij mandatarissen .

Parlementsleden in België zijn en blijven

onze grondwet verkondigt : "Elke kiezer

Ten vijfde blijft ook het stelsel van de

heeft recht op slechts één stem" (art. 61).

opvolgers gehandhaafd: nóg een tech-

Met zo'n Brusselse stemmenkracht zo u

niek om de carrière van de parlements-

Vlaanderen niet 87 Kamerleden tellen

leden vanuit de partij te sturen. "Van de

maar 125. Omgekeerd, aan het tarief voor

150 Kamerleden, na de verkiezingen van

Vlaanderen zou Bruxelles geen vijftien

2003, hadden er 37 zitting als opvolger,

Kamerleden verkiezen, maar slechts tien.

waarvan 25 als opvolger van een rege-

Het spreekt voor zich dat zo' n verschillend

ringslid" (Mark Deweerdt in Res Publica,

stemmengewicht effect heeft naar de poli-

2004/2-3, p. 185). Herman De Croo, later

tieke partijen. Hier hoeft blijkbaar, volgens

Kamervoorzitter, is niet mals voor z ulke

l.a. Belgique particratique, geen evenredige

opvolgers: "De parlementsleden van de

vertegenwoordiging gerespecteerd te wor-

meerderheid zijn uitgekocht. Door de le-

den. Hoewel een gelijke telling in het hele

gislatuur van vier of vijf jaar. Neem al die

land, bovendien alleen op de echte stem-

plaatsvervangers van ministers. Die stem-

men, ook een stuk federale kieskring tot

men nooit tegen de regering. Ze slikken al-

stand brengt. Omdat één stem dan één

les. Ze bidden alle dagen dat hun minister

stem is, de sterkten gelijk zijn en dus de

op post blijft. Die cohorte sukkelaars zi t

steun in het hele land gelijkmatig verdeeld.

daar bij de genade van het voortbestaan

Onevenredigheid doet zich ook voor bij

van de regering" (Knack, 28/02/1996).

de verkiezingen voor het Europees Parle-

De techniek van opvolgers bestendigt

ment. De sp.a behaalt in 2014 haar ene ze-

ook de techniek om toppolitici als lok-

tel met 550.348 stemmen, terwijl het CSP

vogels van stemmen op de partijlijsten

met 11. 710 stemmen eenzelfde zetel ver-

te plaatsen zonder dat ze ooit zetelen.

:::i

ex: ~ - - - - - -RES PUBLICA • 2018/ 4

381
LA BELGIQUE C ON FÉ D ÉRALE WIL UNITAIR BE LEID VOER EN Z ONDER D EMO C RATIE

Premier Guy Verh ofstadt was daarvan

op tw ee effecte n ge mikt. Vooreerst wil

een kampioen do or in 2003 in de Senaat

me n van d e Ka merverki ezing de ri chti ng-

573. 182 voorkeurstemmen te behalen en

geve nde verkiezing ma ken , de Kam er

diezelfd e ki esdag nog 166. 771 voor de

w aa r fo rm eel-instituti oneel het ' unitaire

Kam er. Een jaa r later behaa ld e hij voor

beleid ' wordt bepaald . Daa r waar ons sys-

het Vlaa mse parl em ent 4 7. 754 voorkeur-

tèm e à deux to urs, zeg maa r o nze parti -

stemmen en voor het Europ ees Parle ment

cratie, ten volle speelt. Vicepremier Didier

388.011 voorkeurstemme n. Voo r gee n e n-

Rey nd ers heeft in 2007 een kernstuk uit

kel van di e zetels was er maa r e ni ge kans

de ongesc hreven particratische grondwet

op effecti ef zetelen : het sprak voor z ich

duid elijk verw oord: " Nous avons en Bel-

dat Gu y Verh ofstadt premier zo u blijven.

giqu e en qu elq ue sorte un système à deux

Als gevolg van di e werkwij ze met zo ' n

tours. Le premier, ce sant les électeurs qui

succes bouwen di e lokvogels in de pa rti-

votent. Et puis on ferm e la porte et ce sant

cratische pa rtij een aa nz ienlijke macht s-

les partis q ui jouent. Celui qui réuss ira à

pos itie verd er uit, zoda t ze nog amper

fa rm er un e major ité derri ère lu i sera pre-

genaa kbaar z ijn .

mier ministre " (RTBF-TV, 08/07/2007).

Naas t di e vijf zeer betekenisvolle ni et-

De a ndere verki ezin ge n word en ge-

beslissinge n of niet-vera nd eringe n, di e de

stroomlijnd om eventu eel het Belgische

toesta nden en werkwij zen laten zoals het

nivea u st erker in te treden. Daarom moe-

de parti cratie best uitkomt en zoals ze er

ten de verkiezinge n in de Ge meenschap-

het meest va n profiteert , heeft de regering

pen en Gewesten zoveel mogelijk van hun

Di Rupo in 2014 vijf aan z ie nlijk ingrijpen-

a utonom e eigenheid en inhoud verliezen .

de verand eringe n wél doorgevoerd . Daa r-

De bond sstaa t a part moet een eenheids-

in is w él besli ssend opge treden, maa r in

staa t z ijn , o nda nks alle staa tshervo rmin-

de richtin g van significante in perking van

ge n. Dat is de parti crati sche greep op het

de democrati e.

federa lisme, het liefst nog bes list in het

Als eerste bes lissing va lt de sa men-

eigen partijburea u. Een opva ll end vers chil

voeging va n a ll e grot e verkiezinge n op

met Nederland, waar men de verki ezin -

één dag, o nd er de populaire onelin er va n

ge n m et gro te ijver uit mekaa r houdt.

telkens 'de moeder aller verkiezinge n '.

Vlaa m s minister-presid ent Kris Peeters

Niet minder da n zes verki ezingen worde n

hierover: " Ik vind het verschrikkelijk s pij -

gegroepeerd : de verki ezing van Kamer

ti g dat alle verki ezingen sa menvalle n. Als

(en Senaat indien niet indirect), van de

het van mij a fh a ngt is het de laa tste keer

gewes tparl emente n - het Vlaa mse par-

d at het gebeurt. Zo word en wi j te weinig

lement , het Waalse parl ement , het Bru s-

beoord eeld op het goede beleid va n de

selse gewestparl ement , hel parlement van

Vl aa mse regering " (VRT, 11 / 05/2014) .

OstBelgien - en het Europees Parleme nt.

De tweede ingrijpende besliss ing is de

Het Pa rl ement va n la Communauté fran-

verl enging van d e nati onale legislatuu r

çaise wordt ind irect verkozen.
Door di e samenvoeging van alle bo-

va n vier naa r vijf jaa r. De and ere parl eme nte n (Gewesten en Europees Parle-

venloka le verki ezingen wordt doelbewust

ment ) hadd en al een vas te legis latuur va n
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vijf jaar. Om samen te vallen heeft men
even de Belgische legislatuur verlengd.

gewoon afgeschaft. De regering Di Rupo

Dat houdt een vermindering van demo-

deed net het tegenovergestelde, en con-

cratische inspraak in van één keer om de

naissance de cause. De Senaat wordt nu

twintig jaar.

zu.J
~

u.J

ii:

in zijn geheel indirect samengesteld, via

Ten derde is de voortijdige ontbinding

de 'tekst-meesterwerkjes ' van grondwet-

van het nationale parlement nagenoeg

artikels 67 en 68, meesterwerkjes althans

onmogelijk gemaakt (zij het dat hier via

voor wetgeleerden. De afschaffing van

de ingewikkelde techniek van het niet-

de Senaat zou ook het tweekamerstelsel

uitvaardigen van de uitvoeringsbesluiten

afbouwen en de institutionele besluitvor-

het toch mogelijk zou zijn). Dus geen tus-

mingsweg significatief vereenvoudigen.

sentijdse verkiezingen. En als de nationa-

Die '40 senatoren' hadden (en kun-

le regering valt, mag de nieuw gevormde

nen dus opnieuw) vier functies (hebben),

regering alleen de lopende legislatuur uit-

die helemaal in de lijn lagen (en kunnen

doen, en niet meteen haar beleid voor vijf

liggen) van de vooruitgang die internati-

jaar plannen.

onaal geboekt wordt inzake diepgang en

Vijf jaar zonder verkiezingen, dus

reikwijdte van de democratie, via verkie-

zonder enige formeel-democratische in-

zingen. Sta me toe om enkele uitslagen uit

spraak of beoordeling. Daartussen: niets!

de vijf uitvoeringen van 1995 tot 2010 uit

De Belgische burgers worden zo om de

te lichten, om hun capaciteit te verduide-

twintig jaar viermaal geconsulteerd. In

lijken. (Alle cijfers zijn voorkeurstemmen,

de Verenigde Staten hebben de kiezers in

tenzij anders vermeld.)

diezelfde periode tien verkiezingen van

In 1995 en 1999 scoort uittredend

het Congres en vijf verkiezingen van de

premier Jean-Luc Dehaene van alle kan-

machtigste man/vrouw ter wereld, van

didaten het best met rond een half mil-

hun president. Onmogelijk dat men die

joen stemmen. Maar in 1999 gooit de

twee zeer uiteenlopende frequenties nog

premier de handdoek in de ring lang

met een gelijk begrip, nog met dezelfde

voor alle voorkeurstemmen geteld zijn,

wetenschappelijke categorie 'democratie'

waardoor zijn topscore uit de regerings-

kan duiden! De democratische vereiste

vorming wordt gesneden. Oppositieleider

van frequent elections is zo in het onbe-

Guy Verhofstadt scoort in 1995 als derde

staande terechtgekomen. Nog één keer

met 423.335 voorkeurstemmen, net zoals

om de vijf jaar, alles op één hoop.

in 1999, maar met minder stemmen (on-

Zeer significatief wordt de rechtstreekse

danks of te wijten aan zijn dioxineoffen-

verkiezing van 40 senatoren, 25 in het Ne-

sief?). Bovendien wordt hij voorafgegaan

derlandse kiescollege en l 5 in het Frans-

met 50.000 voorkeurstemmen door zijn

talige kiescollege, afgeschaft. Die recht-

partijgenoot Marc Verwilghen, de voorzit-

streekse verkiezing had in de Belgische

ter van de parlementaire onderzoekscom-

politiek groeiende betekenis in vier be-

missie over de zaak Dutroux. Na vier jaar

langrijke opzichten. Dus had men veel be-

paarse regering, in 2003, is het niet pre-

ter die 40 rechtstreeks verkozen senatoren

mier Verhofstadt (die nu 573.182 scoort),

al
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maa r de voorzitter van de Vlaamse soci-

nister, zelfs niet over de formateur, maar

alisten Steve Stevaert die aan de leiding

geeft wel sterke aanwijzingen vanuit het

staat met de hoogste score tot dan toe:

kiezerskorps. De kiezers beoordelen de

604.667 voorkeurstemmen. Stevaert am-

uittredende eerste minister, enkele topmi -

bieert evenwel niet het premierschap.

nisters en zo mogelijke kandidaat-opvol-

Bij
een

die

verkiezingen

opmerkelijk

doemt

vergelijking op.

wel

gers. Idem voor de formateur(s).

PS-

Verder worden per partij door zeer

behaalt

grote aantallen kiezers van de eigen partij

442.537 voorkeurstemmen, op een totaal

de eigen topfiguren beoordeeld en desge-

van 840.908 stemmen voor de partij. Oud -

vallend gesteund: de partijvoorzitter, de

partijvoorzitter

Elio Di

Rupo

MR-voorzitter Louis Michel scoort net

topleden van het bureau en de federatie.

iets meer voorkeurstemmen dan Di Rupo

Maar ook de potentiële uitdagers op op-

(3932 meer), maar uit een kleiner aantal

komend talent. Dankzij de meervoudige

partijstemmen: 795.757. Op weg naar het

voorkeurstem per partijlijst , niet in onder-

eersteministerschap , is dat voor Elio Di

linge concurrentie, maar in samen optrek-

Ru po wel een tegenvaller. Hij zal voort-

ken ... Dat is een massale ledenparticipatie

aan niet meer voor de Senaat kandideren,

die door geen enkele andere techniek zo

maar alleen in zijn kieskring Henegouwen

uitgebreid tot heel de partij kan worden

voor de Kamer. Een positieve score naar

bereikt. Elke stem van elke kiezer bij elke

de regeringsvorming, doet zich voor bij

verkiezing wordt ongevraagd belast met

de volgende twee verkiezingen: in 2007

zowat 3 euro voor zijn/haar partij. Au -

scoort Yves Leterme (CD&V) tot bijna

tomatisch, zonder toestemming. Het is

800.000 voorkeurstemmen (796.521), wat

maar billijk dat hij/zij voor die ruime bij -

Bart De Wever (N -VA d it keer) in 2010

drage ook een stuk inspraak in zijn/ haar

nagenoeg evenaart met 785.776 voor-

partij krijgt, zoals in Nederland waar voor

keurstemmen. Is Yves Leterme na deze

een minder ruime subsid iëring door de

verkiezing niet bijzonder succesvol als

overheid de verplichting opgelegd is om

regeringsformateur, de score van de N-VA

effectieve inspraak van de leden te orga-

voorzitter in 2010 is voor het officiële Bel-

niseren, wat ook nog gecontroleerd wordt.
Waarop wacht een partijbureau in Bel-

gië zowat een 'horreur'. "Nous prendrons
la Belgique. Nous garderons la Belgique."

gië om zijn partijvoorzitter te kiezen tus-

Dus: de kieskringen verkleinen tot de pro-

sen zijn topkandidaten, na de beoordeling

vincie. In 2014 valt Bart De Wever inder-

ervan door honderdduizenden eigen kie-

daad terug tot 314.650 voorkeurstemmen

zers, kiezers die uiteraard een positieve

in de provincie Antwerpen. En verliest

ingesteldhe id hebben tegenover de partij,

de N-VA zowat 100.000 partijstemmen in

anders zouden zij er niet op stemmen. Of

Vlaanderen door het wegvallen van de

door de eigen parlementsleden, naar het

personificatiebonus; een zeer sterke in dit

voorbeeld van de Britse conservatieven.

::0

geval.

Zo'n keuze van een partijbureau koerst

Die senatorenverkiezing beslist niet

opvallend legitiemer dan de huidige pro-

over de regering, niet over de eerste mi -

cedures om partijvoorzitters te 'laten
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verkiezen', op onverwacht uitgeschreven

2014 aan de kaak gesteld toen hij onder-

data, met één kandidaat, door een modale

lijnd e dat alleen in een van de kleinste

18.000 'leden ' die eerder professionelen

kieskringen van het la nd, de provincie

z ijn die hun toekomst inschatten casu quo

Waals-Brabant, op de uittredende eerste

voorbereiden.

door 3,55% van de meer dan acht miljoen

sterk aanwezig. De massacommunicatie

Belgische kiesgerechtigden. Van Wallonië

heeft de politiek zeer sterk verpersoon-

uit gezien: de kiezers uit Henego uwe n, Na-

lijkt, via dag- en weekbladen, via rad io

men, Luxemburg, Luik en Bruxelles krijgen

en televisie, via sociale media en via de

die mogelijkheid niet. Gegeven la Belgique

kolossale uitbreiding van de beschikbare

confédérale kunnen de Vlaamse kiezers dat

informa ti e - ook visueel, op computers en

'natuurlijk' evenmin . Dat is ver verwijderd

andere dragers - voor wie ze wil opvragen

van de reikwijdte in het Vlaamse kiescol-

of opzoeken. Het komt erop aan die ge-

lege en het Franstalige ki escollege... En

makkelijkere toegang tot de politiek bij de

van de kans op meer adequate democra-

verkiez ingen ten volle te benutten.

tische keuzes. Het provincialiseren van de

De verpersoonlijking is onbetwistbaar

verkiezing van de Belgische toppolitici is

een aanzienlijke meerwaarde. De leidend e

een hoofdzaak in die 'opruiming van 2014'.

figuren vertonen namelijk grote verschil-

In de 21ste eeuw, met de emancipatie van

len, inhoudelijk en qua werkwijze, tot

Vlaanderen en de groeiende identiteit van

en met in de strategie. In de twintig jaar

Wallonië, met bovendien de grondwettelij -

dat Elia Di Rupo nu voorzitter is van de

ke pretentie een federale en democratische

Parti Socialiste, heeft de Vlaamse 'zuster-

staat te zijn, bouwt me n die deelstaat-na-

partij' zeven voorzitt ers gekend: Patrick

tievorming niet af, maar steunt ze.

Janssens, Steve Stevaert, Caroline Gen-

Als voorzitter van het Waalse parle-

nez, Johan Vande Lanotte, opnieuw Ca-

ment pleitte Patrick Dupriez (Ecolo) hi er-

roline Gennez, Bruno Tobback en nu John

voor: " Il n'y a pas d'avenir wallon sans

Crombez. Of bij Groen: Jos Geysels, Dirk

une citoyenneté wallonne forte. Elle nous

Holemans, Vera Dua, Mieke Vogels, Wou -

invite à participer à un projet co llectif

ter Van Besien en Meyrem Almaci.

et à nous dire: c'est Ie nötre!" (Le Vif,

De ene leider drukt meer op de partij

~
V'l

minister gestemd kan worden. Of slechts

In deze verkiezing is de personificatie

19/04/2013).

dan de andere of tekent de partij meer of

Dat de particratie het aangedurfd heeft

minder in bepaalde richting uit. Als alle

om die verkiezing van de 40 senatoren af

hedendaagse toppolitici in die senatoren-

te schaffe n in plaats van ze naar de Ka-

verkiezing, dus in heel Vlaanderen en in

mer over te hevelen, is ee n vernietigen-

heel Wallonië, hun partij , haar programma

de machtsgreep tegen de democratie om

en hun leiding aanbieden aan de kiezer, is

de top van de particratie, dus z ichzelf,

dat een zeer significante verrijking van de

machtsmatig te handhaven in de eigen,

w

keu zemogelijkheden én van de keuzes die

veilige provinciale ki es kring. En zich pro-

zw

de kiezers maken. Vicepremier Alexander

fessioneel te garanderen, ook naar status .

w
er::

De Croo heeft recent de werkwijze vanaf

Veilig de hoogste posities verzekeren.
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La porte fermée! Dat is particratie, maar

ook de provincieraad vanaf 2019 . Zij

ook louter an tidemocratie. Onbegrijpelijk

vergaderen in de gebouwen van het

dat vier jaar later aan die tien maa tregelen

Vlaamse parlement. De bestaande pro-

niet gesleuteld is. Men aa nvaa rdt blijk-

vincieraden worden afgeschaft, ma ar
de deputaties (voorlopig) behouden.

baar in heel de particratie, zowel in het
noorden als in het zuid en dat wat 'grond -

-

wettelijk' uitgeschreven kan worden, ' na-

In het Waalse parlement wordt een
derde van de leden verkozen in een

tuurrecht' wordt. Ook al kan men en mag

heel-Waalse kieskring. Idem als in

men dat niet meer 'democratie' noemen.

Vlaanderen voor de provincieraden.
-

De overdracht van de a l dan niet geha lveerde

hoofdvakstemmen

wordt

afgeschaft. De hoofdvakstem blijft be-

De democratie opnieuw
invoeren: de oplossingen
liggen voor de hand

staan als mogelijkh eid voor de kiezer
om te stemmen op de partij, zonder
personen te kennen of te willen steunen .

-

-

-

-

Onmiddellijke

afschaffing

van

de

Het 'stelsel' van de opvolgers wordt
afgeschaft. Als er opvolgers aa ngedu id

legitimit eitsmaatstaf en een federale

moeten worden, gaat dat in volgorde

kieskring invoert.

van rangschikking op basis van de

Zetelverd eling bij alle verkiezingen

voorkeurstemmen binnen de lijst, zo-

uitsluitend op ba sis van de geldige

als nu al bij de gemeenteraadsverki e-

stemmen .

z ingen.

Afschaffing van de huidige Senaat. Als

-

Bij de verkiezingen voor het Europees

dat niet meer kan voor de verkiezin -

Parlement wordt het meerderheids-

gen van 2019, dan uitdru kke lijk ver-

stelsel in OstBelgien afgeschaft en de

klaren dat men de Senaat niet meer

ki eskring toegevoegd aan de Waalse

za l samenstellen na die verkiezingen.

kieskring. De ene zetel gaat naar het

40 van de 150 Kamerleden worden a ls

totale aanta l te begeven zetels van Bel-

'senatoren ' verkozen in de Vlaamse,

gië dat volgens de uitgebrachte geldige

respectievelijk Franstalige ki eskrin g,

stemmen verdeeld wordt.

in de verdeling 25 en 15.
-

-

stempli cht , waardoor men tegelijk een

-

Bij

de

gemee nteraadsverkiez ingen

In het Vlaamse parlement worden

komt voortaan, zoals in Wallonië, de

40 van de 124 leden verkozen in één

burgemeester uit de groo tste partij in

heel-Vlaamse ki es kring. De legitimi -

de coa litie. Burgemeester wordt die

teit van het Vlaamse parlement wordt

kandidaat uit die groots te partij die het
meeste voorkeurstemmen heeft.

zo significant gevestigd, want heel de

;:tJ

Vlaamse nat ie beoordeelt het Vlaamse

-

Na de verkiezingen van 2019 orga-

pol itieke gebeuren . De volksvertegen -

niseert men in Vlaanderen de recht-

woordigers verkozen in de provinci -

streekse verkiezing van de Vlaamse

ale kieskringen vormen per provincie

regering. Bijvoorbeeld in twee ronden:
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Naschrift

in een eerste ronde kiest men de minister-president. Behaalt geen enkele

-

kandidaat de absolute meerderheid,

Mocht men tegen die snelle doorvoering

dan gaan de twee best scorende kandi -

'grondwettelijke'

daten naar de tweede ronde, drie we-

dan staan daar vele argumenten tegen-

ken later, waarin beide hun volledige

over. Onder meer dat een politiek bestel

~

V,
V,

u.J

regeringsploeg voorstellen met het re-

dat op een formeel grondwettelijke manier de effectieve democratie uitschakelt,

een van de twee ploegen uiteraard de
absolute meerderheid van de stem-

zoa ls in 2014 is gebeurd, eigenlijk het
concept van grondwet de grond inboort.

men. Die ploeg gaat een legislatuur in

(Overigens is het in 2014 ze lf niet grond-

van vier (of vij0 jaar. Andere formules

wettelijk verlopen. Een grondwetsherzie-

zijn mogelijk.

ning vergt namelijk, volgens het concept

Belangrijk is de rechtstreekse verkie-

van 1831, ten gronde een referendum-

zing. Montesquieu houdt daarover

zander-naam, dat bestaat in een ver-

midden de 18e eeuw voor: "Le peu -

vroegde parlementsontbinding waar men

ple qui a la souveraine puissance doit

de inhoud van de herziening aan de na-

faire par lui -même tout ce qu'il peut

tie voorlegt. Dat is in 2014 niet gebeurd .)

faire. [... ] Ses ministres ne sant point

Het tweede argument is dat de Belgische

à lui, s'il ne les nomme: c'est donc

Grondwet al meerdere malen is overtre-

une maxime fondamentale de ce gou-

den. Honderd jaar geleden, in 1918, onder

vernement, que Ie peuple nomme ses

druk van koning Albert I, om het meer-

ministres" ( De /'esprit des lois. livre Il,

voudig stemrecht te vervangen door het

Ch. Il).

algemeen enkelvoudig stemrecht voor

In de komende legislatuur moet ge-

mannen. Of op grote schaal na de Tweede

zocht worden hoe Vlaanderen, met

Wereldoorlog om België te laten toetreden

aandrang, verder gebracht kan worden

tot de NAVO, tot de EGKS, tot de EEG en

naar: to sit, as such, at the European

tot Euratom.

In het onderwijs wordt niet meer de

heilig. Bovend ien zal men de besluitvorming er significant door vereenvoudigen

gische

en de beklemmende particratie een stukje

institutionalisatie

terugdringen. Als dat geen echt grondwet-

de huidige stand van de democratie

gevend werk is ... Temeer de juridisch on-

uitgelegd, door de regeringsvorming

bestaande politieke partijen er een eigen

in de Verenigde Staten, in de Vijfde

ongeschreven grondwet op nahouden,

Franse Republiek, in de Duitse Bands-

waarbij de formele grondwet slechts op-

republiek en in het Verenigd Konink-

gevoerd wordt als hij te pas komt aan de

rijk in hun grote lijnen uit te leggen.

particratie ...

u.J
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'onderwe-

zen ', maar wordt de ontwikkeling en

:,.:

CX: L___

Het herstel van de democratie is even

formele en ingewikkelde officiële Bel-
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aanvoeren ,

geerprogramma. De kiezers geven aan

tables where the decisions are TT!llde.
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Is de politieke wetenschap
de voeling met de politieke
praktijk kwijt?
Op de vooravond van de omvorming

schappers als gevolg van de publica-

van Res Publica naar Polities of the Low
Countries werd aa n een van de founding

tiedruk en om gehoor te vinden op de

fa th ers van dit wetenschappelijke tijd -

wereldwijd e academische ma rkt in hun
publicaties niches gaan verkennen die

schrift , professor emeritus Wilfri ed De-

politici uit de praktijk niet altijd even re-

wac hter, gevraagd om zijn licht te laten

levant vind en? Hebben politieke weten-

sch ijn en over de st and van de politieke

schappers de voorbije decennia een te

wete nschap pen in de Lage Landen en

hoge muur opgeworpen tussen z ichzelf

het tijd schrift Res Publica. Oewacht er

e n de wereld waarover ze onderzoek
doen? Wetenschappelijke bijdragen

betreurt vooral de evoluti e in de richting
van een meer 'hermetische' wetens chap
der politiek, waardoor politi ci de voeling
zijn verloren met het tijd schrift Res Pu-

blica.
We vroegen de voormalige hoofdredacteurs van het tijdschrift sind s Dewachter o m op die prikkelend e stelling
te reageren . Wat vinden zij van de kijk
van een van de grondleggers van de politieke wetenschap in onze contreien? Is
het inderdaad zo dat politieke weten-

zo uden vandaag voora l dienen om het
cv op te smukken en mind er om m et
de politiek in dialoog te treden. Behoren
politico logen en politici echt tot twee
parallelle werelden? En zo ja, is dat dan
een groot probleem? Is de afstand tussen beid e groepen te groot geworden en
zal de verengelsing van het tijd schrift
Res Publica het 'herm etische ' karakter
van de politi eke wetenschap in de lage
landen nog versterken?
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Politicologie hoeft niet
ten dienste te staan
van de politici
Kris Deschouwer (hoofdredacteur 1994-1996)

Op de Genera! Conference van het European Consortium for Politica! Research

niet met elkaar kunnen delen . Ze zouden

(ECPR) van 2018 in Hamburg waren er

veel minder in staat zijn om hun metho-

bijna 2.500 deelnemers. Van die 2.500

den en technieken te bespreken, om data

waren er ruim 130 Belgen. Dat was zeker

met elkaar uit te wisselen, om debatten
te voeren, om commentaar te leveren op

geen toevalstreffer. De Belgische politieke
wetenschap en haar beoefenaars spelen
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dere wetenschappers - hun bevindingen

elkaars werk, en dus om de wetenschap-

al langer een ruime en in verschillende

pelijke inzichten aan te scherpen en te

subdisciplines zelfs een prominente rol

verrijken. Zonder internationale uitwisse-

op het internationale forum. Politicologen

lingen zouden politicologen - en andere

uit België communiceren vaker met elkaar

sociale wetenschappers - concepten ont-

(onder meer op het jaarlijkse Politicologe-

wikkelen en theorieën verzinnen die niet

netmaal, op de jaarlijkse conferentie State

voorbij hun eigen landsgrenzen zouden

of the Federation en in interuniversitaire

kunnen reizen.

projecten allerhande) en communiceren

Er was op de Genera! Conference van

vaker met collega's in het buitenland.

de ECPR ook één politica aanwezig: de

Dat doen ze live op conferenties, in work-

Hamburgse vicepremier en minister van

shops, in zomer- en winterscholen en in

Wetenschapsbeleid sprak de aanwezigen

internationale projecten, en dat doen ze

kort toe tijd ens de openingsceremonie.

door hun ideeën en onderzoeksresultaten

Nadien verdween zij naar haar werk, en

te publiceren in wetenschappelijke tijd -

dat deden ook de politicologen. Dat is

schriften, boeken en boekhoofdstukken,

niet hetzelfde werk. Politici besturen en

blogs, tweets, Facebookposts en wellicht

politicologen bestuderen. Sommige poli-

nog meer andere media waar deze wat

ticologen bestuderen het overheidsbeleid ,

ouder wordende politicoloog geen weet

maar vele anderen doen dat niet. Som-

van heeft. Ze doen dat meestal - maar

mige politicologen bestuderen diegenen

niet altijd - in het Engels. Het Engels is de

die besturen, maar vele anderen doen dat

lingua franca van de wetenschap, en dus

niet. Het materiële object van de politieke

ook van de politicologie. We kunnen dat

wetenschap is immers de politiek, en niet

eventueel betreuren, maar zonder die lin-

de politici of het overheidsbeleid. De po-

gua franca zouden politicologen - en an-

litieke wetenschap gaat op zoek naar pa-
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tro ne n en verbanden in al wat op een of

tiekwetenschappelijk onderzoek. Zij ver-

andere manier te maken heeft met de wij -

dienen gee n voorkeursbehandeling, geen

ze waarop sa menlev inge n gestuurd en ge-

speciale band , gee n recht om te bepa len

leid word en, en dus met de wij ze waarop

wat de onderzoeksvragen zij n en hoe de

macht uitgeoefend wordt , mac ht betwist

resultaten van het onderzoek geïnterpre-

wordt, macht veroverd en verloren wordt.

teerd kunnen worden (in mijn ervaring:

In die processen van maatschappelijke

meestal verkeerd).

stu ring is een rol weggelegd voor politici,

Gaat alles prima met de politicologie in

maar politiek van uit een wetenschappe-

het algemeen en met de Belgische tak in

lij k oogpu nt red uceren tot het werk van

het bijzonder? Uiteraard niet. Ze is in Bel-

politici zo u een grove misvatting z ijn . Po-

gië en eld ers te vaak gericht op het kl ein e,

litici red uceren zelf graag hun activiteit en

op dee lvragen d ie makkelijk behapbaar

tot 'de politiek', maar politicologen hoe-

zijn en snel te beantwoorden zijn. Ze

ven die erg beperkte definitie van politiek

wordt wat te veel ged reven door data en

niet over te nemen. Politicologen moeten

door de zoektocht naar ext reem verfijnde

zich blijven buigen over denkbeelden en

technieken, en verliest op die ma nier a l

debatten over de gewenste sa men lev ing,

te makkelijk uit het oog hoe de o nd er-

over sociale bewegingen allerh a nde, over

zocht e processen, fenomenen,

participati e en passiviteit, vertrouwen en

actoren en instellingen dee l uitmaken van

gebrek eraan, over partijen en verkiezin -

een groter ge heel, van processen op lange

gen, over stemged rag, over communica -

termijn. Ze reageert te veel en a nticipeert

ideeën,

tie, over democrati e en haar wi sselende

te we inig. Maa r daa r staa t toch weer te-

vormen en soorten, over interna ti ona le

ge nover dat er ook ruimte bestaat om tijd

en supranatio nale instellingen, over gro te

te nemen, om projecten over verschil-

bedrijven die mee bepalen hoe we den-

lende jaren te spreiden, om fondsen te

ken en voelen en proeven, over financi -

verzamelen die toelaten om vrij en vrank

ele markten en rating agencies die virtu-

te zoeken zonder enige verbintenis voor

eel mee aan de regerin gs tafels en in de

een (economische of politieke) rentabili-

boardrooms zitten. Inz icht verkrijgen in

teit van de resu ltaten. Interuniv ersita ire

de wijze waarop sa menlev ingen ges tuurd

attracti epolen (van het ter z iele gegane

en gekn eed worden - door politici en in

Federaal Wetenschapsbeleid) , Excellence

toenemende mate ook door andere ac to-

of Science projecten van FWO en FNRS of

ren - is wat de politicologie nastreeft, en

ERC-projecten van de Europese Unie laten

dat doet ze ook. Sommige politici hebben

wel degelijk toe om dieper te graven , lan-

daar soms wat belangstelling voor (voora l

ger te zoeken, niet all een te toetsen en te

als het over henzelf gaat), maar de mees-

rep liceren, maar ook aa n theori evorming

;o

C

c::,

ten niet. Wat politici over die maatschap-

te doen en om reflectie in te bouwen. En

;,o

pelijke processen te vertellen hebben, kan

daar z ijn de Belgische politicologen beslist

rn

voorwerp van ond erzoek z ijn , ma ar da t

niet ondervertegenwoordigd.

maakt van politici niet de bevoorrechte

Met andere woord en: de politieke we-

consu ment en van de res ultaten van poli -

tenschap is best gezo nd . En d e Belgische
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beoefenaars ervan zijn geen meelopers.

heid wil begrijpen hoe en waarom de

Zij bedrijven geen politieke wetenschap

wereld eruitziet zoals die eruitziet. Dat is

in België, van België en voor België, maar

de opdracht en de missie van de politico-

maken deel uit van de internationale ge-

logie.

meenschap die met een grote gedreven-
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Relatie politicologie-politiek
is veranderd, maar niet
verslechterd
Stefaan Walgrave (hoofdredacteur 2001-2002)

De stelling van Wilfried Dewacht er dat

nis e n is vaak vrij technisch. He tzelfde

de Belgische en Vlaamse politi eke weten-

ge ldt voor de evoluti e van het traditione-

schap d e laatste decennia hermetisc her

lere surveyond erzoek; een sne ll e blik op

zou z ijn geworden is -

de toonaa ngevend e tijdschriften volstaat

als ze waar is -

well icht van toepass ing op a lle soorten

om te zien da t de klass ieke cross-secti -

sociaa l-wetenschappelijke disciplines en

onele survey z ijn beste tijd heeft ge had

niet a ll een op de politi eke wetenschap .

e n dat longitud in a Ie of panelsurveys,

De oorzaak is niet zozeer de pub li ca -

weera l method e n die beter gesc hikt zij n

tied ruk -

dat spook wordt voor veel te

om causaliteit te meten, aa n een stev ige

veel kwa le n aansprakelijk geacht - maar

opgang toe zijn . En da t soort van surveys

simpelweg de sterk gegroe id e weten-

vraagt ee n gesofisticeerder statistisch in -

scha ppelijkh eid van onze disciplin e. Die

strumentarium. Onze dis cipline gaat dus

uit z ich voora l in verfijnd ere, en d aa rdoor

zo nd er twijfel door een evolutie naar

vaak ook wa t minder toega nke lijke, me-

meer meth odologische so fisti ca tie. Dat

thode n en techn .' eken. Politi eke weten-

is op z ichzelf een goede zaak, het geeft

schap is meer da n ze oo it tevoren was

aan dat de po litieke wetenschap matuur

een verkla rend e wetenschap waarbij de

is geworden en aa nsluiting vindt bij de

determ inanten van politiek gedrag van

a nd ere ged rags wetenschappe n. Wa nt in

allerlei soorten en pluimage word en on -

essentie is elke goede wetenscha ppelijke

derzoc ht. Ged rag verklare n vergt metho-

discussie uit ei nd elijk een discussie over

den die toela ten om causaliteit te mete n,

methoden, over hoe we tot een bepaa ld

en d ie methoden zijn vaak wat las tiger

besluit kom en e n o f we dat met deze of

en tech nischer. Neem bijvoorbeeld de ex -

ge ne observa ti es we l kunn en. 1 Wa t we-

perim entele method e. Die is moment eel

tenschap ond erscheidt van journalistiek,

aan een grote opmars bezig in onze dis-

va n ideo logie en van re ligie -

cipline o mdat ze precies toelaa t om hee l

maa l uitspraken doen over de werkelijk-

exact na te gaa n wat de oorza ken zijn va n

heid -

bepaa ld e a ttitudes, percepties of gedrag.

toenemende gewic ht van methodologi e

De experim ente le logica mag dan re latie f

in onze disc iplin e op z ichze lf tot hermeti-

eenvoudig z ijn , het opzette n va n ex peri-

sc here wetensch ap leidt, daar ben ik he-

men te n zelf vergt veel methodisc he ken-

lemaa l ni et zo zeker van .

die alle-

is preci es haa r methode. Of het

;:o

C

c:,
;:o

m

;,<:

m

z

V,

-<
$'.
v
0
V,

c

- - -- - -- ~ $'.
2018/ 4 • RES PUBLICA

392
RELATIE POLITICOLOGIE-POLITIEK IS VERANDERD, MAAR NIET VERSLECHTERD

z

LU

:,,,:
LU

ëi:

De cruciale kwestie is of we, door het

allerlei aspecten; het veld lijkt enorm ver-

belang dat we zijn gaan hechten aan me-

snipperd . Je hebt, met andere woorden ,

thoden, minder belangrijke vragen zijn

veel afstand nodig om het overzicht te

gaan stellen. Of met andere woorden: zijn

bewaren en krijgt pas door heel veel po-

de methoden onze vragen gaan dicteren

pulismeonderzoek samen te nemen het

en duwt onze voorkeur voor bepaalde

antwoord op de grote vraag waaraan het

methoden de belangrijke vragen van tafel?

succes van het populisme te danken is.

Dat denk ik niet. Wat me wel zeker lijkt,

Gelukkig zijn er ook steeds meer metastu-

is dat we preciezere vragen zijn gaan stel -

dies en stukken die de bredere state of the

len. Het belang dat we met zijn allen zijn

art

gaan hechten aan causale inferentie heeft

er zeker voldoende integratie en een big-

met zich meegebracht dat de reikwijdte

ger picture beschikbaar.

schetsen, dus voor wie ernaar zoekt, is

van ons onderzoek zich heeft ingeperkt.

Maar grote vragen opsplitsen in vele

In plaats van een 'grote' vraag te onder-

kleintjes leidt soms juist niet tot het vin-

zoeken op een manier die niet echt toelaat

den van het grote antwoord; dat duikt

een antwoord te formuleren, zijn we geneigd om 'kleinere' vraagjes te stellen, om

vaak helemaal niet op . Misschien omdat
het er niet is? Wat sociale wetenschappers

daar dan wél met enige wetenschappe-

in het algemeen en politicologen in het bij-

lijke zekerheid uitspraken over te kunnen

zonder vaak vaststellen, is dat de oorza-

doen. Het is mijn sterke overtuiging dat de

ken van menselijk gedrag contingent zijn.

vragen die politieke wetenschappers zich

Wat in sommige omstandigheden opgaat,

stellen nog steeds belangrijk en relevant

geldt niet in een andere context. Menselijk

zijn; de thema's die onze discipline rich-

gedrag is complex en reflexief; het hangt

ting geven, zijn nog steeds dezelfde (Wie

in grote mate af van subtiele verschillen

heeft macht? En wat zijn de oorzaken van

in context en van wat de anderen doen.

machtsongelijkheid?) . Maar we zijn nu

De opkomst van het populisme in Honga-

meer geneigd de grote kwesties in stuk-

rije en de Verenigde Staten kan heel an-

ken te kappen en ze stukje per beetje aan

dere oorzaken hebben, zelfs als Orban en

te pakken . Als je met al die kleine brokjes

Trump sterk op elkaar gelijken. Ook die

wordt geconfronteerd, kan het lijken alsof

tegenstrijdigheid in uitkomsten kan soms

er geen eenheid is en iedereen maar met

de indruk geven dat politicologen niet in

zijn eigen vierkante centimetertje bezig

staat zijn om relevante vragen op een vol-

is. Maar als je van wat verder kijkt, dan

doening scheppende wijze te beantwoor-

doemt er toch een coherent beeld op en

den. De uitkomsten van wetenschappelijk

werken al die kleine mieren wel degelijk

onderzoek zijn dan genuanceerd ... omdat

samen aan het oplossen, of tenminste be-

de werkelijkheid niet eenduidig is. Maar

antwoorden, van de grote vragen van onze

die optie is te verkiezen boven simplifica-

tijd. Neem nu bijvoorbeeld de opkomst

ties die geen recht doen aan de complexi-

van populisme, inclusief het fenomeen

teit van het menselijke politieke gedrag.

Trump en de Brexit. Het onderzoek daar-

Zelfs als er legitieme redenen zouden

over is bijzonder uitgebreid en onderzoekt

zijn waarom de politieke wetenschap
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hermetischer is geworden -

meer tec h-

feit dat er nu veel meer poli ti e ke weten-

tege ns trijdi ge

schappers zijn, maakt dat de persoonlijke

is het dan een slechte zaa k

band e n gemidd eld genome n verwateren.

dat de eerste 'ma kers' van politiek, z ijnd e

Verd er kan je je de vraag stell e n of het wel

niciteit,

kl e inere vragen,

resu ltaten -

politici, niet meer geboeid worde n door

een goede zaak is dat er zo'n s terke ban -

onze onderzoeksresultaten ? Het zo u best

den wa re n. Politicologen worden geacht

wel kunnen da t de interesse van politici

de po litiek te bestuderen, niet er aa n deel

voor de politie ke wetensc hap is gedaa ld .

te nemen . Als met een ' herm etische re po-

Maa r de oorzaken daarvan liggen he us

litieke wetenschap ' wordt bedoeld dat po-

niet a ll een aan de zijd e van de politieke

liticologen mind er dan vroeger kind aan

wetenschap. Politici worde n meer dan

huis z ijn bij een klein kransje va n bevrien-

ooit overstelpt met informati e va n a ll erlei

de polit ici, dan vind ik he t nog helemaa l

slag; de digitaliserin g heeft tot s tru cturele

niet zo'n slec ht e zaak dat de afstand wat

in fo rm a ti eoverbelasting geleid . Het zou

toe neemt. Ten slotte wil ik graag kwijt dat

me niet verwondere n da t zo goed a ls elke

ik persoonlijk helemaa l niét de indruk heb

maa tsc h a ppe Iij ke -i n fo rma ti eve rs trekke r

dat er een gro te a fsta nd is tussen onze po-

die vroeger de indruk had ge hoo rd te wor-

litici en de Vlaamse politicologie. Mijn er-

den door politici nu het gevoel heeft dat

varing is wellicht niet represen ta ti ef voor

de boodschap niet wordt opgep ikt. Met

de Vlaamse politicologie, maa r in mijn er-

andere woorden: terwijl Res Publica vroe-

varing zij n onze politici juis t graag bereid

ger promin e nt op het burea u va n politi ci

wetenschappers te woord te s taa n voor

lag, ligt he t nu begraven onder ee n stap el

wetenschappelijk onderzoek, ze kom e n

van a nd ere documente n die naar de aa n-

me t plezier optreden in een co llege als je

dacht van de politicus hengelen. Daarbij

daar om vraagt , ze reageren positief als je

komt dat ee n ' professor ' nu gewoon min -

hun feedback van je onderzoek geeft. ..

der gewicht in de schaa l legt dan vroeger,
maar dat is ni et alleen bij politici zo; wetenschappe rs hebben minder gezag dan

Noten

vroeger louter vanwege hun acade mische
titel. Verd er z ijn vo lgens mij ook de bevoorrec hte relat ies di e vroeger tu ssen po-

1.

Ik zou graag mijn vad er Lode Wa lgrave,

litici e n (so mmige) politicologen beston-

criminoloog en intellectu ele sparring-part-

den geleid elijk verdwenen. Alleen a l het

ner, danken voor deze gedachte.
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De revolutie eet haar eigen
kinderen op
Marc Hooghe (hoofdredacteur 2003-2004)
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Natuurlijk heeft professor Dewachter ge-

litieke wetenschappen in het algemeen zie

lijk. Ik heb een paar jaar de abonnement-

ik niet onmiddellijk zo ' n directe invloed.

bestanden van Res Publica opgevolgd, en

In alle bescheidenheid moeten we toege-

je zag de openbare bibliotheken en de stu-

ven dat de politieke wetenschappen , als

diediensten van politieke partijen syste-

discipline, niet zo'n grote invloed heeft op

matisch afhaken naarmate de inhoud van

het beleid of op de samenleving.

de artikelen technischer werd, en dus ook

Bovendien moeten we er rekening mee

' hermetischer'. Dus ja, die band met de

houden dat elk voordeel ook zijn nadeel

nationale politiek hebben we inderdaad

heeft. Het nadeel van een nauwe band

verloren, en ik vermoed dat het tijdschrift

met de samenleving is dat de thema's

tegenwoordig alleen nog in universiteits-

waarover we werken ook relevant moe-

bibliotheken te vinden is. De vraag is na-

ten zijn voor diezelfde samenleving. Ik

tuurlijk of die trend alleen maar nadelen

ben er niet van overtuigd dat dit nuttig

heeft. Iedereen die al eens een beleidsrap-

of noodzakelijk is. Het is belangrijk dat

port heeft geschreven, zal dezelfde erva-

wetenschappers hun onafhankelijkheid

ring hebben met politici: het zijn bijna per

bewaren en zelf in belangrijke mate hun

definitie onbetrouwbare partners. Als de

eigen onderzoeksthema's kunnen kiezen,

conclusies van je onderzoek passen bij

op basis van theoretische overwegingen .

de al eerder gemaakte beleidsplannen,

Ik sta altijd een beetje huiverachtig tegen-

dan merk je tot je verrassing dat je vaak

over pogingen om politici te laten bepalen

(al dan niet correct) geciteerd wordt. Als

waarover we onderzoek mogen doen, laat

de conclusies niet passen bij de plannen,

staan dat we ons laten dicteren door een

daarentegen, dan verdwijnt het resultaat

grillige publieke opinie of door machts-

van al dat harde werk in een anonieme

hongerige drukkingsgroepen. Als we te

lade. De vraag is dus wat het resultaat

dicht aa nschurken bij de macht, verliezen

was van die nauwe banden tussen de po-

we onze onafhankelijkheid, en dat is toch

litieke wetenschappen en de politiek die

het meest kostbare goed waarover we als

er vroeger allicht waren . Voor de echte

wetenschapper beschikken.

0

beleidsstudies, zoals over pensioenen,

Ik zie ook nog een ander voordeel van

2
>VI

criminologie of sociale zekerheid, kan je

de trend naar een ' hermetischere' poli-

hier en daar duidelijk aantonen dat een

ticologie: de term 'hermetisch' is er na-

zuJ

specifiek onderzoek heeft gezorgd voor

tuurlijk enkel in de ogen van een bepaald

uJ

een bepaalde maatregel. Maar voor de po-

publiek. Naarmate we het contact met de
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na tionale publi eke opinie hebben verl o-

met a lar mkreten, dat zorgt a ltijd voor goe-

re n, hebben we er een heel and er pu b li ek

de titels, m aa r meestal is de inhoud va n

bijgewonn en , voor wie onze geschriften

het stuk de volge nde dag a lweer vergeten.

totaal ni et herm etisch z ijn . De politi eke

Overi gens : als men wil dat de socia le

wetenschappen in ons la nd z ijn nu veel

wetenscha ppen (in hun geheel) nog a l-

sterker int ern ati onaa l geo ri ënt eerd dan

tijd een bijdrage kunn en leveren aa n het

enke le decennia geleden. Dat uit zich op

maa ts cha ppelijke debat, dan bestaa t daa r

alle mogelijke ma nieren: er wordt meer

een bij zo nd er eenvoudige oploss ing voor:

gepu b liceerd in internati ona le tijdschrif-

zorg voor de nodige stru cturen. Ik denk

ten, the Belgian case duikt regelmatig op

da n aan het Nederl a ndse voo rb eeld va n

in de bela ngrij ks te internati ona le congres-

de Wetenschappelijke Raad voor het Re-

sen en o nze va kgroepen zelf z ijn intern a-

geringsbeleid (WRR) o f het Sociaa l en

tiona ler geword en. Ik verm oed dat er in

Cultureel Pl anburea u (SC P), waa r zee r

de Lage La nde n gee n enkele va kgroep

ernstige en capabele mensen werke n en

politi eke wetenschappen meer is waar je

er bij zonder releva nt werk wordt verri cht.

gewoon in het Nederl a nd s ka n vergade-

Dergelijke stru cturen va ll en buiten de

re n, iets wat twee decennia geleden nog

academische pu b licatierace en de ond er-

bij zond er gebruikelijk was. Al di e ni euwe

zoe kers kunn en het zich dus veroorlov en

intern a ti ona le collega's zijn zo nder meer

de aa nd acht te ri cht en op pu b licaties di e

een aa nwinst: ze zo rge n voor ni euwe

relevant en lees baar zijn. In België ontb re-

th eo retische pers pectieven en ze brenge n

ke n dergelijke stru cturen evenwel zo goed

nieuwe erv aringen binn en. Als we ons te

a ls volledi g, de verdi enstelijke pogingen

zeer ri chten op de binn enl a ndse politiq ue

van de Studied ienst van de Vlaa mse Re-

politicienne da n snijden we ons af van di e

gering niet te na ges proken. Er is evenwel

intern a tiona le uitwisseling d ie extreem

ee n bij zo nder groo t schaa lversc hil tussen

belangrijk is geword en binn en onze dis-

de investerin ge n in België en de instellin-

cipline. We verliezen misschi en voeling

gen di e in Nederland werken. Men ka n

met de Belgische sa menleving, maar we

niet verwac hten van universit aire ond er-

krijge n daa rvoor veel in de plaa ts .

zoekers dat ze, 's avonds na hun dag taa k,

De eindbalans is in mijn ogen da n ook

het werk va n de WRR of de SC P nog eens

gemengd : we hebben ind erd aad iets ver-

lichtjes overdoe n. Als je zoiets ernsti g wil

loren in de ma nier waa rop we nu politieke

doen, da n heb je daa rvoor een volwaa rdi -

wetensc happen bedrijven, en met collega

ge staf nod ig, die ook binnen de instelling

Dewacht er betreur ik dat verli es. Je m erkt

de eigen carri ère ka n uitbouwen .

dat er in de samenleving toch wel nood is

De trend naa r een meer ges pecia li -

aa n een ernsti gere a nalyse van het poli-

seerd e en academische invulling van de

tieke bedrijf, en als de discipline in haa r

politieke wetenschappen is bovendien

geheel a fh aakt, da n laa t je d ie markt over

o nvermijd elijk. Voor onze Nederland se

aan beunh azen. Dat is spijtig, maa r we

lezers: in Vl aanderen is het de gewoonte

moeten ons daa rover ook niet a l te veel

dat rectoren verkozen word en door de

illusies ma ke n. De medi a pa kken gra ag uit

universiteit. Dat zo rgt voor heuse verki e-
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zingscampagnes, met de daarbij horende
vage beloften. Een belofte die daarbij

Vlaanderen de tijd kan laten sti lstaan. De

geregeld terugkomt is dat men iets za l

Vlaamse politieke wetenschappers zijn

doen aan het belang dat gehecht wordt

geen eiland, maar volgen gewoon de in-

aan wetenschappelijke publicaties. Dat

ternationale trends.

is een wat vreemde belofte, omdat men

Het is intussen twee decennia geleden

er blijkbaar van uitgaat dat de rector van

dat enkele jonge Turken het initiatief na-

één Vlaa mse universiteit eventjes de in-

men om van Res Publica een moderner,

ternationale publicatiedruk ongedaan kan

eigentijds tijdschrift te maken. We geloof-

maken. Misschien was dat vroeger zo,

den toen oprecht dat er in de Lage Landen

toen iedereen nog ·van de wieg tot het

voldoende wetenschappelijk talent was

graf' binnen dezelfde instelling bleef en je

om ook in het Nederlands te publiceren .

stamboom belangrijker was dan je weten-

Dat model heeft het ongeveer twintig jaar

schappelijke profiel. Maar we worden nu

volgehouden en verdwijnt met dit num-

a l la ng niet meer enkel beoordeeld door

mer. De evolutie is dus veel sneller gegaan

de e igen instelling. Veel belangrijker is het
oordeel van tijdschriftreviewers, commis-

dan we toen voor mogelijk hadden gehouden. Aan de ene kant is er het besef dat

sies van NWO en FWO, Europese jury's,

we toen mee hebben gezorgd voor een

buitenlandse juryleden van doctoraten

noodzakelijke 'update' van de discipline.

en aanwervingscommissies die beslissen

Aan de andere kant is het ook pijnlijk vast

over het lot van onze voormalige docto-

te stellen dat de nieuwe generatie politi-

randi. Mijn ervaring is dat er binnen a l die

cologen het niet langer belangrijk vindt

gremia toch een merkwaardige consensus

om in het Nederlands te publiceren. Zoals
we als politieke wetenschappers maar al

bestaat over wat nu precies een goede
wetenschapper is. Het is gewoon onmogelijk om zich nog aan die consensus te
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Waarom Dewachter
gelijk heeft
Bart Maddens (hoofdredacteur 2005-2007)

Een va n de laa tste bijdrage n va n Wilfried

mers aa n congressen te manip u leren,

Dewachter aan Res Publica verscheen in

welke kl oo f er gaap t tussen de partijde-

2003 : ' De moeilijke voorwaa rd en va n een

mocratie op pap ier en de oliga rchie in de

democra tisch partij congres '. Het artikel

praktijk.

zou vand aag n iet meer door het revi ew -

Hoe zo u de po liticoloog van va nd aag

proces geraken . Het th eoretische kader

onderzoek doen naa r de rol van partij con-

is o nd erm aa ts, om ni et te zeggen totaa l

gressen? Die zo u snel een of a nder verge-

afwez ig. De auteur ex pliciteert nerge ns

lijkend da tabestand downl oa den met een

wel ke methodologie hij ha nteert. De ge-

paa r variabelen over de ro l van congres-

bru ikt e concepten worde n amper gede fi -

sen. Data di e bijvoorbeeld gebaseerd zijn

nieerd . Er word en enkel Belgische partij en

op een expertsurv ey, waarb ij a ndere po li-

gea na lysee rd , maa r di e caseselectie wordt

ticologen de vraag moeten bea nt woorden

niet gemoti veerd . Naa r het ac ht erliggende

'H oe b elangrijk is het pa rtij congres in de

com pa ra tieve onderzoeksdesign heeft de

besluitvorming van deze pa rti j?'. 'Zeer b e-

lezer het raden. Het is volstrekt onduid e-

la ngrijk, bela ngrijk, een beetj e b elangrijk,

lijk wat de a fh a nkelijke vari abele is in het

enzovoort .' Die politicoloog zo u vooral tijd

onderzoek, laa t staa n da t er ona fh anke-

stoppen in het lezen van de theoretische

lijke vari abelen word en verm eld en th e-

literat uur over types van partij en , b esluit-

oret isch gefun deerd e hyp oth esen over de

vorming in parti jen, partijvera nd erin g, ...

rela tie daa rvan met de afhankeli jke vari -

Het res ult aa t zou een geso fi sti ceerd di a-

abele worden geformul eerd en getoetst.

gram zijn waa rin pijltjes aa ngeven welke

Kortom , een des k reject lijkt me de meest

fa ctoren welke impac t hebben op de ro l

waa rschijnlijke uitkomst van de review-

van congressen, vo lge ns de uit de th eorie

proced ure.

a fgeleide hypothesen. Verv olge ns zo u de

Er was n atuurlijk wel dat ene kl ein e

politicoloog z ich inwerken in een o f and e-

deta il. Ik aa rzel om het hier te verm eld en,

re fa ncy statisti sche techniek om het a na-

wan t het verzinkt werkelijk in het ni ets

lytische model te toetsen aa n de empirie.

naas t de hoger verm eld e wetenschap pe-

Da t alles zou uitmonden in een artikel dat

lij ke ma nkementen va n het artikel. Maa r

a ls titel zou kunn en hebben 'The impac t
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toch : a ls je het artikel hebt gelezen, da n

o f th e congress on in tra-part y decision-

weet je perfect hoe congressen in België

ma king. A multilevel co mparative analy-

worde n georga niseerd , welke technieken

sis o f seventeen Euro pea n democracies '.
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de partijl eiding gebruikt om de d eeln e-

Klinkt lekker wetenschappelijk. Met wat

0

z

V,

~

-;J
V,

c

- - -- - -- ~ ~
2018/ 4 • RES PUBLICA

398
WAAROM DEWACHTER GELIJK HEEFT

geluk is de uitkomst van de reviewproce-

niet volstaat om de werking ervan te door-

dure dan ook resubmit with minor revisi-

gronden. Vandaar ook dat zij zich minder

ons. Bingo!

aangetrokken voelden tot vergelijkend on-

Hoe anders ging Wilfried Dewachter te

derzoek, dat automatch minder diepgang

werk. Decennialang woond e hij zelf alle

heeft. Let wel, Dewac hter en z ijn tijdge-

gro te partijcongressen bij, die meestal in

note n waren wel degelijk goed vertrouwd

het weekend plaatsvonden. Als er te veel

met de gangbare th eorieën en modellen

congressen waren in korte tijd , dan stuur-

uit de internationale vergelijkende litera-

de hij een medewerker. Dewachter ging

tuur. Alleen maa kten ze daar spaarzamer

acht eraan z itten en observeerde. Hoeveel

gebruik van en pasten ze die enkel toe in

aa nwez igen z itten er in de zaal? Hoe evo-

de mate dat die een meerwaarde hadd en

lueert dat van dag tot dag? Hoeveel keer

om de Belgische politiek te begrijpen.

wordt er gestemd? Hoe wordt er gestemd?

De drang om de politiek echt te door-

Wat is de uitkomst? Wie houdt een toe-

gronden vertaald e zich ook een symbiose

spraak? Hoeveel applaus is er voor die

tussen politi eke wetenschappen en jour-

toespraak? Tegelijkertijd hield hij nauw-

nalistiek . Politicologen maakten dankbaar

gezet bij wat er in de kranten over het

gebruik van de informatie die ze kregen

congres werd geschreven. In de wandel-

van

gangen wisselde hij met politici e n andere

schreven die journalisten in hun krant

wetstraatjournalisten.

Omgekeerd

deelnemers van gedachten over de impact

graag over wat er in Res Publica ver-

van het congres. Nadien ging hij na wat er

scheen. Geregeld publiceerden die jour-

gebe urde met de goedgekeurde congresre-

nalisten ook zelf artikels in Res Publica .

soluties, of die bijvoorbeeld werden opge-

Artikels die, hoeft het gezegd, uiterst on -

nomen in het verkiez ingsprogramma van

wetenschappelijk waren volgens de he-

de partij en later eventueel in het regeer-

dendaagse normen.

akkoord. Het resultaat is een schat aan

Een mooi voorbeeld daarvan zijn de

informatie. Wat een geluk dat Res Publica

politieke jaaroverz ichten van Mark De-

in 2003 geen strenge wetenschappelijke

weerdt, die eerst wetstraa tjournalist was

rev iewprocedure hanteerde, want anders

bij De Standaard en nadien bij De Tijd .

was al die informatie in de schuif van De-

Het zijn de politieke jaarboeken die ver-

wachter blijven liggen.

uit het meest beduimeld zijn in het rijtj e

Voor Wilfried Dewachter en z ijn ge-

Res Publica 's op mijn bureau. Sterker nog,

neratiegenoten bestond de kerntaak van

voor mij valt de recente politieke geschie-

de politieke wetenschappen eruit om via

denis van België uiteen in twee tijdperken .

zorgvuldig speurwerk de werkelijke pro-

Er is het jaarboektijdperk dat loopt tot en

cessen van machtsverwerving en machts-

met 2006, en het postjaarboektijdperk, dat

0

uitoefening bloot te leggen . Daarbij von-

begint in 2007 .

~
:::,
V\

0..

~

den zij het evident om in de eerste plaats

In dat jaar besliste de redactie inder-
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te focussen op de Belgische politiek. Zij

daad om te stoppen met de politieke jaar-
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gingen er immers van uit dat een opper-

boeken. Die waren schadelijk voor de aca-
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vlakkige kennis van een politiek systeem

demische reputatie van Res Publica vond
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men . Stel je voor, er waren politico logen

hun inz icht en over de werking van de Bel-

die hun bijdrage aa n het jaarboek in hun

gische poli tiek te laten doorstro men naar

b ibl iogra fi e opnamen als ' internation a le

een breed publi ek. Want uiteind elijk was

publicatie', terwijl dat artikel enkel maa r

het wel de belas tin gbeta ler di e hun onder-

feitelijke informa tie bevatte over de Belgi-

zoe k betaa lde en di e daarvoor wat in ruil

sche politiek tijdens het afgelopen jaa r. In

mocht krij ge n. Het was ook omwille van

werkelijkh eid waren er halfweg het vorige

di e bredere maa tschappelijke opdracht

decennium amper nog onderzoekers te

dat de sa menwerking met de journ alisten

vinde n di e bereid waren om daa r tijd in

werd ge koesterd . Dal was ook de reden

te steken.

waa rom er, a ls va nzelfs prekend , in het

Wat is het res ultaa t? Gedeta illeerd e

Nederlands werd geschreven.

inform atie opzoeken over een gebeur-

De verengels ing va n Res Publica - d ie

tenis uit het jaarboektijdperk (Waa rom

ik betreur - za l het herm eti sche en we-

startte het Vla amse parlement een belan-

reldvreemd e karakt er va n de politi eke

genco nflict tegen di e federa le wet en wat

wetens chappen enkel maar versterken.

was het res ul taa t daa rv a n? Wa l werd er

De kloof tussen de echte politi ek en - wa t

prec ies bes list bij de begrotin gsco ntrole

Dewac hter noemt - de parallelle wereld

van dat jaar?) is een fluitj e va n een cent ,

va n de politicologie, za l enkel m aa r bre-

met dank aa n Mark Deweerdl. Voor het

der worden . En wa t is dan de m aa tschap-

postj aa rboektijdperk is het, a lle modern e

pelijke meerwaa rde va n die apart e politi-

hul pmiddelen te n spijt , veel omslac htige r

cologische werkelij kheid ? Dat is niet altijd

om di e informatie terug te vind en.

even duid elijk .

De politicologen di e vroeger in Res Publica schreven, hadden ook de a mbitie om
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Politicologie en politici,
twee aparte werelden
Carl Devos (hoofdredacteur 2008-2011)

Collega Dewachter heeft behoorlijk gelijk

actief is, kan vaak niet meer volgen. Dat

als hij stelt dat politici de voeling met Res

geldt ook voor ervaren politico logen die in

Publica verloren zijn. Maar die vaststel-

andere onderwerpen gespecialiseerd zijn.

ling hoort thuis in een breder perspectief.

Het is voor een niet-academisch publiek,

Dat van de verwijdering tusse n politici en

zoals politici, steeds moeilijker geworden

politicologen. Dat is niet ni euw want een

om de taal (jargon), theoretisch e kad ers,

geleidelijk proces kent verschillende oor-

methoden, invalshoeken of paradigma's

za ken en heeft voor- en ook nadelen.

van de wetenschappelijke publicaties te

Dat politici vandaag minder geneigd

begrijpen . Die publicaties, ook over Bel-

zijn om politiek-wetenschappelijke tijd -

gische cases, moeten immers om kwali-

schriften, zoals Res Publica, ter hand te

teitsredenen aansluiten bij geldende inter-

nemen, heeft te maken met de verande-

nationale vakliteratuur, en dus in eerste

rin g van de stiel van politicus en van die

in stantie voor de gemeenschap van peers

van politicoloog. Ze zijn allebei actief in

bruikbaar en begrijpelijk zijn. Dat is de re-

een veranderende samenleving.
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ferentiegroep van de politicoloog-auteur,

De politicologie is in recente decennia

dat is hun lezerspubliek. Niet, of alvast

verder geprofessionaliseerd en in hoge

in veel mindere mate, de politici waarover

mate gespecialiseerd.

hij en zij eventueel schrijven.

Die emancipatie

was nodig om de discipline los te maken

De verengelsing van Res Publica zal

van de vaak overheersende beschrijven-

helpen, als het tijdschrift een eigen invals-

de-institutionele benadering en van hun

hoek en identiteit kan behouden, om het

verbinding van

een plaats te geven binnen en aansluiting

het politieke systeem

waarin ze functioneerde. In die tijden wa-

te vinden met de internationale gemeen -

ren publicaties inderdaad toegankelijker

schap van onderzoekers, en za l daarmee

voor niet-politicologen , maar werden ook

ook gemakkelijker auteurs kunnen aan-

vragen gesteld over hun werkelijk toege-

trekken . Maar die belangrijke historische

voegde en wetenschappelijke waarde en

stap zal de verwijdering, indien mogelijk,

het unieke karakter van de politicologie.

van politici nog vergroten. Vandaag lijkt

Binnen de hedendaagse politicologie

dat evenwel steeds minder tot geen crite-

hebben generalisten het moeilijk en zijn

rium meer te zijn . Die bekommernis stamt

de meeste collega's diep gespecialiseerd

uit een eerder tijdperk .

in een dikwijls eerder streng afgebakend

Veel verder dan het abstract komen

onderwerp. Wie buiten die afbakening

de niet-politicologen (en nogal wat poli-

co
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ticologen) doorgaans ni et. Vaa k moeten

publicaties, zoda t die laa tste las t hebben

gespecialiseerde auteurs all erle i verre-

va n een inflatoir effect.

gaand e ' verond erstellinge n' maken over

Er is ook zeld en co nsensus binnen de

de compl exe wereld die ze willen bestu -

gemeenschap va n ond erzoekers, zodat de

deren, teneinde die te kunn en vatt en in

boutade dat voor elke mening wel een we-

intern a tionaa l vergelijkend e data, litera-

tenschapper gevond en kan worden die ze

tuur en meth oden. Die verond erstellin -

zal onderbouwen ni et ver van de werke-

gen z ijn vanuit wetenschappelij k oogpunt

lijkheid staa t. Niet enkel het gez ag va n de

zeer verdedi gbaar, maar ma ke n ze oo k

wetenscha ppelijke publica ties va n de po-

' wereldvreemd ' voor wie ze va nuit een

liticoloog is aa nge tas t, ook het gezag van

' rea li stisch ' beleidsperspecti ef leest. Voor

de politi coloog en zelfs het gezag van het

noga l wat ervaringsdes kundige n gaa n de

hele wetenschappelijke bedrijf is a fge no-

abstracti es en vereenvoudigin ge n van de

men . Dat geldt ook voor noga l wat and ere

auteurs va n politi cologisch on derzoek te

professies en fun cti es .

ver om ze nog te kunn en volgen.

Daarenboven produ ceert men ook bui-

In die publicati es is zeld en vereist om

te n de politi co logie heel wa t ond erzoek

de maa tschappelijke of beleid sbete kenis

over politiek, ruim omschreven. Niet e n-

va n de bij drage aan te tone n. Wa t te lt , is

kel binnen de u n iversiteiten. Het mon o-

de wetenschappelijke verdi enste. Al z ijn

polie op wetensc happelijk ond erzoek z ijn

er best veel ond erzoekers die hun o nd er-

de universiteit en verl oren, a ls het ooit be-

zoek ook buiten de kl ass ieke wetenschap-

sta a n heeft. Vaa k doe n di e an dere onder-

pelijke tijdschriften publi ceren. Dat ka n

zoekers meer moeit e om hun ond erzoek

da n wel op een manier die dat werk voor

te verta len naar een breed pu bli ek of la at

een breed publi ek toegankelijk maa kt.

dat ond erzoek dat ook veel meer toe.

Denk aa n de vele stukken van politi co lo-

Er z ijn dus heel wa t redenen d ie ver-

gen di e in ond er andere Samenleving en

bond en z ijn aa n de politi cologie zelf, die

Polit iek verschijnen, een bl ad dat politici

maken dat er een verwijd ering is tu ssen

en journ alisten wel opvolgen.

de politi co logen en de politi ci. En dat Res

De toeneme nd e publicati edruk hee ft

Publica dus niet meer op de leestafel va n

ook gele id tot bijdrage n die soms releva n-

politici terechtkomt. Da t vermind erd co n-

ter z ijn voor de a uteur dan voor de lezer.

tact is zeld en een bewu ste strategie, maa r

Laat staa n voor een lezer buit en de acad e-

eerd er het resultaa t va n het organi sch uit

mische wereld. De versnipperin g va n het

elkaar groeien. Het ka n de onafha nke-

onderzoek in vele aparte afleverin genpu -

lijkh eid va n de politico logie versterken .

blica ties om het cv te versterken, hebben

Maa r het is oo k een verli es. Voeling met

de geloo fw aa rdigheid va n individu ele pu-

het politieke bedrij f is ook voor het we-
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blicaties ni et altijd goed gedaa n . Ook om-

tenschappelijk onderzoek, een a nder me-

dat het een lu cratieve ond ern eming is die

tier dan duiding voo r een breed publie k,

inspeelt op d e behoe ft en binnen de int er-

inspirerend en leerrijk. Het bevordert de

natio nale ond erzoeksge meenschap, z ijn

realite itswaard e va n o nd erzoek a ls het

-<
$'.

er ond ertussen veel tijd schriften en veel

uitgevoerd wordt doo r a uteurs die wete n
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hoe het onderwerp dat zij bestuderen zich

schrijven. Beroepspolitici doen bijvoor-

in de werkelijkheid, met inbegrip van alle

beeld minder aan dienstbetoon, hebben

nuances en soms ononderzoekbare fa-

vaak minder eigen netwerken in het mid -

cetten, gedraagt. Want uiteindelijk is dat

denveld en studeren zelf minder lang en

wat ook de politicologie moet doen: so-

grondig dossiers in omdat ze daarvoor

ciale werkelijkheid verklaren . Het is een

professionele ondersteuning hebben, via

vaststelling, veel meer dan een verwijt,

debatfiches bijvoorbeeld, en nu eenmaal

dat sommige politicologen weinig kennis

over heel veel zaken tegelijk snel de juiste

hebben van echte - in tegenstelling tot

mening moeten hebben. Die beweegt con-

een voor de wetenschap opgestelde versie

form de marktwetten van de 24/7- nieuw-

daarvan - politiek, in brede zin. En daar

seconomie. In hun wereld is er nu een-

soms zelfs maar matig in geïnteresseerd

maal, voor de meeste politici, mind er tijd

zijn. Nogal wat politici zijn daarvan op

of behoefte om politicologisch onderzoek,

de hoogte. Anderen storen zich dan weer

dat ze veel minder begrijpen dan vroeger,

aan de ·onwetenschappelijke' rol die som-

te lezen .

mige politicologen in de publieksduiding
opnemen.

Politicologen en politici bedrijven niet
enkel een heel andere discipline, behalve

Maar ook politici zijn de voorbije de-

het onderwerp hebben zij steeds minder

cennia in een ander vak terechtgekomen.

gemeenschappelijk. Dat Res Publica dan

Een waarin er minder tijd en nood is aan

niet langer de brugfunctie tussen die groe-

politicologische lectuur lezen . Sommigen

pen kan opnemen, kan moeilijk verbazing
wekken.

zouden dat als de professionalisering en
specialisering van het politieke ambt om-
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Slechts nu en dan een bui
Joop van Holsteyn (hoofdredacteur 2012-2016)

Begrijp ik hem goed, dan is professor

ik vrijwel uitsluit end Nederlandse po-

emeritus Wilfried Dewacht er een enigs-

liticologen van wie een deel z ich actief

z ins somber ges temd man. Politicologie

richtte op de bestud ering van het eigen

en politiek zijn te zeer van elkaar verwij -

politiek-bestuurlijke systeem . Als ik de

derd geraakt. De wetenschap der politiek

samenstelling van het huidige Leidse In-

geraakt verder en verder weg van de po-

stituut voor Politieke Wetenschap bekijk,

litieke praktijk. Politicologisch onderzoek

zie ik een meerd erh eid van collega's van

lijkt ' hermetisch ' te z ijn geworden, zich

buitenlandse scholing en komaf, voor wie

ri chtend op specifieke, niet zeld en in ter-

de term ' Lage Landen ' waarschijnlijk geen

men van ambitie bescheiden onderzoeks-

enkele betekenis heeft ; de voertaal bij ver-

vragen die alli cht wetenschappe lijk erg

gaderingen en aan de luncht afel is Engels.

verantwoord maar maa ts chappelijk noga l

En ik heb weliswaar directe, actieve be-

futiel en steriel zijn . Als de resultaten er-

trokkenheid ge had bij de overgang van

van dan ook nog eens in formele mod el-

Res Publica van een Nederlandstalig na ar

len worde n gepresenteerd , minder in tekst

een Engelstalig tijd schrift , maa r voelde

da n in coëffi ciënten word en uit ged rukt en

me er bepaald niet vrolijk of gelukkig bij.

in weinig soepel Engels word en verwoord

Omdat het de laatste jaren niet of nauwe-

in her en der verschijnende intern ati onale

lijks meer ging zoa ls het moest - dat wil

ti jdschriften, ja, dan is de wereld van de

zeggen met een voldoend e ruim aa nbod

hedend aagse politicoloog in de Lage La n-

van hoogwaa rdi ge, toegankelijke Neder-

den een wezenlijk a nd ere dan die van de

landstalige wetenschap pelij ke bijdragen

actieve politicus of zelfs maar de sterk in

- moet het in de toekomst maar zoals het

politiek geinteresseerd e Belgische of Ne-

- hopelijk - gaa t, met Engelstalige bijdra-

derlandse burger. Trouwens, hij kan daar-

gen waarin de politiek der Lage Landen

b ij verwij ze n naar de omvorming van Res

centraal staat of althans op enigerlei wij ze

Publica - Politiek-wetenschappelijk tijd-

aan bod komt. Het is niet anders .

schrift van de Lage Landen tot Res Publica

Maar, als Dewachter door het raam

- Polities of the Low Countries. Om daar

naar de politicologie kijkt en vooral en

in eige ntijds Engels aan toe te voegen: " I

voortdurend regen denkt te z ien, meen

rest my case."

ik dat het herh aa ld elijk droog en zo nnig

Als dat zo ongeveer de positie van De-

is, met s lechts af en toe een bui, dat wel.

wachter is, dan somber ik van harte een

Ik ben een tandj e opt imistischer ges temd

beetj e met hem m ee. Keek ik dertig jaa r

dan de oud -hoogleraar en een der faun-

geleden om me heen in de vakgroe p Po-

ding fathers va n Res Publica en zie wel

litieke Wetenschap, dan zag en hoord e

degelijk nog altijd de interessa nte en re-
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levante verbanden tussen de wetenschap

wel gespecialiseerd nichetijdschrift niet

en de praktijk van de politiek. Waarbij ik

eenvoudig te vinden en volgen zijn voor

me overigens ongemakkelijk voel bij de

een relatieve buitenstaander. Daar is een

suggestie dat het vroeger beter was. De

vertaalslag voor nodig, in meerdere op-

meeste goede oude tijden blijken bij na -

zichten: minder zwaar theoretisch, min-

dere beschouwing toch vooral oude tijden

der aandacht voor alle methodologische

geweest te zijn.

en daarenboven de omzetting van Engels

getogen optimisme? Allereerst een prin -

naar Nederlands. De rubriek 'Onderzoek

cipiële kanttekening, namelijk dat de

uitgelicht' in Res Publica was een beschei-

wetenschap der politiek en de politieke

den poging daartoe. In de massamedia

praktijk in essentie gescheiden werelden

der Lage Landen zijn de politicologen wel

zijn en moeten zijn . Dat praktiserende po-

degelijk hoorbaar, leesbaar en zichtbaar

litici misschien andere accenten in politi-

als het gaat om duiding en commentaar

cologisch onderzoek zouden willen zien,

- naar mag worden gehoopt op basis van

is als zodanig van weinig of geen belang.
Sterker, ik zie liever niet te veel directe

onderliggend empirisch politicologisch
onderzoek. Nederlandstalige publicaties

bemoeienis van 'de' politiek met 'de '

in de vorm van bundels zien met regel-

wetenschap. Politicologen in academies

maat het licht; denk ook aan Democratie

staan in dienst noch werken in opdracht

doorgelicht: Het functioneren van de Ne-

van politici of beleidsmakers. Idem voor

derlandse democratie, dat verscheen in

de bevindingen van het politicologische

2011 en waarin tientallen politicologen en

onderzoek. Dat die niet direct bruikbaar

bestuurskundigen verslag uitbrengen van

zijn voor politici, politiek en beleid, is niet

een omvattende 'evaluatie van het Neder-

per se een probleem. Wetenschappelijk

landse democratische bestel'. Een grotere

onderzoek kan en mag vooral praktijk- en

gelijktijdige maatschappelijke betrokken-

beleidsgericht zijn, maar hoeft dat zeker

heid van politicologen en verwante we-

niet te zijn . Wetenschappelijk onderzoek

tenschappers en hun werk is zelden ver-

moet vanuit zijn aard in alle gevallen ten

toond.

dienste staan van de wetenschap; maat-

Voor het 'thuis brengen' van onder-

schappelijke relevantie is een voornaam

zoek en onderzoeksbevindingen is ook

nevendoel, soms aantrekkelijke bijvangst

iets als Stuk Rood Vlees (SRV) van groot

op korte of langere termijn.

belang. Die blog, die is opgezet en wordt

Daarbij komt dat ook eigentijds politi2
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overwegingen en statistische bewerkingen

De redenen van mijn voorzichtige, in -

onderhouden door jonge politicologen (al-

co logisch onderzoek, gepubliceerd in ob-

thans veel jonger dan Dewachter), is juist

scure Engelstalige bladen voor het grote

bedoeld om de mogelijk groeiende kloof

publiek, nog altijd zijn weg naar een rui -

tussen wetenschap en praktijk te dichten

mer publiek van politiek geïnteresseer-

of beter: te overbruggen. "Ons onderzoek

den, zoals journalisten en politici, kan

komt uiteindelijk terecht in wetenschap-

vinden. Zeker, dat gaat niet vanzelf; niet

pelijke tijdschriften die door technisch jar-

zelden zal een publicatie in een top- dan

gon en ontoegankelijke uitgeverijen louter
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gelezen worden door vakbroeders. Dat is

voor de hand dat dit in het eindrap port

zonde, want de rel evanti e van politicolo-

dat dit jaar verschijnt niet anders za l z ijn,

gisch o nd erzoek gaat veel verd er dan de

waarna ongetwijfeld and ere politicologen

muren va n de ivoren tore n. Ons b ela ng-

de alsdan gep resenteerd e diagnose en

rijkste doel is dan ook om politicologisch

oplossingsrichtingen van kritische com-

onderzoek toegankelijk te maken voor

mentaar zullen voorz ien . Ook de afbreker

een breder publiek [ ... ]". Als een dergelij-

bouwt immers op, wist Louis Paul Boon

ke keuze en positiebepaling van jonge, in -

a l.

terna ti o naal hard aan de weg timmerende

Ik geef toe, door bovenstaande op-

SRV-politicologen Dewachter niet een mo-

merkin ge n te maken in react ie op de a l

men t zijn somberte kan do en vergeten ...

te sombere positie va n Dewachter m oet

En vergeet de bijdragen niet van po-

ik uitkijken dat ik ni et doorsla. Dat ik

liticologen in staatscommissies, die voor

niet alleen zonnige kanten zie en buiige

het politiek-bestuurlijke bestel b ela ngrijk

perioden dreig te vergeten o f negeren. Er

zijn . De momenteel actieve Staatscom-

z ijn steriele onderzoeksvragen, er bestaan

missie Parlementair Stelsel kent ond er

ondoorgrondelijke publicaties, er wordt

haar acht leden in de personen va n Tom

soms cyn isch gedac ht puur aan de lengte

van der Meer en Ruud Kool e twee acti eve

van het cv en niet ook aan de politieke be-

hoogleraren politieke wetenschap, plus

tekenis en maa tschappe lijke doorwerking

de hoogleraar parlementaire gesc hiede nis

ervan. Maa r ik z ie ook dat nog a ltijd po-

Carla van Baaien. Wie de voorlopige rap-

liticologen de relatie en confrontatie met

portage Tussenstand van juni 2018 leest,

de praktijk aangaan, ik merk dat vanuit

ziet de doorwerking van politicologisch

de praktijk het cont ac t wordt gezocht met

onderzoek en onderzoeksb evindingen , te-

politicologen, vanwege hun expertis e en

meer omdat in de vorm va n een digitale

onderzoek. Noem me naïef doch liever

werkruimte als 'buit enrin g' ook overige

hoopvol , maar laa t me geloven dat in dit

politicologen hun inbreng kond en hebben

verband Res Publica - Polities of the Low

bij de werkzaamheden van de com missie

Countries to ch ook van betekenis kan en

en d ie commissie voor deelvraags tukke n

za l zijn voor de politicologie èn de politiek

nader ond erzoek heeft uitgelokt. Het ligt

in de Lage Landen.
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Frédéric Vandermoere, Ilse Loots, Anne
Bergmans, Peter Raeymaeckers

Wetenschappers in
actie
Een publiek-sociologische
benadering

ISBN 9789463446808
€23,50 (excl. verzendings-

kosten)

De academici
in dit
boek aa~ het woord kermen,
verlaten de ivoren toren en
verkennen de wereld van
de publieke sociologie. Ze
reflecteren over die dingen
waarvoor vaak geen plaats
is in een wetenschappelijk
artikel. Het gaat om de interactie tussen socialewetenschappers en actoren zoals
klimaatactivisten, overheden,
hulpverleningsorganisaties,
daklozen, en vele ~ndere publieken . Het boek beschrijft
de mogelijkheden en moeilijkheden in het professionele
(samen)werken met deze
publieken.

Met bijdragen van Anne
Bergmans, Didier Boost,
Dries Coertjens, Piéter Cools,
Ann Crabbé, Anika Deprae-

Morrens, Peter
kers, Thomas Swerts, Ewoud
Vandepitte, Frédéric Vandermoere, Marlies Verhaegen en
Gert Verschraegen.
"Er is niet veel retl,ectie op
de eigen onderzoekspraktijken in Vlaanderen. Dit;,is het
eerste boek over publieke
sociologie in fiét Ne,;rlands~
taalgebied. De onderzoekers presenteren zich a.ls
Antwerpse school, maar de
reflectie op de eigenheid van
die Antwerpse school maakt
het boek interessant voor een
veel ruimer publiek."
Raf Vanderstraeten - Universiteit Gent, Centrum voor
Sociale

"Dit boek is een erg welkome
bijdrage in de discussie over
de maatschappelijke rol van
wetenschappers. Hei: is een
uitnodiging om de praktijk
van de publieke so~iologi;
heruit te vinden. DiJ is erg
relevant binnen dé thematiek
van sociale én ecologische
rechtvaardigheid."
Barbara Van Dyck - Onderzoekster en activiste
"Het is lovenswaardig ,g<!t
de auteurs zich over hun
wetenschappelijke en maatschappelijke rol bezinlJ,en
en hun inzichten te !Jóek
stellen. Andere onderzoekers
kunnen uit hun ervaringen
leren, evenals studenten en
de publieken die de auteurs
door hun onderzoek willen
aanspreken en betrekken."
Michiel Van Oudheusden SCK en KU Leuven, Centrum
voor Sociologisch Onderzoek
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Het potentieel van denktanks
als strategische partner in
beleidsvorming
Bert Fraussen en Darren Halpin

SAMENVATTING VAN
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Bij het zoeken naar a ntwoorden op de

een toepass ing op de Be lgische context).

grote maa tschappelijke uitd ag inge n van

Op bas is van eerder onderzoe k belichten

de toekomst, zoa ls vergrij zing en klimaat -

we drie kenmerken die volgens ons cru -

opwarm ing, rekenen be leidsmakers vaa k

ciaal z ijn om a ls strategische partner in

op in zichten van maatsch appelijke sta ke-

beleidsvorming te fun ction eren . Vooreerst

hol ders en experts, zoa ls be la ngengroe-

moet een organ isa ti e een hoge mate van
autonomie hebben, waa rbij er voldoend e

pen , denktanks, bedrijven en academici .
Daarb ij moeten die extern e partners ni et

ruimte is om een eige n inhoudelijke ko ers

alleen voldoend e kennis in hui s hebben,

te bepal en. Daarnaast is vold oend e onder-

maar ook beschikken over een brede en

zoekscapaciteit essentieel. Om niet al leen
aan te geve n wal er moet gebeuren, maa r

toekomstgeri cht e blik .
Onze centrale assumptie is dat de nk-

ook hoe dat beleidsmatig en politiek gere-

tan ks alvast in theorie uniek geplaa tst

aliseerd kan worden, is intern e ex pertise

zijn om di e rol a ls strategische partner

daa rover essentieel. Een derde element

in beleidsvorming te vervullen. We de fi -

betreft een langetermijnvisie, gekoppeld

niëren denktanks hierbij a ls organ isa ties

aan een pioniersmenta lit eit , met een fo cus
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politieke beleid proberen vorm te geven.

In ons onderzoek ana lyseerden we de
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Denkta nks verbonden aa n bedrijven of de

strategische capaciteit va n denktanks door
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denktanklandschap, dat veel gelijkenissen

Wat de andere twee dimensies betreft,

vertoont met de diversiteit aan denktanks

autonomie en onderzoekscapaciteit, is er

in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde

meer variatie onder de bevraagde denk-

Staten, zij het op een kleinere schaal. We

tanks. Wat autonomie betreft, focussen

selecteerden uit een populatie van 59 denk-

we hier op beleidsinhoudelijke autono-

tanks die op nationaal niveau opereren 30

mie, meer specifiek de flexibiliteit om

denktanks met een minimum aan zicht-

rond verschillende thema's te werken en

baarheid in de politieke arena, waarvan er

domeinoverschrijdende

21 (70%) bereid waren deel te nemen aan

len te formuleren. Dat vereist een vrij

een semigestructureerd interview.

generalistische missie, die denktanks de

Een eerste vaststelling was dat bij veel
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denktanks effectief een pioniersmentaliteit heerst. Op de vraag waarom ze een
bepaald dossier prioriteit gaven, beklemtoonden quasi alle denktanks dat ze werken rond thema's die zij belangrijk vinden
én die geen aandacht krijgen van andere
organisaties. Dat wijst op een belangrijke
troef van denktanks: eerder dan te werken
rond dossiers die al op de politieke agenda
staan of standpunten in te nemen die aansluiten bij bestaand beleid of waarvoor
ze politieke bondgenoten hebben en dus
snel resultaten kunnen boeken, proberen
ze onderbelichte kwesties onder de aandacht te brengen. Die pioniersmentaliteit
is voor veel organisaties gekoppeld aan
een sterke focus op de lange termijn: ze
proberen proactief en over een lange periode te investeren in een beperkt aantal
dossiers, eerder dan steeds te reageren op
zaken die de plotse aandacht van journalisten en beleidsmakers weten te kapen.
Daarin verschillen ze sterk van andere
politieke organisaties, zoals politieke partijen en belangenorganisaties, waarvan
leden verwachten dat ze snel en effectief
inspelen op de steeds veranderende politieke actualiteit (voor een discussie over
het specifieke karakter van partijstudiediensten, zie Pattyn et al. (2014)).
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beleidsvoorstel-

nodige bewegingsruimte geeft. Hoewel er
uiteraard denktanks zijn die zich beperken tot één beleidsdomein, zoals milieu
of defensie, vinden we onder de prominentste denktanks vooral organisaties met
een erg algemeen geformuleerde missie
(bijvoorbeeld "politieke, sociale en economische ongelijkheid verminderen" of
"het politieke debat en beleid vormgeven
door relevant onderzoek"), waardoor ze
hun aandacht op diverse thema's kunnen
richten en gemakkelijker voorstellen kunnen formuleren die verschillende beleidsdomein overschrijden. Daarbij moeten we
één belangrijke kanttekening maken. Hoewel denktanks geen leden hebben die hun
inhoudelijke vrijheid aan banden kunnen
leggen, kan de financiële afhankelijkheid
van bepaalde sponsors uiteraard wel een
belangrijke rol spelen. De mate waarin
een denktank zijn inkomstenbronnen diversifieert, en die potentiële afhankelijkheid minimaliseert of beperkt tot thematische sturing, is evenwel vaak moeilijk in
te schatten.
Ook wat betreft onderwekscapaciteit
zijn onze resultaten niet eenduidig. Enerzijds vormt de focus op onderzoek een van
de belangrijkste onderscheidende kenmerken van denktanks. Uit onze studie bleek
dat ze een "reputatie voor intellectuele
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kwa lit e it en geloofwa ardigheid " absoluut

digheid. Zo niet dreigen somm ige denk-

cruciaal vinde n , e n dat veel belangrijker

tanks dichter op te sc hui ven in de richting

vinden dan regelmatige to ega ng tot bele id -

va n belangengroepen e n opini emake rs e n

smakers of z ichtbaarhe id in de media (in

ook op die manier gepercipieerd te wor-

lijn met vorig onderzoek, z ie ond er meer ' t

den door beleidsmakers.

Hart en Vromen (2008)). Anderzijds word t
die a mbitie niet steeds weerspiegeld in de
financiële midd e len en s tafcapacite it. Zo
hebben veel denktanks ee n zeer b eperkt
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Parlementarisering als
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Een verklaring voor voorafgaande parlementaire consultatie
bij militaire operaties
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De traditionele dominantie van de uitvoe-

ken bij dergelijke beslissingen. We reiken

rende macht over het buitenlandse beleid

daarbij een nieuw theoretisch kader aan

wordt in toenemende mate in vraag ge-

om gevallen van parlementarisering van

steld. In verscheidene westerse democra -

het buitenlands en veiligheidsbeleid te

tieën wordt immers een groeiende parle-

verklaren.

mentaire betrokkenheid

waargenomen,

In deze publicatie bestuderen we de

in het bijzonder in beslissingen omtrent

Belgische regeringsbeslissingen om deel

deelname aan buitenlandse militaire ope-

te nemen aan de militaire interventies in

raties. Dat is opvallend, aangezien de be-

Libië (2011) en Irak (2014). Hoewel die

slissing tot oorlogsvoering lange tijd als

beslissingen grondwettelijk gezien een

het regeringsdomein bij uitstek werd be-

prerogatief van de regering zijn, werden

schouwd.

ze beide onderworpen aan voorafgaande

Ondanks een groeiende academische

goedkeuring door het parlement. Onze

.....

interesse voor het verklaren van die trend

analyse van beide besluitvormingspro-

u

tot 'parlementarisering', ligt de focus

cessen toont aan dat deze opmerkelijke

vooralsnog voornamelijk op de motivaties

geva llen van parlementarisering niet en-
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van het parlement zelf. De belangen en

kel voortkwamen uit een parlementair

de rol van de uitvoerende macht daarin

activisme, maar dat de belangen en stra-

blijven tot op heden onderbelicht. In dit

tegieën van de uitvoerende macht om le-

0

onderzoek argumenteren we dat naast het

gitimiteit en steun te verwerven evenzeer

0

parlement ook de regering vragende par-

een rol speelden en mogelijks zelfs door-
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tij kan zijn om het parlement te betrek-

slaggevend waren.
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Theoretisch kader

militaire interven ties in Libië in 2011 en
in Irak in 2014. In tegenstelling tot arti -

Gebaseerd op inz ichten uit rational clwice

kel 167 uit de Grondwet, dat een exclusief

institutionalism identificeren we een aantal

beslissingsrecht toekent aan de regering,

mogelijke voorkeuren en strategieën van de

werden beide beslissingen voorgelegd aan

wetgevende én de uitvoerend e macht om

het parlement. Het empirisch materiaal

het parlement te betrekken bij beslissingen

werd verza meld via een inhoudsanalyse

aangaande buitenlandse militaire opera-

van parlementaire debatten en interviews

ties. We verta len dat in twee hypothesen.

met

betrokken

parlemen tsleden , rege-

De eerste hypothese stelt dat parle-

ringsleden en kabinetsmedewerkers (da-

mentarisering voortkomt uit een parle-

taverzameling tu ssen mei 2015-juli 2017).

mentair ac tivisme (H 1) , gedreven door
het nastreven van invloed en zichtbaarheid. Dergelijke strategieën kunn en z ich

De interventie in Libië (2011)

uiten in de vorm van (l) inspra ak e isen in
onderhandelingen in ruil voor loyale sa -

De beslissing omtrent de militaire inter-

menwerking in andere b eleidsdomeinen ,

ventie in Libië werd voorgelegd aan het

(2) een legitimiteitsdisco urs gebru iken of

parlement in een con text van een onts lag-

(3) een juridische strijd aangaan.

ne mend e regering. Desondanks die par-

Met de tweede hypoth ese onderschei -

lementaire raadpleging vonden we geen

den we ons van de bestaande literatuur,

duidelijke indi caties van parlementaire in -

waarb ij we argumenteren dat parlementa -

vloed op het mandaat. Int egendeel, de in -

risering ook de uitkomst kan zijn van een

terviews ton en aa n dat de b etrokken parle-

proces dat gedreven wordt door de rege-

mentaire resolutie werd voorbereid op het

ring (H2). Die laatste is dan bekommerd

kabinet van de minister van Buitenlandse

om het gedeeltelijk afwenden van de ver-

Zaken, zonder substantiële aanpassingen

antwoord elijkh eid naar het parlement of

vanuit het parlement. Bovendien leidde

de instrumentalisering van parlementaire

de parlementaire consensus over de nood -

betrokkenheid a ls een hefboom voor di-

zakelijkh eid van een interv entie ertoe dat

plomatieke geloofwaardighe id. Mogelijke

de regerin g weinig weerstand ondervond

strategieën daartoe kunnen variëren van

in haar vraag tot goedkeuring. Wat betreft

regeringsinmenging in parlementaire pro-

de gro ndwettelijke argumenten voor con-

;:o

cedures tot het gebruik van een legitimi -

sultatie moet daarenboven genuanceerd

;:o

teitsd isco urs.

Analyse en bevindingen
We pasten het bovenstaand e kad er toe op
de beslissingen om deel te nemen aan de

worden dat volgens gro ndwetspecialisten
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Een nauwlettende analyse va n het
chronologische verloop van beslissingen

Niettegenstaa nd e

die

parlementaire

invloed nemen we evenwel opnieuw exe-

toont bovendien dat de daadwerkelijke be-

cutieve voorkeuren en strateg ieën waa r.

slissing tot interventie werd goedgekeurd

Ten eerste speelde risicoaversi e vanwege

op de ministerraad, alvorens het parle-

de ontslagnemend e regering een belang-

ment later die dag geconsulteerd werd .

rijke rol , in di e mate dat parlementaire

Het was dan ook geen toeval dat Belgische

consultati e een in strument was om de

gevechtsvliegtuigen zich al in het Libische

toekomstige meerderheid via parlemen-

luchtruim bevonden nog voor de eigen-

ta ire stemming te bind en aa n een loyale

lijke parlementaire stemming.

uitvoering van de operatie. Ten tweede
hielden opnieuw kabinetsmedewerkers de
pen van de resolutie vast. En ten derde

De interventie in Irak en Syrië

tekende zich eenzelfde patroon af waar-

(2014)

bij de gevechtsvliegtuigen al onderweg
waren naa r hun bestemming voordat de

De beslissing tot militaire interventie in

parlementaire stemming plaatsvond.

Ira k in september 2014 vond eveneens
plaats in een context van een ontslagnemend e regering, opnieuw met een parlementaire consultatie tot gevolg. Toch

Besluit

waren er een aantal verschillen met de
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context va n 2011. Ten eerste was er een

Onze studie toont aan dat de parlementa ri-

duid elijk perspectief op een nieuwe aan-

sering van buitenlands en veiligheidsbeleid

tredende regering. Dat zorgde ervoor dat

niet enkel tot sta nd komt va nuit het parle-

de tweedeling tussen meerd erheid en op-

ment. Executieve motivaties en strategieën

positie deels verwaterde, in di e mate dat

in kaart brengen is essentieel om tot een af-

de ontslag nemende regering er zich va n

doende verklaring te komen. De vaststelling

moest verzekeren dat de nieuwe meerd er-

dat beide Belgische regeringen al vooraf-

heid die beslissing loyaal zo u uitvoeren.

gaand aan de stemming quasi zeker waren

Ten tweede kon het parlement ditmaal

van een kamerbrede steun voor hun besl.is-

het mandaat substa ntieel wijzigen via

sing tot deelname aa n de interventies in Li-

zoge naa md e informele rondetafelgesprek-

bië en Irak is immers opmerkelijk. Niet en-

ken op initiatief van de regering, waa rbij

kel roept dat vragen op over de mate waa rin

overlegd werd met de partijleiders van de

een parlement , binnen een systeem dat ge-

huidige en toekomstige meerderheid, als-

kenmerkt wordt door een diepgewortelde

ook met de groene fracties die op de oppo-

partijdiscipline, in staat is om op te treden

N
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sitieba nken bleven . Die laa tsten slaagden

als effectief democratisch controleorgaan .

er sa men met de socialistische fracties in

Het roept eveneens vragen op over de wen-

0

om het ma nd aa t aan te passen inza ke het

selijkheid en effectiviteit van de roep tot het

zuJ

territorium , de aard van de in zet en een

doorbreken van het executieve prerogatief

beperking in de tijd.

in het buitenla nds en veiligheidsbeleid.
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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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Call tor special issue Polities of the Low Countries
The innovative character of local elections

Given its specific scale and scope, the local level is often used as a laboratory for innovative policy and for politica! reforms. In the Low Countries, multiple democratie innovations are being established and/or tested at the level which is closest to the citizen
(i.e. the right to vote for immigrants, citizen participation, ... ).
Th e recent local elections in Belgium, the Netherlands and Luxemburg offer a unique
opportunity to investigate the specific character of the local politica ! competition in its
broadest sense. As such, the special issue of Polities of the Low Countries focusses on
the innovative nature and pioneering role of local elect ions in Belgium, the Netherlands
and Luxemburg. Research topics that ca n be covered are: the changing nature of local
campaigning, representation and/or voting behavior of different socio-economie groups
and minorities at the local level, the participation of wamen in local elections, ...
The guest editors of the special issue, Johan Ackaert and Sofie Hennau (Hasselt University), are looking for scientists who are willing to contribute on th is theme. Preference
is given to contributions with a comparative approach, either between Belgium, th e
Netherlands and/or Luxemburg or between regions .
Bath scientific articles and a research note are being looked for. A scientific article consists of max. 10.000 words. A research note is nota full academie paper but a presentation of interesting data on local elections in the Low Cou ntries . lt seeks to explain and
contextua lize one aspect of loca l elections in the Low Countries by providing empirica!
material in a straightforward way. lt is preferable between 3.000 and 4.000 words .
Abstracts and questions concerning the specia l issue may be sent to Sofie Hennau (sofie. hennau@uhasselt.be).

Deadlines
15.01.2019

Abstract submission deadline

01.02.2019

Deadline feedback abstracts

15 .04. 201 9

Deadli ne to submit first version ma nuscript

25.09.2019

Deadline to submit full manuscript
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