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“Les uns et les autres sont venus là par les mêmes moyens, à travers les mêmes obstacles et 

se heurtent, chaque jour, aux mêmes difficultés. Ils vivent côte à côte dans un même local, ils 

ont des occupations identiques, ils siègent sur des bancs qui se touchent, ils reçoivent leurs 

électeurs et leurs maîtresses dans les mêmes petits salons, que séparent mal des cloisons de 

planches, ils ont les mêmes bureaux, la même bibliothèque, le même papier à lettre et la 

même buvette. Il n'y a entre eux de dissemblance que celle de leurs opinions - encore verra-t-

on que ce n'est guère la peine d'en parler”.
1
 

 

Met deze woorden omschreef de drieëndertigjarige Franse journalist Robert de Jouvenel in 1914 de 

Derde Franse republiek. Het Franse politieke systeem was volgens hem vervallen in favoritisme en 

cliëntelisme, kortom “la République n'est plus qu'une grande camaraderie”.
2
 Hoewel Jouvenels 

betoog exclusief bedoeld was als een aanklacht tegen de Franse politiek, zouden zijn vlot 

geformuleerde uitspraken ook elders in het tussenoorlogse Europa gebruikt worden als 

inspiratiebron tegen de politieke gebreken van die tijd. Zijn scherpe commentaren waren overigens 

niet tegen de democratie as such bedoeld – Jouvenel werd integendeel omschreven als ‘un des 

défenseurs les plus passionnés de la démocratie’ – maar het gevoel dat hij vertolkte, zou in de 

tussenoorlogse periode wel een belangrijke voedingsbodem vormen voor het anti-parlementarisme 

en de Nieuwe Orde bewegingen die overal als paddenstoelen uit de grond oprezen.
3
 In België nam in 

de jaren dertig bijvoorbeeld de rechts radicale en conservatief katholieke partij Rex de retoriek van 

een ‘république des camarades’ over.
4
 De uitvallen van zowel Jouvenel als van Rex leider Léon 

Degrelle pasten in feite in het wijd verspreidde gevoel dat de politieke wereld, ondanks 

partijpolitieke verschillen, in de eerste plaats een ‘onderonsje’ was geworden. Parlementen, 

regeringen, kabinetten en administraties werden volgens hen in de eerste plaats bemand door 

bevoorrechte politici en ambtenaren.  

Maar terwijl er al talloze studies gewijd werden aan het succes van deze Nieuwe Orde bewegingen of 

de crisis van de parlementaire regimes in de tussenoorlogse periode, ging gek genoeg veel minder 

aandacht uit naar de aanklachten die Jouvenel en vele anderen keer op keer weer formuleerden. 

Kloppen de beweringen dat de politieke wereld weinig meer was dan een geïnstitutionaliseerde 

vriendenclub? En in hoeverre valt die stelling te rijmen met het klassieke beeld van een overwinning 

in de Eerste Wereldoorlog van ‘de democratie’, gedragen door het volk, op het autoritaire Duitsland? 

Deze vragen zijn vooral in een Belgische politieke context erg pertinent. Het einde van de 

vijandelijkheden in november 1918 had immers de weg vrijgemaakt voor een democratisering van 

het politieke leven en de vorming van breder gedragen coalitieregeringen. Aan een dertigjarig 

homogeen katholiek bewind was een einde gekomen en bij de eerste naoorlogse verkiezingen haalde 

geen enkele partij – mede door het nieuwe kiessysteem – nog een absolute meerderheid. Terwijl 

men op basis daarvan zou verwachten dat het politieke leven in één klap ook een veel gevarieerder 

gezicht zou krijgen, bleek er ook in België al snel een sterke voedingsbodem voor de ‘ons kent ons’ 

retoriek. In dit artikel richten we ons daarom in de eerste plaats op het meest zichtbare en meest 

bekritiseerde element van de overheid: de regering. Daarbij zal worden onderzocht in hoeverre er 
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inderdaad sprake was van een homogeen profiel voor alle ministers en hoe bepalend hun sociaal-

culturele achtergrond was om tot de regering te kunnen toetreden. 

 

Selectie van ministers 

 

De factoren die een rol spelen in zowel de selectie als deselectie van ministers hebben altijd al tot de 

verbeelding gesproken.
5
 Waarom worden bepaalde politici makkelijker gerekruteerd voor de 

uitvoerende macht dan anderen? Hoewel het antwoord op deze vraag haast per definitie complex en 

multidimentioneel is, kan een diepgaande analyse die een aantal structurele elementen bloot legt 

ons wel meer inzicht verschaffen in de aard van het politieke systeem. Afhankelijk van welke factoren 

een rol spelen en hoe exclusief de selectie verloopt, zal dat politiek systeem immers een erg open 

dan wel een erg restrictieve elitecirculatie kennen, wat op zijn beurt weer iets zegt over het 

‘democratisch gehalte’ van een samenleving.
6
 

Daarbij moeten we ons er uiteraard voor hoeden om de individuele en evenementiële elementen 

niet uit het oog te verliezen die zonder twijfel eveneens een sterke impact hadden op het 

selectieproces. In de eerste plaats denken we daarbij uiteraard aan de electorale situatie. Het spreekt 

voor zich dat er bij de selectie van ministers immers in grote mate rekening gehouden werd met de 

heersende electorale verhoudingen. De regering moest immers ten allen tijde kunnen rekenen op de 

steun van een parlementaire meerderheid. Het einde van het unionisme halfweg de negentiende 

eeuw had al duidelijk gemaakt dat de vorst voortaan zijn ministers maar kon rekruteren uit de 

parlementaire groep die op dat moment de meerderheid in handen had. Dat was tijdens het 

interbellum niet anders, met dit verschil dat geen enkele partij nog een parlementaire meerderheid 

behaalde en coalitieregeringen dus noodzakelijk waren. Dat beperkte de keuzemogelijkheden nog 

verder aangezien nu ook een zeker electoraal evenwicht gerespecteerd diende te worden. Een 

bijkomend element daarbij was trouwens de toenemende ‘monopolisering’ van ministeries. De 

noodzaak van coalitieregeringen zette de partijen immers veel sterker dan voordien aan tot het 

stellen van prioriteiten, waardoor bepaalde ministeries haast zonder uitzondering aan politici van 

een bepaalde ideologische strekking werden toevertrouwd.
7
 Tijdens het interbellum was de minister 

van landbouw bijvoorbeeld zonder uitzondering steeds een katholiek, terwijl op onderwijs steevast 

een minister van de linkerzijde werd aangesteld.  

Verder speelden uiteraard ook individuele kwaliteiten en de persoonlijkheid van politici een 

belangrijke rol, zowel in positieve als negatieve zin. De uitgebreide internationale netwerken en de 

technische kennis van Emile Francqui waren cruciale argumenten voor diens opname in de regering 

in 1926, terwijl het gebrek aan financieel-economische kennis en het onvermogen om de 

conservatief katholieke achterban tevreden te houden belangrijke argumenten waren voor de 

deselectie van eerste minister Léon Delacroix in 1920. Nauw daarmee verbonden was het 

opportuniteitsaspect, waarbij specifieke omstandigheden zoals bijvoorbeeld de muntsanering ook 

vaak om een specifieke achtergrond vroegen.  

Ten slotte mogen we ook het tijdskader en meer in het bijzonder de tijdsgeest niet uit het oog 

verliezen. Zo speelde zoals bekend de monarchie in de tussenoorlogse periode nog een erg 

belangrijke rol in de regeringsvorming en was er van strak georganiseerde partijen of particratie 

hoegenaamd nog geen sprake.
8
 Het gevolg daarvan was dat ook een aanzienlijk aantal niet verkozen 
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figuren in de regeringen werd opgenomen. Van de 362 ministermandaten die tijdens het interbellum 

werden toegekend, gingen er 63% naar een verkozen volksvertegenwoordiger.
9
 Verder werden 20% 

van de ministerposten toegekend aan senatoren en 17% aan extra-parlementairen. Echter, slechts de 

helft van alle ministers die senator waren, werd door het kiespubliek verkozen. De provinciale en 

gecoöpteerde senatoren waren immers net zo min rechtstreeks verkozen als extra-parlementaire 

ministers. Dat betekent dat slecht 68% van alle ministers uit het interbellum door de kiezers een 

politiek mandaat had gekregen. Doorgaans lag het aantal regeringsdeelnames bij extra-

parlementaire ministers echter wel opmerkelijk lager bij hun parlementaire collega’s waardoor 

uiteindelijk toch nog 73% van alle ministeriële mandaten werden uitgeoefend door een verkozen 

vertegenwoordiger. Opmerkelijk daarbij is wel dat tien van de zevenentwintig tussenoorlogse 

regeringen – met andere woorden meer dan één op drie regeringen – geleid werden door een niet-

verkozen premier. 

Het bestaan van dergelijke eerder evenementiële factoren mag ons er echter niet van weerhouden 

om aandacht te besteden aan meer structurele elementen van selectie. Die werden voor de 

Belgische tussenoorlogse periode immers nog niet onderzocht. Speelde geografische afkomst 

bijvoorbeeld een rol in het selectieproces? Wat was het sociaal profiel van de tussenoorlogse 

ministers: ging het steeds om hoger opgeleiden of brak er een zekere democratisering van de 

uitvoerende macht door? En in hoeverre speelde het communautaire element een rol in de 

regeringssamenstelling? 

 

Geografische representativiteit 

 

Het parlement en zijn leden zijn volgens de Belgische grondwet ‘vertegenwoordigers van de natie’. 

Parlementsleden worden daarbij geacht van niet zozeer de belangen van hun kiesarrondissement te 

verdedigen als wel de algemene belangen van het gehele Belgische volk. Toch heeft er altijd een 

zekere spanning bestaan tussen de lokale of regionale afvaardiging – en dus lokale of regionale 

verantwoording – enerzijds en de plicht om de natie in zijn geheel te vertegenwoordigen en haar 

algemene belangen te dienen anderzijds. Het loont dus de moeite om die potentiële spanningsbron 

ook voor de uitvoerende macht eens meer gedetailleerd te bestuderen. 

Als we kijken naar de geografische spreiding van de ministerposten in de tussenoorlogse periode, 

dan zien we een sterk overwicht van de grote kieskringen. De drie grootste kieskringen voor de 

Kamer (Brussel, Antwerpen en Luik) waren goed voor respectievelijk zevenenzestig, vierentwintig en 

tweeëndertig ministerportefeuilles op een totaal van 272.
10

 Van de vijfenvijftig 

volksvertegenwoordigers die ooit minister waren, kwamen er respectievelijk twaalf, zeven en vijf uit 

deze kieskringen. Dat betekent dat ongeveer 44% van deze ministers uit één van de drie grootste 

kieskringen kwam, terwijl ze samen ‘slechts’ goed waren voor 28% van het totale aantal zetels. Bij de 

senatoren die ooit minister werden is deze trend veel minder uitgesproken. Dit is in grote mate te 

wijten aan het kleiner aantal senatoren dat minister werd: slechts elf verkozen, vijf provinciaal en 

zeven gecoöpteerde senatoren. Toch zien we ook hier dat Brussel de meeste rechtstreeks verkozen 

senatoren als minister aanleverde, namelijk drie.  

In totaal waren 329 portefeuilles gelinkt aan een bepaalde regionale entiteit, hetzij als 

volksvertegenwoordiger (kieskringen Kamer), verkozen senator (kieskringen Senaat) of als provinciaal 

senator (provincie). Opnieuw valt op dat het leeuwendeel van de mandaten naar de provincie 

Brabant ging (29%). In schril contrast daarmee staat de provincie Limburg, die tijdens het hele 

interbellum slechts één minister afvaardigde. Bovendien werd de gelukkige, de katholiek Jules Van 
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Caenegem, wel verkozen als volksvertegenwoordiger voor de kieskring Hasselt, maar was hij van 

geboorte niet eens van de streek: hij werd geboren in Gavere (Oost-Vlaanderen). Op het moment 

van zijn mandaat als Limburgs volksvertegenwoordiger, woonde hij echter wel degelijk in Hasselt.
11

 

Dat wil overigens niet zeggen dat er tijdens het interbellum geen enkele ‘echte Limburger’ het tot 

minister schopte. Zowel de socialist Camille Huysmans (geboren te Bilzen), de liberaal Jules 

Ingenbleek (geboren te Bree) als de  extra-parlementaire minister Gaston Heenen (geboren te 

Hasselt) zijn een bewijs van het tegendeel. De eerste was echter verkozen voor de kieskring 

Antwerpen, de tweede gecoöpteerd senator en de derde was een militair die als technicus minister 

van Koloniën werd.  

 

We moeten hierbij wel opmerken dat het hanteren van kieskringen als basis voor geografische 

representativiteit zo zijn beperkingen heeft. Zo was het bijvoorbeeld niet verplicht om woonachtig te 

zijn in de kieskring waar men zich liet verkiezen. Het meest bekende voorbeeld daarvan was de 

conservatieve katholiek Charles Woeste die in Brussel woonde, maar zich in Aalst verkiesbaar stelde. 

Ook in het interbellum waren er dergelijke gevallen, waarvan Paul-Emile Janson (woonachtig te 

Brussel, verkiesbaar in Doornik-Ath) en Albert Devèze (woonachtig te Brussel, verkiesbaar in 

Verviers) wellicht de bekendste voorbeelden zijn. Devèze was overigens de enige die ooit tijdens zijn 

ministeriële carrière van kieskring wisselde. Het leeuwendeel van zijn carrière was hij immers 

volksvertegenwoordiger voor zijn woonplaats Brussel, maar van 1939 tot de verkiezingen van 1946 

zetelde hij voor het arrondissement Verviers. Dit toont meteen ook aan dat dit al bij al een erg 

beperkt fenomeen bleek te zijn. De meeste politici stelden zich immers gewoon verkiesbaar in het 

arrondissement waar ze woonden. Bovendien doet het op zich weinig ter zake of de persoon in 

kwestie al dan niet woonachtig was in een bepaald kiesarrondissement: hij werd er in ieder geval 

verkozen als ‘vertegenwoordiger’ van deze regio, in de meest letterlijke betekenis van het woord. 

Janson kreeg bijvoorbeeld een verkiesbare plaats aangeboden in het arrondissement Doornik, omdat 

de liberalen op die manier hoopten om – via Janson – de arbeidersklasse te kunnen bereiken, met 

andere woorden: dat hij deze groep in het parlement voor de liberalen kon vertegenwoordigen.
12

 Hij 

werd er ook effectief verkozen.  
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Figuur I: Verdeling van ministermandaten per provincie 



Eveneens interessant zijn de verhoudingen tussen die vertegenwoordigers die door en voor 

verschillende landsdelen werden afgevaardigd in het parlement. Werd er in een periode waar er nog 

geen sprake was van ministeriële pariteit maar ‘communautaire’ spanningen voor het eerst echt de 

kop opstaken al rekening gehouden met dergelijke gevoelige verhoudingen? Was er een 

(disproportioneel) overwicht aan ministers van een bepaald landsdeel in de tussenoorlogse 

regeringen? En was deze aan- of afwezigheid van een soort ‘communautair evenwicht’ structureel, 

conjunctureel dan wel incidenteel van aard? Gezien de omvang van de literatuur en de geladenheid 

van het thema is het op zijn zachtst gezegd ietwat vreemd dat op deze vragen tot hiertoe nog geen 

antwoord werd geboden. Voor we daar zelf op ingaan, moet wel meteen een belangrijke 

kanttekening geplaatst worden. Vanuit een eenentwintigste eeuws perspectief is een 

communautaire invalshoek volstrekt normaal en in sommige gevallen misschien wel de enig 

mogelijke. In een vooroorlogse context is dergelijke opdeling nochtans heel wat minder 

vanzelfsprekend. Een groot deel van de toenmalige politici en leidende figuren uit het land 

beschouwden zichzelf niet – of toch zeker niet in de eerste plaats – als vertegenwoordiger van een 

landsdeel maar als vertegenwoordiger van het land in zijn geheel. In een negentiende eeuwse 

context kan men een dergelijke opdeling – op enkele flaminganten na, die het overigens zelden tot 

nooit tot minister schopten – zelfs beschouwen als een volstrekt anachronisme.  

Waarom is het dan zinvol om een eventueel communautair evenwicht tijdens het interbellum toch te 

bestuderen? Niet zozeer omdat de affiniteiten van de leidende politici an sich fel gewijzigd waren, 

maar omdat de politieke context waarin ze opereerden veranderd was. De Eerste Wereldoorlog had 

het communautaire thema definitief op de politieke agenda geplaatst en hoewel een groot deel van 

de politici nog steeds weinig voeling hadden met het regionalisme, beseften ze nu wel – wellicht voor 

het eerst – dat ze minstens rekening moesten houden met het feit dat dergelijke affiniteit bij een 

deel van het electoraat wel bestond. Het negeren van communautaire verzuchtingen was niet meer 

mogelijk en de problematiek werd daarmee een politieke realiteit, iets wat het in de negentiende 

eeuw in feite nooit was geweest.
13

 Dat blijkt ook uit de samenstelling van de tussenoorlogse 

regeringen, meer in het bijzonder uit de relatief evenwichtige spreiding over de Vlaamse, Waalse en 

Brusselse kieskringen. In totaal gingen 136 portefeuilles naar vertegenwoordigers van Vlaamse 

kieskringen, 118 naar Waalse en 75 naar Brusselse.
14

 Blijkbaar hadden de partijen tijdens het 

interbellum geen gewaarborgde ministerpariteit nodig om tot een evenwichtige verdeling te komen.  

Dat geldt trouwens niet alleen voor het totale aantal ministers, maar ook binnen de meeste 

regeringen zelf. Slechts twee van de zevenentwintig regeringen hadden drie Vlaamse ministers meer 

dan Waalse ministers: de minderheidsregering Van de Vyvere I telde vier Vlaamse ministers en één 

Waalse, naast nog twee extra-parlementaire en een gecoöpteerd senator. Daarnaast was er de 

regering Van Zeeland I die naast vijf Vlaamse en zes Brusselse nog twee Waalse en drie extra-

parlementaire ministers telde. Bij alle andere regeringen was het verschil tussen het aantal Vlaamse 

en Waalse ministers maximaal twee (in vijf gevallen), meestal zelfs één (veertien keer) of gewoon 

gelijk (zes keer). Geen enkele tussenoorlogse regering, met uitzondering van de minderheidsregering 

van Van de Vyvere, kwam bovendien aan de macht zonder minstens twee Vlaamse en twee Waalse 

ministers in haar rangen. Ook Brussel had – op  drie na – in elke regering een vertegenwoordiger.
15

 

De regeringen Renkin I en II en Van Zeeland I waren zelfs uitgesproken ‘Brussels getint’ met zes 

Brusselaars op een regering met in totaal respectievelijk dertien, twaalf en zestien ministers. Het feit 

dat er in quasi elke regering inderdaad sprake was van een zekere vorm van ‘communautaire’ 
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pariteit, lijkt minstens te suggereren dat er wel degelijk rekening werd gehouden met een 

geografisch en communautair evenwicht. 

 

Figuur II: Communautaire verdeling van ministerportefeuilles (1918-1940) 
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Jaspar I 4 2 3 2 1 
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de Broqueville III 4 1 4 3 0 

de Broqueville IV 5 3 4 2 1 
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Theunis III 4 3 2 5 2 

Van Zeeland I 5 6 2 3 3 

Van Zeeland II 4 4 6 4 -2 

Janson  5 3 4 5 1 

Spaak I 3 3 2 5 1 

Spaak II 4 2 4 4 0 

Pierlot I 3 0 2 6 1 

Pierlot II  6 0 4 4 2 

Pierlot III 4 1 4 4 0 

Pierlot IV 6 2 5 5 1 

Pierlot V 6 2 4 3 2 

 

Figuur II: Zelfs zonder gewaarborgde ministerpariteit bleek een zeker communautair evenwicht binnen 

de regering steeds gewaarborgd tijdens het interbellum. 

 

Een onderscheid tussen het aantal Nederlandstalige en Franstalige ministers werd bewust niet 

gemaakt, hoewel dat onderscheid op basis van de taal waarin de vertegenwoordigers hun eed 

hadden afgelegd best mogelijk zou zijn.
16

 Daar hebben we goede redenen voor. Om te beginnen is 

het criterium van de eedaflegging door het bestaan van tweetalige politici geen 100% sluitend 
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criterium, waardoor een zuivere tweeledige opdeling in ieder geval tot een vertekening van de 

realiteit zou leiden.
17

 Bovendien was Vlaanderen in de tussenoorlogse periode niet eentalig, en 

bestonden er – zeker in de steden – nog sterke Franstalige kernen. Dat betekent dat iemand die in 

Vlaanderen geboren was of er woonde, niet noodzakelijk Nederlandstalig was. Pierre Nolf, geboren 

te Ieper, was bijvoorbeeld Franstalig en woonde in Luik. Ten slotte doet het op zich ook niet ter zake 

welke taal de vertegenwoordigers spraken die de Vlaamse kiezers (Vlaams- of Franstalig) naar het 

parlement stuurden. Het feit dat ze voor en door Vlaamse kieskringen verkozen waren en hen 

bijgevolg mochten vertegenwoordigen is uiteraard belangrijker dan wat nu precies de (eerste) taal 

was van de verkozene. Zo oordeelden althans de toenmalige kiezers. Dat alles maakt een 

linguïstische opdeling weinig zinvol om de politieke context van het interbellum te doorgronden. 

 

Sociaal profiel  

 

Terwijl de sociaal-politieke samenstelling van het parlement al in verschillende studies werd 

geanalyseerd, ging vreemd genoeg veel minder aandacht uit naar de leden van de uitvoerende 

macht.
18

 Nochtans kan men zich dezelfde pertinente vragen stellen: wie werd precies tot minister 

benoemd? Op geografisch vlak constateerden we bijvoorbeeld een duidelijk overwicht van Brussel in 

de groep van ministers, maar kan ook qua sociale achtergrond een overwicht vastgesteld worden van 

een specifieke categorie uit de bevolking? Of mogen tussenoorlogse regeringen toch eerder 

beschouwd worden als een vrij representatieve ‘staalkaart’ van de samenleving? In een poging enig 

zicht te krijgen op het sociale profiel van de toenmalige ministers, onderzoeken we vier 

karakteristieken die zeker van belang waren: leeftijd, opleiding, beroep en geslacht. 

 

Leeftijd 

 

De gemiddelde leeftijd van een minister bij het begin van zijn ambt was 53,8 jaar. Van een lineaire 

trend in de evolutie van de gemiddelde leeftijd was geen sprake (Figuur III), maar op bepaalde 

momenten trad toch een opmerkelijke verjonging op in de regeringssamenstelling. Vooral in het 

midden van de jaren dertig, op het hoogtepunt van de economische en politieke crisis in België, werd 

beroep gedaan op jongere ministers. De verklaring hiervoor moet gezocht worden in de toenmalige 

politieke situatie. De oude garde van Renkin en de Broqueville was er niet in geslaagd de crisis te 

bezweren. Stilaan groeide het besef dat de klassieke liberale principes voorbijgestreefd waren en dat 

nieuwe methoden zich opdrongen. Gezien de nood aan een nieuwe aanpak van de politieke en 

economische problemen, was het niet onlogisch dat jongere figuren op het voorplan verschenen. 

Het belang van die vaststelling moet men ook niet overschatten. In tijden van crisis werd nog steeds 

in de eerste plaats beroep gedaan op de traditionele, ervaren en meer gevestigde waarden, zoals de 

twee pieken in Figuur III duidelijk maken. Na het mislukt travaillistisch experiment van de regering 

Poullet-Vandervelde was het aan de oudste tussenoorlogse regering – Jaspar I – om orde op zake te 

stellen en het land te redden van de financieel-economische afgrond. Hetzelfde was het geval begin 

jaren dertig wanneer de koning de hem onwelgevallige premier Renkin aan de deur zette en de 

tweeënzeventigjarige oudgediende Charles de Broqueville van stal haalde om de economische crisis 

te bezweren. Pas wanneer de situatie hopeloos werd en er geen enkele andere mogelijkheid meer 

was dan de traditionele deflatiepolitiek te verlaten, mocht een jongere generatie het eens proberen. 

                                                           
17

 Het klopt uiteraard wel dat tweetalig in de praktijk meestal neerkwam op Nederlands (of Vlaams) als eerste 

taal. 
18

 Zie bijvoorbeeld: D. Coninckx, ‘De sociaal-politieke samenstelling van de Belgische Kamer van 

Volksvertegenwoordigers (8 augustus 1870-15 mei 1880)’, Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 17 

(1986) 339-377; S. Fiers en H. Reynaert, red., Wie zetelt? De gekozen politieke elite in Vlaanderen doorgelicht 

(Leuven 2006). 
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 De jongste leeftijd waarop een politicus uit de tussenoorlogse periode het tot minister schopte was 

vijfendertig jaar. Die eer was weggelegd voor de liberale volksvertegenwoordiger Marcel Jaspar 

(1901-1982) in de regering Van Zeeland II. Hij was overigens ook de enige minister uit het interbellum 

die in de twintigste eeuw geboren was. Ouderdomsdeken was de katholiek Charles de Broqueville 

(1860-1940). Die werd in 1934 op vierenzeventigjarige leeftijd als gecoöpteerd senator zelfs nog 

premier van de regering Broqueville V. Tussen de partijen onderling waren er op dat vlak trouwens 

nauwelijks verschillen.
19

 Terwijl bij de katholieken bijvoorbeeld Charles de Broqueville (74) en Jules 

Renkin (70) nog op late leeftijd minister werden, waren dat bij de liberalen onder meer Ferdinand 

Cocq (71) en Paul Hymans (70) en bij de socialisten Emile Vandervelde (70) en Edouard Anseele 

senior (70). 

Tussen parlementaire en extra-parlementaire ministers was er echter wel degelijk een verschil. 

Vooral de liberalen deden beroep op iets oudere technocraten: de gemiddelde leeftijd van een 

liberale extra-parlementaire minister was met 59 jaar opmerkelijk hoger dan dat van hun 

parlementaire collega’s. Bij hun katholieke tegenhangers was de gemiddelde leeftijd (50 jaar) dan 

weer lager dan het parlementair gemiddelde, zelfs ondanks de uitschieter Léon Theodor in 1925 (72 

jaar). Hoe dan ook werd ongeveer de helft van alle ministers gerekruteerd in de leeftijdscategorie 

vijftig en zestig jaar oud (50,4%). Ongeveer een vierde van alle ministers waren veertigers bij het 

begin van hun ambt (25,8%), een op zes was zestiger (16,8%). Daarnaast merken we op dat er 

evenveel dertigers als zeventigers (elk 3,5%) minister werden, maar terwijl de laatste zeventig plusser 

– van het interbellum – in 1934 een ambt kreeg, deed pas in 1935 opnieuw een dertiger zijn intrede 

in de regering, in de figuur van Edmond-August De Schryver (36 jaar op het moment van zijn 

toetreding). Opmerkelijk omdat het al van 1894 geleden was dat er nog een dertiger in de regering 

zat, terwijl dat voordien haast altijd het geval was geweest.
20

 De herintrede van de dertigers en de 

daling van de gemiddelde leeftijd van de regeringen past binnen de geleidelijke verjonging die tijdens 

de jaren dertig plaatsvond en die zich ook na  de oorlog zou doorzetten.  

                                                           
19

 De gemiddelde leeftijd bij katholieke ministers was 52 jaar, bij socialisten 53 en bij liberalen 54 jaar oud. 
20

 Voordien zat alleen in de regeringen Malou I, Frère-Orban II en Malou II geen dertiger. 

Figuur III: Gemiddelde ministeriële leeftijd bij aanvang van een regering 
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Figuur IV: De verjonging van de jaren dertig kwam er na een periode van ongeveer veertig jaar waarin de wat 

jongere generatie politici weinig kansen kreeg op regeringsvlak. Dat was voordien nochtans altijd het geval 

geweest. 

 

Opleiding 

 

Terwijl er zich op het vlak van de leeftijd een opmerkelijke en interessante tendens voordeed in de 

jaren dertig, was er op het vlak van opleiding vooral een grote continuïteit. De regeringen waren op 

dat vlak bepaald geen ‘staalkaart’ van de samenleving. Van de in totaal zesennegentig ministers, 

waren er slechts zestien die geen diploma hoger onderwijs hadden. Vijf van die zestien waren 

bovendien officieren uit het leger, en hadden dus in zekere zin ook een hogere opleiding genoten. 

Dat wil zeggen dat bijna 90% van alle ministers uit het interbellum een vorm van hogere opleiding 

genoten had, en dat in een periode waarin een groot deel van de bevolking nooit aan secundaire 

studies was begonnen. Meer nog, slechts één minister, de socialist Achille Delattre, gewezen 

mijnwerker, ging maar tot zijn twaalfde naar school. Alle anderen hadden minstens een deel van hun 

humaniora afgelegd.
21

 Een opmerkelijke vaststelling, wetende dat pas in 1914 met de wet Poullet de 

leerplicht van zes tot twaalf jaar werd ingevoerd. 

De tussenoorlogse regeringen werden in de eerste plaats bevolkt door juristen: ongeveer 60% (57 

ministers) van alle ministers had een universitaire opleiding in de rechten gevolgd. In sommige 

gevallen (21%) ging dat gepaard met een bijkomende opleiding notariaat of een vorm van politieke 

wetenschappen.
22

 Een zestal ministers kwamen van de faculteit Letteren & Wijsbegeerte, terwijl 

evenveel ministers een ingenieursdiplomatie behaald hadden. Verder waren er nog enkelingen met 

een opleiding geneeskunde (3), economie (2), politieke wetenschappen (2) en exacte wetenschappen 

(1). Twee ministers hadden een andere vorm van hoger onderwijs gevolgd als ingenieur. Ten slotte 

hadden zoals gezegd vijf ministers een militaire achtergrond: zij hadden een opleiding tot officier 

gekregen aan de Militaire School. Dat waren trouwens allemaal extra-parlementaire ministers, 

waarvan Emile Francqui ongetwijfeld de bekendste was.
23

 

                                                           
21

 Van twee ministers, Alfred Laboulle en Jules Merlot, werden geen gegevens over hun opleiding gevonden.  
22

 Dat kon gaan om Politieke en Sociale Wetenschappen, Politieke en Administratieve Wetenschappen, 

Politieke en Diplomatieke Wetenschappen. 
23

 Van twee ministers, Alfred Laboulle en Jules Merlot, vonden we geen gegevens over hun opleiding. We 

werken hier dus met een totaal van 94 ministers (ipv 96). 

Figuur IV: Gemiddelde leeftijd regeringsleden (1830-1918) 



We waren niet in staat om van alle ministers te achterhalen aan welke universiteit ze hun opleiding 

gevolgd hebben, maar de grote lijnen zijn voldoende duidelijk.
24

 Zo speelde het levensbeschouwelijke 

element uiteraard een erg belangrijke rol in de keuze voor een instelling. Logischerwijs volgden de 

meeste katholieken een opleiding aan de Katholieke Universiteit van Leuven, terwijl de meeste 

vrijzinnigen naar de Vrije Brusselse Universiteit trokken. Toch zijn er een aantal opmerkelijke 

afwijkingen van deze ‘regel’. Een aantal katholieken, en niet van de minsten, genoten hun opleiding 

immers aan de Brusselse universiteit. Het is des te meer opvallend dat vier van hen zelfs premier 

werden, waarvan drie van een tussenoorlogse regering: Léon Delacroix, Henry Carton de Wiart en 

Henri Jaspar. Joseph Pholien was minister in 1937 en premier van een homogene katholieke regering 

van 1950 tot 1952. De vijfde, Maurice Houtart, was ook niet bepaald een tweederangs minister: 

beheerder van de Bank van Brussel, vertrouwensman van de koning en een van de vooraanstaande 

figuren binnen de conservatieve vleugel van de katholieke partij.
25

 Het is op zijn minst merkwaardig 

dat figuren die aan de vrijzinnige universiteit in Brussel gestudeerd hadden, nadien toch tot de 

katholieke partij – in het bijzonder de conservatieve vleugel – toetraden. Het ging bovendien ook niet 

om zogenaamde backbenchers, integendeel. Voor Jaspar en Delacroix speelde wellicht mee dat beide 

in de stad woonden en dat zij bovendien niet uit de conservatieve en militante katholieke middens 

kwamen. Hun keuze voor de katholieke partij was later wellicht eerder door pragmatische dan 

ideologische overwegingen ingegeven. Dat was overigens precies de reden waarom hun carrière, 

onder de vleugels van Francqui, na de oorlog onmiddellijk zo’n hoge vlucht nam. Ook Carton de Wiart 

was afkomstig van Brussel. Pholien was echter van Luik afkomstig en Houtart van Doornik. Blijkbaar 

werd de opleiding aan een vrijzinnige universiteit voor katholieken minder als problematisch ervaren 

dan omgekeerd. Geen enkele liberaal of socialist volgde immers een opleiding aan de katholieke 

Leuvense universiteit. De enige halve uitzondering was de extra-parlementaire en liberaal 

georiënteerde minister Eugène Hubert, die een opleiding had gevolgd aan de Leuvense faculteit 

Letteren & Wijsbegeerte. 

 

Figuur V: Overzicht van de opleidingsachtergrond van ministers (1918-1940) 

  

  

Katholieken Liberalen Socialisten 

Parl. Extra-Parl. Parl. Extra-Parl. Parl. Extra-Parl. 

KUL 24 2 0 1 0 0 

ULB 5 0 10 4 5 1 

UdL 2 0 4 4 3 0 

UG 2 1 1 1 0 0 

MS 0 1 0 3 0 0 

Buitenland 0 0 0 0 1 0 

Middenjury 1 0 0 0 0 0 

Universiteit 24 0 0 3 0 1 0 

Hogeschool 1 1 0 1 0 0 

Humaniora 2 0 2 0 4 0 

Lagere school 0 0 0 0 1 0 

       

TOTAAL 37 5 20 14 15 1 
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 Van vijf ministers konden we de universiteit niet achterhalen: Robert Petitjean, Octave Dierckx, Pierre 

Forthomme, Georges Barnich en Raoul Richard. Die laatste is partij ongebonden en werd dus niet opgenomen 

in tabel IX. 
25

 M. Dumoulin, e.a., Nieuwe geschiedenis van België Deel II: 1905-1950 (Tielt 2006) 976. 



Naast de Brusselse, was vooral de Luikse universiteit vrij populair bij liberaal en socialistisch 

georiënteerde studenten. Anders dan bij de Leuvense en Brusselse universiteiten waar vooral de 

rechtenfaculteiten uitgroeiden tot ministeriële kweekvijvers, kon Luik rekenen op een sterke 

opleiding geneeskunde en ingenieur.
26

 Gent leverde het kleinst aantal ministers af. Toch mag de rol 

van de Gentse universiteit zeker niet gemarginaliseerd worden. Gent was misschien niet betrokken 

bij de onderlinge concurrentiestrijd tussen het Institut Solvay (Université Libre de Belgique) en de 

School voor Politieke en Sociale Wetenschappen (Katholieke Universiteit Leuven) die zich vaak ook op 

politiek vlak manifesteerde, maar was via een aantal prominente figuren wel degelijk nauw 

betrokken bij de Belgische politiek.
27

 Ten slotte kunnen we nog twee ‘bijzondere gevallen’ 

vermelden: de katholiek Paul Tschoffen behaalde zijn diploma rechten voor een middenjury en de 

socialist Hendrik De Man kreeg zijn opleiding aan de universiteit van Leipzig, na mislukte passages in 

Brussel en Gent.
28

 De hoge opleidingsgraad van de Belgische tussenoorlogse ministers was geen 

uitzondering in Europa. Hun Nederlandse collega’s gingen allemaal zonder uitzondering minstens tot 

hun zestiende naar school.
29

  

                        
Beroep 

 

 

 

 

 

Naast het redelijk voorspelbare 

aandeel van juristen, valt vooral 

het grote aantal mensen uit de 

onderwijssector sterk op. De 

grenzen tussen de sectoren waren 

overigens alles behalve absoluut, 

want een aantal hoogleraars – 

met name deze uit de 

rechtenfaculteit – behoorden even 

goed tot de juridische wereld als 

gelijk welke advocaat aan de balie. 

Sommigen combineerden hun 

positie als docent trouwens met de 

advocatuur, zoals Edouard Rolin 

Jacquemyns en August De 

Schrijver. 

 

 

 

 

 

Ook wat de professionele achtergrond van de tussenoorlogse Belgische ministers betreft, was er een 

opvallend grote homogeniteit. In feite kunnen vijf grote groepen van beroepen onderscheiden 
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 Dhondt, Een tweevoudig compromis (2001). 
27

 T. Guily, Emile Francqui en de Université libre de Bruxelles tijdens de muntstabilisatie van 1926, onuitgegeven 

licentiaatverhandeling (KU Leuven 2003). 
28

 F. Verleden, Een minister in hemdsmouwen: Hendrik de Man als minister maart 1935 - maart 1938, 

Onuitgegeven licentiaatverhandeling (KU Leuven 2002). 
29

 Ongeveer 70% van hen was ook universitair geschoold. Zie: M. Bovens en A. Wille, ‘The dominance of the 

well educated in the Dutch political elite’, Paper gepresenteerd op het Politicologenetmaal 2010 (Leuven) 3. 

Figuur VI: Overzicht beroepscategorie tussenoorlogse ministers 



worden, waarbij de vijfde groep een restgroep is. Het grootste deel – achtendertig ministers met 

name – was actief in de juridische wereld, wat nauwelijks verbazingwekkend is gezien zowat 60% van 

de tussenoorlogse ministers een universitaire opleiding in de rechten hadden gevolgd. Een derde 

groep van vierentwintig ministers had een carrière opgebouwd als hoogleraar aan een van de 

Belgische universiteiten, terwijl dertien andere collega’s gerekend kunnen worden tot de groep van 

de handels- en zakenwereld. Ten slotte kwamen acht ministers uit het onderwijs en/of de 

ambtenarij. Anders gezegd waren zeven op acht ministers actief hetzij in het onderwijs, hetzij de 

juridische wereld hetzij de zakenwereld hetzij in verschillende van deze domeinen tegelijkertijd.
30

 In 

se ging het dus steeds om “beroepen die flexibele werktijden en lange vakanties toelaten, hun 

introduceren in breedvertakte netwerken en die specifieke vaardigheden aanscherpen, zoals het 

spreken in het openbaar”.
31

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal van extra-parlementaire 

figuren werden tijdens het 

interbellum aangesteld als 

minister, maar ook zij vertoonden 

een vrij grote homogeniteit qua 

professionele achtergrond. Hun 

profiel verschilde overigens 

nauwelijks van dat van andere 

ministers. 

 

 

 

In deze lijst werden enkel de extra-

parlementaire ministers 

opgenomen die zich nooit 

verkiesbaar stelden. Figuren als 

Léon Delacroix, die aanvankelijk 

als extra-parlementair eerste 

minister werd, maar bij de 

eerstvolgende verkiezingen 

verkozen werd, zijn dus niet 

opgenomen.  

 

 

 

 

Opvallend – of net niet – is dat wat de beroepsachtergrond betreft, er nauwelijks een verschil is 

tussen parlementaire en extra-parlementaire ministers. Nochtans ging het bij die laatste groep 

doorgaans om figuren die niet bewust een politieke carrière nastreefden, maar eerder toevallig op 
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 Enkel van Alfred Laboulle waren we niet in staat zijn beroep te achterhalen voor hij op dertigjarige leeftijd 

aan zijn politieke carrière begon. 
31

 S. Depauw en S. Van Hecke, ‘Brussel – Straatsburg enkele reis? De Belgische Europarlementsleden sinds 

1979’, S. Fiers en H. Reynaert, Wie zetelt? De gekozen politieke elite in Vlaanderen doorgelicht (Tielt 2006) 150. 

Figuur VII: Overzicht beroepscategorie extra-parlementaire ministers 



een bepaald moment werden aangezocht om een mandaat op te nemen. Dat was uiteraard in de 

eerste plaats omwille van hun expertise. Dat Georges Theunis, Emile Francqui, Camille Gutt, Albert-

Edouard Janssen en Max-Léo Gérard werden aangezocht voor Financiën was precies omwille van hun 

kennis van zake als topfiguren uit de bank- en zakenwereld.
32

 Hetzelfde kan bijvoorbeeld gezegd 

worden van de arts en hoogleraar Pierre Nolf wanneer die in 1922 werd aangezocht voor de post van 

Wetenschappen & Kunsten, waaronder ook onderwijs viel. Omwille van die specifiek aangezochte 

expertise, zou men kunnen vermoeden dat het professioneel profiel van deze ministers 

fundamenteel verschilde van dat van de ‘gewone’, parlementaire ministers, maar dat was dus 

blijkbaar niet het geval. 

 

Gender 

 

Alle ministers uit de tussenoorlogse periode waren mannen. Dat was minder vanzelfsprekend dan 

het op het eerste gezicht lijkt. De aanpassing van de kieswetgeving van 15 november 1920 liet 

immers ook vrouwen toe om zich verkiesbaar te stellen. Dat gebeurde door een wel erg subtiele 

wijziging in de oorspronkelijke wettekst van 1831. In de tweede van vier voorwaarden voor 

verkiesbaarheid werd immers ‘zijn’ veranderd in ‘de’ politieke rechten, waardoor vrouwen voortaan 

niet langer uitgesloten werden voor verkiesbaarheid voor de Kamer.
33

 In 1921 zorgde men er verder 

voor dat vrouwen zich ook rechtstreeks verkiesbaar konden stellen voor de Senaat (wet van 15 

oktober) en konden worden aangesteld als provinciaal of gecoöpteerd senator (wet van 21 oktober). 

Daarmee kregen vrouwen in theorie volwaardige toegang tot alle wetgevende organen in het land. In 

de praktijk veranderde de invoering van het zogenaamde passief kiesrecht voor vrouwen echter 

weinig.
34

 Tijdens het hele interbellum raakten immers slechts drie vrouwen rechtstreeks verkozen in 

de Kamer: twee socialistes (Lucie Dejardin en Isabelle Blume) en één communiste (Alice Degeer-

Adère). In de Senaat raakte geen enkele vrouw rechtstreeks verkozen, maar hanteerde men de 

coöptatie (voor de socialiste Marie Spaak-Janson en de katholieke Maria Baers) en de provinciale 

senatoren (voor de Vlaams-nationaliste Odila Maréchal) om ook daar enkele vrouwen in de 

assemblee te brengen.
35

 Om meer dan een symbolische geste ging deze politieke integratie van 

vrouwen op dat moment echter niet. 

De beperkte integratie van vrouwen in de nationale politiek was een onderdeel van het grote 

compromis tussen de politieke partijen dat zijn beslag kreeg tijdens de regeringen van Nationale Unie 

vlak na de Eerste Wereldoorlog. In ruil voor de invoering van het algemeen enkelvoudig 

mannenstemrecht, eiste de Katholieke Partij de invoering van het vrouwenstemrecht. De linkse 

partijen stonden hier echter zeer weigerachtig tegenover. Hoewel zij ideologisch het 

vrouwenstemrecht niet ongenegen waren, bleef hun angst voor het vermeende conservatieve 

stemgedrag van vrouwen hun houding domineren. Het gevolg was een typisch Belgisch compromis: 

stemrecht voor vrouwen op gemeentelijk vlak en de mogelijkheid om zich nationaal verkiesbaar te 

stellen, het zogenaamd ‘passief stemrecht’. Dat de linkse partijen minder problemen hadden met de 

mogelijkheid tot verkiesbaarheid van vrouwen, was niet onlogisch. De partijen hadden namelijk 

controle over de lijstvorming, waardoor de integratie van vrouwen volledig door de partij beheerst 

kon worden. Over het algemeen stemgedrag van vrouwen had men uiteraard veel minder controle. 

Integendeel, aan linkse zijde vreesde men en aan rechtse zijde hoopte men op de sterke invloed van 
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 Georges Theunis was naast een vooraanstaand ingenieur van de Groupe Empain ook lid van talloze raden van 

bestuur (onder meer de Société Générale) , Emile Francqui werd voorzitter van de Société Génrale, Camille 

Gutt was zowel verbonden met de Société Générale als met de Empain-holding Electrorail, Albert-Edouard 

Janssen was voormalig topman van de Nationale Bank en Max-Léo Gérard voorzitter van de Bank van Brussel. 
33

 Wet van 15 november 1920, Belgisch Staatsblad (3 december 1920). 
34

 Het passief kiesrecht behelst het recht om zich verkiesbaar te stellen als lid van een bepaald (staats)orgaan. 

Om zelf ook stemgerechtigd te zijn, is actief kiesrecht vereist. Een beperkte groep van vrouwen 

(oorlogsweduwen) verkreeg trouwens beide op het nationale niveau. Dat waren echter nauwelijks 10.130 

vrouwen, tegenover 2.300.000 mannelijke kiezers. 
35

 L. Van Molle en E. Gubin, Vrouw en politiek in België (Tielt 1998) 36. 



de kerk op vrouwen (inclusief hun stemgedrag) waardoor men ter linkerzijde op het vlak van 

stemrecht een stuk terughoudender optrad.
36

 

 

 

ART. 228 van het Kieswetboek (1894) cfr. ART.50 van de Belgische Grondwet 
37

 

 

“Om verkiesbaar te zijn voor de Kamer der Volksvertegenwoordigers, moet men:  

 

        1
e
 Belg zijn van geboorte of de groote naturalisatie bekomen hebben;  

        2
 e
 Zijne burgerlijke en staatkundige rechten genieten;  

        3
 e
 Ten volle vijf en twintig jaar oud zijn;  

        4
 e
 In België woonachtig zijn.  

 

Geen andere vereiste tot verkiesbaarheid kan worden gevorderd.” 

 

ART. 50. van de Belgische Grondwet, gewijzigd op 15 november 1920 
38

 

 

“Om verkiesbaar te zijn voor de Kamer der Volksvertegenwoordigers, moet men: 

 

        1
e
 Belg zijn door geboorte of de groote naturalisatie bekomen hebben; 

        2
e
 Het genot hebben van de burgerlijke en politieke rechten; 

        3
e
 Den volle ouderdom van vijf en twintig jaar bereikt hebben; 

        4
e
 Woonachtig zijn in België. 

 

Geen andere vereiste tot verkiesbaarheid kan worden gevorderd.” 

 

Het is dan ook niet echt verbazingwekkend dat de impact op gemeentelijk vlak groter was dan 

nationaal. Nochtans was er ook op gemeentelijk vlak absoluut geen sprake van een politieke 

dijkbreuk. In 1921 trokken vrouwen voor het eerst naar de (gemeentelijke) stembus. Hoewel het 

aantal vrouwelijke verkozenen beperkt bleef (nog geen 200 vrouwen, of 1% van alle 

gemeenteraadsleden), werden voor het eerst dertien vrouwen schepen en zes zelfs burgemeester. 

De vrouwelijke burgemeesters moesten hun bevoegdheid als hoofd van de politie wel afstaan aan 

een mannelijke schepen.
39

 In het parlement bleef de vrouwelijke vertegenwoordiging zoals gezegd 

beperkt tot 3 kamerleden en 3 senatoren. In dat opzicht hoeft het niet te verbazen dat geen enkele 

vrouw in de tussenoorlogse periode een uitvoerend mandaat kreeg toebedeeld. Het zou overigens 

nog tot 1965 duren, zeventien jaar na de invoering van het nationaal vrouwenstemrecht, voor de 

eerste vrouw minister werd.
40

 

 

Besluit 

 

Waren de tussenoorlogse regeringen sociaal representatief voor de samenleving? Duidelijk niet. In 

het tussenoorlogse België bestond de meerderheid van de bevolking uit arbeiders, bedienden, 

ambtenaren en landbouwers, had slechts een beperkt deel van de bevolking een universitair diploma 

en was de groep van min veertigjarigen en vrouwen het best vertegenwoordigd. Het profiel van de 
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 E. Flour, e.a, Een vrouw, een stem. De deelname van Belgische vrouwen aan het politieke leven sinds 1789 

(Brussel 1998) 16. 
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 Kieswetboek van 1894, Belgisch Staatsblad (30 juni 1894).  
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 Flour, Een vrouw (1998) 20. 
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 Het ging om Marguerite de Riemaecker-Legot, een christendemocrate uit Oudenaarde die Minister van Gezin 

en Huisvesting werd. In 1974 werd zij ook de eerste vrouwelijke Minister van Staat. 



Belgische ministers uit diezelfde periode weerspiegelde echter zowat het tegendeel. Alle ministers 

waren mannen, meer dan 95% was ouder dan veertig en ongeveer 90% was hoger opgeleid. Op 

zichzelf zijn deze cijfers geen verrassing, maar ze bevestigen wel opnieuw de nog steeds erg grote 

kloof tussen de bevolking enerzijds en haar politieke vertegenwoordiging anderzijds. Dat de 

uitvoerende macht op die manier voorbehouden bleef voor een selecte sociale groep had uiteraard 

een sterke impact op het politieke beleid. De reden daarvoor was niet alleen dat deze groep zelf 

eerder exclusief was en er dus nauwelijks ‘vernieuwing’ optrad binnen de bestaande elite – de 

toegang tot hoger onderwijs, nochtans een conditio sine qua non al was het maar voor haar 

netwerken, was bijvoorbeeld nauwelijks gedemocratiseerd – maar ook omdat deze elite zelf, en niet 

eens altijd uit onwil, weinig voeling had met de gevoelens en bekommernissen van de gewone man 

of vrouw. Het tussenoorlogse beleid is dus even sterk beïnvloed door de sociale samenstelling van de 

politieke klasse in zijn geheel als door de netwerken en opvattingen van de belangrijkste individuen 

afzonderlijk. 

Vanuit die optiek was de scherpe kritiek die Jouvenel op de Franse politiek formuleerde en die later 

door anderen ook in België werd overgenomen, best begrijpbaar.  Ook buitenstaanders moet het zijn 

opgevallen dat ministers steeds uit dezelfde Brusselse, juridische en financieel-economische milieus 

gerekruteerd werden. Ook zij moeten gemerkt hebben dat hoewel regeringen met de regelmaat van 

de klok ten val kwamen, steeds dezelfde mensen terug op het voorplan kwamen. Politici als Henri 

Jaspar en Paul Hymans zaten bijvoorbeeld ondanks de gekende instabiliteit maar liefst respectievelijk 

4542 en 4229 dagen in de regering, een carrière waar veel hedendaagse politici alleen maar van 

kunnen dromen… 

 


