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Introductie
Personalisering van
de politiek:
een multidimensioneel begrip
Peter Van Aelst en Kees Aarts

Volgens verschillende auteurs is tijdens de laatste decennia het politi eke zwaartepunt in westerse democratieën verschoven van politieke partijen en instituties naar
individuele politici (Karvonen, 2010 ; McAllister, 2007; Rahat & Sheafer, 2007). Hoewel niet iedereen deze trend onderschrijft, heeft het concept 'personalisering van de
politiek' een hele stroming van onderzoek op gang gebracht. Die onderzoeksagenda
is evenwel even di vers als uitgebreid. In deze speciale aflevering van Res Publica
worden enkele onderdelen van de onderzoeksagenda naar personalisering in kaart
gebracht, uiteraard met speciale aandacht voor de ontwikkelingen in Nederland en
Vlaanderen .
Hierbij is het belangrijk om de verschillende dimensies die onderzocht worden van elkaar te onderscheiden (zie ook Adam & Maier, 2010; Van Aelst , Sheafer
& Stanyer, 2012). Een eerste aspect van personaliserin g betreft de verschuiving
van aa ndacht voor de politicus als ambtsdrager naar de ' men s achter de politicus' en wordt vaak omschreven als privatisering (bijvoorbeeld Langer, 2010) of
intimis eri ng (S tanyer, 2013; Van Zo onen , 1991). Hierbij wordt ingezoomd op het
privéleven van de politicus en op eigenschappen en emoties die tradition eel tot
de persoo nlijke levenssfeer behoren. Deze verregaande vorm van personalisering zal in dit th emanummer evenwel grotendeels buiten beschouwing worden
gelaten.
Perso nalisering van de politiek kan zich op verschillende andere maniere n uiten, en kan ook op verschillende manieren onderzocht worden. We onderscheiden
personalisering op ni veau va n politi eke actoren, media, en kiezers . Ten eerste
is er het gedrag van partijen en politici. Politici zouden zic h met name tijd ens
verkiezingscampagnes steeds vaker profileren als individuel e actoren en minder
als leden van een partij. Gesteund door nie uwe technologische mogelijkheden
zoals sociale media kunnen politici zich ook meer gepersonaliseerd aan de ki ezer
presenteren. Daarnaast wordt vaak ingezoomd op de rol van de media. De politiek zou door de media steeds meer geportretteerd worden als een strijd tussen
individuen. Kiezers , ten slotte, zouden meer voor personen stemmen dan voor
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partijen, zich bij hun stemkeuze meer laten leiden door individuele politici en de
eigenschappen van deze kandidaten en minder steunen op partijen en ideologische overwegingen.
Bij elke vorm van personalisering komt steeds één vraag terug: worden alle personen belangrijker of gaat het enkel om een handvol toppolitici? Als kiezers bijvoorbeeld vaker voorkeurstemmen uitbrengen , is dat dan in het voordeel va n enkele
politieke leiders of ook va n 'gewone ' kandidaten, ongeacht hun profiel of faam (André et al. 2013; Holsteyn & Andeweg, 2010)? Het onderzoek naar deze beide vormen
van personalisering heeft zich grotendeels afzonderlijk ontwikkeld . Enerzijds zijn
er studies naar de zogenaamde 'presidentialisering' (Poguntke & Webb, 2005): ook
in parlementaire system en trekt de eerste minister als regeringsleid er steeds meer
macht en aandacht naar zich toe (Mughan, 2000; Vliegenthart, Boomgaarden & Boumans, 2010). Daardoor is de positie van politieke leiders sterker geword en binnen
de politieke partijen en in de stemkeuze van de kiezer (zie onder meer Aarts, Blais
& Schmitt, 2011; Bittner, 2011; Curtice & Holmberg, 2005). Het onderzoek naar per-

sonalisering kijkt echter verder dan een handvol politieke boegbeeld en en probeert
te verklaren waarom iemand een voorkeurstem uitbrengt voor ee n bepaald politicus (Shugart, Valdini & Suominen, 2005; Thijssen, 2013). Verder zijn er studies die
aantonen hoe lokale kandidaten in een tijd van mediatisering nog steeds een ni et
te verwaarlozen aantal stemmen op hun naam schrijven (bijvoorbeeld Blais et al.,
2003; Marsh, 2007).
In recent onderzoek wordt steeds vaker expliciet ingegaan op het verschil tusse n
een geconcentreerde en een algemene vorm van personalisering (Kriesi , 2012; Van
Aelst et al., 2012) of tussen gecentraliseerde en ged ecen traliseerde personalisering
(André et al., 2013; Balmas et al. 2014). De gecentraliseerde personalisering is in
het voordeel van een handvol politi eke boegbeelden; de gedecentraliseerde personalisering komt individuele politici in het algemeen ten goede. Dit onderscheid
laat toe om beide vormen van personalisering meer systematisch te vergelijken. Zij
z ijn imm ers niet id entiek en kunnen elkaar zelfs tegenwerken : een groeiende focus
op een handvol politieke leiders kan ten koste gaan van de aandacht voor gewone
politici (Balmas et al., 2014) .
Onderstaand schema toont de voornaamste dimensies van het onderzoek naar
personalisering. Het ond erscheid tussen personalisering op niveau van kiezer, poli-
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tieke actor en media, gecombineerd met de verschillende focus op individualisering
of presidentialisering, leve rt zes cellen op waarbinnen de meeste studies kunnen
gesitueerd worden. Uiteraard staan deze cellen niet lo s van elkaar en verbinden
studies meerdere 'hokjes '. Toch biedt het schema een overzicht en een hou vast
bij het doornemen van de literatuur, ook voor het situeren van de verschillende
bijdragen aan dit th emanummer.
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Schematische voorstelling van dimensies van personalisering van de politiek.
INDIVIDUALISERING
Gedecentraliseerd

PRESIDENTIALISERING
Gecentraliseerd

(bv. meer voorkeurstemmen)

(bv. meer voorkeurstemmen voor lijsttrekkers)

2
KIEZER
PART1lfPOL1TICUS
MEDIA

3

4

(bv. meer gepersonaliseerde campagnes)

(bv. campagne gericht op boegbeeld)

5
(bv. meer aandacht voor individuele
personen in het nieuws)

6
(bv. meer aandacht voor enkele topkandidaten)

De bijdrage n aan dit themanummer sluiten aan op de cellen in dit schema. Patrick
van Erkel en Peter Thijssen presenteren de resultaten van hun onderzoek naar het
primacy-effect bij lokale verkiezingen in Antwerpen. Dit effect heeft betrekking op
het belang van de positie op de kandidatenlijst voor het electorale succes van de
kandidaten. Het Belgische kiesstelsel en de door Van Erkel en Thijssen verzamelde
gegevens bieden een unieke gelegenheid om het primacy-effect te onderzoeken.
Hun onderwerp hoort in de eerste plaats thuis in de cellen 1 en 2 in het bovenstaande schema, maar is tevens verbonden met de rol van campagnes (cellen 3 en
4) en het belang van media (cellen S en 6).
Joha nnes Rodenbach, Bram Wauters en Kristof Steyvers gaan dieper in op de
presidentialisering van de politiek (cel 2) in hun studie naar de voorkeurstemme n
voor burgemeesters in Vlaanderen. Ze tonen aan dat voo ral in kleine gemeenten
de burgemeesters de grote stemmenkampioenen zijn. Ook zij leggen de link met
media (cel 6) en geven aan dat media-aa ndacht voo r (kandidaat-)burgemeesters
een (bescheiden) positief effect heeft op persoonlijk electoraal succes.
De bijdrage va n Kristof Jacobs en Niels Spierings gaat vooral in op de individuele politici en op hoe zij campagne voeren via nieuwe sociale media. De studie
situeert zich met name in de cellen 3 en 4 door na te gaan of sociale media voor
meer gepersonaliseerde campagnes zorgen voor alle politici, dan wel enkel voor
topkandidaten en lijsttrekkers. De auteurs voeren aan dat sociale media in theorie een groot personaliseringspotentieel hebben, maar omdat partijen graag een
zekere vorm van controle willen behouden - ondanks het feit dat ze kandidaten
stimuleren Twitter te gebruiken - is de praktijk weerbarstig en blijkt de diffuse
personalisering beperkt. Er zijn wel indicaties van geconcentreerde personalisering
rond de lijsttrekker, vooral in de meer gecentraliseerde partijen.
Ten slotte biedt Jan Kleinnijenhuis in vogelvlucht een overzicht van personalisering door de eeuwen heen. De bijdrage raakt zowat alle cellen van onze typologie
aan, en verduidelijkt waarom personalisering in de perceptie van velen vaak overschat en in het wetenschappelijk onderzoek veelal onderschat wordt.
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Het primacy-effect in
proportionele systemen
gewikt en gewogen
De casus van de Antwerpse districtsverkiezingen 2012
Patrick van Erkel en Peter Thijssen

ABSTRACT: Studying the Primacy Effect in Proportional Systems:
The Casus of the 2012 Antwerp District Elections

Previous research shows that the position on the ballot list strong ly influences the electoral success of candidates. However, th e underlying mechanisms of this effect remain
unclear. The list position can have a direct influence through a so-called primacy effect,
parties may anticipate on the success of candidates, or the effect can be mediated by
factors such as media attention and campaign inten sity. Using data from the Antwerp
district e lections in 2012, this paper disentangles these mechanisms. Our study confirms the direct bal lot list position effect, providing evidence for the ex istence of a primacy effect. However, we find that part of the bal lot li st position effect is mediated by
media attention, especially for the first candidate on the list. Campaign intensity also
influences the electo ral success of candidates, but does not mediate the list position
effect. Finally, we find no evidence that parties successfully anticipate on the electoral
success of candidates.
KEYWORDS: preferential voting, political candidates, primacy effect, media, campaigns
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Verkiez ingen vormen de ke rn van de democratie, waarin partijen m et elkaar strijden om zetels te winnen in he t parlement e n om te regeren (Down s, 1957) . In veel
kiessys te m e n, vooral in proportionele systemen m e t een open lijst , is er echter niet
alleen sprake van een strijd tussen partijen , maar ook van een strijd tussen kandidaten binnen een partij. Ki ezers h ebben de mogelij khe id , of z ijn ze lfs verplicht,
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voor één of meer kandidaten te stemmen. Voor politici zijn deze voorkeurstemmen
cruciaal. Want hoewel de lijstvolgorde sterk bepaalt wie in het parlement geraakt,
gebeurt het soms dat kandidaten door voorkeurstemmen vanaf een lage plaats
verkozen worden. Daarnaast zijn voorkeurstemmen een krachtige indicator voor
de populariteit van politici, wat steeds belangrijker aan het worden is voor interne
partijmacht, het verkrijgen van uitvoerende mandaten en het behalen van een
goede lijstpositie bij de volgende verkiezingen (Ackaert , 1996; De Winter, 1988 ; Panebianco, 1988; Wauters, Verlet & Ackaert, 2012). Dit alles roept de vraag op welke
factoren bepalen hoeveel voorkeurstemmen een kandidaat behaalt.
Eerder empirisch onderzoek heeft aangetoond dat voor het bekleden van een vertegenwoordigende functie of mandaat, sociaaldemografische kenmerken als geslacht
of etniciteit en partijkenmerken een positief effect hebben (Cutler, 2002; Maddens

et al. 2006; Marsh, 2007; McElroy & Marsh, 2010; Thijssen & Jacobs, 2004; Van Holsteyn & Andeweg, 2012). Toch lijkt de belangrijkste verklaring voor individueel succes
de positie op de lijst te zijn. Hoe hoger iemand staat, des te meer voorkeurstemmen
hij of zij krijgt (Geys & Heyndels, 2003; Maddens et al . 2007; Miller & Krosnick, 1998;
Thijssen, 2013; Thijssen & Jacobs, 2004). Het is echter onduidelijk welk mechanisme
achter dit lijstvolgorde-effect schuilt. Enerzijds zijn de hoogst gerangschikte kandidaten ook de meest bekende, omdat het hier vaak uittredende mandatarissen betreft die
meer aandacht krijgen in de media en die intensiever campagne voeren. In de terminologie van de introductie gaat het hier om gecentraliseerde personalisering van de
kiezer ten gevolge van gedecentraliseerde personalisering bij de partijen en de media.
Hoe dan ook is de stemkeuze voor de hoogst gerangschikte kandidaten ingegeven
door een rationele eva luatie van hun individuele attributen. Anderzijds kan de stem
voor de hoogst gerangschikte kandidaten opgevat worden als een heuristiek voor kiezers die het niet willen of kunnen opbrengen om zelf kandidaten te evalueren. Deze
heuristiek staat bekend onder de naam primacy effect (Cronbach, 1950; Krosnick &
Alwin , 1987; Matthews , 1927) en gaat ervan uit dat de keuze voor de eerst gerangschikte kandidaten niet direct is ingegeven door een evaluatie van hun attributen.
Men kiest voor de eerste de beste. Als hier al sprake is van rationaliteit, gaat het
dus eerder om een indirecte vorm ervan (Brockington, 2003; Koppell & Steen, 2004;
Marcinkiewicz, 2013; Miller & Krosnick, 1998). Kiezers gaan er bijvoorbeeld vanu it
dat kandidaten die hoog op de lijst staan goed zullen zijn , omdat de partij hen daar
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heeft geplaatst, of kiezen voor de hoogst gerangschikte kandidaten omdat de kans
dat deze effectief verkozen raken groot is en ze willen stemmen voor een winnaar.
Het doel van deze studie is de verschillend e mechanismen te ontrafelen. Dit
geeft meer inzicht in het lijstvolgorde-effect, maar le idt ook tot meer kennis over
het primacy-effect zelf. Studies in de Verenigde Staten hebben er enig bewijs voor
gevonden dat dit effect bestaat (Brockington, 2003; Kop peil & Steen, 2004; Mill er &
Krosnick, 1998), maar tot nu toe is het amper bestudeerd in de context van de Europese proportionele meerpartijensystemen. De schaarse studies die hebben gekeken
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naar het primacy-effect in een Europese context zijn bovendien niet in staat om de
verschillende mechanismen te onderscheiden en kunnen geen sluitend bewijs geven
voor het bestaan van een primacy-effect. Door verschillende alternatieve mechanismen expliciet op te nemen in de verklaringsmodellen, zal onze studie hier beter toe
in staat zijn. We gebruiken data van de districtsverkiezingen in Antwerpen in 2012 .

2.

Het primacy-effect

Er zijn verschillende redenen waarom een hogere lijstpositie kan leiden tot meer
voorkeurstemmen. In belangrijke mate heeft dit te maken met specifieke kenmerken van hooggeplaatste kandidaten, aangezien partijen geneigd zijn om de
hoogste posities te geven aan politici die veel stemmen (kunnen) trekken (Lutz,
2010). Een hoge lijstpositie kan ook op zichzelf een invloed hebben door het zogenoemde primacy-effect. Psychologisch onderzoek heeft aangetoond dat mensen ,
als zij meer opties krijgen voorgeschote ld, een voorkeur hebben voor de opties
die als eerste gepresenteerd worden, los van de feitelijke kenmerken van deze
opties (Krosnick & Al win , 1987). Dit effect vinden we terug in verschillende situaties zoals het invullen van een survey en het maken van een multiple choice
toets (Cronbach, 1950; Mathews, 1927). Ook de marketingliteratuur geeft aan dat
consumenten meer geneigd zijn om te kiezen voor producten die op de hoogste
en middelste schappen staan (Drèze, Hoch & Perk , 1994; Valenzuela & Raghubir, 2009). Verwacht wordt dat een dergelijk primacy-effect ook optreedt in het
stemhokje. Wanneer burgers een stem uitbrengen , zijn er namelijk verschillende
heuristieken die kiezers kunnen gebruiken . Zo zien we dat veel kiezers zich in
de keu ze tussen partijen op ideologie baseren. We kunnen echter verwachten dat
ideologie een minder belangrijke rol speelt bij de keu ze tussen kandidaten op
een zelfde lij st in een meerpartijenstelsel. De ideologische verschillen zullen hier
immers klein zijn. Daarnaast zullen kiezers zich veel minder bewust z ijn van
deze verschillen. Als gevolg daarvan zullen ze op zoek moeten gaan naar andere
factoren om hun voorkeurstem te bepalen. Een alternatief zou z ijn om te kijken
naar de (veronderste lde) expertise of competentie. Om tot een keu ze te komen aan
de hand van deze factoren , is echter genoeg informatie over een kandidaat nodig.
Deze informatie is vaak niet beschikbaar. Kiezers zu llen daarom sneller uitwijken
naar meer eenvoudige heuristieken, zoa ls het geslacht of de geografische nabijheid van een kandidaat. De makkelijkst verkrijgbare informatie is de positie van
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een kandidaat op de kieslijst. Daarnaast is er de mogelijkheid dat kiezers überhaupt niet geïnteresseerd zijn om te kiezen tussen kandidaten en daarom stem-
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men voor een topkandidaat om hun steun te betuigen aan de partij leiding (Darcy
& McAllister, 1990).
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Vaak wordt gesteld dat het primacy-effect optreedt omdat kiezers slechts beperkte capaciteiten hebben om informatie te verwerken (Lutz, 2010; Miller & Krosnick,
1998). Kiezers zijn wel in staat om de eerste opties van een lijst te evalueren, maar
raken vermoeid en verliezen de capaciteit of de interesse om informatie te verwerken zodra ze verder in de lijst komen (Dillman , Smyth & Christian, 2009; Koriat,
Lichtenstein, & Fischhoff, 1980; Taebel, 1975). Hierdoor kunnen ze niet alle kandidaten evalueren en focussen ze zich op de hoogste plaatsen, wat deze kandidaten
een sterk electoraal voordeel geeft.
Tot nu toe is het primacy-effect voornamelijk bestudeerd in de Verenigde Staten
en zijn de bewijzen gemengd. Een meerderheid van de Amerikaanse studies vindt
inderdaad een effect van de lijstpositie zelf (Bain & Hecock, 1957; Brockington,
2003; Koppell & Steen, 2004; Miller & Krosnick, 1998). Kandidaten profiteren van
een hoge positie op de lijst, los van andere positieve electorale kenmerken. Andere
studies vind e n echter geen of slechts een zeer zwak effect (Alvarez, Sinclair &
Hasen, 2006; Darcy, 1986; Darcy & McAllister, 1990). Deze verschillen zijn deels te
verklaren door de verschillende typen verkiezingen die worden bestudeerd. Men
kan in de Verenigde Staten namelijk een onderscheid maken tussen algemene verkiezingen en primaries. Bij algemene verkiezingen gaat de strijd tussen kandidaten
van verschillende partijen, terwijl bij primaries kandidaten binnen eenzelfde partij
het tegen elkaar opnemen. Studies laten zien dat vooral in de context van primaries het primacy-effect optreedt , omdat kandidaten hier ideologisch meer op elkaar
lijken, wat andere factoren, zoals de lijstpositie, relevanter maakt (Brockington,
2003; Koppell & Steen, 2004). Ceteris paribus valt te verwachten dat het primacyeffect in proportionele systemen zelfs nog sterker zal zijn dan in primaries, omdat
de ideologische verschillen binnen eenzelfde partij in een meerpartijenstelsel veel
kleiner zijn dan binnen het Amerikaanse tweepartijenstelsel. We moeten er echter
rekening mee houden dat kandidaten in primaries hun plaats niet door een partij
toegewezen krijgen, terwijl dit in het proportionele systeem met een (semi-)open
lijst wel het geval is. Partijen plaatsen vaak kandidaten met gunstige electorale
kenmerken aan de top. Daarom is het belangrijk om op deze kenmerken te controleren.
Er is nochtans weinig onderzoek gedaan naar de effecten van de lijstpositie en
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het mogelijke primacy-effect in proportionele systemen. Uitzonderingen z ijn Faas
en Schoen (2006), Lutz (2010) en Marcinkiewicz (2013) die onderzoek doen in
respectievelijk Duitsland, Zwitserland en Polen. Allen vinden een substantieel effect van de lijstpositie op het electorale succes van een kandidaat, wat een eerste
aanwijzing is voor het bestaan van het primacy-effect in proportionele systemen.
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de rol die campagne-intensiteit en media-aandacht kunnen spelen. Op basis van
het primacy-effect komen wij tot de volgende hypothese:
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Hypothese la: Hoe hoger de positie van een kandidaat op de kieslijst, des te meer

electoraal succes deze kandidaat zal behalen bij controle voor andere individuele
attributen (primacy-effect).
Het idee is dat het primacy-effect optreedt voor alle kandidaten. Een kandidaat
op de tweed e positie za l meer voo rkeurstemmen behalen dan een kandidaat op
de derde plaats en deze za l meer stemmen behalen dan een kandidaat op de
v ierde plaats. Het valt echter te verwachten dat er naast de lijstpositie een extra
bonus is voor de lijsttrekker. Een stem voor de eers te kandidaat is immers de
makkelijkste optie die een ki ezer heeft als hij niet kan/wil kiezen tussen kandidaten maar toch een voorkeurstem wil uitbrenge n. Dit kan gez ien worden a ls
het 'z uivere' primacy-effect. De lijsttrekker zal dus het meest profiteren van het
primacy-effect. Eerdere studies tonen aan dat er naast het primacy-effect ee n
'recency-effect' kan optreden, een voordeel voor de laatste plaats (Marcinkiewicz, 2013; Miller & Krosnick, 1998). Hoewel het bij lange lij sten erg onwaarschijnlijk is dat dit effect optreedt, is de gewoonte in België en Nederland om
op die plaats een partijcoryfee te plaatsen hiervoor toch een trigger. Dit houdt
in dat lager geplaatste kandidaten minder stemmen behalen, maar dat de laatste plaats, de lijstduwer, hierop een uitzo nd e ring vormt. Omdat dit recencyeffect vooral wordt opgeroepen door indi vi du ele attributen van de lijstduwer,
ve rwachten we dat de bonus toch veel beperkter zal zijn dan die voor de lij sttrekker. Lijstduwers hebben doorgaans al eerdere mand aten bekleed en krijgen
als éminences grises re lat ief veel media-aandacht. We formuleren de volgende
hypo these:

Hypothese 1b: Naast het gewone effect van de positie op de lijst is er een extra bonus voor de lijsttrekker en in mindere mate voor de lijstduwer.

3.

Anticipatie door partijen en de mediërende rol van
media en campagne

Hoewel het primacy-effect mogelijk verklaart waarom hooggeplaatste kandidaten
de mees te stemmen behalen, z ijn er alternatieve mechanismen denkbaar. Eén
daarvan is dat partijen anticiperen op het succes van kandidaten. Het valt te verwachten dat partijen kandidaten met het grootste electorale potentieel bovenaan
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hun kieslijst plaatsen (De Winter, 1988) . Kandidaten van wie verwacht wordt dat
ze weinig stemmen z ull en aantrekken, krijgen lagere plekken. Dit kan verklaren
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den voor politici die eerder aan verkiezingen hebben meegedaan, omdat de partij
informatie uit vorige verkiezingen kan gebruiken om kandidaten die eerder goed
presteerden een hogere plaats op de lijst te geven en slecht scorende kandidaten
een lagere plaats. Voor nieuwe kandidaten is dit lastiger. Partijen kunnen hoogstens gebruik maken van indicatoren als leeftijd, achtergrond of eerdere functies,
maar hebben geen verkiezingsuitslagen waarop ze zich kunnen baseren. Als er
een anticipatie-effect bestaat, zal dit dus vooral optreden bij kandidaten met verkiezingservaring. 1

Hypothese 2: Doordat partijen informatie van eerdere verkiezingen gebruiken om
bij de lijstvorming te anticiperen op het succes van kandidaten bij de huidige verkiezing, zal de plaats op de lijst een sterker effect hebben voor politici die zich al eerder
kandidaat hebben gesteld (anticipatie-effect).
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Een alternatief mechanisme is dat hooggeplaatste kandidaten bepaalde electorale
voordelen genieten. Lutz (2010) toont bijvoorbeeld aan dat zij vaak al een politiek
mandaat bekleden en daarom meer stemmen winnen. Minder onderzocht is de
mediatie van het lijstpositie-effect door media-aandacht en campagne-intensiteit.
Niet elke politicus zal evenveel in de media komen, aangezien sommige kandidaten meer nieuwswaardig zijn dan andere. Studies laten zien dat journalisten verschillende criteria gebruiken om te bepalen wie wel en wie niet nieuwswaardig is.
Een belangrijk criterium hiervoor is de lijstpositie van een kandidaat (Midtb0, 2011;
Van Aelst et al. 2008). Omdat journalisten verwachten dat hooggeplaatste kandidaten de meeste macht hebben, zijn deze interessanter voor hen (Wolfsfeld, 2011).
Tegelijkertijd zien we dat ook de politieke partijen deze kandidaten meer promoten. Lefevere en Dandoy (2011) tonen aan dat partijen in hun politieke advertenties
meer ruimte geven aan hooggeplaatste kandidaten. Dit is een extra motivatie voor
journalisten om meer over hen te schrijven.
We verwachten dat deze extra media-aandacht een positief effect heeft op het
electorale succes (Maddens et al., 2006; Van Aelst et al., 2008) , omdat het een
gevoel van nabijheid creëert. Niet alleen zullen kiezers eerder de naam van de politicus herkennen, zij zullen ook het gevoel hebben dat ze meer informatie hebben
om een oordeel te vellen over de kandidaat. Bij het evalueren van de kandidaten op
de lij st zullen kiezers sneller kiezen voor een kandidaat die ze 'kennen', wat een
voordeel geeft aan kandidaten die meer media-aandacht krijgen.
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Hypothese 3a: Het effect van de lijstpositie op het electoraal succes wordt gemedi-
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eerd door de hoeveelheid media-aandacht (media-effect).
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We verwachten dat de media de bonus die lijstduwers en vooral lijsttrekkers ontvangen mediëren. Deze mediatie is mogelijk nog sterker dan voor de overige kan-
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dictaten. Lijsttrekkers zijn immers het gezicht van de partij. Hierdoor z ullen zij het
meest media-aandacht ontvangen, wat hen een extra bonus oplevert. Dit verklaart
voor een deel waarom zij vaak een hoge uitslag behalen. Ook lijstduwers genieten
vaak relatief veel media-aandacht, omdat het hier veelal lokale bekendheden, oudpolit ici of kinderen van politici betreft.

Hypothese 3b: De bonus voor lijsttrekkers en lijstduwers wordt gemedieerd door de
hoeveelheid media-aandacht.
Campagnes kunnen de relatie tussen de lijstpositie en het verkrijgen van voorkeurstemmen mediëren. Eerder onderzoek toont aan dat het voeren van campagne op
individueel niveau loont (Benoit & Marsh, 2003; Krebs, 1998; Kruikemeier, 2014;
Maddens et al., 2006, 2007; Samuels, 2001; Spierings & Jacobs , 2014). Kandidaten
die meer geld uitgeven aan hun campagne krijgen over het algemeen meer voorkeurstemmen. Over de rol van de verschillende campagnemiddelen (zoals folders,
advertenties of een persoonlijke website) of campagneactiviteiten (zoals marktbezoeken of huis-aan-huisbezoeken) is minder bekend . Nochtans lijken deze indicatoren meer betrouwbaar als meting voor campagne-intensiteit. We verwachten
dat de verschillende middelen van belang zijn. Het idee hierachter is dat , net als
media-aandacht, een intensieve individuele campagne een manier is om bekender
te worden bij het publiek. Aangezien kiezers liever voor iemand stemmen die ze
(her)kennen, zal dit leiden tot een electoraal voordeel.
Niet alle kandidaten voeren echter even sterk campagne. On ze verwachting is
dat kandidaten die hoog op de lijst staan een intensievere campagne voeren dan
kandidaten met een lage positi e. De reden hiervoor is tweeledig. Allereerst is het
lastig om verkozen te worden vanaf een lage positie. Het risico om veel geld uit
te geven aan campagnemiddelen is daardoor te groot voor deze kandidaten . Uitzonderingen zijn kandidaten op strijdplaatsen voor wie onduidelijk is of ze wel
of niet verkozen zullen worden (Giebler & Wüst, 2011; Zit tel & Gschwend , 2008).
Een tweede reden waarom we verschillen in campagne-intensiteit verwachten, is
dat partijmiddelen beperkt zijn. Partijen zullen meer middelen geven aan de hooggeplaatste kandidaten, omdat zij de boegbeelden zijn die kiezers naar de partij
moeten leiden. Zij zullen een groter budget krijgen en meer aandacht in de politieke advertenties van de partij (Lefevere & Dandoy, 2011). Kortom, een hogere
lijstpositie kan tot meer voorkeurstemmen leiden vanwege het campagne-effect.
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Hooggeplaatste kandidaten voeren een intensievere campagne, die leidt tot meer
voorkeurstemmen. We verwachten dat dit extra geldt voor de lijsttrekker, die als
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gezicht van de partij het grootste budget za l ontvangen en hierdoor extra stemmen
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kan binnenhalen. Ook de lijstduwer krijgt vanuit zijn positi e moge lijk een relatief
groter budget dan andere laaggeplaatste kandidaten, wat z ijn bonus zo u kunnen
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Hypothese 4a: Het effect van de lijstpositie op het electoraal succes wordt gemedieerd door de intensiteit van de campagne (campagne-effect).
Hypothese 4b: De bonus voor lijsttrekkers en lijstduwers wordt gemedieerd door

campagne-intensiteit.

4.

De lokale verkiezingen in Antwerpen

In deze st udie focussen we op de districtsverkiezingen van 2012 in Antwerpen.
In totaal ke nt Ant werpen negen districten, elk met een eigen raad. Interessan t
aa n de casus is dat burgers kunnen kiezen om een lijststem of een voorke urstem
te geven. Met een lij ststem stem t een kiezer alleen op ee n partij. Daarmee geeft
hij aan da t hij het eens is met de lijstvolgorde. Een voorkeurs tem daare ntegen
is een stem voor een kandidaat van een bepaalde partij . In tegenstelling tot in
Nederland, is in België het aantal voo rkeurstemmen dat men kan geven niet
gelimiteerd tot één kandidaat. Kieze rs mogen op meer kandidaten stemmen, zolang deze kandidaten maar tot deze lfd e pa rtij behoren. In de praktijk is het zelfs
mogelijk om aan a ll e kandidaten binnen een lij st een voorkeurstem te geven.
Toch z ien we dat maar weinig kiezers meer dan twee voorkeurs temmen geven
(Thij sse n & Assche, 2002). De voo rke urstemmen tell en mee voo r de zete lverdeling tu ssen de partijen, maar beïnvloeden daarnaast welke kand ida te n in het
pa rlement ko men.
Het systeem dat gebruikt wordt om de zetels tussen kandidaten te verdelen is
de D'Hondt-methode (Deschouwer, 2012; Wauters et al., 2012). Volgens deze methode krijgen kand ida ten die genoeg voorke urstemm en hebben om een bepaalde
drempel te halen een zetel, onafha nkelijk va n hun plaats op de lijst. Kandidaten
die niet genoeg stemmen hebben om de drempel te halen , kunnen deze stemmen
'aanvullen ' met behulp van de lij ststemmen. Dit gebeurt op basis van de lijstvolgorde. De hoogstgepla atst e kandidaat die de drempel niet haalde, mag beginnen
met het aa nvullen, gevolgd door de nummer twee, enz. Dit gee ft een voordeel aan
de hooggeplaatste kandidaten en maakt het lastig voo r laaggep laatste kandidaten
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om een zetel te behalen. De afgelopen jaren is het gewicht van de lijststemmen
echt er verm ind erd. Hierdoor is het makkelijker geworden om verkozen te geraken
va naf een lage plaats , wat het gebru ik van voorkeurstemmen voor kiezers meer
beloon t.
Er z ijn een aanta l redenen waarom we kiezen voor België en meer specifiek
voor de districtsverkiez ingen in Antwerpen. Allereerst is België in het algemeen
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las tig is om te bepalen of de s tem voo r een lijsttrekker een voorkeurstem of een
s tem voor de partij is. Door het o nd ersc heid tussen lij st- en voo rke urstemmen is
dit prob lee m niet aanwezig in onze cas us. Hi eraa n ge re lateerd kunnen burgers met
weinig politieke ke nni s, kie zers di e meestal gevoelige r z ijn voo r de lij stvolgord e
e n dus voor het prima cy-e ffe ct (Brockington, 2003), in o nze cas us gaa n voor een
lij stste m . Dit maa kt België een least likely case voor het vind en van ee n primacyeffect . We kiezen specifi ek voor de districtsverkiezingen, omd at kie zers op lokaal
niveau eerder een ka ndidaa t persoon lijk kennen. Hierdoor z ull en ze minder afgaa n
op andere factoren, zoals de positie op de lij s t of m edia-aa nd acht. Dit bemoeilijkt
h et vind en van steun voo r on ze hypo th ese. Daarnaast kiezen we voor de districtsverkiez ingen in Antwerpen, omda t hier relatief veel kandidaten aan deelnemen
binnen één vrij homogene politiek-sociologische context. Dit stelt ons in staat om
de context onder controle te houden.

5.

Data en methode

Om de hypothesen te testen , geb ruiken we een datase t di e informatie b iedt over
de ve rsc hill ende kandidaten die deelnamen aa n de districtsverkiez ingen in 2012.
Alle 1093 kandidaten hebben een vrage nlij s t ontvangen met vragen over hun campagne-ac ti viteiten, eerdere manda te n en persoonlijke kenmerken. In tota al hebben
472 ka ndidaten de s urvey ingev uld (43%). Dit is een adequa te respo nsgraa d , aa ngez ien er geen s terke verteke ning is tussen de steekproef en de populatie op de belangrijks te kenmerken , zoa ls de sociaa ld emografische karakteristieken , behaalde
voorkeurs temmen en de plaats op de lij st. Een uitzondering z ijn de kandidaten
va n Vlaams Belang die enigsz in s o ndervertegenwoordigd z ijn. 2 De gegevens van
de s urvey zijn aangevuld met offic iële gegeven s over de positie op de lij st en het
aan tal voo rkeurstemmen.
Om de afhankelijke variabele, electoraal succes, te meten, gebruiken we het
aantal voo rkeurstemmen dat een kandidaat heeft behaald . Omdat dit aa ntal beïnvloed wordt door de grootte va n het district en door het aa ntal partijen , delen we
het absolute aa ntal stemmen echt er door het totale aantal voo rkeurs tem men in het
district. De verdeling van de propo rties wordt gekenmerkt door bepaalde uitschieters, meestal nationaal bekende politici, di e een groot deel van de voorke urs temmen krijgen. Omdat deze verdeling problematisch is voor een linea ire regressie,
gebru iken we de natuurlijke loga ritm e.
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De ona fh anke lijke va riab elen in ons model z ijn de positie van de kandidaat
op de lij s t, de anticipatie van partijen, de hoevee lh eid media-aandacht die een
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kandidaat on tva ngt en de int ensit eit va n de campagne. Data voor de lij s tpo siti e
zi jn verzame ld v ia de officiële kieslijsten. We ne men zowe l de positie zelf mee,
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als dummies voor de lijsttrekker en de lijstduwer. Om het anticipatie-effect te
meten, gebruiken we een interactie tussen de variabele die aangeeft of kandidaten eerder hebben deelgenomen aan verkiezingen en hun plaats op de lij st. Het
idee hierachter is dat, als de lijstpositie invloed heeft op het electorale succes
van kandidaten doordat partijen anticiperen en succesvolle kandidaten bovenaan plaatsen, dit vooral zal gelden voor kandidaten die a l eerder aan verkiezin gen hebben deelgenomen. Voor nieuwe kandidaten kunnen partijen hoogstens
afgaan op andere kenmerken als iemands sociaaldemografische kenmerken of
sociaal kapitaal; kenmerken waarop we controleren. Indien partijen inderdaad
ant iciperen op de verkiezingsuitslag, verwachten we dus een significante positieve interactie.
Voor de mediadata maken we gebruik van de Belgische databank GoPress, die
alle artikelen van de Belgische kranten verzamelt. Via de zoekfunct ie in GoPress is
voor alle kandidaten gekeken hoe vaak zij genoemd werden in een krantenartikel
in de periode van drie maanden voor de verkiezingen (14 oktober). 3 · 4 Deze periode
is gekozen omdat de meeste lijsten van partijen ongeveer drie maanden voor de
verkiezingen gefinaliseerd worden. Sommige kranten hebben verschillende regionale versies, wat ertoe kan leiden dat eenzelfde artikel meerdere keren geteld kan
worden. Om dit te vermijden, hebben we enkel de ed ities van Antwerpen (stad)
gekozen. Helaas hebben we geen tv -nieuws kunnen inzamelen. 5 We moeten er
rekening mee houden dat er mogelijk een wederkerig effect is van de media op
de lijstpositie van een kandidaat. Om voor endogen ite it te contro leren , gebru iken
we de media-aandacht in de drie maanden in de aan loop naar de verkiezingen,
dus in de periode na de lij stvorming. Daarnaast hebben we dezelfde mediadata
verzameld voor de periode lopend van een jaar tot negen maanden voor de verkiezingen. Deze mediadata in de periode vóór de lijstvorming (t-1) nemen we mee
a ls controlevariabele.
Om campagne-intensiteit te meten, gebruiken we de kandidatensurvey. Kandidaten moesten voor twaalf verschillende campagnemiddelen en activiteiten aangeven of zij deze hebben gebruikt. 6 Door het aantal positieve antwoorden op te
tellen, krijgen we een campagne-index die loopt van·o (geen campagne) tot 12 (een
zeer intensieve campagne) .
We voegen verschillende controlevariabelen toe aan het model, zoals leeftijd,
geslacht en etniciteit, het bekleden van een mandaat, de politieke partij van de
kandidaat en of deze partij een kartel is of niet. 7• 8 We nemen tevens een sociaalkapitaalindex mee, een tienpuntsschaal die aangeeft in welke mate ze lid zijn va n
verenigingen . In de survey werd aan de kandidaten steeds gevraagd om voor tien
verschill ende typeverenigingen aan te geven of ze hier lid van z ijn. Ten slotte voege n we een dummy toe voor de verschillende districten om rekening te houd en met
variatie op dit niveau. Tabel 1 geeft een overzicht van de beschrijvende stat istieken.
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TAB EL 1 .

Beschrijvende statistieken.

Variabele

Aantal voorkeurstemmen
Lijstpositie
Media-aandacht
Media-aandacht t-1
Campagne-intensiteit
Leeftijd
Geslacht

Gem. (S.E)

Freq. (%)

188.44(2 76.79)
12.63(7.40)
0.30(1.69)
0.90(3.98)
4.95(2.40)
48.62(15.87)

- Man

218(58.29)

- Vrouw

156(41.71)

Etniciteit
- Belgisch
- Etnische minderheid

420(94.38)
25(5.62)

Lijsttrekker

- Ja
- Nee

Lijstduwer
- ja
- Nee
Politiek mandaat
- ja

- Nee

Partij
- Groen

12(3.21)
362(96.79)
6(1.60)
368(98.40)
84(22.46)
290(77.54)

- Sp.a

50(13.37)
58(15.51)

- CD&V

82(21.93)

- N-VA

88(23.53)
62(16.58)

- VLD
- VB
Kartel partij
- ja
- Nee

34(9.10)
301 (80.48)
73(19.52)

Voor de analyse gebruiken we meerdere multivariate regressies . We beginnen met
een model waarin alleen de lijstpositie en de verschillende controlevariabelen zijn
meegenomen. Vervolgens schatten we modellen waarin we respectievelijk het anticipatie-effect, media-aandacht en campagne-intensiteit toevoegen. Respondenten
met ontbrekende waarden worden lijstgewijs verwijderd om er zeker van te zijn
dat de analyses gebaseerd zijn op dezelfde steekproef. De uiteindelijke steekproef
bestaat uit 445 kandidaten.
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6.

Resultaten

Voordat we overgaan tot de regressieanalyses, bekijken we de distributie van de media-aandacht en campagne-intensiteit van kandidaten. De campagne-intensiteit van
kandidaten is normaal verdeeld. Gemiddeld gebruiken kandidaten vijf verschillende campagnemiddelen of activiteiten. 4 procent van de kandidaten geeft aan geen
campagnemiddelen te gebruiken, terwijl een kleine 3 procent elf of meer middelen
gebruikt. Als we kijken naar media-aandacht (tabel 2), zien we dat de districtsverkiezingen in Antwerpen niet erg gemediatiseerd waren . Bijna 88 procent van de
kandidaten ontving geen media-aandacht in de aanloop naar de verkiezingen. Een
duidelijke uitzo ndering is N-VA-voorzitter Bart De Wever. Hij werd in de drie maanden voor de verkiezingen in 878 artikelen genoemd. Het feit dat de media-aandacht
zich toespitst op slechts 10 procent van de kandidaten kan het media-effect mogelijk
versterken. In een situatie waarin slechts enkele kandidaten aandacht krijgen, kunnen degenen over wie wel bericht wordt meer profiteren. Aangezien dit vaak de
kandidaten zijn die hoog op de lijst staan, kan deze media-aandacht een belangrijke
alternatieve verklaring z ijn voor hun succes. Om rekening te houden met de vertekende distributie van media-aandacht gebruiken we de logtransformatie.
TABEL 2.

Distributie van media-aandacht.

Aantal artikelen
0

2
3
8
11

14

27
32
878

zUJ

Kandidaten(%)
87.92

6.78
3.18
0.85
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21

Tabel 3 toont de resultaten van de regressieanalyse. De afhankelijke variabele is
steevast de logproportie aan individuele voorkeurstemmen in het kiesdistrict. Mo-
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del 1 toont allereerst aan dat er een significant effect is van de li jstpositie. Als een
kandidaat een plaats za kt (bijvoorbeeld van een tweede naar een derde plaats),
leidt dit tot een afname van de behaalde proportie voorkeurstemmen met 3,6 procent. Dit is een substantiële verandering. Daarnaast is er een sterke bonus voor de
lijsttrekker. De proporti e behaalde voorkeurstemmen neemt toe met een factor van
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4,36 als de kandidaat een lijsttrekker is. Ook de lijstduwer ontvangt een bonus.
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plaats te ka ndida ten. De lijstduwer ontvangt dus meer stemmen dan verwacht zou
worden op basis van zijn laatste plaats , maar dit betekent niet dat hij per se meer
stemmen behaalt dan een hooggeplaatste kand id aat. 9
TABE L 3.

Regressie met de proportie voorkeurstemmen (log) als afhankelijke variabele (N

= 374).

Fixed effects(district dummies) zijn niet weergegeven .
Model 1

Model 2

Model 3

Model4

b(SE)

b(SE)

b(SE)

b(SE)

Lijstpositie

-.037(.01 )**

-.034(.01 )**

-.028(.01 )**

-.027(.01 )**

Lijsttrekker

1.544( .19)**

1.486(.20)**

1.195(.20)**

1.164(.20)**

Lijstduwer

1.137(.26)**

1.184(.27)**

.675(.27)**

.667(.27)**

Ervaring eerdere verkiezing

Ervaring eerdere verkiezing*Lijstpositie
Media-aandacht (log) ..

.138(.14)

.081 (. 14)

.075(.14)

-.008(.01)

-.007(. 01)

-.005(. 01 )

.063(.02)**

Media-aandacht (log) t-1

.067(.02)**

Campagne-intensiteit

.061 (.02)**
.061 (.02)**
.029(.02)*

Leeftijd

-.004(.00)

-.004(.00)

-.003(.00)

-.002(.00)

Vrouw
Etnische minderheid

.078(.06)
-. 066(.15)

.068(.06)
-.070(.1 5)

.084(.06)
-.062(.14)

.102(.06)
-.098(.14)

Politiek mandaat

.360(.08)**

.335(. 10)**

.207(.09)**

.194 (.09)**

Sociaal kapitaal

.049(.02)**

.049(.02)*

.046(.02)*

.045(.02)*
.399(.12)**

Politieke partij (Ref. = CD& V)
- Groen

.256(.12)*

.264(.12)*

.364(. 12)**

- Sp.a

.170(. 13)

.174(.14)

.243(.13)

.241(.13)

- N-VA

.529(.09)**

.546(.10)**

.544(. 09)**

.554(.09)**

- VLD

-.444(.10)**

-.438(.10)**

-.402(. 10)**

-.385(.10)**

- Vlaams Belang

-. 09 3(.13)

-.085(.13)

-.045(.12)

Kartel
Constant

R2

.002(.10)

.562(.1 3)**

.558(.1 3)**

.473(.12)**

.467(.12)**

-5.461(.19)**

-5 .5 16(.20)**

-5.189(.20)**

-5.437(.23)**

0.627

0.626

0.659

0.662

*p < .05; ** p < .01

In model 2 voegen we een in teractie toe tussen de positie op de lijst en de eerdere
verkiezingservaring va n kand idaten. Als het significante effect van de lij stpos itie niet
kan wo rd en verklaard door het primacy-effect maar door het feit da t partijen populaire kand id aten die succesvol waren bij vorige verkiezingen bovenaan plaatsen,
betekent dit dat het lijstpositie-effect sterker zou moeten zijn voor kandidaten met
verkiez ingservaring dan voor nieuwe kandidaten. Model 2 laat echter z ien dat dit
niet het geval is . Het anticipatie-effect kan niet verklaren waarom we een lij stpositieeffect vinden. We moeten er rekening mee houden dat part ijen niet al leen de kennis
van vo rige verkiezingen gebruiken bij het opstellen van de kieslijst , maar dat ze ook
kijken naar andere factoren zoals sociaa ldemografische kenmerken of een eventueel
eerder politiek mandaat. Als we co ntrol eren op onze con tro leva ri abelen, blijkt dat
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het directe effect van de lijstpositie standhoudt. We hebben ook getest op verschillende interacties met de controlevariabelen, maar geen daarvan is significant.
In model 3 testen we of het lijstpositie-effect gemedieerd wordt door mediaaandacht. Het model toont aan dat media-aandacht een positief effect heeft op
het electorale succes van een kandidaat. Zodra een kandidaat meer in het nieuws
komt, zal deze meer voorkeurstemmen krijgen. Meer specifiek leidt een toename
van 10 procent in media-aandacht tot een toename van 0,6 procent in de proportie
voorkeurstemmen. 10 Daarnaast nemen de effecten van de lijstpositie en vooral van
de lijsttrekkers en lijstduwers af als we media toevoegen . Dit geeft een eerste bewijs dat deze effecten deels gemedieerd worden door de hoeveelheid media-aandacht. Een voorwaarde voor deze mediatie is dat de lijstpositie ook een effect heeft
op de hoeveelheid media-aandacht. Model A in tabel 4 toont aan dat dit inderdaad
het geval is. Vooral de lijsttrekker ontvangt een sterke mediabonus. Deze resultaten bieden steun voor hypothese 3a en vooral voor hypothese 3b. Media-aandacht
is vooral een belangrijke !nediërende variabele voor de bonus van lijsttrekkers (en
lijstduwers) en in mindere mate ook voor het algemene lijstpositie-effect.
TABEL 4.

Regressie met media-aandacht (log) als afhankelijke variabele (N
Fixed effects zijn niet weergegeven.
Model Ab(SE)

Lijstpositie

-.028(.01 )*

Lijsttrekker

1.376(.45)**

Lijstduwer

3.133(.61 )**

Media-aandacht (log) t-1
Campagne-intensiteit

.281 (.04)**
.034(.03)

Ervaring eerdere verkiezing

-.114(.19)

Leeftijd

-.004(.00)

Geslacht
Etnische minderheid

.006(.15)
-.029(.33)

Politiek mandaat

.481 (.22)*

Sociaal kapitaal index

.016(.04)

Politieke partij (Ref. = CD&V)
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- Groen

-.365(.28)

- Sp.a
- N-VA

-.154(.22)

- VLD
- Vlaams Belang
Kartel
Constant
R>

*p < .05; ** p < .0 1
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-.661 (.31 )*
-.095(.24)
-.289(.29)
.275(.29)
-2.191 (.53)**
0.372

= 432) .
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In model 4 nemen we ook campagne-int ensite it mee. We zien een soortgelijk resultaat a ls bij media-aandacht. Het voeren van een intensievere campagne leidt tot
significan t meer voorkeurstemmen. Elk extra middel of activ iteit leidt tot een toename van 3,5 procent in de behaa ld e proportie voorkeurstemmen. De effecten van
de lijstpositie en de lij sttrekker nemen echter a mper af a ls we campagne- intensiteit
aan het model toevoegen. Het lijkt erop dat de med iatie van de campagne-intensiteit beperkt is en dat de vierde hypothese niet wordt gesteund. 11 Model Bin tabel 5
laat wel zien dat de lij st trekker en de andere kandidaten die hoog op de lij st staan
significant meer campagnemidd elen gebru iken .
Gebaseerd op de regressies vinden we dus steun voor de eerste en de derde hypothese. De positie op de lijst heeft een sterk effect op het aantal behaalde voorkeurstemmen, maar dit effect wordt deels gemedieerd door de hoeveelheid media-aandacht. Deze mediatie is sterker voor de lij sttrekker en de lijstduwer. We vinden geen
steun voor de tweede hypothese. Het effect van de lijstpositie is gelijk voor nieuwe
kandidaten en kandidaten met verkiezingservaring. Dit geeft aan dat de anticipatie
van partijen niet kan verklaren waarom we een lijstpositie-effect vinden. Ten slotte
worden de hypotheses 4a en 4b niet ondersteund. Campagne-intensiteit is van belang
voor het winnen va n voorkeurstemmen, ma ar medieert het lij stpositie-effect niet.
TABEL 5.

Regressie met campagne-intensiteit als afhankelijke variabele (N

= 432) .

Fixed effects zijn niet weergegeven.
Model Bb(SE)
Lijstpositie

-.077(. 02)**

Lij sttrekker

2.059(.69)**

Lijstduwer
Ervari ng eerdere verkiezing

.926(.93)
-.346(.29)

Leeftijd

-.023(.01 )**

Vrouw

-.627(.23)**

Etnische minderheid

1.235(.52)*

Politiek mandaat
Sociaal kapitaal

.771 (.34)*
.043(.07)

Politieke partij (Ref. = CD&V)
- Groen

-1.506(.43)**

- Sp.a

.004(.49)

- N-VA

-.388(.34)

- VLD
- Vlaams Belang
Kartel
Constant
R2
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De gevonden resultaten worden mogelijk gedreven door uitschieters die een enorme hoeveelheid voorkeurstemmen en media-aand ac ht krijgen, zoals Bart de Wever. Daarom hebben we ook een model gedraaid zonder deze cases. 12 Dit model
geeft geen andere resultaten.

7.

Conclusie en discussie

Eerder empirisch onderzoek heeft aangetoond dat een cruciale factor om het electorale succes van politieke kandidaten te verklaren de positie op de kieslijst is. Het mechanisme achter dit effect is echter nog weinig bestudeerd. Amerikaans onderzoek geeft
een indicatie dat kandidaten mogelijk profiteren van een hogere lijstpositie vanwege
het primacy-effect, het idee dat opties bovenaan een keuzelijst het sowieso beter doen.
We hebben echter geen idee of dit primacy-effect ook optreedt in een proportioneel
openlijstsysteem. Verder zijn er alternatieve verklaringen mogelijk. Partijen kunnen
anticiperen op het electorale succes van kandidaten en daarom populaire kandidaten
bovenaan plaatsen. Het is ook mogelijk dat kandidaten met een hogere lijstpositie
meer media-aandacht krijgen en meer gelegenheden hebben om campagne te voeren.
Het doel van dit onderzoek is het ontrafelen van deze verschillende mechanismen.
Ons onderzoek vindt allereerst steun voor het eigenstandige primacy-effect.
Zelfs als we controleren voor de alternatieve mechanismen - iets wat andere
Europese studies onvoldoende doen - houdt het directe effect van de lijstpositie
stand. Daarnaast is er een extra bonus voor de lijsttrekker. Dit alles bewijst dat het
primacy-effect optreedt in een proportioneel openlijstsysteem. Het stemmen voor
een kandidaat die aan de top van de lijst staat, is een gemakkelijke manier voor
kiezers om een keuze te maken tussen politici.
Een tweede conclusie is dat, hoewel er een sterk direct effect is van de lijstpositie, dit effect voor een deel gemedieerd wordt door media-aandacht. Hooggeplaatste kandidaten krijgen meer media-aandacht die leidt tot meer voorkeurstemmen .
Deze mediatie geldt vooral voor de lijsttrekker en in mindere mate voo r de lijstduwer. Voor het mediërende effect van campagne-intensiteit werd geen bewijs gevonden. Hoewel de analyses laten zien dat kandidaten die actiever campagne voeren
meer stemmen winnen, kan dit het voordeel van topkandidaten niet verklaren.
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Ten slotte vinden we er geen aanwijzingen voor dat de lijstpositie een effect
heeft op voorkeurstemmen doordat partijen succesvol anticiperen op de verkiezingsuitslagen en populaire kandidaten bovenaan de lijst zet ten . Hoewel meer onderzoek naar lijstvorming nodig is en er sporadisch bewijs is dat partijen goed
scorende politici bij de volgende verkiezingen een betere positie geven (De Winter,

u

1988), lijkt dit niet te kunnen verklaren waarom hooggeplaatste kandidaten beter
scoren. Mogelijk is er sprake van overanticipatie en over- of onderschatten partijen
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in sommige gevallen de populariteit van kand idaten. Uiteindelijk zorgen de extra
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media-aandacht en vooral de populariteit van het primacy-effect als heuristiek ervoor dat kandidaten bovenaan de kieslij st meer voorke urstemme n behal en.
Ons onderzoek concentreert zich op de Antwerpse districtsverkiezingen . Voor toeko mstig onderzoek is het belangrijk om te bestuderen of de resultaten kunnen worde n gegeneraliseerd naar een nationale co ntext. We ve rwachten dat dit het geval is.
Mogelijk zijn het primacy-effect en de med iatie door de media zelfs sterker op nationaal niveau. Lokaal zull en kiezers sneller kand idaten persoonlijk kennen en ze zullen
zich hier meer door laten leiden da n door media-aandacht of door de lij stvolgorde.
Op nationaal ni veau zijn persoonlijke ervaringen met politici minder waarschijnlijk,
waardoor kiezers sneller op de med ia en op de lijstvorming zullen terugvallen. Daarnaast zijn de distri ctsverki ezingen weinig gemediatiseerd. Het valt daarom te ve rwachten dat de media-effecten in ee n gemediatiseerde nationale co ntext veel groter
zullen zijn. Het is tevens mogelijk dat het anticipatie-effect op een hoger niveau wel
optreedt. Daar zijn de kandidaten bekender en is er meer informatie over hen beschikbaar, waardoo r partijen waarschijnlijk beter de popularitei t kunnen in schatten.
Voor toekomstige studi es is het daarnaast relevant om meer onderzoek te doen
naa r kiezers die op ve rschillend e kandidaten stemmen. Te verwac hten valt da t voor
deze kiezers het primacy-effect veel minder sterk speelt. Zij make n imm ers een
bewuste keu ze. Door gebrek aan data op het nivea u van individu ele kiezers konden
we deze hypothese helaas niet testen in dit o nderzoek. Voor toekomstig psychologisch onderzoek is het interessant om uit te zoeken of het primacy-effect ande rs
werkt in situaties waarin burgers de mogelijkh eid hebben om voo r meer opties te
kiezen.
De bevindingen van dit onderzoek zijn belangrijk, omdat zij het belang aantonen
van de lijstvolgorde op het electora le succes van kan didaten. Aangezien de partijen
in de meeste landen de lijstvolgo rd e opmaken, betekent dit dat zij een sterke controle uitoefen en op de sa menstelling van het parlement. Dit wordt versterkt doordat
kandidaten op een lage pl ek mind er snel verkozen wo rden . Dit is een belangrijke
bevinding in de context va n perso nalisering, die de sterke positi e va n politieke partij en in een meerpartijensysteem zoa ls in België niet lijkt te ondermijnen.

Noten
~

1. We moeten er rekening mee houden dat partijen geen volledige inform atie hebben en ni et alti jd juist an ti ciperen . Mogelijk zetten ze in so mmige geva ll en populaire
kandid aten toc h op een ve rkeerde plek en vice versa. Toch ve rwac hten we da t deze
anticipatie nog altijd beter is dan een willekeurige ranking.
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Om zeker te zijn dat de steekproef niet tot vertekeningen leid t, hebben we voor
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op populatieniveau hebben. De twee modellen zijn wat betreft significantie en richting
va n de effecten gelijk.
3.

De volgende kranten zijn onderzocht: De Morgen, De Standaard, De Tijd, De Gazet

van Antwerpen, Het Belang van Limburg, Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad.

4.

Dit werk werd gedaan door vier studenten. De Krippendorffs alfa van 0.97 is zeer

betrouwbaar.
5.

Eigen verzamelde data op gemeenteniveau laten echter z ien dat dit wellicht geen

probleem vormt, omdat aandacht in kranten en in de tv-media sterk correleren.
6.

Deze middelen zijn: folders, kaartjes, posters, brieven , advertenties, persoonlijke

websites, e- mails en de sociale media. De activiteiten zijn: campagne voe ren op evenementen , bij lokale vere nigingen, marktbezoeken en huis-aan-huisbezoeken.
7.

In België is het mogelijk voor partijen om een kartel te vormen. Dit houdt in dat

twee politieke partij en afspreken om samen één lijst in dienen. Kiezers z ullen eerder
geneigd zijn een voorkeurstem te gebruiken voor een kartellijst om op die manier toch
hun voorkeur voor één va n de partijen te tonen. Het gevolg is dat kandidaten op een
kartellijst over het algemeen meer voorkeurstemmen behalen.
8.

Idealiter zouden we ook meenemen of een kandidaat op een verkiesbare plaats staat.

Door gebrek aan peilingen op districtsniveau is dit echter niet betrouwbaar vast te stellen.
9.

We zijn ons ervan bewust dat het effect van de lij stpositie niet per se lineair is. Hier

controleren we deels voor door dummies voo r de lij sttrekker en lij stduwer mee te nemen.
Daarnaast hebben we voo r lineariteit getest door ook dummies voor de tweede, derd e,
vierde en vijfde plek mee te nemen. Uit dit model bleek dat ook de tweede en derde plek
nog een kleine bonus behalen , wat aangeeft dat het effect inderdaad niet volledig linea ir
is. Omdat deze bonus kl ein is en amper bijdraagt aan de R2 , maar het model complexer
maakt (extra interacti es met de plaats op de lijst), is besloten om te kieze n voor het meer
eenvoud ige model met alleen dummies voor de lijsttrekker en de lijstduwer.

z

...,
UJ
UJ

:,,:

j'.::
0::

<I'.
:,,:

UJ

ll. We hebben getest of de modelopbouw (eerst media in het model, dan campagne)
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invloed h eeft op de resultaten. Dit blijkt niet het geva l te zijn.
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12. Alle respondenten met een studentized residual hoger dan 2,5 werden verwi jderd .
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De resultaten zijn verkrijgbaar op aanvraag.
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Van goudwaarde in
verkiezingstijden?
Electorale presidentialisering van het burgemeesterschap
in Vlaanderen
Johannes Rodenbach, Bram Wauters en Kristof Steyvers

ABSTRACT: Electoral Presidentialization of the Mayoralty in Flanders
Presidentialization involves a shift in focus from collective actors (such as parties) to
one person, in this case the mayor. lt is a specific form of personalization which focusses on one rather than on several individuals. Electoral presidentialization, which
constitutes one of the diverse features of this phenomenon, was studied at the local
level in Flanders (Belgium) . By formulating hypotheses based on theoretica! and empirica! insights on personalization (referring to several pol iticians), we have tried to
figure out whether presidentialization differs from personalization . From our results,
it appears that mayors indeed attract a huge sha re of preferential votes, but also that
most factors that influence personalization have an impact on presidentialization too .
These include bath individual variables (such as media attention and incumbency) and
municipal va ri ab les (such as size of the municipality and number of parties). Although
bath t rends differ in nature, the factors influencing them appear to be sim il ar.
KEYWORDS : mayor, elections, preference votes, personalization, presidentialization

, . Inleiding
:;E

m

Een van de ontwikkelingen waarm ee de hedendaagse politiek vaak wordt vereen-
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zelvigd , is die van personalisering: "in a trend that has been shared by all of the
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liberal democracies, polities has become increasingly personalized". Kort gezegd winnen indi viduele politici en hun kenmerken aa n belang tegenover co ll ecti eve actoren
zoals partijen , parlementen en regeringen. Het gaat volgens de these om een feno-
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on leaders naw appears commonplace across almost all of the major parliamentary
systems, where parties once occupied center stage" (McAllister, 2007, p. 571). Die algemene ontwikkeling heeft verschillende veronderstelde verschijningsvormen: van
een toegenomen gerichtheid van de media op individuele politici, over het groeiende
belang van politiek leiderschap in partijen of instellingen tot een meer op personen
gericht verkiezingsproces. Het gaat kortom om een veelgelaagd begrip (zie de introductie van dit themanummer). Dikwijls wordt aangenomen dat het fenomeen het
meest zichtbaar is bij verkiezingen die steeds meer om een strijd tussen personen
zouden draaien in de kandidatenselectie, de campagnevoering of het stemgedrag.
De bestaande empirische bewijslast is echter gemengd en toont een meer contingent
beeld: ondanks de tendens, is er niet onder alle omstandigheden en per definitie
meer algehele personalisering (Karvonen, 2010; Kriesi, 2012; Wauters, 2014).
In deze bijdrage knopen we aan bij die onderzoekstraditie. Meer specifiek bestuderen we presidentialisering als een geconcentreerde of gecentraliseerde vorm
van personalisering (zie ook het schema in de introductie van dit themanummer).
Het concept verwijst naar de veronderstelde toegenomen macht en autonomie van
bepaalde politieke leiders, waarbij personalisering breder kijkt naar alle (soorten)
personen. Presidentialisering heeft een partijpolitiek, uitvoerend en electoraal gezicht. Dit laatste staat centraal in onze bijdrage. Electorale presidentialisering zou
blijken uit een grotere nadruk op leiderschap in kiescampagnes van partijen, mediaberichtgeving die in toenemende mate gericht is op die leiders en een meer uitgesproken aanwezigheid van leidereffecten in het stemgedrag (Poguntke & Webb,
2005).
Ons onderzoek gaat specifiek in op dit laatste aspect. Hoe we electorale presidentialisering concreet opvatten en meten, komt in de volgende secties uitgebreid
aan bod. De focus van ons onderzoek ligt op het lokaal niveau in Vlaanderen en
meer bepaald op de figuur van de burgemeester. Dat ambt en die locus kunnen als
een kritische case voor electorale presidentialisering worden beschouwd. We merken in onze context de laatste decennia immers een meer prominent leiderschap
op door burgemeesters, die centraler lijken te staan in de bredere electorale arena
(als kopman van de lijst of partij) en van wie vaker verwacht wordt dat ze een
bestuurlijke visie kunnen ontwikkelen en spelverdelend kunnen optreden in de
complexe lokale netwerksturing. Het ambt heeft een politieke betekenis verworven
die aan zijn strikte institutionalisering voorbijgaat (Ackaert, 2005; Steyvers, 2010).
Burgemeesters in Vlaanderen blijven immers formeel benoemd (feitelijk onrechtstreeks verkozen) en functioneren in een lokale variant van het parlementaire systeem (met het schepencollege als collegiale executieve) en de consensusdemocrat ie
(met doorgaans meerpartijencoalities). Precies die institutionele kenmerken maken
de functie en de plaats kritisch. Presidentialisering slaat immers op: " .. . a process
by which regimes become more presidential in their actual practice without [. ..]
changing their forma/ structure" (Poguntke & Webb, 2005, p. 1). Waar sommige
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landen de vraag naar een meer geprofileerd lokaal uitvoerend leiderschap hebben
beantwoord met formele institutionele hervormingen (zoals een meer gepersonaliseerde leiderschapsselectie en/of minder collectieve executieven, soms verankerd
in een institutioneel sterk burgemeesterschap) kennen andere een rolverandering
binnen de bestaande kaders (Berg & Rao, 2005; Steyvers et al., 2008). Vlaanderen
behoort tot die laatste categorie. De schijnbaar groeiende centraliteit van (kandidaat-)burgemeesters in de kiesstrijd , ondanks het proportionele lijstensysteem en
het noodzakelijke proces van meerderheidsvorming , is daarvan de electorale veruitwendiging en maakt ze onderzoekswaardig. Met een gerichtheid op het lokale
niveau vullen we ook meer algemeen de bestaande voo rnamelijk nationale en
regionale bewijslast aan.
De context van dit onderzoek z ijn de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012. Di e kondigden z ich vooraf aan als een test voor de lokale vera nkering van
het Vlaams-nationale N-VA, dat eerder Vlaams en federaal groeide en zich nu lokaal niet meer in kartel met CD& Vaan de kiezer presenteerde. De partij zette in de
campagne heel sterk in op de stad Antwerpen, waar voorzitter De Wever de strijd
aanging met uittredend burgemeester Janssens met de sjerp als in zet. Dat bleek
een succesformu le: N-VA werd beschouwd als overwinnaar van de verkiezingen
en kwam in heel wat bestuursmeerderheden terecht met Antwerpen als hyperboli sche verkiezingsscalp (Steyvers & De Ceuninck, 2013). Niet alleen in die (centrum)
stad leken er echter onvervalste presidentiële campagnes te worden gevoerd tussen meerdere kandidaat-burgemeesters (zie o.a. de strijd tussen De Clerck en Van
Quickenborne in Kortrijk of tussen Claes en Be let in Hasselt). Zijn dat geprofileerde
uitzonderingen of kennen we een meer algemene electorale presidentialisering op
lokaal niveau? Gaan de gemeenteraadsverkiezingen steeds meer over een strijd om
het burgemeesterschap? We kijken dus in eerste instanti e naar electorale presidentialisering als een cross-sectionee l fenomeen : op welke manier en in welke mate is
daar m.b.t. de (kandidaat-)burgemeester(s) inderdaad sprake van en welke factoren kunnen eventuel e gelijkenissen of verschillen tussen personen en gemee nten
hierin verklaren? We zette n zo in op het inherente lokale potentieel van een groot
aantal waarnemingen in een constant institutioneel systeem, wat in landenvergelijkend onderzoek moeilijker te realiseren is. De longitudinale kant verkennen we
door waar mogelijk de vergelijking te maken met de gemeenteraadsverkiezingen
van 2006 . Illu strati ef is dat er toen in Antwerpen ook al sprake leek van ee n strijd
om het burgemeesterschap met presidentiële allures tussen Janssen s en Dewinter
(Van Aelst & Nuytemans, 2007).
De bijdrage lijnt eerst de focus van het onderzoek verder af: hoe verhoudt electorale presidentialisering zich tot de meer a lgemen e trend naar personalisering en
langsheen welke dimensies brengen we dat in kaart? Vervolgens argumenteren we
de toepassing op het burgemeesterschap bij de Vlaamse gemeenteraadsverkiezingen. Vanuit het theoretisch kader formu leren we eerst een beschrijvende hypothese

~

m
-1

m

z

V,

("')

::c
)>

v
v

m

f;
;:,,::

m
)>

~

;:,,::

m
r-

m

z

2015 - 1 • RES PUBLICA

36
VAN GOUDWAARDE IN VERKIEZINGSTIJDEN?

rond de cartografie (op welke manier en in welke mate is daar sprake van?) van
electorale presidentialisering van het burgemees terschap. Vervolgens ontwikkelen
we een reeks verklarende hypothesen rond de profilering (welke kenmerken van
de burgemeester of de gemeente werken daar betekenisvol op in?) van electorale
presidentialisering van het burgemeesterschap, die we dan bi- en multivariaat bekijken. Vanuit de voornaamste bevindingen van ons onderzoek reflecteren we op
lokale electorale presidentialisering als onderdeel van de bredere trend richting
personalisering van de politiek.

Onderzoek naar de presidentialisering op lokaal
niveau: onontgonnen mijn in een veranderend gebied
2.

De presidentialisering van de politiek is zeker niet nieuw, maar wordt wetenschappelijk nog niet zo lang tegen het licht gehouden (Mughan, 2000). Voor we dieper
ingaan op de theorie en de toepassing daarvan op het lokale niveau in Vlaanderen,
maken we een aantal conceptuele tussens tappen. We beginnen bij de 'persona li sering van de politiek' die we als de conceptuele paraplu van een reeks fenomenen
beschouwen waartoe presidentialisering behoort (Kaase, 1994; Karvonen, 2010;
McAllister, 2007; Rabat & Sheafer, 2007) . Personalisering heeft meerdere verschijningsvormen, zoals in de introductie van dit themanummer reeds duidelijk werd.
Wat wij tot nog toe a ls 'personali sering' hebben benoemd, komt overeen met wat
de auteurs onder 'gedecentraliseerde personalisering ' verstaan . Dit houdt in dat
alle individuele politici meer aandacht krijgen, zowel binn en de eigen partij, als
van de media en bij verkiezingen. Onder ·gecentraliseerde personalisering' vallen
enkel de leiders van partijen en uitvoerende organen. Dat is wat wij verstaan onder
'pres identialisering' en wat wij verder uitgebreid uit de doeken zu ll en doen.
Naast de pub li catie van Mughan (2000), die zich vooral toespitst op het electorale aspect van presidentialisering in het Verenigd Koninkrijk, legde het werk van Poguntke en Webb (2005) onmiskenbaar de basis voor de vergelijkende theorie rond
presidentialisering. Volgens de auteurs heeft presidentia lisering drie gezichten: de
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uitvoerende macht , het partijpolitieke en het electorale. Zij wijzen erop dat de rol
van politieke leiders de laatste decennia is toegenomen in deze drie aspecten. Ons
onderzoek richt zich op het electorale aspect van de presidentialisering, dus lichten
we hieronder de drie indicatoren toe die zij hierrond aanhalen. Ten eerste wordt
de kopman van een partij tijdens de campagne duidelijker naar voor geschoven
als kandidaat voor het uitvoerend leiderschap. Het individu van de leider w int aan
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belang ten nadele van de partij. Ten tweede richten de media hun aandacht meer
op de partijleiders dan op de partij zelf. Het derde aspect va n electorale presiden-
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door leid ereffecten. Dat betekent da t burgers bij het uitbrengen van hun stem voor
een bepaalde partij rekening houde n met de kwal it eiten van de leid er. Deze evaluatie kunne n we weerspiegeld z ien in de s temm enco ncentrati e va n de lijsttrekker.
Wa t Mughan (2000) en Poguntke en Webb (2005) bindt, is dat ze in hun onderzoek naar politieke leid ers inzoo men op het nation ale ni vea u . De echte onontgonnen mijn waarnaar de subtitel verwijst ligt echter op het loka le niveau . Lokale
partijleiders en burgemees ters kunnen even goed het onderwerp uitmaken va n een
studie naar presidentialisering . De laa tste jaren zien we een dergelijk onderzoek opkomen. Elmelund-Praestekaer en Kj ae r (2013) hebben zich toegelegd op electorale
presidentialisering op het loka le niveau in Denemarken. In België zijn bijdragen
versche nen die de link leggen tu ssen presidentialisering en de loka le politiek. Van
Aelst en Nuytema ns (2007) gingen op zoek naar verklaringen voor het gro te s ucces dat Patrick Jan ssens kende bij de gemeenteraadsverkiezingen va n 2006 in An twerpe n. Eén va n hun vas tstelli ngen is dat Janssens een uitges proken pres id entiële
campagne heeft gevoerd, wat inhoudt dat hij weinig aandacht schonk aa n zijn partij
en voora l z ichzelf a ls leider in de markt zette. Recenter hi eld Steyvers (201 2) in een
beschrijvende ana lyse de Belgische lokale situatie tegen het li cht en koppelde deze
aan de presid entiali seringstheo rie. Met dit artikel wense n we op deze ingeslagen
weg verder te gaan . Door onder meer de methoden va n Elm elund-Praes tekaer en
Kjaer (201 3) en Van Aelst en Nuytema ns (2007) toe te passen op a lle Vlaamse gemeenten, trac hten we een omvattender en gedetai ll eerder beeld te schetsen.

3.

Electorale presidentialisering in Vlaanderen:
ruw, ongeslepen erts

Het onderzoek naar de presidentialisering va n de politiek in België of Vlaande ren
staat nog in zijn kinderschoenen. Er z ijn een aantal werken verschenen die aa ndacht hebbe n voor de th emati ek (Fiers & Krauwel, 2005; Maddens & Fiers, 2004;
Van Aelst, 2008), maar deze gaa n vaa k over het nationale niveau met ee n lokaal
gerichte uitzond ering (André et al. 2013; Steyvers, 2012 ; Van Ae lst & Nuytemans,
2007). Wij willen de sit uati e op het lokale niveau echter meer nauwgezet ana lyseren , meer bepaald die in de 308 gemeenten in Vlaanderen waarop o nze data betrekking hebben. Over personalisering in h et algemeen is in Vlaanderen a l meer onder-
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zoek gedaan op lokaal vlak (o.a. Put, Maddens & Smulders, 201 4; Thijssen & Sliwa,
2010 ; Wauters, Verlet & Ackaert , 2011). We gebru iken die inzichten om hypothesen
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va n de burgemeester. Formeel wordt de burgemeester aa ngeduid door de regionale
overheid (in dit onderzoek door het Vlaamse gewest) na een voordracht door de lokale meerderheid en de partij van de kandidaat-burgemeester. In de praktijk zien we
dat het burgemeestersambt het voo rwerp uitmaa kt va n de coalitiebesprekingen na de
verkiezingen en dat de sjerp heel vaa k gaa t naar de persoo n va n de grootste partij met
het grootste aantal voorkeurstemmen. Men zo u kunnen stell en dat de stem va n het
volk luider klinkt dan men we ttelijk zo u ve rmoeden . Ten tweede wordt Vlaanderen
naa r de letter va n de wet gekenmerkt door een moni sti sch lokaa l bestuur met een
co ll egiaa l uit voerend orgaan, namelijk het college va n burgemeester en schepenen.
In de praktijk blijkt de burgemeester meer te zijn da n een co llegia le ploegspeler. Hij
is voorzitter va n het schepencollege en daardoor ook de primus inter pares van het
lokaa l uitvoerend orgaan. Elke schepen heeft zijn eigen domeinen waarvoo r hij bevoegd is, maa r het is de taak va n de burgemeester om a l deze beleidsdomeinen op
elkaa r af te stemmen. Burgemeesters trachten tevens een visie te on twikkelen voo r
hun gemeente en waa r nod ig te lobbyen om hun doelstellingen waa r te maken. Dit
is onder meer mogelijk door het cumul eren 1 va n verschillende, al dan niet politieke,
manda ten. So mmige burgemeesters gaa n daar heel ver in en gedragen zich als wa re
" policy entrepreneurs" om initia tieven op gang te trekken en dossiers in een stroom-

versnelling te krijgen (Black, 2009). Tot slot geven burgemeesters ook aan dat het
helpen van burgers een belangrijke plaats in hun taakverdeling inneemt, en zijn ze
de ve rtegenwoordigers van hun partij of lij st in het schepencollege (Steyvers, 2010;
Steyvers, 2012).
Formeel zijn dus regel s inge bou wd die de ma cht va n de burgemeester beperken.
In de praktijk zien we echter dat de burgemeester in staa t is om bove n zijn wettelijk gewi cht te boksen . De defini ti e di e Poguntke en Webb voo r presidentialisering
naa r voor schui ve n (zie de inl eiding) ve rwi js t naar dit fe no meen . In Vlaanderen
werden de laats te jaren geen gro te hervormingen doorgevoerd die betrekking h eb ben op het functioneren van de burgemeester (Ackaert et al., 2007) en toch wordt
a lgemee n aa ngenomen dat de burgemeester sterker is da n hij wettelijk kan zijn
(S teyvers, 2010) .
Al deze fac toren sa men make n van België, en meer specifi ek Vlaanderen, een
uiterst geschikte e n interessa nte case. We gaan in onze a na lyse overige ns iets an ders te werk dan Poguntke en Webb (2005). Zij gaan in hun p res ide nti ali seringsth e-
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orie uit van een toegenomen nadruk op politieke leiders doo rheen de tijd en nemen
de evolutie van de laa tste drie decennia als referentie. In plaats van te focusse n op
versc hillen doorheen de tijd , wat moeilijk is door het ontbreken van lo ngitudinale
data voor Vlaanderen , onderzoeken w ij verschillen tu ssen gem eenten. Daa rnaas t
bekijken we presidentialisering ook door ee n ni euwe bril. Traditioneel wordt in het

u

onderzoek naar presidenti a li sering één politieke leider tegen het licht gehouden.
In onze studie analyseren we de ni euw ve rko ze n burge meester en de potentiële
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kandidaat-burgemeesters van a nd ere partijen. Da t kunnen we doen aan de hand
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va n de "concentrations" die Elm elund-Praestekaer en Kj aer (2013) hebben ontwikkeld. Op die manier brengen we mogelijke gradaties in presidentialisering voo r het
voetlicht: geco ncentreerd e z ichtba arheid op ee n beperkt aantal leid ers, een duo of
één politi eke leider. In het volgende deel gaan we daar verder op in .

4.

Hypothesen

We werkten de tweeledi ge centrale onderzoeksvraag " in welke mate waren de
ge meent eraads verkiez ingen van 2012 in Vlaanderen gepres id en ti aliseerd en welke
fac toren hebben een invloed op de electoral e score van de kandidaat-burgemeesters? " uit in acht hypo th ese n. We starten met een beschrij ve nde hypoth ese; da arna volgen verklarend e hypothesen waarbij het aand ee l voorkeurstemmen va n de
(kandidaat-)burgemeester fungeert als afhankelijke variabele. Hypoth esen 2, 3 en
4 hebben betre kking op indi viduel e va riabelen als ve rklaring, terwijl hypothesen 5,
6, 7 en 8 kijken naar het nivea u va n de gemeente. Deze hypo thesen komen voornamelijk voo rt uit eerder personaliseringso nderzoek. Door deze te testen voo r de
specifi eke populatie van (kandidaat-)burgemeesters, z ijn we in staat om na te gaan
of deze ook geld en voor de presidentialiseringsthese.

Hypothese 1: De burgemeester- behaalt het hoogste percentage voorkeurstemmen.
Tijdens de coa litieond erhandelingen wordt gekeke n naar de rangorde va n de partijen en naa r de voo rkeurstemmen van de verschillend e kandidaten . Bij het toebedelen van het mand aat va n de burge meester za l diegen e met de meeste voorkeurstemm en vaak aan het la ngste eind trekken (Olislagers, 2013; St eyvers, 2010).

Hypothese 2: Hoe meer media-aandacht de burgemeester krijgt, des te meer voorkeurstemmen hij/ zij in de wacht kan slepen.
De (lokale) med ia hebb en vaak aandacht voor de burge meester en in mindere
mate voor de schepenen . Zowel bij vre ugdevolle gebeurtenissen (feest eli jkh ede n,
jubilea, e.d.) als bij droevige mom ent en (ramp, overlijden, e.d.) opteren de media
voo r een reactie of een foto van de burgemeester. Op die manier hee ft de burgemeester de mogelijkheid om via diverse kanalen gedurende zes jaar gerege ld aan
het woord te komen. Ook bij ni euw benoemde burge mees ters verwac hte n we dat
zij in de maa nden voo r de verkiez ingen meer med ia-aa ndacht gek rege n hebben
dan hun tege nstanders (Van Aelst, Sheafer & Stanyer, 2012). Algemeen personaliseringsonderzoek heeft uitgewezen dat media-aa nda cht een positi ef e ffect heeft
op het aa ntal behaald e voorkeurstemmen (Put et al., 2014; Waut ers , Weekers &
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Maddens, 2010). We kunnen dus verwachten dat naarmate de media-aandacht
voor een (kandidaat-)burgemeester toeneemt, ook zijn stemmenaantal zal toenemen.
Hypothese 3: Herbenoemde burgemeesters halen een groter aandeel voorkeurstem-

men dan nieuw benoemde burgemeesters.

Uittredende burgemeesters hebben gedurende hun zes jaar aan het hoofd van de
gemeente regelmatig kunnen pronken met nieuwe voorstellen of verwezenlijkingen. Burgemeesters zijn, in tegenstelling tot uitvoerende bestuurders op hogere politieke niveaus, in staat om heel co ncrete problemen va n burgers te aanhoren en
aan te pakken. Op die manier hebben uittredende burgemeesters een streepje voor
op hun uitdagers (Freier, 2011; Trounstine, 2011; Van Aelst et al. 2008). Personaliseringsonderzoek heeft uitgewezen dat uittredende kandid aten ("incumbents") bij
verkiezingen meer voorkeurstemmen behalen (Put et al., 2014).
Hypothese 4: Burgemeesters die over een parlementair mandaat beschikken op het

moment van de verkiezingen zullen een hoger percentage voorkeurstemmen behalen
dan collega's die niet cumuleren.

Wanneer je als politicus over een parlementair mandaat besc hikt, brengt dit nationale publiciteit met zich mee. Het werk in één van de parlementen zet de competenties van een politicus in de verf: van politici met een voet in Brussel verwachten
burgers dat ze dingen gedaan krijgen voor de gemeente. Dat wordt uitgespeeld in
de campagne. Deze extra aandacht en waardering kunnen voor een lokale kandidaat goed van pas komen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen
(Ackaert , 2006; Ackaert et al., 2007; François, 2006: Put et al., 2014).
Hypothese 5: Hoe minder inwoners een gemeente telt, des te groter het aandeel

voorkeurstemmen dat de burgemeester achter zijn/ haar naam krijgt.
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In kleine gemeenten hebben lokale pol iti ci de kans om dicht bij hun kiezers te opereren en vaak met hen in contact te komen. Dat verhoogt de persoonlijke band tussen
kiezer en politicus. Door die hechtere band zullen de inwoners van kleine gemeenten meer geneigd zijn om een voorkeurstem uit te brengen voor de burgemeester. In
grote gemeenten of steden is de kloof tussen de politici en de burger groter, waardoor de kiezer vaker zal opteren voor een lijststem dan voor een voorkeurstem. Dit
fenomeen wordt "social distance" genoemd (Wauters, 2000; Wauters et al., 2011).
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Hypothese 6: Hoe minder lijsten aan de verkiezingen deelnemen, des te hoger het
percentage voorkeurstemmen voor de burgemeester.
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Wanneer inwoners de keuze hebben uit een beperkt aanta l lijsten, zullen ze het
gebrek aa n keuze tussen partijen compensere n door meer voor personen te stemmen, zo luidt de redenering. Dit effect werd ind erdaad empirisch bevestigd in
personaliseringsonderzoek: in gemeenten met weinig partijen behalen kandidaten
meer voorkeurstemmen (Wauters et al. , 2011).
Hypothese 7: In gemeenten waar elektronisch wordt gestemd halen burgemeesters
procentueel meer voorkeurstemmen.

De wijze waarop aan de kieze r ee n stem wordt gevraagd, kan een ro l spe len bij
het uitbrengen, van voorkeurstemmen. Zo is er het elektronisch stemmen, dat
in ongeveer de helft va n de Vlaamse gemeenten gebruikt wordt. Kiezers die een
elektron ische stem uitbrengen, moeten op het eerste scherm een keu ze maken
voor één van de deelnemende lijsten. Op het tweede scherm krijgen ze de kan didaten van de gekozen lijst te zien. Op die manier is het mogelijk dat kiezers
denken dat ze verp li cht worden om ook een voorkeurstem uit te brengen, terwijl
de keu ze voor een loutere lij ststem aanwezig blijft , maar minder zichtbaar is.
Ook hi er heeft empiri sch onderzoek naar personalisering dit positief effect van
elektro nisch stemmen op voorkeurs temmen beves tigd en willen wij nagaan of
hetzelfde effect zichtbaar is in ons presidentialiseringsonderzoek (Wauters et al.,
2011).
Hypothese 8: Niet alleen de burgemeester maar ook zijn dichtste concurrenten scoren beter in kleine gemeenten waar niet veel lijsten zijn ingediend en waar er elektronisch wordt gestemd.

Hypothesen 5, 6 en 7 beschrijven de invloed van een aantal gemeentekenmerken
op het percentage voorkeurs temmen van de burgemeester. We kunnen er echter
vanu it gaan dat deze variabe len ook een rol zullen spelen in het resu ltaat van de
andere lijsttrekkers. Om deze hypothese te testen, maken we gebruik van de duellist en frontrunner concentration van Elmelund-Praestekaer en Kjaer (2013).
Naast de (on)afhanke!ijke variabelen die aan bod komen in de acht hypothesen hebben we nog een aantal controlevariabelen bij dit onderzoe k betrokken
die de relatie tussen de eers te types variabelen mogelijk beïnvloeden. Eerder onderzoek toonde aan dat het geslacht van de kand id aa t geen verk larende waarde
heeft voo r zijn / haar stemmenpercentage (Wauters et al., 2010). Toch willen we
nagaan of deze vaststelling voor burgemeesters ge ldt. Daarnaast onderzoeken
we of de persoonlijke score die de burgemeester in 2006 behaalde een goede
voorspe ller is. Deze variabele werd in verk larend onderzoek naar voorke urstemmen nog niet tegen het licht gehouden, maar kan mogelijk een ro l van betekenis
spelen.
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Operationalisering en methodologie

Het gaat hier om een tweeledig kwantitat ief onderzoek. Ten eerste will en we het
presidentiële karakter van de Vlaamse lokal e po liti ek besc hrij vend onder de loep
nem en. Daarnaast bevat deze stu die een verk larend luik. We onderzoeken meerdere bivariate en mulitivariate relaties tu ssen de electorale score van de (kandidaat-)burgemees ters en een aantal mogelijke onafhanke lij ke variabelen. Het is ten
slotte de bedoeling om na te gaan of de variabelen di e ee n invloed hebbe n op de
elec torale score va n de burgemeesters (pres id enti ali sering) in de li jn li ggen met de
resu lt aten die in eerder personaliseringsonderzoek na ar voor kwamen.
De mate van electora le presidentialisering benaderen we aan de hand van
één indi cator die Poguntke en Webb (2005) aanhaa lden, namelijk het perce ntage
voorkeurstemmen voor de burgemeester. De electorale presidentialisering va n een
burgemeester meten we aan de hand van de penetratiegraad binnen de lij st van
de burgemeester (zie verder). We zijn va n oordeel dat ook de sco res van de uitdagers va n de uiteind eli jke burge mees ter ons iets kunn en zeggen over de mate
van elec to ra le presidentiali serin g binnen een bepaalde gemeente. Men spreekt
immers niet enkel over pres id en ti alisering als er één sterke figuur de electorale
campagne domineert. De strijd tu sse n twee of meer toppolitici kan ook presid entieel zijn. Elmelund -Praestekaer en Kja er (201 3) werkten dri e parameters uit om
soort en electorale president iali se rin g te meten: de frontrunner, duellist en city
king concentration. De eerste va ri abele gee ft de ve rhou di ng weer tussen de som
van het aantal voorkeurstemmen voo r de lij sttrekkers va n parti jen die ve rkozenen
hebben en het totaal aantal stemmen dat in ee n gemeen te is uitgebra cht. De duellist concentration is op dezelfde manier opgebo uwd als de frontrunner concentration, all een wo rdt in de teller enkel reken ing ge houd en met de voo rkeurstemmen
van de lij sttrekkers va n de twee sterkst e part ij en. Tot slot kan men oo k de city
king concentration bereke nen. Di e geeft de ve rhouding weer tu sse n het aantal
voorkeurstemmen voo r de lij sttrekker va n de groo tste partij en het totaa l aantal
stemm en binnen ee n gemee nte. In de meeste gevallen is de city king ook de burgemeester (80 %), maar in 54 Vlaamse gemeenten behoord e de burgemeester niet
tot de sterkste lij st.
Voor dit onderzoek hebben we data verza meld voor alle Vlaamse ge mee nt en. 3
Zo hebben we voor een heel aan tal variabelen beroep gedaan op cijfers di e beschikbaar zijn via de verkiezingsdataba se vlaanderenkiest.be. 4 Om tot meetbare
mediasco res te komen, hebben we gebruik ge maakt van het digitaal medi aplatform
Mediargus. 5 Dat leverde in totaa l mee r dan 1400 mediasco res op voor de Vlaamse
gemeentera adsverkiezingen van 2012. 6
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Het goud onder de loep: een beschrijvende analyse

6.

Het stem menpercentage van de burgemees ter is de centra le variabele van onze
a na lyse. Het aa nd ee l voorkeurstemmen voo r de uite ind elij ke b u rgemeester zegt
o ns iets over z ijn/ haar popul a rit eit in de gemeente en binn en z ijn / haar eige n lij st.
Daarnaast speelt het aa nd ee l voorkeurstemm en van ee n politicus ee n grote ro l bij
het toe bedelen va n uit voe rend e loka le mand aten (Wauters, 2014).
Alvo re ns we het ste mmenperce nta ge van de burge mees te r tra chte n te verklaren, geven we een aa ntal besc hrijve nd e waarden . Dez e waarden z ijn teru g
te vinden in tab el 2 in bijlage (z ie ook Rodenba ch , Steyvers & Reynaert, 2013).
Vlaamse burge mees ters behal en een gemidde ld e penetratiegraad binne n hun gemeen te van net geen 20 procent (grafiek 1). Dat betekent dat één vijfde van alle
kiezers een voorke urstem uitbracht voor de uiteindelijke burgemeester. De penetra tiegraad van de burgemeest er binnen z ijn partij of lijst ligt ev ident een stuk
hoger. Gemiddeld slaagt de burgemeester erin om de helft van de kiezers d ie voor
zij n lijst stem t te overtuigen om het bolletj e achter zi jn na am te kleuren. We zien
in een aantal gem eente n zelfs waarden tot 89 procent. 7
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Verdeling van de penetratiegraad binnen de gemeente/ lijst van burgemeesters.

We w illen in dit artikel ni et alleen uitspraken doen over de uiteindelijke burgemees ter, maa r ook over zijn/ haar rechtstreekse uitdagers tijd ens de ca mpagne.
Wij zijn daarom geïnteresseerd in de voo rkeurstemme npercentages die lij st trekkers
behaa ld en en vo lgen daarbij, zoals reeds aa nge haa ld , de meth ode va n ElmelundPraestekaer en Kjaer (2013).
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TABEL 1 .

Concentraties in Denemarken en Vlaand eren .
Denemarken 2009

Vlaanderen 2012

Gem.

St. Afw.

Gem.

St. Afw.

Frontrunner concentration

37,0

8,6

42,6

Duellist concentration

7,5

31,0

9,9
11,0

City king concentration

23,1
15,1

6,3

20,3 8

9,2

List king concentration

/

/

50,0

13,8

In Denemarken, dat een wat gelijkaardig burgemeesterschap kent als Vlaanderen ,9
zien we dat de kandidaat van de grootste partij met het meeste voorkeurstemmen
gemiddeld 15 procent van de kiezers kon overtuigen om voor hem/ haar te stemmen
(zie tabel 1) . In Vlaanderen ligt het percentage van de city king in 2012 gemiddeld
vijf procent hoger. Ook de duellist en frontrunner concentration liggen in Vlaanderen respectievelijk acht en zes procent hoger dan in Denemarken. Op basis van deze
beschrijvende cijfers kan men ervan uitgaa n dat het Vlaamse lokale niveau een hogere mate van presidentialisering kent dan het Deense. Gemiddeld stemden vier op
de tien Vlamingen voor de lijsttrekker van een partij met verkozenen. Bijna één op
drie deed dat voor de sterkste twee lijsttrekkers en gemidde ld één vijfde kleurde het
bolletje van de stemmenkampioen van de grootste lijst. Voor het vervolg van dit artikel zullen we, in tegenstelling tot de Deense studie, de city king concentration toch
gelijkstel len aan de penetratiegraad van de bu rgemeester binnen de gemeente. 10 Dat
maakt het eenvoudiger om te redeneren en om intern te vergeli jken, aangezien we
in dit artikel werken met verschillende (persoonlijke) gegevens van de burgemeesters. Zoals uit tabel 1 blijkt, voegen we er nog één categorie aan toe: de list king

concentration. Deze komt overeen met de penetratiegraad binnen de lijst. Dat maakt
dat we vier categorieën van co ncentraties bivariaat kunnen testen: twee voor de
burgemeester en twee voor een duo of voor meer lijsttrekkers (zie tabe l 1 in bij lage).
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Er zijn a l heel wat Belgische studies verricht die aandacht schenken aan voorkeurstemmen voor politici en die daarvoor verklaringen trachten te zoeken (o.a . André et
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1 in bijlage weergegeven. We maken onmiddellijk de overstap naar de multivariate
analyse die trach t de list king concentration te verklaren. Waar relevant voor het
inzicht in deze laatste analyse, komen we terug op significante bivariate verbanden.
In tabel 2 worden een aantal lineaire regressiemod ellen weergegeven. Aangezien
we op zoek zijn naar factoren di e de electorale score van burgemeesters bepalen,
hebben we nood aan een afhankelijke variabele die de verkiezingsuitslag van de
burgemeester het best weergeeft. Er zijn twee variabelen die daarvoor in aanmerking komen: de penetratiegraad binnen de gemee nte en de penetratiegraad binnen
de lijst. Beide zijn een parameter voor de electorale sterkte van de burgemeester,
maar we opteren in dit onderzoek voor de penetratiegraad binnen de lijst. Deze
variabele neutraliseert immers het effect van de sterkte van de partij of lijst. Of een
burgemeester veel voorkeurstemmen krijgt , hangt niet alleen af van persoonlijke
kenmerken maar ook van de waardering van zijn partij. Mughan (2015, p. 36) stelt
dat "the leader effects literature has lost sight of the fact that they [partijleiders]

remain creatures of their parties and vie for electoral influence with those parties in
a competitive party system ''. Mughan motiveert hier dat partijen wel dege lijk een
rol blijven spelen in de beoordeling van leiders (zie ook Van Holsteyn & Andeweg,
2010). Door te opteren voor de penetratiegraad binnen de lijst kunnen we rechtstreeks peilen naar het effect van verschillende variabelen op het resultaat va n de
burgemeester, zo nder dat de partij daar een rol in speelt. Daarnaast geeft het histogram in grafiek 1 aan dat deze va riabele zo goed als normaal verdeeld is. Dat is
een belangrijke voorwaarde om deze als afhankelijke variabele te gebruiken bij een
lineaire regressieanalyse.
De onafhankelijke variabelen zijn gegroepeerd in drie categorieën. Variabelen
die betrekking hebben op de burgemeester en op de gemeente komen eerst aan
bod . Daarnaast wordt bekeken of de electorale score van 2006 een goede voorspeller is voor de score in 2012. Zo komen we tot drie verschil lende modellen. De
onafhankelijke en controlevariabelen zijn getest op multicollineariteit (de variance
inflation factor bedraagt nooit meer dan 2,29).

7. 1

Burgemeesterskenmerken

Het eerste submodel heeft aandacht voor de variabelen die rechtstreeks betrekking
hebben op de burgemeester. Media-aandacht , één van de aspecten van presidentialisering, is hierbij een belangrijke variabele, vandaar dat we hier wat langer blijven
bij stilstaan. De variabele 'media-aandacht' geeft weer welk percentage van de vermeldingen de persoon die uiteindelijk burgemeester werd achter zijn naam kreeg in
de geschreven pers. We vergelijken het aantal vermeldingen voor de uiteindelijke
burgemeester met die voor de vier overige sterkste lij sttrekkers en dit voor de laatste
acht maanden voor de verkiezingen. De resultaten tonen dat de uiteindelijke burge-
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meester goed was voo r gemiddeld 43 procent van alle vermeldingen in de geschreve n pers (grafiek 2) . Ook hier zijn er max imale waa rden ver bove n de 80 procent.
Als we teruggaa n naa r de multi vari ate regress ie, blijkt in model 1 dat m edi aaa ndacht (~ = , 16 *) en het zetelen in ee n pa rl ement W = , 12 *) een significante
positi eve in vloed h ebben op de stemmen binn en de lijst. Voo r de va ri a bele medi aaand ac ht ve rd wijnt de signi fica ntie in model 2 , maa r ze komt teru g bove n water in
het laa ts te model. Voo r het cumul eren va n het burgemeesterscha p met ee n parlementair ma ndaat zien we de o mgekeerde beweging. De signifi ca nt e co rrelati e tussen de penetra tiegraa d op li js tni vea u en media-aandacht wordt dus beves tigd in de
regressiea na lyse, al is de ni et-gestand aa rdiseerd e in vloed zeer b eperkt. De ve rklarende waa rd e va n de va riabele 'cumul' blijft ni et ove reind tot in het la a ts te model.

Uittredende burgemeesters di e hun mandaat konden verd erzetten na oktober 2012
blijken beter te sco ren binnen hun eigen lij st dan ni euw benoemde burgemeesters.
Eens de score va n 2006 in het derde model wordt toegevoegd , verandert het beeld volledig. Uittredende burgemeesters behalen, volgens het model, binnen hun eigen lij st
gemiddeld 5,43 procent minder stemmen dan nieuw benoemde burgemeesters. De ve rklaring voor deze plotse verandering ligt bij de variabele die het tijdsaspect weergeeft.
Amper 43 procent va n de herbenoemde burgemeesters kon de eigen score evenaren of
ve rbeteren. Burgemeesters die voor het eerst benoemd zijn, wonnen in 80 procent va n
de gevallen stemmen in ve rgelijking met 2006. Dat verklaart ook de plotse switch voo r
' uittredend e burgemees ters' in het laatste model. Verder blijkt dat het geslacht va n de
burgemeester in geen va n de drie modellen een signifi cante rol speelt.
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7.2

Kenmerken gemeente

De vijfde hypothese stelt dat hoe kleiner de gemeente is, des te hoger het percentage voorkeurstemmen voor de burgemeester za l liggen. Om deze hypothese te
testen, hebben we de keu ze uit twee onafhankelijke variabelen: het aantal inwoners van de gemeente en de bevolkingsdichtheid. Uit de correlaties blijkt dat enkel
het inwonersaantal significant is. De multivariate analyse bevestigt dit beeld: de
bevolkingsdichtheid blijkt een slechte voorspeller voor de list king concentration.
Het aantal inwoners van de gemeente, opgedeeld in drie ca tego ri eën, is daarentegen wel significant en blijkt een negatieve invloed te hebben op het voorkeurstemmenpercentage van de burgemeester. In het laatste model neemt de sterkte van de
relatie en de significantie wel af. Een burgemeester uit de categorie van gemeenten
met de meeste inwoners behaalt gem idd eld 3,16 procent minder voo rkeurstemmen
dan een burgemeester uit de categorie va n middelgrote gemeenten.
Het aantal lijsten kunnen we beschouwen als een goede voorspeller. Hoe meer lijsten in een gemeente werden ingediend voor de verkiezingen, des te hoger het percentage voorkeurstemmen voor de uiteindelijke burgemeester. In gemeenten waar elektronisch gestemd wordt, scoort de burgemeester over het algemeen wat minder goed. Een
burgemeester die met potlood en papier verkozen is, haalt gem iddeld 4 procent stemmen meer dan burgemeesters uit gemeenten waar elektronisch wordt gestemd. Deze
vaststelling blijft echter niet overeind eens de scores van 2006 worden toegevoegd.
TABEL 2.

Multivariate analyse met penetratiegraad binnen de lijst.
Model 1
B

Std.
Error

CONSTANTE

47,29

3,38

BURGEMEESTER
Media
Cumul
Vrouw

,10
4,72
-2,37

,04
2,28

Uittredend

2,55

2,37
1,88

Model 2

Model 3

B

Std.
Error

56,17

4,98

, 16*
, 12*
-,06

,08
7,62
-3,49

,04
2,16
2,23

-,09

,10

3,53

1,76

,13*

-6,92

1, 12

-,33

,77
,60
1,47

-,43***
-,02

Beta

Beta

,13
,20***

Std.
Error

B

Beta

28,30

4,80

,07
2,60
-,46
-5,43

,04
1,84
1,86

,07
-,01

1,66

-,20***

-3,16

,98

-, 16***

-,35

,64

-,03

, 12*

GEMEENTE
Inwonersaantal
Bevolkingsdichtheid
Aantal lijsten
Elektronisch stemmen

1,63
-4,14

TIJD
Penetratiegraad
lijst 2006
Adjusted R2

,20**

1,85

,50

-, 16**

-2,21

1,23

,22***
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7.3.

Tijdsaspect

In het laatste model is het de bedoeling om na te gaan of de penetratiegraad die de
huidige burgemeester in 2006 behaalde een goede voorspeller is voor zijn resultaat
in 2012. Aangezien niet alle politici die in 2012 burgemeester geworden zijn in 2006
reeds deelnamen aan de verkiezingen, werd de populatie beperkt tot 285 cases in
plaats van 305. Wanneer we de P-waarden in ogenschouw nemen , blijkt de score
van 2006 de andere variabelen ruimschoots te overklassen. De penetratiegraad
binnen de lijst in 2006 blijkt een zeer goede voorspeller voor de penetratiegraad
die burgemeesters zes jaar later behaalden. De score va n 2006 blijkt zelfs een zelfversterkend effect te hebben. Huidige burgemeesters die in 2006 bovengemiddeld
goed scoorden, zullen dat in 2012 meestal ook gedaan hebben, en vice versa.

s.

Conclusie en discussie

In dit artikel hebben we één van de eerste analyses gemaakt over electorale presidentialisering op lokaal vlak in Vlaanderen. Presidentialisering is een bijzondere
vorm va n personalisering, waarbij het aantal personen naar wie de aandacht verschuift beperkt is. Op basis van theoretische en empirische in z ichten over personalisering in het algemeen (van toepassing op veel personen) hebben we enkele
hypothesen geformuleerd , die ons onder meer toelaten om te testen in welke mate
het fenomeen presidentialisering verschilt van algemene personalisering.
Tabel 3 geeft een overzicht va n de acht hypothesen die we op die manier geformuleerd hebben. Uit de beschrijvende analyse bleek heel duidelijk dat burgemeesters in
bijna 80 procent van de Vlaamse gemeenten stemmenkampioen zijn en dat we de eerste hypothese dus kunnen weerhouden. Voor de overige zeven hypothesen vinden we
zesmaal een bevestiging in de bivariate analyse (zie tabel 1 in bijlage) en tweemaal in
het lineair regressiemodel. Burgemeesters uit kleine gemeenten zu llen gemiddeld een
hoger percentage voorkeurstemmen behalen dan collega's uit grotere gemeenten. Ook
burgemeesters die tijdens de campagne veel media-aandacht kregen , scoren electoraal
gemiddeld beter dan collega's die minder in de kranten verschenen. Het aantal lijsten
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dat naar de goedkeuring van de kiezer dingt, blijkt een negati eve significante correlatie te vertonen met de list king concentration. Eens de variabele echter op multivariaat
niveau wordt onderzocht, verandert de relatie van teken en wordt de hypothese dus
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rol spelen voor de electorale score van de burgemeester dat ook zullen doen voor
de uitslag van zijn naaste concurrenten. Uit tabel 1 (zie bijlage) blijkt dat zo te zijn.
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dus niet enkel de burgemeesters die gem iddeld meer voorkeurstemmen behalen; ook
de overige lij sttrekkers doen het beter. Voor de variabele 'elektron isch stemmen ' dient
er een kanttekening te worden gemaakt. We zien, in tegenstelling tot wat de zevende
hypothese stelt , dat burgemeesters in gemeen ten waar elektroni sch wordt gestemd
over het algemeen mind er goed scoren. Dat geldt ook voor de lijsttrekkers van de
andere partijen. Dat ve rklaart de asterisk bij hypothese 8 in tabel 3.
TABEL 3.

Overzicht hypothesen.

Hl: De burgemeester krijgt de meeste stemmen
H2: Hoe meer media-aandacht, des te hoger het percentage
voorkeurstemmen van de burgemeester
H3: Herbenoemde burgemeesters scoren beter
H4: Burgemeesters met een parlementair mandaat behalen
procentueel meer stemmen
HS: Hoe kleiner de gemeente, des te beter de score van de
burgemeester
H6: Hoe minder lijsten, des te hoger het percentage voo rkeurstemmen van de burgemeester
H7: Waar elektronisch wordt gestemd, halen burgemeesters een
betere score
H8: Hypothesen 5, 6 en 7 gelden ook voor de andere lijsttrekkers

Significant bivariate correlatie

Significant multivariate regressie

+

+

+
+
+

+
+

+*

+: co rrelatie of regressie bevestigt hypothese
- : hypothese wo rdt verworpen
/: hypothese werd niet op bivariaat en/of multivariaat nivea u onderzocht
*: zelfde trends zichtbaar bij de vier concentraties, alleen wordt hypothese 7 niet bevestigd.

Het regressiemodel bevestigt echter wel dat het percentage voorkeurstemmen dat
de burgemeester in 2006 behaalde een goede voorspeller is voor de score van de
burgemeester in 2012. Dit wijst erop dat politici die in 2006 reeds populair waren
binnen hun eigen partij, dat zes jaar later in de meeste gevallen nog steeds waren.
Als we de resultaten van dit presidentialiseringsonderzoek confronteren met eerdere bevindingen over personalisering, moeten we vaststellen dat de gelijkenissen
groot zijn. De positieve effecten van media-aandacht op het aandeel voorkeurstemmen vinden we terug bij onderzoek naar personalisering (Put et al., 2014) . Net
zomin is het ontbreken van een effect van geslacht, eens gecontroleerd wordt voor
andere variabelen, een verrassing (Wauters et al., 2010). Ook de grootte van de gemeente komt in onderzoek naar personalisering naar voren a ls een variabele die effect heeft: hoe kleiner de gemeente, des te meer voorkeurstemmen (Put et al., 2014).
Naast ge lijkenissen z ijn er enkele (kleine) verschilpunten. Terwijl bevolkingsdichtheid voor personalisering een belangrijk effec t heeft (Wauters, 2000), blijkt dit
voo r pres id ent iali se rin g niet sign ifi can t te zijn. Mogelijk wordt dit effect gecompen-
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seerd door andere variabel en (aantal inwoners en aantal lij sten). Verder is het consistent negat ief effect van elektronisch stemmen in onze studi e opmerkelijk , waar
dit in studi es over perso nali se rin g steevast een positi eve impact hee ft op het uitbrengen van voorkeurstemmen (Wauters et al., 2011). Moge lijk heeft elektroni sc h
stemm e n voo ral invloed op het aa nt al voorkeurstemm e n da t ee n ki ezer uitbrengt,
waardoor het relati eve aandeel voo rkeurste mmen van ee n li jsttrekker binnen ee n
lij st daalt maa r het aa ntal voo rkeurste mmen van andere kandidaten toeneemt. Verder onderzoek moet uitma ken of dit inderd aad zo is. We kunnen ni ettem in co nclu deren dat bij presidentialisering min of meer dezelfde fac toren voo r variatie zorgen
als bij personalisering. Dat is vrij verrassend , gelet op de belangrijke en zichtba re
positie die het burgemeesterschap in Vlaanderen inneemt . Bli jkbaar zijn het toch
min of meer dezelfde factoren die het electorale succes van ee n burgemeester als
dat van een willekeurige kandidaat op de lijst bepalen.

Noten
1. Cum ul eren va n mandaten: het uitoefenen van meerd ere wetgevende of uitvoerende
mandaten die zich op versch illende bestuurlijke nivea us bevinden.

Wanneer we het in het vervo lg va n dit artikel hebben over 'de burgemeester', da n
bedoe len we da armee de burge meester die is aa ngeduid na de verkiezingen va n oktober 2012.

2.

Er zijn 305 gemee nt en opgenomen in de databa se. Kraainem , Linkebeek en Wezembeek-Oppem hadden op 3 jan uari 2014 nog geen benoemde burgemeester.

3.

Dank aan Tom Doesselaere van het Agentschap Binnenlands Bestuur en collega's
Ellen Olislagers en An Heyeri ck voor het aanleveren va n ex tra in forma tie.
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Mediargus is sinds 1 februari 2014 van naam veranderd en heet voo rtaan GoPress.

Via Mediarg us hebben we voor de vijf sterkste lij sttrekkers van elke gemeente,
in clusief de uiteindelijke burgemeester, het aanta l vermeldingen in vijf kranten (De
Standaard, De Morgen, Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en De Gazet van Antwerpen; in Limburg namen we Het Belang van Limburg ook op) gemeten, gedurend e acht
maanden voor de verkiezingen. De med iascore di e we in deze studie han teren is de
verh ouding va n het aa nt al vermeldingen voor de uit einde lijke burgemeester t. o.v. het
totaa l aa ntal vermeldingen va n de burgemeester en de vier overige sterkste lij sttrekkers.
6.
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7.

In Vlaanderen kan men bij lokale verkiezingen een onge limiteerd aa nt al voorkeur-

s temmen uitbrengen, zolang men binnen dezelfde politieke lij st blijft.
8.

Dit is de gemiddelde city king concentration voor Vlaanderen in 2012 zoals bere-

kend op de manier die Elmelund-Praestekaer en KJaer (2013) hanteren. Voor het vervolg
va n d it art ikel zullen we de city king concentration gelijkstell en aan de pe netratiegraad
va n de burgemeester binnen de gemeente. Deze bedroeg voor Vlaanderen in 2012 gemiddeld 19,5% met een sta ndaard a fwijkin g van 9,7.
9.

Burgemeesters in Denemarken e n België behoren volgens de POLLEADER-ty po-

logie tot deze lfde categorie van "collegia/ leaders" . Beide landen liggen ook dicht bij
elkaar in de " Index of Mayoral Strengt /(' (IS) (Heinelt & Hlepas, 2006).
10. De City King (po liti cus met de meeste stemmen binnen de sterkst e lij st) is niet
al tij d gelijk aan de burgemeester (zie operationalisering).
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Bijlagen
TABE L 1 .

Bivariate analyse.
Frontrunner
Concentration

Duellist
Concentration

BURGEMEESTER
Media-aandacht
Vrouw
Cumul
Uittredend
Penetratiegraad gemeente
2006
Penetratiegraad lijst 2006
LIJST BURGEMEESTER
Percentage lijst burgemeester
Voo rkeurstemmen lijst
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UJ

::.:

i=
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GEMEENTE
Inwonersaantal
Bevolkingsdichtheid
Aantal deelnemende lijsten
Elektronisch stem men
Voorkeurstemmen gemeente
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,785***

,514***

,599***

,630***

,818***
,461***

,255***
,534***

-,415***

-,290***

-,1 09*
-,507***
-,305***
,670***

-,091
-,435***
-,240***

-,040
-, 124*

,534***

,482***

-,364***
-,256***
,701 ***

N = 305 *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001

zUJ

,048
,378***

,281 ***
-,061
, 121*
,234***

-,495***

Voor 'penetratiegraad gemeente/lijst 2006': N = 286

1-

,521***
-,087

-,461***

<i:
J:
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List King
Concentration

-,077

UJ
Q.
Q.

V,

City King
Concentration

-, 158**
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TABEL 2.

Beschrijvende waarden.

BURGEMEESTER
Percentage media-aandacht
Penetratiegraad binnen gemeente (City King)
Penetratiegraad binnen lijst (List King)
Penetratiegraad binnen gemeente 2006
Penetratiegraad binnen lijst 2006
LIJST BURGEMEESTER
Percentage stemmen voor lijst burgemeester
Percentage voorkeurstemmen binnen lijst
burgemeester
GEMEENTE
Inwonersaantal
Bevolkingsdichtheid
Aantal gemeenteraadsleden

N

Gemiddelde

Standaardafwijking

304

43,08

22,27

304

19,54

304

50,02
17,37

9,66
13,79
11 ,41

286
286

41,61

18,43

304

38,20

12,40

304

86,01

8,35

305
305

20.699,03
541,09

33.922,42

305

6,34
1,59

465,90

Aantal ingediende lijsten

305

24,27
5,42

Aantal partijen in uittredend college
Aantal partijen in nieuw college
Percentage voorkeurstemmen binnen
gemeente
Frontrunner Concentration

305
305

1,80

,67

2,01

,73

304

80,43

5,01

304
304

42,61

9,34

31,01

11 ,01

Duellist Concentration

N

Percentage

Vrouwelijke burgemeesters
Stemmenkampioenen

305
305
304

Herbenoemde burgemeesters
Elektronische stemmingen

305
304

13,77
12,79
78,62
47,21
49,01

Cumulerende burgemeesters
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De impact van digitale
campagnemiddelen op de
personalisering van politieke
partijen in Nederland
(2010-2014)
Kristof Jacobs en Niels Spierings

ABSTRACT: The Impact of Digital Campaign lnstruments on the
Personalization of Politica! Parties in the Netherlands (2010-2014)

Politicians have started to use social media more often. As such media induce personal
campaigning, one might expect more personalization to follow. We explore what type
of personalization social media stimulate, whether this is different for Twitter and Facebook and analyze the role of parties. We make use of quantitative and qualitative data
about the Netherlands (2010-2014). We find that while theoretically the impact of
social media may be big, in practice it is fairly limited: more presidentialization but not
more individualization (though Twitter might increase the focus on other candidates
slightly). The difference between theory and practice seems largely due to the parties.
They adopt a very ambiguous stance: though they often stimulate candidates to use
social media, they want to keep control nonetheless.
KEYWORDS: personalization, social media, election campaigns, party polities

1.

Introductie
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Politieke partijen maken steeds meer gebruik van digitale communicatiemiddelen
zoals Twitter en Facebook (Gibson, Römmele & Williamson , 2014). Vele partijen
geloven dat het een bijdrage kan leveren aan een verkiezingsoverwinning. Dat
ge loof is niet geheel onterecht, zo blijkt. Steeds meer onderzoek toon t aan dat het
geb ruik van sociale media tijden s de campagne, en dan voo ral va n Twitter, een bescheide n bijdrage kan leveren aan het succes van individuele kandidaten (Gibson
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& McAllister, 2012; Hansen & Kosiara-Pedersen, 2014 ; Koc-Michalska et al., 2014;
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Kruikemeier, 2014; Spierings & Jacobs , 2014; Sudulich, Baccini & Wa]l, 2012). Een
gevolg hiervan is een groeiende nadruk op persoonlijke campagnes.
Deze relatief nieuwe digitale communicatiemiddelen lijken een nieuwe campagnestijl te stimuleren: "personal campaigning" (Vergeer, Hermans & Sams, 2013, pp.
480-481). Zoals dit label suggereert, zou deze nieuwe campagnestijl tot meer personalisering van de politiek kunnen leiden. Het is echter onduidelijk tot welk soort personalisering: leidt gebruik van sociale media tot meer nadruk op individuele kandidaten
in het algemeen - "genera/ visibility" (Van Aelst, Schaefer & Stanyer, 20ll, p. 207;
hierna 'diffuse individualisering') - of enkel tot nadruk op de topkandidaat - "concentrated visibility" of "presidentialization" (zie de introductie van dit themanummer).
Voor beide soorten personalisering zijn theoretische argumenten te geven, maar het is
niet duidelijk of dit theoretische potentieel tot personalisering in de praktijk tot uiting
komt. Daarnaast is onduidelijk of alle sociale media een gelijk potentieel en effect hebben. Het grootste deel van het socialemediaonderzoek focust enkel op Twitter (Jacobs
& Spierings, 2014; Kruikemeier, 2014; Peterson, 2012; Vergeer & Hermans, 2013; Vergeer
et al., 2013) of behandelt Facebook en Twitter als één (Hansen & Kosiara-Pedersen,
2014; Koc-Michalska et al., 2014). Tot slot blijft de rol van partijen vaak onderbelicht en
gaat men er impliciet vanuit dat politici onafhankelijk handelende actoren zijn. Hoewel er relatief veel onderzoek is gedaan naar welke politici een socialemedia-account
hebben (bv. Gibson et al., 2014; Vergeer & Hermans, 2013), nemen deze kwantitatieve
analyses moeilijk cijfermatig te meten elementen zoals partijstructuur en partijstrategie niet mee in hun analyses. Zij laten dus een deel van het totaalplaatje buiten beeld.
Dit is belangrijk, omdat het niet ondenkbaar is dat sommige partijen hun politici wel
degelijk actiever stimuleren om sociale media te gebruiken dan andere partijen.
In deze bijdrage onderzoeken we hoe partijen omgaan met het socialemediagebruik van hun politici en welke strategie ze daarbij hebben. In het bijzonder
willen we onderzoeken wat de relatie is tussen de verschillende types partijen,
sociale media en de verschuiving van het politieke zwaartepunt van partij naar
politicus - personalisering. Voor elk van deze drie onderwerpen formuleren we
in het theoretische kader een onderzoeksvraag op bas is van hiaten in het bestaande onderzoek. Daarbij verkennen we in het bijzonder hoe Tw itter als persoonlijk
persbureau en Facebook met zijn complexe algoritmen de relaties tussen partijen,
topkandidaten en de andere kandidaten (kunnen) beïnvloeden, en hoe deze personaliseringsprocessen (of het gebrek daaraan) afhankelijk zijn van het type partij
en sociale media.
We gebruiken zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens uit de periode 20102014. De kwantitatieve gegevens stellen ons in staat het gebruik van sociale media van alle partijen te beschrijven. De interviews openen daarna de 'black box'
en stellen ons in staat een blik te werpen op de strategieën van de onderzochte
partijen. Onze focus ligt op de Nederlandse casus. Nederland is een voorloper op
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het gebied van nieuwe technologieën en heeft wat betreft de impact van de voorkeurstem een vrij typisch kiesstelsel dat vergelijkbaar is met de meeste Europese
landen. Het is daarom een geschikte casus om ontwikkelingen die andere landen
wellicht nog te wachten staan te verkennen. In wat volgt zullen we eerst het personaliseringsdebat en het belang van socia le media en partijstructuur bespreken.
Daarna komt de onderzoeksmethode aan bod, gevolgd door een resu ltatensectie
per onderzoeksvraag.

2.

Theoretische achtergrond: presidentialisering,
personalisering en sociale media
2.1

Personalisering van de politiek

Personalisering van de politiek is een onderwerp dat zowel binnen de politicologie als
de communicatiewetenschap veel aandacht krijgt. De politicologische analyses kijken voornamelij k naar de persona li sering van de politieke instituties en verkiezingscampagnes (Co lomer, 2011; Karvonen, 2010; McAllister, 2007; Poguntke & Webb,
2005; Van Holsteyn & Andeweg, 2012) . De meer communicatiewetenschappelijke
stukken kijken vooral naar de personalisering van de politi ek in de media maar besteden eveneens aandacht aan personalisering van verkiezingscampagnes (Kriesi, 2012;
Van Aelst et al., 2011; Vliegent hart, 2012). Beide stromingen maken daarbij hetzelfde
onderscheid tussen types personalisering (de labels verschillen soms). Bij de individualisering van de politiek verschuift de aa ndacht van instituties en organisaties naar

individuen en bij de privatisering van de po litiek verschuift de aandacht van de politicus als rolbekleder naar de politicus als mens, met meer nadruk op het privéleven
van de persoon (vandaar de wat ongelukkige term 'privat isering'). Recent onderzoek
naar socia le media van Vergeer, Hermans en Sams wijst erop dat dergelijke media een
nieuwe campagnestijl vereisen, met communicatie die "personalized, decentralised
and unsupervised" is (Vergeer et al., 2013, pp. 480-481). Ze noemen dit "personal
campaigning" (Vergeer et al., 2013, p. 496), wat al een mogelijk verband tussen de

verspreiding van sociale media en personalisering suggereert. Maar welke soort personalisering? Op deze vraag geven zij geen an twoord (Vergeer et al., 2013, p. 481).
Het debat over het internet en campagnevoeren biedt enige aanknopingspunten. Terugkerend in een dergelijk onderzoek is de vraag of tech nologische innovaties het politieke speelve ld nivelleren dan wel de positie versterken van personen
en partijen die reeds een voorsprong hebben. Dit zogenaamde 'ega li seren versus
norma li seren' -debat werd to t voor kort enkel op partijniveau onderzocht, maar recentelijk kijkt men ook naar kand idaten b innen partijen (Jacobs & Spierings, 2014;
Sch lozman , Verba & Brady, 2012). Stellen technologische innovaties de m inder
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bekende kandidaten in staat om in te lopen op de meest prominente kandidaten
wat betreft bekendheid en aandacht, e n uiteindelijk populariteit, stemm en en interne ma chtsbasis? On ze focus ligt op de eerste stap in het proces: bekendheid en
aandacht. Sociale m edi a kunnen mogelijk bijdragen aan een dergelijke ni vell ering
tussen ka ndidaten binn en partij e n. iedereen kan deze goedkope en laagdrempelige
campagnekana len imme rs gebruiken (Vergeer et al., 2013). Vooral in land en waar
individu ele kandidaten over weinig andere persoonlijke ca mpagnemidd elen beschikken kan het effect groot zijn.
Dit raakt direct aan de personalisering van de politiek: wanneer politici ma ssaal sociale media gebruike n en deze bove ndien ee n spillovereffect teweegbrenge n
naar meer traditionele med ia, versterkt dit reeds aanwezige tend ensen va n diffuse
person a lisering, zeker aangezien journali sten inderdaad zeer actieve gebruikers
van socia le media lijken te zijn (Lasorsa, Lewis & Holton , 2012) . Zij gebruike n
voornamel ijk het pl a tform Twitter en wel om quotes van beke nd e politici, maa r
ook co ntro ve rsiële tweets van mind er bekende politici, te vergaren voor nieuwsberichten (Peterson , 2012 , p. 432). In di e zin kan men Twitter vergelijken met de
18e-eeuwse Franse salon s waar opinies 'gemaakt ' werden.' Of deze (theoretische)
potentie van sociale m edi a om diffuse individualisering te stimuleren ook benut
wordt door politi ci is nog een onbeantwoorde vraag. Het is namelijk ook mogeli jk dat sociale media gefocuste individualisering bevorderen (cf. normalisering),
omdat de benodigde ken nis en midd elen toch een ba rrière vormen voor politici
di e niet professioneel ondersteund worden. Als partij en va nuit hun ca mpagne- en
partijgeleide gedachte voo ral de prominente politici en lijsttrekkers o ndersteunen
en stimuleren, wordt dit versterkt. Pa rtijen kunnen ze lfs and ere kandidaten belem meren of ontraden soc ia le media te gebruiken. Kortom, het is onduidelijk wat de
invloed van sociale media is op een verschuiving in ca mpagnenadruk van topkan didate n (gefoc uste indi vidualisering - of als de fo cus enke l of de lij sttrek ker ligt:
presid entialisering) naar all e kandidaten (diffuse indi vidualisering) .2

Onderzoeksvraag I: In welke ma te zorgt socialemediagebruik voo r gefocu ste
dan wel diffu se personalisering?

2.2

Verschillende types sociale media: Tlvitter versus Facebook
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Tot nu toe beschouwden we sociale med ia als een monolithisch blok, maar het
is ni et ondenkbaar dat de vaak grote verschillen tu sse n de diverse types sociale
med ia doorwerken in hun invloed op personalisering. Hierover is bij zo nder weinig
bekend . Het grootste deel van het socialemediaonderzoek gaat enkel over Twit-
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ter (Jacobs & Spierings, 2014 ; Kruikeme ier, 2014; Peterson, 2012; Vergeer & Hermans , 2013; Vergeer et al., 2013). Twitter is echter uni ek: korte berichten die in
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a nders: privé pagina's (tot 5.000 vri enden) zijn in de regel a fges loten, ve reisen dat
de gebruiker manueel vriendschapsverzoeken goedkeurt en worden vaak gebruikt
voo r privédoeleinden zoa ls contact met vrienden en familie. Face book biedt echter oo k specifieke organisatiepagina 's aan (verplicht va naf 5.000 vrienden). Deze
z ijn onpersoonlijker en worden veel mind er voor privézake n gebruikt. Facebook
's tra ft ' bovendien gebruikers die berichten posten die weinig geliked, gedeeld of
becommentarieerd worden in z ijn algoritm e ('Edge Rank ') . Facebook is dus een
medium dat spaarza mer dient te worden gebruikt en waarvoor één bericht per dag
opt imaal is. 3 Datzelfde algo ritm e filtert bood schappen va n de bedrijfspagina 's en
beloont 'professionel ere ' berichten die meer kans hebbe n op ee n breed bereik zoals infographics of foto's, e n op Face book is aa ndach t voo r berichten te koop. Deze
inhoudelijke ve rschillen tussen Facebook en Twitter kunne n ee n effect hebben op
personaliseringsprocessen . Zo kan het verschil in benodigde hulpmiddelen (zoals
kennis) die nodi g zijn om s ucces vol te zijn op Face book (meer) en Twi tter (minder) er bijvoorbeeld toe leid en dat Twitter meer diffuse personalisering faciliteert
en Facebook meer geconcentreerde personalisering. De twee studies die Facebook
en Twitter o nderzoeken maken echter geen ond erscheid en aggregeren het geb ruik

(Hansen & Kosiara-Pedersen , 2014 ; Koc-Mi chalska et al., 2014).
Onderzoeksvraag 2: Is er een ve rband tussen de verschillende soorte n socia le

media , in casu Twitter en Facebook, en de ve rschillend e soo rten personalisering?

2.3

Personaliseringspotentieel versus de partijpraktijk

Ook de Nederl a ndse politi eke partijen zijn wellicht geen monolithisch bl ok. In de
literatu ur wordt meestal verwach t dat linkse partij en sociale media a nders gebruiken dan rechtse partijen (Vergeer et al., 2013). Groene partijen lijken inderdaad
meer gebruik te maken van socia le med ia en er ook mee r ba at bij te hebben (G ibson & McAllister, 2014), maar aa ngez ien het meeste andere onderzoek vindt dat
grote partijen (ona fhankelijk van hun politieke kle ur) sociale media meer gebrui ken da n kleinere partij en, lijkt het o nd ersch eid links-rec ht s ve rd er ni et houdbaar
(Gibson et al., 2014). Wellicht is de uitzo nderingspositie va n de groene partijen te
verk lare n door andere zake n dan id eo logie, zoa ls bijvoorbeeld door h et feit dat hun
politici , vrij willigers en kiezers vaker hoogo pgeleid en tech-savvy zijn.
Wat betreft het type personalisering, is wellicht nog ee n a nd ere factor van belang, namelijk de partijorgani sa tie. Vergeer, Hermans en Sams (2013, p. 481) sugge reren: "{o]ne risk is that personalized, decentralized, and unsupervised cornrnunications and carnpaigning rnight lead to less party contra/ over the politician. Party
discipline (. .. ) could subsequently becorne cornprornised". Aangezien sociale media
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de pels. Allereerst kunnen politici via sociale media gemakkelijk en goedkoop een
persoo nlijke ' machtsba sis ' opbouwen. Sociale med ia zijn dan, om met d e woorden va n ee n promine nt politicus te spreken, "een persoonlijk ANP" (Partij 9, 3 juli
2013). 4 Daa rm ee wordt de politicus in kwestie onafhanke lijker va n de partij . Tevens zijn sociale medi a om inhoudelijke redenen mogelijk gevaarlijk voor partij en.
Kandidaten di e zelf bericht en plaatsen, vergroten de ka ns op blunders. Ook kun nen socia le m edia verborgen partij-interne meningsve rschill en blootl egge n. Zeker
als we ons realiseren dat journalisten, zoa ls gezegd, con trovers iële tweets van
minder bekende politici voor hun nieuwsberichten gebruiken en op zoek z ijn naar
intern conflict (Peterson, 2012) . Sociale media vormen daarmee voor alle parti jen
we l in en ige mate een potentieel probleem: allemaal willen ze graag centraal co ntrole h ouden over de boodschap - zeker in campagnetijd (No rris et al., 1999). Het
is dan ook te verwachten dat partijen socialemediagebruik s ture n, controleren of
aa n ba nden leggen. Logisch erwij s vormen sociale media voor sterk en strak cen traal georgan iseerde p artijen echter nog eerder een gevaa r dan voor ni et-ce ntraal
geo rga niseerde partij en. 5 Of deze s turing en controle ook daadwerkelijk pl aa tsvind en en in het bijzonder bij ce ntraa l georganiseerd e partijen is echter n og ni et
ond erzoc ht.

Onderzoeksvraag 3: Hoe gaan partijen om met h et socia lemed iagebru ik van hun
politici en verschilt dit voor gecen traliseerde en niet-gecentraliseerde partij e n?

3.

Onderzoeksdesign: multi-method case-study
3. 1

Casus: Nederlandse politiek en sociale media

Nederla nd kent een divers politiek la ndsch a p m et de laatste jaren een ti ental partij en dat de 150 zetels in de Tweede Kamer opeist via een proportioneel kiesstelsel.
In de praktijk is er maar één kiesdistrict en kieze rs ki eze n uit meer dan 500 kandidaten verdeeld over meer dan ti en ki eslij sten. Een Nederland se kiezer mag slechts
éé n stem uitbrenge n en is er geen lij st met opvolgers, zoa ls dat in België het geval
is. Deze stem is a ltijd op een kand id aa t en kan niet op ee n lij st als geheel zijn. Dit
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faci liteert personalisering, aangezien altijd voor een persoon gekoze n wordt. Deze
stemme n z ijn een potentiële route naar directe verkiezing en kun nen de interne
macht van een kandidaat ve rh ogen. Als het aantal stem me n een kwa rt van de kiesdeler oversch rijdt , is een kandidaat direct gekozen in de Tweede Kamer (op voorwaarde dat de partij voldoende zete ls h eeft) . Deze zogenoemd e voo rke ursdrempel
lag de laats te ve rkiez ingen rond de 15 .700 stemmen (www.kiesraad.nl). Voor drie
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In de regel domineren partijen en lijsttrekkers de campagnes. Individuele kandidaten krijgen weinig financiering voor een eigen campagne. Hoewel ze wel erg gericht
zijn op de lijsttrekkers, zijn de Nederlandse campagnes niet "candidate-centered" te
noemen (Andeweg & Irwin , 2005, p. 89) . Sociale media zijn een relatief nieuw campagnemiddel, zowel op individueel als op partijniveau, maar Nederland is wereldwijd
een koploper op het gebied va n sociale media. In 2010 had Twitter meer dan 2,5 miljoen gebruikers in Nederland en in 2012 waren dit er 3,3 miljoen op bijna 17 miljoen
inwoners (Oosterveer, 2013). Daarnaast wordt gezegd dat Nederlanders de meest aanwezige en actieve gebruikers van sociale media zijn (Dugan, 2012; Woollaston, 2013) .6

3.2

Multi-method onderzoek: gebruiksstatistieken en diepte-interviews

In het empirische deel van deze studie zullen we dieper ingaa n op de vragen uit de
theo re tische sectie, kijkend naar zowel Twitter als Facebook. Door middel van het
combineren van kwantitatieve en kwalitati eve bronnen onderzoeken we zowel het
algemene gebruikspatroon van politici als de rol die partij en en hun campagnestrategie spelen in het al dan niet stimuleren van socialemediagebruik door kandidaten. Daarbij staan verschillen tussen partijen centraal, waardoor de kwalitatieve en
kwantitatieve uitkomsten met elkaar te vergelijken zijn . Zodoende komen we tot
conclusies met zowel enige externe als interne validiteit.

3.3

Aanwezigheid van politici op sociale media

De kwantitatieve analyse la at z ien hoeveel kandidate n gebruikmaken van soc iale
media en hoe dit gebruik binnen verschillende partij en is ve rdeeld over de kandidaten. Van alle 531 kandidaten van de Il lijsten die in 2012 minimaal 1 zetel wisten
te bemachtigen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen hebben we geregistreerd of
ze een account hadden op verschill ende sociale medi a de dag voor de verkiezingen, en hoeveel volgers zij op dat moment hadden . De data betreffen dus de
campagneperiode. Deze gegevens zijn beschikbaar voor Twitter en Facebook.7 De
plek op de lijst koppelden we hieraan en die beschouwen we als een indicator voor
welke kandidaten hoger staan in de interne partijhiërarchie en meer prominent zijn
(in het licht van onze ee rste en tweede onderzoeksvraag). Voor Twitter was het ook
mogelijk om een blik te werpen op het bereik middels het aantal geposte berichten (tweets) in de campagneperiode, gemeten als het dagelijks gem iddelde aantal
berichten in de maand voorafgaande aan de verkiezingen (z ie Jacobs & Spierings,
2014) . Aangezien we hier de volledige populati e van kandidat en bekijken, baseren
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3.4

Interviews

In het kwalitatieve deel van de analyses staat de rol van de partij centraal: in hoeverre worden lijsttrekker en kandidaten gestimuleerd, gefaciliteerd, weerhouden of verboden om actief te zijn op sociale media en hun eigen kandidatuur in tegenstelling
tot de partij in het voetlicht te zetten. Om inzicht in deze processen en afwegingen
te krijgen, hebben we diepte-interviews van gemiddeld ongeveer een uur uitgevoerd
met veertien politici en socialemediaverantwoordelijken (juli 2013-november 2014).
Deze interviews omvatten alle partijen met uitzondering van de radicaal-rechtse PVV
en de ouderenpartij S0PLUS. Voor het classificeren van de a fzonderlijke partijen als
meer of minder gecentraliseerd zijn helaas geen standaardcriteria voorhanden. De
literatuur over politieke partijen suggereert dat zogenaamde "mass parties" en "business finn parties" vaker strak en gecentraliseerd zijn, terwijl "catch-all" en "cadre
parties" in de regel meer ruimte geven aan hun vertegenwoordigers (Krauwel, 2006).
Uiteraard gaat het hier meer om een continuüm en is elke classificatie daarom ietwat
arbitrair. De sectie over partijorganisatie in het standaardwerk over Nederlandse politiek door Andeweg en Irwin (2008) geeft bijvoorbeeld geen expliciete classificatie
van de partijen. De partijen werden door ons a ls volgt geclassificeerd: SGP, S0P!us,
SP, Partij voor de Dieren en PVV werden beschouwd als sterk gecentraliseerd, terwijl
vooral GroenLinks en PvdA als zwak gecentraliseerd werd beschouwd. D66, ChristenUnie, CDA, en VVD bekleedden een middenpositie ('matig gecentraliseerd').
In verband met de gevoeligheid van campagne-informatie is met de respondenten afgesproken om hen in de tekst niet bij naam of partij te noemen. Appendix 1
geeft wel een overzicht van de geïnterviewden en hun functie. Voor meer informati e kan contact opgenomen worden met de auteurs.

4.

Analyses

We schetsen hier eerst een overzicht van het gebruik va n verschillende sociale
media, voornamelijk kijkend naar het verschil tussen alle kandidaten, de topkandidaten (top 10) en de lijsttrekker (Sectie 4.1). Daarna kijken we naar de rol van de

z

partijen en hoe de algemene partij ca mpagne en socialemedia-account zich verhou-
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den tot het gebruik door individuele politici (Sectie 4.2). Ten slotte z ullen we deze
empirische resultaten koppelen aan partijkenmerken (Sectie 4 .3) .
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4.1

Wie gebruikt sociale media?

De aanwezigheid van Nederlandse politici op sociale media is groot en is in hoog
tempo gegroeid. In 2010 had al één op de drie Tweede Kamerkandidaten een Twitteraccount (34 procent) (Spierings & Jacobs, 2014); in 2012 was dit drie op de vier
(76 procent) .8 Voor Facebook is dit 72 procent , waar de Nederlandse equiva lent
Hyves in 2010 nog door 46 procent van de politici gebruikt werd (Spierings & Jacobs, 2014) (dat is in 2012 gezakt naar 27 procent en in 2014 is Hyves opgeheven).
In totaal had in 2012 88 procent van de kandidaten een account op minstens één
van deze drie sociale media.
De variati e tussen kandidaten is groot, maar gemiddeld hadden ze ruim 4.000
volgers op Twitter. De kandidaten die in 2010 al actief waren hadden gemiddeld
ruim 12.000 vo lgers in 2012 (Jacobs & Spierings, 2014; Spierings & Jacobs, 2014).
Deze aantallen zijn wel zeer scheef verdeeld met enkele zeer populaire politici.
Zelfs in de top 5 zien we nog een duidelijke kloof tussen de eerste drie en de rest:
Arjan El Fassed (G L), 266.000 9 ; Geert Wilders (PVV), 209.000 ; Alexander Pechtold,
163.000 (D66); Diederik Samsam (PvdA), 71.000; en Jolande Sap (GL), 53.000. 10
Vier van deze vijf kandidaten waren op dat moment lijsttrekker voor hun partij.
Zij zijn gemiddeld genomen ook actiever: de 11 lijsttrekkers plaatsen gemiddeld
22 tweets per persoon per dag in de campagneperiode, terwijl de andere 390 kandidaten met een account gemidde ld 9 keer per dag tweetten. Het verschil tussen
top 10-kandidaten (2 tot en met 9) en de rest is relatief klein: 11 versus 9 tweets
per dag. Deze cijfers zijn afhankelijk van enkele zeer actief tweetende politici.
Zo bevinden alleen de lij sttrekkers Pechtold, Samsam en Thieme zich tussen de
10 procent (53) meest tweetende kandidaten. De eerstvolgende (Henk Krol) staat
pas op plaats 145 van de 531. Onder de 10 procent meest-tweetende kandidaten
bevinden zich, naast de drie lij sttrekkers, 16 andere top 10-kandidaten en dus niet
minder dan 34 kandidaten die lager op de lijst staan. 11
We zien dus dat zeker niet alleen de topkandidaten zich op sociale media begeven en dat de meest actieve Twitteraars zowel op de top als op lagere plekken
te vinden zijn. Dit lijkt te duiden op meer diffuse individualisering, omdat tal van
politici via sociale media aandacht vragen van het publiek. Tegelijkertijd zien we
dat de toppolitici , in het bijzonder lij sttrekkers, actiever zijn. Ook lijkt het publiek,
uitgedrukt in het aantal volgers van politici, zich vooral te richten op de li jsttrekkers. Dat is eerder een indicator van geconcentreerde individualisering, ofwel
presidentialisering, zeker als we ons realiseren dat we hier kijken naar accounts
die persoonsgebonden zijn en a llereerst de politica of politicus presenteren en pas
in latere instantie de partij. Hoewel de versch ill ende resultaten aldus wijzen op
geconcentreerde individualisering, is voor het grotere publiek de aanbodzijde (nog
los van het aantal tweets) echter niet onbelangrijk, gezien het indirect bereik van
sociale media via de traditionele media, in het bijzonder kranten.
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In Figuur 1 bekijken we de aanbodzijde in meer detail voor Twitter en Facebook als dominante soc ia le media in de Nederland se politiek. De x-assen in Figu ur 2 geven per partij het percentage van kandidaten dat een account heeft op
Twitter e n Facebook in 2012 . 12 Vergelijkbaar hebben we op de y-as het percentage
weergeven voor de top ti e n per kandidatenlijst. 13 Ho e dichter een partij bij de
diagonaal ligt, des te meer deze percentages overeenkomen. Als de stip boven de
diagonaal ligt, is de top tien meer aanwezig dan het gemiddeld e van alle kandidaten (gefocuste individualisering); ligt de stip eronder, dan is de aanwezigheid
sterker onder alle kandidaten dan o nder de top tien (d iffu se individualisering).
Alle lij sttrekkers hebben een account op zowel Twitter a ls op Facebook (een
indicator voor presidentialisering a ls specifieke vorm van gefocuste individualisering).
Naast de lij sttrekkers is ongeveer twee derde of meer van a ll e kandidaten aa nwezig op de sociale media; de kandidaten va n de SGP, PVV (all een voor Twitter) en
S0Plus vormen een uitzondering. Kijken we specifiek naar de top 10 per partij, dan
zien we een diffuser patroon en een wa t grotere middengroep aan partijen die licht
verschilt per platform. Wederom behoren de SGP en S0P!us tot de partijen met de
minste top tien-kandidaten op sociale media . Kortom, de spreiding onder partijen
is aanzie nlijk, maar tegelijkertijd is bijn a in alle geva ll en een meerderheid van de
kandidaten acti ef op Twitter en Facebook.
Voor personalisering is ook de verho udin g tussen de lij s ttrekker, top tien en
a ll e kandidaten van belang. Ten ee rste, indac htig dat alle lij s ttrekkers op Twitter
en Facebook te vind en z ijn , toon t een po si tie dichter naar de lin keronde rhoek
van de figuren een ste rkere presidentialisering voor een partij. Dat is h et sterkst
bij de partijen waarva n het kleinste aan tal kandidaten actief is op sociale media, zoa ls S0P!us, SGP en PVV. Voor Facebook is echter geen enkele partij in
het kwadrant linksonder te vi nd e n . Ten tweede kunnen we de top tien met al le
kandidaten vergelijken. Dan valt op dat in de meerderheid van de geva llen (16
van de 22) de top 10 net wat meer aa n wezig is dan alle kandidaten gemidde ld.
Ook va lt direct op dat eigenlijk al le partijen vrij dicht bij de d iagonaa l te vinden
zi jn. De grootste afs tand vinden we voor de Twitteraanwezigheid van de PvdD:
a ll e eers te tien kandidaten hebben een acco unt , maar in totaal is dit 'slecht s'
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Aanwezigheid van kandidaten, top 10-kandidaten en lijsttrekkers op
Twitter en Facebook per partij in 2012.

4.2

Verschillen in Facebook- en Tivittergebruik?

In de vorige paragraaf gingen we vooral in op het type personalisering dat socia le
media in de werkelijkh eid lijken te stimu leren (cf. onderzoeksvraag 1). Hier gaan
we op basis van interviews dieper in op het verschil tussen Twitter en Facebook
(onderzoeksvraag 2) en onderzoeken we in meer deta il of het type partij ertoe doet
(onderzoeksv raag 3).
Alle geïnterviewde partijen zijn het erover eens dat Twitter een persoonlijk medium is, maar dat Facebook vooral ook gebruikt kan worden door de partij. Zoals een socialemed iaverantwoordelijke het verwoordt: Facebook is "toch wel een
beetje het zwaartepunt. (... ) Een Twitteraccount van een partij is gewoon minder
waardevol dan acco un ts van politici" (Partij 6, 25 april 2014) . Dit reflecteert zich in
de volgerscijfers. Zo had de PvdA begin oktober 2013 zo'n 30.000 volgers op Twitter, maar partijleider Samsam had er bijna 120.000. Hetzelfde beeld zien we bij de
andere grote partij, de VVD, die bijna 50.000 volgers had; partijleider Mark Rutte
heeft als minister-president bijna 200.000 volgers. 14 De partijen focussen zich voor
de partijpagina op Facebook. De partijhoofdkwartieren voorzien daarnaast wel in
Twitterondersteuning en allemaal hebben ze socialemediaverantwoordelijken. Dit
betekent echter niet dat de partijen voor politici gaan Twitteren: "Twitter moet je
echt zelf doen. Doe je dat niet [zelf], dan kun je erop wachten totdat je aan de
schandpaa l genageld wordt" (Partij 1, 25 november 2013) .
Het grote verschil tussen Twitter en Facebook lijkt het publiek te zijn: Op Twitter bevi nden zich de opinieleiders, journalisten en andere politici; Facebook geeft
rechtstreeks toegang tot de kiezer. Twitter heeft als grootste voordeel "het feit da t
veel gebruikers van soc iale media journalisten zijn van de traditionele media , die
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dat dan weer terugkatapulteren naar de gewone media" (Partij 9, 24 augustus
2013). Alle partijen halen aan dat Twitter sowieso interessant is vanwege de aanwezige journalisten. Maar dat heeft ook zo zijn nadelen: "Landelijke journalisten
hebben hun Twitterlijsten klaar, zitten gewoon te wachten (. .. ) dat er ergens eentje
uitglijdt, dus dat is voor ons een heel spannend proces. Dat betekent het gesprek
aan te gaan [met onze politici] en qua bewustwording weer een stapje verder te
helpen" (Partij 5, 4 oktober 2014). Het feit dat journalisten prominent op Twitter
aanwezig zijn , betekent met name dat politici rechtstreeks met journalisten in contact kunnen komen: "Ik volg een paar journalisten. ( ... ) Je kan bij allerlei mensen,
om zo te zeggen, als het ware inbreken, je kan er gewoon contact mee leggen "
(Partij 8, 13 september 2013). Dat betekent niet dat de journalisten ook altijd antwoorden, maar Twitter breekt wel de macht van de partij: "Je moet sowieso een
hoop controle uit handen geven. Je bent niet meer de baas, jij bent [als campagneleider] niet meer de enige die lijntjes heeft naar de media (Partij 8, 13 september
2013). Partijen erkennen dus dat Twitter het potentieel heeft om een bredere, diffuse personalisering teweeg te brengen.
Partijen zien Facebook als veel minder gevaarlijk, omdat het complexer en mede
daardoor minder aantrekkelijk is voor individuele politici. Zoals een geïnterviewde
politica het verwoordt: "Op Facebook wil iedereen ook weer een plaatje en heb
je een heleboel persoonlijke meuk van mensen. (... ) Bij Twitter hoef ik daar helemaal geen rekening mee te houden" (Partij 9, 3 juli 2013). Het algoritme van
Facebook beloont inderdaad makkelijk 'deelbare' content zoals foto's . Goede foto's
met tekst of infographics vergen echter meer expertise en tijd, en hier zijn partijen
in het voordeel boven de individuele politici. Daarnaast is het zo dat journalisten
Facebook meestal negeren , deels omdat profielen veel minder vaak openbaar zijn.
Zonder journalisten valt voor politici de feedbackloop naar de traditionele media,
een belangrijk voordeel van Twitter, weg. De meeste politici gebruiken Facebook
voornamelijk als persoonlijk en Twitter als publiek medium. Met Twitter kunnen
ze hun "geloofwaardigheid" opbouwen (Partij 5, 4 oktober 2013). Het is dan ook
gemakkelijker om politici te overtuigen van het nut van Twitter: "Als ik tegen ze
zeg: 'kijk je verstuurde toen die en die tweet en nu staat het op nu.nl', dan groeit
het ego al enorm" (Partij 4, 14 oktober 2014) en "[Je] kan ze dat ook niet kwalijk
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nemen, omdat ze altijd gericht waren op de traditionele media" (Partij 3, 25 september 2014). Socialemediaverantwoordelijken hebben veel meer moeite om hun
politici te overtuigen van het nut van Facebook: "eigenlijk zegt het ze niet zoveel.
Ze onderschatten soms de impact" (Partij 3, 25 september 2014). Of overtuigen lukt
geheel niet: bij acht van de negen partijen beheren de socialemediaverantwoordelijken minstens een deel van de Facebookpagina's; voor Twitter is dat slechts bij
vier van de negen partijen.
Twitter zou in theorie diffuse individualisering tot gevolg kunnen hebben. Goed
Facebookgebruik vergt meer expertise, financiën en ondersteuning. Omdat Face-
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book minder door journalisten gebruikt wordt, heeft het ook minder aantrekkingskracht als politiek (in plaats van privé) medium voor politici. Deze informatie
relativeert de kwantitatieve resultaten voor Facebook, maar werpt nieuwe vragen
op voor Twitter. De gebruikscijfers toonden eerder geconcentreerde personalisering
in de vorm van presidentalisering (ten minste voor een aantal partijen) en niet
zozeer diffuse individualisering, terwijl dit potentieel wel door campagnemanagers
erkend wordt.

4.3

Sociale media, controle over de boodschap en
strakke partijhiërarchie

Het lijkt dat vooral Twitter de media-aandacht voor een partij of kandidaat kan
vergroten, maar tevens de macht van de partij leiding kan verminderen. Heeft dit
gevolgen voor het stimuleren van Twittergebruik door partijen? Het lijkt erop dat
alle partijen vinden dat sociale media niet genegeerd kunnen worden, maar er
z ijn twee verschillende benaderingen: de behoudende en de meer stimulerende.
Vijf partijen stimuleren Twittergebruik actief, terwijl twee partijen vaak actief op
de rem gaan staan. Bij de twee overige partijen is er geen expliciet beleid op dit
punt. Aan het ene uiterste vinden we een sterk gecentraliseerde partij die haar
politici het volgende meegeeft: "ga alleen Twitteren als je je daar prettig bij voelt.
( ... ) Doe dat niet omdat het zogenaamd moet of zo" (Partij 1, 25 november 2013).
De tweede behoudende (en wederom sterk gecentraliseerde partij) zegt iets gelijkaardigs: "Of je doet het goed, of je doet het niet " (Partij 2, 21 november 2014).
Deze partijen moedigen minder aan en legitimeren expliciet ruimte om niet actief
op Twitter te gaan of benadrukken ze lfs de gevaren. Aan de andere kant zijn er
partijen die alle politici expliciet aansporen een Twitter-account te openen. Zoals
een politica van een partij aangaf in het interview: " ik ben op Twitter gegaan
toen ik kandidaat was voor de Tweede Kamer. Ook op nadrukkelijk verzoek van
het campagneteam. ( ... ) Er is ook het nadrukkelijk verzoek vanuit de partij om
frequenter te Twitteren" (Partij 7, 4 november 2013) en dit werd bevestigd door
de socialemediacampaigner (Partij 7, 23 december 2014). 15 Toch stimuleren ook
sommige gecentraliseerde partijen hun politici in meer of mindere mate om een
Twitteraccount te openen. De relatie is dus niet eenduidig.
De meeste partijen mogen hun politici relatief vrij laten in de keu ze om op
Twitte r te gaan of niet, ze houden allemaal wel een oogje in het ze il wanneer de
politici Twitter daadwerkelijk gebruiken - vooral tijdens de campagne. Een socialemediaverantwoordelijke: "Kijk, we waren met zi jn tweeë n ... als je gewoon een
goed programmaatje hebt dat alle tweets [van de kandidaten] onder elkaar zet,
dan is het gewoon puur heel simpel afwerken. Dan z ie je ook meteen wie er niet
heeft gereageerd en zo moet je ook wel selectief zijn. Een vraag beantwoord je,

:§:

m
-1

m

zVI

(Î

:::i:

►

""m
f;
;,<;

rn

►
;,:,
:::j
;,<;

,...m

m
- - -- - - -- ~ Z

2015 - 1 • RES PUBLICA

70
IMPACT DIGITALE CAMPAGNEM IDDELEN OP PERSONALISERING VAN POLITIEKE PARTIJEN

een mening kan je dan bekijken zo van kijk eens even hier op de website " (Partij
9, 21 augustus 2013). De socia lemediaverantwoordelijke voor een sterk gecentraliseerde partij beschrijft de werkw ij ze van zijn partij als volgt: "Het gebeurt wel
eens dat we elkaar dan bellen of mailen. Van joh is dat nou we l zo vers tandig. ( ...)
da t je een beetje meekijkt , ja dat vind ik niet zo gek" (Partij 1, 25 november 2013) .
Als elke politicus haar of zijn eige n com municat iekanaa l heeft, loopt een partij
het gevaa r dat een kakofonie aan tweets onts taat. De meeste parti je n stemmen dan
ook met hun politici af wie waarover tweet. Bij sommige sterk gecen traliseerde
partijen is dat op formele basis: "speciaal voor het on lin e campagneverhaal h ebben
we een on line campagneleider gekregen, ( ... ), die was politiek verantwoordelijk"
(Partij 5, 4 oktober 2013). Bij matig gecentraliseerde partijen is dat vaak op in formele basis: "dat is eigen li jk heel natuurlijk ontstaan. Er z ijn geen ric htlijn en over
gegeven. Maar a ls een onderwerp politiek een beetj e breed is dan overleggen we
meestal toch even met elkaa r in welke richting we daarover zu ll en a nt woorden"
(Partij 7, 4 november 2013).
TABEL 1 .

Overzicht van de citaten gerelateerd aan de Twitterstrategieën.

Quote

Stimuleren om account te
openen?

Partij 1

"Wij hebben tegen onze Kamerleden
gezegd: 'ga alleen Twitteren als je je daar
prettig bij voelt. ( ... ) Doe dat niet omdat
het zogenaamd moet of zo'."

Nee

Partij 2

"Of je doet het goed, of je doet het niet."

Nee

Partij 3

"[het is] alleen maar veel gedoe, onderlinge ruzie"; langs de andere kant: "Je kan
een brede doelgroep gebruiken als ze het
inzetten."

Geen eenduidig beleid: onenigheid binnen partij.

Partij 4

"Ik heb het ze wel moeten laten zien, het
was meer va n, begin er maar mee."

Ja

Partij 5

"We doen daar [N .B. Twitter] zelf behalve
af en toe eens de aandacht op vestigen, vrij
weinig mee. Onze politici en Kamerleden
des te meer."

Geen eenduidig beleid:
partij laat politici tot op zekere
hoogte vrij, maar houdt vinger
op de pols.

Partij 6

"[Onze Kam erl eden] hebben een Twitterac- Ja (veel Kamerleden beschouwcount voor de netheid."
den het als een ve rplichting)

Partij 7

" Ik ben op Twitter gegaan toen ik kandidaat was voo r de Tweede Kamer. Ook op
nadrukkelijk verzoek van het campagneJa
team. ( ... ) Er is ook het nadrukkelijk verzoek
om frequenter te Twitteren."

Partij 8

" Dat gaat niet vanzelf, mensen moeten
gestimuleerd worden."

Ja

Partij 9

"We benaderen mensen wel [maar]( ... ) de
[partij] is een Twittergrage partij ."

Ja
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Een belangrijke kanttekening is hier dat het de partij in kwestie electoraal voor de
wind ging. Een tweede, gelijkaardige maar zwak gecentraliseerde partij ging het
electoraal niet voor de w ind en zij had hier veel meer problemen mee, omdat interne
partijspanning doorlopend tot uiting kwam op sociale media. Als informeel overleg
faalt, kan een dergelijke partij de controle vervolgens niet teruggrijpen: "we hadden
een voorlichter die helemaal overspannen was met het gedoe en die ging op een
gegeven moment de hele tijd naar mensen bellen van 'he dat mag je niet zeggen'. Ja,
dan ben je verkeerd bezig, dat was gewoon de stress" (Partij 8, 13 september 2013).
Het onderscheid tussen sterk, matig en zwak gecentraliseerde partijen heeft dus
beperkingen, aangezien zelfs de meest gedecentraliseerde partijen een oogje in het
zeil houden. De bevinding van Norris en collega's (1999) lijkt ook voor sociale media op te gaan: partijen willen toch een zekere mate van controle over de centrale
boodschap behouden. De vrijheid van de individuele politici is niet onbeperkt.
De mate van centralisatie lijkt wel een versterkende rol te spelen in controle en
verzwakking in stimulans, wat aansluit op de bevinding van onze kwantitatieve
analyse dat sterk gecentraliseerde partijen een gemiddeld genomen sterkere presidentialisering vertonen.

5.

Conclusie

In dit stuk onderzochten we hoe socia le media als Twitter en Facebook personalisering in de hand werken. Hoewel er relatief veel kwantitatief onderzoek is dat suggereert dat sociale media een nieuwe, persoonlijkere campagnestij l stimuleren (cf
Vergeer et al., 2013), wordt zelden of nooit een onderscheid gemaakt tussen verschi llende types personalisering. Ook is nog onduidelijk of dit gelijk geldt voor alle sociale
media. Tot slot werd nog nooit onderzocht in hoeverre partijen een rol spelen in het
actief worden van hun kandidaten op sociale media. Om een antwoord te krijgen op
drie onderzoeksvragen die we op die thema's formuleerden, gebruikten we kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over Twitter en Facebook in de Nederlandse politiek.
Sociale media zijn op dit moment wijdverspreid onder de Nederlandse politici:
driekwart van de kandidaten van de verkiezingen van 2012 had een Twitteraccount
en bijna 90 procent van de kandidaten was actief op minstens één van drie sociale
media (Facebook, Twitter, Hyves). De resultaten geven ook aan dat alle partijen het
belang van sociale media inzien in deze fase van het diffusieproces. Alle partijen
hebben een verantwoordelijke voor socia le media, al is dat vaak een deeltijdbaan.
Tegelijkertijd suggereren onze gebruikscijfers dat sociale media meer gebru ikt worden door lijsttrekkers (100%) dan door de gem iddeld e kandidaat (76%) of de gemiddelde top 10-kandidaat (77%). Hier z ien we dus tekenen van presidentialisering
of (zeer) gefocuste individualisering die voora l de machtsverhoudingen binnen par-
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tijen normaliseert. Dit patroon komt terug aan de vraagzijde: lijsttrekkers hebben
relatief veel volgers. Tot dusverre het voorlopige antwoord op onderzoeksvraag 1:
In welke mate zorgt socialemediagebruik voor gefocuste dan wel diffuse personalisering?
De antwoorden op onderzoeksvraag 2 - Is er een verband tussen de verschillen in soorten sociale media, in casu Twitter en Facebook, en de verschillende
soorten personalisering? - en onderzoekvraag 3 - Hoe gaan partijen om met het
socialemediagebruik van hun politici en verschilt dit voor gecentraliseerde en nietgecentraliseerde partijen? - lijken sterk samen te hangen. In het meeste onderzoek naar sociale media wordt vooral naar Twitter gekeken. Alle lijsttrekkers zijn
actief op sociale media, net als een grote meerderheid van de andere kandidaten.
Tegelijkertijd zijn er wel degelijk verschillen tussen partijen wat betreft minder
prominente kandidaten en politici, en in mindere mate de top tien-kandidaten .
Maar zoals een socialemediaverantwoordelijke opmerkt: "Facebook en Twitter
hebben ongeveer net zoveel te maken met elkaar als radio en televisie" (Partij
6, 4 oktober 2013). Vooral Twitter is erg persoonlijk en biedt eerder uitdagingen
dan mogelijkheden voor partijen. Op Twitter verdwijnen partijen nog meer op de
achtergrond en heerst het gevaar dat een kakofonie aan partijmeningen de d igitale
wereld ingestuurd wordt. Het vergt voor partijen meer afstemming. Facebook biedt
meer mogelijkheden om de partijboodschap te verspreiden en lijkt vooralsnog minder interessant - politiek gezien dan - voor politici dan voor partijen als gehee l.
Facebook lijkt momenteel weinig impact te hebben op persona liseringprocessen,
aangezien politici het nauwelijks politiek gebruiken, het meer expertise vereist (om
bv. infographics te maken) en het medium minder gebruikt wordt door journalisten. Hierdoor is het vrijwel ongevaarlijk voor partijen. Twitter is veel gevaarlijker:
het is snel, kort, makkelijk te gebruiken en goedkoop. Journalisten houden Twitter
nauwlettend in de gaten en het risico op uitglijders is reëel, vooral wanneer een
partij er slecht voorstaat en er interne onvrede is . Bovendien hebben de partijhoofdkantoren en voorlichters door Twitter niet meer het monopolie op de lijntjes
met journalisten. Twitter bevordert potentieel dus diffuse individualisering, maar
zelfs deze potentie moeten we niet overdrijven: aandacht en naambekendheid voor
lager geplaatste politici hangt erg af van spillover naar traditionele media via de op
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Twitter aanwezige journalisten. Vooral bij uitglijders is de kans op aandacht groot,
ook voor minder bekende politici, maar het is de vraag of dat in het voordeel is van
de politici in kwestie.
In elk geval lijken partijen een dubbele houding te hebben: enerzijds stimuleren
ze kandidaten vaak om individueel actief te worden op Twitter, maar anderzijds
houden ze in de meeste gevallen een vinger aan de pols. Is deze houding afhankelijk van de partijstructuur? Gecentraliseerde partijen zijn door de bank genomen
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de mogelijkheden voor meer diffuse individualisering verder beperkt. Ook in de
kwantitatieve analyse zagen we dat het gat tussen lijsttrekker en andere kandidaten gemiddeld wat groter was bij de sterker gecentraliseerde partij e n.
Hoewel de patronen in deze verkennende studie aardig robuust zijn, is deze studie slechts een eerste stap in het vinden van antwoorden op de vragen waarmee we
begonnen zijn en in het begrijpen van de relaties tussen partijstructuur, socialemediaplatforms en typen personalisering. Onze analyse suggereerde verschillende nieuwe vragen , waarvan we er twee willen benadrukken. Allereerst hebben wij voornamelijk gekeken naar de aanbodzijde van socialemediagebruik, terwijl zowel politi ci
als campaigners het doorsijpelen van berichten naar de traditionele media, zoa ls
krante n en televisie, als een kernfacet van Twitter zien. Of en welke beri chten van
Nederlandse politici een bereik krijgen buiten het 'salon' dat Twitter is, is vooralsnog
onbekend en vraagt om meer onderzoek. Ten tweede lag in deze studi e de nadruk
op individualisering en niet op de privatiseringsdim ensie van personaliseringprocessen. Sociale media kunnen ook een effect hebben op de inhoud van berichtgeving
over politici. On ze interviewdata over Facebook suggereren dat politici juist hun
privéleven lijken af te schermen , maar het type bericht (privé of politiek) op verschillende sociale media verdient meer aandacht alvorens een brede conclusi e wordt
getrokken over de impact van sociale media op de personali sering va n de politiek.
In a ll e gevallen geldt dat Twitter meer risico's inhoudt voor partij en waar indivi duele ontevreden politi ci profileringsdrang hebben . Als het goed gaa t, gaat het ook
goed op sociale media. Toch is Twitter in zekere z in een traag medium : "het is op
Twitter redelijk lastig om je ' followers' base' op te bouwen. Dat is ee n redelijk traag
proces, tenzij je een bekend politicus bent" (Partij 5, 4 oktober 2013 ), wat betekent
dat een opkomend po liticus la nge tijd moet bouwen aan ee n fanba se vooraleer het
stadium va n de onafhankelijkheid bereikt is. Waar indi vid uele kandidaten echter
al ma cht hebbe n, worden ze nog mac htiger. Da t kan mogelijk verklaren waarom
het th eoreti sc h pote nti eel va n Twitter tot diffuse perso naliseri ng zich niet lijkt om
te zetten in daadwerkelijke personalisering, maar wel voo rname lijk de positie va n
lijsttrekkers, die varen op partijbekendheid en -ondersteuning, lijkt te versterken.

Noten
1.
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Of zoals Herbst (2011, p. 95) het mooi verwoordt: "the conversation of the salons

reflected and shaped the culture of France and much of Western Europe and ignited the revolutions that would change our world forever We do not take the salons lightly naw; they
are invaluable to historians. And we should treat the internet in precisely the same way''.
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2.

Voor een ana lyse van de privatisering van de politiek in sociale media, zie bijvoor-

beeld Kruikemeier (2014).
3.

Zie bijvoorbeeld : http: // www.socialbakers.com/ blog/ 147-how-often-should-yo u-

post-on-you r-f acebook-pages.
4.

Het ANP is het belangrijkste Nederlandse persbureau.

5.

Partijen zijn zich vaak bewust van deze gevaren en gebru ike n de termen Twitter-

storm, Facebookflater of 'een Boekestijntje' naar het VVD-Kamerlid dat in grote problemen kwam door een Twitter-uitschuiver.
6.

De internetpeneratiegraad is ruim boven de 90 % .

7.

Waar relevant z ullen we ook melding maken van ve rgelijkbare gegevens voor

Hyves.
8.

Van alle kandidaten heeft 70% daadwerkelijk getweet in de maa nd voor de verkie-

zingen. De andere 27 kandidaten met ee n Twitteraccount hebben niet getweet in deze
periode, maar dit z ijn niet all emaal zogenoemde 'Twitterzombies'. Sommigen h ebben
simpelweg niet in die periode getweet, maar waren voor en na die periode wel degelijk
act ief op Twitter. Voor 2010 is een vergelijkbare statistiek voorhanden voor de laatste
week voor de verkiezingen en dan is het aantal actief Twitterende kandidaten 28 % , wat
een verge li jkbaar gat van ongeveer 6 procentpunten laat zien als in 2012. Voor Facebook
en Hyves zijn dergelijke gegevens niet beschikbaar.
9.

Arjan El Fassed heeft een grote schare (buitenlandse) volgers overgehouden aan

zijn webactiviteiten in en rond de mensenrechtenkwestie in de Palestijnse geb ieden.
10 . Het gaat hier om afgeronde cijfers.
11. De gem iddeld e plek op de lijst van deze 34 kandidaten is 27, va ri ërend van 12 tot
en met 56.
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een account hadden maar geen tw eet plaatsten in die maand is als vo lgt (tussen
haakjes het aanta l top 10-kandidaten): CDA 3(0); 066 5(2); GL 3(0); PvdD 2(0); PVV
7(1); SG P 2(0); SP 1(0); VVD 3 (3); 50Plus 1(1) . Deze kandidaten niet opnemen in
Figuur 2 verandert nauwelijks iets aa n de duiding in de teks t. De sterks te afwijking

1L.U

$ ~------RES PUBLICA • 2015 - 1

75
IMPACT DIGITALE CA MPAGNEMIDDELEN OP PERSONALISERIN G VAN POLITIEKE PARTIJEN

vind en we voor de PVV en in dit geva l versterkt het on ze conc lusies over presiden tia lisering, omd a t de afwe z igh e id van nog meer kandidat e n een re lat ief s te rke re positie
voor de lij s ttrekke r beteke nt. De positie va n partijen te n opzichte va n d e diagonaal
verandert voor twee partijen - GroenLinks, PVV - en we l zodanig dat he t de conclusies versterkt: top 10-kandidate n z ijn m eer op soc ia le media d a n lager geplaatste
kandidate n.
13. Uiteraard heeft ee n top JO-plaatsing een a nd e re bete kenis in ee n grote dan in klein e
partij (in te rme n va n zete ls). Een to p 3 of top 5 ge bruiken maakt de meting echter zeer
gevoelig voor indi vidueel gedrag; een ve rsc hille nd aantal per partij gebruiken maakt
deze meting h eel a rbitra ir. Deze arg um e nt e n negerend , zien we we l dat van a lle top
3-kandidaten (3 3) er slec hts 4 geen Facebookaccount h ebbe n (VVD, PVV, 50Plu s, PvdD )
en eve neens 4 geen Twitteraccount (PVV x 2; 50Plus x2). Kortom , met een nauwere
ba ndbreedte vinde n we ve rgelijkbare patron e n.
14. Na tuurlijk va lt he t ondersche id ni e t zo sc herp te make n : de m ees te politici la te n op
hun Tw itteracco unt bijvoorbeeld d uid e lijk z ien bij we lke partij ze horen e n gebruike n
de huisstijl va n de partij . Ook voor de vo lgers zo u dit ee n rol kunnen spel en. Zij vo lgen
wellicht ook po litici, omdat ze bij ee n bepaalde partij hore n. Po li tici zijn steeds politicus
van een partij e n een partij is steeds ee n geheel van po litic i.
15. De ironi e is overigens dat de politica ook he t vo lge nd e ve rmeldd e: " Voor zover dat
aan ons opdrachten gegeve n kunn e n wo rd e n , wa nt de fractieled e n zijn no ga l eigenw ijs" (Partij 7, 4 nove mb e r 2013).
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Personalisering door politici,
in de media en bij kiezers: op
zoek naar een referentiepunt
Jan Kleinnijenhuis

Geen ander onderwerp waarover zulke

begrijpelijke afkortingen van - allerh ande

verbluffende voo rspellingen zijn gedaan

organisaties en instanties (Danielson &

als over personalisering . Voorspellingen

Lasorsa, 1997). Kortom, rat ioneel bestuur

van Plato (ca . 428-347 v.C.) over personali-

maakt een eind aan de personalisering.

sering in de democratie kwamen meer dan

Dat het afgelopen zo u zijn met cha-

2.300 jaar later alsnog uit. Leiders in een

rismatische leiders werd echter ongeloof-

democratie zo uden zo graag door aa nhan-

waardig na de opkomst va n de radi o, de

gers vereerd willen worde n, dat in een de-

telev isie en het internet. Bij een ru sh op

mocratie slaven recht van spreken zo uden

de banken riep president Roosevelt in zijn

krijgen, en daarna zelfs vrouwen (Plato,

eerste radiotoespraak in 1933 de Amerika-

ca. 380 v.C. (1944, boek lll, St. 562-563)).

nen op hun geld terug te brengen naar de

Ofwel: democratie zorgt voor personalise-

ba nk. Het werkte. Hitler liet in de Duitse

rin g en persoonsverheerlijking.

hui skamers het oorverdovende applaus

Max Weber voorspelde in de nadagen

voo r zijn in razern ij uitgesproken woor-

van het Duitse kei zerrijk dat de tijd rijp was

den weerklinken. Het eerste tel ev isiedebat

voor een rationeel bestuurde bureaucratie,

in de Amerikaa nse presidentsrace werd

met beroepspoliti ci die het konden winnen

vo lgens de televisiekijkers a nders dan vo l-

van "innerli ch Berufene" charismatische

gens de radioluisteraars gewo nn en door

leiders met "a u/l,e ra lltäg lichen persönli-

de vitaal ogende Kennedy. 40 jaar later

chen Gnadengabe", "persönlicher Hinga-

kon de charismatische Obama met een

be" en "Vertraue n zu Offenbarungen, Hel-

campagneorganisatie d ie sterk steunde

dentum ader anderen Führereigenschaften

op social media president worden. Ri-

eines einzelnen " (Weber, 1919 (1999)). Uit

chard Sennett (1977, pp. 269 -293) heeft

onderzoek naar de voo rpagina 's va n de

de symbiose tussen charisma e n medi a-

New York Times en de Los Angeles Times

elektronica treffend beschreven. De cha-

in de twintigste eeuw blijkt in ze ker op-

ri smati sche politicus laat zich beoordelen

zicht het gelijk va n Weber: het nieuws ging

op prachtige ve rge zichten, wa nt de dad en

steeds minder vaak over personen of over

moete n nog wac hten. Zolang beloftes niet

hu n familieleven, echtgenoten en kinde-

ingelost z ijn , moet wel worden beweerd

~
m
;,::

ren . De langetermijntrend is om het va ker

da t ee n vijand dit ve rhindert . De charis-

z

te hebben over - voor buitenstaanders on-

matische politicus houdt vas t aan zijn vij-

;;o

C
0,

m

m

V,
V,

-·-···- --- - - - - - ~

2015 - 1 • RES PUBLICA

~

82
PERSONALISER I NG DOOR POLITICI, IN DE MED IA EN BIJ KIEZERS

andbeeld, maar wisselt van onderwerp of

Dit essay is bedoeld om te laten zien

van standpunt zodra het publiek tekenen

dat onze kijk op personalisering behalve

van ongeduld vertoont. Consequent bleef

door de onderzoeksbevindingen ook ge-

Pim Fortuyn ageren tegen de media en

kleurd wordt door het referentiepunt dat,

de gevestigde partijen die hem weg wil-

impliciet of expliciet, gekozen wordt om

den hebben, of hij nu het standpunt in-

van meer of minder personalisering te

nam dat geen islamiet er meer in kwam

spreken. Is het glas halfvol of halfleeg?

(februari 2002), of dat asielzoekers die al

Krijgen politici meer of minder aandacht

langer dan vijf jaar op een verblijfsver-

dan in het verleden, dan in andere lan-

gunning zaten te wachten allemaal een

den, dan hun partijen, dan hun landen, of

verblijfsvergunning moesten krijgen (eind

dan politiek-inhoudelijke issues (Adam &

april 2002). Geen charisma zonder para-

Maier, 2010; Garzia , 2011)? Verschi llende

noia. De vijand kan worden afgeschilderd

soorten onderzoek brengen hun eigen re-

als een monsterverbond van vijanden,

ferentiepunt met zich mee.

bijvoorbeeld van Joodse bankiers met

Ooggetuigen die impliciet de zittende

Joodse bolsjewisten, of van de linkse kerk

politici aan wie men intussen gewend ge-

met de fundamentalistische islam. De

raakt is als referentiepunt nemen, moeten

charismatische politicus gebruikt nieuwe

wel denken dat de personalisering toe-

audiovisuele media om afzonderlijke bur-

neemt zodra nieuw aantredende politici

gers rechtstreeks aan te spreken. De me-

zich op een verrassende manier in de kij-

dia gebruiken omgekeerd de voor spekta-

ker spelen. In bijna elke verkiezingscam-

kel zorgende charismatische politici om

pagne wordt daarom bezorgd gesproken

publiek te trekken, Kortom, media zorgen

over de toegenomen personalisering.

voor personalisering.

De

Deze tegenstrijdige denkbeelden over

~
V,

onderzoeksbevindingen

uit

het

overgrote deel van de onderzoeksartike-

personalisering maken begrijpelijk dat er

len met een vast referentiepunt wijzen er

in de afgelopen decennia veel empirisch

echter op dat er minder personalisering is

onderzoek verricht is naar personalise-

dan gedacht. De rode draad in dit essay is

ring, naar aanleiding waarvan intussen

dat er weliswaar minder personalisering is

ook a l weer boeken, overzichtsartikelen

dan gedacht, maar toch meer personali-

en

ver-

sering dan men geneigd is te denken uit-

schenen zijn (Van Aelst , Sheafer & Sta-

gaande van deze onderzoeksbevindingen.

nieuwe onderzoeksvoorstellen

nyer, 2012). De paragraafindeling van dit

In veel onderzoeksartikelen blijkt het re-

essay is gebaseerd op het door Van Aelst

ferentiepunt voor de mate waarin politici,

en Aarts in hun inleidende artikel gepre-

journalisten en burgers zich laten leiden

senteerde hoofdonderscheid of het perso-

door personalisering gevormd te worden

na lisering door politici, personalisering in

door de mate waarin zij zich laten leiden

de media, of personalisering bij kiezers

door nationale trots, door partijbeelden

V,

u.J

betreft. Andere facetten van personalise-

of door partijstandpunten. Daarbij wordt

z
u.J

ring uit hun inleiding keren terug in sub-

echter lang niet altijd voldoende rekening

paragrafen.

gehouden met de uitgekristalliseerde in-
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vloed va n ooit nieuw aangetreden politici

Dedecker), steeds vaker ' ik' in partijpoli-

op het beeld van hun land , van hun partij

tieke redevoeringe n, nauwelijks nog cam-

en va n partijstandpunten , kortom, met de

pag nemateri alen waa rin partijen naast, of

invloed van personalisering op het refe-

in plaa ts va n, hun lij sttrekker partijgeno-

rentiepunt voor personalisering.

ten laten fi gureren.
De in stituti onele mogelijkheden om
radi o, televisie en internet in te zetten in

1.

Personalisering door
politici

ve rki ezingsca mpagnes hebben ertoe geleid dat de partijleider een grotere vrijheid
gekregen heeft om met eige n adviseurs en
een eigen campagneteam op de voorgro nd

Politici moeten hun denkbee ld en ond er

te treden (Garzia, 2011 ; Poguntke & Webb,

de aa nd ac ht brenge n. Wie daarb ij nieuwe

2005; Webb, Poguntke & Kolodny, 20l 2).

media ge bruikt , ve rmeerd ert zijn invloed.

Ministers in coa li tieregeri nge n kunn en,

In 1517 bete kende h et aa ntimmeren doo r

geholpen doo r depart ementa le voo rli ch-

Lu the r va n stellinge n aa n een kerkd eur

tingsdiensten en persoo nlijke adviseurs,

nog gee n politieke omwe nteling, maar het

echter zelf de medi a opzoeken en daa r-

gebru ik va n de drukp ers om die stellingen

mee de pres identi a li se rin g doorbreken.

te verspreiden aan Duit se hoven wel (Jo-

Intern e ve rkiezinge n va n de partijleider

we tt & o'Donnell , 2012).

('primaries') bieden prominente partijge-

note n eve neens ka nse n om de presidentiali serin g te doorbreken.

Personalisering van enkelen
of velen? Presidentialisering of
individualisering?

1 .1

1 .2

Als ambtsdragers of als
privépersonen?

Of sprake is van preside nt ialiserin g (' gecentraliseerd e personali serin g', z ie inle i-

Ook in lande n waarin de pers de privacy

ding) ha ngt a f va n het politi eke stelsel

van politici respecteert , voeren pa rtij en

dat als referenti epunt wo rdt ge kozen. In

toch vaak een op de persoo n van de zit-

een dictatuur is de presidenti ali serin g het

tende premier geri chte campagne (bij -

groots t, e n in een twee pa rtij enstelsel weer

voorbeeld

ARP-Colijn ,

grote r da n in een meerp a rtij enstelsel met

PvdA-Drees,

evenredi ge

CDA-Balkenende).

ve rt egenwoordiging.

Israël

is he t voorbeeld van een land waarin de

CDU-Adena uer,

CDA-Lubbers,

PvdA-Kok,

Zoa ls in Am erika de echtge note va n de

evenredi ge ve rtegenwoordiging in de af-

president regelma ti g in de openbaarh eid

gelopen jaren tot ve rsplintering en indi-

treedt , zo geldt dat in België en Nederland

vid ua lisering geleid heeft (Balmas et al.

voo r de echtge note van de Koning. De me-

2014): steeds meer partij en die verno emd

dia acce pt eren echter dat de meeste politi-

zijn naar hun lijsttrekker (in Nederl and

ci hun pa rtn ers en fa milie in de luwte hou-

Lijst Pim Fortuyn , in Vlaanderen Lij st

den. Poli tici zo nder vas te partner, zoals de

m
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voormalige premier Di Rupo (2011-2014)

Onderzoek achteraf of mening
insiders?

1.3

en premier Rutte (2010-heden) worden
daarmee door de media niet voortdurend
lastiggevallen. Als het privéleven van po-

De direct betrokken campagnemedewer-

litici echter in strijd lijkt met hun politieke

kers en journalisten ervaren echter we l

uitspraken, worden journalisten minder

een sterke personalisering (Es mark, 2011).

terughoudend. Zo werd N-VA-partijleider

Direct betrokkenen ervaren tevens een

De Wever, die Waalse werklozen ooit lui-

grotere macht van de media ten opzichte

eriken had genoemd , in september 2007

van de politiek dan blijkt uit vergelijkend

geconfronteerd met het nieuws dat zijn

onderzoek achteraf (Van Aelst & Walgra-

oudere z us in Wallonië een werkloos-

ve, 2011; Van Dalen & Van Aelst, 2014).

heidsuitkering ontving. Politici die zelf

Als het referentiepunt wordt gelegd bij de

flirten

met hun zielenroerselen, zoals

ervaringen van politici , dan komt de con-

Abraham Ku yper of Pim Fortuyn, kunnen

clusie dat het met de personalisering wel

ergernis wekken (Koch, 2007). Politici die

meevalt op losse schroeven te staan. Het is

zich beroepen op de bescherming van

echter de vraag hoe vast dit referentiepunt

hun privacy - Wouter Bos die zich niet

is. Politici ervaren dan wel een sterke per-

door een roddelblad in de kinderwagen

sonalisering door collega-politici (Esmark,

wilde laten kijken, NOS-journaliste Maria

20ll), maar uit ander onderzoek blijkt dat

Henneman die berichten wilde tegenhou-

ze zeggen dat "having charisma" of "me-

den over haar vermeende verhouding met

dia savvy" voor hen persoonlijk nauwe-

premier Lubbers - vinden een gewillig oor

lij ks van belang is (Tsfati & Ariely, 2014).

bij de rechter. Maar de rechter kan niet

Politici die zelf vaak in het nieuws komen

verbieden dat politici die vermoeden daar-

blijken relatief tevreden te zijn over de

mee electoraal gewin te kunnen behalen

media (Elmelund-Pra?steka?r, Hopmann &

zelf inkijkjes in hun privéleven gaan ge-

N0rgaard , 2011).

ven. CDA-lijsttrekker Buma ging in een
reclamespotje, sprekend over het belang
van het gezin, thuis een leeg blijvende
tafel dekken. Dat spotje werd snel vergeten. PvdA-lijsttrekker Samsam voerde in

2.

Personalisering in de
media

een televisiespotje de zorg voor zijn ge-

~
V'l
V'l
u.J

z

u.J
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u.J

ëi:

handicapte dochtertje op, waardoor het

Uit longitudinale studies in tal van landen

groot nieuws werd dat hij nog geen jaar

komt naar voren dat politici in de afge lopen

later ging scheiden. "Familieman Samsam

decennia niet systematisch steeds meer

valt in eigen zwaard", kopte De Telegraaf

media-aandacht gekregen hebben ten kos-

(Kleijwegt & van Weezel, 2013, p. 208).

te van de aandacht voor partijen (Bittner,

Als de personalisering in het verleden als

2011; Kriesi, 2012; Takens et al., 2015, on-

referentiepunt wordt genomen, dan is a l

line first). Maar er zijn uitzonderingen. Op

met al toch niet evident dat van een onge-

de keper beschouwd blijkt uit sommige stu-

kend sterke personalisering sprake is.

dies een lichte trend naar een grotere perso-

ct:l
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nalisering, al zijn de jaarlijkse afwijkingen

wel als lijsttrekker van de PvdA en als

van de trend groter dan de trend (Balmas et

Minister van Financiën buitengewoon veel

al., 2014; Boumans, Boomgaarden & Vlie-

aandacht kreeg. Daaraan liggen charis-

genthart, 2013; Kleinnijenhuis, Oegema &

matische gaven ten grondslag die onder

Takens, 2009).

andere te maken hebben met ambitie en
doortastendheid, analytisch vermogen om
problemen te doorzien en oplossingen aan

2.1

Politieke instituties, mediainstituties of cultuur?

te dragen , en met retorische vaardigheden
om heldere verhalen te vertellen, vooral
over wat er speelt buiten het eigen poli-

Uit het hierboven genoemde onderzoek

tieke territorium (Sheafer, 2001).

komt een institutioneel verschil naar voren

De mate va n personalisering wordt

tussen de sterke personalisering in tweepar-

mede bepaald door institutionele factoren

tijenstelsels en de geringere personal isering

in het medialandschap (Cook, 1998). In de

in meerpartijenstelsels (zie ook Holtz-Ba-

regel maken poli tieke journalisten gebruik

cha, Langer & Merkle, 2014). In Engeland

van het geregelde nieuwsaanbod door

kreeg de Prime Minister steeds meer aan-

politici (openbare parlementaire verga-

dacht ten koste van de ministers, vooral

deringen, persconferenties, Nieuwspoort)

onder Thatcher, Major en Blair (zie ook

en politici van geregelde nieuwsvragen

Karvonen, 2010, p. 93), maar in Nederland

van de media (persverklaringen, praat-

geldt eerder het omgekeerde (Boumans et

programma's, actualiteitenrubrieken, in-

al., 2013) . Thatcher en Blair centraliseerden

terviews) . Maar vraag en aanbod ver-

de overheidsvoorlichting, waarbij het per-

schuiven door ICT-innovaties, door de

soneelsbestand en het beschikbare budget

toename van het aantal televisiezenders,

ve rveelvoudigd werden (Pfetsch, 2008), ter-

door dage lijkse praatprogramma 's op de

wij l in Nederland de afzonderlijke ministe-

televisie, door de opkomst van het veel

ries de baas bleven over hun eigen voorlich-

meer interactieve internet, en door de

ting. Verschillen in aandacht voor politici

komst van satell ietbeelden. We bespreken

binnen een en hetzelfde land komen voor

deze verschuivingen één voor één .

het grootste deel op het conto van hun in-

Door de grotere hoeveelheid publieke

stitutionele functie (Schoenbach, de Ridder

en commerciële televisiezenders met bijna

& Lauf, 2001). Alleen het jaar 2002, waarin

een 24/7-aanbod komt een groter aantal

Pim Fortuyn werd vermoord, vormt in Ne-

politieke partijen en een groter aantal po-

derland een uitzondering op de regel dat de

li tici aan bod (gedecentraliseerde persona-

minister-president altijd de meeste media-

lisering). Door de explosieve groei va n in-

aandacht krijgt (Kleinnijenhuis et al., 2009).

teressant beeldmateriaal en de verfijning

Politieke functies kunnen echter niet

va n montagetechnieken worden 'talking

verklaren waarom Pim Fortuyn als lijst-

heads' echter minder langdurig vertoond

trekker van Leefbaar Nederland veel meer

(minder personalisering). Het parlement

media-aandacht kreeg dan zijn opvolger

wordt dan gemakkelijk het decor voor een

Fred Teeven, of waarom Wouter Bos zo-

'sound bite' in plaats van de plaats voor

m
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debat. Het beginsel van hoor en weder-

~
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hoor wordt veranderd in het halen van

frame in het nieuws, waarbij getroffen bur-

een confrontainmentquote.

gers aan het woord komen (Boukes et al.,

Politici moeten zich wel voegen naar het

2014, online first). De opkomst van het is-

veranderende programmaformaat van me-

sue responsibility frame in de media maakt

dia. De praatprogramma's op de late avond

begrijpelijk waarom de personalisering niet

bieden een mooi voorbeeld. Het Nederland-

toeneemt als de aandacht voor issues als

se avondprogramma Pauw en Witteman,

referentiepunt wordt gekozen. Weliswaar

dat van 2006 tot 2014 uitgezonden werd,

hebben dagelijkse praatprogramma's met

draaide om confrontainment (Kleijwegt &

een issue responsibility frame geen staats-

van Weezel, 2013, hoofdstuk 28) . Om de

rechtelijke betekenis, maar ze hebben wel

doelstelling te halen om 17 procent markt-

de primeur, waardoor ze het gras voor de

aandeel te verkrijgen, moesten veel poli-

voeten van het parlement gedeeltelijk weg-

tieke onderwerpen worden opgenomen,

maaien. Dit verklaart misschien waarom

omdat de urgentie daarvan de kijkers 's

men in het politieke circuit en het media-

avonds laat zou vasthouden. In 2012 trok

circuit overwegend van mening is dat er

het programma gemiddeld 1,2 miljoen kij-

wel sprake is van personalisering (Esmark,

kers. Pauw en Witteman zagen het als hun

2011) en mediatisering (Van Aelst & Wal-

taak om steeds opnieuw de schuldvraag

grave, 2011; Van Dalen & Van Aelst, 2014).

te stellen: "'Pauw: 'Ik vind dat we er ook

De belangrijkste institutionele veran-

de taak hebben het chagrijn in de samen-

dering in het medialandschap van de afge-

leving te kanaliseren ... En dat doe je door

lopen decennia is het internet. Potentieel

vertegenwoordigers van de overheid uit te

draagt het internet bij aan personalisering

nodigen ... Bijvoorbeeld, je hebt een trein

en individualisering van de politiek, om-

die wel is besteld, maar die niet rijdt'. Wit-

dat elke politicus via het internet recht-

teman: 'Dan wil je die mevrouw die staats-

streeks kan communiceren met alle vol-

secretaris is en die erover gaat die avond

gers. Maar volgers zijn snel teleurgesteld

in de studio en dan moet ze maar eens

omdat de politicus, zelfs met assistenten

uitleggen hoe dat allemaal kan"' (Kleijwegt

die gemachtigd worden te reageren, on-

& van Weezel, 2013, pp. 187-188). In de li-

mogelijk kan ingaan op wat afzonderlijke

teratuur over framing staat een dergelijke

volgers te melden hebben (Utz, 2009).

inkadering te boek als het "(issue) respon-

Satellietbeelden staan aan het begin

sibility frame" (lyengar, 1994; Semetko &

van een andere belangrijke institutionele

Valkenburg, 2000). Daarin worden politici

verandering, waardoor bijvoorbeeld de bui-

niet ten tonele gevoerd om hun blauwe

tenlandse politiek gepersonaliseerd is. Bui-

ogen, maar als gedeprivatiseerde mevrou-

tenlandse regeringsleiders kunnen nu des-

wen en meneren die verantwoording moe-

gewenst bijna dagelijks in beeld gebracht

ten afleggen over hun standpunten of hun

worden. Vooral in het nieuws over landen

beleid ten aanzien van nieuwswaardige

die cultureel ver van het thuisland zijn ver-

issues. De impact van het issue responsi-

wijderd, krijgt de regeringsleider heel veel

bility frame in praatprogramma's kan nog

aandacht (Balmas & Sheafer, 2013) .

c:0
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2.2

Als ambtsdragers of als
privépersonen?

sieke aantrekkelijkheid komen toch alleen
in het nieuws als ze politiek van zich laten
sp reken .

Ook in Nederlandse televisiereportages uit
het begin van de jaren zestig over afzonderlijke politici ontbrak het niet aan ver3.

halen uit hun privéleven, en zelfs in het
afgelopen decennium hielden die verha-

Personalisering door
kiezers

len verband met hun politieke overtuiginge n, zoda t niet volgehouden kan worden

Bij personalisering door kiezers is de

dat sprake is van een privatiseringstrend

vraag aan de orde of kiezers een stem uit-

in het nieuws over politici (va n Santen,

brengen omwille van de persoon, of toch

2012, hoofdstuk 5). Uit een onderzoek in

omwille van de partij, of omwille va n de

Engeland, Frankrijk en Nede rland blijkt

issues en issuestandpunten van di e partij.

dat persoon lijke vragen nog steeds overwegend

politieke antwoorden

krijgen,

maar dat, voo ral in Engeland, wel vaker
dan voorheen pri va te vragen gesteld wor-

3.1

Omwille van de persoon of de
partij?

den (den Herder, 2013).
De interpretatieve stijl in de mediabe-

Op gro nd va n nationaal verkiezingsonder-

richtgeving behelst dat het optreden van

zoek in tal van landen is geconcludeerd

politieke ambtsdragers vaak wordt ve r-

dat in de afgelopen decennia geen syste-

klaard uit persoonskenmerken. De belang-

matische toename is opgetreden in het

rijke persoonskenmerken daarbij zi jn het

aanta l kiezers dat een partij kiest omwille

leiderschap en de leiderschapskwaliteiten

va n de persoon (Aarts, Blais & Schmitt,

van po litici (Garzia, 2011; Poguntke &

2011; Bittner, 20ll; Karvonen, 2010) . De

Webb, 2005; Webb et al., 2012). "Leader-

mate waarin partijkeuze verklaard kan

centred election campaigning and media

worden uit de waardering voor de lij st-

coverage have generally bath been increas-

trekker blijkt in de afge lopen decenni a ge-

ing" (Poguntke & Webb, 2005, p . 345).

ringer geworden te zijn (Aardal & Binder,

Apolitieke persoonskenmerken zoals
fysieke

aantrekkelijkheid

kunnen

ook

2011; Nadeau & Nevitte, 2011).

Van Holsteyn en Andeweg (2010) to-

gaan bepalen of politici nieuwswaardig

nen aan dat minder dan tien procent va n

zijn . Blijkens recent onderzoek helpt fy-

de kiezers op de lijsttrekker van de partij

sieke aantrekkelijkheid om vake r in het te-

waaraan de voorkeur wordt gegeven zo u

levisienieuws, maar niet om vaker in het

stemmen als deze lijsttrekker op de lijst

radio- of dagbladnieuws te komen (Tsfati,

va n een andere partij zou staan. In de poli-

Markowitz Elfassi & Waismel-Manor, 2010;

tieke werkelijkheid kan een lij sttrekker die

Waismel-Manor & Tsfati, 2011).

met verbaa l geweld afscheid neemt van de

:x,

C
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Het gaat om zwakke verbanden: jon-

oude partij veel mediapubliciteit verwer-

m
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m

geren en vrouwen die hoog scoren op fy-

ven , waardoor kieze rs hem of haar volgen.
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Filip Dewinter kon met Vlaams Belang suc-

2012). In de laatste weken voor verkie-

cesvol worden nadat het Hof van Cassatie

zingen neemt de hoeveelheid nieuws over

het Vlaams Blok op 9 november 2004 ver-

lijsttrekkers in vergelijking tot het nieuws

bood. Pim Fortuyn kon met de LPF suc-

over andere politici sterk toe, waardoor

cesvol worden nadat hij op 9 februari 2002

het nieuws over lijsttrekkers juist dan de

door Jan Nagel uit Leefbaar Nederland was

partijvoorkeur extra sterk gaat beïnvloe-

gezet. De positie van de charismatische lei-

den: een zogenaamd priming effect (Ta-

der wordt juist versterkt door de gratis pu-

kens et al. , 2015, online first).

bliciteit voor zijn of haar vijandbeeld.
In het hierboven genoemde cross-sectionele surveyonderzoek wordt de invloed
op de kiezer van het aan zien van de lijst-

3.2

Omwille van de persoon of de
partijstandpunten?

trekker vermoedelijk onderschat, omdat
verondersteld wordt dat het aanzien van

Een andere invalshoek is na te gaan of de

de partij een vast referentiepunt is. Webb

waardering voor een partij voortv loeit uit

en collega 's (2012) voeren aan dat het aan-

instemming met de partijstandpunten of

zien van de partij allerminst een vast ge-

uit waardering voor de lijsttrekker. Beide

geven vormt. Het optreden van de partij-

doen ertoe. Verwacht zou kunnen worden

leider in eerdere weken, maanden of jaren

dat de waarde rin g voor de lijsttrekker in

is mede van invloed op het aanzien van

verhouding tot het belang van de instem-

de partij. De meest aannemelijke verkla-

ming met partijstandpunten vooral sterk

ring waarom zoveel meer kiezers instem-

zou zijn bij lijsttrekkers die charismatisch

den met de Labour Party na het aantreden

genoemd werden, zoals Pim Fortuyn in

van Tony Blair is toch dat Blair de Labour

2002, wiens LPF vanuit het niets met 26

Party een ander aanzien gaf (Webb et al.,

zetels in de Tweede Kamer kwam. Dat

2012, p. 85). Uit panelsurveyonderzoek bij

blijkt echter niet het geval te zijn (van der

de Nederlandse verkiezingen van 2002 en

Brug & Mughan, 2007). Of iemand in 2002

2006 blijkt inderdaad dat de partijvoor-

stemde op de LPF kan voor een deel zelfs

keur sterker samenhangt met het aanzien

al worden verklaard uit diens onvrede en

van de partij dan met het aanzien van de

politieke voorkeuren uit 1998 (Bélanger &

lijsttrekker, maar ook dat het aanzien van

Aarts, 2006).

de lijsttrekker van twee weken eerder een

Ook in dit onderzoek wordt de invloed

grotere invloed heeft op het huidige aan-

van de persoon van de lij sttrekker ver-

zien van de partij dan omgekeerd (Vlie-

moedelijk onderschat, omdat instemming

genthart et al., 2009). Het belang van de

met de partijstandpunten al evenmin een

lijsttrekker blijkt ook uit onderzoek waar-

vast referentiepunt oplevert. De charis-

in aangetoond wordt dat de partijvoorkeur

matische gaven van Pim Fortuyn om me-

beter verklaard kan worden uit het samen-

dia-aandacht te genereren voor zijn om-

uJ

vallen van de waardering voor partij en

streden standpunten over immigranten,

z
uJ

lijsttrekker dan uit een of andere gewogen

asielzoekers en tal van andere kwesties

uJ

optelsom van beide (Wagner & WeGels,

vormen de meest aannemelijke verklaring

~
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waarom zoveel kiezers in 2002 in stemd en
met de partijstandpunten va n de LPF en
waarom ontevreden kiezers die in 1998
niet op een partij met vergelijkbare denkbeelden stemden wel op de LPF stemden
in 2002 . Het helpt een partij als de lijsttrekker met sound bites partij standpunten
uitdraagt in het telev isienieuws (Oegema
& Kleinnijenhuis, 2000). De populariteit

van de partijleider die de partijstandpunten uitdraagt is belangrijk voor het antwoord op de vraag of die sta ndpunten
ook worden overgenomen (Kleinnijenhuis
et al. 2001; Wu & Coleman, 2014).

3.3 Onder de indruk van politici

als politieke ambtsdragers of als
privépersonen?
Mensen kunnen in een oogwenk va naf
een foto beoordelen of iemand betrouwbaar is (Willis & Todorov, 2006). Toch
vormen voor kiezers eerdere, laat staa n
eerste, indrukken va n lijsttrekkers als pri vépersonen allerminst een onwrikbaar
referentiepunt. Het vertrouwen in po litici
blijkt sterk afhankelijk van het momentu m, va n het succes dat ze met hun partij in het nieuws toegeschreven krij gen.
Grote partij en die door toedoen van een
nieuwe lij sttrekker na eerdere tegenslagen
wonderbaarlijk herleefden - bij voorbeeld
het CDA met Balkenende in 2002 en de
PvdA met Bos in 2003 en met Samsam in
2012 - blijken met dezelfde lijsttrekker in
volgen de verkiezingen hard onderuit te
kunnen gaan. Het CDA za kte ver terug in
2010. De PvdA verloor met Bos al in 2006.
Kiezers drukken hun vertrouwen in
lij stt rekke rs vaa k pa s na verloop uit in

hun partij voorkeur: een zogenaa md sleeper effect. Ee n voorbeeld. Enkele maanden
voor de verkiezingen va n 2002 werden
PvdA-lijsttrekker Melkert en VVD-leider
Dijkstal door toedoen va n ee n stortgolf
aa n negatief nieuws in het voorafgaande
kwartaal minder vertrouwd dan CDA-lijsttrekker Balkenende. Dat negatieve oordeel
had blijken s panelsurveyonderzoek in de
daa rop volgende weken geen invloed op
hun stem: ze bleven zeggen op de PvdA,
respectievelijk VVD te zullen gaa n stemmen. Maar bij de verkiezingen, vlak na
de moord op Fortuyn, verlieten juist de
kiezers di e enkele maand en eerder al een
negatieve indruk va n Melker! en Dijkstal
hadden alsnog de PvdA en de VVD. Het
CDA kon de grote winnaar va n de verkiezingen worden (Kleinnijenhuis, Van Hoof
& Oegema, 2006).

4.

Discussie

Als tweepartij enstelsels als referentiepunt
worden genomen, is de personalisering
door politici in België en Nederland gering. Van een eend uidige, algehele trend
na ar sterkere perso nalisering door politici
is geen sp rake, al kunnen voorbeelden gegeven worden va n politi ci die de politiek
sterker personaliseren dan institutioneel
gezien noodzakelijk is. De betrokken politici ervaren echter een sterke personalisering.
De perso nali sering in de media is evenmin duid elijk groter gewo rden, al worden
er meer vragen gesteld over privéaangelegenh eden . Praatprogramma 's hanteren
vaak een issue responsibility frame, waar-
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De internationalisering van
het bama-onderwijs
Peter Bursens, René Torenvlied en Isabelle De Coninck

Inleiding

of handboeken aan te bieden, of niet-

Steven Van Hecke (KLJ Leuven)

Nederlandstalige collega's te ontslaan van

Over de internationalisering van het politi-

hebben de onderwijsinstellingen en de de-

cologisch onderzoek kunnen we kort zijn:

partementen of onderzoeksgroepen die de

dit is een feit. Maar hoe zit het met de inter-

facto de onderwijsprogramma's aanbieden?

nationalisering van het politicologisch on-

Deze en andere vragen over de inter-

bestuurstaken)?

Hoeveel

van

het

vrij heidsgraden

derwijs, toch wat de bachelor en de master

nationalisering

(bama) betreft? Welke evoluti e heeft zich in

bama-onderwijs leggen we voor aan drie

politicologisch

de voorbije jaren voorgedaan? Van Neder-

collega's met ervaring op het terrein. Afge-

tand is geweten dat het Engels in alle disci-

zien van de klassieke evenwichten die we

plines aan een steile opgang bezig is . Maar

in deze rubriek trachten te bewaren (uni-

dat heeft in de eerste plaats te maken met de

versiteit, geografie en gender), situeren de

onderwijstaal, wat niet volledig hetzelfde is

reflect ies van de verschillende gastauteurs

als internationalisering. Hoe zit het intussen

zich op een verschi llend analyseniveau.

in Vlaanderen? Houdt het Nederlands daar

Peter Bursens bijt de spits af. Hij geeft van-

stand of zoekt men soelaas in meer crea-

uit een macrostandpunt een schets van de

lieve oplossingen? Principieel lijkt iedereen

huidige situatie in Vlaanderen. Zijn analyse

voorstander van internationalisering. En

is gevoed door zijn jarenlange ervaring als

dan volgt bijna automatisch een frase met

docent maar ook als 'onderwijsbestuurder'.

'uitdaging', 'onderwijs van de toekomst' en

Momenteel is hij namelijk voorzitter van de

'arbeidsmarkt'. Vraag is wat de ongewilde

Onderwijscommissie van de Faculteit Poli-

neveneffecten zijn en hoe mogelijke proble-

tieke en Sociale Wetenschappen en leidt

men kunnen worden aangepakt. Wie past

hij een adviesgroep inzake internationali-

zich bijvoorbeeld aan: de buitenlandse stu-

sering voor de vice-rector van de Univer-

denten en docenten (door bijvoorbeeld stu- siteit Antwerpen. Hij doceert in het Engels
denten verplicht een cursus lokale politiek

aan bachelor- en masterstudenten en legde

te laten volgen of van docenten te verwach-

naar verluidt met succes de taaltest af. René

ten dat ze na een overgangsperiode kunnen

Toren vlied zorgt voor het Nederlandse per-

doceren in het Nederlands) of de onthaalin-

spectief. Hij focust op de bestuurskundige

stelling (door bijvoorbeeld de onderwijstaal

opleidingen aan de Universiteit Twente

te veranderen, alleen Engelstalige literatuur

(mesoni veau). Hij is thans opleidingsdi-
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recteur van de Engelstalige bacheloroplei-

bereidt studenten voor op het beroeps-

ding 'European Public Administration' en

leven. Internationalisering moet daarom

de Engelstalige masteropleidingen 'Public

inherent deel uitmaken van opleidingen

Administration'

'European Studies'.

in het hoger onderwijs. Politieke weten-

Daarnaast is hij programmaleider van de

en

schappen is hierop geen uitzondering.

Nederlandstalige professionele masterop-

Integendeel, alumni komen terecht in

leiding 'Master of Public Management'. Hij

maatschappelijke sectoren die uit zich-

schrijft zijn bijdrage op persoonlijke titel.

zelf internationaal zijn of waarop inter-

Tot slot kiest Isabelle De Coninck voor het

nationalisering zonder uitzondering een

microperspectief. Zij belicht hoe zij inter-

impact heeft. Internationalisering is de

nationalisering aan den lijve heeft onder-

evidentie zelve. Helaas, tussen droom en

vonden. Ze is daarvoor perfect geplaatst,

daad staan wetten in de weg en prakti-

aangezien ze al s studente zowel in Ne-

sche bezwaren ... en een Res Publica Sym-

derland als in Vlaanderen politicologisch

posium. In wat volgt vertrek ik van de

onderwijs heeft gevolgd: respectievelijk de

idee om internationale en interculturele

Engelstalige bacheloropleiding 'European

competenties centraal te stellen in poli-

Studies' aan de Universiteit Maastricht en

tieke wetenschappen en curricula en deze

de Nederlandstalige masteropleiding 'Ver-

competenties als hefboom te gebruiken

gelijkende en Internationale Politiek' aan

om meer te internationaliseren. Ik neem

de KU Leuven. Vier universiteiten, twee

Vlaanderen als case, bespreek de Vlaamse

docenten / opleidings verantwoordelijken

wettelijke en praktische obstakels, sug-

en een studente: ziehier de ingrediënten

gereer een aantal opties om maximaal te

voor een kritische stand van zaken, enkele

internationaliseren en het Vlaamse beleid

opvallende standpunten inbegrepen, van

aan te passen.

de internationalisering van het politicolo-

Internationaliseren is geen doel op

gisch en bestuurskundig bama-onderwijs

zich. Het is een middel om studenten ge-

in Nederland en Vlaanderen.

nerieke en professionele competenties bij
te brengen . Het gaat om kwalificaties die
afgestudeerde politicologen nodig heb-

Internationaliseren in
Vlaanderen:
tussen droom en daad
staan wetten in de weg en
praktische bezwaren
~
V,

ben in verschillende, snel evoluerende
en flexibele contexten waarin interacties
plaatsvinden met mensen uit andere landen en culturen. Voorbeelden van generieke competenties zijn intercultureel communiceren, vreemdetalenkennis, kennis

Peter Bursens (Uni versiteit Antwerpen )

van het eigen referentiekader, intercultu-

Om met een boutade te beginnen: de sa-

geest, actief burgerschap ... Internationale

reel bewustzijn, creativiteit en een open

V,

u.J

z
u.J
~

u.J

men leving, en met name het professionele

vakspecifieke competenties houden in dat

veld, internationaliseert met rasse schre-

de opleiding wordt geïnternationaliseerd

den. Het (academisch) hoger onderwijs

door het opnemen van een internationale
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di mens ie: het vakgebied in een internationa le co ntext plaatsen, een vergelijkend
perspectief aa ngeven, weten hoe de vakdiscipline in het buitenland wo rdt ingevu ld .. . Door dergelijke interna tionale en
intercu lturele kerncompetenti es te formu leren, verplich ten opleidingen zichzelf ertoe om internat ionali sering in de praktijk
te brengen, om concrete werk- en eva lu atievormen te bedenken en te implementeren . Interne kwaliteitszo rgsystemen en
externe accred itaties zien er dan op toe
of studenten de beoogde competen ti es
verwerven. Vervolgens presenteert zich
een heel gamma van mogelijkheden, van
fysieke tot virtuele mobiliteit voor zowel
stud en ten als docenten , en ontelbare mogelij kheden en mengvormen. Tussen de
objectieven en implementatie nestelen
zich echter ook heel wat wettelijke en
praktische obs takels.
Met fysieke mobiliteit kunnen de beoogde co mpetenties heel duidelijk bereikt
worden. Via exchange mobility (vo lwaardige en langd urige uitwisselingen zoa ls
Erasmus), networked mobility (kortere
mobiliteitsvensters in het curriculum) of
embedded mobility (verb lij ven in het kader van gemeenschappelijke op leidingen
zoa ls Erasmus Mundus joint masters) verplaatsen stud enten zich per defin itie naar
and ere land en. Ze kom en er in co ntact
met buiten landse docenten en st ude nten,
leren hoe andere cu lturen omgaa n met de
discipline en ontd ekken de lokale arbeid smarkt. Niet om het even welke vorm van
uit wisse ling kan echter het bereiken van
de competenties garanderen; dat lukt alleen met kwaliteitsvolle partners. Om die
kwa liteit te waarborgen , is het noodzakelijk om uitwisselingen op te zett en met

sterke partneruniversiteiten. Deze potentiele partners eisen uiteraard een vorm van
wederkerigheid voor hun eigen studenten,
met name wat betreft het Vlaamse aanbod
aa n anderstali ge op leidingso nderdelen en
de compat ibiliteit van de programma's.
Het Vlaamse wettelijke kader maakt
dat evenwel niet gemakkelijk. Uitwisselingsstudenten komen slechts voor korte
tijd naar Vlaanderen en willen vaak maar
beperkt investeren in het leren van het
Nederlands. Ze stell en zich meestal tevreden met een niveau dat hen integratie in het sociale leven toelaa t, maar dat
onvoldoende is om lessen te vo lgen en
examens af te leggen. Dat kan betreurd
worden, maar het beantwoordt wel aan de
realiteit . Het oorspro nkelijke romantische
idee dat uitwisselingss tud en ten zich zouden onderdompelen in de taal en de cultuur van een ander land is overigens door
de Europese Comm iss ie zelf verlaten, nu
Erasmus+ ook (en voora l) taalcursussen
subsidieert om de in structi etaal te leren,
en die is vaak niet de taal van de regio .
Dit betekent dat Vlaamse in stellingen een
vo ldoende anderstalig (lees: Engelsta li g)
aa nbod moeten hebben om sterke partners te overtuigen hun studenten naar
Vlaanderen te sturen (en omgekeerd ,
om Vlaamse studenten te ont va ngen en
voor hen mobiliteit mogelijk te maken).
Het Vlaamse decreet betreffende het Hoger Onderwij s stelt evenwel uitdrukkelijk
dat het Nederlands de onderwij staal is en
dat slechts bij uitzondering in een andere
taal mag gedoceerd worden, namelijk indien "de meerwaarde voor stud enten en
werkveld van uit de functiona liteit van de
op leid ing" kan worden aangetoond. Dat
va lt uiteraard te motiveren voor politieke
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wetenschappen, maar vervolgens botsen

heid is het uitsturen van studenten of het

de Vlaamse opleidingen op de expliciete

laten volgen van een internationale stage

bepaling dat in bacheloropleidingen maxi-

binnen het bestek van één academiejaar

maal 18 procent en in masteropleidingen

erg moeilijk in overeenstemming te bren-

maximaal 50 procent in een andere taal

gen met het kwaliteitsvol behalen van de

dan het Nederlands mag gedoceerd wor-

vooropgestelde competenties. De Vlaamse

den. Indien studenten tijdens hun oplei-

regering zal op deze kritiek antwoorden

ding meer studiepunten opnemen in een

dat ze een actieplan (Brains on the Move)

andere taal, wordt de opleiding als an-

heeft ontwikkeld om mobiliteit te promo-

derstalig beschouwd en moet er (in Vlaan-

ten en dit zelfs financieel met beurzen wi l

een Nederlandstalig equivalent

ondersteunen. Indien de achterliggende

bestaan. De opname van de studiepunten

randvoorwaarden niet tegelijk aangepakt

wordt door (de taalpolitie van) de Vlaam-

worden, blijft een kwaliteitsvolle invul-

se overheid in de gaten gehouden. Instel-

ling van de mobiliteit echter moeilijk te

lingen hoeden zich ervoor om de grens te

bereiken. Misschien moet aan talentvolle

overschrijden, waardoor de internationale

studenten, ook in politieke wetenschap-

deren)

~

V,
V,
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aantrekkelijkheid van de opleidingen be-

pen, maar de raad gegeven worden om

perkt is en het aantrekken van sterke part-

hun hersenen permanent naar het bui-

ners bemoeilijkt wordt. Uiteraard hebben

tenland te verhuizen. Al is dat dan weer

grote instellingen hier minder problemen

een moeilijke boodschap voor de honk-

mee, omdat zij inkomende studenten een

vaste Vlaamse student. Dan toch maar

groter aantal Engelstalige vakken kunnen

beurzen of desnoods (door de overheid

aanbieden, vaak uit aanpalende discipli-

georganiseerde!) leningen om studenten

nes of opleidingen.

die belangrijke buitenlandse ervaring te

Ook het vormen van consortia met

laten opdoen. Het lijkt daarbij cruciaal om

een beperkt aantal preferentiële partners,

te focussen op die groepen van studen-

bijvoorbeeld in functie van modulaire sa-

ten voor wie de financiële voorwaarden

menwerking of gemeenschappelijke mas-

de reden zijn om thuis te blijven, zeker

teropleidingen, is niet evident. Naast het

nu studeren ook in Vlaanderen behoorlijk

bureaucratische afschrikkingseffect

duurder wordt.

im-

pliceert samenwerking immers een hoge

Omdat mobiliteit niet altijd evident is,

graad van convergentie in studieduur. De

zoeken opleidingen naar andere instru-

herhaaldelijke weigering van de Vlaamse

menten om de internationale en intercul-

regering om de vraag naar studieduur-

turele competenties waar te maken. Soms

verlenging in de sociale wetenschappen

gaat het om kortere periodes van mobili-

te honoreren zet hier een rem op de in-

teit zoals zomerscholen of internationale

ternationalisering. Het is erg moeilijk om

groepsreizen waaraan onder welbepaalde

masters van 60 ECTS structureel te inte-

voorwaarden credits kunnen worden toe-

greren met masters van 120 ECTS, wat

gekend. Daarnaast wordt het gebrek aan

z
u.J

in veel Europese landen de norm is. Los

fysieke mobiliteit gecompenseerd door het

u.J

van de moeizaam te bereiken wederkerig-

buitenland naar Vlaanderen te halen. Vaak
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wordt hierop het label internationalisation

ofwel al machtig z ijn ofwel zodanig ex-

at home gekleefd. Het gaat om allerlei ini-

cellent zijn dat zij binnen enkele jaren in

tiatieven waardoor studenten die niet fy-

het Nederlands kunnen doceren. Gezien

siek mobiel (kunnen of willen) zijn toch in

de beperkte mogelijkheid om Engelstalige

staat worden gesteld de beoogde internati-

vakken te organiseren (cf. supra), kunnen

onale en interculturele competenties op te

opleidingen er uiteraard voor kiezen om

doen. In minimale vorm vindt dit plaats

anderstalige collega's vooral in gespecia-

door inkomende studenten te laten samen-

liseerde dunbevolkte mastervakken in te

leren en samenwerken met Vlaamse stu-

zetten (maar dat betekent dan wel dat de

denten, d.w.z. door uitwisselingstudenten

inheemse docenten de grote groepen in de

op te nemen in (Engelstalige) opleidings-

bachelorop leidingen moeten bedienen ... ).

onderdelen. Hier worden opleidingen ge-

Aan de aanbodzijde moet nog de mo-

confronteerd met de kwaliteit en de talen-

gelijkheid worden vermeld dat Vlaamse

kennis van de inkomende studenten. De

professoren in het Engels doceren. Hoewel

taalbepalingen in de wetgeving bemoeilij-

kwaliteitsbewaking ook hier belangrijk is

ken het samenwerken met sterke partners

(het is contraproductief om in ondermaats

en dus met sterke studenten. Hierdoor is

Engels te doceren aan inkomende studen-

het kennisniveau en de beheersing van

ten met een ondermaatse kennis van het

vreemde talen bij de inkomende studenten

Engels), lijkt de balans tussen controle

te vaak minder dan dat van hun Vlaamse

en autonomie grondig zoekgeraakt. In de

collega's (al is het erg on-Vlaams om dit

huidige vorm - de fameuze Engelse taal-

te beweren). Het bijeenbrengen van stu -

test voor universiteitsdocenten - wordt

denten uit verschillende landen mag dan

de regelgeving ofwel sans gêne genegeerd

wel de interculturele competenties aan-

(door één instell ing) ofwel creatief om-

scherpen, de kwaliteit van het onderwijs

zeild waar nodig (door alle andere instel-

bewaken wordt zo een moeilijke opdracht.

lingen). Was het een Europese richtlijn

Een alternatief is om niet de studen-

geweest, dan had oppercommissaris Frans

ten maar de docenten naar Vlaanderen

Timmermans die al met veel genoegen

te halen. Voor korte periodes is er de

geschrapt. Het is dan ook absurd en geld

uitstekende - maar onderbenutte - Eras-

verspillend om collega's die diploma's be-

mus

haalden in Engelstalige opleidingen (zij

docentenmobiliteit.

Daarbovenop

investeren instellingen in het uitnodigen

het niet aan Engelstalige instell ingen) en

van gastdocenten (die overigens, laat het

die meer dan tien jaar in het Engels in

ons toegeven, vaak in de eerste plaats

Engelstalige landen hebben gedoceerd,

gekozen worden om hun onderzoeks-

te onderwerpen aan een (jawel) Engelse

relevantie). Het ultieme middel in deze

taaltest.
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context is uiteraard het aanwerven van

Laat ik ten slotte even terugkeren naar

buiten landse docenten. Vlaanderen zet

het uitgangspunt. Internationaliseren is

in op het aantrekken van de meest excel-

een evidentie in het hoger onderwijs, bij

lente wetenschappers maar hoopt daarbij

uitstek in een discipline als po litieke we-

klaarblijkelijk dat deze het Nederlands

tenschappen. Nederlandse en Vlaamse
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politicologe n kom en zonder uit zondering

ma ken va n het belang va n het Nederla nds

terecht in jobs met een intern ationale

a ls wetenschaps- en onderw ij staa l. Wat ik

component en worden a ls academi sch ge-

overi ge ns ten voll e onderschrijf m et een

vormde mensen geacht een open en tole-

bij d rage over intern ati ona li sering aan een

ra nte geest te hebben ten aa nzien va n de

Nederla nds ta lig

buitenwereld . Zij verdi enen dus een geïn-

schrift. '.. because inbetween dream and

wetenscha ppelijk

tijd -

tern ationali seerd e opleiding van hoog nivea u. Door internationa le en intercultu re-

act there are hindering laws and practical
issues, .. . ' zou W ill em Elssc hot mild cy-

le competenti es als bindend na te streve n

nisch besluiten .

doe lstellingen op te nemen, verplicht en
op leid ingen zichzelf ertoe om ook in internati onalisering de hoogste kwaliteit na te

onderw ij s valt overi gens toe te juichen.

Internationalisering bij de
opleidingen bestuurskunde
in Twente

Hel aas is de weg naa r de uitmuntendheid

René Tore nvli ed (Uni versiteit Twen te)

streve n . Dat de Vlaa m se overh eid een dergelij ke excellenti e nas treeft in het hoge r

dus bezaaid met wetten en praktische be-
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zwaren . Laat bovenstaande argum enten

In deze bijdrage zal ik de ro l va n internati-

daarom een oproep z ijn om het paro chia-

onalisering in het onderw ij s in de Vlaa ms-

lisme en het irriterende streven naa r con-

Nederlandse politieke wetenschappen en

trole in te ruil en voor een kosmopolitische

bestuurskund e bespreken va nuit het per-

houding en een cultuur van vert ro uwen

specti ef van de opleidinge n aa n de Uni ve r-

in de hogeronderwij sinstellingen . Oplei-

siteit Twente, waa r internati o nalisering in

dingsverant woordelijken weten heus wel

bela ngrijke m ate is doorgevoerd. Ze heeft

de balans te vinden tu ssen de to ega nke-

een natuurlijke start , vanuit de (padafhan-

lijkheid van de progra mm a 's en de nood-

kelijke) situatie waa rin de opleidingen zich

za kelijke intern ationale openheid en zijn

thans bevinden. Daarom start ik met een

zelf wel in staa t om aan ernsti ge kwa li -

korte ac htergrond schets, waa rin een groei-

teits bewaking te do en . Dit is gee n pleidooi

proces naa r internat ionalisering aa nwijs-

o m a lleen nog Engelstalige bac heloroplei-

baar is. Vervolgens za l ik ingaan op enkele

dinge n in de politi eke wetenscha ppen aa n

belangrijke aspecten, afweginge n en erva-

te bi eden, no ch om niet langer respect te

ringen bij de internati o na lisering va n het

vrage n voor het Nederlands aa n studenten

bestuursk und eo nderw ij s in Twente.

of docenten die het Vlaa mse hoger onderwij s voor korte of la nge tijd komen verrijken. Beschouw het veeleer als een oproep

Een korte achtergrondschets

tot eni g prag matisme va nuit een bezorgd-

L,jJ
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heid voo r de menselijke en professionele

0

vaardi gheden di e stud enten politi eke we-

ve rsit eit Twe nte is de ouds te bestuurskun -

z

tensch ap pen in Vlaand eren verdienen mee

deo pleiding va n Nederla nd , opgericht in
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te krij gen . Het zal h en des te meer bew ust

1976 . De Nederl andstalige opleidingen die
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op het va kgebied van de bestuurskunde
worden aangeboden aan de Uni versiteit
Twente hebben van oudsher een sterke reputatie op het gebied van ontwerpgerichtheid (ooit het 'Twentse profiel' genoemd)
en een nadruk op analytische vaa rdigheden en gedegen methoden en technieken
van sociaa lwetenschappel ijk onderzoek.
Twentse bestuurskundigen hebben de reputatie ana lytisch sterk te zijn, met een iets
sterkere voeding uit de moederd isciplines
va n de maatschappijwetenschappen (politi cologie, sociologie, eco nomie en rech t)
dan and ere bestuurskundeopleidingen.
Binnen de Nederl andstalige bac heloropleiding bestuurskunde in Twente hebben verschillende va ri anten en afstudeerrichtingen de afgelopen decennia het licht
gezien, zoa ls een technische variant of
een variant op het gebied va n gezondheidswetenschappen. Het meest in het
oog springend is de Engelstalige bacheloropleid ing 'European Studies', die in 2005
geïntegreerd werd aangeboden. De opleiding European Studies voo rzag in een
groeiende behoefte en popul aritei t, voora l
in het Du itse voed ingsgebied , om ee n studie te volgen met een focus op Europa.
Het Engelsta lige karakter en curri cu lum
va n de bac helorop leiding European Stud ies vloeiden direct voo rt uit de behoefte
om Duitse studenten een internationale,
op Europa geri chte opleiding aa n te bieden , die zij samen met Nederlandse stu denten en studenten van and ere nationaliteiten (denk aan Oost-Europa) konden
vo lgen.
Het academ iej aa r 2013-2014 is een jaar
van majeure veranderingen in de opleidingen Bestuurskunde in Twente. De Nederl andstali ge opleiding Bestuurskunde is

sa mengevoegd met de Engelstalige opleiding European Studies tot één Engelstalige bacheloropl eid ing 'European Publi c
Administration' (kort weg: EPA). Daarnaa st is het 'Twents Onderw ij s Model'
(TOM ) ingevoerd, waarin projectgericht
onderwijs in 15 EC-modules centraa l staat
en vakinh oudelijke ken ni s wordt geïntegreerd en acti ef toegepast.
Het bovenstaande biedt een kort overzicht van de processen van onderop bij enkele specifieke opleidingen. Wetenschappelijk en maatschap pelijk vindt er ook een
onmiskenbare trend plaats in de richting
va n internation alisering. Naast de toenemende internationale dimensie van lokale,
regionale en nationa le maatschappelij ke
vraagstukken is er een gelijke trend waarneembaar in de onderzoeksvelden van
politicologie en bestuurskunde. Met het
toenemende bel ang va n publicatie in internationale (dus: Engelstalige) wetenschappelijk tijdschriften is een bijna dramatische
neergang te bespeuren in het beschikbare,
moderne kennisfo nds in de Nederlandse
taal. Het is niet anders: gegeven de huidige incentives loont het niet meer om een
wetenschappelijke carrière te bouwen op
(louter) Nederla nd stal ige publica ti es hoe goed de kwaliteit ook moge zijn.
Kortom, de aa ngeboden leerstof, uit
boeken en artikelen, za l veelal Engelstalig
zijn. Dan is de stap snel gemaakt naar het
Engels als voertaa l voor het onderwijs. De
belangrijkste concepten moeten immers
in het Nederland s worden vertaald, stu denten moeten deze co ncepten met elkaar
verbinden en wat is dan gemakkelijker dan
gewoo n de Engelstalige co ncepten op de
powerpointpresentatie te zetten (of in het
co llege te benoemen). Verd ere professio-
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nalisering van docenten in hun taa lbeheer-

sofie van de opleiding sluit aan bij de toe-

sing is eigen lijk nog maar ee n kleine stap,

nemende verbondenheid van de lokale/

die voor de meesten niet onoverkomelijk is.

national e niveaus met de Europese/ inter-

Ook de vraagzijde is sterk in ontwikkeling.

national e niveaus waarop politieke en be-

Studenten hebben grote inte resse in onder-

stuurlijke processe n z ich afspelen.

wijs in het buitenland; de wereld is echt

Met een dergelijke filosofie wordt de

kleiner geworden e n de Europese stimule-

internationale oriëntatie van de oorspron-

ringsprogramma's hebben aantoonbaar de

kelijke bacheloropleiding Bestuurkunde

stud en ten- en docentenmobiliteit vergroot.

versterkt, zowel wat betreft het curricu-

In de toekomst zull en drempels op deze

lum als de voe rt aa l. Anderzijds wordt

mobiliteit, bijvoorbeeld met Azië, waar-

tegelijkertijd

schijnlijk veel minder worden. Worden niet

de oorspronkelijke opleiding European

alleen luchtvaartmaatschappijen , maar ook

Studies versterkt, wat betreft de compo-

de gamma-oriëntatie van

wij als uni vers itaire instellingen, beter van

nent methoden van onderzoek en statis-

deze ontwikkelingen? Hieronde r laat ik e n-

tiek en de a na lytische oriëntatie vanuit

kele overwegingen de revue passeren.

het sociaalwetenschappelijke domein van
de bestu urskunde. Deze integra ti e van de
opleidingen en de internationaliseringslag

Versterking identiteit en profiel

hebben zodoend e de identiteit van de opleiding versterkt: de spec iali sa tie ' Public

De verandering va n de bacheloropleiding

Administration" in EPA heeft een unieke,

bes tuurskunde naar een Engelstalige op-

internationaal georiënteerde positie ten

leiding e n samenvoeging van de opleidin-

opzichte van de veelal nationaal georiën-

gen Bestuurskunde en European Studies

teerde bestuurskundeo pl eidingen in Ne-

heeft het profiel van de opleidingen ver-

derland, Vlaanderen en Europa. Daarnaast

sterkt. Het ve ld va n de bestuurskunde be-

heeft de specialisatie 'European Studies·

studeert hoe politiek-administratieve sys-

in EPA een uni e ke, gammageoriënteerde

te men - samen met allerlei (netwerken

positie in het ve ld van voornamelijk alfa-

van) organisaties in de (semi)publieke

georiënteerde opleidingen European Stu-

secto r

dies in Nederland , Vlaanderen en Europa.

-

maatschappelijke problemen

proberen te ve rminderen. Maatschappelijke problemen blijken hun oorzaken te
vinden op allerlei, complex sa me nhan gende niveau s : van lokale gemeenschap-

Flexibiliteit naar diverse
voedingsgebieden

pen, van nationale staten, van Europa en
2

andere internationale verbanden en op

De Universiteit Twente ligt op e nkele kilo-

0

we reld sc haal. Het domein va n European

meters van de Duitse grens, met aanslui-

2
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Studies vorm t de cruciale schakel tussen

ting op het international e treinverkeer via

deze niveaus en is daarm ee he t belang-

Gronau en Oldenzaa l. He t voed ingsgebied

zu.J

rijkst e domein in de opleiding waarmee

va n de opleidingen ligt daarmee niet al-
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alle nivea us worden verbonden. Deze filo-

leen in Nederland, maar ook in Duitsland
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(ve rgelijkbaa r m et de collega's in Maas-

zen. Wat blijft er nog over van de 'Neder-

trich t) . Intern at ionali seri ng betekent in

la ndse politicologie' en de ' Nede rl a nd se

Twente ook regionalisering. Onze Duitse

bes tuurskund e'? Kunnen we, zo nd er a l te

studenten zi jn formeel wel internationaa l,

zwaa rmoed ig te wo rd en, de verdere his-

maar behoren tot het regionale voedin gs-

tori sch e ontwikkeling va n deze vakgeb ie-

geb ied van de opleidingen. Dan kan je er-

den zomaa r stop ze tt en? De vraag stellen

voor kieze n om de opleiding in het Neder-

(in deze vorm), is deze natuurlijk reeds

land s aan te bieden en stud enten te vrage n

bea ntwoord en . Hi erboven heb ik al be-

het Nederlands machtig te word en (dit ge-

toogd dat de Nederlandse politicologie en

beurt soms), maar een overgang naar het

bestuurskunde z ich sterk internationaal

Engels ligt veel meer voor de hand.

h ebben georiënteerd.

Een belangrijk voordeel van de inter-

Dit laat onverlet dat we ook op proble-

nationale en Engelstalige oriëntatie is dat

men stuiten in het onderzoek dat w ij doen

die bovendien samenwerking met andere

en, zoals h et onderwerp is va n deze bij-

uni versiteiten mogelijk maakt. Dan hoef

drage, de competenties die we studenten

je niet m eteen te denken aan Singapore of

willen aanleren. Wat betreft onderzoek,

Shanghai, maar aa n uni versiteiten in het

is één van de belangrijke opdrachten om

eigen voedingsgebied . In 2012 zijn wij bij -

bijdragen te leveren m et een belangrijke

voorbeeld een traject gestart om een bach-

maatsc happelijke relevantie. Die releva n-

elor double degree opleiding 'European

ti e is vaa k lokaa l, regionaa l, of nat ionaal

Studies' met de Wilhelmsuniversität Mün-

gedefin ieerd - so ms met een internatio-

ster om te zetten in een joint degree oplei-

na le co mponent, ma ar vaak ook ni et . In -

ding met Münster ond er de naam ' Public

tern ation ali sering staa t d it niet per se in

Governance accross Bord ers'. Stud enten

de weg, maa r maakt het niet altij d ge mak-

volgen het eerste jaa r in Münster en de ove-

kelijker - bijvoorbeeld wan neer onze we-

ri ge twee studiej are n in Enschede. Steun

tensc happelijke staf voo rn amelijk bestaat

va n het College va n Bestuur is hier heel

uit m edewerkers die het Nederla nds niet

bela ngrijk. De Universiteit Twen te heeft in-

machtig zijn. Fundamenteler is dat voor

ternationalisering hoog in het vaa ndel. Alle

bepaalde politiek-wetenschappelijke en

bac heloropleidingen zijn (of wo rden bin-

bestuurskundige expertises een grote be-

nenkort) Engelstalig. Hierdoor wordt een

hoefte bestaat aan de opbouw van een

Engelstalig bacheloraanbod gecreëerd dat

nationaal georiënteerd kennisfonds, wan-

breder is dan het Engelstalige onderwijs-

neer het gaat om het beantwoorden van

aanbod van veel 'klassieke' universiteiten.

grote

maatschappelijke

vraags tukken.

Denk aan ontwikkelingen in de Nederlandse zo rg of in het Nederlandse polit ie-

Verlies van Nederlands en
Nederlands-georiënteerde studenten

ke bestel. De Nederlandse bestuursk und e
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De grote zorg bij al deze prachtige ontw ik-

li sa ti es wanneer de uni ve rsita ire diaspora

kelingen is dat we ook iets gaa n ve rli e-

z ich volledig ' int ernationa li seert '? Deze
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vraag laa t zic h veel moei lijker bea ntwoorden. Een gedifferentieerde benadering ligt
voor de hand , daa r waar de Nederland se
overheid er juist voo r heeft geko ze n het
we tensc hapsbeleid mede te laten in vull en
door het grote bed rijfsleve n en het mid den- en kleinbedrijf.
Voor het onderwijs en de co mpetenti es
die wij stud enten willen bijbrengen va nuit
hun st udi es politicologie of bestuurskunde stuiten we op vergelijkbare problemen.
Vaak komen we nog enigszins weg met
de op merking dat de echte kennis van de
werkcontext toch zal moeten worden verworven tijdens een stage of in de eerste
jaren in de professie. Maar kan een politicoloog of bestuurskundige die voor een
gemeen te werkt wel zo nd er een ac htergrond in publiek rechtZ Kan je belangrijke
ontwi kkelingen in de Nederl and se sa menlev ing we l goed doorgro nden zo nd er kenni s te nemen va n Nederl and stali ge stukken? Ook hi er zou een gedifferenti eerde
aa npak wense lijk (noodzakelijk) zijn .

Aansluiting op nieuwe
ontwikkelingen middelbaar
onderwijs
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Scholieren zijn zich steeds meer bewust
va n hun interesses en beroepsperspectieven wanneer zij kiezen voor ee n studie.
Politicologie en bestuurskunde zij n Nederlandstalige begrippen en bepalen het
zoekgedrag van scho lieren en hun int eresse voor de stud ie. Spreken zij niet net
zo aa n als 'po litica! sc ience' of ' public
ad mini stration·z Welk afbreukri sico loop
je wan neer je de kern waa rvoor je sta at
in de Engelse taa l aa nbi ed t? Op voorlich-
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tingsdagen lijkt het mee te vall en. Misschien komen er wel and ere scholieren.
Sommige scholieren stellen hun vragen in
prachtig Cambridge-Engels. Er is ook ee n
trend in ee n stij ge nd aa nbod va n Engelstalig ond erwij s op middelbare sc hol en in
Nederland: tweetalig ond erw ij s (TTO) is
popu lair en Cambridge-certificaten zijn
gewi ld. Middelbare sc holieren zijn mobi eler en maken in het kader van hun studie culturele en taalreize n. Engels 'slang'
kom t via de iPad direct binnen. Kortom,
voor categorieën scholieren blijkt het Engelstalige aanbod een unieke niche te bieden, om het ma ar in goed Nederlands te
formuleren.

Tot slot: praktijken, problemen en

principes
Deze bijdrage heb ik voora l va n onderop,
uit de praktijk zelf gesc hreven. Daarbij
komen ook praktische problemen op.
Denk aan het versterken va n compet enties va n docenten, het doorbreken va n
taa lbarri ères bij studenten, de mengeling van stud enten uit all erlei verschillende culturen, de passendheid van het
studiemateriaal. Dergelijke problemen
zijn vaak relatief eenvo udig op te lossen.
Fundamenteler zijn de bezwaren dat de
internationalisering belangrijke principes
aantast di e wij zouden moeten koesteren .
Een voorbeeld hiervan is het behoud van
de rijkdom die onze nationale voca bulaire
ons biedt. Onze Nederlandse taal geeft
een rijker uitdrukkingsvermogen aan wat
wij bedoelen over te brengen, te 'verwoorden ', dan het gebrekkige wetensc happelijke Engels waarmee ni et-inh eemse spre-
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kers zich bedienen. Deze principes zijn ,
naar mijn stellige overtuiging, meer steek-

schillen de opleidingen erg va n elkaar. De
opleiding in Maastricht was volledig En-

houdend voor opleidingen letteren, waar
taal tot de kern van het bestaansrecht behoort , dan voor maatschappijwetenschappelijke opleidingen . Gelukkig kunnen
reflecties, zoals in dit Symposium, aanleiding geven tot verschill ende snelh eden
en gedifferenti eerde ontwikkelingen in de
internationali sering van het onderwijs in
onze mooie vakgebieden.

gelstalig met internation ale docenten en
een heel diverse internationale studentengroep. Slechts een heel kleine groep studenten was Nederlandstalig; de overgrote
meerderheid was Duits. De aanwezigheid
van ruim 20 nationaliteiten en talen
maakt e Engels de enige logische keuze als
onderwijs- en interactietaal. Alle communicatie, studiematerialen, lessen en examens gebeurden in het Engels. Studenten
die voor deze opleiding kozen, kozen bewust voor Engelsta lige ervaringen. Dit is
misschien wel het grootste verschil tusse n
beide opleidingen.

Engelstalig onderwijs in
Nederland en Vlaanderen:
mijn ervaring als student
Isabelle De Coninck (KLJ Leuven)

Als Vlaamse studente startte ik in 2010 de
bacheloropleiding 'European Studies' aan
de Univers iteit van Maastricht (UM). Dat
de opleiding geheel in het Engels gedoceerd werd, was een van de voornaa mste
redenen waarom ik voor deze ederlandse univers iteit koos. Voor mijn masteropleiding keerde ik terug naar Vlaanderen.
Aan de KU Leuven volgde ik de eenjarige
master Vergelijkende en Interna tionale
Politiek. Erg aantrekkel ijk vond ik de flexibiliteit in het samenstell en van het programma en de ruime keu ze aan Engelstalige vakken. Mijn keuze voor Engelstal ig
onderwijs was dus zeer bewust. Ik ben er
namelijk van overtuigd dat het - nu misschien mee r dan ooit - zeer belangrijk is
goed om te kunnen gaan met de Engelse
taal, zowel in de persoonlijke als in de
profess ionele sfeer.
Hoewel in beide studierichtingen de in ternational e dimensie centraal staat , ver-

Het programma in Maastricht doelt
op een internationaal publiek, waardoor
Engelstalig onderwijs een ev id entie is. De
Engelstalige onderdelen in de Leu vense
opleiding zijn wellicht ontstaan als aanvu lling op een bestaand programma (of
zijn ee n vertaling va n ople idingsonderdelen die voorheen in het Nederland s
werden gedoceerd). De master in Leuven
blijft hoofd za kelijk Nederlandstalig met
enkele Engelstalige opleidingsonderdelen , waarvan de meeste ook keuzevakken
zijn. Hoewel deze Engelstalige opleidingsonderdelen kwalitatief sterk zijn, merk je
als student dat Engelstalig onderwijs geen
directe prioriteit is. Het aanbieden va n
Engelstalige opleidingen of opleid ingsonderdelen kan uiteraard internation ale
studenten en zo culturele en academ ische
uitwi sseling bevorderen. Het kan zo rgen
voor een grotere mobiliteit voor de stu dent, en misschien zelfs bijdragen aan
het prestige van een bepaalde opleiding of
instelling. Aan de Faculteit Sociale Wetensc happen komt 20 procent van de studen-
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ten uit het buitenland. Dit is op zich een
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behoorlijk aandeel, maar verschi lt sterk
van de studentenpopulatie aan de Universiteit van Maastricht . De organisatie en
accenten liggen dan ook merkbaar anders.
In Maastricht kon je als st udent - of
docent - niet zomaar terugvallen op je
moedertaal wanneer iets moeilijk uit te
legge n was. Er waren geen uitzonderin gen . Ook in lastige discussies of bij uitdagende taken ging iedereen voluit voor
het Engels. Men zocht ook niet naar alternatieven: het Engels werd een tweede
natuur, ook in de pauzes of buitenschools.
Zo sprak ik steeds Engels met mijn studiegenoten, van wie ik soms pas dagen later
begreep dat ze net als ik Nederlandstalig
waren. Dit staat in schril contrast met
mijn ervaringen in Leuven. Daar hebben
de Nederlandstalige en de internationale
studenten de neiging elk binnen hun eigen
kring te blijven. Wanneer een buitenlandse stud ent zich bij de Vlaamse studenten
aansluit, wordt aanvankelijk wat Engels
gesproken, maar wordt al snel weer overgeschakeld op het Nederlands. Jammer,
want net de consequente onderdompeling
in de Engelse taal binnen en buiten de co lleges maakte mijn ervaring in Maastricht
zo aangenaam en stimu lerend .
In Leuven zijn de Engelstalige onderdelen een mooie aanvu lling op het curricu lum die internationale studenten toelaten
om bepaald e lessen te vo lgen. Of dit aantrekkelijk genoeg is om van de KLJ Leu vencampu s een internationale smeltkroes
te maken, betwijfel ik. Niet all e opleidingen zijn daadwerkelijk toegankelijk, omdat een maximum gesteld wordt aan het
aantal stud iep unten dat je aan Engelstalige opleidingsonderdelen mag opnemen.
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De Engelstalige vakken waren best populai r onder de Nederland sta lige studenten.
Ik vind het dan ook opmerkelijk dat zovelen er toch voor kozen om de opdrachten
en eind examens in het Nederlands af te
leggen en niet in de onderwijstaal van het
vak. Deze optie bestaat niet in Maastricht.
Deze mogelijke opt-out is uiteindelijk ook
jammer voor de Vlaamse studenten. Omdat men de optie heeft om examens af te
leggen in het Nederlands, richten sommige studenten zich sterk op vertalingen
van presentaties, notities en readers, en
wordt ook over de inhoud van de lessen
gediscussieerd in het Nederlands. Hiermee gaan ze voorbij aan de voordelen van
Engelstalig onderwijs.
Zelf koos ik steeds bewust voor Engelstalig onderwijs, door de aa rd van mijn
stud iedom ein maar ook omdat ik heel wat
baten verwachtte van andersta lig onderwij s. Deze verwachtinge n werden ook ingelost. In het domein van international e
en Europese politiek gebeuren ontmoetingen, debatten en wetenschappelijk onderzoek hoofdzakelijk in het Engels. Engelstalig onderwijs zo rgt dan ongetwijfeld
voor een mooi 'sta rtkapitaal'. Een extra
is het smeden van interculturele vriend schappen en netwerken, die ik privé en
professioneel erg koester. Geïnternationaliseerd, Engelstalig onderwijs gaat dan
ook niet enke l om kennis van het Engels,
maar ook om het ontwikkelen van persoonlijke en professionele vaa rdigh eden
en een int ernationale attitude.
Een voorwaarde voor het slagen van
Engelsta lig onderwijs of het invoeren van
Engelsta lige componenten binnen een opleid ing is uiteraard een basiskennis van de
Engelse taal , zowel bij de studenten als bij
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de doce nten. Kortgeleden was er in Vl aa nderen nog ophef over de test di e Vlaamse
professoren dienden af te leggen om te bewijzen dat hun kennis van de Engelse taa l
vold oende was om in het Engels te mogen
doceren. Een gro ndige kenni s van de taal
waarin men doceert vind ik onontbeerlijk.
Dit wil ec ht er ni et zeggen dat een accent
of schoonheidsfoutjes niet door de beu gel kunnen. Persoonlijk heb ik nog geen
slechte erva ringen gehad met professoren
die doceren in een taal verschi ll end van
hun moedertaa l.
Accenten of 'verengelste' uitspraken
hebben - alvast voor diegenen die de
moedertaal van de professor delen - geen
zware impact op de verstaanbaarheid va n
de lessen. Ik ka n mij echter wel voo rstellen dat internationa le stud ent en het hi er
moei lijker mee hebben , omda t ze de oorsprong van sommige formu leringe n niet
kunnen achterhalen. Op die manier kunnen acce nten, verengelste constructies
en uitspraken best verwarrend zij n. Zo
geven de docenten wel eens een voorbeeld "picked out of the air"' (uit de lucht
gegrepen) of verdienen studenten die niet
vo ldoende presteren een "receipt" (bonnetje, terwij l men doelt op "resit" of herkansing).
In Maastricht werd ik geco nfronteerd
met heel wat verschill end e accenten in
het Engels, omdat niet enkel de studen ten
maar ook de professoren erg diverse nationalitei ten hadden. Uiteindelijk hee ft de
blootstelling aa n deze accent en ervoor gezorgd dat ik in internationaal gezelschap
vlot het Engels van de deelnemers begrijp
zo nder mij te laten afleiden of verwarren
door het vreemde accent. Zo kon ik op seminaries vlot converseren met deelnemers

uit bijvoorbeeld Georgië, Azerbeidzjan of
Sri Lanka - van wie het accent in het Engels moeilijk te verstaan is voor een westerling. Een dergelijke vaa rdigheid kan
nare mi sverstande n of gêna nte momenten
voorkomen .
Ook de Leuvense professoren van wie
ik in het Engels les kreeg, hadden doorgaans een goed begrip van de taa l. Doordat het merendeel van hun studenten
ech ter Nederland sta lig blijft, werd soms
voor meer uitdagende delen van de leerstof overgeschakeld naar het Nederlands
voor een voorbeeld of bijkomende uitl eg.
Sommige docenten vragen de Nederlandse studenten in de aula ook wel eens
om bepaalde woo rden of constructies te
verta len naar het Engels. Vaak klinkt de
Vl aamse tongva l nog erg door in het Engels van de docenten, wat de indruk geeft
dat het 'slecht Engels' is, terw ijl het al bij
al inhoud elijk correct is. Het Engels van
de docenten is dus doorgaans wel goed,
maar je merkt toch duidelijk het verschi l
met de gem id delde kennis en uitspraak
Engels van de studenten.
De recente generaties jongeren beschikken over een redelijke basis in de Engelse taal dankzij lessen Engels vanaf jonge
leeftijd en heel wat blootstelling aan Engelstalige cultuu r, films, muziek, websites,
reizen of buitenlandse vrienden. Waar er
taalbarrières zijn , valt men bijna automatisch terug op het Engels. Voor de jongste
generaties lijkt het dan ook de voor de
hand liggende 'tweede ' taal. Jongeren in
Nederland en Vlaanderen zijn trots op hun
kennis van het Engels en gebruiken het
graag in socia le co ntext. Toch lijken velen
hui verac htig te staan tegenover Engelstalige lessen, en voora l tegenover het schrijven
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2

van opdrachten in het Engels . Bij mijn me-

In de afgelopen jaren nam ik deel aan een

destudenten in Leuven merk ik een schei-

aantal intern a tiona le works hops, semina-

ding tusse n het sociaal en het academisch

ries en debatten. Dankzij de onderdom-

gebruik van de taal, waarbij de zelfzeker-

peling in het Engels kon ik mij hier even

heid di e men heeft in het eerste geval als

ste rk engagere n als in mijn moedertaal. Dit

sneeu w voor de zon verdwijnt in het twee-

is duid elijk te danken aan blootstelling en

de. In Maastricht speelde deze onzeker-

oefening: practice makes perfect.

heid veel minder, maa r daa r spelen de o r-

De taa lkeu ze binnen hoger onderwij s

ganisatie en de doelgroep va n de opl eiding

dient in mijn ogen niet e nkel bepaa ld te

uiteraard ook in mee. Bovendien trachtte

worden op basis van de offi ciële taa l in ee n

men in Maastricht st ud enten te helpen om

bepaald gebied. Ook de plaats van ee n taa l

hun even tu ele onzekerheden wat betreft

b innen het vakgebied zo u in deze keuze

hun ca pac iteit om Engelstalig onderwijs te

mogen doorwegen. Het opva llendste e n

vo lgen e n Engelstalig werk in te leveren te

belangrijkste in mijn ervarin g is dat Engels-

verh elpen door een voorbereidend semina-

talige opleidingen de eigen studen ten erg

rie te o rga nise ren. Een week voor het aca-

kunnen stimule re n en klaarstomen voo r

demiejaar aanvangt, kan je je klaarstomen

hun professionele ca rri ère. Uiteraard ha ngt

om aan je Engelstalige opleiding te begin-

dit erg sa me n met de aard van de studie e n

ne n. In dit seminarie wordt gewerkt aan

de carrière die me n we nst op te bouwen.

taalvaardigheden door middel van prakti-

Domeinen zoals Europese en interna tio-

sche onderdompeling en het oefenen van

nale politi ek z ijn in mijn ogen intrinsiek

de academische basisvaardigheden.

gelinkt aan het gebruik van de Engelse

Professionele gesprekken, debatte n e n

taa l. Andere opleidingen of bepaalde op-

onderhandelingen vragen ee n ander taa l-

leidingso nderdelen lenen z ich hier minder

gebruik dan strikt sociale contacte n . Ee n

voor, zoa ls bijvoorbeeld een opleidings-

Engelstalige opleiding - of Engelstalige op-

onderdeel over lokale politiek. Ik vi nd het

leidingso nd erdelen - zijn voor mij ee n e rg

persoonlijk erg stimulerend wanneer de

nuttige leerschool gewees t voor a lle rh a nd e

taal en het o nderwerp gelinkt zijn. Dit is

uitdagingen tijde ns en na mijn opleiding.

praktisch niet altijd mogelijk. Zo kan men

De Engelstalige bacheloropleiding in Maas-

natuurlijk moeilijk ' politieke gesc hiedeni s

tricht bood heel wa t oppo rtuniteit en om

van Rusland ' doceren in het Russisch . In

pe rsoo nlijke e n profess ionele vaa rdigh ede n

andere gevallen kan het ze ke r we l. De po-

uit te bouwen. Ze gaf mij het nodige zelf-

litieke structuren, de gesch iede ni s, of de

ve rtrouwe n om internationale co ntacte n te

beleidsvorming in Vlaanderen e n Neder-

legge n e n te o nd e rh o ud en en interessante

la nd zijn voo rb eeld e n van vakke n waar

inte rc ulturele gesprekken aa n te gaan. Ik

Nederla nd s ee n onverbeterlijke taalke uze

kan he t elke student in een internationaa l

is voo r het onderricht. De va kliteratuur

2

thema aa nraden om de optimalisering van

over deze o nd erwerpen za l hoofdza kelijk

V\

zijn of haar kennis van het academisch en

Nederland sta lig zijn e n Nederlandstalig

z
u.J

professioneel Engels als ee n belangrijk o n-

onderwijs e n ma te ria a l zull e n hier beter de

u.J

derd eel van de opleiding te beschouwe n.

cu lturele nuan ces en dergelijke opvangen.
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Volgens dezelfde logica is het inte ressa nt

vant in een stu dieprogra mma. Er hoeft geen

om ook Franstalig materiaal toe te voegen

sprake te zij n va n een voo rkeurs behande-

waar me n spreekt over België als ge heel.

li ng voor literatuur va n welke taal dan ook.

Voor onderwerp en zoals intern ati onale re-

Als stud ent verwac ht ik va n een uni versiteit

laties, intern ationale organisa ti es, politi eke

dat men de toonaa ngevende artikels uit de

econom ie of Europese politiek is een be-

wetenschap voorlegt. Ik heb het gevoel dat

spreking in h et Engels meer opportuun .

ik met readers va n originele literatuur een

Persoo nli jk vi nd ik het belangrijk de

betere grip krijg op het bestudeerd e onder-

wetenschappe lijke basiswerke n te kunn en

werp en op de interactie tussen academici.

opnemen in de st udie, en waa r moge li jk

Bovendien is het een goede manier om met-

in hun originele versie. Het les- en lees ma-

een geïntrod uceerd te worden in de correc te

teri aal is dé man ier o m studenten bekend

terminologie.

Waar

in

Nederlandstalige

te maken met het studiegebied en d us ook

vakken Engelstalig leesmateri aa l werd mee-

met de too naa ngeve nd e th eo ri eën, a rti ke ls

gegeven of waa r een verpli cht opleidings-

en auteurs daa rbinn en . In de studies di e ik

onderdeel in het Engels gedoceerd werd ,

onderna m is het overgrote deel van deze

merkte ik dat and ere stu denten in Vlaa nd e-

vakli teratuu r Engelsta lig. Ik vind het steeds

ren daarvan opkeken en er ook wel tegenop

fascine rend om too naa ngeve nde we rken

zagen. Dit vi nd ik enigszins verbazingwek-

bin nen het domein in hun originele versie

kend, niet alleen omda t de stud enten (zo u-

te lezen . Dit biedt de mogelijkheid om ver-

den moeten) beschi kken over een goede ba-

schi llende perspectieve n en analyses aa n

siskenni s Engels, maar ook omda t ze ervoor

elkaar te linken en het onderwerp uit te

ge kozen heb ben een opleiding te volgen die

di epen, maa r het geeft je als stud ent oo k

va n nature geri cht is op het internationale.

de kans om zelf een kritische ontl eding te

Engelsta lig onde rw ij s zorgt n atuurlijk

maken va n het originele werk. Persoonlij k

ook voo r een cu lturele mi x tussen de stu -

heeft dit mij enorm ges timuleerd om me-

dente n. Dit bevo rde rt niet enkel intercul -

zelf analytisch en academisch te ontpl ooi-

turele u it w isselingen op sociaal vlak maar

en en m ijn kri tische geest aa n te wa kke ren.

ook pro fessionele netwerke n. De intern a-

Wan neer men zo u werken met vertaald

ti on ale ervari ng leerde mi j thematieken

materiaal, of wa nneer men deze werken

vanuit verschill ende perspecti eve n te be-

gaa t sa menvatten en sa menvoegen, kan

kijken en de culturele gevoeligheid va n

heel wa t nuance verloren gaa n. Uiteraard

sommige onderwerpen beter te va tten. Er

is er ook sterk Nederl andstalig ond erzoek

zijn ook mooi e vriend schappen uit ont-

binnen deze domeinen. Dit ka n een uitste-

staan, die - in mijn ogen - enke l bevo r-

ke nde aa nvulli ng vormen in readers, of kan

de rlij k kunnen zijn binnen internationa le

opgeno men worden als suggestie wa nneer

en Euro pese studi es.
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me n met veel uit wisselingsstud enten werkt

Uiteindelij k heb ik zeker baat ge had bij

d ie het Nederlands niet beheersen. Het is in-

het vo lgen van Engelstalig onderwijs. Ik

derdaad bela ngrijk om de Nederlands talige

kan het enke l aanraden. Zowel op sociaal ,

literatuur niet tot vergetelheid te laten ve r-

academisch als professioneel vlak is het een
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doemen maar acti ef op te nemen waa r rele-

bela ngrijke stimul ans voo r mijn persoon-
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lijke ontwikkeling geweest. Een alomvat-

aan het internationale. Op deze manier kan

lende vergelijking tussen mijn ervaringen

men het meest gangmakende lesmateriaal

in Nederland en in Vlaanderen is echter

aanbrengen, maar ook - en vooral - de stu-

moeilijk, omdat de organisatie van beide

denten voorbereiden op de praktische rea-

universiteiten die ik bezocht sterk verschilt.

liteit. Zowel in een academische als in een

Hoe dan ook, in mijn ogen zijn Engelstalige

niet-academische professionele carrière kan

elementen een onvermijdelijk onderdeel

een grondige kennis van de Engelse taal de

van studies die door hun onderwerp linken

jonge politicoloog enkel ten goede komen.
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Bruggen bouwen over
politieke breuklijnen:
deliberatieve democratie
in diep verdeeld België
Didier Caluwaerts en Kris Deschouwer

SAMENVATTING VAN
Caluwaerts, D. & Deschouwer, K. (2014). Building Bridges across Politica! Divides: Experiments on Deliberative Democracy in Deeply Divided Belgium. European Politica/

Science Review, 6(3), 427-450.

Democratie kan maar bestaan bij gratie

opneemt. Het is eveneens een paradox die

van meningsverschillen. Toch zull en wei-

ingaat tegen de kernidee van het delibera-

nig democraten ontkennen dat er een kan-

tieve model van democratie. In tegenstelling

telpunt is waarna die verschi ll en te groot

tot het consociationele model van democra-

worden. Een diep verdeelde publieke opi-

tie, dat tegenstellingen institutionaliseert en

nie vormt een dergelijk kantelpunt: wan-

vertrouwt op elites om confl icten op te los-

neer de relaties tussen burgers gebaseerd

sen, vertrekt deliberatieve democratie va n

z ij n op gevoelens van wede rzijdse vij an-

de assumptie dat conflicten overwonn en

digheid en onbegrip , lijken de grenzen

kunnen worden en dat gewone burgers in

van een levensvatbare democratie bereikt.

staat zijn om tot politieke beslissingen te ko-

Eén vaak geformu leerde oplossing is

men, zelfs wanneer er een grote onenigheid

daarom dat burgers in een verdeelde samen-

is over de fundamentele doelstellingen di e

lev ing passief moeten blij ven. Volgens het

het politieke systeem moet nas treven.

consociationele model van democratie zijn

Dit is ech ter een th eoretische assumptie,

het immers de elites die bruggen moeten

en niet zozeer een empirische bevinding.

bouwen, terwijl burgers zich uit de politiek

Veel va n het bestaande empirische onder-

moeten terugt rekken omdat burgeractivis-

zoek naar deliberatie vond immers plaats

me de stab ilitei t van het politieke systeem in

in relati ef homogene groepen. Dit artikel
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het gedrang brengt. Dit is een vreemde maar

poogde dan ook om de levensvatbaarheid

interessante paradox: de democratie in een

va n democratische deliberatie te testen in
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verdeelde samenleving komt in het gedrang

de sterk antagonistische setting van een

wanneer de demos een te prom inente rol

diep ve rd eelde sa menleving. Onze eerste
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onderzoeksvraag was of deliberatie tussen

ele thema's we rden niet uit de weg gegaa n.

gewone burgers m et botsende identiteiten

Door de groepssam enstelling te laten varië-

en belangen mogelijk is, of dat deliberatie

ren - we hadd en Nede rl andstalige, Fransta-

zo u leiden tot een nog sterkere pola ri sa-

lige en taa lgeme ngde groepen - w ilden we

tie. De tweede onderzoeksv raag ging over

nagaa n wa t er gebeurde met de kwal iteit

de condities waaronder deliberatie kon

van de interactie wanneer burgers van bei-

slagen en focuste op het mediërende po-

de taa lgroepen met elkaar geco nfronteerd

tentieel van besluitvormingsregels in een

werden. Daarnaast manipuleerden we de

deliberat ieve setting. De ve rwachting was

besluitvormings regel

meerder-

immers dat een gro ter quorumvereiste zou

heid , tweederd emeerderh eid of unanimi-

leiden tot een interacti e met een sterkere

teit) om na te gaan of een groter quorum-

uitwisse ling van argum ent en, omdat meer

vereiste zou leiden tot betere deliberatie.

mensen overtui gd moete n wo rd en.
Om een antwoord te bieden op deze

De kwantitatieve analyse va n de transcripts va n de groepsdiscuss ies bood inte-

twee onderzoeksvragen, organiseerden we

ressante maar verrassende inzichten in de

een de liberatief experiment in België. Bel-

dynamiek va n intergroepdeliberatie. Van-

gië is om twee redenen een interessa nte

uit consociationele theorie en va nuit de so-

case om het effect va n diepe verdeeldh eid

ciale psyc hologie van intergro epconflicten

op burgerdeliberatie te meten. Eerst en

hadden we verwac ht dat deliberatie tu ssen

vooral is het een zeer gesegmenteerd land.

diametraal tegengestelde groepen minder

Elke hervor ming va n de Belgische staat

respectvol, rationeel, open en inclusief zou

h ee ft de verdeeldheid onder de bevolking

zijn dan deliberatie b innen de taalkundig

versterkt en de politieke partijen en de me-

homogene groep . Tegengesteld aan de

di a zijn opgesplitst vo lgens taalgroep. Ten

theoretische verwach tin gen vonden we

tweede is België een taa lkundig verd eeld

echter dat de kwaliteit van de deliberatie

land. Dat heeft natuurlij k sterke gevolgen

net hoger was in taa lgemengde groepen .

voor de moge lijkheid om tot deliberatie te

Confrontatie met leden va n de an dere taa l-

kom e n. Als de liberatieve democratie ve r-

groep zo rgde voo r een rationelere discu s-

langt dat burgers met elkaa r in discuss ie

sie; ze opende de geesten en cultiveerde

gaan om politieke beslissingen te nemen ,

een attitude van respect die op dat moment

werpt de meertali ghe id in de Belgische

vaak ontbrak tussen po litici. De besluitvo r-

setting een aanvullende drempel op.

mingsregels daa rentegen brac hten wel het

Niet alleen de Belgische settin g maar
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gewe nste effect teweeg: meer veeleisende

ook de timing van het experiment was per-

regels (tweederdemeerderheid en unani-

fect. In 2010, tegen de ach tergro nd van erg

miteit) leidden tot significant betere deli-

moeilijke communau taire onderha ndelin -

beratie dan besluitvo rmin g onder gewone
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ge n en de va l van de regering over Brussel-

meerderh eid. De noodzaak om tot een
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Halle-Vilvoorde, brac ht en we 83 gewone

(b ijna-)consensus te komen zo rgde er dus
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Belgische burgers samen in negen groepen

voor dat de deelnemers meer moeite deden

om te praten over de toeko mst van het

om te luisteren en om elkaar te overtuigen

land. De age nda lag open en controvers i-

met goed gefundeerde arg umenten.
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Hoewel deze bevindingen bemoedi-

discussies bleek wederzijds begrip tussen

gend zijn voor deliberatieve democraten

mensen met fundamenteel verschillende

en onderzoekers van etnische conflicten,

ideeën en voorkeuren toch mogelijk. Het

w ill en we natuurlijk niet beweren dat bur-

deliberatieve model lijkt dan ook te wer-

gers in een diep verdeeld land zoa ls België

ken onder minder id ea le omstand igheden.

de wapens vo ll ed ig neerlegden, noch dat

Het is relatief robuust, zelfs wanneer het

dat een wenselijk scenario zou zijn . Maar

met diepe en schijnbaar onoverbrugbare

ondanks de vaak pittige en gespannen

tegenstellingen geconfronteerd wordt.
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Europese desintegratie
verklaard
Hans Vollaard

SAMENVATTING VAN
Vollaard, H. (2014). Explaining European Disintegration. JCMS: Journal of Common
Market Studies, 52(5), 1142-1159 .

De voortschrijdende integratie van de Euro-

verwachting was dat, als de Verenigde Sta-

pese Unie (EU) is uitzonderlijk. In de recen-

ten niet langer een vei ligheidsparaplu zou-

te wereldgeschiedenis komt het nauwelijks

den bieden aan West-Europa om de Sovjet-

voor dat landen samenkomen in een groter

dreiging te keren, wantrouwen en rivaliteit

politiek geheel. Desintegratie is de tre nd.

tu ssen Europese staten weer de kop zouden

Denk aan de Sovjet-Unie, Zuid-Soedan,

opsteken. Het probl eem van deze verklaring

Oost -Timor en Schotland. Ook a l integreert

is dat Europese integrat ie na de Koude Oor-

de EU nog verder, toch is er in de laatste

log juist verder is gegaa n. Blijkbaar is inter-

jaren veel aa nda cht voor sce nario's waarin

nationale politiek meer dan een kwestie van

de EU versc heurd raakt. De schu ld encrises

macht en vei ligheid. Neorealisme neemt

in de eurozone hebben geleid tot specu-

bovendien aan dat de EU uiteenvalt in sta-

laties over het vertrek van het arm last ige

ten. Een goede verk laring va n desintegratie

Griekenland. Een mogelijk referendum over

zo u echter moeten verklaren waarom des-

Britse uittreding houdt Europese desintegra-

integrati e zou leiden tot territoriale, hiërar-

ti e op de publieke agenda. Er zijn evenwel

chische organisaties en niet in één of meer

nauwelijks wetenschappelijk gefundeerde

verzwakte, meerlagige netwerkorganisaties.

verklaringen van Europese desintegratie.

Desintegratie hoeft niet het omgekeerde van

t-

Het artikel 'Explaining European Disinte-

integratie van nationale staten in een groter

u

gration ' zoekt naar een vruchtbaar theore-

Europees geheel te zijn .
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tisch startpunt om Europese desintegratie te
verklaren.
De spaarzame wetenschappel ijke verkla-

Economen hebben gewezen op de oneve nwichtigheden in de Europese muntunie als verk laring voor Europese desin-

ringen voor Europese desintegratie komen

tegrati e. De economische verschi llen in de

Cl

a llereerst van neorealisten. In 1991 stelde

eurozone zouden het onmogeli jk maken

0

bijvoorbeeld John Mearsheimer dat het ein-

om één munt en één monetair beleid te
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de van de Koude Oorlog het einde van Eu-

voeren. Dit mag zo zijn vo lgens het ide-
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ropese samenwerking zou betekenen. Zijn

aalbeeld van een optimale muntzone. Dat

~

u.J

z

::.::

ëi:

co

::::i

~ ~-------RES PUBLICA • 2015 - 1

115
EUROPESE DESINTEGRATIE VERKLAA RD

ideaalbeeld laat echter de vragen open hoe
de EU daadwerkelijk zou uiteenvallen en
welke rol andere factoren, zoals de politieke bereidheid om elkaar financieel te ondersteunen, spelen. Bij desintegratie is dus
meer dan één factor van belang. Bestaande
verklaringen van Europese desintegratie
zijn zo dus weinig vruchtbaar. Dit geldt
ook voor veel vergelijkende analyses van
federaties, imperia en staten die zijn uiteengeva ll en . Die leveren een waslijst aan
factoren op. Alleen voor het einde van het
Romeinse Rijk zijn al minstens 210 factoren
genoemd, zoa ls decadente elites, barbaarse
invallen en klimaatverandering. Dit onderstreept in ieder geval dat desintegratie
wordt veroorzaakt door meer dan één factor. De uitdaging is te bepalen welke factoren wanneer en hoe va n belang zijn en
hoe die factoren zich tot elkaar verhouden.
De politicoloog Stefano Bartolini biedt
in zijn boek Restructuring Europe (2005)
een vergelijkend kader, waarin (des) integratiefactoren zinvol in hun onderlinge samenha ng kunnen worden geanalyseerd. Hij
bouwt voort op de analyse va n het on tstaan
en functioneren va n staten door de politicoloog Stein Rokkan en de ontwikkelingseconoom Albert Hirschman, zonder uit te
gaan van staten als enig mogelijke organisa tievorm. Op microniveau komt zijn analyse erop neer dat iets of iemand die binnen
een organisatie ontevreden is, twee mogelijkhed en heeft: zijn stem verheffen om te
proberen de situatie te verbeteren (voice) en
weggaan (exit). Zo'n exit kan de vorm aannemen van een compleet afscheid (zoals
emigratie of afsplitsing) maar ook van een
partial exit (zoals het weigeren contributie
te betalen of wetgeving na te leven). Loyaliteit beïnvloedt het gebruik van exil en voice.

Hoe meer iets of iemand verknocht is aan
een politiek stelsel, des te kleiner de neiging
om weg te gaan of zelfs maar te protesteren. Daarnaast is het een kostenafweging:
hoeveel moeite kost het om invloed uit te
oefenen om de situatie te verbeteren? Hoe
hoog is de prijs om een politiek stelsel te
verlaten? En is er een beter alternatief voorhanden? Krachten op macroniveau werken
in op deze afwegingen. Een essentiële notie
is daarbij volgens Bartolini de wederzijdse
afhankelijkheid tu ssen de externe consolidatie en de interne organisatie in elk politiek
stelsel. Zijn stelling is dat hoe meer politieke
spelers zijn ingesloten in een politiek stelsel, des te duurder exil is, des te voordeliger
het is om te investeren in voice-organisatie
en des te sterker loyaliteit kan groeien.
Het bartoliniaans perspectief op Europese desintegratie is vervat in vier toetsbare stellingen.
De eerste stelling houdt in dat voortdurende uitbreiding, vluchtig kapitaal en het
gebrek aan overlap tu ssen de organisatie
van veiligheid, sociaal beleid, handel en
politieke identiteit de externe consolidatie
van de EU zwak houden. Dat maakt exit
bij ontevredenheid makkelijker.
Volgens de tweede stell ing is Europese integratie een permanente bron va n
ontevredenheid, omdat vooral bepaalde
bedrijven, burgers en regio 's profiteren
va n (gedeeltelijke) exits in de grenzeloze
interne markt. Een groeiende euroscepti sche voice van hen die minder of niet
profiteren tegen open nationale grenzen
is het resultaat. Onvrede is een volstrekt
normaal politi ek fenomeen. De vraag is
echter hoe die wordt gekanaliseerd.
De derde stelling is dat door de zwakke
externe consolidatie van de EU, de organi-
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sa tie van Europabrede voice zwa k blijft. In vesteringen in langdurige grensoverschrij dende samenwerkingsverband en, zoa ls
po litieke partijen, zijn onzekere in vesteringe n, doord at medestanders zich daaraan
makkelijker kunnen onttrekken. Daardoor
blijven politieke spelers meer aangewezen
op nationale voice-organisat ies om de situatie te verbeteren. Bovendien zijn voora l
voor eurosceptici de kosten van effectieve
voice hoog in de EU. Verdragsw ij zigingen
om gre nzen weer te sluiten of bevoegdhede n terug te halen vergen immers de
in stemming van alle lidstaten. Bovendien
spelen niet-gekozen instellingen als de Europese Centra le Bank een dominant e rol.
Omdat EU-loya liteit veelal veel zwakker is
dan nati onale loyaliteit , blijft een nationa le
exit als optie over voor euroscepti ci om uit
hun onbevredigende situa tie te geraken.
Nu is het noga l onzeker wat de kosten
va n uittred ing zijn en of een land het in
zijn eentj e kan rooien. Vooral vanwege mi gratie vindt een aantal Engelsen het EU-lidmaa tschap duurder dan uittreding. Bovendien achten veel Engelsen hun eigen land
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in staat om alleen, of in sa menwerking met
de VS, te overleven. Voor euroscept isch Engeland is uittred ing daarom een reële optie.
Ook in land en als Griekenland is er veel
onvrede over het EU-lidmaatschap, maar
slechts weinig Grieken zien (economisch)
heil in uittred ing. Dat geldt evenzeer voor
rijkere eurosceptische lidstaten zoa ls Nederland , Finland en Oostenrijk, vanwege
hun afha nkelijkheid van Duitsland.
Volgens de vierde ste lling komt daarom
euroscepti sche onvrede voora l tot uiting
in de vo rm va n partial exits, zoa ls het beperkt naleven va n Europese regelgeving,
het vermind eren van EU -a fdrac hten, het
terughalen van bevoegdheden , pogingen
om armere Euro landen eru it te wippen of
nieuwe (armere) lid sta ten te weren. Deze
partial exits kunnen de interne organisatie en externe consolidatie van de EU aanzienlijk verzwakken. Bij gebrek aan een
geschikt alternatief buiten de EU zijn (beha lve van Engeland) comp lete ex it s niet
te verwachten. Daardoor heeft de EU nog
enig respijt om euroscepti sc he onv rede intern te kanali se ren.
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De mobilisatie van wigissues
in meerpartijenstelsels
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Van de Wardt, M., De Vries, C.E. & Hobolt, S.B. (2014). Exploiting the Cracks: Wedge
Issues in Multiparty Competition. Journal of Polities, 76 (4), 986-999 .

Naar de mobilisatie van wigissues in de

het Amerikaanse twee partij enstelsel. Lo-

Ameri kaanse politiek werd het nodige on-

gischerwijs stellen deze studies dat het

derzoe k verricht. Een bekend voorbeeld is

binnen een tweepartijenstelsel de op-

de manier waarop Abraham Lincoln tijdens

positiepartij (de Democra ten dan wel de

de presidentiële verkiezinge n van 1860 een

Republikeinen) is die dit soort iss ues mo-

wig dreef in de Democratische partij door

biliseert om de regeringspa rtij te destabi-

het slavernij-issue te politi seren. Demo-

liseren. In on s art ikel onderzoeken we in

craten uit de zuidelijke staten wilden de

welke mate deze verwachting opgaat voor

slavern ij verder verspreiden over de VS,

meer partijenstelsels, waar partijen met el-

terw ijl de no ord elijke vleugel va n de par-

kaar moeten samenwerken in coa lities om

tij hier tegen was. Electoraal kwa m het de

te kunnen regeren. De onderzoeksvraag

Democraten duur te staan toen Lincoln

luidt: welke oppositiepartijen mobiliseren

erin slaagde het slavernij-issue centraal op

wigissues -

de politieke agenda te plaatsen. Een ander,

pa rtijen of regeringscoa lities ve rdeeld zijn

recenter voorbeeld is de poging va n de De-

- in West-Europese meerpartijenstelsels?

mocraten om de Republikeinse partij uit el-

Het theoreti sch kader geeft een tweeledi-

kaar te spelen door aa ndacht te vragen voor

ge omschrijving va n w igissues . Een wigiss ue

stamcelonderzoek. Hiermee probeerden ze

past allereerst slecht binnen de dominante

issues waarover regerings-

Republikeinse kiezers die er een progressie-

politieke scheidslijn. Voor West-Europese

ver sta ndpunt op nahielden dan president

partijstelsels is dit de links-rechtsdimensie,

Bush voo r zich te winnen . Zoals de politi-

di e voo rn amelijk staat voor de herverde-

coloog Schattschneider al zei: het ultieme

ling va n inkomens en de rol van de staat in

doel van partijcompetitie is te profiteren van

de economie. Een issue past slecht binnen

scheuren in de coa litie van je tegenstander,

deze dimensie wa nneer partijposities op

terwijl je je eigen electoraat consolideert.

het issue slecht correleren met hun links-

De literatuur over het gebruik van

rechtsposities. Een bekend voorbeeld is het

wigissues hee ft uitsluitend betrekking op

iss ue van Europese integratie. In veel West-
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Europese landen zijn zowel radicaal-linkse

te verklaren welke oppositiepartijen beide

als radicaal-rechtse partijen euroscepti sch,

soorten wigiss ues uitbuiten, stellen wij een

terw ijl partij en in het centrum verdere Eu-

onderscheid voor tussen challengerpartijen,

ropese integratie ondersteunen. Het tweede

mainstreamoppositiepartijen en regerings-

kenm erk van wigissues is dat zij, als gevolg

partijen. Een challengerpartij definiëren wij

va n hun slechte fit in de links-rechtsdimen -

als een partij di e nog nooit geregeerd heeft ,

sie, regeringspartijen en regerin gscoalities

een mainstreamo ppositiepa rtij heeft in het

verd elen. Als de positie va n een partij op

verl eden ten minste één keer geregeerd en

een nieuw issue niet sa menvalt met haar

een regeringspartij zit in de regering. Onze

links-rechtspositie, beteken t dit immers dat

hoofdhypothese is dat challenge rpartijen

een laten te splitsing binnen de partij ont-

het sterkst geneigd zijn om een w igiss ue te

staat. Denk bij voorbeeld aan de manier

mobiliseren. Omdat zij in het verl eden nooit

waarop de VVD ten tijde van de machts-

geregeerd hebben, zetten zi j namelijk geen

stri jd tussen Rita Verdonk en Mark Rutte

banden met potentiële coalitiepartij en op

verdeeld was over het varen va n een har-

het spel doo r het politiseren va n wigissues.

dere koers - wat wringt met het liberalisme

Wij verwachten dat het uitdrage n van puur

- op het iss ue van immigratie en integratie.

beleid (policy binnen de bekende triade

Een slechte fit in de links-rechtsdimensie

va n partijdoelen) of het maximaliseren va n

kan ook leiden tot verdeeldheid binnen

stemmen (votes) een belangrijker motief

een regerin gscoalitie. Aangezien regerings-

is voor een challengerpartij da n het bewa-

coalities veelal op bas is van nabijheid op

ken va n haa r coalitieappeal (office) . Main-

de links-rechtsdimensie worden gevormd,

streamoppositiepartijen daarentegen zijn

brengen issues die de links-rechtsordening

sterker op regeren gericht (omdat ze in het

van partij en ni et volge n bestaande coalities

verleden ten minste al één keer geregeerd

in gevaar. Zo kozen de Conservatieven in

hebben) en zullen veel terughoud ender zijn

Denemarken er pas voo r om het immigra-

in h et mobiliseren van dit soort iss ues .

tie-iss ue te politi seren toen hun voormalige

Deze hypoth ese wordt geto etst op ba-

coalitiegenoot, de Sociaal-Liberalen, hen in

sis va n kwa ntitatieve tijdreeksanalyses

1994 inruilden voo r de Sociaal-Democraten.

tussen 1984 en 2010 naa r 215 partij en ope-

Op basis hi ervan onderscheiden wij

rerend in 14 West-Europese m eerpartij-

twee soorten wigissues: issues waarover

enstelsels. Onze a nalyses ri chten z ich op

regeringspa rtij en intern ve rd eeld zijn (een

het issu e van Europese int egratie, omdat

intra-party wedge issue) en iss ues waarover

dit een goed voo rb eeld va n een wigissue

een regerin gscoalitie verd eeld is (een intra-

is. Zo past het iss ue slecht in de lin ks-

coalition wedge issue). Het eerste type

rec htsdimensie (de positi onering volgt

wigissue operationaliseren we door te kij-

een omgedraaide U-curve) en h eeft het

ken naar de mate va n verdeeldheid tussen

zo wel regeringsp a rtij en als regeringsco-

partijactivisten en het partijleiderschap over

alities flink ve rdeeld. De resultaten laten

de te varen koers op het issu e. In het tweede

zien dat challengerpartijen inderdaad het

geval meten we de spreiding in de posities

sterkst geneigd zijn om w igiss ues uit te

va n de coali-tiepartij en op het issue. Om

buiten. Het effect voo r mainstrea mopposi-

al
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tiepartijen is ni et signi fi cant , wa t betekent

Aangezien alleen data voorhanden wa-

dat de aa nd ac ht d ie zij aa n een w igiss ue

ren ove r het EU-issue, konden wij ons the-

bestede n gelijk blijft aan di e va n rege-

oretisch raa mwerk niet toetsen op andere

ringspa rtij en. Interessant ge noeg worden

iss ues. Wij beargumenteren echter dat onze

de theoreti sche verwachtin ge n echter al-

res ultaten ge neraliseerbaa r zijn naar an-

leen bevestigd op ve rd eeldheid binnen

dere wigiss ues, zoals de po litisering va n

regerings parti jen. We vind en du s geen

het immigratie-issue in Nede rland . Dit is-

bewijs dat ch allengerpa rtij e n ook iss ues

sue vo ldoet aan onze omschrij ving van een

uitbui te n waarover een regeringscoali-

wigiss ue. Tevens was het een challengerpar-

ti e verdeeld is. Onze ve rkl a ring hiervoor

tij, de Lij st Pim Fortu yn (LPF), die het iss ue

is dat partijleiders va n coalitiepartij en in

mobiliseerde. Een and er voorbeeld dat niet

principe gen eigd z ijn z ich te conform e-

in het artikel ge noemd wordt, is het iss ue

ren aa n de gemee nschappelijke positi e

van ritueel slac hten. Omdat het voorkomen

va n de coa liti e. Uiteenlopende posit ies

va n dierenleed in dit geval op ges pannen

op een issue leiden du s niet per de finiti e

voet komt te staa n met godsdienstvrijh eid ,

tot conflict en regeringsinstabiliteit. Uit

waren de coalitiepartijen, VVD en CDA,

eerder onderzoek is echter gebleke n da t

verdeeld over het issue en terughoud end

partij leide rs ni et la nger conformere n als

om het ond er de aandacht te brengen. De

ac ti visten zich roe re n en hun pos iti e bin-

Partij va n de Dieren (PvdD), wederom een

nen de pa rtij op het spel komt te staan.

challengerpartij, bleef dit iss ue echter her-

De gem a kkelijkste manier voo r een cha l-

haa ldelijk op de kaart zetten. Wij ve rwach-

lenger o m een regering te destabiliseren

ten du s dat ons theoretisch ra amwerk ook

is dus om zich op intra-party wigiss ues te

waa rd evo l zal zijn bij het begrij pen van de

ri ch ten waarover het partij leid ersch ap en

politiserin g rond andere wigiss ues dan Eu-

ac ti visten intern verd eeld z ijn .

rop ese integratie.
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- bestaan uit 4 onderdelen: titel , Engelstalig abstract en titel, corpus en
bibliografie
- Engelstalig abstract en titel: 100-150 woorden
- Engelstalige keywords: maximum 6
- corpus: In de inleiding worden doel, motivatie en context van het artikel
uitgelegd .
- enkel literatuur met rechtstreekse relevantie voor het onderwerp van het
artikel dient te worden opgenomen, uitgebreide empirische details worden
beter niet in de tekst zelf opgenomen
- titels en tussentitels: 5 niveaus mogelijk, gebruik Arabische cijfers
- niveau l: gecentreerd en standaard lettertype
- niveau 2: gecentreerd en cursief
- niveau 3: links uitgelijnd en cursief
- niveau 4: linkse insprong, cursief, eindigt met punt. Tekst volgt meteen.
- niveau 5: GECENTREERD EN HOOFDLETTERS
- het aantal voet- en eindnoten moet tot een minimum worden beperkt
- tabellen en figuren worden in de tekst ingevoegd en aangeduid met Arabische cijfers
- artikels worden in Word-versie ingediend
- a uteurs verklaren in begeleidende e-mail dat het ingezonden artikel in deze
vorm niet bij een ander tijdschrift werd ingediend of gepubliceerd
- aan tal woorden van het artikel wordt in begeleidende e-mail meegegeven
- auteursgegevens: naam, correspondentie- en e-mailadres worden in afzonderlijk document bij het artikel gevoegd

- Rubrieken
- Politiek essay: maximum 7.000 woorden
- In 'het politiek essay' publiceren we artikelen die belangwekkende bijdragen leveren tot het publieke debat. Het politiek essay is een opiniërend artikel waarin auteurs, gehinderd door en gebaseerd op hun wetenschappelijke kennis, duidelijk stelling nemen ten aanzien van een
maatschappelijk relevant onderwerp.
- Symposium: verschillende bijdragen - samen maximum 7.000 woo rden
- In 'het symposium' nemen academische en praktijkpoliticologen stelling
in over actuele dossiers. Discussiepunten kunnen zowel het academische
politieke bedrijf tot voorwerp hebben, als thema's die in het bredere politieke leven beroering wekken.
- Van de publicatietaal van politicologen tot het gebruik van opiniepeilingen door de massamedia: al die onderwerpen waar politicologen iets
over te melden hebben, maar het er doorgaans niet over eens zijn .
- Res Publica zoekt het debat op en brengt er verslag over uit. Verschillende auteurs nemen positie in tegen resp. voor een centrale stelling die
door de rubriekverantwoordelijken van de redactie kort wordt ingeleid.
- Onderzoek uitgelicht: maximum 1000 woorden
- In 'Onderzoek uitgelicht' wordt interessant, prestigieus en belangwekkend politicologisch onderzoek van Vlaamse en Nederlandse bodem in
de spotlight geplaatst. Auteurs vatten een recent gepubliceerd wetenschappelijk artikel samen op een toegankelijke manier in 750 tot 1000
woorden. Voorwaarde voor selectie van bijdragen is recente publicatie in
een gerenommeerd internationaal politicologisch tijdschrift (maximaal
twee jaar geleden) en een eerste of tweede aute ur dan wel een meerderheid van co-auteurs die verbonden zijn aan een Vlaamse of Nederlandse
academische instelling. Lezers van Res Publica blijven hiermee op de
hoogte van belangrijke theoretische en methodologische ontwikkelingen
in het bredere vakgebied.
- De klemtoon ligt op een samenvatting van het oorspronkelijke artikel.
Desgewenst kan dit gekaderd worden in het bredere onderzoek dat aan
het artikel ten grondslag ligt. Voor figuren en tabellen wordt best naar het
oorspronkelijke artikel verwezen; noten worden best gemeden.

Il
Il

Voor een uitgebreide beschrijving van de auteursrichtlijnen:
www.respublica.be

Marc Verhaert

25 jaar
Roemeense revolutie

ISBN 9789033499067
248 blz.

€ 21,50 (exc l. verzendingskosten)

Eind de jaren '80 van de

voor zorgen dat de publieke

nissen va n mensen die de

vorige eeuw viert president

opinie in het Westen de

Roemeense revolutie vanop

Gorbatsjov in de Sovjet-Unie

ogen opent voor de terreur

de eerste rij meemaakten.

de teugels. Het st renge com-

van het Ceau~escu-regime.

Reporters Bert De Craene

munisme ruimt er plaats voor

Door hen wordt de stem van

en Christophe Lamfalussy,

meer openhe id en vrijheid.

dissidenten als Doina Cornea

de echtgenote en dochter

De nieuwe wind waait ook

en Ana Blandiana gehoord.

van Danny Huwé, toeva lli ge

Op 20 december 1989 breekt

en Luc Devoldere, maar ook

over naar de rest van het
Oostb lok. De Berlijnse Muur

toeristen Mark Uytterhoeven

en het IJzeren Gordijnen va l-

in de stad Timi~oara dan

hulpverleners en mensen die

len. 1989 is het jaar va n de

toch een volks revo lu t ie uit,

verl iefd we rden op het land

revoluties.

die zich algauw uitbreidt tot

of op een vrouw: zij ve rtellen

heel Roemenië. Aan de laatst

hoe zij Roemenië be leef-

Bijna all e regimes uit commu-

gevallen dominosteen van de

den, vóór, tijdens en na de

nistisch Oost-Europa zette n

dictaturen in het Oostblok

revolutie.

hun eerste stappen richting

kleeft helaas vee l bloed. Ook

democratie. Maar Roemenië

Vlaam s journalist Danny

geeft geen krimp . Ceau~escu

Hu wé kwam er om het leven.

blijft zijn eigen, dictatoriale
koers va ren. Het zijn Belgen -

2 5 jaar Roemeense revolutie

journalisten en mensen uit de

bundelt historisch waardevo ll e

cultu rele sector - die er mee

en aangrijpende getu ige-
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Pluspunten:
- Met unieke getuigenissen,
die zonder dit boek verlo ren zo ud en gaa n

Uitgeverij Acco
Blijde Inkomststraat 22, 3000 Leuven
tel. 016/62 80 00 - fax 016/62 80 01
e-mai l: uitgeverij@acco.be
www.uitgeverijacco.be

Wim Coudenys

Het geheugen van
Rusland
ISBN 9789033498060
304 blz.

€ 34,00 (excl . verzend ing skoste n)

Vlad imir Putin omschreef

worden hele stukken uit het

Het geheugen van Rusland

de val van de Sovjet-Un ie

col lectieve geheugen gewist

analyseert de manier waarop

als de grootste ramp va n de

en / of nieu we denkkaders

de traditionele geschiedenis

20e eeuw, loofde Rus lands

opge legd. Het geheugen van

van Rusland tot sta nd gekomen is. Het is bedoe ld voo r

traditiona li sme en beriep

Rusland besch ri jft hoe en

zich op historische rechten

wanneer die canon tot sta nd

leze rs die vertrouwd zijn met

om de Krim te annexeren .

kwam, hoe hij evolueerde

de grote lijn en van de Russi-

Het 'oud e' Ru sland li jkt

en het hedend aagse Rusland

sche geschiedenis en/ of zich

daarmee helemaal terug van

zijn uitzicht gaf. Hij beves-

er op een kritische manier

weggeweest. En inderd aad:

tigt een aantal 'waarheden'

wi llen in verd iepen.

geschiedenis speelt een

over Rusland, bijv. dat het

crucia le rol in het gedrag én

autocrati sc h mo et zij n, dat

de perceptie van Ru sland.

verande ringen er al leen va n

Pluspunten

Ze is echter geen objectief

bovenaf kun nen komen; dat

- Bi edt een uniek inzicht in

gegeven, maar een construc-

het permanent bed reigd en

de Ru ss isc he actualiteit

tie va n 'bela ngrij ke fei ten' die

bed rogen wo rd t door het

van uit een 'a lternatief'

door interpretaties met elkaar

Weste n. Di e canon blijkt ook

standpunt
- Stelt de leze r in staat de

worden verbonden. Deze

uiterst se lectief: in de obses-

constructie, de canon van

sie om Ru sland als 'a nders' te

actuele gebeu rten isse n in

de Ru ss isc he gesch iedenis,

zien, wo rd en tal van gelijke-

de regio in hun context te

wordt bovendien voo rtdu-

nissen met (West-) Eu ropa ge-

plaatsen

renä aa ngepa st om ideolo-

negeerd en versc hillen buiten

gische redenen. Hierdoor

proportie opgeblazen .
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Uitgeve rij Acco
Blijd e Inkomststraat 22, 3000 Leuve n
tel. 016/ 62 80 00 - fax 016/62 80 01
e-mail: uitgeverij@acco.be
www.uitgeverijacco.be

Danielle Dierckx, Gert Verschraegen,
Clemens de Olde, Stijn Oosterlynck,
Frédéric Vandermoere ( Red.)

Over gevestigden en
buitenstaanders
ISBN 9789033498046
ca. 320 blz.
€ 25,00 (excl. ve rzendingskosten)

Armoede en een moeilijke

onderzoek naar armoede,

pen, de verstatelijking en

omga ng met dive rsiteit ver-

diversiteit en st edel ijkheid .

centra li satie va n de integra-

vest igden en buitenstaanders.

Ter gelegenheid van het 25

schap en poëzie-activisme

Wie tot de groep van geves-

jarig bestaan van OASeS pre-

onder jongeren. Dit boek is

t igden behoort heeft ru ime

senteert dit boek een staa l-

een must voor wie kenni s

toegang tot de materiële

kaart van recent onderzoek

wi l nemen van het nieuwste

middelen die nodig zijn voor

van Centrum OASeS. Het

onderzoek naar armoede,

een comfortabel leven. Hij of

boek bevat bijdragen over

diversiteit en stedelijkheid in

zij geniet ook een vanzelf-

het activerings- en bijstands-

Vlaanderen en geïnformeerd

delen de sa menleving in ge-

tiesector, stedelijk burg er-

sp rekend e maatschappelijke

beleid, de problematiek van

w il deelnemen aan het leven-

waardering en domineert

de schuldenla st, netwerken

dige maatschappelijke debat

de politieke besluitvorm ing.

tussen hulpverleningsorga-

over deze thema 's.

Buitenstaanders ontberen d it

nisaties, een structurele visie

alles. De dynamiek tussen ge-

op armoede, so lidariteit en

vest igden en buitenstaanders

diversiteit in een achterge-

is het sc herpst zichtbaar in

stelde stadswijk, verenigin-

de stad. Centrum OASeS van

gen en vestig ingspatronen

de Universiteit Antwerpen

van migranten en hu n positie

doet al 25 jaar trendsettend

in suburba ne gemeenschap-
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Plu sp unten
- Staa lkaart van het nieuwste
onderzoek naar armoede,
diversiteit en stedelijkheid
in Vlaanderen

Uitgeverij Acco
Blijde Inkomststraat 22, 3000 Leuven
tel. 016/62 80 00 - fax 016/62 80 01
e-mail: uitgeverij@acco. be
www.uitgeverijacco.be

Richtlijnen voor auteurs

• Deel 1: max. 3 wetenschappelijke artikelen van elk max. 1O000 woorden
• Deel 2: 3 rubrieken
- Politiek essay max. 7000 woorden
- Symposium: verschillende bijdragen - samen max. 7000 woorden
- Onderzoek uitgelicht max. 1000 woorden

Res Publica is abstracted in the following journals: ABC POL SCI. Advanced Bibliography of Contents. Politica!
Science and Government; International Politica! Science Abstracts. Documentation politique internationale; International
Bibliography of Politica! Science. Bibliographie internationale de science polilique; International Bibliography of the Social
Sciences. Bibliographie internationale des sciences sociales; International Bibliography of Economics. Bibliographie internationale de science économique; Social Sciences Citation Index. An International Multidisciplinary Index to the Literature
of the Social , Behavioral and Related Sciences; Sociological Abstracts; Bulletin analytique de documentation politique,
économique et sociale contemporaine; United Nations. Monthly Bibliography Selected Articles. Nations Unies.
Bibliographie mensuelle. Articles sélectionnés; Bulletin de renseignements documentaires. Communauté Européennes
Documentation bulletin. European Communities.

Wordt uitgegeven met de steun van de Universitaire Stichting België

Inhoud
Themanummer:
Personalisering van de politiek: een multidimensioneel begrip
Gasthoofdredactie: Peter Van Aelst en Kees Aarts

Deel 1 - Wetenschappelijke artikelen

Introductie: Personalisering van de politiek:
een multidimensioneel begrip
Peter Van Aelst en Kees Aarts

Het primacy-effect in proportionele systemen gewikt en gewogen.
De casus van de Antwerpse districtsverkiezingen 2012
Patrick van Erkel en Peter Thijssen

Van goudwaarde in verkiezingstijden? Electorale presidentialisering
van het burgemeesterschap in Vlaanderen
Johannes Rodenbach, Bram Wauters en Kristof Steyvers

De impact van digitale campagnemiddelen op de personalisering
van politieke partijen in Nederland (2010-2014)
KristofJacobs en Niels Spierings

Deel 2 -

Rubrieken

Essay: Personalisering door politici, in de media en bij kiezers:
op zoek naar een referentiepunt
Jan Kleinnijenhuis

Symposium: De internationalisering van het bama-onderwijs
Peter Bursens, René Torenvlied en Isabelle De Coninck

Onderzoek uitgelicht:
Bruggen bouwen over politieke breuklijnen:
deliberatieve democratie in diep verdeeld België
Didier Caluwaerts en Kris Oeschouwer

Europese desintegratie verklaard
Hans Vol/aard

De mobilisatie van wigissues in meerpartijenstelsels
Marc Van de Wardt, Catherine E. de Vries en Sara 8. Hobolt

