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Het geslacht van de kandidaat
als heuristisch stemmotief
Een onderzoek naar het effect van politieke sofisticatie en
electorale context op gender-based stemgedrag
Sjifra de Leeuw 1

ABSTRACT
In this paper, 1 study gender-based voting behavior in the Belgian proportional electora l system. In particular, 1 investigate two possible ca uses tor why voters experience
the need to simplify their voting decision by using a gender-cue. First, in line with the
findings of previous studies, 1 find that voters with lower levels of politica! sophistication who are less able to collect and process politica! information, are consequently
more likely to use the sex of a candidate as a shortcut. However, the effect of politica!
sophistication on gender-based voting behavior is limited. Second, based on the literature, 1expect that the low information context of the second-order European elections
w ould cause both high and low information voters to become more reliant on gendercues to simplify their voting decision and by extent would cause the effect of politica!
sophistication on gender-based voting to diminish. Again st theoretica! expectations, 1
find that the effect of the electoral context is negligible.
KEYWORDS: gender-based voting, first- and second-order elections, politica! sophistication

The sex of a candidate as a heuristic cue.
The effect of politica[ sophistication and electoral context
on gender-based voting behavior.
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Het concept van de representatieve democratie omvat het id ee dat vertegenwoordi gers de belangen en meningen van hun kiezers op een zo acc uraat mogelijke manier
verdedigen in politieke besluitvorming (Mansbridge, 1999). Dit vereist dat kiezers
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in staat zijn hun belangen en voorkeuren op een adequate wijze te vertalen naar
een stem. Dat proces vraagt een zekere inspanning van de kiezer: niet enkel moet
hij of zij informatie verzamelen over de standpunten van de partijen, maar ook
over de kwaliteiten van de individuele kandidaten zelf. Toch beschikt niet iedere
kiezer over dezelfde hoeveelheid cognitieve middelen, of wat Luskin (1987, p. 860)
'politieke sofisticatie' noemt, om deze veelheid aan complexe informatie te verzamelen en te verwerken. Minder gesofisticeerde kiezers zijn bijgevolg meer geneigd
gebruik te maken van heuristieken om het stemproces te vereenvoudigen, zoals de
ideologie van een partij of de reputatie van de lijsttrekker. Met andere woorden , een
gebrek aan informatie zet aan tot het gebruik van dergelijke heuristieken.
Eerder onderzoek suggereert dat ook het geslacht van de kandidaat kan dienen
als een heuristiek (McElroy & Marsh, 2010, p. 824; Marien, Wauters, & Schouteden,
in publicatie). De achterliggende gedachte is dat kiezers descriptieve overeenkomsten tussen hen en de kandidaten, zoals het geslacht, veralgemenen naar substantieve of inhoudelijke overeenkomsten. Mansbridge (1999, p. 641) benadrukt dat
de aanwezigheid van dergelijke descriptieve gelijkenissen een proces van verticale communicatie tussen kiezers en vertegenwoordigers kan faciliteren, daar de
kandidaten beter in staat zijn om de belangen van hun kiezers in te schatten op
momenten dat zij deze niet kunnen consulteren. Op die manier kan een stem op
een kandidaat van hetzelfde geslacht voor de kiezer naast een makkelijke keuze,
een functionele keuze zijn. De term 'gender-based stemgedrag' wordt gebruikt om
te verwijzen naar de keuze van een kiezer om een stem uit te brengen op één of
meerdere kandidaten van hetzelfde geslacht (Pluizer & Zipp, 1996).
Naast het niveau van politieke sofisticatie van de individuele kiezer heeft de
electorale context een impact op het vermogen van kiezers om informatie te verzamelen. Reif en Schmitt (1980) maken onderscheid tussen verkiezingen waar
veel interesse voor is en waarover veel informatie beschikbaar is, ook wel 'eersterangs' verkiezingen genoemd, en verkiezingen die getekend worden door een
eerder beperkte hoeveelheid informatie, of 'tweederangs' verkiezingen . Meerdere
wetenschappelijke studies, waaronder die van Hobolt en Wittrock (2011, p. 39) en
van McDermott en Luskin (1998), tonen aan, dat de beperkte hoeveelheid beschikbare informatie in tweederangs verkiezingen kiezers aanmoedigt vaker gebruik
te maken van shortcuts. In lijn met die bevindingen kunnen we verwachten dat
dit ook opgaat voor gender-cues: kiezers zullen meer geneigd zijn een beroep te
doen op een gender-cue in tweederangs dan in eersterangs verkiezingen. Deze
neiging zou in tweederangs verkiezingen minder sterk afhankelijk zijn van het
niveau van politieke sofisticatie van de kiezer, daar de beperkte beschikbaarheid
van informatie in tweederangs verkiezingen een probleem is waarmee alle kiezers
geconfronteerd worden. Om die reden verwachten we dat het effect van politieke
sofisticatie op gender-based stemgedrag zwakker is in tweederangs verkiezingen
dan in eersterangs verkiezingen.
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In de Amerikaanse wetenschappelijke literatuur bestaat een traditie waarin de
rol van genderidentiteit in het formuleren van een stemkeuze onderzocht wordt (zie
o.a. Darcy & Schramm, 1977; McDermott & Luskin, 1998; Plutzer & Zipp, 1996; Rosentahl, 1995; Sanbonmatsu, 2002). De omvang van de literatuur omtrent genderbased stemgedrag in proportionele systemen is echter beperkt. Hoewel er in deze literatuur gesuggereerd werd (o.a. door Marien et al., in publicatie; McElroy & Marsh,
2010; Holli & Wass, 2010) dat de electorale context wellicht een rol speelde in de
prevalentie van gender-based stemgedrag, maakte het verschillende tijdstip van de
verkiezingen een structurele vergelijking tussen eerste- en tweederangs verkiezingen vrijwel onmogelijk. Om die reden beperkten eerdere onderzoeken zich vaak tot
de studie van individuele kenmerken van de kiezer (o.a. Holli & Wass, 2010; Erzeel
& Caluwaerts, 2015; McElroy & Marsh, 2010; Marien et al., in publicatie).
De studies die de rol van contextfactoren op het formuleren van een stemkeuze
bestuderen, maken geen directe vergelijking tussen eersterangs en tweederangs
verkiezingen (Giger, Holli, Lefkofridi, & Wass, 2014; Wauters, Weekers, & Maddens,
2010) . Deze studie zal trachten te achterhalen in welke mate de electorale context
de relatie tussen politieke sofisticatie en gender-based stemgedrag modereert. Op
die manier hoopt ze zowel bij te dragen aan het bredere debat omtrent heuristische stemmotieven als aan de beperkte literatuur over gender-based stemgedrag
in proportionele systemen. Om deze vragen te beantwoorden, wordt een beroep
gedaan op de data verzameld binnen het kader van de Belgische PartiRep Election
Study van 2014. Deze survey combineert achtergrondkenmerken van respondenten
met gedetailleerde informatie over hun stemgedrag in de eersterangs federale en de
tweederangs Europese verkiezingen van 2014.
Het eerste gedeelte van dit artikel geeft een overzicht van de literatuur omtrent
gender, politieke sofisticatie en eersterangs en tweederangs verkiezingen. Vervolgens wordt stilgestaan bij de methodologische keuzes nodig om een statistische
vergelijking tussen twee electorale contexten mogelijk te maken. In een derde luik
worden de resultaten besproken van zowel descriptieve als multivariate analyses.
Tot slot keert de conclusie terug naar de vraag of het niveau van politieke sofisticatie van de kiezer en het gebrek aan informatie binnen de context van tweederangs
verkiezingen invloed hebben op de neiging van de kiezer een gender-based stem
uit te brengen en of de electorale context het effect van politieke sofisticatie modereert.
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Verkiezingen zijn voor burgers een gelegenheid om hun politieke voorkeuren te
communiceren met het politieke systeem (Easton, 1965). Thomas Piketty (2000)
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beargumenteert dat een stem gestuurd wordt door twee cumulatieve motieven en
bijgevolg twee types informatie bevat. In eerste instantie is dat informatie over de
voorkeur van de kiezer voor een welbepaalde ideologie en zijn standpunten over
de belangrijkste beleidsthema's (Piketty, 2000, p. 169). De informatie die in dit
geval gecommuniceerd wordt, betreft de substantieve voorkeuren van de kiezer.
Daarnaast kunnen kiezers een kandidaat selecteren van wie zij menen dat hij of
zij in staat is op een adequate wijze hun belangen te verdedigen. De informatie
die nu gecommuniceerd wordt, betreft de meest geprefereerde kandidaat (Piketty,
2000, p. 169) .
In de electorale co ntext van consensusdemocratieën worden , onder andere door
het sluiten van compromissen, niet alle substantieve voorkeuren van de kiezers
vertaald naar beleid (Lijphart, 2012). Het resultaat is dat de verkiezingen burgers
vaak met een structureel gevoel van onvrede achterlaten (Rosanvallon, 2006). Om
die reden zullen sommige burgers het tweede type stem verkiezen door een stem
uit te brengen op een kandidaat die hun voorkeuren zo goed mogelijk communiceert (Mansbridge, 2003). Zo'n stem kan gebaseerd zijn op complexe informatie,
zoals de achtergrond, integriteit en beleidsvoorkeuren van een kandidaat, maar
ook op simpele heuristieken, zoals het geslacht van de kandidaat. In dat laatste
geval spreken we van gender-based of same-sex stemgedrag.
Deze bijdrage verkent twee mogelijke factoren die kiezers kunnen beperken
in hun mogelijkheid hun stem te baseren op complexe informatie, waardoor zij
zullen moeten steunen op heuristieken om hun stemkeuze te vergemakkelijke n.
In een eerste sectie wordt beargumenteerd dat kiezers met een beperkte individuele dispositie om informatie te verzamelen en verwerken (nl. een laag nivea u
van politieke sofisticatie hebben), eerder gebruik zullen maken van heuristisch e
informatie dan inhoudelijke informatie. In een tweede sectie wordt gesteld dat
niet enkel de individuele dispositie om informatie te verzamelen een rol speelt,
maar ook het aanbod van informatie. We verwachten dat de beperkte hoeveelheid informatie over individuele kandidaten in de context van tweederangs
verkiezingen meer kiezers zal aanzetten tot het gebruik van een gender-cue,
waardoor het contrast tussen hoger en lager gesofisticeerde kiezers aan gewicht
verliest.
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Er zijn veel manieren waarop kiezers het proces kunnen vereenvoudigen om te
komen tot een beslissing over hun stem. In dit opzicht vervult de partijlabel bijvoorbeeld een belangrijke functie in het selecteren van een partij (ook wel de
interpartijdimensie van stemkeuze genoemd) die het best aansluit bij de ideologische voorkeuren van de kiezer. In systemen waar naast het uitbrengen van een
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lijststem de mogelijkheid bestaat een voorkeurstem uit te brengen, zullen andere
heuristieken zwaarder doorwegen in het formuleren van een stemkeuze, zoals
de positie op de lijst of gewenste descriptieve eigenschappen van de kandidaat
(Katz, 2003). Door het gebruik van descriptieve heuristieken kan de kiezer naast
de communicatie over zijn of haar ideologische voorkeuren bijkomende informatie
communiceren over de gewenste eigenschappen van de vertegenwoordigers. Deze
keuze wordt doorgaans pas gemaakt na het selecteren van de partij, met andere
woorden : ze situeert zich in de intrapartijdimensie van stemkeuze. Wanneer het
gaat om het uitbrengen van een voorkeurstem, zal de stemkeuze dikwijls geformuleerd worden in functie van de identiteit van de kiezer, waarvan het geslacht
een aspect is. De achterliggende redenering is dat iemand met gelijkaardige eigenschappen beter in staat is de belangen in te schatten en te verdedigen, omdat hun
persoonlijke belangen samenvallen met de be langen van de kiezer (Mansbridge,
2003; Hardin, 2002) .
Op die manier krijgen kiezers de gelegenheid om extra informatie te communiceren over hun voorkeuren, zonder noodzakelijk extra informatie te verzamelen.
In de literatuur wordt doorgaans onderscheid gemaakt tussen kiezers die bewust
stemmen op een kandidaat van hetzelfde geslacht en kiezers die dat onbewust
doen. Eerder onderzoek (o.a. Dolan, 2008; Holli & Wass, 2010) stelt dat een bewuste keuze het gevolg is van een poging om de numerieke vertegenwoordiging
van de eigen groep in de politiek te versterken . Zij stellen dat deze motivatie hoofdzakelijk aanwezig is onder het vrouwelijk gedeelte van het electoraat, dat traditioneel ondervertegenwoordigd is in de politieke besluitvorming. Voor deze kiezers is
het uitbrengen van een gender-based stem het resultaat van de aanwezigheid van
informatie, eerder dan de afwezigheid ervan. Toch lijkt er in de eerdergenoemde
studies noch in het onderzoek van Erzeel en Caluwaerts (2015), empirische steun
te zijn voor deze verklaring. Andere onderzoeken, waaronder de studie van Marien et al. (in publicatie) en McElroy en Marsh (2010), daarentegen vertrekken
vanuit de veronderstelling dat het gebruik van deze heuristiek het gevolg is van
een onbewuste keuze. Hoewel er in deze onderzoeken indicaties aanwezig zijn dat
dit inderdaad het geval is, is een grondige toetsing van deze veronderstelling tot
dusver afwezig.
In Voter's Choice introduceert Gerald Pomper (1975) het idee dat kiezers hun sociale groepslidmaatschap gebruiken als cognitieve shortcut om hun stem te formuleren. Toch zal niet elk lidmaatschap zich daadwerkelijk vertalen naar een gevoel
van identiteit. Tajfel, Fraser, en Jaspars (1984) benadrukken dat aan drie voorwaarden voldaan moet zijn, wil groepslidmaatschap als bron van groepsidentiteit func tioneren: de zichtbaarheid van de overeenkomsten tussen de leden, een 'gedeeld
lot' en de persoonlijke identificatie van een individu met die groep.
Wat de zichtbaarheid van de overeenkomsten betreft, kan worden aangehaald
dat in de moderne samenleving de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen zich
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nog op meerdere manieren manifesteert , zoals in de vorm van arbeidsdeling. Daar
deze ongelijkheden nog niet volledig zijn vereffend , zal gendergelijkheid hoog
op de agenda blijven staan in de politiek (Plutzer & Zipp, 1996, p. 51). Deze concrete vertaling van genderongelijkheid is de perceptie van een gemeenschappelijk
lot. Daarom is er veel steun voor het idee dat geslacht een bron van identifica tie
vormt (o.a. Rosentahl, 1995, p. 600; Sanbonmatsu, 2002, p. 20; Erzeel & Caluwaerts, 2015). Bovendien toont het onderzoek van Paxton, Kunovich en Hughes
(2007 , p. 265) aan dat dit onderscheid in politieke zin zinvol is, omdat vrouwen
niet enkel op inhoudelijk vlak van mannen verschillen maar ook in termen van
participatie. Om die red en stelt Sanbonmatsu (2002) dat wanneer er geen andere
informati e beschikbaar is, kiezers a utomatisch zullen terugvallen op hun default
gendervoorkeur, ofwel baseline gendervoorkeur. In veel gevallen zal die voorkeur
uitgaan naar een kandidaat van h etzelfde geslacht. Toch hoeft dat niet zo te zijn.
Daar er zowel in de politiek als bij de kiezer een duid elijke voorkeur bestaat voor
mannelijke kandidaten, zal deze baseline gendervoorkeur dikwijls uitvallen in het
voordeel van mannelijke vertegenwoordigers. Met andere woorden, in tegenstel ling tot gender-based stemgedrag valt het geslacht van de kandidaat als cognitieve shortcut niet noodza kelijk samen met het geslacht van de kiezer. Het is voor
kiezers niet moeilijk deze intentie uit te drukken in een stem, aa ngez ien kiezers
het geslacht van een kandidaat dikwijls makkelijk kunnen afleid en van de voornaam, di e zichtbaar is op het stembiljet. Het resultaat is dat gender-based stemgedrag alom aanwezig is en partijaffiliati e overstijgt (Plutzer & Zipp , 1996; Darcy &
Schramm , 1977).
De definitie van het co ncept 'base line gendervoorkeur' geeft al aan, dat de nood
om op iemand van hetze lfde geslacht te stemmen afhankelijk is van de hoeveelheid informatie waarover de kiezer beschikt. Luskin (1990 , p. 331) stelt dat politieke sofisticatie, of de individuele dispositie om politieke informatie te verzamelen
en te verwerken, afhankelijk is van drie factoren: de hoeveelheid informatie waaraan ki ezers worden blootgesteld, hun cognitieve capaciteit om de informatie te
begrijpen en hun motivati e om de informatie te verzamelen .
Hoewel descriptieve overeenkomsten een indicatie zijn van de aanwezigheid
van gemeenschappelijke belangen, biedt het geen garantie dat de kandidaat di e
belangen daadwerkelijk zal verdedigen (Young, 1997, p. 354). In de context van
verkiezingen heeft het niveau van politieke sofisticatie een directe impact op de
mogelijkheid van kiezers om duidelijk onderscheid te maken tussen verschillende
kandidaten. Ki ezers di e beschikken over een hoger niveau van politieke sofisticatie, zullen hun stem om die reden van andere factoren laten afhangen .
Fearo n (in Przeworski, Stokes, & Manin , 1999, p. 68) arti culeert drie eigenschappen van kandidaten die doorslaggevend zijn voor het formuleren van een
stemkeuze. De kiezer zal zich in de eerste plaats richten op substantieve aspecten
en kijken of de inhoudelijke standpunten van de kandidaa t corresponderen met de
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persoonlijke voorkeuren van de kiezer. Ten tweede za l de kandidaat geëvalueerd
worden op grond van zijn of haar integriteit en de capaciteit om zijn beloftes na
te komen. Dit laatste aspect is onder andere afhankelijk van de machtspositie die
een kandidaat heeft binnen de partij en binnen het politieke systeem. Zeker in de
co ntext van een concentrisch georganiseerde politiek, waarbij het zwaartepunt van
de macht geconcentreerd is in de regering, is het belangrijk om rekening te houden
met de capaciteit die een kandidaat heeft om de besluitvorming binnen de regering
te beïnvloeden (Habermas, 1996) .
Petty en Wegener (1998) stellen dat niet elke kiezer in staat is het hierboven
beschreven proces volledig te doorlopen . Zij suggereren dat minder gesofisticeerde
kiezers in dit proces zich vaak beperken tot het verzamelen van informatie over de
descriptieve eigenschappen van de kandidaat. Meer gesofisticeerde kiezers daarentegen z ullen wel in staat zijn om deze meer gedetailleerde informatie te verwerken
en zullen een completer proces doorlopen . De resultaten van eerder onderzoek
(o .a. Sniderman, Brody, & Tetlock, 1991; Lupia, 1994) ondersteunen de gedachte dat lager gesofisticeerde kiezers vaker gebruik maken van heuristieken in het
formuleren van hun stemkeuze. Omgekeerd kan gesteld worden dat voor ki ezers
die in staat zijn om deze complexe informatie te verzamelen en te verwerken de
baseline gendervoorkeur een minder doorslaggevende rol heeft in het formuleren
va n hun stem. Op basis van de literatuur evenals de resultaten van eerdere onderzoeken die zich hebben toegelegd op gender-based stemgedrag, kunnen we de
volgende verwachting formuleren:

Hypothese 1: Hoe lager hel niveau van politieke sofisticatie van de kiezer, hoe
groter de kans om op een kandidaat van hetzelfde geslacht te stemmen.

2.2.

Gender-based stemgedrag in eerste- en tweederangs verkiezingen

Hoewel de omvang van de lit eratuur omtrent gender-based stemgedrag en zijn
relatie tot politieke sofisticatie in proportionele systemen zeer beperkt is, is er een
handvol studies waarin dit onderwerp aan bod komt. Deze studies namen elk een
an dere electorale context als uitgangspunt en leverden op het vlak van de invloed
van politieke sofisticatie op gender-based stemgedrag tegenstrijdige resultaten op.
In een analyse van de Be lgische gewestelijke verkiezingen van 2009 concluderen
Erzeel en Caluwaerts (2015, p. 279) dat de kans om enkel op mannelijke kandida te n te stemmen afneemt, naarmate de kiezer over een hoger niveau van politieke
sofisticatie beschikt. Mari en el al. (in publicatie) vinden in hun analyse van de
Belgische lokale verkiezingen van 2012 dat mind er gesofisticeerde kiezers een
gro tere kans hebben om op een kandidaat van hetzelfde geslacht te stemmen.
De resu lt aten van een analyse in de context van de Finse verkiezingen van 2007
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en de Ierse algemene verkiezingen van 2002 ondersteunen dat idee niet. Deze tegenstrijdige bevindingen lijken steun te bieden voor de suggestie die Luskin deed
in Explaining politica[ sophistication (1990, p. 133), namelijk dat het effect van
politieke sofisticatie niet enkel afhangt van kiezers, maar ook van de electorale
context.
Giger, Holli, Lefkofridi en Wass (2014) onderzochten welke kenmerken van de
electorale context invloed hebben op gender-based stemgedrag. Zij concluderen
dat de grootte van de kieskring, de proportie vrouwelijke kandidaten op de lijst
en het aantal vrouwelijke vertegenwoordigers vrouwen aanmoedigen om op vrouwelijke kandidaten te stemmen, terwijl de intensiteit van de competitie tussen
partijen geen rol lijkt te spelen. In de Belgische context benadrukken ook Wauters,
Weekers en Maddens (2010) de rol van contextfactoren, zoals de grootte van de
kieskring, op stemgedrag.
Wat ontbreekt in deze en andere studies is de hoeveelheid beschikbare informatie over de verkiezingen en haar kandidaten. Bovendien werd enkel aandacht
besteed aan de contextuele factoren binnen een verkiezing en werden verschillen
tussen verkiezingen tot dusver niet onderzocht. Deze sectie maakt onderscheid
tussen zogenoemde eersterangs verkiezingen, waarin veel informatie beschikbaar
is, en tweederangs verkiezingen, die gekenmerkt worden door een beperkte beschikbaarheid van informatie (Reif & Schmitt, 1980) .
Reif en Schmitt (1980) maakten als eerste onderscheid tussen eerste- en
tweederangs verkiezingen . Hun studie bevestigt dat de mate waarin kiezers geïnformeerd en geïnteresseerd zijn in politiek, afhangt van de verkiezing. Ze
concluderen dat eersterangs verkiezingen op drie punten verschillen van tweederangs verkiezingen. Ten eerste worden eersterangs verkiezingen gekenmerkt
door het feit dat de kiezer meent dat er veel op het spel staat. Het gaat vaak
om verkiezingen van institutionele organen die een grote e n directe invloed uit
kunnen oefenen op het dagelijkse leven. Dit vertaalt zich onder meer naar een
hogere opkomst dan wel een lager percentage van ongeldige ste mbiljetten (Reif
& Schmitt, 1980, p. 9) . Een tweede factor is de 'institutionele en procedurele dimensie ' waarbinnen de verkiezingen plaatsvinden. Kiezers zijn minder geneigd
interesse te tonen in tweederangs verkiezingen wanneer die minder gelijken
op eersterangs verkiezingen (Reif & Schmitt, 1980, p. 13). Deze dimensie bemoeilijkt de veralgemening van bevindingen in een verkiezing naar een andere
electorale context. Ten slotte zijn e r verkiezingsspecifieke kenmerken, die gerelateerd zijn aan het soort onderwerpen dat besproken wordt (Reif & Schmitt,
1980, p. 10).
Het spel tussen vraag naar informatie en aanbod van informatie door onder
andere de media, maakt dat het gebrek aan interesse nog verder aangewakkerd
wordt door een lage hoeveelhe id beschikbare informatie. Bijgevolg wordt de stemkeuze in tweederangs verkiezingen dikwijls bepaald door de breuklijnen die door-
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slaggevend zijn in eersterangs verkiezingen (Norris, 1997, p. 112). Er zijn veel
empirische studies die impliceren dat de beperkte hoeveelheid informatie in de
context van tweederangs verkiezingen maakt dat kiezers op zoek gaan naar heuristieken om hun keuze te vergemakkelijken (zie o.a. Kelbel , Van Ingelgom, & Verhaegen, 2016; McDermott & Luskin, 1998; Hix & Marsh, 2007). Het onderzoek van
McDermott en Luskin (1988) toont aan dat dit ook het geval is voor het gebruik
van een gender-cue. In lijn met deze bevindingen wordt de volgende hypothese
geformuleerd:

Hypothese 2: Gender-based stemgedrag komt vaker voor in tweederangs verkiezingen dan in eersterangs verkiezingen.
Clark (2014) stelt dat er nog een tweede gevolg verbonden is aan het tweederangs
dan wel eersterangs karakter van verkiezingen. Hij toont aan dat de verschillen tussen kiezers in hun kennis over politiek minder groot zijn wanneer het over tweederangs verkiezingen gaat dan wanneer het over eersterangs verkiezingen gaat. Dat
is ook niet verwonderlijk, daar alle kiezers min of meer in dezelfde mate geconfronteerd worden met een gebrek aan informatie. Ook deze mogelijke invloed van
de electorale context zal onderzocht worden.

Hypothese 3: Het effect van politieke sofisticatie op de kans om op een kandidaat
van hetzelfde geslacht te stemmen is groter in eersterangs verkiezingen dan in
tweederangs verkiezingen.

2.3.

Gender-based stemgedrag in proportionele systemen:
de Belgische casus

In hun onderzoek in de Amerikaanse context concluderen Plutzer en Zipp (1996)
dat het belang dat kiezers hechten aan het geslacht van een kandidaat vergelijkbaar
is met het belang dat zij hechten aan hun partijaffiliatie. Een belangrijke nuancering is dat deze observatie is gedaan in een meerderheidssysteem, in dit specifieke
geval verkiezingen waarin twee kandidaten, één mannelijke en één vrouwelijke
kandidaat, ieder met een andere partijaffiliatie het tegen elkaar opnamen. Een bijkomend kenmerk van dergelijke systemen is dat er veel aandacht wordt besteed
aan de eigenschappen van de individuele kandidaten en eigenschappen van de
partij dikwijls naar de achtergrond verdwijnen. Ze worden daarom candidate-centred systemen genoemd (De Winter, l 988).
Zoals aangehaald, zijn de bevindingen van het beperkte onderzoek uitgevoerd
in de context van proportionele systemen minder eenduidig. Dikwijls lijkt er geen
sluitend bewijs te zijn, dat het geslacht van de kandidaat een dominante heuris-
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ti ek is in het formuleren van een stemkeuze (Holli & Wass, 2011). Dit is ook niet
verwonderlijk, daar proporti nele systemen , in tegenstelling tot meerderheidssystemen, doorgaans gekwalificeerd kunnen worden als party-centred systemen (De
Winter, 2015). De aanwezigheid van een zekere mate van partijdiscipline maakt
dat politieke partijen dominante actoren zijn (Dalton, Farrell, & McAllister, 2013).
In landen met een geslotenlijstsysteem vertaalt deze dominante rol van partijen
zich naar de onmogelijkheid voor de kiezer om invloed uit te oefenen op de samenstelling van een lij st. In dergelijke gevallen is het onwaarschijnlijk dat descriptieve heuristieken van de individuele kandidaten een belangrijke rol spelen in het
formuleren van een stemkeuze.
Dit laatste gaat niet op voor het Belgische meervoudig preferentiële stelsel, waar
kiezers door middel van het uitbrengen van één of meerdere voorkeurstemmen
invloed kunnen uitoefenen op de volgorde van de lijst en de samenstelling van
de vertegenwoordiging. In tegenstelling tot systemen met gesloten lijsten kunnen
descriptieve eigenschappen van individuele kandidaten hier ee n doorslaggevende
rol spelen in de stemkeuze. Bovendien heeft het Belgische systeem een aantal eigenschappen die het bij uitstek geschikt maken voor de studie van gender-based
stemged rag. Ten eerste staat dit stelsel kiezers toe op meerdere kandidaten binnen een lij st te stemmen. Omdat z ij meerdere stemmen kunn en uitbrengen, zal
de noodzaak enkel uit strategische overwegingen te stemmen, zoa ls de kans dat
de kandidaat inderdaad verkozen wordt, reduceren. Ten tweede is er, dankzij de
aanwezigheid van genderquota, een gelijk aanbod van mann elijke en vrouwelijke
ka ndidaten en zi jn de eerste twee kandidaten op de lijst van een ander geslacht.
De mogelijke effecten van verschillen tussen lijsten in term en van het aanbod
van mannelijke en vrouwelijke ka ndidaten worden op die manier geminimaliseerd
(Marien et al., in publicatie). Ten derde vormen de Belgische verkiezingen van
2014 een uitgelezen kans om de rol van de electorale context te bestuderen, daar
de eersterangs federale verkiezingen op dezelfde dag plaatsvonden als de tweederangs Euro pese verkiezingen. Samengevat is de Belgische context een most-likely
case voor gender-based stemgedrag.
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Deze studie maakt gebruik van de data verzameld in de eerste en tweede golf van
de PartiRep Election Study 2014. De eerste golf bestond uit een gedetailleerde faceto-face survey. Respond enten werden random geselecteerd uit het Belgische rijksregister. Er werd zowel gepeild naar achtergrondkenmerken van de respondenten
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als naar gedetailleerde informatie over hun politieke attitudes. Deze survey werd
afgenomen tussen 20 maart en 17 mei, vlak voor 25 mei 2014, de dag waarop de
federal e, regionale en Europese verkiezingen plaatsvonden. Dit proces resulteerde
in een steekproef van 2019 respondenten met een responsgraad van 45 procent.
Aan het eind van het interview werd de respondenten een kopie van een stembi lj et
meegegeven, ook wel mock-ballot genoemd. Vervolgens werd gevraagd deze bij te
houden en kort na het uitbrengen van hun stem in te vullen.
De tweede golf bestond uit een Computer Assisted Telephone Interview. Aan
de respondenten werd gevraagd om te rapporteren wat zij op de mock-ballot
hadden aangeduid. Wat de voorkeurstemmen betreft, werd in de mogelijkheid
voorzien om in plaats van de namen van de kandidaten de corresponderende
nummers te rapporteren, om de kans op inaccurate rapportering zo veel mogelijk te minimaliseren. 85 procent van de respondenten die deelnamen in de
eerste golf, nam ook deel in de tweede golf, wat resulteerde in een steekproef
van 1532 respondenten. Daarnaast werd voor het operationaliseren van genderbased stemgedrag gebruik gemaakt van informatie beschikbaar op overheidswebsites om de 981 unieke kandidaten te coderen op basis van hun geslacht en
positie op de lijst. 2

3.2.

Methodologie

Deze studie focust op het gebruik van voorkeurstemmen. De afhankelijke variabele 'stemgedrag' bevat enkel respondenten die één of meerdere voorkeurstemmen hebben uitgebracht. De kiezers die niet hebben gestemd, niet deelnamen aan
de tweede golf van de survey dan wel een lijststem hadden uitgebracht, werden
niet opgenomen in de analyse. We onderscheiden drie typen stemgedrag: kiezers
die enkel op één of meerdere kandidaten van hetzelfde geslacht hebben gestemd
(same-sex stem), kiezers die enkel op één of meerdere kandidaten van het andere
geslacht hebben gestemd (cross-sex stem) en kiezers die een stem hebben uitgebracht op kandidaten van beide geslachten (mixed stem).
Deze studie heeft zowel aandacht voor de invloed van kenmerken van individuele kiezers als voor de electorale context op gender-based stemgedrag. De
initiële datastructuur (tabel 1) stond echter niet toe om de electorale context als
onafhankelijke variabele in de ana lyse op te nemen, omdat dat twee afhankelijke variabelen zou vereisen, namelijk stemgedrag in de federale verkiezingen en
stemgedrag in de Europese verkiezingen . Om het effect van de electorale context
te kunnen evalueren, zal gebruik gemaakt worden van een stacked (gestapelde)
datamatrix waarin het stemgedrag in beide verkiezingen genest is in de respondenten (tabel 2).
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TABEL 1.

Structuur originele datamatrix.

Respondent Stemgem;~ federale yerki~i •ngen
2
3

TABEL 2.

same-sex
cross-sex
mixed

3
3
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Geslacht

cross-sex
same-sex
mixed

man
vrouw
vrouw

Leeftijd

Links-rechts
positi~

40
22
20

8

Leeftijd

Links-rechts
positie

3
2

Structuur stacked datamatrix.

Respondent Verkie~.ngen

2
2

Stemgedrag Europese verkiezingen

federaal
Europees
federaal
Europees
federaal
Europees

Stemgedrag
same-sex
cross-sex
cross-sex
same-sex
mixed
mixed

r't

Geslacht
man
man
vrouw
vrouw
vrouw
vrouw

40
40
22
22
20
20

3
3

8
8
2
2

Dit levert een bijkomende moeilijkheid op, daar de verdubbeling van de respondenten in de dataset maakt dat de standaardfout onderschat za l worden. Een cluster-robuuste methode corrigeert voor die onderschatting door de standaardfout te
berekenen op basis van de variabiliteit tussen respondenten, daarbij controlerend
voor de correlatie binnen respondenten.
Vertrekkend van het idee dat het geslacht van een kandidaat kan dienen als een
heuristiek om de keuze te vereenvoudigen, werd de verwachting geformuleerd dat
lager politiek gesofisticeerde kiezers frequenter gebruik zu ll en maken van deze cue
dan hoger gesofisticeerde kiezers (hypothese 1) . Een van de centrale onafhankelijke variabelen 3 in de komende ana lyses is dan ook politieke sofisticatie. Politieke
sofisticatie is een complex concept dat volgens Luskin (1990) zowel een motivationele als een cognitieve component omvat. De motivationele component werd
gemeten aan de hand van de variabele politieke interesse, 4 terwijl het cognitieve
aspect werd geoperationaliseerd aan de hand van opleiding 5 en politieke kennis. 6
Ook werd verwacht dat de beperkte hoeveelheid beschikbare informatie in de
tweederangs Europese verkiezingen meer mensen zal aansporen om gebruik te maken van een gender-cue (hypothese 2) en bijgevolg het contrast tussen hoog en laag
gesofisticeerde kiezers zou verzwakken (hypothese 3). De electorale context wordt
als tweede centrale variabele in de ana lyse opgenomen en bestaat uit een dichotome variabele met als categorieën Europese verkiezingen en federale verkiezingen.
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Daarnaast word t in de a nalyses gecontroleerd voor contextuele en individu ele
as pecten . Eerder o nderzoek toont aa n dat de grootte van de kieskringen invloed
heeft op gender-based stemgedrag (Giger, Holli, Lefkofridi , & Wass, 2014) . Daar
het Waals en het Vlaams Gewest verschillen in term en van gemiddeld e kieskri nggrootte tonen , wordt gecontroleerd voor de regio. Om er zeker van te zijn dat de
bevindingen niet verkl aa rd kunnen worden door de sa menstelling van de lij st,
wordt er ook re kening mee gehouden of de respondent een stem uitbracht op de
lij sttrekker en zo ja, of dat het geva l was in één of beide verkiezingen . Een derde
aspect dat wordt opgenomen, is het aa ntal stemmen dat de respondent heeft uitgebracht. Dat is noodza kelijk, o mdat respondenten in de catego rie mixed stem ,
in tegenstellin g tot res pondent en in de categorieën same-sex en cross-sex stem ,
noodzakelijk meerdere stemm en hebben uitgebracht. Bovendi en wijzen de studies
van onder and eren Do la n (2008) en Ma rien et al. (in publica ti e) uit , da t ook de
ideol ogische positie va n de res pondent een rol speelt in het fo rmuleren van een
stemkeuze. Om die reden wordt links- rechts zelf positi onering als control evariabe le
in de ana lyse opgenomen . In de laatste plaats wordt geco nt roleerd voo r leeftij d en
geslacht (McElroy & Marsh, 2010; Holli & Wass, 2010).
Daar de afhankelijke va ri a bele ca tegorisch van aa rd is en meerdere categori eën
bevat, is geopteerd voo r een cluster-robuuste multin omiale logistische regressieanalyse. Concreet wordt het volgende model getest:

Po; + P1; electora le context + P2; politi eke interesse + Pi; po li P4i opl eiding + Ps; positie kandid aa t + P aanta l stemmen +
Ps; leeftijd + P9i ges lac ht + P10; links-rechtspositie + P11; politi eke

In (rr; /rrmixed) =

tieke kennis +

6;

P7i regio +
interesse x electora le co ntext

4.

Resultaten

De presenta ti e van de result aten bestaat uit twee delen . Ten ee rste wordt gekeken of de verwachtingen die aa n de hand van de literatuur geformuleerd werd en,
correspond eren met de bevi ndingen va n de biva riate analyses. In eerste insta nti e
wordt gekeken of het nivea u van politieke sofi sticati e bij kiezers di e een stem hebben ui tgebracht op iemand va n hetzelfde ges lac ht , inderdaad lager is da n kiezers
d ie een mixed of cross-sex stem hebben uitgebrac ht. Vervolgens wordt onderzoc ht
of gender-based stemgedrag vaker voorkomt in de context va n de tweederangs Europese verkiezinge n dan in de eerste rangs federale ve rkiezingen. Verd er worden de
res ultaten van de clu ster-ro buust e multinomi ale logisti sche regress iea nalyse gepresenteerd. Om een co rrecte interpretati e van de regress iecoëffi ciënten te verzekeren,
worden ook bijkom ende ma rginaa l-effectanalyses gera pporteerd .
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4.1.

Descriptieve analyse

In deze ana lyses verkennen we op welke manier een gebrek aan informatie een rol
speelt in het uitbrengen van een gender-based voorkeurstem. Van de 1532 respondenten die deelnamen aan de tweede golf van de survey, brachten in de federale
verkiezingen 628 (40 ,9 procent) respondenten één of meerdere voorkeurstemmen
uit, tegenover 571 (37,3 procent) in de Europese verkiezingen.

4.1.1.

Politieke sofisticatie en gender-based stemgedrag

Op basis van de literatuur werd de verwachting geformuleerd, dat minder gesofisticeerde kiezers vaker gebruik maken van een gender-c ue (hypothese 1). Die
redenering is tweeledig: ze veronderstelt ten eerste dat minder gesofisticeerden
vaker gebruik maken van voting-cues dan meer gesofisticeerde kiezers en ten
tweede dat een gender-cue inderdaad een manier is om de stemkeuze te vergemakkelijken.

TABEL 3.

Politieke sofisticatie en gender-based stemgedrag in de federale verkiezingen.

Politieke interesse

F[2,628) = 16,35***
Opleidingsniveau

F[2,628) = 0, 72ns
Politieke kennis

F[2,628) = 5,84**

Same-sex
Mixed
Cross-sex
Same-sex
Mixed
Cross-sex
Same-sex
Mixed
Cross-sex

Gemiddelde

Std. Dev.

5,65
6,34
4,89
3,18
3,11
3,08
2,51
2,78
2,26

2,39
2,48
2,53
0,90
0,87
0,90
1,49
1,48
1,48

mixed, cross-sex
same-, cross-sex
mixed, same-sex

cross-sex
mixed

Bron: PARTIREP Survey 2014. Noot: ••• p ~ 0,001 •• p ~ 0,01. De laatste kolom toont de resultaten van
een post-hocanalyse met Bonferroni-correctie voor ongelijke varianties.
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In de academische literatuur bestaat brede steun voor het id ee dat minder gesofisticeerde kiezers vaker gebruik maken van een voting-cue. Het uitbrengen van een
lij ststem wordt dikwijls gezien als de meest vooraanstaande voting-cue, omdat de
kiezer zich in zijn keuze kan baseren op heuristieken , zoals de ideologie en reputatie van de partij. Dat gaat ook op in de Belgische federale en Europese verkiezingen
van 2014: kiezers die een voorkeurstem uitbrachten, hebben gemiddeld significant
meer interesse in de politiek (t[ 1350] = -2,74, p = 0,01), een hoger opleidingsni-
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vea u (1[1351]

=

-2,81, p

=

0,01) en meer politieke kennis (1[1351]

=

-5,80, p

0,01) dan kiezers die op de lijst stemden. Dat is een eerste indicatie dat het gebruik
van heuristieken ind erdaad geassocieerd kan worden met lagere niveaus van politieke sofisticatie.
Uit de cue-votingliteratuur werd bovendien afgeleid, dat het geslacht van een
kandidaat als een heuristiek kan dienen om de keuze voor een kandid aat te vereenvoud igen. Deze tweede stap in de redenering testen we aan de hand van de
resultaten van de federale verkiezingen. Uit tabel 3 blijkt dat kiezers die op één of
meerd ere kand idaten van hetzelfde geslacht hebben gestemd, gem iddeld significant minder geïnteresseerd zijn in politiek (M = 5,65, SD = 2,39) dan kiezers die
op kandidaten van beide geslachten hebben gestemd (M = 6,34, SD = 2,48). Anders dan verwacht, hebben kiezers die enkel hebben gestemd op één of meerdere
kandidaten van het and ere geslacht gemidd eld het laagste niveau van politieke interesse (M = 4,89, SD = 2,53). Deze observatie suggereert dat het gebruik van een
gender-cue niet no odzakelijk gereserveerd is voor de laagst gesofisticeerde kiezers.
Vergelijkbare concl usi es kunnen worden getrokken voor po litieke kennis (F[2 ,628]
= 5,84; p = 0,01). Wat het op leidingsniveau betreft, kunnen er geen significante
verschillen worden geobserveerd (F[2,628] = 0,72; p = 0,99) .

4.1 .2.

De inuloed van de electorale context

Niet enkel de ca pacit ei t van kiezers om informati e te verzamelen is doorslaggevend voor de hoeveelheid informatie waarover zi j uiteindelijk beschikken. Naast
po litieke sofisticatie spee lt het aa nbod van informati e een rol. Op basis van het
co nceptuele kader geformul eerd door Reif en Schmitt (1980) werd onderscheid
gemaakt tussen twee types verkiezingen : eersterangs verkiezingen, waar de media
doorgaans veel aandach t aan besteden, en tweedera ngs verkiezingen, waarover
m in der informatie beschikbaar is.
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Stemgedrag in de federale en Europese verkiezingen _
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Om die reden verwachtten we dat kiezers in het formuleren van hun stemkeuze in
de Europese verkiezingen zich meer baseren op het geslacht van de kandidaat (hypothese 2) . Op het eerste gezicht lijkt figuur 1 die verwachting te ondersteunen: in
de federale verkiezingen bracht 40,0 procent van de kiezers een stem uit op iemand
van hetzelfde geslacht, vergeleken met 41,3 procent in de Europese verkiezingen.
Door de semi-experimentele natuur van de data (dezelfde respondenten werden
blootgesteld aan twee verkiezingen) werd de significantie van dat verschil geëvalueerd door middel van een McNemar-test. Die test wees uit dat het verschil tussen
de twee verkiezingen niet significant was (Chi 2 = 0,17, p = 0,67). Die resultaten
bieden dus geen steun voor hypothese 2.
Een tweede mogelijke gevolg van het tweederangse karakter van de Europese
verkiezingen zou zijn, dat het contrast tussen hoger en lager gesofisticeerde kiezers
zou afnemen, omdat alle kiezers geconfronteerd worden met een beperkte hoeveelheid informatie (hypothese 3). Om een eerste indicatie te krijgen van de aanwezigheid van een mogelijk interactie-effect, werden de ANOVA en de corresponderende
post-hocanalyses gepresenteerd in tabel 3, herhaald voor de Europese verkiezingen. De analyses leveren slechts beperkte steun op voor deze hypothese. Enerzijds
is het duidelijk dat, in lijn met de verwachtingen, het verschil tussen de drie types
stemgedrag in termen van politieke interesse minder groot is in de Europese verkiezingen (F[2,571] = 8,77) dan in de federale verkiezingen (F[2,628] = 16,35),
anderzijds lijkt het omgekeerde het geval te zijn voor politieke kennis, waarbij de
verschillen juist groter zijn in de Europese verkiezingen (F[2,571] = 9,01) dan in
de federale verkiezingen (F[2,628] = 5,84).
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Multivariate analyse

Na de presentatie van de bivariate analyses gaan we de invloed van politieke sofisticatie en de electorale context op gender-based stemgedrag na in een multivariate
analyse. 7 Tabel 4 toont de resultaten van een cluster-robuuste multinomiale logistische regressieanalyse. 8
Voorgaande onderzoeken over gender-based stemgedrag (o.a. Marien et al., in publicatie; Holli & Wass, 2010) argumenteerden dat politieke sofisticatie een mogelijke
belangrijke determinant was. Toch blijkt uit een preliminaire analyse dat de unieke
contributie van de verschillende dimensies van politieke sofisticatie zeer beperkt is.
Model 1 in tabel 4 toont dat een model waarin de drie dimensies zijn opgenomen,
ongeveer 26, 10 procent meer van de variabiliteit in de data kan verklaren dan een
model dat enkel het intercept bevat. 9 Dat is slechts 0,43 procent meer dan een model
waarin de drie indicatoren niet zijn opgenomen. De bijdrage van politieke sofisticatie
is dus zeer beperkt. Ten tweede toont tabel 4 dat enkel de motivationele component
van politieke sofisticatie de kans op het uitbrengen van een gender-based stem signi-
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fican t doet afnemen (P = -0, 12, p = 0,04). Bij die bevinding moet echter een kanttekening worden geplaatst, omdat de significanti e van de parameters in een logistische
regressie altijd geëvalu eerd wordt in functie van het verschil met de referentiecategorie, in di t geval mixed stem. De parameters zeggen iets over de kans om een bepaald
soort stem uit te brengen, in vergelijking met de kans een mixed stem uit te brengen.
TABEL 4.

Cluster-robuuste multinomiale logistische regressieanalyse van stemgedrag
Model 1

Verkiezing (ref. federaal)
Leeftijd
links-rechtspositie
Geslacht (ref., man)
Regio (rel. Vlaanderen)
Wallonië
Stem lijsttrekker (ref. geen)
Eén verkiezing
Beide verkiezingen
Aantal stemmen
Politieke interesse
Politieke kennis
Opleidingsniveàu (ref. geen)
Lager middelbaar
Hoger middelbaar
Hoger onderwijs
Politieke interesse x verkiezing
(ref. Europees)
Constante
Log pseudolikelihood
Pseudo R-squared

Model2

Same-sex

Cross-sex

Same-sex

Cross-Sex

0, 14(0, 19)ns
-0,00(0,01 )ns
-0,09(0,05)t
-0,54(0,23)*

0, 19(0,22)ns
0,01 (0,01 )ns
-0, 10(0,05)t
1, 32(0,23)***

-0, 14(0,54)ns
-0,00(0,01 )ns
-0,09(0,05)t
-0,54(0,23)*

-1,09(0,60)t
0,01 (0,01 )ns
-0, 10(0,05)t
1,34(0,24)***

-0, 19(0,23)ns

0,20(0,23)ns

-0, 19(0,23)ns

0,21 (0,23)ns

-0,26(0,43)ns
-0, 78(0,35)*
-0,24(0,09)**
-0, 11 (0,06)*
-0, 16(0, 10)ns

0,21 (0,43)ns
-0,36(0,37)ns
-0, 73(0,09)***
-0,09(0,05)ns
-0,06(0,09)ns

-0,26(0,4 3)ns
-0,80(0,35)*
-0,24(0,09)**
-0, 13(0,07)t
-0, 16(0, 10)ns

0,22(0,44)ns
-0,36(0,37)ns
-0,73(0,09)***
-0,20(0,08)**
-0,06(0,09)ns

-0,41 (0,82)ns
-0,55(0,82)ns
-0, 33(0,79)ns

-0,23(0,78)ns
-0,29(0,79)ns
-0,20(0, 78)ns

-0,41 (0,82)ns
-0,55(0,82)ns
-0,33(0,80)ns

-0,23(0,78)ns
-0,29(0, 79)ns
-0, 19(0,78)ns

0,04(0,08)ns

0,22(0,09)*

4,56(1,02)***

3,52(1,01 )***

4,42(1,02)***
n = 844
-629,32
26,10%

2,87(1,01 )**

n =844
-625,694
26,53%

Bron: PARTIREP Survey 2014
Noot: *** p <; 0,001 ** p <; 0,01 * p <; 0,05 t p <; 0, 10. Alle parameters werden berekend in functie van
de referentiecategorie 'mixed' stem. In de federale verkiezingen brachten 250 respondenten een somesex stem uit, 160 een mixed stem en 21 6 een cross-sex stem. In de Europese verkiezingen brachten 234
respondenten een some-sex stem uit, 133 een mixed stem en 198 een cross-sex stem . De res pondenten
werden gewogen om te corrigeren voor verschillen tussen de steekproef en de populatie in termen van
leeftijd, geslac ht, opleidi ngs niveau en het gewest.
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Om een beter inzicht te krijgen in de relatie tussen politieke sofisticatie en genderbased stemgedrag werden de logodds omgerekend naar kansen (figuur 2). Ook hier
li jkt een licht dalende trend aa nwezig te zijn, maar bovenal is same-sex stemgedrag
getekend door een opmerkelijke stabiliteit in vergelijking met de andere types stemgedrag, wat opnieuw aangeeft da t de invloed van politieke sofisticatie zeer beperkt is.
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FIGUUR 2 .

Het effect van politieke interesse op stemgedrag .
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Noot: de stippellijn duidt de grenzen aan van een betrouwbaarheidsinterval van 95 procent.
FIGUUR 3.

Marginaal effect politieke interesse op same-sex stemgedrag
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Hoewel de voorspelde kansen een redelijk goed beeld kunnen geven van het achterliggende patroon, wordt in de literatuur dikwijls geopteerd voor marginaal-effectanalyses om een accurate interpretatie van dit interactie-effect te verzekeren
(Wulff, 2015; Bowen & Wiersema, 2004). Een marginaal effect is de toename (of
afname) in de voorspelde kans voor een eenheidsverandering in één bepaalde on afhankelijke variabele, terwijl alle andere variabelen constant worden gehouden op
hun gemiddelde. 10 In tegenstelling tot de voorspelde kansen die berekend kunnen
worden aan de hand van de logit-analyse, zijn de marginale effecten non-lineair en
staan ze ons bijgevolg toe om te evalueren of een effect voor een groep toeneemt
dan wel afneemt in richting én in sterkte. Wanneer de sterkte van het effect niet
constant is, zal men in de visualisering van het marginale effect een curve aantreffen. Om te evalueren of het verschil tussen verschillende waarden inderdaad
significant was, werden er bijkomende contrastanalyses uitgevoerd . 11
Figuur 3 toont de marginale kans op iemand van hetzelfde geslacht te stemmen
voor elke waarde van politieke interesse voor mannelijke en vrouwelijke kiezers.
In lijn met de verwachtingen is er zowel bij mannen als vrouwen een dalende
trend aanwezig. Bijkomende contrastanalyses toonden echter aan dat de kans om
een same-sex stem uit te brengen voor kiezers die aangeven zeer geïnteresseerd te
zijn in politiek ( = 10), niet significant lager is dan voor kiezers die niet geïnteresseerd zijn in politiek ( = 0) . Hoewel de multinomiale logistische regressieanalyse
anders suggereert, biedt de marginaal-effectanalyse dus geen steun voor hypothese
1. Evenmin biedt deze analyse steun voor het idee dat stemmen op een kandidaat
van hetzelfde geslacht onderwerp is van een bewuste keuze om de numerieke
vertegenwoordiging van de eigen groep in de politiek te versterken. Die motivatie
zou vooral aanwezig zijn bij hoogopgeleide feministische vrouwelijke kiezers. In
de grafiek zou dat zichtbaar worden als een curvilineair effect voor vrouwelijke
kiezers. Hier lijkt geen sprake van te zijn; zowel bij mannelijke als bij vrouwelijke
kiezers is het effect doorgaans lineair.
Wat de invloed betreft van de electorale context, zijn de resultaten zeer gelijkend
op die van de bivariate analyses. In hypothese 2 werd de verwachting geformuleerd
dat de kans om gebruik te maken van een gender-cue, groter zou zijn in de Europese verkiezingen dan in de federale verkiezingen. In lijn met hypothese 2 is de kans
om een same-sex stem uit te brengen iets hoger in de Europese verkiezingen dan
in de federale verkiezingen , maar ook hier was het conditionele effect (zie tabel 2,
~ = 0,14, p = 0,47) noch het marginale effect (Chi 2 = 0,04, p = 0,85) significant.
De verwachting dat de electorale context van de tweederangs Europese verkiezingen well icht ook kiezers beperkt in de mogelijkheid om informatie te verzamelen over de individuele kandidaten (hypothese 3), werd getest in twee stappen. In
een eerste stap werd gekeken of het effect van politieke sofisticatie verschilde naargelang de electorale context door twee analyses uit te voeren voor elke verkiezing
afzonderlijk. In lijn met de verwachtingen bleek uit deze analyses dat het effect
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van politieke interesse significant was in de federale verkiezingen (P = -0,13, p
= 0,03), maar dat dit effect niet langer zichtbaar was in de Europese verkiezingen
(P = 0,08, p = 0,25). In een tweede stap werd nagegaan of dit verschil daadwerkelijk significant was door een interactie tussen de electorale context en politieke
interesse op te nemen. De resultaten van deze analyse zijn verwerkt in model 2 in
tabel 4. De positieve coëfficiënt geeft aan dat het effect van politieke sofisticatie op
same-sex stemgedrag sterker is in de federale verkiezingen dan in de Europese verkiezingen , wat het idee ondersteunt dat het gebrek aan informatie in de Europese
verkiezingen het contrast tussen kiezers in termen van politieke sofisticatie zou
verzwakken. Het effect blijkt echter niet significant (P = 0,04; p = 0,64) .
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Marginaal interactie-effect tussen politieke interesse en electorale context.

Dit wordt nogmaals bevestigd in de marginaal-effectanalyse (figuur 4). De observatie dat de betrouwbaarheidsintervallen van de Europese en federale verkiezingen
voor elke waarde van politieke interesse overlappen, geeft aan dat er nergens een
significant marginaal effect geobserveerd kan worden.
Samenvattend kan men stellen dat de hoeveelheid informatie op individueel
niveau (politieke sofisticatie) een zwak effect heeft en op electoraa l niveau (tweederangs verkiezingen) geen effect geobserveerd kan worden op de kans om een
gender-based stem uit te brengen .
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s. Conclusie
De literatuur over gender-based stemgedrag vertrekt vanuit de veronderstelling dat
het geslacht van de kandidaat kan dienen als een heuristiek die de kiezer kan gebruiken om zijn of haar keuze te vergemakkelijken. Dat verbindt het gebruik van
een gender-cue onlosmakelijk met een gebrek aan informatie. Dit artikel onderzocht twee mogelijke oorzaken van een dergelijk informatiegebrek.
In een eerste luik werd nagegaan in welke mate de individuele dispositie van de
kiezer om politieke informatie te verzamelen en verwerken, of politieke sofisticatie, invloed heeft op gender-based stemgedrag. Concreet werd verwacht dat minder
gesofisticeerde kiezers meer geneigd zijn hun stem te baseren op het geslacht van
de kandidaat dan hoger gesofisticeerde kiezers, daar hoger gesofisticeerde kiezers
hun stem op meer complexe non-descriptieve informatie kunnen baseren. De multinomiale logistische regressieanalyse toonde aan dat dit inderdaad het geval was.
Toch dient deze bevinding te worden genuanceerd. Ten eerste bleek dat politieke
sofisticatie zeer weinig bijdroeg in het verklaren van stemgedrag. Bovendien bleek
het effect minder robuust dan verwacht: in alternatieve modellen met een andere
referentiecategorie noch in de marginaal-effectanalyses bleek dat effect significant.
In een tweede luik werd gekeken of de hoeveelheid informatie op electoraal vlak
invloed had . Op basis van het conceptuele onderscheid tussen eerste- en tweederangs verkiezingen werd de hypothese geformuleerd, dat dankzij het gebrek aan
informatie in de context van de tweederangs Europese verkiezingen meer kiezers
gebruik zouden maken van een gender-cue dan in de eersterangs federale verkiezingen. Hoewel de kans om op een kandidaat van hetzelfde geslacht te stemmen
zoals verwacht iets groter was in de Europese verkiezingen dan in de federale verkiezingen, bleek dat effect niet significant.
Verder werd verwacht dat het contrast tussen hoger en lager gesofisticeerde
kiezers dankzij de algehele beperkte hoeveelheid beschikbare informatie in de Europese verkiezingen zou afzwakken. Ook hiervoor was een indicatie aanwezig in
twee preliminaire analyses. Uit de multinomiale logistische regressieanalyse en de
marginaal-effectanalyses bleek dat ook dat effect niet significant is.
De resultaten van deze studie tonen aan dat politieke sofisticatie een grotere rol
speelt in het verklaren van gender-based stemgedrag dan de electorale context, waarvan het effect nagenoeg verwaarloosbaar was. Het meest opmerkelijke is hoe beperkt
de omvang van deze bijdrage is. Gender-based stemgedrag lijkt maar in zeer beperkte mate samen te hangen met politieke sofisticatie. De theoretische implicatie van die
bevinding is, dat geslacht meer is dan een heuristiek. De relatie van identiteit tussen
kiezer en kandidaat lijkt in gelijke mate aanwezig voor hoger als voor lager gesofisticeerde kiezers: beide soorten kiezers hebben behoefte aan descriptieve representatie.
We dienen echter zoals bij iedere studie op een aantal beperkingen te wijzen.
Hoewel de samenvallende verkiezingen van 2014 een unieke gelegenheid boden

~

m
m

-l

z

V,

("\

:t
)>

v
v

m

~
;,::

m

)>

:,:,

::j
;,::

m
r-

m

-------~ z
2017 - 2 • RES PUBLICA

162
HET GESLACHT VAN DE KAND IDAAT ALS HEURISTISCH STE MMOTI EF

zw

...J
u.J

::.!

j:::
0:

<t'.
w

::.!
...J
u.J

0..
0..

<t'.

:r::

u

V)

zu.J

....w

om dit vraagstuk te bestuderen, kan dat mogelijk ook een zwakte zijn. Dit artikel
maakte de assumptie dat wanneer kiezers geconfronteerd worden met meerdere
stemkeuzes, zij de federale verkiezingen zouden prioriteren boven de Europese
verkiezingen. Het is denkbaar dat dit een foutieve veronderstelling is. Een alternatief gevo lg van samenva llende verkiezingen is dat kiezers zo ontsteld zijn over
de hoeveelheid informatie die ze moeten verzamelen en verwerken, dat zij als
collectief aan motivatie verliezen om over eender welke verkiezing informatie te
verzamelen. De inspanning is simpelweg te groot. Het is daarom mogelijk dat de
kans om een gender-cue te gebruiken in deze verkiezingen, hoger lag dan bij een
enkele verkiezing. Dat zou beteker.en dat de verschillen minder groot zijn tussen
minder en meer gesofisticeerde kiezers in termen van hun neiging om een gendercue te gebruiken. Een tweede beperking is de kwalificatie van de Europese verkiezingen als een electorale context waarin weinig informatie beschikbaar is. Veel
kandidaten die op de lijsten voor de Europese verkiezingen staan, zijn bekenden
bij het Belgisch electoraat en staan aan de voet van hun politieke pensioen. Dit
artikel heeft geen rekening gehouden met de mogelijke effecten die personalisering van de politiek teweeg zou kunnen brengen. Daarnaast is het mogelijk dat
het samenvallen van de verkiezingen betekent dat het tweederangse karakter van
de Europese verkiezingen verloren gaat. De Europese verkiezingen zouden in dat
scenario dankzij het plaatsvinden van de federale verkiezingen aan aandacht van
de media en de kiezer winnen.
Tot slot dient genoteerd te worden dat alle nul-resultaten in de verwachte richting
gingen. Omdat we voor de analyses enkel een beroep konden doen op die kiezers
die één of meerdere voorkeurstemmen hadden uitgebracht, was de omvang van de
steekproef relatief beperkt. De afwezigheid van significante effecten kan ook een
functie zijn van een gebrek aan power. Een andere verklaring voor de nul-bevindingen is, dat de kiezers die behoefte hebben aan een heuristische shortcut, in het Belgische meervoudig preferentiële stelsel al de mogelijkheid hebben een lijststem uit
te brengen. Daardoor is er voor veel van deze kiezers geen noodzaak om te wisselen
naar een gender-based stem in de Europese verkiezingen. Als deze uitval selectief
is, met andere woorden: als dit voornamelijk kiezers betreft met een laag niveau van
politieke sofisticatie, houdt dat in dat dit onderzoek een relatief conservatieve test
van de claims was.
Ook is er mogelijk een vertekening aanwezig in de data verzameld in de tweede
go lf van de PartiRep Survey. Zo lijkt het percentage respondenten dat aangeeft
een voorkeurstem te hebben uitgebracht, niet overeen te komen met het feitelijke
percentage kiezers dat een voorkeurstem uitbracht. De meest waarschijnlijke verklaring voor deze onderrapportering is allicht dat respondenten, wanneer zij de
mock-ballot invulden, niet meer wisten op wie ze specifiek gestemd hadden ofwel
het interview zo kort mogelijk probeerden te houden door al die bijkomende informatie niet te verstrekken. Zou die onderrapportering selectief zijn, dan bevatten de
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a nalyses in dit artikel een conservatieve test, aangezie n de res pond ente n d ie wel
deze informatie verstrekke n, a lli cht h et m eest gemotiveerd (en gesofisticeerd) zijn .
Toch vormt deze dat aset een unieke gelegenheid om de in vloed van de electorale context te o nd erzoe ken . Het ontbreken van relaties is o pvalle nd , gez ien de
verwac htingen die we in de wet enschappelijke lite ratuur te rugvinden. De resultaten z ijn doorgaa ns niet signifi cant , m aar niet onbelan grijk . De veronde rstelling dat
het uitbrengen van een gend er-based gedrag co ntingent sa menhangt met een gebrek aa n informatie, ka n o p basis va n deze result aten weerlegd worde n. Bijgevolg
di ent ook de kwal ifi catie van h et geslacht van ka ndida te n als heuri stiek opni e uw
geëval ueerd te word en . De behoeft e naar descriptieve representatie lijkt uni fo rm
aa nwezig bij zowel hoger als la ger gesofisticeerd e kiezers.

Noten
1. De auteur dankt prof. dr. So fi e Mari en, prof. dr. Marc Hooghe, prof. dr. Ellen Claes,
Dieter Stiers (KU Leuven, Centrum voor Politicologie) en prof. dr. Silvia Erzeel (VUB)
voor hun steun en begeleiding en de reviewers voor hun commentaa r en bijdrage aa n
de versterking van een aa nt al argument en.
2.

De data m.b.t. het ges lac ht van de kandidaten werd verza meld op de website

htt p: //directory.wecitizens. be/. Hun positi e op de lij st werd bepaa ld aa n de ha nd van
de documenten beschikbaa r op http: // verkiezingen20l4 .belgium.be
3. De exacte vragen zijn beschikbaa r in appendix l . Summary statistics zijn opgenomen in appendi x 2.
4. Gemeten aan de hand va n de vraag ' In welke mate heeft u belangstelling voor poli tiek in het algemeen? Geef een score van O tot 10, waa rbij O beteke nt dat u helemaa l
geen belangstelling heeft voor politiek en 10 dat u er heel veel belangstelling voor heeft.
Met de tu ssenliggend e scores kan u uw antwoord nuan ceren.'
~

5. Opleid ing werd geopera tionaliseerd aa n de ha nd van vier ca tegorieë n: geen oplei ding, lager midd elbaa r, hoger midd elbaa r en hoger ond erwij s.
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6.

De va riabele politieke kenni s is een somschaa l van vijf afzond erlijke kennisvrage n

over politiek. De vari abele bevat het totaa l aa ntal correct geformuleerd e a ntwoorden ,
met een bereik van O 'geen enkele correct bea ntwoord e vraag' tot 5 ·all e vragen correct
beantwoord '. Voor de analyses werd het niet bea ntwoorde n van één of meerd ere ke n-
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nisvragen gecodeerd als een fout antwoord. Respondenten die op geen van de vragen
een antwoord gaven, kregen een O toegewezen.
7.

In elk van de modellen is politieke sofisticatie enkel als lineair effect opgenomen.

Bijkomende analyses toonden aan dat het opnemen van een kwadratisch en kubisch effect geen meerwaarde had . Daarnaast werd getest voor de non -lineariteit van het effect.
Deze test werd verworpen (Chi2
8.

=

4,39, p

=

0,11).

Om de robuustheid van deze bevindingen te testen werden twee bijkomende a na -

lyses uitgevoerd. Om te zien of de bevindingen afhankelijk waren van de operationalisering van gender-based stemgedrag, werd een analyse uitgevoerd waarbij de afhan kelijke variabele geoperationaliseerd werd zonder een stem voor de lijsttrekker mee
te tellen in de categorisering van de respondenten. Deze analyse leverde vergelijkbare
resultaten op. Om daarnaast na te gaan of de nul-resultaten wellicht het gevolg waren
van de aanwez igheid van proximity-cues, werd een analyse uitgevoerd waarin in plaats
van het gewest, de kieskringgrootte als onafhankelijke variabele werd opgenomen. Het
effect van kieskringgroott e bleek insignificant.
9.

Ondanks de nauwe theoretische samenhang tussen deze drie indicatoren is de

correlatie over het algemeen laag. Bovendien blijkt uit de VIF en Tolerance dat er geen
sprake is van multicollineariteit (zie appendix 3).
10. De waarden van alle resterende variabelen werden constant gehouden op hun gemiddelden: Europese verkiezing = 0,5; federale verkiezing = 0,5; leeftijd = 51,21;
links-rechts positie = 5,21; man = 0,51; vrouw = 0,49; Vlaanderen = 0,58; Wallonië
= 0,42; stemde niet op lijsttrekker = 0,15; één stem op lijsttrekker = 0,32; twee stemmen op lijsttrekker = 0,53; aantal stemmen = 5,6; politieke interesse = 5,75; politieke
kennis = 2,63; geen opleiding = 0,09; lager middelbaar = 0,16; hoger middelbaar =
0,35; hoger onderwijs = 0,40.
11. In deze analyses worden enkel de resultaten van de marginaal- effectanalyses van
'politieke interesse' gepresenteerd. De resultaten voor ' politieke kennis ' en 'opleiding'
leverden dez elfde conclusies op.
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Appendix 1: Items PARTIREP Survey 2014
oordcategorieën
:w.-,0;;;:;::::::::: :,;,:.,.. ·"'·· ,-,:u:::::;:;
Demografische en achtergrond variabelen
Vl
V2

Postcode
Geslacht

1

2

V3
VS

Geboortejaar
Wat is het hoogst behaalde diploma in het onderwijs (gecodeerd als 4 categorieën)

1

2
3
4

V34

V40

Man
Vrouw

In welke mate heeft u belangstelling voor politiek in het
algemeen?
In de politiek worden de termen 'links' en 'rechts' vaak
gebruikt. Kan u uw eigen opvattingen plaatsen op een schaal
van O tot 10, waarbij O 'links', 5 'in het centrum' en 10
'rechts' betekent?

0
tot
10

Geen/lager onderwijs
Lager middelbaar
Hoger middelbaar
Hoger onderwijs
Helemaal geen

0

Heel veel
Links

5

Centrum

10
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tegorieën
_._
De variabele 'politieke kennis' (waarin Oaangaf werd geconstrueerd aan de hond van de volgende vijf items:
V36

De huidige voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers is ...

V37

Welke partij maakt GEEN deel uit van de
... Vlaamse regering
... Waalse regering

V38

Hoeveel lidstaten telt de Europese Unie?

1
2
3
4

Armand De Decker
André Flahaut
Patrick Dewael
Herman De Croo

1
3
6
4
22
23
21
20

CD&V

1
2
3
4

V39

Welke partij maakt GEEN deel uit van de federale regering?

22
3
6

21
V35

Het federale parlement bestaat uit...

1
2
3
4

N-VA
Open VLD
SP.A.
CDH
ECOLO
MR
PS
15
25
27
28
CDH
N-VA
Open VLD
MR
Kamer & Regering
Kamer & Senaat
Kamer, Senaat & Gewestregering
Kamer, Senaat & Regering

De volgende items werden gebruikt voor de operationalisering van de variabele stemgedrag
Vl O

Heeft u in de federale verkiezingen gestemd voor de lijst of
1
heeft u voor één of meerdere kandidaten op
gestemd? 2

Vl 1

Kanyme de nummer(s) of de na(a)m(en) geven van de
kandidaat of kandidaten waarop u gestemd heeft?
U kunt deze terugvinden in het roze

1

2
3
4

Vl5

Heeft u in de Europese verkiezingen gest~md voor de lijst of
1
heeft u voor één of meerdere kandidaterîop die lijst gestemd? 2

V16

Kan u me de nummer(s) of de na(a)m(en) geven van de
kandidaat of kandidaten waarop u gestemd heeft?
U kunt deze terugvipçlen in het roze boekje.

1
2
3

4
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Lijst
Een of meerdere kandidaten
Naam kandidaat no.1
Naam kandidaat no.2
Naam kandidaat no.3
Naam kandidaat no.4
Lijst
Een of meerdere kandidaten
Naam kandidaat no. 1
Naam kandidaat no.2
Naam kandidaat no.3
Naam kandidaat no.4
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Appendix 2. Summary statistics

Verkiezing: Europees
Leeftijd
Links-rechts positie
Geslacht: vrouw
Regio: Wallonië
Stem lijsttrekker (niet):
Eén verkiezing
Twee verkiezingen
Aantal stemmen
Politieke interesse
Politieke kennis
Opleiding (geen/lager)
Lager middelbaar
Hoger middelbaar
Hoger onderwijs

4038
4038
3942
4038
2940

0,5
47,97
4,94
0,50
0,46

0,50
17,31
2,09
0,50
0,50

0
18
0
0
0

854
854
4038
4034
4038

0,31
0,54
1,50
4,79
2,19

0,56
0,50
4,70
2,77
1,46

0
0
0
0
0

4038
4038
4038

0,22
0,36
0,34

0,41
0,48
0,47

0
0
0

1
84
10

56
10
5

Appendix 3. Test voor multicollineariteit

Verkiezing: Europees
Leeftijd
Links-rechts positie
Geslacht: vrouw
Regio: Wallonië
Stem lijsttrekker (niet):
Eén verkiezing
Twee verkiezingen
Aanta l stemmen
Politieke interesse
Politieke kennis
Opleiding (geen/lager)
Lager middelbaar
Hoger middelbaar
Hoger onderwijs

1,00
1,19
1,04
1,13
1,09

1,00
0,84
0,96
0,89
0,92

2,21
2,33
1,08
1,24
1,22

0,45
0,42
0,92
0,81
0,82
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3,46
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0,43
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Bram Wauters, Carl Devos, P. Moens, Nicolas Van de Voorde, Kristof Steyvers, Robin
Devroe, Thibaut Renson, Gilles Pittoors,
Benjamin De Vet, Tom Schamp, Nicolas
Bouteca, An Heyerick

Wie is nog van de partij?
Crisis en toekomst van partijleden
in Vlaanderen

• ISBN 9789463440424 .
300 blz:

€ 29,50 (excl : verzendingskosten)

Politieke partijen zijn alomte- .
genwoordlg in de Belgische
politiek, Ze zijn bepalend
voor de rége~ingsvorrning,
het (stem)gedrag van hun
parlementsleden, de .invulling
.van verkiesbare plaatsen en ·
he~J tandpunt in belangrijke
beleidsdossiers. Toch lijken
partijen het tegenwoordig
erg 1J10eilijk te hebben. Dat
blijkt onder meer uit dalende
ledenaantaUen1 lage vertrou•
wensscores, ontrouwe kiezers
en steeds minder actieve
partijafdelingen.

in partijen door de bril ván
hun leden. Zijn partijfédén
. vandaag nog Wel Varide
partij? In dépraktijk täant
hun rol, ·hoewel zé'voor ·
partijen formeel van groot
belang blijven: ze kiezen de
partijvoorzitter, keuren kandidatenlijstén voor ~rlements-

···vormen een
potentiële kánd1 aten, zijn
in ;;
.àmbassad~urs van de partij
,:K
verkiezingstijden, staan deels
in voor de verkiezingscam- ..
'.:·:

::::

·rf"

f!ag_ne ~n geven mee vorm
aan de programmap1,1nten
van hun partij'. Het loont dus
\.\'el degelijk de moeite om na
te gaan wat er bij hen leeft.

Wie is nog van de partij? gaat
dieper in op de verschijningsvo_rmen yan de crisis in par-

tijen en _de gevolgen ervan
voor het partijlidmaatschap:
Het boek brengt bovendien
in kaart hoe partijleden kijken
naar. mogelijke remedies om
de_pártij~risis op te vangen.
Bra~ Wauters kreeg het
vertrouwen van•CD&V,
Groen, N-VA, Open Vld
en sp.a om in totaal meer
. dan 3500 partijleden te
bevragen. Samen met 11
collega-onderzoekers, allen
verbonden aan de vakgroep
Politieke Wetenschappen van
UGent; analyseerde hij de ·
resultaten van déze grootschalige bevraging. Deze
systematische aanpak
het
unieke perspei:tièf van de
partijleden maken dit boek
tot een geweldige informatie- en inspiratiebron voor al
wie politiek bedrijft of erbij
betrokken is.
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Politieke en technische
expertise van
Nederlandse ministers en
staatssecretarissen van 1967
tot 2015
Astrid Elfferich

ABSTRACT: Politica! and technica! expertise of Dutch senior and junior
ministers trom 1967 to 2015
This paper analyses ministerial experti se of senior ministers and junior ministers (in
Du tch: staatssecretarissen) who held office in the Netherland s between 1967 and 2015.
Expertise is differentiated between two independent dimensions: technica! knowledge
with respect to the subject matter of the portfolio, and political knowledge and skill s.
Results indicate that both types of ministers have considerabl e politica! and technica!
expertise, but junior ministers have relatively and significantly more often technica!
expertise and senior ministers more often have politica! experti se. Furthermore, the
complete outsider (lacking both technica! and politica! skill s) is a rather rare phenomenon in both types of ministers. Besides, although it follows from the watchdog junior
min ister theory that politica! expertise is needed to function effectively as a watchdog,
there is nota significa ntly higher frequency of politica! experti se in the junior ministers
when the junior minister and the senior mini ster are from different parties than when
they are from the same party.

KEYWORDS: politica! expertise, technica! expertise, watchdog junior ministers,
politica! recruitment, politica! elites, the Netherlands
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POLITIEKE EN TECHNISCHE EXPERTISE VAN NEDERLANDSE MINISTERS EN
STAATSSECRETARISSEN VAN 1967 TOT 2015
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politieke spel en de actoren) de meest gewichtige indicator is voor een competente
minister of staatssecretaris. Er kwam, bijvoorbeeld, vanuit de boeren veel kritiek
op het gebrek aan landbouwkundig inzicht van minister Deckers, die in 1935 tussentijds de overstap maakte van Defensie naar Landbouw en tijdens zijn eerste
bezoek aan Wageningen al schuddend aan een aardappelplant meende dat er nog
niet veel aan zat (Bakema & Secker, 1990, p. 71). Hoe zou zo iemand gedegen beslissingen kunnen nemen over landbouwkundige vraagstukken, kennelijk zonder
inhoudelijke kennis over de materie? Aan de andere kant van het spectrum bevindt
zich onder anderen Abraham Kuyper, die van mening was dat er een gevaar schuilging in het gelijkstellen van technische aan politieke ministers. Zijn suggestie was
dan ook dat alle ministers advies zouden mogen uitbrengen, maar dat de uiteindelijke beslissingen over politieke aangelegenheden overgelaten zouden moeten
worden aan wat hij politieke ministers 2 noemde (Bakema & Secker, 1990, p. 73).
Het vermogen en de ervaring van individuele ministers en staatssecretarissen
worden veelal gezien als belangrijke aspecten van een goede werking van een
kabinet als geheel. Hoewel het, wat de individuele bewindslieden betreft, lastig is
om op voorhand en met zekerheid iemands vermogen om een bepaalde taak uit te
kunnen voeren in te schatten, is het allicht wel mogelijk om de beweegredenen en
vaardigheden van ministers en staatssecretarissen af te leiden aan de hand van hun
expertise en eerdere (werk)ervaring en op basis van hun carrièrebelangen (Alesina
& Tabellini, 2008, p. 427; Alexiadou & Gunaydin, 2008, p. 8). De metafoor 'harses
{or courses' werd door Clement Attlee in dit verband gebruikt om aan te geven dat
de paarden zelf niet per se van analytisch belang zijn, maar wel hun vermogen om
goed te kunnen rennen op bepaalde circuits (King, 1975, p. 216; Bakema & Secker,
1988, p. 153).
Wanneer bijvoorbeeld een toekomstig beleid herverdelende resultaten heeft met
duidelijke winnaars en verliezers, kunnen de carrièrebelangen van een minister of
staatssecretaris een kritische factor worden in zijn of haar motivatie om dat beleid
uit te voeren. Alesina en Tabellini betogen, dat in dergelijke gevallen technocraten
of bureaucraten meer moeite zullen doen om het beleid ten uitvoer te brengen dan
pure carrièrepolitici, omdat voor de laatstgenoemde groep herverkiezingen en herbenoeming over het algemeen belangrijker geacht worden. Onder dezelfde omstandigheden kan het echter ook zo zijn, dat een technocraat juist niet de aanwijzingen
van de opdrachtgever afwacht en zijn of haar eigen agenda setting power zal gebruiken om wijziging van het beleid te initiëren, omdat hij/zij gemotiveerd is om
zijns/ haars inziens juist beleid in te voeren (Alesina & Tabellini, 2008, p. 427-428,
437). De voornaamste stimulans is dan het competent en ervaren overkomen in de
ogen van zijn/haar professionele omgeving (Alexiadou & Gunaydin, 2008, p. 8, 9).
Volgens Bakema en Secker is het daarom mogelijk om conclusies te trekken uit
de prestaties van ministers aan de hand van gegevens over hun professionele achtergrond, die worden gerelateerd aan de belangrijkste terreinen of aspecten van mi-
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nisteriële activiteiten, namelijk politieke onderhandelingen (politieke expertise) en
departementale beleidsvorming (technische expertise over de inhoud van hun portefeuille). Tot op heden heeft nagenoeg alle literatuur betreffende ministeriële expertise
zich echter gericht op ministers, niet op staatssecretarissen. Hoewel in de naoorlogse
periode de functie staatssecretaris gecreëerd is, hun aantal is toegenomen, en ze vele
taken heeft overgenomen (Dowding & Dumont, 2009, p. 10), is deze functie in hoge
mate een terra incognita gebleven in wetenschappelijk onderzoek (Silveira, 2016,
p. 14; Groeneveld, 1989, p. 450) . Dat is de reden waarom dit onderzoek tracht inzicht
te verschaffen in de eerdere (werk)ervaringen van niet slechts Nederlandse ministers, maar ook Nederlandse staatssecretarissen op het moment van (her)benoeming.
De onderzoeksvraag luidt dan ook: In hoeverre valt technische kennis/vakbekwaamheid samen met politieke vaardigheden bij de (her)benoemingen van staatssecretarissen in Nederland en hoe verschillen deze vormen van expertise van die van ministers?
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de door het Parlementair Documentati e Centrum (PDC) verzamelde data over de educatieve achtergrond (opleiding) ,
de belangrijkste (politieke) posities en (neven)functies van Nederlandse ministers
en staatssecretarissen gedurende de periode 1967 (begin kabinet-De Jong) tot 2015
(kabinet-Rutte II). Met die informatie is een dataset gecreëerd, waarin de benoemingen en herbenoemingen van ministers en staatssecretarissen aan het begin van
een kabinetstermijn gecodeerd zijn, alsmede alle herschikkingen die plaatsvonden
gedurende een termijn (Alexiadou & Gunaydin, 2015, p. 15).
De structuur van dit artikel is als volgt. Eerst wordt informatie gegeven betreffende eerder onderzoek naar staatssecretarissen en de positie van de staatssecretaris in Nederland. Daarna volgt het theoretische deel inclusief vijf hypothesen over
de verschillen tussen ministers en staatssecretarissen als het gaat om de mate van
politieke en technische expertise en de invloed van twee additionele variabelen:
ontwikkelingen door de tijd heen en nieuwe partijen. Na het deel over de casusselectie, data en methoden worden de resultaten besproken. De bivariate analyses
voor de individuele variabelen zullen hi erbij voorafgaan aan een multinomiale
logistische regressieanalyse. Tot slot is er een conclusie en een discussie.

2.

Onderzoek naar de (Nederlandse) staatssecretaris
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Meer dan dertig jaar geleden schreef Jean Blonde! zijn invloedrijke werk in de systematische verkenning van het profiel en de bestuurlijke carrières van ministers:
Government ministers in the contemporary world (1985). Hij maakte school. "In de
voetstappen van Blonde! heeft sindsdien een invloedrijke lijn van zowel nationaal
als vergelijkend onderzoek deze analyse van sociale en politieke karakteristieken
van Europese ministers en de belangrijkste kenmerken van hun overheidsloopbaan
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verder verdiept" (Silveira, 2016, p. 14, eigen vertaling) . De meest gezaghebbende
studie naar de ministeriële (her)benoemingen in Nederland is uitgevoerd door Bakema en Secker (1988) en beslaat de periode 1948 tot en met 1986.
Anders dan ministers zijn staatssecretarissen een grotendeels onverkend gebied
in de politieke wetenschap. Dit ondanks hun verregaande integratie binnen de
bestuurlijke elite en, in het geval van Nederland, de toename van het aantal van
deze posten. Dat laatste is begrijpelijk in het licht van de verhoogde hoeveelheid
verantwoordelijkheden, gecombineerd met de wens van minister-president Drees
om verdere uitbreiding van het aantal ministers te voorkomen (Groeneveld, 1989 ,
p. 440, 450).
Pas onlangs zijn voor Portugal en Spanje de eerste onderzoeken gedaan naar
staatssecretarissen, waarbij de nadruk lag op patronen in het benoemingsproces.
Voor Portugal bleek dat in de periode 1976-2011 het merendeel van de staatssecretarissen politiek onervaren was (65,8 procent had geen enkele politieke ervaring),
maar juist vaak hoge academische kwalificaties bezat en al een professionele carrière achter de rug had die gerelateerd was aan het departement (Silveira, 2016,
p. 19, 32-33). Onderzoek naar Spaanse staatssecretarissen betreft het moment van
de introductie van de positie in 1977 tot 2010. De resultaten wijzen erop dat bij de
benoemingen van staatssecretarissen technische expertise domineert , maar dat politieke vaardigheden en partijconnecties gewaardeerd worden als complementaire
kwaliteiten (Real-Dato & Rodriguez-Teruel, 2016, p. 492). Een zwakte van deze
onderzoeken is, naar mijn idee, dat er geen vergelijking gemaakt wordt met de
ministers in deze perioden.
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De staatssecretaris in Nederland

De positie van staatssecretaris is in Nederland geïntroduceerd na een grondwetsherziening in 1948. Staatssecretarissen steunen een minister bij het leiden van een
ministerie, waar ze de verantwoordelijkheid krijgen over specifieke portefeuilles
binnen het ministerie die gedelegeerd zijn door de betrokken minister. Dit betekent dat "( ... ) zij in de praktijk de verbinding verzorgen voor een specifiek gebied
tussen het ministerie en de administratieve instellingen onder hun bevoegdheid,
alsmede verantwoordelijk zijn voor de effectieve implementatie van beleid dat gedelegeerd is aan hen " (Silveira, 2014, p. 17, eigen vertaling). Zij handelen bovendien namens de minister indien de minister dat nodig acht, rekening houdend met
de aanwijzingen van de minister. Een staatssecretaris moet daarnaast, net als een
minister, verantwoording afleggen aan het parlement.
Voor Nederlandse staatssecretarissen is al vastgesteld dat in de jaren 1950 technische bekwaamheid van het grootste belang was. In de jaren 1960 verschoof dat
enigszins naar politieke vaardigheden, maar technische kennis was nog steeds
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zeer belangrijk in het benoemingsproces (Groeneveld, 1989, p. 455). Tot slot is het
volgens Groeneveld evid ent dat sinds 1973 een politieke achtergrond min of meer
vereist is (Groeneveld , 1989, p. 456) . Zijn manier van analyse is volgens mij echter
problematisch, omdat hij uitsluitend bekijkt of een staatssecretaris wel of geen
parlementaire achtergrond heeft.

3.

Theorie en hypothesen

De literatuur over ministeriële expertise - voor de duidelijkheid: die gaa t ook
over de exp ertise van staatssecretarissen - suggereert ove r het algemeen twee
clusters of componenten van expertise: techni sche kennis met betrekking tot he t
onderwerp van de port efeuill e, en politieke ke nnis e n vaardigh eden. Ministers en
staat ssecretariss en moeten echter verschillend e rollen tege lijk spelen. Zij moeten
hun technische vaardigh eden aanspreken wanneer zij als hoofd van hun depa rtement functioneren, e n politieke kennis en vaardigheden zijn nuttig en nodig
wanneer ze bijvoorbeeld hun wetsvoorstellen moeten laveren door het parlement
en wanneer zij fungeren als vertegenwoordigers van hun partij en als lid van het
kabinet (in het geval van minist ers). Die politieke rollen zijn niet per se gekoppeld aa n de inhoud van de beslissingen die moet en word en genomen. "Het wordt
gevoed door kennis van de politieke arena : diens regels en tactieken , de taal e n
retoriek en de betrokken actoren" (Bakema & Secker, 1988, p. 156, eigen vert aling).
Ministeriële expertise wordt aldus gezien als een tweedimensionaal concept,
bestaande uit politieke en technische vaardigheden. Volgens Bakema en Secker
worden er in empirisch o nderzoek meestal slechts twee elkaar uitsluitende ca tegorieën benadrukt: de specialistische mini ster als de technocraat die politieke
vaardigheden mist , en de generalistische mini ster met politieke deskundigheid,
maar met een gebrek aan technisch e kennis. Wanneer ministeriële expertise gezien
wordt als een in essentie eendim ensional e kwalitei t, ontstaat het probleem dat
twee andere denkbare types word en uitgesloten: de allround minister of politicospecialist die zowel politieke als technische vaa rdigheden heeft , e n de buitenstaan der (outsider) di e onvoorbereid is op het gebied van beide dimensies (Bakema &
Secker, 1988, p. 157) . De typologie die Bakema en Secker hebben voorgesteld (zie
tabel 1), is in onze ogen een aanzienlijke verbetering, omdat die minder ambigu
is en alle relevant e ca tegorieë n omvat, wat kan resulteren in completere empirische bevindingen. Aangezien ministeriële deskundigheid nu kan word en gezien
als een samengestelde individuele kwaliteit, zijn er twee onafhankelijke en di screte
dimensies: politi eke en technische expertise. Om een voorbeeld te geven: zowel
de politico-specialist als de pure politicus heeft politieke expertise, maar zi j ver-
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schillen op het gebied van technische vaardigheden, daar de laatstgenoemde geen
technische kennis heeft op het gebied van zijn of haar beleidsterrein (Bakema &
Secker, 1988, p. 158).
TABEL 1 .

Typologie van ministeriële expertise.

Politieke expertise
+

Technische expertise

+

politica-specialist
'pure' politicus

'pure' technocraat
buitenstaander

Bron: Bakema & Secker, 1988, p. 158.

Mijn verwachting is dat het voor zowel ministers als staatssecretarissen nuttig is
om enige kennis te bezitten over de tactieken, regels, taal en de belangrijke actoren
in de politieke arena. Ik verwacht daarnaast dat politieke vaardigheden vaker voorkomen bij ministers dan bij staatssecretarissen op het moment van aanstelling,
omdat ministers lid zijn van de Ministerraad, waar ze het algemene regeringsbeleid meebepalen met collega-ministers, ook van andere partijen. Staatssecretarissen wonen de Ministerraad in principe niet bij, tenzij zij verzocht worden om dat te
doen; zij hebben bovendien geen stemrecht (Groeneveld, 1989, p. 440) . Ministers
moeten daarnaast meer (soorten) beleid verdedigen in de twee Kamers en in de
media.

Hypothese 1: Ministers hebben vaker politieke expertise dan staatssecretarissen op
het moment van (her)benoeming.
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Aangezien zowel ministers als staatssecretarissen verantwoordelijk zijn voor een
complex en veelzijdig beleid, verwachten we dat een belangrijke overweging bij
benoeming hun eerdere ervaring is op het beleidsterrein van hun departement.
Meer technische kennis leidt er dan logischerwijs toe - zo is het idee - dat ze
beter in staat zijn om een innovatief beleid te ontwikkelen en te implementeren
en fouten van ambtenaren sneller opmerken, in tegenstelling tot personen zonder die technische kennis (Bakema & Secker, 1988, p. 153; Fischer et al., 2012,
p. 506) .
Verder is de verwachting dat staatssecretarissen vaker technische vaardigheden
bezitten dan ministers, omdat, zoals Groeneveld stelt, de staatssecretaris een welomschreven werkgebied van vraagstukken en beleid heeft en juist om die reden
geselecteerd wordt (Groeneveld, 1989, p. 463). Ministers hebben een grotere verscheidenheid aan portefeuilles waar zij verantwoordelijk voor zijn, wat het voor de
partij lastiger maakt om een technische expert te kiezen.
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Hypothese 2: Staatssecretarissen hebben vaker technische expertise dan ministers op
het moment van (her)benoeming.
Het leeuwendeel van bestaand onderzoek betreffende de functie van de staatssecretaris richt zich op de strategische mogelijkheden voor een minister-president,
wat gebaseerd is op de vraag of office-holding factoren of policy seeking gedrag
de toewijzing van deze functies domineert. Wanneer office-holding factoren het
zwaarst meewegen, betekent het dat staatssecretarisfuncties gecreëerd worden
om het aantal verdeelbare posten te verhogen en daarmee de office loss te verlichten die het gevolg is van het verli es van een of meerdere belangrijke portefeuilles aan een of meerdere andere politieke partij e n (Manow & Zorn , 2004 ,
p. 5) .
Dit onderzoek za l zich op het gebied van strategische mogelijkheden uitsluitend
richten op policy seeking gedrag. Vanuit dat oogpunt worden staatssecretarissen
ingezet als instrumenten van beleidscontrole, waarbij zij de coalitiepartner in de
gaten moeten houden; zij vervullen dan een 'waakhondfunctie ' (in de literatuur
bekend als a watchdog junior minister). Een waakhond-staatssecretaris impliceert
dat de minister en staatssecretaris tot verschillende partijen behoren. Een coalit ie
die gezamenlijk ach ter een regeringsakkoord moet staan voor de gehele zittingsperiode, kan de verdeling van portfolio 's gebruiken als een self-commitment device.
Wanneer de ministeriële portefeuilles onder de coal itiepartijen zijn toegewezen,
kan het voorkomen dat ministers nog steeds proberen om hun ideale beleid te implementeren in plaats van het beleid waarover overeenstemming is bereikt binnen
de coalitie (bijvoorbeeld bij het regeerakkoord). De waakhonden beschermen in
een dergelijk geval de coa litie tegen het gevaar van postcontractueel opportunisme
(Manow & Zorn, 2004 , p. S).
Een ander perspectief in dit debat verdedigt het idee dat staatssecretarissen zich
niet gedragen als waakhonden , maar eerder als blindengeleidehonden, door het
bieden van effectieve communicatieverbindingen tussen de twee coalitiepartijen
(Andeweg & lrwin, 2009 , p. 143).
Uit beide perspectieven in het debat (waakhond of blindengeleidehond) volgt
dat een staatssecretaris alleen de minister van de andere partij in de gaten kan
houd en of kan fungeren als commun icatiekanaa l tussen coalitiepartijen, wanneer
hij/zij de belangrijkste actoren en de regels en tactieken van het politieke spel
kent. Politieke expert ise zo u daarom vaker voor moeten kom en bij waakhond/
blindengeleidenhond-staatssecretarissen dan bij staatssecretarissen die tot een andere partij behoren dan de minister.

~

m
m

-l

z

V,

("\

:r
)>
"0
"0

m

Hypothese 3: Er is een hoger percentage politieke expertise bij staatssecretarissen die
tot een andere partij behoren dan z ijn of haar minister dan wanneer zij van dezelfde
partij afkomstig zijn.
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Zoa ls vermeld, zijn twee extra hypothesen toegevoegd die de algemene achtergrond schetsen en mogelijk het type van expertise van staatssecretarissen en
ministers mede kunnen verklaren. De eerste hypothese heeft te maken met ontwikkelingen door de tijd. Tot de jaren 1960 werd het Nederlandse kabinet als
een relatief technocratisch, apolitiek lichaam beschouwd. Voor die tijd zagen
ministers zichzelf voornamelijk als departementale leiders en de meeste conflicten in het kabinet werden veroorzaakt door botsende departementale belangen
(Andeweg & Irwin, 2009, p. 140-141). Het jaar 1967 wordt vaak gezien als het
begin van het einde van de verzuiling in Nederland (Andeweg & Irwin, 2009,
p. 142). Arend Lijphart heeft betoogd, dat dit het laatste jaar was van de zogenoemde politiek van de accommodatie (Lijphart, 1968 , p. 11-24). In plaats van
'de overheid boven de politiek', met onderdrukte politieke conflicten, werd partijcompetitie een van de belangrijkste drijvende krachten van het politieke systeem.
Deze fundamentele veranderingen op systeemniveau vroegen om ministers en
staatssecretarissen met relatief veel politieke expertise (Bakema & Secker, 1988,
p. 162). Aangezien die ontwikkeling continueerde in de daaropvolgende jaren de verzuiling verdween pas ' echt' in de late jaren 1980 - verwacht ik dat sindsdien voor zowel de staatssecretarissen als de ministers het aandeel met politieke
expertise is gegroeid.
De verwachting is hierbij wel, dat er een relatief grotere stijging is geweest van
staatssecretarissen met politieke expertise dan ministers met politieke expertise. De
politisering van de ministers kan immers geremd zijn door de traditie van de nietpolitieke, technische minister die gezien wordt als iemand die boven het departement staat. Het staatssecretariaat is een relatief nieuwe uitvinding (1948), wellicht
minder gehinderd door deze zogenoemde path dependency.

Hypothese 4: Het aandeel van staatssecretarissen met politieke expertise is harder
gegroeid dan het aandeel van ministers met politieke expertise sinds de jaren 1960.

z

UJ
...J

UJ

::.!

i'a:.=

<(
UJ

::.!
...J
UJ

0..
0..
<(

Een andere verklaring voor de frequentie van politieke en technische expertise is
hoe lang een partij bestond op het moment dat ze deel uit ging maken van de coalitie. Relatief nieuwe partijen hadden simpelweg minder tijd dan andere partijen
om de juiste personen te vinden die de functies kunnen vervullen. Ik verwacht dat
er relatief weinig politieke experts van nieuwere partijen afkomstig zijn , omdat de
kans kleiner is dat ze zulke expertise verkregen hebben in het parlement of andere
politieke posities op nationaal niveau. Technische experts afkomstig van nieuwere
partijen komen vermoedelijk ook minder vaak voor, omdat het voor een partij lastig is om in een vrij korte tijd technocraten te vinden die bereid en in staat zijn om
minister of staatssecretaris te worden.
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Hypothese Sa: Ministers en staatssecretarissen van relatief nieuwe partijen hebben
relatief minder vaak politieke en technische expertise.
Zoals bij de vorige hypothesen , verwacht ik een verschil tussen de ministers en de
staatssecretarissen. Het is mogelijk dat de oudere partijen meer de minister van
vroeger (een technocraat) in hun hoofd hebben wanneer ze deze post willen vullen, terwijl nieuwere partijen minder dat verschil in het patroon van rekrutering
hebben tussen ministers en staatssecretarissen .

Hypothese Sb: Bij relatief nieuwe partijen is het verschil in rekmteringspatroon tussen ministers en staatssecretarissen minder groot dan bij oudere partijen.
In deze context betekent een nieuwe partij een echt nieuwe partij, geen fusie van
bestaande partijen zoals de ChristenUnie (CU), die voortkomt uit de Reformatorische Politieke Federatie (RPF) en het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV). De
operationalisering van 'n ieuwe partij' is dat een partij zeven jaar of minder heeft
bestaan op het moment dat ze regeringspartij werd (ik ben er me van bewust dat
dit afkappunt arbitrair is) . In de periode 1967-2015 waren er vier partijen die aan
dat criterium voldoen: de Democratisch Socialisten 1970 (DS'70) (deze partij kwam
in 1971 in de regering), Democraten '66 (D66) (1973), Politieke Partij Radikalen
(PPR) (1973) en Lijst Pim Fortuyn (LPF) (2002). Deze vier partijen leverden in deze
periode in totaal 21 ministers en staatssecretarissen.

4.

Casusselectie, data en methoden
4.1.

Casusselectie en beginjaar analyse

Nederland is gekozen als casus, omdat dit land vergeleken met andere landen
relatief veel staatssecretarissen heeft gekend, wat voldoende data genereert om
gedegen analyses uit te voeren. Het benoemingstraject van staatssecretarissen is
in Nederland bovendien (sinds 1967) vergelijkbaar aan die van ministers. Het is
bijvoorbeeld niet zoals in Duitsland het geval dat elke minister wordt bijgestaan
door zowel een parlementaire staatssecretaris als een ambtenaren-staatssecretaris
(in het Duits: Politischer Staatssekretär). Daarnaast is al gebleken dat er bij de
ministers voldoende variëteit is op de afhankelijke variabele (zie het onderzoek
van Ba kema en Secker, 1988), wat gedeeltelijk te danken is aan het feit dat de wet
het niet verplicht dat een minister of staatssecretaris voortkomt uit het parlement,
i.e. politieke expertise is niet standaard of als vanzelf aanwezig. Een voordelige
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bijkomstigheid is dat Nederland zeer uitgebreide informatie heeft over biografieën
van staatssecretarissen .
Het beginjaar van analyse is gesteld op 1967, omdat Nederlandse ministers
sindsdien niet langer hun eigen staatssecretarissen mogen kiezen. De vrijheid
van de minister is vanaf dat jaar beperkt tot een veto, wat inhoudt dat de minister hoogstens iemand kan weigeren die hij of zij niet wil als staatssecretaris.
In de jaren hieraan voorafgaand zou men niet echt kunnen spreken van een
waakhond-staatssecretaris; de derde hypothese zou hierdoor niet goed getest
kunnen worden. Sinds 1973 worden al tijdens de coalitieonderhandelingen tussen de (in) formateur en de voorzitters van de beoogde regeringspartijen afspraken gemaakt over de verdeling van de staatssecretarissen en de hoofdlijnen van
hun functiebeschrijvingen. Vaak worden in deze fase beslissingen genomen over
welke individuen gevraagd worden voor de posten (Groeneveld, 1989, p. 444,
446).
In de periode van analyse - 1967 tot 2015 - zijn er 290 ministers en 238 staatssecretarissen (her)benoemd. Van de gehele populatie was informatie aanwezig over
de opleiding en professionele achtergrond.
Volgens Bakema en Secker, die een vergelijkbaar onderzoek hebben uitgevoerd
maar slechts keken naar Nederlandse ministers gedurende 1848-1986, is de betekenis van expertise ambigu en de meetmethode nauwelijks gedefinieerd (Bakema &
Secker, 1988, p. 156). Twee aspecten beschouwen zij als het meest problematisch:
de eenheid van analyse en de te gebruiken indicatoren.

4.2.
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Eenheid van analyse

In de meeste studies wordt expertise gemeten aan de hand van het carrièrepad
dat de ministers (en soms staatssecretarissen) bewandeld hebben, voordat ze de
betreffende functie kregen. Het grote nadeel is dat op die manier niet gekeken
wordt naar de ontwikkelde kennis en vaardigheden tijdens de vervulling van deze
functie. Zo wordt geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat de mate van
expertise kan veranderen tijdens de periode dat de betrokkene zo 'n functie bekleedt. Een minister of staatssecretaris kan een 'pure ' technocraat zijn wanneer
hij/zij voor het eerst benoemd wordt; dat hoeft niet te betekenen dat dit zo blijft
wanneer hij/zij herkozen wordt voor een ander departement. Het is bovendien erg
aannemelijk dat een ' pure ' politicus technische kwaliteiten ontwikkelt wanneer
hij/zij voor een langere tijd verantwoordelijk is voor een bepaalde portefeuille
(Bakema & Secker, 1988, p. 158). Anders gesteld, de types van expertise kunnen
ontwikkelen en veranderen, afhankelijk van specifieke patronen van ministeriële
rotatie (Bakema & Secker, 1988, p. 159) . De eenheid van analyse is in dit onder-
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zoek niet de individuele minister, maar iedere ministeriële benoeming (Bakema &
Secker, 1988, p. 159). De dataset van dit onderzoek bevat 350 eerste benoemingen
en 179 herbenoemingen.

4.3.

Indicatoren

De indicatoren zouden viervoudig moeten zijn. Eerst zijn er de indicatoren van
de ministeriële expertise van vóór de eerste benoeming en de indicatoren die betrekking hebben op de loopbaan zelf. In beide gevallen zijn daarnaast uiteraard
politieke en technische expert ise gemeten. Technische expertise van voor de eerste
benoeming wordt gemeten aan de hand van de opleiding en de eerdere functies
binnen en buiten de politiek die overeenkomen met het departementale beleidsgebied (Beckman, 2006, p. lll, Bakema & Secker, 1988, p. 159). Po litieke vaardigheden worden aangeduid met parlementaire ervaring, maar ook ervaring binnen het
partijbestuur, andere functies op nationaal niveau (zoals een directeur-generaal
van een departement) en eerdere ervaring als staatssecretaris in het geval van een
minister, behoren tot politieke expert ise.
Men zou kunnen beargumenteren dat politieke ervaringen op subnationaal of
internationaal niveau zouden moeten tellen als politieke expertise, maar ik ben
van mening dat de (partijpolitieke) dynamieken op die niveaus onvoldoende vergelijkbaar zijn met die op het nationale niveau . Het is daarnaast zo, dat de media
op landelijk niveau kritischer de acties volgen van de politici dan bij andere lagen.
Ten slotte zijn politieke vaardigheden voor een minister of staatssecretaris voornamelijk relevant wanneer die persoon de nationale politieke arena, inclusief de
relevante actoren, goed kent.
De andere twee indicatoren hebben betrekking op de loopbaan van de minister of staatssecretaris en kunnen gedurende deze periode veranderen. De
termijn kan gezien worden als een periode van leren en experimenteren, wat
za l leiden tot po liti eke expertise. Wanneer een minister of staatssecretaris wordt
herbenoemd, kan politieke expertise toegevoegd worden aan de vier types van
de eerste benoeming. De rich ting van de herbenoeming is daarnaast leidend
in de classificatie bij de technische expertise. Zoa ls Bakema en Secker stellen,
zelfs wanneer iemand bij zijn/haar eerste benoeming start als een buitenstaander of 'pure ' politicus, kunnen we ervan uitgaan dat een herkozen minister (in
dit geval ook staatssecretaris) die terugkeert op zijn/haar post, op zijn minst
enige inhoudelijke kennis van zijn/haar portefeuille heeft opgedaan (Bakema &
Secker, 1988, p. 160). Dat werkt ook andersom: wanneer een voormalige technocraat of politica-specialist wordt herbenoemd, maar voor een ander departement, kan hij of zij een 'pure' politicus worden (zie tabel 2) (Bakema & Secker,
1988, p. 160).
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TABEL 2.

Veranderingen in expertise als gevolg van ervaring tijdens de loopbaan
van een minister of staatssecretaris.

•

_,::~erbenoeming

' *·;

Zelfde departement
Politico-specialist

Politico-specialist

'Pure' technocraat
'Pure' politicus

Politico-specialist
Politico-specialist

Buitenstaander

Politico-specialist

1

(i/;:1

Ander departeme~t
&%

'Pure' politicus
'Pure' politicus
'Pure' politicus
'Pure' politicus

Bron: Bakema & Secker, 1988, p. 160.

Er zijn voor dit onderzoek twee aanpassingen gemaakt aan de typologie van Bakema en Secker. Tijdens het coderen is er naar elke herbenoem ing zelf gekeken,
want het is mogelijk dat iemand technische kennis heeft over twee departementen . In die gevallen kan iemand een politico-specialist blijven wanneer hij/zij
herkozen wordt voor een andere post. Verder is er bij de staatssecretarissen gekeken voor welke portefeuille(s) iemand verantwoordelijk was en of diegene technische kennis heeft van deze specifieke portefeuille(s) . Alzo Nicolaï bijvoorbeeld,
de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van kabinet-Balkenende 1, had niet
zozeer veel technische kennis van dit departement in het algemeen, maar zijn
belangrijkste portfolio was internationaal cultuurbeleid, en aangezien hij secretaris-generaa l is geweest voor de Raad voor Cultuur, is er toch 'ja' gecodeerd bij
technische expertise.
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Resultaten

Verschillen tussen ministers en staatssecretarissen op het gebied van
politieke en technische expertise

Figuur 1 toont de verschillen tussen ministers en staatssecretarissen in termen van
de twee types van expertise, uitgedrukt in percentages. Het is allereerst duidelijk
dat de politico-specialisten bij zowel de ministers als de staatssecretarissen het
meest voorkomen (bij beide groepen iets boven 60 procent) en dat de buitenstaander bij beide functies een vrij zeld zaam type is (rond 4 procent). Dat is conform
mijn verwachting. Pure technocraten komen verder vaker voor bij staatssecretarissen (het verschil met ministers is 9,2 procentpunt) en ministers zijn relatief vaker
pure politici (het verschil met staatssecretarissen is 8, 1 procentpunt). Aangezien
de data de gehele populatie in deze periode betreffen, zij n die verschillen tussen

$ ~------RES PUBLICA • 2017 - 2

POLITIEKE EN TECHNISCHE EXPERT ISE VAN NEDERLANDSE MINISTERS EN

183

STAATSSECRETAR I SSE N VAN 1967 TOT 2015

de twee groepen echte verschillen. Die verschillen zijn overigens ook statistisch
significant bij p < 0,01 (x 2 = 13,581, p = 0,004, df = 3) en de effectgrootte is klein
tot middelgroot (Cramér's V = 0,16, df = 3). 3 De resultaten lijken de eerste twee
hypothesen te ondersteunen.

60.9

Staatssecretarissen %

62.4

Ministers%

0
■

FIGUU R 1 .

10

Politico-specialist

20

30

D Pure technocraat

40

50

fill Pure politicus

60
■

70

Buitenstaander

Percentages van (her)benoemingen verdeeld over de verschillende types
van expertise.

5.2.

De waakhond/b lindengeleidehond-hypothese

Om te testen of de data de derde hypothese weerspreken dan wel ondersteu nen,
is een kruis tabel gemaakt met de staatssecretarissen die al dan niet een waakhond
zijn in de kolommen en of een staatssecretaris die al dan niet politieke expertise
heeft in de rijen (tabel 3) . Van de waakhond-staatssecretarissen heeft 78 procent
politieke expertise, van de niet-waakhond-staatssecretarissen 80,3 procent. Dat
verschil is niet statistisch significant (x 2 = 0, 150, p = 0,698, df = 2), en gaat
tegen de verwachting van de hypothese in. Er is aldus geen ondersteuning gevonden voor de hypothese dat waakhond-staatssecretarissen vaker in het bezit zijn
van politieke expertise op het moment van de aanstelling dan staatssecretarissen
zonder die fu nct ie.
Dat resultaat kan gevo lgen hebben voor de waakhondtheorie, omdat er gedu rende deze periode 39 staa tssecretarissen waren met een waakhondfunctie, maar
niet over politieke experti se op het nationale niveau beschikten. Zij kunnen poli-
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tieke ervaring hebben opgedaan tijdens hun termijn, maar dat was voor de partij
blijkbaar geen vereiste om iemand te benoemen.

TABEL 3.

Relatie politieke expertise en waakhondfunctie.

=-~
Nee

19,7%

22,0%

Ja

80,3%

78,0%

Totaal

100%

100%

Aantal

61

177

Politieke expertise
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Ontwikkelingen in de tijd

De vierde hypothese betrof de ontwikkelingen in de tijd . De verwachting was dat
het aandeel ministers en staatssecretarissen met politieke expertise is gegroeid tussen 1967 en 2015. Voor dit deel van de analyse zijn de twee dimensies technische
en politieke expertise gebruikt als afhankelijke variabelen, in plaats van de vier types van expertise. Figuur 2 presenteert de veranderingen gedurende deze periode:
de gestippelde lijnen vertegenwoordigen de staatssecretarissen en de doorgetrokken strepen de ministers. De grijze lijnen staan voor technische expertise en de
zwarte lijnen corresponderen met politieke expertise.
Een eerste constatering is dat de percentages van politieke expertise van staatssecretarissen de percentages van politieke expertise van ministers elkaar bij elk kabinet nauw volgen. Zo is het bijvoorbeeld niet het geval dat in de eerste twee decennia
van de onderzochte periode voornamelijk de staatssecretarissen politieke expertise
hadden en de daaropvolgende jaren alleen ministers dit type expertise hadden. Er
zijn op dat vlak vergelijkbare resultaten bij technische expertise, met uitzondering
van de periode 1967-1977, waarin de percentages relatief ver uit elkaar lagen .
Er was aan de hand van de bestaande literat uur geen reden om voor de ministers of de staatssecretarissen te vermoeden dat de frequentie van technische
expertise zou zijn gedaald of gestegen. Dat wordt onderschreven door de constante
resultaten in figuur 2 en de niet-significante Chi-kwadraatwaarden voor beide beroepen (voor ministers: x2 = 15,246, p = 0,578, df = 17, voor staatssecretarissen:
x2 = 20,024, p = 0,237, df = 17).
De verwachting ten aanzien van politieke expertise was, dat er voor beide
fun cties een stijging plaats zou hebben gevonden, maar dat dit bij de ministers
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enigszins geremd zou zijn. De resultaten ondersteunen die verwachting niet. Voor
de staatssecretarissen zijn er geen significante verschillen gevonden tussen de
kabin etten (x 2 = 22,152, p = 0,179, df = 17). Voor de ministers is dat wel het
geval (x 2 = 29,125, p = 0,033, df = 17), maar significante Chi-kwadraatwaarden
tonen niet aan dat er noodzakelijkerwijs sprake is van een (opwaartse) trend.
Er is vervo lgen s een lineaire regressieanalyse uitgevoerd voor de ministers met
politieke expertise als de afhankelijke variabele en de 'recentheid' van een kabinet als de onafhankelijke variabele: met elk nieuw kabinet wordt de recentheid
verhoogd met één. De resultaten van die analyse geven aan dat er geen sprake
was van een trend. Zelfs wanneer de duidelijke outlier kabinet-Balkenende 14 (zie
figuur 2) uit het model wordt gehaald, blijft de p-waarde niet significant (p =
0,449, p = 0,003, Std. Error = 0,004). Het lijkt erop dat de opwaartse trend van
politieke expert ise die Bakema en Secker constateerden, is gestopt rond 1967 en
sindsdien is gaan fluctueren. Er is geen ondersteunend bewijs gevonden voor de
vierde hypothese.
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5.4.

Oudere versus nieuwere partijen

De vijfde hypothese stelde dat ministers en staatssecretarissen van relatief nieuwe
partijen (die hoogstens zeven jaar bestonden op het moment van regeringsdeelname) minder vaak politieke en technische expertise bezitten. Bij het interpreteren van die resultaten moet men in gedachten houden, dat er slechts twaalf
staatssecretarissen en negen ministers waren die tot een nieuwe partij behoorden
toen zij benoemd werden; elk van hen afzonderlijk beïnvloedt de resultaten in
aanzienlijke mate en het repliceren van dit gedeelte van het onderzoek met meer
ministers en staatssecretarissen van nieuwere partijen zal mogelijk tot andere resultaten leiden.
Deel a van de hypothese luidde: ministers en staatssecretarissen van relatief
nieuwe partijen hebben relatief minder vaak politieke en technische expertise. De
resultaten voor de ministers zijn conform die verwachting. Waar politico-specialisten een overgrote meerderheid uitmaken in benoemingen bij oudere partijen
(64,4 procent), is dit type van expertise niet-bestaand bij de categorie van ministers van nieuwe partijen (zie tabel 4). De buitenstaander is verder zeer zeldzaam
bij benoemingen bij oudere partijen (slechts 2,8 procent) en vormt de grote minderheid bij de benoemingen van ministers van nieuwe partijen (44,4 procent). De
verschillen zijn statistisch significant (x 2 = 45,323, p < 0,001, df = 3); de hypothese dat ministers van relatief nieuwe partijen minder vaak politieke en technische
expertise hebben, vindt steun. Het effect is bovendien groot (Cramér's V = 0,395,
df = 3).
TABEL 4.

Relatie type expertise en nieuwe partij.

Staatssecretaris

zuJ
_,

U.J

Minister

Type expertise

Totaal
Aantal
Type expertise

::.:
i=

Politica-specialist
'Pure' technocraat
'Pure' politicus
Buitenstaander

Politica-specialist
'Pure' technocraat
'Pure' politicus
Buitenstaander

62,8%

25,0%

14,2%

58,3%

18, 1o/o
4,9%

16,7%
0,0%

100%
226

100%
12

64,4%

0,0%

6,8%
26,0%

::.:
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De resu ltaten van de staatssecretarissen verschillen aanzien lijk van die van de ministers. Allereerst waren er geen buitenstaanders bij de staatssecretarissen op het
moment van benoeming, wat betekent dat zij allen politieke en/of technische erva ring beza ten. Dat is niet conform de verwachting. Waa r pure technocraten slechts
14,2 procent van de staatssecretarissen van oudere partijen vorm en, zijn zij in een
gro te meerderheid bij de nieuwe partijen benoemd . De reden hi ervoo r is mogelijk
da t, in het geval dat er door het partijbestuur niet iema nd met politieke expertise
kan worden gevonden, er liever een staatssecretaris gekozen wordt met technische
experti se dan een buitenstaander. Het e nige resultaa t dat spoo rt met de hypothese,
is dat h et percentage van politico-specialisten significant lager is bij de benoemingen van staatssecretarissen van ni euwe partijen vergeleken met oudere partijen.
De verschillen tussen de vier types van expertise z ijn stat istisch signifi cant bij de
staa tssecretarissen (x 2 = 16,844, p = 0,001, df = 3) en het effect is matig tot groot
(Cramér 's V = 0,266 , df = 3).
De resultaten laten verder niet zien, dat ni euwe partij en een klein er verschil
tone n in de rekrutering van ministers en staatssecretarissen dan oudere partij en,
d ie allicht nog de trad itionele minister in hun hoofd hebben (hypo th ese Sb). De
verschill en tussen de ministers en staatssecretarissen bij de oude partij en zijn min der groo t dan bij de nieuwe partijen (wat wellicht mede door h et geringe aantal
benoemingen door ni euwe pa rtij en komt). Zo is het bijvoorbeeld het geval dat
bij nie uwe partij e n de politico-specialist een kwart van de nominaties bes loeg,
terwij l er bij de ministers geen enkele politico-specialist was. De buitenstaander
ko mt daarnaast helemaa l niet voor bij de staatssecretarissen die benoemd zijn door
nieuwe partijen , terwijl dat type meer dan 40 procent van de benoemingen van de
mi nisters uitmaakt. Die resultaten komen dan ook niet overeen met het tweede
deel van de hypothese.

6.

Multinomiale logistische regressieanalyse

Om het effect van de voorspellers op de nominale uitkomstmaat te exploreren en
om te testen hoeveel variantie verklaard wordt door het stat istische model, is een
m ultinomiale logistische regressi ea na lyse uitgevoerd. De afhankelijke variabele is
immers categorisch (de vier types van expertise) met meerdere categorieën . De
onafhankelijke variabelen zijn: functie (minister of staatssecretaris), periode (verdeeld over vijf nagenoeg even lange periodes) en nieuwe of o ude partij.
De goodness-of-fit van een stati stisch model geeft allereerst de mate van overeenstemming weer tussen de werkelijke gegevens en de waarden die op basi s van
het model worden voo rspeld . Die waarde zo u niet significant moeten zijn bij een
goede 'fit' (p moet groter z ijn dan 0,05), vanwege de nulhypoth ese die verander-
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stelt dat er geen significant verschil is tussen geobserveerde en verwachte waarden . De Pearson Chi-kwadraatwaarde van het hier gehanteerde model is 30,824 (df
= 21) en is niet statistisch significant (p = 0,077). Dat geeft een eerste indicatie dat
er een hoge mate van overeenstemming is tussen de verwachte en de werkelijke
waarden.
De pseudo-R 2 -waarden drukken uit hoeveel van de variantie verklaard wordt
door het model. De Cox en Snell pseudo-R2 -waarde is in dit geval 0,094, de Nagelkerke-waarde is 0,108 en de McFadden-waarde is 0,049. Dat houdt in dat dit model
hoogstens 10,8 procent van de variantie in de verschillende types van expertise
verklaart en de resterende 89,2 procent verklaard moet worden door andere variabel en (plus random errors).
Uit de likelihood-ratio-tests 5 (tabel 5) blijkt verder dat de variabele nieuwe partij
statistisch significant is bij p < 0,001 en of iemand minister of staatssecretaris is bij
p < 0,01. De variabele periode is niet significant (zie ook de bivariate analyses) .
Een laatste punt van aandacht is dat de variabele ' functie ' (minister of staatssecretaris) een significante invloed heeft op het model, zelfs wanneer andere variabelen zijn inbegrepen. Dat beteke nt dat de andere variabelen helpen bij het verklaren
van de verschillende types van expertise, maar dat ze niet de verklarende kracht
van de belangrijkste variabele opheffen.
TABEL 5.

Likelihood ratio-tests.

Effect :

odel fitting criteria
~

Ukellhood ratio-tests

-4'~

-2 Log Likelihood of reduced model

Chi-kwadraat

df

lntercept

138,836

0,000

0

Functie

12,435
10,562

3

0,006

Periode

151,271
149,398

12

0,567

Nieuwe partij

159,754

20,918

3

0,000

Opmerking: De pseudo R2 -squared waarden zijn als volgt: Cox en Snell 0,094, Nagelkerke 0, 108 en
McFadden 0,049.
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Ministeriële expertise kan het beste beschouwd worden als een samengestelde
individuele kwaliteit, met twee onafhankelijke dimensies: technische en politieke
expertise. De gegevens over de (her)benoemingen van Nederlandse ministers en
staatssecretarissen in de periode 1967-2015 geven aan, dat zowel de ministers
als de staatssecretarissen veel technische en politieke expertise hebben, maar dat
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staatssecretarissen relatief vaker technische expertise hebben en ministers relatief
vaker politieke expertise. De complete buitenstaander (met een gebrek aan beide
soorten expertise) is een vrij zeldzame figuur in beide functies. De verschillen
tussen beide functies zijn statistisch significant en de effectgrootte is klein tot
middelgroot.
Hoewel uit de theorie van de waakhond-staatssecretaris volgt dat politieke expertise vereist is om effectief te kunnen functioneren als een beoogde waakhond of
blindengeleidehond, is er geen significant hogere frequentie van politieke expertise
gevonden bij staatssecretarissen in het geval de staatssecretaris en de minister van
verschillende partijen afkomstig zijn vergeleken met wanneer ze tot dezelfde partij
behoren. Tijdens de periode van onderzoek waren er 39 staatssecretarissen die van
een andere partij dan de minister waren, maar even zo goed politieke ervaring op
nationaal niveau misten op het moment van de aanstelling.
Er zijn daarnaast twee andere variabelen getest die mogelijk invloed hebben op
het type van expertise van een minister of staatssecretaris. De eerste hiervan is de
recentheid van een kabinet. Hoewel de meeste literatuur over politisering refereert
aan een toename van politieke expertise in de loop der tijd, ondersteunen de hier
gebruikte data voor Nederland dat voor ministers noch staatssecretarissen. Er waren significante verschillen tussen de kabinetten wat betreft de politieke expertise
van ministers, maar er is geen sprake van een trend.
De andere additionele hypothese was dat ministers en staatssecretarissen van
relatief nieuwe partijen (die hoogstens zeven jaar bestonden op het moment van
de benoeming) minder frequent politieke en technische deskundigheid bezaten. De
data ondersteunden die hypothese als het gaat om de ministers (er waren statistisch significante verschillen tussen oudere en nieuwere partijen en de effectgrootte
was groot), maar dat was niet het geval voor staatssecretarissen. Alle staatssecretarissen van nieuwe partijen hadden politieke en/ of technische expertise. De meerderheid van de staatssecretarissen van nieuwe partijen waren bovendien 'pure'
technocraten.
De multinomiale logistische regressieanalyse toont dat er een goede 'fit ' is tussen de werkelijke gegevens en de waarden die op basis van het model worden
voorspeld. De pseudo-R 2 Nagelkerke-waarde is 0,108, wat inhoudt dat dit model
10,8 procent van de variantie verklaart in de verschillende types van expertise. Of
iemand een minister of staatssecretaris is, blijft daarnaast een significante invloed
op het model hebben, zelfs wanneer andere variabelen worden inbegrepen.
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De resultaten voor de Nederlandse casus komen slechts gedeeltelijk overeen met
het onderzoek van Silveira naar staatssecretarissen in Portugal. Aan de ene kant is
in beide landen een technische achtergrond een belangrijk onderdeel in de benoeming. Aan de andere kant bezat slechts 34,2 procent van de Portugese staatssecretarissen politieke ervaring, terwijl in Nederland niet minder dan 79 procent van de
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staatssecretarissen die ervaring had. De resultaten van dit onderzoek komen beter
overeen met de Spaanse casus, gezien het feit dat in beide landen de technische
expertise de meest dominante rol speelt in het benoemingsproces, maar dat dit het
belang van een politieke achtergrond niet ondermijnt.
Voor toekomstig onderzoek zou het relevant zijn om te kijken of deze resultaten te generaliseren zijn naar andere landen die staatssecretarissen hebben en
om te onderzoeken wat het verschil met Portugal verklaart wat politieke expertise
betreft. Aangezien er slechts 21 benoemingen waren van ministers en staatssecretarissen van relatief nieuwe partijen, zou het van waarde zijn om dit onderzoek
te repliceren in een land met meer coalities waar nieuwere partijen in deelnamen.
Tot slot nodigen de resultaten betreffende de waakhond-staatssecretarissen uit tot
verder onderzoek, omdat deze in tegenspraak zijn met de theoretisch gefundeerde
verwachting: politieke expertise blijkt geen absolute vereiste te zijn om iemand als
waakhond-staatssecretaris te benoemen.

Noten
l. Met dank aan het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) voor het gebruik van
de data betreffende de biografieën en (her)benoem ingen van Nederlandse ministers en

staatssecretarissen en aan prof. dr. R.B. Andeweg en de (anonieme) reviewers voor hun
nuttige commentaren op de eerdere versie van deze bijdrage.
2.

Kuyper bedoelde met de politieke ministers de beheerders van de portefeuilles

van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken, Financiën en Justitie (Andeweg, 1990,
p. 73).

3.

Cramér's V is een maat voor associatie tussen variabelen op nominaal niveau.

4.

Een van de drie regeringspartijen was Lijst Pim Fortuyn, die slechts vijf maanden

bestond voordat ze in de coalitie kwam. Deze partij kon dan ook niet veel personen
selecteren die zowel politieke als technische expertise bezaten. Slechts een derde van
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5. Een likelihood -ratio-test wordt gebruikt om de goodness of fit van twee modellen te
vergelijken: het null-model en het alternatieve model.
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Het morele recht van
dieren: een verwerping van
asymmetrisch kantianisme
Boyd T.C. Leupen 1

ABSTRACT: The moral standing of animals: Refuting asymmetrical
Kantianism
According to asymmetrical Kantianism, humans, but not animals, should be granted certa in inviolable moral rights, including the right to be treated as 'ends-inthe mselves'. By limiting the application of Kantian principles to hu mans, we effectively
demote animals to the status of mere means to (non-)human ends and pave the way
fo r the justification of unwarranted practices of animal exploitation. In this article, 1will
attempt to refute asymmetrical Kantianism by arguing against its underlying idea that
t he possession of personhood is a necessa ry requirement for having moral rights. 1will
do so by showing that the possession of selfhood should be considered a necessa ry
and sufficient requirement for having such rights. 1will argue that at least some animals
shou ld be seen as possessing selfhood, which makes their treatment as mere means to
an end morally untenable.
KEYWORDS: Animal rights, moral rights, Kantianism, utilitarianism, personhood,
selfhood

1.

Inleiding

Dieren en dierlijke producten worden veelvuldig gebruikt in onze maatschappij. Zo
worden ze als voedsel geconsumeerd en gebruikt bij de ontwikkeling van cosmetischeen medische producten. Hoewel onze omgang met di eren intensief is, wordt de
vraag weinig gesteld in hoeverre die omgang moreel verantwoord is. Als wij vermoeden dat di eren een bewustzijn hebben en voelende wezens zijn, lijkt een dergelijke
vraag gerechtvaardigd en wellicht zelfs noodzakelijk. In dit betoog onderzoeken we
of dieren recht hebben op een morele behandeling en hoe een dergelijke beha ndeling zo u verschillen van onze huidige omgang met dieren. We zullen bepleiten dat
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dieren over selfhood beschikken , en dat selfhood een moreel relevante eigenschap is
die ons ertoe verplicht dieren te behandelen als ends-in-themselves. Een erkenning
van het feit dat dieren moreel rechthebbende selves zijn, heeft verregaande sociale,
politieke en economische gevolgen. In het publieke en politieke debat zouden de
belangen van dieren noodgedwongen beter vertegenwoordigd moeten worden. Tevens zou het niet langer moreel verantwoord zijn dieren als middelen ter bereiking
van menselijke doeleinden te gebruiken en zou er een einde moeten komen aan de
(commerciële) exploitatie waar dieren aan worden onderworpen.
De menselijke exploitatie van dieren vindt haar fundament in een 'asymmetrisch
kantianisme'. In deze filosofische gedachtegang wordt gesteld dat morele afwegingen
aangaande niet-menselijke dieren (te noemen 'dieren') moeten worden gebaseerd op
utilitaristische principes, daar waar morele afwegingen aangaande menselijke dieren
(te noemen 'mensen') moeten worden gebaseerd op kantiaanse principes. Robert
Nozick (1974, p. 39) vat die opvatting bondig samen als de propagering van "utilitarianism for animals, Kantianism for people". Asymmetrisch kantianisme is gebaseerd
op twee ideeën: er moet worden gestreefd naar de maximalisering van het totale
geluk van alle levende wezens, en mensen genieten, in tegenstelling tot dieren, een
beschermde status en mogen niet worden opgeofferd om deze maximalisering van
het totale geluk teweeg te brengen. Door kantiaanse principes enkel op mensen toe
te passen, verworden dieren tot middelen ter bereiking van menselijke doeleinden.
We zullen aantonen dat dit asymmetrisch kantianisme verworpen moet worden.
Die verwerping is gebaseerd op twee stellingen:
- Asymmetrisch kantianisme is moreel inconsistent, wat enkel kan worden verholpen door de toepassing van utilitaristische principes uit te breiden naar mensen of door de toepassing van kantiaanse principes uit te breiden naar dieren.
- Kantianisme is wenselijker dan utilitarisme, omdat kantianisme, in tegenstelling
tot utilitarisme, het individu beschermt door het bepaalde onschendbare morele rechten toe te kennen; zodoende zou asymmetrisch kantianisme bestreden
moeten worden door de toepassing van kantiaanse principes uit te breiden naar
dieren en niet door de toepassing van utilitaristische principes uit te breiden
naar mensen.
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Eerst houden we de tweede stelling tegen het licht. Om een beter begrip te krijgen
van het asymmetrisch kantianisme en zijn implicaties, besteden we kort aandacht
aan zowel het utilitarisme als het kantianisme. Na toelichting van deze filosofische
theorieën za l het duidelijk worden wat voor gevolgen een asymmetrisch kantiaanse benadering heeft voor onze omgang met dieren.
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2.1.

Utilitarisme

Het utilitarisme speelt van oudsher een belangrijke rol in het dierenrechtendebat.
Utilitaristische denkers zoals Jeremy Bentham en Peter Singer hebben succesvol
aangetoond, dat wij de belangen van dieren mee moeten laten wegen in onze
morele deliberaties. Een toepassing van utilitaristische principes is echter niet afdoende om de structurele exploitatie van dieren tegen te gaan. Een snelle blik op
de beginselen van deze stroming leert ons waarom .
Utilitarisme is, simpel gesteld, begaan met de maximalisering van utiliteit. Moreel wenselijke handelingen zijn die handelingen die een dergelijke maximalisering
van utiliteit tot gevolg hebben. Utilitarisme is uitgesproken consequentialistisch
van aard. Dat wil zeggen dat het zich (over het algemeen) bezighoudt met de gevolgen van bepaalde handelingen in plaats van met de handelingen zelf. Zo bestaat
de maximalisering van utiliteit in het klassieke of hedonistische utilitarisme uit het
bereiken van een optimale balans van genot over leed. Zodra een handeling het
geheel aan genot maximaliseert en het geheel aan leed minimaliseert, is ze moreel
gerechtvaardigd.
Bentham stelt dat binnen het utilitarisme "each is to count for one and none
for more than one" (Singer, 2009, p. S) . Van dat idee wordt het 'principle of equal
consideration of equal interests' afgeleid. Dat principe stelt dat in de utilitaristische
calculus de belangen van een individu even zwaar moeten wegen als de vergelijkbare belangen van ieder ander individu (Singer, 2009). Als aangenomen wordt dat
dieren voelende wezens zijn (cf. infra), met het vermogen om genot en leed te ervaren op een manier die vergelijkbaar is met de manier waarop mensen dat doen,
kan ervan uitgegaan worden dat dieren en mensen vergelijkbare belangen hebben
aangaande het maximaliseren van genot en het minimaliseren van leed. Volgens
het principle of equal consideration of equal interests betekent dit dat de belangen
van dieren moeten worden meegenomen in de utilitaristische calculus. Zoals Bentham heeft gesteld, moeten onze morele afwegingen met betrekking tot dieren niet
worden geleid door de vraag "Can they reason?" of "Can they talk?", maar door de
vraag "Can they suffer?" (Singer, 2009, p. 7). Die opvatting lijkt aannemelijk, maar
is aan enkele structurele problemen onderhevig die een succesvolle bescherming
van de belangen van dieren in de weg staan.
Het belangrijkste probleem kan de 'utilitaristische bias' worden genoemd. Hoewel utilitarisme volledig egalitair van aard is (daar waar het de gelijkwaardige
consideratie van de gelijkwaardige belangen van individuen propageert), is het
belangrijk te beseffen dat het niet de gelijkwaardige behandeling van individuen
waarborgt. In gevallen waar de belangen van een individu niet opwegen tegen
de gelijkwaardige belangen van andere individuen (oftewel 'het geheel'), zullen
de belangen van dat individu worden opgeofferd om zo maximale utiliteit te verwezenlijken (Regan, 2004). Anders gesteld: zolang het negeren of schenden van
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de belangen van een individu maximale utiliteit tot gevolg heeft, is dat moreel
gerechtvaardigd.
Dat feit kan problematische gevolgen hebben voor zowel mensen als dieren .
Ni ets kan immers voorkomen dat de uitkomst van de utilitaristische calculus structureel in het voordeel is van een bepaalde groep individuen. Zodra die groep een
meerderheid vormt binn en een gemeenschap, is het aannemelijk dat de gelijkwaardige consideratie van de gelijkwaardige belangen van individuen za l leiden
tot handelingen die de belangen van die meerderheid behartigen (ervan uitgaande
dat de leden van die meerd erheid identieke of vergelijkbare belangen hebben). Dat
za l op zijn min st leiden tot een onverschilligheid ten opzichte van de belangen
van minderheden (ervan uitgaande dat de belangen van die minderheden afwijken
van die van de meerderheid). In het ergste geval zal het een actieve schending
van de belangen van die minderheden tot gevolg hebben (ervan uitgaande dat de
meerderheid belang heeft bij een hindering van de belangen van de minderheid)
(Kymlicka, 2002).
De utilitaristische bias blijkt extra hardnekkig waar het dieren betreft. Zodra
de som van de belangen die mensen hebben bij de exploitatie van dieren over
het geheel groter is dan de som van de belangen die dieren hebben bij een goede
behandeling, is de exploitatie van dieren vanuit utilitaristisch oogpunt moreel gerechtvaa rdigd . Cheryl Abbate (2014, p. 915) vat dat punt treffend samen door te
stellen dat "( .. .) utilitarianism does not preclude the exploitation of animals since
we can always override the animal's interest in not suffering in the name of even
trivia) human interests, so long as preferences are maximized when a ll is said and
done". De vleesindustrie vormt een goed voorbeeld . Volgens Singer zou de som
van het leed van slachtdieren over het geheel groter zijn dan de som van het genot
dat de vleesindustrie creëert bij haar consumenten. Singer stelt dat, om maximale
utiliteit te verwezenlijken , men de vleesindustrie af zou moeten schaffen . Los van
het feit dat het vrijwel onmogelijk lijkt om de precieze balans van leed en genot
te determineren, is het de vraag of een afschaffing van de vl ees industrie daadwerkelijk tot een grotere som van netto genot zal leiden . Zo zullen miljoenen mensen
gefrustreerd worden in hun wens om vlees te eten en zullen honderdduizenden
mensen hun baan verliezen. De som van het leed van al die 'gedupeerden ' zal wellicht groter zijn dan de som van het leed dat de slachtdieren wordt berokkend. In
dat geval zou een voortzetting van de vleesindustrie moreel gerechtvaardigd zijn
(Regan, 2003).
Deze moeilijkheden zijn te herleiden naar één essentieel kenmerk van het utilitarisme: de benadering van individuen als zijnde ' vaten' van utiliteit. Zoals Tom
Regan (2004, p. 205) beargumenteert, hebben individuen in het utilitarisme " no
value of their own; what has value is that what they contain ". Oftewel, niet het
individu zelf is van waarde, maar de hoeveelheid leed of genot die het individu
ervaart. Dat leidt tot een rechtvaardiging van de behandeling van individuen als
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louter middelen ter bereiking van een doel (maximale utiliteit) . Dat fenomeen kunnen we het 'receptacle problem' noemen.

2.2.

Kantianisme

Het kantianisme biedt een oplossing voor het receptacle problem . In plaats van een
consequentialistische benadering te hanteren, is het kantianisme deontologisch
van aard . Daar waar consequential isten het belang van de juiste, moreel gerechtvaardigde uitkomst van bepaalde handelingen benadrukken, stellen deontologen
dat individuen bepaalde onschendbare rechten hebben die altijd gerespecteerd
moeten worden, los van de gevolgen.
Het belangrijkste kantiaanse morele recht is het recht om te worden behandeld
als een 'end-in-itself'. Dat idee wordt duidelijk uitgedrukt in Kants befaamde 'formula of humanity as end in itself : "So act that you always treat humanity, whether
in your own person or in the person of any other, always at the same time as an
end, never merely as a means" (Wood, 1998, p. 5-6). Waar het utilitaristische principle of equal consideration of equal interests geen gelijkwaardige behandeling van
individuen garandeert, doet het kantianisme dat wel. De zogenoemde 'negative
duties' die voortkomen uit een behandeling van individuen als ends-in-themselves
bestaan onder andere uit de plicht die geen geweld aan te doen en ze niet te doden.
Als dieren het recht om te worden behandeld als ends-in-themselves zou worden
toegekend, zou hun exploitatie niet langer als moreel rechtvaardig kunnen worden
beschouwd .
Het moet echt er benadrukt worden dat dieren binnen het kantianisme geen
directe morele status hebben. Aangezien een individu volgens Kant zijn morele
rechten ontleent aan zi jn rationele aard en dieren niet over rationa lit eit beschikken, komen ze niet voor dergelijke rechten in aanmerking. Volgens Kant (2012,
p. 359) zijn dieren "not self-conscious" en "merely ( ...) a means to an end".
Kant stelt tevens dat "th at end is Man". Die stelli ng gaat direct in tegen de stelling die we in dit essay naa r voren brengen. Daarom is het belangrijk te weten
dat, wa nn eer we over 'kantianisme voor dieren' spreken, we aan de toepassing
van kantiaanse principes op onze omgang met dieren refereren, en niet aan de
traditionele kantiaanse opvattingen over de behandeling van dieren. Met andere
woorden: spreken we over kantianisme voor dieren, dan refereren we aan het
recht van dieren om niet louter gebruikt te worden als middelen ten einde van een
(menselijk) doel.
Het kan gesteld worden dat het asymmetrisch kantianisme voornamelijk impliciet in onze maatschappij aanwezig is. De toepassing van utilitaristische principes in onze omgang met dieren zal over het algemeen niet het resultaat zijn
van actieve morele reflecti e. Een dergelijke reflectie wordt vaak onnodig geac ht ,
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omdat dieren buiten de morele categorie zouden vallen. Toch lijkt moraliteit
(zij het in latente vorm) niet volledig afwezig bij onze omgang met dieren . Zo
zullen weinig mensen een onnodig wrede behandeling van dieren voorstaan .
De exploitatie van dieren wordt over het algemeen pas getolereerd , zodra daar
ogenschijnlijk goede redenen voor zijn. Dergelijke redenen kunnen variëren van
de facilitering van menselijke eetgewoonten (zie de vlees- en zuivelindustrie)
tot de realisering van medische vooruitgang (zie het gebruik van proefdieren
bij medische experimenten). Dieren zijn dus inzetbaar voor het bereiken van
menselijke doeleinden . De verwezenlijking van die doeleinden kan gezien worden als een maximalisering van menselijke utiliteit ten koste van de belangen
van dieren. Aangezien wij speciale waarde hechten aan menselijke belangen,
kunnen die niet op een vergelijkbare wijze geschaad worden . Oftewel, de belangen van dieren worden volledig schendbaar geacht, waar die van mensen
beschermd zijn (McMahan, 2002); dat is het belangrijkste kenmerk van het
asymmetrisch kantianisme. We zullen beargumenteren dat een dergelijke discrepantie moreel inconsistent is, en aantonen dat een toepassing van kantiaanse
principes in onze omgang met dieren niet alleen moreel rechtvaardig, maar ook
moreel noodzakelijk is. Ons argument kan als volgt worden samengevat: (1)
het kantianisme is wenselijker dan het utilitarisme, omdat het individuen het
morele recht toekent te worden behandeld als end-in-itself; (2) dat morele recht
zou moeten worden toegekend aan alle wezens die over selfhood beschikken;
(3) sommige dieren beschikken over selfhood; (4) daarom zou aan sommige
dieren het morele recht moeten worden toegekend om te worden behandeld als
end-in-itself.
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Om het asymmetrisch kantianisme te verwerpen, moeten zijn onderliggende ideeen worden blootgelegd en vervolgens van de hand worden gewezen. Voorstanders
van het asymmetrisch kantianisme baseren hun ideeën op de assumptie dat het
bezit van personhood een noodzakelijke voorwaarde is voor de toekenning van
morele rechten. Hun onwil om dergelijke rechten aan dieren toe te kennen, komt
voort uit de volgende beredenering:
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Het Personhood-argument:
1. Het bezit van personhood is een noodzakelijke voorwaarde voor de toekenning
van morele rechten.
2. Geen enkel dier bezit personhood.
3. Daarom zullen aan geen enkel dier morele rechten worden toegekend.
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Om de morele inconsistentie van het asymmetrisch kantianisme aan te tonen, zal
de eerste en/of de tweede premisse van het personhood-argument moeten worden
verworpen. De tweede premisse kan niet met zekerheid worden bestreden. Er zijn
verschillende concepties van personhood. Steve Sapontzis (1981) onderscheidt er
twee. De eerste noemt hij de 'morele conceptie'. Die is evaluatief van aard en
betreft een bepaalde status: "To be a person is to be due certain honors and privileges from anyone whose actions might influence his well-being. A person is a
being whose interests must be respected" (Sapontzis, 1981, p. 609). Met andere
woorden, persons zijn wezens met een morele status en onschendbare rechten
(Cush.ing, 2003). Sommige voorstanders van dierenrechten adopteren die conceptie
van personhood en concluderen dat, aangezien dieren (volgens hen) een morele
status hebben, ze logischerwijs over personhood beschikken (Cushing, 2003; Francione, 2007). Het hebben van een morele status is volgens die conceptie immers
gelijk aan het beschikken over personhood. De morele conceptie van personhood
is problematisch voor onze uiteenzetting. Een hantering van die conceptie zou
een cirkelredenering teweegbrengen en een verwerping van de eerste premisse
van het personhood-argument onmogelijk maken . De wederkerige relatie tussen
personhood en morele rechten zorgt er immers voor dat de eerste premisse per
definitie waar is. Hoewel we niet willen bestrijden dat aan iedere person vanwege
zijn beschikking over personhood automatisch morele rechten moeten worden toegekend, weigeren we de twee aan elkaar gelijk te stellen. In plaats van de morele
conceptie zullen we een 'metafysische conceptie' van personhood hanteren. Volgens die conceptie zijn persons "those thing which are (a) embodied; (b) animale;
(c) emotive; (d) initiators of actions rather than reflexive (... ) respondents to their
environment; and (e) capable of forming ideas about the world rather than being
merely things in the world" (Sapontzis, 1981, p. 607-608).
De metafysische conceptie van personhood komt overeen met wat Regan moral
agency noemt. Hij omschrijft moral agents als "individuals who have a variety of
sophisticated ab ilities, including in particular the ability to bring impartial mora!
principles to bear on the determination of what, all considered, morally ought to
be done and, having made this determination, to freely choose or fail to choose to
act as morality, as they conceive it, requires" (Regan, 2004, p. 151) . Persons zijn
dus rationele wezens die in staat zijn tot morele reflectie en kunnen handelen
vo lgens morele principes. In het vervolg van dit essay wordt met personhood de
metafysische conceptie van personhood bedoeld. Die conceptie van personhood
wordt vaak gelijkgesteld met menselijkheid. Maar als wij menselijkheid opvatten
als lidmaatschap van het menselijke soort (Homo sapiens), is het onjuist om een
dergelijke gelijkstelling te maken. Cushing (2003) illustreert dat wanneer hij stelt
dat bij een hypothetische situatie waarin een buitenaardse levensvorm, die over
een gelijkwa ardig vermogen tot mora! agency beschikt als mensen, op aarde landt,
het moreel arbitrair zou zijn die geen personhood toe te kennen, puur omdat het
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een andere biologische soort betreft. Daar komt bij dat niet alle mensen als persons kunnen worden gezien. Mora] agency wordt over het algemeen volgens het
volgende principe toegekend:

Het Moral Agency-argument:
1. Een handeling is enkel moreel te noemen wanneer de uitvoerder haar als een
morele handeling herkent en haar om die reden uitvoert.
2. Alleen wezens met een hoge intelligentie zijn in staat om morele handelingen te
herkennen en ze om die reden uit te voeren.
3. Daarom zijn enkel wezens met een hoge intelligentie in staat moreel te handelen.
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De eerste premisse van het mora! agency-argument moet worden aangenomen.
Moraliteit is geen objectief fenomeen en kan niet buiten de geest van rationele
wezens bestaan. We beschouwen een daad als moreel, omdat we er een bepaalde
morele waarde aan toekennen. Om moreel te kunnen handelen, moeten we met
behulp van rationele reflectie bepalen wat de morele waarde van een handeling is
en vervolgens besluiten of het moreel verantwoord (of zelfs verplicht) is om die
handeling uit te voeren. Wanneer een handeling niet het gevolg is van een dergelijk reflectief proces, is er geen sprake van intentionaliteit, en daarom ook niet van
moreel gedrag.
Om intentioneel te kunnen handelen, is een bepaalde graad van intelligentie en
rationaliteit nodig. Intentionaliteit vergt immers een vermogen tot reflectie op en
beoordeling van gedrag in verschillende situaties. De meeste diersoorten (inclusief
de diersoorten die het meest lijden onder menselijke exploitatie) lijken niet over
een dergelijk vermogen te beschikken. Biologisch onderzoek naar de hersenfunctie
van meerdere diersoorten toont aan dat het deze dieren inderdaad ontbreekt aan
de intellectuele capaciteiten die nodig zijn voor morele reflectie.
Van sommige diersoorten, zoals mensapen en dolfijnen, is bekend dat ze over
een hoge mate van intelligentie beschikken. Het is mogelijk dat die dieren in potentie tot moreel gedrag in staat zijn. Hoewel het daardoor niet mogelijk is om dergelijke diersoorten zonder twijfel mora] agency te ontzeggen, zullen we dat hier omwille van de helderheid van ons argument toch doen. We zullen ervan uitgaan dat
geen enkel dier over moral agency beschikt en geen enkel dier dus als person kan
worden beschouwd. We zullen de tweede premisse van het personhood-argument
dan ook accepteren. Een verwerping van dat argument moet zodoende berusten op
een verwerping van de eerste premisse, die stelt dat personhood een noodzakelijke
voorwaarde is voor de toekenning van morele rechten.
Het personhood-argument en aldus het idee dat enkel persons een directe morele status zouden hebben, vinden we veelvuldig in de literatuur terug (Steinbock,
1978; Cohen, 1986; Carruthers, 1992) en kan worden herleid naar het eerdergenoemde kantiaanse gedachtegoed. Volgens Kant heeft enkel de 'rationele aard ' een
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absolute en onvoorwaardelijke waarde (Wood, 1998). Daarom kunnen enkel die
wezens die over een dergelijke rationele aard beschikken als ends-in-themselves
worden gezien. Dat idee wordt naar voren gebracht in Kanis eerdergenoemde formula of humanity as end in itself. 'Humanity' moet in dat geval worden geïnterpreteerd als een puur technische term die refereert aan rationaliteit. Maar waarom
is rationaliteit, en het vermogen tot moral agency dat ervan wordt afgeleid, zo
belangrijk voor de kantianen?
Volgens het kantianism e is "the authority of the moral law grounded in the fact
that it is legislated by rational will" (Wood, 1998, p. 1) . Simpel gesteld, moraliteit
kan uitsluitend worden geconstrueerd door moral agents, omdat die in staat zijn
tot "assessing and judging the principles that govem our beliefs and actions, and
of regulating our beliefs and actions in accordance with those judgmen ts " (Korsgaard, 2004, p. 11) . Alleen mora! agents kunnen daarom wederkerige morele relaties aangaan; moraliteit is enkel van toepassing op mora! agents. Kant noemt de
morele gemeenschap die ontstaat wanneer rationele wezens wederkerige morele
relaties met elkaar aangaan het 'Kingdom of ends' (Korsgaard, 2004, p. 4). Omdat
dieren ni et over moral agency /personhood beschikken, zijn ze niet in staat morele
waarden te vormen of wederkerige morele relaties aan te gaan en moeten ze worden uitges loten van deelname aan de morele gemeenschap.
De stelling dat een wezen over personhood moet beschikken om in aanmerking
te komen voor morel e rechten is echter discutabel. Het is waar dat 'nonpersons'
niet over mora! agency beschikken en geen morele verantwoordelijkheden tegenover persons (kunnen) hebben. Maar er lijkt geen reden te zijn waarom dat tot
de concl usie zou leiden dat persons dan ook geen morele verantwoordelijkheden
tegenover nonpersons zouden hebben. Het zou bijvoorbeeld absurd zijn om te stellen dat een pasgeboren baby geen morele rechten heeft, enkel omdat die niet over
mora! agency beschikt.
De stelling dat dieren baat kunnen hebben bij een morele behandeling impliceert dat ze een bepaalde waarde bezitten die het beschermen waard is. Met andere woorden, om succesvol te beargumenteren dat dieren morele rechten moeten
worden toegekend, moet worden aangetoond dat ze over minstens één moreel
relevante eigenschap beschikken die ons ertoe verplicht ze als ends-in-themselves
te behandelen. We zullen, in navolging van menig voorstander van dierenrechten,
bepleiten dat selfh ood een dergelijke eigenschap is.
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Alle wezens die hun eigen bestaan en het bestaan van de wereld om hen heen kunnen ervaren en er overtuigingen over kunn en vormen en verlangens over kunn en
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koesteren, kunnen als selves worden beschouwd (Donaldson & Kymlicka, 2011) .
We kunnen selfhood gelijkstellen aan Regans definitie van wat hij een 'subjectof-a-life' noemt. Subjects-of-a-life "have beliefs and desires; perception, memory,
and a sense of the future, including their own future; an emotional life together
with feelings of pleasure and pain; (... ) the ability to initiale action in pursuit of
their desires; a psychophysical identity over time; and an individual welfare in the
sense that experiential life fares well or ill for them" (Regan, 2004, p. 243). Selves
onderscheiden zich van persons door hun lagere intelligentie en hun daaruit voortvloeiende gebrek aan vermogen tot morele reflectie.
Selfhood is onlosmakelijk verbonden met belangen. Wezens die niet over selfhood beschikken, kunnen onmogelijk over moreel relevante belangen beschikken.
Aangezien morele rechten worden afgeleid van het bezit van dergelijke belangen,
kunnen aan wezens die er niet over beschikken, geen morele rechten worden toegekend. Ter verduidelijking gaan we kort in op de wisselwerking tussen selfhood,
belangen en morele rechten.
Raymond Frey (1979) onderscheidt twee soorten belangen. De eerste soort is vergelijkbaar met wat Regan (2004, p. 87) 'welfare interests' noemt en betreft alle zaken
die in het algemene belang van een individu zijn, los van het feit of het individu die
zaken a ls wenselijk beschouwt. Zo is het bijvoorbeeld in iemands algemene belang
om gezond te eten (ook al ondervindt het individu in kwestie er geen enkel plezier
aan), omdat het de kans op ziekte verkleint. De tweede soort komt overeen met
wat Regan (2004, p. 87) 'preference interests ' noemt en betreft alle zaken die een
individu persoonlijk verlangt. Die zaken zijn niet altijd in het a lgemene belang van
het individu. Zo kan een individu een sterke voorkeur voor ongezond voedsel hebben en het daarom toch eten, ondanks het feit dat het de kans op ziekte vergroot.
Hoewel een individu zowel welfare als preference interests kan hebben (het
tweede nooit zonder het eerste), is enkel het bezit van het laatste noodzakelijk om
morele rechten toegekend te krijgen. Dat is zo, omdat een individu zonder preference interests niet op een moreel relevante manier geschaad of begunstigd kan
worden. Feinberg (2012) illustreert dat als volgt:
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Het Belangen-principe:
1. Een (mo reel) rechthebbende moet kunnen worden gerepresenteerd (door zichzelf
of door een ander) en het is onmogelijk om een wezen te representeren dat geen
(preference) interests heeft.
2. Een (moreel) rechthebbende moet in staat zijn begunstigd te worden, en een
wezen zonder (preference) interests is niet in staat om geschaad of begunstigd te
worden.
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Dit principe maakt duidelijk waarom wij geen verplichting hebben om levenloze
objecten en sommige levensvormen (zoals planten of bacteriën) morele rechten toe
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te kennen; dergelijke objecten en levensvormen hebben immers geen preference
interests. Bijvoorbeeld: omdat een kankergezwel geen preference interests heeft,
kunnen we de welfare interests van het gezwel (een ongestoorde voortdurende
groei) negeren en het uit de patiënt verwijderen zonder ons daar moreel bezwaard
over te voelen . Dat inzicht biedt een antwoord aan eenieder die stelt dat het inconsequent is om morele rechten aan dieren toe te kennen zonder dat ook voor alle
andere levende organismen te doen .
De stelling dat selfhood een noodzakelijke en voldoende voorwaarde is voor
de toekenning van morele rechten gaat direct in tegen de eerste premisse van het
personhood-argument (die stelt dat het bezit van personhood een noodzakelijke
voorwaarde is voor het verkrijgen van dit soort rechten) en leidt tot het volgende
argument:

Het Selfhood-argument:
1. Het bezit van selfhood is zowel een noodzakelijke als een voldoende voorwaarde
voor de toekenning van morele rechten.
2. Sommige dieren bezitten selfhood.
3. Daarom moeten sommige dieren morele rechten worden toegekend.
Het idee dat dieren over selfhood beschikken, is niet onbetwist. In wat volgt , zullen de debatten rondom de vragen of dieren bewustzijn, gevoel, overtuigingen en
verlangens hebben, besproken worden en zal er geconcludeerd worden dat wij ,
aangezien wij niet kunnen ontkennen dat ze inderdaad over dergelijke eigenschappen beschikken, dieren als selves moeten beschouwen.

4.1.

Bewustzijn

Een ontkenning van de stelling dat dieren over selfhood beschikken, is veelal gebaseerd op de bewering dat dieren geen bewustzijn hebben . Zij die een dergelijke
argument voorstaan, redeneren op de volgende wijze:

Het Bewustzijn-argument:
1. Bewustzijn is een noodzakelijke voorwaarde voor het hebben van selfhood.
2. Geen enkel dier heeft een bewustzijn.
3. Daarom beschikt geen enkel dier over selfhood.
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De eerste premisse van het bewustzijn-argument is zonder meer waar. Het is duidelijk dat een wezen een bewustzijn moet hebben om als self te kunnen gelden .
Zonder bewustzijn kan het immers zijn eigen bestaan en het bestaan van de wereld
om hem heen niet ervaren. De tweede premisse van het bewustzijn-argument is
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minder aannemelijk. Niet veel mensen zullen ontkennen dat honden zich bewust
zijn van hun omgeving, of dat ze in staat zijn om pijn te voelen. Binnen het dierenrechtendebat zijn er echter denkers die een dergelijke ontkenning wel voorstaan.
De Franse filosoof René Descartes is daar een goed voorbeeld van. Hij stelt dat
dieren geen bewustzijn bezitten en niets meer dan 'thoughtless bmtes' (Regan,
2004, p. S) zijn, die enkel een functionele waarde hebben en dienen als middelen
ter bereiking van menselijke doeleinden. Descartes ontkent niet dat dieren in leven
zijn - het zou absurd zijn om te ontkennen dat ze over een functionerend lichaam
en een kloppend hart beschikken - of dat ze in staat zijn om sensaties te ervaren.
Maar Descartes' definitie van sensatie is hier van cruciaal belang. Hij onderscheidt
drie graden van sensatie. Een eerstegraadssensatie betreft "the immediate affection
of th e bodily organ by external objects; and this can be nothing more than the
motion of the sensory organs and the change of figure and position due to that
motion". Een tweedegraadssensatie betreft "the imm ediate mental results, due to
the mind 's union with the corporea l organ affected; such as the perceptions of
pain, of pleasurable stimu lation, of thirst, of hunger (and so on) ". Een derdegraadsse nsatie betreft "all those judgments which, on the occasion of motions occurring
in the corporeal organ, we have from our earliest years been accustomed to pass
about things external to us " (Regan , 2004, p. 3-4). Volgens Descartes beschikken
dieren enkel over eerstegraadssensaties. Dierlijk gedrag zou puur reflexief zijn en
niets met bewustzijn te maken hebben; dieren zouden automata zijn . Aangezien
bewustzijn-loze wezens geen moreel relevante belangen kunnen hebben, hoeft
hun geen morele rechten te worden toegekend.
De cartesiaanse benadering lijkt controversieel. Het is dan ook verrassend dat
moderne filosofen zoals Peter Carruthers (1989; 1992) en Raymond Frey (1979) die
benadering hanteren voor hun ontkenning van dierenrechten . Er zijn verschillende
redenen te bedenken waarom de cartesiaanse benadering onjuist is. Bijvoorbeeld:
als wij niet geloven dat dieren over een bewustzijn beschikken, lijken wij ook geen
reden te hebben om dat wel te geloven waar het mensen betreft. Ik, als mens, kan
alleen maar zeker zijn van het feit dat ikzelf bewustzijn heb. Er lijkt geen wi jze
te bestaan waarop ik met zekerheid kan bepalen dat hetzelfde geldt voor mijn
medemens. Want hoe kan ik er zeker van zijn dat het gedrag van mijn buurman
niet puur reflexief is? Misschien is zijn handdruk enkel een 'affection of his bodily
organ by an extemal object' (nameli jk: mijn uitgestoken hand in afwachting van
de zijne).
Het is evenmin duidelijk waarom het feit dat dieren geen derdegraadssensaties
zouden hebben, zou moeten leiden tot de conclusie dat ze niet over een bewustzijn beschikken. Het is immers mogelijk (en zeer aannemelijk) dat ze in staat zijn
tweedegraadssensaties ("the immediate mental results, due to the mind 's union
with the corporeal organ affected; such as the perceptions of pain, of pleasurable
stimulat ion, of thirst, of hunger (and so on)") te ervaren . Zowe l Descartes als Car-

f--

w

~ ~------RES PUBLICA • 2017 - 2

205
HET MORELE RECHT VAN DIEREN: EEN VERWERPING VAN ASYMMETRISCH KANTIANISME

ruthers weigert te erkennen dat dit het geval is, zonder daar specifieke argumenten
voor te geven. Een onderbouwing van een dergelijke weigering is evenwel van
groot belang.
Van wat ons bekend is over het verband tussen het menselijk bewustzijn en de
structuur en werking van het menselijke zenuwstelsel, is duidelijk dat ons bewustzijn sterk gerelateerd is aan onze fysiologie en anatomie (Regan, 2004). Aangezien
sommige dieren (in ieder geval alle zoogdieren) sterke fysiologische en anatomische gelijkenissen vertonen met mensen, kunnen wij aannemen dat, als mensen
in staat zijn tot het erva ren van tweedegraadssensaties, dieren dat ook zijn. Aangezien wij volgens deze wetenschappelijke bevindingen goede redenen hebben om
aan te nemen dat dieren een bewustzijn hebben, ligt de 'bewijslast' bij hen die dat
ontkennen. Dat betekent dat de tweede premisse van het bewustzijn-argument van
de hand moet worden gewezen.

4.2.

Gevoel

Gesteld kan worden dat, hoewel dieren over een bewustzijn beschikken, ze niet
in staat zijn om te voelen en dat zonder gevoel dieren geen preference interests
kunnen hebben. Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom dat laatste
inderdaad het geval zou kunnen zijn. Die redenen zijn echter irrelevant, omdat er,
zoals aangetoond, geen reden is om aan te nemen dat sommige dieren niet in staat
zijn tot het ervaren van tweedegraadssensaties. Als die sensaties de perceptie van
bepaalde fysieke impulsen betreft, kunnen ze gelijk worden gesteld aan gevoel.
Hier geldt dezelfde fysiologische redenering als bij de bovengenoemde verwerping
van het bewustzijn-argument. In zoverre mensen en bepaalde categorieën van dieren overeenkomende zenuwstelsels hebben, is er geen reden om aan te nemen dat
dieren niet kunnen voelen.

4.3.

Overtuigingen en verlangens

Er zijn goede redenen om aan te nemen dat dieren bewustzijn en gevoel hebben.
Dat wil zeggen, dat ze in staat zijn hun eigen bestaan en dat van de wereld om
hen heen te ervaren. Maar ondanks het laatste, kunnen we ook stellen dat dieren
toch niet over preference interests beschikken . Preference interests kunnen immers
niet aanwezig zijn als men niet in staat is het eigen bestaan te ervaren, maar het
ervaren van het eigen bestaan is geen apriori garantie voor het hebben van preference interests.
Frey (1979) erkent dat wanneer hij stelt dat wezens niet alleen over een bewustzijn en gevoel moeten beschikken, maar ook over overtuigingen en verlangens

~

m
m

-l

zVl
n

::c
v►
v
m

~

"►
m

;,:,

:::j
;;<:

m
r
m

_ _ __ _ _ _ _ Z
2017 - 2 • RES PUBLICA

2 06
HET MORELE RECHT VAN DIEREN: EEN VERWERPING VAN ASYMMETRISCH KANTIAN ISME

voordat ze preference interests kunnen vormen. Het argument van Frey kan als
volgt worden samengevat:

Het Overtuigingen en Verlangens-argument:
1. Het vermogen tot het ervaren van het eigen bestaan en tot het bestaan van
een exteme wereld is een noodzakelijke, maar niet een voldoende voorwaarde
voor het hebben van preference interests. Men moet eveneens in staat zijn om
overtuigingen en verlangens over het eigen bestaan en de exteme wereld te
vormen.
2. Het is mogelijk dat dieren in staat zijn het eigen bestaan en het bestaan van een
exteme wereld te ervaren, maar het ontbreekt ze aan het vermogen er overtuigingen en verlangens over te vomien.
3. Daarom kunnen dieren geen preference interests hebben.
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De tweede premisse van dit argument is gebaseerd op het idee dat overtuigingen
en verlangens niet kunnen bestaan buiten taal. Omdat dieren geen taal beheersen,
zouden ze geen overtuigingen en verlangens hebben. Een uitgebreide behandeling
en weerlegging van die redenering valt helaas buiten het bestek van dit essay.
Een verwerping van de tweede premisse kan wederom worden gebaseerd op de
fysiologische overeenkomsten tussen mensen en sommige dieren. Overtuigingen
en verlangens worden gevormd, zodra een wezen in staat is tot perceptie en inferentie. Als we accepteren dat dieren een bewustzijn hebben, lijkt er geen reden
te zijn om te ontkennen dat ze over een vermogen tot perceptie en inferentie beschikken. Stephen Stich illustreert dat als volgt: " ( ... ) if (a) canine's master puts
a meaty bone in (a) dog's dish, if the dog ha s a clear view of the proceedings, if
it is paying attention and is psychologically normal, then the dog will form the
belief that there is a meaty bone in its dish" (Stich, 1979, p. 17) . Zodra een hond
de overtuiging heeft dat er een bot in zijn bak ligt, zal hij het verlangen vormen
die op te kluiven .
Daar komt bij dat als een dier, net als een mens, kan voelen, wij geen goede reden hebben om aan te nemen dat mensen en dieren geen vergelijkbare preference
interests vormen omtrent pijn en genot. Wanneer een dier pijn ervaart, zal hij wensen dat die pijn ophoudt. Er lijkt geen reden te zijn om aan te nemen dat het dier,
ondanks het feit dat het een bewustzijn heeft, geen voorkeur heeft wanneer het de
ervaring van dergelijke sensaties betreft.
Er zijn dus goede redenen om te stellen dat sommige dieren over een bewustzijn en gevoel beschikken en in staat zijn tot het vormen van overtuigingen en
verlangens met betrekking tot zichzelf en de wereld om hen heen. Het volgt dat
die dieren als selves moeten worden beschouwd. De tweede premisse van het
selfhood-argument is daarmee met succes verdedigd.
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4.4.

Welke dieren beschikken over selfhood?

Een belangrijke vraag is over welke dieren met relatieve zekerheid gezegd kan worden dat ze over selfhood beschikken. Dat kan bepaald worden volgens twee principes. Het eerste principe noem en we het gelijkenisprincipe: zodra dieren voldoende
fysiologische gelijkenissen met de menselijke soort vertonen (een gelijkwaardig
zenuwstelsel is hierbij het belangrijkst), zijn er goede redenen om aan te nemen
dat ze beschikken over bewustzijn , gevoel en het vermogen tot het vormen van
overtuigingen en verlangens. Dat betekent dat in ieder geva l alle zoogdieren selfhood moet worden toegekend . Het gelijkenisprincipe impliceert dat , hoe minder
fysiologische overeenkomsten een dier vertoont met de menselijke soort, hoe minder reden er is om te stellen dat het over selfhood beschikt. Zo is er bijvoorbeeld
weinig reden om te vermoeden dat dieren met een extreem lage hersencapaciteit
(wat kan worden afgeleid aan het aantal neuronen dat een dier bezit) , zoals kwallen, sponsen en bloedzuigers , preference interests kunnen vormen en dus over
selfhood beschikken. Bij twijfel zou het dier als self moeten worden beschouwd ;
dat noemen we het voordeel-van-de-twijfel-principe. Wanneer we het voordeelvan-de-twijfel-principe hanteren, lopen we het risico so mmige dieren onterecht as
selves te behandelen. Dat risico lijkt vanuit moreel oogpunt wenselijker dan het
risico die dieren onterecht selfhood te ontzeggen. Regan (2003; 2004) stelt dat alle
zoogdieren en vogels morele rechten moeten worden toegekend. Wij sluiten ons
hierbij aan en wensen hier, met het oog op het voordeel-van-de-twijfel-principe,
vissen aan toe te voegen .

4.5.

De inherente waarde van selfhood

Nu de geldigheid van de tweede premisse van het selfhood-argument is bevestigd,
moet de eerste premisse beargumenteerd worden: waarom zou het bezit van selfhood moeten leiden tot een toekenning van morele rechten? Regan stelt dat wezens
die over selfhood beschikken, er voor zichzelf toe doen en daarom een bepaalde inherent value hebben (Regan, 2004, p. 235). Die inherent value is onafhankelijk van
en niet reduceerbaar tot de som van het genot en leed dat deze wezens ervaren (in
tegenstelling tot wat het utilitarisme stelt) . De inherent value van selves maakt dat
ze niet als middelen ter bereiking van een doel mogen worden gebruikt, maar het
kantiaa nse morele recht hebben om als ends-in-themselves te worden behandeld.
Simpel gesteld, moet de vraag of wezens er voor zichzelf toe doen, en niet de vraag
of wezens over personhood beschikken, doorslaggevend zijn in onze bepaling of ze
recht hebben op ee n directe morele behandeling. Regan maakt echter ni et duid elijk
waarom kantian en met die beredenering in zee zouden moeten gaan. Zij stellen
immers dat de inh erent value waar Regan aan refereert , enkel kan worden ontleend
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aan de rationele aard van persons. Regan verzuimt te onderbouwen waarom inherent value, volgens de kantiaanse principes, ook aan selfhood zou moeten worden
ontleend.
Christine Korsgaard (2004) tracht een dergelijke onderbouwing te geven. Zij
geeft twee redenen waarom het bezit van selfhood vanuit kantiaans oogpunt zou
moeten leiden tot een toekenning van morele rechten: (1) de morele principes die
gevormd worden door persons komen deels voort uit een verlangen om selfhood
te beschermen (persons zijn immers, net als selves, wezens die er voor zichzelf toe
doen en er baat bij hebben hun persoonlijke welvaren te waarborgen). Dat betekent
dat wanneer personen morele principes vormen, zij tot doel hebben zowel hun personhood als hun selfhood te beschermen. (2) Als persons waarde hechten aan hun
selfhood, zou het moreel arbitrair zijn wanneer zij wezens die op eenzelfde wijze
over selfhood beschikken, het lidmaatschap van de morele gemeenschap zouden
ontzeggen, enkel omdat die wezens niet over personhood beschikken. Korsgaard
(2004, p. 33) vat dat punt op de volgende wijze samen: "The strange fate of being
an organic system that matters to itself is one that we (humans/persons) share
with the other animals. In taking ourselves to be ends-in-ourselves, we legislate
that the natura! good of a creature who matters to itself is the source of normative
claims. Anima! nature is an end-in-itself, because our own legislation makes it so ."
Het feit dat de inherent value van selfhood enkel door persons vastgesteld kan worden, doet niets af aan die inherent value. Er is dus geen reden waarom de inherent
value van selves niet op een gelijke wijze gerespecteerd zou moeten worden als die
van persons. Oftewel, als persons het morele recht hebben om te worden behandeld als ends-in-themselves, dan selves ook.
De implicaties van een morele behandeling van selves als ends-in-themselves
worden uiteengezet in Regans The case for animal rights (2004) . In zijn behandeling van wat hij het respect principle noemt, stelt hij dat "we are to treat those
individuals who have inherent value in ways that respect their inherent value"
(Regan, 2004, p. 248) . Dat principe is volledig egalitair van aard. Het respecteert
de inherent value van zowel selves als persons in gelijke mate en op gelijke wijze.
Van het respect principle leidt Regan het harm principle af, dat inhoudt dat persons
de prima facie plicht hebben om selves geen schade te berokkenen. Schade kan in
dit geval worden gedefinieerd als alles wat afbreuk doet aan het welzijn van een
individu. Zoals beargumenteerd, is de inherent value van selves van een directe
morele waarde, en moet zowel het respect principle als het harm principle worden
geaccepteerd.
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Omdat enkel persons tot moreel gedrag in staat zijn, is de morele relatie tussen
persons en selves eenzijdig. Van persons, maar niet van selves, wordt verwacht dat
ze individuen met inherent value als ends-in-themselves behandelen. We zouden
kunnen stellen dat dit gebrek aan reciprociteit voor een scheve verhouding zorgt,
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waarin selves een bevoorrechte positie lijken te hebben. Zo zou het bijvoorbeeld
als ' oneerlijk' kunnen worden beschouwd dat selves andere selves (en persons)
mogen doden, terwijl het moreel onaanvaardbaar zou zijn wanneer persons dat
doen. De suggestie dat persons zichzelf tekort zouden doen wanneer zij selves als
ends-in-themselves behandelen, berust op de misvatting dat een morele relatie enkel juist is wanneer die wederkerig is. Het feit dat selves over moreel relevante inherent value beschikken, betekent dat zij moreel (en immoreel) behandeld kunnen
worden. De vraag of zij zelf in staat zijn om persons en andere selves op eenzelfde
manier te behandelen, doet daar niets aan af. Zoals Joel Feinberg (2012, p. 3 73)
stelt, is het niet zo dat "the ability to understand what a right is and the ability to
set legal machinery in motion by one's own initiative are necessary for the possession of rights ". Hetzelfde geldt voor morele rechten. Juist omdat enkel persons over
moraliteit beschikken, zijn zij als enige in staat om selves te beschermen tegen
immoreel gedrag (Regan, 2004) . Met andere woorden, met moraliteit komt morele
verantwoordelijkheid. Wanneer een person een daad begaat die de schending van
moreel relevante belangen van een ander individu tot gevolg heeft, is die daad immoreel, los van de identiteit (person of self) van het gedupeerde individu. Een morele behandeling van selves door persons is geen liefdadigheid, maar een morele
plicht, en vanuit moreel oogpunt niet oneerlijk.
Het respect principle leidt tevens tot de vraag of men, aangezien selves en persons in gelijke mate over inherent value beschikken, beide groepen in elke situatie gelijkwaardig moet behandelen, en of er situaties bestaan waarin de morele
rechten van selves mogen worden geschonden. Het feit dat men volgens het harm
prin ciple 's lechts' een prima faci e plicht heeft om selves geen schade toe te brengen , doet terecht vermoeden dat dergelijke situaties bestaan. Zulke situaties moeten echter als extreme gevallen worden gezien. Zo zou het bijvoorbeeld moreel
aanvaardbaar moeten zijn jezelf met proportioneel geweld te beschermen tegen de
aanval van een wild dier (een behandeling van de pacifistische theorie die deze
stelling tegenspreekt, valt helaas buiten de kaders van dit essay).
In situaties waarin een directe afweging moet worden gemaakt tussen de belangen van selves en persons, speelt Regans notie van comparable harm een belangrijke rol. De schade die verschillende individuen berokkend wordt, is 'vergelijkbaar' wanneer ze het welzijn van beide individuen in gelijke mate aantast.
Er zijn situaties te bedenken waarin de schade die selves en persons berokkend
wordt, niet vergelijkbaar is. Wanneer een actie minder schade zou berokkenen aan
selves dan aan persons, mogen de morele rechten van de eerste groep, bij wij ze
van nood, geschonden worden. Ter verduidelijking bespreken we kort de befaamde
lifeboat-casus. In de lifeboat-situatie bevinden zich vier mensen en een hond in
een zinkend e boot. Om de boot drijvende te houden, is het nood zakelijk een van
de passagiers overboord te gooien. Onze intuïtie zegt dat de hond overboord moet
worden gegooid. Maar hoe kan dat moreel verantwoord worden als de inherent
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value van de menselijke en dierlijke passagiers gelijk is? Regan biedt een oplossing door het worse-off principle te introduceren . Dat principe wordt direct afgeleid
van het respect principle en stelt dat "if we are to show equal respect for the value
and rights of individuals (... ) we cannot count a lesser harm to (one individual)
as equal to or greater than a greater harm to (another individual)" (Regan, 2004,
p. 309). ln het geval van de lifeboat zal een passagier moeten sterven om de overige passagiers te redden. Wanneer een individu sterft, worden zijn/haar potentiële
mogelijkheden tot het bereiken van 'satisfaction ' belemmerd. Vanwege hun hogere
intelligentie zijn dergelijke mogelijkheden in grotere mate aanwezig in persons
dan in selves. De belemmering die de dood vormt, berokkent dus meer schade
aan persons dan aan selves. Volgens het worse-off principle is men daarom mo reel
genoodzaakt de hond overboord te gooien. Het is daarbij belangrijk te beseffen ,
dat het worse-off principle enkel geldt in extreme situaties, waarin een directe afweging moet worden gemaakt tussen de belangen van individuen. Het berust op
een egalitaire waardering van inherent value en kan nooit worden gebruikt om de
structurele exploitatie van selves te verantwoorden.
De gedachte dat de inherent value van dierlijke selves tot het respect en het
harm principle leidt, vormt een krachtig argument tegen het asymmetrisch kantianisme. Immers, als selves het recht hebben op een dergelijke morele behandeling,
en het asymmetrisch kantianisme dat recht enkel aan persons en niet aan dierlijke
selves toekent, is dat moreel inconsistent.
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Lidmaatschap van de menselijke soort

Voorstanders van het asymmetrisch kantianisme stellen dat hoewel selfhood inderdaad noodzakelijk is, het geen voldoende voorwaarde is om dieren het recht op behandeling als end-in-itself toe te kennen. Zi j menen dat een individu, behalve een
self, lid moet zijn van de soort Homo sapiens om in aanmerking te komen voor morele rechten. Op die wijze trachten zij de ongelijke behandeling van dierlijke selves
en menselijke nonperson selves te verantwoorden. Het feit dat niet alle menselijke
selves ook als persons kunnen worden beschouwd (verstandelijk beperkte mensen, dementerende ouderen en kleine kinderen zijn selves, maar geen persons),
lijkt immers een dilemma te vormen voor asymmetrisch kantianen. Niet veel van
hen zullen bereid zijn om menselijke nonpersons morele rechten te onthouden.
Carl Cohen beweert dat "rights are universally human; they arise in a human
moral world, in a mora! sphere. In the human world mora! judgments are pervasive; it is the fact that all humans including infants and the senile are members of
that mora! community - not the fact that as individuals they have or do not have
certain special capacities, or merits - that makes humans bearers of rights" (Cohen,
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1997, p. 97). Carruthers (1992) draagt vergelijkbare argumenten aan wanneer hij
claimt dat alle mensen ee n morele status hebben , maar geen enkel dier die heeft.
Die opvattingen zijn volledig arbitrair en een goed voorbeeld van wat Peter Singer
speciesism heeft genoemd, dat wil zeggen "a prejudice or attitude of bias in favor of
the interests of members of one 's own species and against those of members of other
species" (Singer, 2009, p. 6). Als een 'inter-soortelijk' kenmerk als selfhood moreel
relevant is, zo u het arbitrair zijn om dierlijke selves puur op basis van hun soort uit
te sluiten van deelname aan de morele gemeenschap, net zoals het arbitrair zou zijn
om individuen morele rechten te ontzeggen op basis van andere triviale eigenschappen zoals ras, geslacht of intelligentie. Er lijkt geen moreel consequente wijze te
bestaan waarop men de toekenning van morele rechten aan menselijke nonpersons,
maar niet aan dierlijke selves, kan verantwoorden. Aangezien beide groepen in het
bezit zijn van selfhood en er voor zichzelf toe doen, moeten ze beide het morele
recht toebedeeld krijgen om te worden behandeld als ends-in-themselves.

6.

Conclusie

De asymmetrisch kantiaanse denkwijze waarin morele afwegingen aangaande dieren worden gebaseerd op utilitaristische principes, terwijl morele afwegingen aangaande menselijke dieren worden gebaseerd op kantiaanse principes, is moreel inconsistent en leidt tot ee n structurele exploitatie van dieren. Voorstanders van het
asymmetrisch kantianisme baseren hun overtuigingen op het idee dat personhood
een noodza kelijke voorwaarde is voor het verkrijgen van morele rechten. We hebben hier bepleit dat personhood als een voldoende, maar niet als een noodzakelijke
voorwaard e voor het verkrijgen van dergelijk rechten moet worden beschouwd en
dat dieren, ondanks het feit dat ze niet als persons gezien kunnen worden , over
een andere moreel relevante eigenschap beschikken, namelijk selfhood. Aangezien
de door de mens gecreëerde eth ische principes deels zijn voortgekomen uit een
erkenning van de morele inherent value van selfhood, is er geen arbitraire reden
om zoogd ieren , vogels en vissen morele rechten te ontzeggen. Het inzicht dat de
inherent value van dierlijke selves niet verschilt van die van mensen, en dat die
dieren het recht hebben om als ends-in-themselves te worden behandeld, heeft
grote gevolgen voor de validiteit van het asymmetrisch kantianisme. Als dieren het
recht hebben als ends-in-themselves behandeld te worden, moeten Regans respect
principle en harm principle aangenomen worden , en hebben wij de prima facie
plicht om dieren geen schade toe te brengen.
Die inzichten hebben verregaande sociale, politieke en econom ische gevolgen.
Het feit dat dieren als moreel relevante selves moeten worden gezien, betekent dat
hun welzijn een prominenter onderwerp zou moeten worden binnen het sociale
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en politieke debat. Bovendien zou een toepassing van het respect principle en h et
harm principle een radicale verandering in onze omgang met dieren tot gevo lg
hebben. Zo zou een verwerping van het asymmetrisch kantianisme onder andere
betekenen dat we een morele verplichting hebben de (commerciële) exploitatie
van dieren (voor voedsel, medische doeleinden, wetenschappelijke experimenten,
enzovoort) te staken. We beseffen evenwel dat er een discrepantie bestaat tussen
theoreti sche deliberaties en de praktijk. De moderne mens zal zeer veel moeite
hebben zich een leven zonder de producten van dierenexploitatie voor te stellen.
Een afschaffing van dergelijke praktijken lijkt dan ook ver weg. Toch zouden de
genoemde argumenten tegen het asymmetrisch kantianisme de lezer aan moeten
zetten tot een beter overwogen attitude in zijn of haar omgang met dieren.
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lt's all marketing ... toch?
Philippe De Vries

Inleiding
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nen, Walter, Findor, Jalali, & Róka; 2015;

de democratie. De schu ldige? Die wordt

Plasser & Plasser, 2002; Norris, 1997).

vaak kort samengevat onder de noemer

Politieke partijen en individuele poli-

' politieke marketing'. Maar is het niet de

tieke kandidaten besteden vandaag meer

taak van de politici om zich met serieuze

dan ooit aandacht aan de manier waarop

zaken bezig te houden, zoa ls het gewe-

ze door het publiek worden gepercipieerd .

tensvo l besturen van land , provincie of

Het managen van impress ies en percepties

gemeente, daarbij zoe kend naar en strij -

behandelt politiek taalgebruik zoals meta-

dend voor het algemene belang? Moet een

foren en soundbites, maar ook de non -

politicus zich inlaten met het managen

verbale communicatie, de persoon lijkheid

;lJ

van zijn imago en het trimmen van bood -

en het uit erlijk (De Landtsheer, De Vries,

schappen tot snedige oneliners? En als die

& Vertessen, 2008). Die gevoeligheden

politicus z ich toch inlaat met marketing,

vertalen zich bijvoorbeeld in microacties

C
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zoa ls het a fs chuimen van de lo kale we-

Dat zijn niet meteen positi eve adelbrie-

kelijkse ma rkt net voor de verkiezinge n.

ven voor deze jonge en zoekende dis cipli-

Ook op macroniveau z ijn vera nd eringen

ne, voora l terwijl de de finiti e van politieke

zicht baar, zoals het verzamelen va n alle

marketing ond erstreept dat het doel van

mogelijke data over het ki es publiek om

marketing inhoudt een meerwaa rd e te

nadi en zo geri cht mogelijk en op maa t

creëren voor zowel de ki ezer als de poli -

boodschappen te kunn en zenden . In de

tiek. Die meerwaa rde preciseren sommige

li teratuur is men het erover eens, da t

auteurs a ls concrete acties die de a fstand

politiek en ca mpagnevoering d e laa tste

tussen ki ezer en politie k verkleinen , bij-

dece nni a cru ciale vera nd eringen hebben

voorbeeld door boodschappen begrijpelij k

doorge maa kt die gelinkt worden aa n deze

te ma ken en kiezers d irect en to the point

trend naa r moderniserin g en meer pro-

aa n te spreken . Maa r ook door grotere

fessiona liserin g (Norris, 2000; Blumler &

partij stru cturen en ca mpagnes volge ns de

Kavanagh, 1999). Verand eringen die vaa k

principes van marketing uit te tekenen, op

ook gebund eld en bestempeld word en als

te bouwen, uit te voere n en op te volge n

de bas is va n politieke marketing.

(Newman, 1999; Lees-Marshment , 2009;
Henneberg & O'Shaugnessy, 2002).
In dit essay word t de discu ss ie over
wat de rol va n po liti eke marketing moet

Wat is politieke marketing?

of kan z ijn binn en onze westerse demo-

Het domein van de politieke mar keting

ethisch oord eel over het gebru ik va n be-

cratieën niet bes lecht. Noch velt het een
is nog relatief jong, spreekt ni et met een

paalde marketingth eorieën, -stra tegieën

eenduidige stem en wordt niet a ltij d au

of concrete toepass ingen . Wel streeft dit

séri eux ge nomen. Net zoa ls de marketing

essay ernaa r te dui den wa t politieke mar-

jaren heeft geworsteld om haa r pl ek en ge-

keting inhoudt of ka n betekenen, wat de

loofwaa rdigheid te vinden, ond ergaa t het

doelstell inge n en de meerwaard e van het

domein va n de politieke marketin g een-

domein kunn en z ijn . Noem het een tus-

zelfde lot (Meinert , Vitell , & Reich, 1993).

sentijd s testa ment va n een d isciplin e di e

Toc h word t vanuit verschill end e d iscipli -

strijdt voor erkenning. Om hier uitspraken

nes e n ook van op het terrein diezelfde

over te kunn en doen, is het noodzakelijk

politieke marketing vaa k met de vinger

het traject te schetsen da t die discip line

gewezen wann eer het gaat om bijvoor-

heeft afgelegd .

beeld de commercialisering en persona lisering va n de politiek. Het afnemen va n
de id eologische trou w, de toename van
het aa ntal volatiele kiezers, de neerga ng
van politieke interesse en po liti eke ken-

Welkom op de politieke
marktplaats!

nis .. . z ijn volgens sommige n toe te schrij -

zw

ven aa n de introductie va n marketing in

De burger en de ki ezer gedragen z ich

w

de politieke context (Savigny, 2006).

steeds meer als een consument, op alle
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vlakken. Of hij nu een di enst of een pro-

het meest lijkt op te b renge n (Mazzoleni

duct van een multin ational , een dienstv er-

& Schul z , 1999) . Tegelijk was de nood aan

lener, een ge meente of een politi eke pa rtij

vera ntwoording va n di ezelfde politi ek aan

verwac ht , de bijbehorend e d ienstverl e-

diezelfd e burger voor ge maakte keuzes en

ning en geleverd e kwaliteit winnen st eeds

vooropgesteld beleid noo it zo groot. Ook

meer aa n b ela ng. De tijd waa rin di ezelf-

de professionalisering va n ca mpagnevoe-

de burger enkel tussen 10 en 12 uur kon

rin g wordt aa ngeduid als een motor voor

aa nsch uiven aa n het gem eenteloket voor

de introducti e van marketin gth eori eën e n

een nieuw pas poort of laattijdige treine n

-praktijken. Daa rbij wordt zorgvuldig be-

zonder meer werd en geaccepteerd, ligt

rekend welke cluster van ki ezers int eres-

ver acht er ons . Vandaag moet de servi ce

sa nt ka n zijn en welke acti es nodig z ijn

ook in de publieke secto r snel, e ffici ënt

om dat segm ent te overtuigen . Ond er-

en liefst digitaal zijn . Ook binnen de poli -

tussen blijven and ere ki ezerss egm enten

tieke contex t zijn de verwa chtingen sterk

links ligge n, va nwege een verond ersteld e

gewij zigd . Politici zijn vand aag duid elijk

nega tieve return on investment (Davies

vera ntwoord elijk en aa nsprakelijk voor

& Newma n, 2006). Dat zijn a llemaa l va-

genomen beslissinge n, getoond engage-

lid e e n grondig onderzoc ht e hypoth esen

ment en effi ciënt bestuur. Maa r daarnaas t

di e het gew ij z igde politieke gedrag en de

wordt van diezelfd e politici verwacht dat

campag nevoering in het bijzo nder trac h-

ze op een duidelijke ma nier communi ce-

ten te verklaren, e lk met hun eigen fo cus

ren en beschikken over een set van per-

en nua nce. Welke oorza ken e ffectie f de

soon lijkheid skenmerken di e de ki ezer

belangrijkste z ijn , is ond erwerp va n een

aa nsp ree kt. En dat a lles graag op een a u-

ruim wetenschappelijk debat. Maar dat

th entieke wij ze.
Vanuit

lijkt gee n a fbreuk te doen aa n het fe it dat

politi ek-wete nschappelijke

de politieke m arktp laats een n ieuwe rea li-

hoek worden verschillend e oorzaken aa n-

teit is, waarbij ook a ndere s pelers opdui -

gehaa ld voor di e politieke commerciali se-

ken en ni euw e spelregels geld en (Ax ford

ring. Zo zo u dit politie ke consumerism een

& Huggins, 2002).

gevolg z ijn van de opkomst van massa med ia en te levisie in het bijzo nd er. Dat heeft
erto e geleid dat de politieke berichtgeving
pers oon lijker, directer, sneller en sound-

U vraagt? Wij draaien

bite-geori ënt eerd gebeurt (De Landt sheer

et al. , 2008). Een tweede oorzaak di e vaak

De fundam enten van politieke marketing

wordt aa nge haa ld , is de ontvoogding van

rust en op de aanname da t deze poli tieke

de ki ezer. Ki ezers z ijn st eeds mind er ge-

ma rktpl aa ts bestaa t en dat ze bepa alt hoe

interesseerd in politiek, laa t staan dat

politieke partije n en individu ele ka ndida-

ze id eologisch verankerd z ijn. De ki ezer

ten z ich gedrage n. In de politieke mar-

word t eerder een op portuni st en shopt lus-

ketingliteratuur word e n trad iti oneel vijf

sen de verschillende partij en en kandid a-

markt en ond ers cheid en: de ki ezer, acti-

te n, op zoe k naa r di e aanbi eding die hem

viste n en be la nge ngro epen, media , par-
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tijorganisatie en financiële donoren. De

maar ook als burger een rol. Bij de politiek

centrale markt voor politieke marketing is

staat de morele verantwoordelijkheid cen-

de kiezers markt. Stemmen wordt daarbij

traal boven macht of stemmenaantal. Ook

als een verkooptransactie geïnterpreteerd,

zijn er meer conflicterende vragen in de

terwijl de uiteindelijke koop doorgaat op

politiek en is de omgeving complexer dan

de dag van de verkiezingen. Dat neemt

in een commerciële co ntext. Misschien is

niet weg dat er op weg naar die verkie-

het grootste onderscheid het immateriële

zingsdag verschillend e andere momenten

karakter van het politieke product en de

zijn waarbij op die verschillende markten

onzekerheid of onduidelijkheid wanneer

acties worden genomen om het uiteinde-

de product delivery plaatsvindt. Is dat bij

lijke resultaat te faciliteren of te beïnvloe-

het uitbrengen van de stem, bij de voor-

den (Kotler & Kotler, 1999).

stelling van het beleidsprogra mma of aan

De notie ' politieke marktplaats ' lijkt

het einde van een legislatuur (Savigny,

consistent te z ijn met de uite indelijke

2008)? Toch heel wat terechte aandachts-

doelstelling van marketing: het incorpo-

punten en bedenkinge n die vragen om re-

reren van de consument in het produc-

fl ectie en analyse. Maar die hebben poli-

ti eproces met als doel de noden van die

tieke partijen en kandidaten er de voorbije

consument beter te kunnen bevredigen

decennia niet van weerhouden om de po-

en daarbij de kans op winst te vergroten

litieke marketingtheorie en/o f -pri ncipes

(Lury, 1994). Vanuit die logica zijn het de

in meer of mindere mat e toe te passen.

politieke partijen die beantwoorden aan
wat er leeft bij het ruime publiek of bij
hun achterban. Het door hen aangeboden
politieke product wordt op een dusdanig
conforme wijze aangeboden dat de uitein -

De evolutie(s) van politieke
marketing

delijke doelstelling wordt bereikt, namelijk electoraal succes (Lees Marshement,
2001 ; Savigny, 2008).

multidisciplinair en combineert inz ichten,

Toch blijft de term ' consument', en bij

theorieën en onderzoek uit politieke we-

uitbreiding ook de intrede van consume-

tenschappen, communicatiewetenschap-

rism, binnen een politieke context sterk

pen, ma rketing, psychologie ... Dat maakt

gecontesteerd (Savigny, 2008; Lewis, ln -

het dome in bijzond er waardevol en breed,

thorn, & Wahl -Jorgensen, 2005; Livingsto-

maar verklaart meteen ook z ijn onduide-

ne, Lunt, & Miller; 2007). Er is maar een

lijke positionering.

beperkt aantal studies over wat men onder

~
VI

Het domein van politieke marketing is

Kotler en Levy, de 'pausen' van de

deze politieke consument moet begrijpen

marketing, gaven de aanzet voor de intro-

(Scammel, 2003). Verschillende auteurs

ductie van marketing binnen een politieke

zie n heel wat uitdagingen in de toepas-

context. Ze argumenteerden dat marketing

sing van het consument -producentprinci-

ervoor zorgt dat organisaties in continu

pe binnen een politieke context. Zo speelt

contact staan met hun klanten . De organi-

een individu niet alleen als consument,

saties analyseren de noden of wensen en
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ontwerp en producten die tegemoetkomen
aan de verwachtingen, ongeacht de aard

Een overzicht van de
politieke marketingclassics

van de organisatie. De aut eurs voegden
daaraa n toe dat het cruciaal is voor di e or-

De traditionele ru gge ngraa t van politieke

gan isaties om ook co mmunicatieacties op

marketin g in de hedend aagse ca mpag-

te zette n om hun doelstelling kenbaa r te

nevoering ka n opgedeeld worden in dri e

maken (Kotler & Levy, 1969) . Met di e om-

duidelijk onderscheiden

schrij ving gaven ze meteen een invulling

het segm enteren van het kiespubliek, het

aan politieke marketing, met een sterke na-

pos itioneren van de partij of individuele

druk op communicatie: de strik rond de po-

ka ndidat en op de politieke markt en het

litieke bood schap en, zelfs letterlijk, rond

creëren va n de link tu ssen de tw ee vorige

processen:

in

de ind ividuele politicus. Of nog, het in de

processen door het geb ruik van specifieke

etalage plaatsen van bepaalde producten

targetingstrategieën (Bains, 1999) .

die tegemoetkomen aan de verwa chtingen

Het segmenteren van het ki es publiek

van de kiezer en h et al dan niet tijdelijk

gebeurt aan de ha nd van vers chillend e

stockeren van mind er aa ntrekkelijke pro-

mogelijke strategieën: van geogra fi sch ,

ducten in het verborgen magazijn.

dem ografisc h

tot

psychografisch.

Een

Hoewel we vandaag mijlenver van di e

oefening waarbij partije n hun kiezers in

defi ni tie afs taan, is die definitie - mis-

zo homogeen mogelijke groepen opdelen

schien jammer genoeg - vaa k het eerste

met a ls doel gelijkges temd e kiezersgroe-

wat zowel bij de burger, de politici als

pen te id entificeren (Bannon, 2004). Bij

een groot deel van de academi ci opkomt

het p os iti oneren bepaalt de partij haar

wanneer het woord ' politieke marketing'

strategie ten opzichte van de kiezersm arkt

va lt. De meest voorkomende po litieke

met bij zo nd ere aa nd ac ht voor de a nd ere

ma rket ingliteratuur uit de laa tste decen-

partijen die z ich op diezelfde markt bewe-

n ia van de vorige eeuw legt een sterke

gen. Zo kan een partij zich bijvoorbeeld

focus op het verkopen van een ka ndid aa t,

als een marktleid er, uitdager, volger of ni -

presid ent of partij . Die litera tuur is sterk

chespeler profileren. Elk va n die positi es

gebaseerd op casestudies (O'S hau gn essy,

vraagt een s pecifieke aa npa k en ma ni er

1990; Kavan agh, 1995 ; Scammell, 1995)

va n ca mpagne voeren om zo het effi -

en dat verkopen gebeurt met een com-

ciënt st te z ijn (Collins & Butler, 2002). In

binatie van marketin gtools e n communi-

de targetin gfase word t bepaald welke ki e-

ca tieacties. Zo word en bepaalde thema 's

zerssegmente n met welke acti es word en

uit het partijprogramma waarvan we uit

geviseerd, maar ook welke ki ezers me n

marktonderzoek wete n dat ze aa nslui-

bijvoorbeeld links laa t liggen (Bannon,

ten bij de dominante maa tschappelijke

2004; New ma n & Seth, 1987). Het proces

omgevi ngsgo lven , promin ent bovenaan

van segmenteren, positioneren en ta rge t-

geplaats t. Van een heel ander allooi: het

ten is va nd aag ni et m eer weg te denken

C

podium voor de Franse ex-president Sar-

in de ma nier waarop partijen z ich bewe-

;o
rn

kozy werd steevast verh oogd zodat hij

ge n op de electorale markt. Dat wil niet

rn

niet kl einer zou lijke n dan Angela Merkel.

zeggen dat alle partijen zich effectief met
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dat marketingjargon inhouden bij het uit -

gen. Zal de partij de markt volgen? Of die

tekenen van de campagne, maar wel in de

proberen te leid en door zelf een positie

feite n hetzelfde proces doorlopen.

of alternatief te lanceren en z ich toe te
eigenen? Of nog, zal de partij geen van
beid e doen en eerd er een verbindende rol
opnemen rond bepaa lde tegenges teld e

Politieke marketing anno
2017

strategisc he posities bij concurrerend e
partijen? Henneberg (2006) koppelt aa n
die keuzes vier concrete posities: de over-

Is dat nog steeds wat we vandaag onder

tuigde ideologist, de tactische populist,

politieke marketing (moeten) verstaa n?

de relatiebouwer en het politieke lichtge-

Het antwoord vanuit het politieke marke-

wicht. Die theoretische posities z ijn ge-

tingdomein is eenvoudig: zeker niet. De

baseerd op de mate waa rin de politieke

voorbij e jaren z ijn er veel politieke mar-

partij de nadruk legt op id eologie en het

ketingtheorieën ontwikkeld en hond erd en

volgen van de publieke opinie. Uit die

studies gevoerd . De focus ligt vandaag
op de verschillende stakeholders di e van

de individuele ka ndidaa t die verand ering

dichtbij of veraf betrokken z ijn bij het po-

za l plaatsen voor de intern e partijleden,

litieke proces (Ormrod, 2015) . Het toepas-

de eigen achterban, de extern e partners ...

sen van de marketingth eorie en de con-

Hierbij moeten zorgvuldi ge afwegingen

crete market ingconcepten in de politiek

word en gemaakt: welke van die stake-

wordt steeds meer gebruikt om politieke

hold ers word en betrokken en welke niet?

uitwisselingen te verklaren en om het ma-

Dat permanente proces vormt vandaag

nage ment van politieke partijen en indivi-

de basis en bestaansreden van het do-

du ele kandid aten te optimaliseren.

mei n van politieke marketing (Henneberg

Concreet gaat het meestal over de stra-

& O'Shaugnessy, 2007; Slater & Narver,

tegische positie die een partij innee mt

1998; 1999; O'Cass & Voola, 2011; Ormrod

of wijz igt. Die strategische positie wordt

& Henneberg, 2010; Ormrod, Zaefarian,

bepaald door specifieke issues,

Hennebreg, & De Vries, 2013).

maar

eveneens door de houding van de concur-

~
V'I

beslissingen volgt nadien hoe de partij of

Deze vis ie op politieke marketing toont

renten, met andere woord en, de andere

dat het domein is geëvolu eerd van een

politieke partij en. De positie kan gelinkt

discipline die partij en en kel helpt om de

z ijn aan concrete beslissingen of beleids-

externe politieke markt te begrijpen naar

keuzes, zoa ls het sta ndpunt ten opzichte

een integraa l dee l van elke pa rtij organisa-

van migratie en asielzoekers, ma ar even

tie en -positionering, zowel intern a ls ex-

goed ten opzichte van begrotingsprincipes

tern. Concreet betekent dit dat marketing

of het buitenlandse beleid . De strategische

binnen de politie ke context niet la nger de

positie heeft een directe en rechtstreekse

strik rond de boodschap of ka ndidaat is,

V'I

w

impact op de structure le en operationele

maar dat ze bestudeert, adv iseert en be-

zw

positionering van de partij en vraagt om

geleidt hoe partijen zic h ged ragen op d e

w

specifieke

politi eke ma rkt. De huidige marktoriënta-
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tie gaat veel verder dan en kel de kiezer.

kiezer, maa r too nt het ook welke posities

Ze heeft naast de ki ezer - a ls tradition ele

tot welke reacties kunnen leid en bij die-

primaire stakeholdersgroep -

uitvoeri g

zelfd e ki ezer. Of welke ki ezerssegment en

aandacht voor de andere politieke par-

de partij of kandidaa t steunen en welke

tijen, de media, de eige n partijleden en

ni et. Ook geeft het marktonderzoe k in -

de maa ts chappij in de ruimste z in van het

z icht in hoe bijvoorbeeld andere politieke

woord.

partijen z ich ten opzichte van die th ema 's

Die gro te ommekeer maakt dat poli-

verhoud en en of de eigen partij hier een

tieke marketing niet langer enkel over

verschil maakt. Om dat te ac hterha len

comm unica tie, public relati ons of ca m-

worden verschillende onderzoeksmetho-

pagnevoering gaat, maa r over de markt-

den

toegepast,

zoa ls

benchmarkpolls,

en kiezergeoriënteerdh e id van partijen

follow -uppolls, trackingpolls en focus -

en kandidaten ten opzichte van een hele

groepen (Fri edenberg, 1997; Rademacher

reeks doelgroepen en ac toren. De poli-

& Tu chfarber, 1999).

tieke market ingfilosofi e is geëvolueerd

Los va n de bovenverm eld e onder-

van het produceren wat organisaties het

zoeksmethod en is er binnen het domein

best achten, over het verpakken van hun

van de politieke marketing bij het ki e-

product om het aantrekkelijker te ma ken

zerso nderzoek bijzondere aandacht voor

voor specifieke do elgroepen, naa r het ac h-

microtargeting, ca nvass ing en big data.

terhalen van wat de markt wil of nodig

Bij canvassing wordt van deur tot deur re-

heeft. Het resultaat wordt ontwikkeld en

levante informati e per kiezer verza meld .

in de markt geplaatst, met aa ndacht voor

Samen met beschikbare data leidt dat tot

alle betrokken partij en.

big-databesta nden. Die bestanden hebbe n
als doel acties e n boodschappen op te zetten die zo dicht mogelijk aa nsluiten bij de
verwa chtinge n en noden van de kiez er.

Marktonderzoek als bron
van alle wijsheid

Di e zogenoemd e mi crotargeting wint aa n
bela ng. Steeds meer bedrijven, organisaties en politieke partijen verzamelen die

De basis voor het gedrag, de ac tie of reactie van een politieke partij of ka ndidaat

big data o m precies te kunn en begrijpen

is, naast de traditionele ingred iënten zo-

de data bes ta nd en verzamelen informa -

als de ideologische ac htergrond van een

tie zoa ls naa m, adres, telefoo nnummer,

wat de kiez er verwacht. De opgebouw -

partij , het gevoerd e marktond erzoek. De

kiesgedrag, politieke donaties, inkomen,

voo rbije jaren is zowel de hoeveelh eid

gezinssamenstelling en zelfs tijd schrift-

marktond erzoek als de manier waarop dat

abonnementen (Serazio, 2014; Endres,

onderzoek wordt gevoerd, sterk geëvolu-

2016; Newman, 201 6). Ook socia le media

eerd . De doelstelling van het marktond er-

bevatten een schat aa n informatie voor

zoek is veelvoudig. Zo geeft het markton -

het samenstellen van die databases . Op

derzoek inzicht in de thema 's die op een

basis van a l die informati e wordt de ki e-

bepaald moment bela ngrijk zijn voor de

zer heel specifi ek en persoonlijk benade rd

;;o

C

g:,
;;o
rn
:;:<:
rn

z

rn
V,

V,

~
2017 - 2 • RES PUBLICA

224
IT' S AL L MARKETING ... TO CH?

met boodschappen waarvan de verza-

Lilleker, 2001). Belangrijk is om de nod ige

meld e informatie verzekert dat die effect

nuance aa n te brengen in de omschreven

zullen hebben. Verwacht wordt dat die

theoretische evoluties. Die theorievorming

gedeta illeerd e dataverza meling zowel in

is sterk gebaseerd op marketing en de pu -

een commerciële als in een politieke con-

bli c-a ffairsth eorie, -litera tuur en -praktijk.

text a lleen maar aan belang za l winnen

Bijgevolg missen we hi er vaak de reflec-

(Ves nic-Alujevic & Van Bauwel, 2014).

tie vanuit een po litie k-wetenschappelijke
invalshoek. Zeker wanneer we hieraa n
toevoegen , dat die theorievorming zic h
grotendeels binnen een Angelsaksische

De keerzijde van de
medaille

context situeert. Uit eraard kunnen va nuit
die evolutie ook duidelijk parallellen getrokken worden naa r a nd ere politieke sys-

Hoewel de opportuniteiten en de meerwaard e van die microtargeting en big-

Het doorgedreven vermarkt en van po-

dataverzameling voor politieke ca mpag-

litiek zo u volgens Savigny (2006) uiteindelijk kunnen leiden tot het eind e van de

nevoering evident z ijn , kunn en er een
aa nta l significa nte vraagtekens bij worden

politieke ideologie, terwijl de politiek net

geplaa tst. Microtargeting spoort aa n de

nood heeft aa n verschillende ideo logieën

ene kant politieke partijen en ka ndid aten

om zich te kunn en ontwikkelen en onder-

aa n om effi ciënter en effecti ever te zijn

scheiden, los van de waan van de dag. Ze

bij het ca mpagne voeren . Maa r aa n de

argumenteert dat politi eke partijen steeds

and ere kant lijkt diezelfde microtargeting

meer de eigen ideologie laten varen en de

het politieke en sociale weefsel aa n te tas-

id eologie van marketin g laten primeren .

ten . Zo zo u microtargetin g volgens Baro-

Daarbij gedraagt de politieke partij z ich

cas (2016) bijdragen aa n het opdelen en

steeds meer als een ond ern eming, met

vooral verdelen van het ki esp ubliek door

kiezers als consumenten en politici als

hen met verschillend e boodschappen en

producten die zich all emaal begeven op

nua nces te bespel en. Dat kan geïnter-

de electorale markt.

preteerd worden a ls ki ezersdiscriminatie

Er zijn nog verschillende bijkomende

en uiteind elijk bijdragen aa n de afname

kritieken op de intrede van politieke mar-

van politieke interesse en participatie.

keting binnen de politieke context. Zo

Bovendien zou de microtargeting leid en

wordt enkel rekening gehoud en en gefo-

tot meer single-issuepolitiek en eerder ge-

cust op bepaalde delen van het ki es publiek

dreven worden door de waa n van de dag

wanneer segmenten worden vastges teld .

(Barocas, 2016).
De bedenkingen bij

~

temen en land e n (De Vries, 2011 ).

Dat is problematisch vanuit een normatief
microtargeting

democra ti sch perspectief dat egalitarisme

werd en in het verleden herh aa lde lijk aa n-

centraal plaa tst (Steger, 1999). Daarnaast

w

gehaa ld wanneer over de impact van mar-

zo u marketing ertoe leid en dat steun van

zw

keting op de politiek in haa r globa liteit

intern e partijleden a fbrokkelt , doordat ze

w
ex:

werd gedebatteerd (Lees-Marshment &

vervreemden van de ge maakte keuzes en

V'I
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z ich n iet betrokken voelen bij de beslis-

daarbij

verond ersteld

belangrijk, zelfs

singen. Daarmee samenh a ngend wordt

cru ciaa l te z ijn bij het bepalen va n een

politieke marketing ook verweten te sterk

voorke ur. Ze overtuige n de ki ezer va n een

gericht te z ijn op kortetermijnoplossingen

visie o f een con crete keuze. Ze zo rge n er-

en -acti es maar te weinig op de la nge ter-

voor da t bepaald e th ema's vooraa n op de

mij n (Lill eker, 2005). Een laa tste bela ng-

agend a ko men en a ndere verdwijnen naa r

rijke, maa r misschien wel moeilijk bestu -

de ac htergro nd. Binnen di e campagnes

deerbare comment aa r is het vert ro uwen

neemt marketing een steeds belangrijkere

d at politieke marketing stelt in het vermo-

rol aa n. Maa r niet enkel binn en de ca m-

gen, de kennis en de betrokkenh eid va n

pag nes, ook bij de intern e organisati e en

de ki ezer (La ne, 1996).

extern e positionerin g va n politieke partij en word t marketin g uit voerig toegepas t.
Het lijkt dus aa nn emelijk dat politi eke
ma rketin g za l blijve n. Hoe politieke m ar-

Het antwoord van politieke
1narketing

keting in de nabij e toekomst za l evoluere n
en welke plek ze za l weten te veroveren in
de ca m pagnevoering en de partij orga nisa -

Tegenover deze commentaren word en

tie, is niet duid elijk, m aa r de kans op min -

vanuit het domein van de politieke mar-

der marketing lijkt zee r onwaarschijnlijk.

keti ng veel antwoord en geplaatst. Het cru ciale argument is da t politieke marketin g
ervoor zorgt dat politi eke partij en en ka ndid aten res ponsiever zijn , meer kenni s en
aa nd ac ht hebben voor wat er bij de ki ezer

Een voorzichtige blik op de
toekomst

leeft. Da t heeft tot gevolg dat het politieke
proces mind er wordt b eheerst door poli-

De laatste verkiezinge n en peilingen to-

tie ke elites (Lilleker, 2005). Va nuit di e vi -

ne n aa nz ienlijke verschuivinge n in ver-

sie zorgt po litieke marketing ervoor dat de

schillend e la nden. Ook a l kunn en di e

politiek democra tisc her wo rdt en dat de

verschuivingen ni et eenvoudig over de-

kl oo f tussen burger en politie k verkl e int.

zelfd e ka m worden gesc horen , ze tonen

Zo creëert politi eke marketin g aa nd ac ht

een gemeenschappe lijke onderligge nd e

voor het buikgevoel va n de maa tschap-

consta nte. De link m et, de overtuiging va n

pij, voor s pec ifi eke mind erh eden en voor

en het vert ro uwen in traditionele politieke

concrete verw ezenlijkinge n in pl aa ts van

partijen en vooral de manier waarop di e

retorische beloft es (Davidson, 2005; Lees-

partij en zich gedrage n, sluiten niet langer

Marshment , 2008).

aan bij de verwac htinge n van een bela ng-

Feit is dat een significa nt deel van de

rijk dee l van het electoraa t. Sa men met

kiezers z ich steeds meer laa t beïnvl oeden

d e moeheid en zelfs a fgun st ten opz ichte

door alle m ogelijke prikkels, b oodsc hap-

van ori gin ele politieke elites en het ont-

pen en beelden , zo la ng di e maar ni et te

staa n va n burgerorga nisa ti es buit en elke

inhoude lijk

politieke co ntext, toont d it de schreeuw

zijn.

Ca mpag nes

worden
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voor een nieuwe vorm van politiek. Een

pes een-op-een over te nemen vanuit een

politiek die meer aandacht heeft voor wat

commerciële context naar een politieke

er lee ft bij brede lagen van het electoraat ,

context. Bovendien is het niet wenselijk

maar tegelijk bij specifieke minderheids-

om politieke marketingprincipes vanuit

groepen. Een politiek die in staat is om

een bepaalde politieke context - bijvoor-

gemaakte keuzes en het gevoerde beleid

beeld de Vere nigde Stat en - integraal en

op een begrijpelijke manier te vertalen en

zonder politiekwetenschappelijke reflectie

concrete doe lstellingen te bereiken .

over te nemen in een andere. Hiervoor is

Zal politieke marketing die nieuwe

de context te verschillend. Zoals aange-

politiek vormgeven en het vertrouwen in

geven, is de finaliteit van politiek anders

de politieke partij en en kandidaten her-

dan die van een commercieel bedrijf en

stellen? Hoogstwaarschijnlijk niet, maar

verschilt ook de toepassing van marke-

politieke marketing - op een theoretisch

ting. Ook tussen verschillende regio's,

correcte en ethisch verantwoorde wij ze

landen en culturen zijn er duidelijke ver-

toegepast - kan er wel voor zorgen dat

schillen . Die verschillen kunnen verklaard

het buikgevoel van zo wel de interne als
de externe stakeholders bekend is, juist

teem, de heers ende mentaliteit, de be-

kan worden ingeschat en nadien ook kan

staande voorgeschiedenis ... Politiek kan

worden aangewend.

op lange termijn niet overleven wanneer

worden door het bestaand e politi eke sys-

enkel die maatregelen het halen die popu lair zijn bij het brede publiek. Politiek gaa t
over meer dan populariteit, ze vraagt om

Politieke marketing:
theoretisch correct en
ethisch verantwoord

of onpopulaire maatregelen nemen. Ook

Het kader waarbinnen een theoretisch

den door de verkiezingsoverwinning of de

correcte en ethisch verantwoorde toepas-

waan van de dag.

leiderschap en betekent soms moeilijke
politieke marketing moet zich inschrijven
in die filosofi e en niet e nkel gedreven wor-

~
V'I

sing van politieke marketing moet plaa ts-

Dat leidt naadloos naar een tweede

vinden, ontbreekt vandaag. Toch kunnen

voorwaard e: de campagneoverstijgende

we - gebaseerd op de bovenstaande the-

rol van politieke marketing . Wanneer we

orie en literatuur - een aa ntal voorwaar-

concluderen dat politieke marketing meer

den onderscheiden die de fundam enten

moet do en dan enkel de winst van een

kunn en vormen van dat kader. We on-

kandidaat of partij nas treven , betekent

derscheiden drie overkoepelende voor-

dat ook dat politieke marketing de ver-

waarden voor een theoretisch correct en

kiezingen moet overstij gen. Tijdens de

ethisch verantwoord gebruik van politieke

campagne staat politieke marketing cen-

marketing.

traal. Maar zod ra de stemmen z ijn geteld

V'I

w

Een eerste voorwaard e: aandacht voor

en de kaarten gesc hud, worden d e deuren

zw

de specifieke politieke context. Het is niet

gesloten. Tijdens de coalitieonderhande-

UJ

wenselijk om marketingtheorie en -princi-

lingen ligt de nadruk op wat elke partij
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uit de brand kan slepen en wie welke

de partij . Noem het de crucia le politiek-

post verdient. De verwachtingen e n pri -

maatschappelijke graadmeter. Daarnaast

oriteite n van het brede publiek z ijn hier

moeten alle acties en voorstellen duidelijk

dikwijls ver zoe k. Dat verklaart ook de

gecommuniceerd e n gelinkt worden aan

vaak gro te discrepantie tussen partijen in

de partijvi sie. Begrijpen het ruime publiek

verkiezingsmodus en beleidsmodus, een

en onze kiezers de boodschap en aa npak?

spreidstand die het brede publiek niet

Sluiten di e aan bij zowe l zijn als onze

begrijpt en nog mind er apprecieert. Po-

verwachtingen en prioriteiten? Ook bui-

liti eke marketing moet daarom ook bui-

ten de verkiezingsperiodes moet politieke

ten de verkiezingen een plek krijgen en

marketin g ervoor zorgen dat politieke par-

blij vend deel uitmaken van de dagelijkse

tijen constant aandacht hebben voor a ll e

politiek. Politieke marketing waakt zo

interne en externe stakehold ers. De terug-

over consistentie en permanentie. Dat wil

plooire fl ex buiten de verkiezingsperiode

zeggen dat politieke marketin g ook moet

di e partijen vandaag heb ben, staat hi er

instaa n voor het duid e n en uitleggen van

haaks op. De vaak gehoorde argumenten

moeilijke beslissingen aa n de verschil-

over het beperkte budget of de desinteres-

lende

Bijvoorbeeld:

se van de burger moeten gezien worden

welke beslissingen worden ge no men en

als uitd agingen en niet a ls onoverkome-

aan welke doelstelling beantwoorden ze?

lijke obstakels.

kiezerssegmenten.

Hoe z ijn die beslissingen tot stand geko-

De vraag stelt z ich of het wenselijk

men ? Kort samengevat: politieke marke-

of zelfs noodzakelijk is dat kader te ver-

ting moet ervoor zorgen dat de pol itieke

ankeren . Op het eerst e gezicht niet. Dat

partijen constant responsie f en trans pa -

zou een evolutie moeten z ijn die elke po-

rant z ijn.
Deze twee voorwaarden kunnen en-

litieke partij doormaakt. Toch merken we
dat wanneer het politieke debat vandaag

kel gerea li seerd worden wanneer wordt

die onderwerpen aans nijdt , het steevast

voldaan aan een fundamentee l derde

gaat over politieke ged ragsregels. Kan het

voorwaarde: een brede toepassing va n

dat politici opdraven in entertainment-

ma rketing binnen de politieke con text.

programma 's? Is het wenselij k of zelfs

Dat betekent dat - zoa ls hierboven om-

ethisch verantwoord dat een politieke

schreven - politieke marketing een ro l te

partij acties onderneemt na ar een spe-

spelen heeft in de aan loop naar, tijdens en

cifieke doe lgroep? Maar zelden gaa t het

na verkiezingen. Ma ar vooral dat politieke

over de verplichtingen die een politieke

marketing ruim er moet worden ingev uld

partij heeft ten opzic hte van haar kiezers

dan het aantrekkelijk verpakken van het

en het publiek. Elke partij omschrijft het

politieke product. Informat ie moet opge-

belang van de relat ie met de kiezer, m aar

haa ld, verzameld en verwerkt worden met

wat dat betekent en hoe de partij dat con-

aandacht voor de id entit eit en visie van

creet invult , ontbreekt. Enkel wanneer het

C

de politieke partij. Daarom moet politieke

om zeer fundamentele keu zes gaat , za l de

m
;,,::

marketing zorgen voor een constant e vin-

gemiddelde partij haar ruimere ach terban

z

ger aan de pols, zowel b inn en als buiten

raadplegen.
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De eerste wint: het primacyeffect ontleed
Patrick van Erkel en Peter Thijssen

SAMENVATTING VAN
van Erkel, P. F. A., & Thijssen, P. (2016). The first one wins: Distilling the primacy
effect. Elecloral Studies, 44, 245-254.

Voorkeurstemmen spelen een belangrijke

plek meer stemmen winnen, omdat ze

rol in verschillende West-Europese kies-

een aantal kenmerken hebben die elec-

systemen, waaronder België en Neder-

toraal interessant zijn. Vaak betreft het

land. Niet alleen beïnvloeden ze in enige

kandidaten met veel politieke ervaring als

mate de samenstelling van vertegenwoor-

minister, parlementariër of burgemeester.

digende organen, ze zijn ook een in het

Daarnaast beschikken ze vaak over meer

oog springende indicator voor de popula-

campagnemiddelen die door de partij be-

riteit van politieke kandidaten. Meer voor-

schikbaar worden gesteld. Een tweede

keurstemmen behalen, vergroot de kans

mechanisme

op een mandaat of een betere plek tijdens

kandidaten meer voorkeurstemmen kun-

waarom

hooggeplaatste

de eerstvolgende verkiezingen. Een van

nen behalen, ligt bij de media. Vanuit de

de belangrijkste, zo niet de belangrijkste

nieuwswaardetheorie weten we dat kan -

factor voor het behalen van voorkeur-

didaten met een betere lijstpositie meer

stemmen is de positie op de kieslijst.

in de media verschijnen. Als gevolg van

Verscheidene onderzoeken laten zien dat
hoe hoger de plaats op de kieslijst, hoe

die extra media-aandacht kunnen zij meer
stemmen behalen. Ten slotte zijn we in

meer voorkeurstemmen de kandidaat be-

dit onderzoek vooral geïnteresseerd in de

:::c

haalt. Hierbij geldt een extra bonus voor

mogelijke rol van een derde mechanisme.

;,o

de lijsttrekker. Welke mechanismen achter

Verschillende onderzoeken in de psycho-

dat effect van de lijstpositie schuilen, is

logie en de literatuur over marktonder-

onduidelijk. Het doel van ons onderzoek

zoek laten zien dat wanneer mensen uit

is om die verschillende mechanismen te

een lange lijst met verschillende opties
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Meer specifiek onderscheiden we drie

voor de eerste optie van die lijst, los van
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mechanismen. Allereerst is het waar-

wie of wat er op die eerste plaats staat. In

ontleden.

schijnlijk dat kandidaten op een hogere

de psychologie wordt dat het ' primacy-ef-
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fect' genoemd. Wij zijn geïnteresseerd in
hoeverre dat primacy-effect ook optreedt

van de kandidaa t in vergelijking met lager

bij het geven van een voorkeurstem .

geplaatst en. In de zuiverste vorm kan het

We beargumenteren dat er twee manie-

primacy-effect word en gedefin ieerd a ls

ren zijn waarom het primacy-effect ka n op-

een kostenredu cerende heuristi ek voor

treden. De eerste manier is geïnspireerd op

kiezers om een stem te geven voor de eer-

het werk van Miller en Krosni ck (1998). Zij

ste kandid aa t op de lijst, enke l omdat die

beargumenteren dat mensen blijk geven

kandid aat op d e eerste plaats sta at, en die

van een confirmatiebias bij het beoordelen

niet gegeven zo u word en als dez e kandi-

van een kandidatenlijst. Kiezers beginnen

daat op een lagere plaats ha d ges taan .

met eva lueren van boven naa r onder op de
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Om te ond erzoeken in hoeverre de

lijst en hebben de neiging om eerder te kij -

bovengenoemde

ken naa r redenen om voor een kandid aa t

den, gebruiken we data verzameld over

te stemmen dan tegen. Dat kan , sa men

de Belgische verkiezingen van 2014. We

mecha nismen

optre-

met een vermoeidheid die optreedt bij het

combineren popula tiegegevens van de

eva lueren van lange lijsten, bijvoorbeeld
verklaren waarom de kandidaat op de der-

kandidaten (zoals hun behaalde electo-

de positi e meer stemmen behaalt dan de

ristieken en plaats op de lijst) met da ta

ka ndid aa t op positie vier. Bepaalde ki ezers

die we zelf verzamelden op bas is va n een

ra le score, sociaal-demografische karakte-

die op plaats drie al een geschikte kandi-

mediacodering en een kandidatensurvey.

daa t vonden, nemen immers niet meer de

De kandid atensurvey gebruiken we voor

moeite om de lijst verder te doorlopen.

~

king te maken van de and ere attributen

informatie over de ca mpagnestrategie van

Een tweede manier waa rom een prim a-

kandidaten. Als a fhankelijke variabele in

cy-e ffect zic h kan manifesteren, is dat het

onze ana lyse gebruiken we het percen-

een ge ma kkelijke heuristiek voor kiezers

tage voorkeurste mmen dat een kandidaat

is. Voor veel kiezers is het een cognitief

behaalt ten opzichte va n het tota le aa ntal

veeleisend e en tijdrovend e taak om kan-

voorkeurstemmen voor alle andere kan di-

did aten te vergelijken. Dat geldt nog meer

da ten op de lijst. Als onafhankelijke vari-

wann eer er vanuit de aa nbod zijd e weinig

abelen voege n we stapsgewij s, naast een

informati e te vinden is over de verschil-

aanta l controles, lij stpos iti e en een dum-

le nd e kandidaten, bijvoorbeeld omdat de

my voor de lijsttrekker, medi a-aandacht,

focus van ca mpagnes en het ki essysteem

politieke ervarin g, en de intensiteit van de

bij de partijen ligt. Daarom valt het te

ca mpagne toe. We testen in hoeverre die

verwachten dat wanneer kiezers op een

laatste factoren de lijstpos iti e significa nt

kandidaat moeten (Nederland) of wil-

mediëren en kijken wat er, na controle

le n (België) stemme n, z ij ge makkelijkere

voor deze alternatieve verklaringen, over-

'short cut s' zullen gebruiken om tot hun

blijft van het lijstpositi e-effect.

u.J

0

keuze te komen. De ge makkelijkste 'short-

Uit de resultaten van de analyse blijkt

0

cut ' is de zichtbaarste positie op de lijst.

dat het succes van hoger gepos itioneerd e

zUJ

In dat geva l kijkt de kiezer alleen naar

kandidaten voor een deel komt, omdat die

UJ

de koppositie, zonder nog enige vergelij-

kandidaten meer media-aandacht krijgen
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e n meer politie ke ervaring hebbe n dan

politi ci zich vaa k zelf vera ntwo ord elijk

laaggeplaa ts te ka ndid aten . In di e z in lijkt

acht e n voor hun electora le score. Die lo-

he t e rop da t ee n deel van het s ucces van

gica wordt vaak impliciet doo r de partij e n

hooggepl aa tste kandid a te n te verklaren

gevolgd wa nnee r ze bij de volgende ver-

is doo r het feit dat ki ezers een ra tionele

ki ezingen de lij s te n o pstelle n . Ook blijkt

evalua ti e ma ke n va n hun intrinsieke ka -

hie ruit da t partij e n een sterke invloed uit-

ra kt eristi e ke n . Maa r zelfs na het contro-

oefene n o p he t electora le s ucces va n hun

lere n voor a lternati eve mecha nismen vin -

politi eke kandid a te n . In di e z in moete n

de n we nog s teeds ee n sterk effect van de

we voorz ic htig zijn met noodkre ten ove r

lijs tpositie, voo ral voor de lijsttrekker. Da t

de teloorga ng va n politie ke pa rtij e n in tij -

geeft ste un voor he t feit da t bij h et geve n

de n van pe rson a lisering.

va n een voo rke urste m e r ind erdaad ee n
prim acy-effect lijkt op te trede n.
De bela ngrijks te implicatie va n di e res ultaten is da t ee n groo t deel va n het suc-

Literatuur

ces van hoger gepl aa tste kandidate n verkl aa rd ka n word en door niet-subs ta ntieve

Mill er, J. M., & Kros ni ck, J . A. (1 998) . The

fac tore n: had ee n a nd ere ka ndid aa t o p

impact of ca ndida te na me ord er o n

di e plaa ts ges taa n, da n had di e ook veel

elect io n o utcomes. The Public Opinion

stemme n ge kregen . Da t is re leva nt , omd a t
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De (on)macht van
verkiezingen?
Een analyse van politici tijdens hun laatste ambtstermijn
Benny Geys en Karsten Mause

SAMENVATTI NG VAN
Geys, B., & Mause, K. (2016). The limits of electoral control: Evidence from last-term
politicians. Legisln.tive Studies Quarterly, 41 (4), 873-898.

Verkiez ingen worden vaak gezien als een

verhouding tussen parlementair werk,

cruciale manier om politici verantwoor-

niet-parlementaire mandaten en vrije tijd

delijk te houden voor hun beslissingen:

za l veranderen tijdens de laatste ambtspe-

wann eer politici niet het gewenste be-

riode.

leid voeren, kunnen ze hiervoor op ver-

Het is belangrijk om hierbij op te mer-

kiez ingsdag afgestraft worden (Ferejohn,

ken dat niet alle politici in hun laatste

1986; Besley, 2006; Ashworth, 2012). De

ambtsperiode vergelijkbaar zijn . Sommige

vraag is hoe goed dat responsabiliteitsme-

politici z ijn in hun laatste ambtsperiode

chanisme werkt in realiteit. Eén belang-

vanwege een nakende pension ering, ter-

rijke beperking is dat voor politici die aan

wijl anderen zich niet herverkiesbaar stel-

hun laatste ambtstermijn bez ig z ijn , bij-

len, omdat ze een carrièrewending nastre-

voorbeeld door pensionering of een ca r-

ven. Beid e groepen kunnen om evidente

rièrewending, de macht van verkiez ingen

redenen niet langer afgestraft worden

over het gedrag beperkt of zelfs onbe-

tijdens de volge nde verkiez inge n, en we

r-

staande is. Vanuit een rationeel keu ze per-

kunnen verwachten dat ze daardoor hun

V
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spectief kunnen we dan ook verwachten,

parlementaire werk terugschroeven (Her-

u

dat politici in de laatste ambtstermijn min-

rick et al. , 1994; Parker & Dabros, 2012).
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der moeite zullen doen om hun kiezers te-

De toekomstperspectieven van beide groe-
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vreden te houden en meer gewicht zullen

pen zijn echter verschillend, waardoor ze

geven aa n hun eigen voorkeuren (Herrick

de tijd die vrijkomt door de vermindering

0

et al., 1994; Parker & Dabros, 2012). Die
verandering in de kost en-batenanalyse

anders invullen . Politici die een carriè-

zw

van politici omtrent hun gedrag als ver-

rewending nastreven, hebben een reden
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kozene leidt tot onze hypothese dat de

om te investeren in kennis en netwerken
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die nuttig kunnen zijn voor hun postpar-

Zoa ls verwacht, tonen de resultaten

lementaire leven (Parker & Dabros, 2012;

aan dat politici die met pensioen gaan tij -

Da bros, 201 S). Dat kan ertoe leiden dat ze

dens hun laa ts te ambtsperi ode, aanzien-

meer extra-parlementaire mandaten opne-

lijk minder parlementair werk verzetten

men tijdens de laatste ambtsperiod e. Dat

(zelfs wanneer we control eren voor hun

is veel minder het geval voor politici op

gemiddeld hogere leeftijd en hoger aantal

pensioenleeftijd, die mogelijk eerd er hun

afgewerkte legislaturen). Ze zijn minder

vrije tijd zu llen willen uitbreiden.

aanwezig bij officiële ste mmingen (daling

We ana lyseren de verhouding tussen
parlementair

werk,

van 10 procent), participeren minder in

niet-parlementaire

parlementaire debatten (daling van 8 pro-

mandaten en vrije tijd tijdens de laatste

cent) e n verminderen hun aandeel in het

ambtsperiode van politici op basis van

aantal gestelde schriftelijke vragen (da ling

data over 910 volksvertegenwoordigers in

van 31 procent). Eenzelfd e trend naar een

het Verenigd Koninkrijk over de periode

verminderde werkdruk wordt vastgesteld

1997-2010 (vier legislaturen). Het Britse

voor hun ex tra-parlementaire mandaten.

House of Commons is een uitstekende ca-

In lijn met de theoretische (en intuïtieve)

sus, omdat uitgebreide data beschikbaar

verwachtingen lijken politici die met pen -

zi jn over zowel de achtergrond karakt e-

sioen gaan, te opte ren voor ee n toe name

ristieken (leeftijd, geslac ht , aantal ambts-

in hun vr ij e tijd.

termijnen ... ), parlementaire act ivit eiten

Politici die niet meer opkomen vanwe-

(bijvoorbeeld : deelname aan stemmingen

ge een carrièrewend ing, hebben een ge-

en debatten, aa ntal schriftelijke en mon -

lijkaardige afname in parlementair werk

delinge vragen ... ) en ex tra-parleme nt aire

tijdens hun laa tste ambtsperiode. Ze zijn

mandaten van de volksvertegenwoordi -

mind er aa nw ezig bij officiële s temmingen

gers (bijvoorbeeld: posities als directeur

(da ling van 15 procent), minder actief in

in publieke of private bedrijven, langdu-

parlementaire debatten (da ling van 8 pro-

rige en/of o nregelma ti ge ex tra activitei -

cent) e n verminderen hun aandeel in het

ten ... ) (Geys, 2013). Uiteraard omvat onze

aa ntal ges teld e schriftelijke vragen (daling

dataset niet alle activiteiten van politici,

van 30 procent). Maar in tegenstelling tot

en spijtig genoeg is er geen informatie

politici die met pensioen gaa n , neemt deze

beschikbaar over de deelname aa n com-

groep meer extra-parlemen ta ire mandaten

missievergaderingen e n even tu eel werk

op tijdens de laats te ambtsperiode, zowel

van thuis uit (b ijvoorbeeld : voorbereiding

mandaten a ls directielid of directeurspo-

presentaties, lezen documenten ... ).

sities als la ngdurige extra mandaten. Die
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Merk op dat we in de vo lled ige dataset

st ijging is consis tent met het idee dat po-

z

vaak dezelfde politicus observere n tijd ens

litici die een carrièrewend ing nastreven,

0

meerdere legis la turen. Dat is cruciaa l, om-

vroegtijdig beginnen te investeren in ken -
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dat het toelaat te eva lu eren hoe het ge-

nis en netwerken die nuttig kunnen z ijn

drag van een bepaalde politicus verandert

voor hun postparlementaire leven (Par-

in zijn/haar laatste ambtsperiode ten op-

ker, 2008; Parker & Dabros, 2012; Dabros,

zicht e van vroegere ambtsperioden.

201 S) .
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We kunnen beide bovenstaande groe-

houd van hun activiteiten. Het is moge-

pen ook vergelijken met politici die niet

lijk dat ook het stemgedrag, vragen en/

herverkozen raakten. Omdat die categorie

of debatcontributies van politici wijzigen

niet weet dat ze aan hun laatste ambts-

in hun laatste ambtstermijn. Dat is een

periode bezig zijn, verwachten we weinig

belangrijke opgave voor toekomstig on-

wijzigingen in hun gedrag. De resultaten

derzoek.

hier tonen aan, dat die politici méér par-

Ten slotte rijst vanuit beleidsperspec-

lementair werk verzetten in hun laatste

tief de fundamentele vraag hoe we kun-

ambtsperiode (bijvoorbeeld: 6 procent

nen vermijden dat politici in hun laatste

meer deelname aan stemmingen; 12 pro-

ambtsperiode minder parlementair werk

cent meer deelname aan debatten) en er

verzetten. Eén mogelijkheid is het intro-

minder extra-parlementaire mandaten op

duceren van financiële straffen voor het

na houden . Een mogelijke verklaring is

missen van stemmingen of commissiever-

dat die politici inzien dat hun herverkie-

gaderingen. Dergelijke straffen bestaan

zing moeilijk wordt, waardoor ze meer

momenteel niet in het Verenigd Konink-

moeite gaan doen om de kiezer alsnog

rijk, maar wel in bijvoorbeeld Vlaande-

te overtuigen (Geys, 2013). Belangrijk is

ren en Duitsland. Vlaamse volksverte-

dat de tegengestelde bevindingen voor die

genwoordigers verliezen een deel van

groep politici de interpretatie versterkt dat

hun salaris wanneer ze afwezig zijn in

zich terugtrekkende politici (door pensi -

meer dan 20 procent van alle parlemen-

oen of carrière) hun gedrag wijzigen, om-

taire vergaderingen (met een maximum

dat ze in hun laatste ambtstermijn geen

van 60 procent salarisvermindering wan-

verkiezingsdruk meer ondervinden.

neer ze minder dan 50 procent aanwezig

In veel landen bestaan er beperkin -

zijn). Hoewel sommige mensen dergelijke

gen op het aantal ambtstermijnen dat een

straffen a ls een inbreuk zien op de vrij-

politicus mag uitoefenen binnen een be-

heid en onafhankelijkheid van volksver-

paald mandaat. Ons onderzoek suggereert

tegenwoordigers, kan een correct opgezet

dat dergelijke beperkingen op het aantal

'incentive'-systeem nuttig zijn om absen -

ambtstermijnen een belangrijke impact

teïsme te verminderen.
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