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1. Inleiding 

 

Een parlement is een symbool voor de politieke vertegenwoordiging van het volk.1 Achter de eenvoud 

van die woorden gaat een complexe realiteit schuil. In hoeverre zijn de parlementsleden ook 

mandatarissen, dit is: gebonden aan een mandaat van hun kiezers? Kunnen parlementsleden, die 

formeel gezien de gehele ‘Natie’ vertegenwoordigen, door hun politieke partij tot de orde geroepen 

worden? Naast de mogelijke modellen van vertegenwoordiging – vrij versus gebonden parlementair 

mandaat – is er ook de vraag in hoeverre het profiel van de parlementsleden kan afwijken van de 

bevolking die ze vertegenwoordigen. Is een vertegenwoordiging met andere woorden nog 

representatief indien die sterk afwijkt van de sociologische kenmerken van de totale bevolking? 

Vertegenwoordigde in de 19de eeuw een bij elitair cijnskiesrecht verkozen parlement de gehele 

Natie? Begin 21ste eeuw, dit keer met een democratisch kiessysteem, wordt nog steeds gewezen op 

de ondervertegenwoordiging van arbeiders in het parlementaire halfrond.2 In de literatuur wordt 

bovendien gewezen op het problematische gevolgen van een dergelijk gebrekkige representativiteit 

voor het politieke bestel.3  

 

In deze korte bijdrage willen we voor de eerste maal een algemeen beeld schetsen van de sociale 

achtergrond van de Belgische Kamerleden vanaf 1831. Dit onderzoek bouwt voort op de gegevens uit 

een eerder artikel uit 2008, dat zich toen beperkte tot de parlementaire circulatie (de carrièreduur en 

de vernieuwing onder de Kamerleden).4 De in het parlement vertegenwoordigde samenleving is sinds 

1831 ingrijpend veranderd. De evolutie van de vertegenwoordigers – de parlementaire elite – is 

echter geen eenvoudige doorslag van de maatschappelijke evolutie. De weg naar het parlement 

verloopt via verkiezingen en politieke partijen en bestaat uit een institutionele keten die het politieke 

rekruteringsproces mee vorm geeft: Therefore elite features cannot normally be interpreted as a 

simple indicator of societal factors nor as simple predictors of political outputs.5 Daarom wordt de 

presentatie van de kenmerken van de parlementsleden voorafgegaan door 1) een theoretische 

omkadering van de toegang tot het parlement, namelijk de politieke rekrutering en de 

kandidatenselectie, en 2) een historische schets van de lijstvorming in de traditionele Belgische 

partijen.  

 

2. Politieke rekrutering en kandidatenselectie 

 

De rekrutering van politiek personeel is een van de kerntaken van een politieke partij. Immers, in 

wezen probeert een partij de brug te maken tussen de samenleving en de politieke instellingen van 

de staat, met als summum het parlement en de uitvoerende macht. The bid for power through 

                                                           
1
 DEVOS, C. (red.) Een plattegrond van de macht. Gent, Academia Press, 318. 

2
 De Standaard, 30 januari 2007 (“Waarom er zo weinig arbeiders in het parlement zitten”). 

3
 Zie voor de Belgische casus: WAUTERS, B. “Blauwe kielen zonder rode vanen? De veranderende 

vertegenwoordiging van de arbeidersklasse in de Kamer” in: K. CELIS e.a. (red.) Gezien, gehoord, 
vertegenwoordigd? Diversiteit in de Belgische politiek. Gent, Academia Press, 2010, 69-88.  
4
 VERLEDEN, F. en HEYNEMAN, C. “Parlementaire circulatie in Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers, 

1831-2008”. Res Publica, 50 (2008) 4, 383-408. 
5
 BEST, H. en COTTA, M. (red.) Parliamentary representatives in Europe 1848-2000. Legislative recruitment and 

careers in eleven European countries. Oxford, Oxford University Press, 2000, 9. 
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elections has another consequence: it makes the nomination the most important activity of the 

party.6 

 

In navolging van Pippa Norris maken we een onderscheid tussen de concepten politieke rekrutering 

en kandidatenselectie.7 De kandidatenselectie of het eigenlijke rekruteringsproces (doorgaans via 

een politieke partij) is slechts één element in het proces van politieke rekrutering, maar wel een heel 

belangrijk element. Naast de kandidatenselectie vermeldt Norris nog als elementen: het politiek 

systeem waarin de selectie zich afspeelt, het beschikbare ‘aanbod’ aan kandidaten voor een politiek 

ambt en de voorkeuren van de ‘vraagzijde’, namelijk de mensen of structuren die het selectieproces 

controleren en sturen (zie figuur 1). 

 
FIGUUR 1. Het rekruteringsmodel uit Passages to power.8 

 

Het politieke systeem, in het schema uitgesplitst in de vigerende wetgeving, het kies- en het 

partijsysteem, vormt de institutionele context. Partijen kunnen in hun kandidatenselectie immers 

gebonden zijn aan wettelijke voorschriften, zoals quotaregelingen, beperkingen in de financiering 

van campagnes of verplichte primaries, open interne voorverkiezingen. Binnen die institutionele 

context schetst Norris de rekrutering als een spel van vraag en aanbod. Een partij is op zoek naar een 

bepaald type kandidaat, bijvoorbeeld met een specifieke voorgeschiedenis, netwerk of achtergrond, 

maar heeft daarom nog geen vat op het beschikbare aanbod aan kandidaten. Cruciaal in het hele 

schema is de concrete uitwerking aan regels en geijkte procedures van de kandidatenselectie, want 

dáár wordt vastgelegd wie zijn of haar voorkeuren kan laten gelden bij de selectie van het politieke 

personeel. De partijtop kan zich misschien wel een beeld vormen van de ideale kandidaat, maar 

indien de lijstvorming zich geheel op lokaal vlak afspeelt, is enkel de lokale mening van tel. 

 

Het model van Norris illustreert waarom de samenstelling van de parlementaire elite geen doorslag 

van de maatschappij hoeft te zijn. Immers, naast de aanbod- is ook de vraagzijde in de rekrutering 

relevant en het hele proces verloopt via een institutionele filter, namelijk het eigenlijk selectieproces. 

                                                           
6
 SCHATTSCHNEIDER, E. Party government. New Brunswick, Transaction Publisher, 2004, 64. 

7
 Zie: NORRIS, P. “introduction: theories of recruitment” in: P. NORRIS (red.) Passages to power. Legislative 

recruitment in advanced democracies. Cambridge, Cambridge University Press, 1997, 1-14. 
8
 NORRIS, o.c., 2. 
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In dat proces, niet voor niets omschreven als The secret garden of politics, ligt vast wie aan de 

vraagzijde zijn of haar voorkeuren kan laten gelden.9 De procedures van de kandidatenselectie zijn de 

vertaling van de machtsverhoudingen binnen de partijorganisatie enerzijds, maar anderzijds geven ze 

die machtsverhoudingen ook mee vorm. Selectieregels en procedures zijn niet in een handomdraai 

te herschrijven gezien de belangen die op het spel staan. Het institutionele model van Norris maakt 

van de kandidatenselectie ook een verklaring voor inertie in de samenstelling van de parlementaire 

elite: wie met succes uit de selectieprocedure is gekomen zal niet happig zijn om de regels te laten 

aanpassen zodat ook andere groepen een kans maken.10  

 

Het eerste internationaal comparatieve werk over kandidatenselectie, Gallaghers en Marshs The 

secret garden of politics, dateert van 1988 en wordt nog steeds als een standaardwerk beschouwd. 

Het werk van Hazan en Rahat heeft een interessante bijdrage geleverd in het onderzoek door het 

concept kandidatenselectie verder te verfijnen.11 Hazan en Rahat onderscheiden vier dimensies in de 

kandidatenselectie: 1) de voorwaarden om te kunnen kandideren, 2) de omvang van de instantie die 

de selectie vastlegt, 3) of de selectie voor de hele partij al dan niet gecentraliseerd gebeurt en, ten 

slotte, 4) of de selectie al dan niet bij stemming plaatsvindt. De meeste aandacht in hun werk gaat 

naar de mate van centralisering en de omvang van de selectie-instantie. Deze dimensies staan in de 

regel niet los van elkaar: meestal gaat centralisering samen met een exclusief, dit is een in omvang 

beperkt, selectoraat. Die samenhang, benadrukken Hazan en Rahat, is echter geen zekerheid. De 

lijstvorming kan bijvoorbeeld per arrondissement beslecht worden door een enkele lokale voorzitter, 

terwijl een scenario denkbaar is waarbij alle partijleden inspraak hebben in een centrale 

selectieprocedure. Decentralization, therefore, deserves to be addressed on its own.12 

 

Hazan en Rahat leggen een verband tussen de dimensies van kandidatenselectie en de diversiteit 

binnen de parlementaire vertegenwoordiging, gezien de doorslaggevende rol die politieke partijen 

hebben in de uiteindelijke opmaak van parlementen.13 De meest zichtbare en meetbare vorm van 

een diverse of representatieve vertegenwoordiging is naar het concept van Hanna Pitkin de 

‘descriptieve vertegenwoordiging’, dit is de aanwezigheid van in de maatschappij bestaande groepen 

in het parlement. Het parlement als de spiegel van de samenleving, met andere woorden.14 

 

Hoe strenger de voorwaarden om namens een partij te kunnen kandideren (partijlidmaatschap, een 

minimaal aantal jaren lidmaatschap, leeftijdsgrenzen, etc.) hoe minder kans op een evenwichtige 

(descriptieve) vertegenwoordiging. Een uitzondering vormen de voorwaarden die gericht zijn op een 

periodieke vernieuwing onder de incumbents, de uittredende kandidaten. De omvang van de 

selectie-instantie is dan weer omgekeerd evenredig met een descriptieve vertegenwoordiging. Het 

                                                           
9
 GALLAGHER, M. en MARSH, M. (red.) Candidate selection in comparative perspective. The secret garden of 

politics. Londen, SAGE, 1988. 
10

 COTTA, M. en BEST, H. (red.) Democratic representation in Europe. Diversity, change, and convergence. 
Oxford, Oxford University Press, 2007, 421-422. 
11

 HAZAN, R. en RAHAT, G. (red.) Democracy within parties. Candidate selection methods and their political 
consequences. Oxford, Oxford University Press, 2010.  
12

 HAZAN en RAHAT, o.c., 55. 
13

 HAZAN en RAHAT, o.c., 106-123 (hoofdstuk “representation”). 
14

 “Political representation”, in: Stanford Encyclopedia of Philosophy: 
http://plato.stanford.edu/entries/political-representation/#PitFouVieRep. 

http://plato.stanford.edu/entries/political-representation/#PitFouVieRep
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argument is dat een selecte groep, en zeker één persoon, veel gemakkelijk een evenredige 

kandidatenmix kan samenstellen dan een moeilijk te coördineren verkiezing open voor alle 

partijleden of zelfs alle kiezers. Quotaregelingen kunnen een antwoord bieden op deze eigenschap 

van inclusieve (ruime) selectie-instanties. Of de selectie al dan niet bij stemming gebeurt, hangt 

trouwens samen met de mate van inclusiviteit van de instantie die selecteert. Een exclusieve selectie 

zal bij aanwijzing gebeuren, terwijl een ruime selectie-instantie met een verkiezing werkt. Bij een 

verkiezing moet nog rekening gehouden worden met het gebruikte kiessysteem, dat in meer of 

mindere mate proportioneel kan zijn. 

 

Een gedecentraliseerde kandidatenselectie dient logischerwijs de geografische diversiteit binnen een 

partij, maar niet de sociologische. Bij een gedecentraliseerde kandidatenselectie stelt zich immers 

eveneens het probleem van de coördinatie die een evenwichtige mix vereist, net zoals bij een 

inclusieve selectie-instantie het geval is. The most territorially decentralized systems, especially those 

that produce a single candidate, may achieve optimal representation for the locality, but it will be 

harder to promote social representation.15  

 

Michael Gallagher eindigt de conclusies van The secret garden of politics met de vaststelling dat de 

kandidatenselectie indicatief is voor de machtsverhouding in een partij: the nature of the nominating 

procedure reflects the nature of the party more than it determines it.16 Naar analogie kan ook gesteld 

worden dat de kenmerken van de politieke rekrutering iets zeggen over het partijtype. De 

Nederlandse politicoloog André Krouwel heeft het verband tussen partijtype en rekruteringsmodel in 

het volgende schema samengevat: 

 
FIGUUR 2. “De electorale dimensie van partijmodellen”.17 

 

De 19de-eeuwse elitepartij rekruteert in de besloten groep van de gegoede klasse aan wie het 

(cijns)kiesrecht voorbehouden is. Met de uitbreiding van het stemrecht en de voortrekkersrol van de 

opkomende socialistische partijen gaat het dominante partijtype in de loop van 20ste eeuw over in de 

                                                           
15

 HAZAN en RAHAT, o.c., 118. 
16

 GALLAGHER en MARSH, o.c., 277. 
17

 KROUWEL, A. “De gedaantewisseling van politieke partijen. Een theoretisch ontwikkelingsmodel” in: DNPP 
Jaarboek 2003. Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, 2004, 163. 
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massapartij. De massapartij afficheert zich als een piramidale ledenbeweging en de rekrutering van 

politiek personeel staat zowat gelijk met het carrièreverloop van partijfunctionarissen. De 

kandidatenselectie is een interne zaak en meet de machtsverhoudingen binnen de partij. Kandidaten 

met de grootste achterban of sterke afdelingen achter zich stoten door naar de top. De overgang 

naar de catch-all partij reageert op de afnemende partijtrouw van de kiezers na de Tweede 

Wereldoorlog. De rekrutering van politiek personeel wordt een facet van een electorale strategie die 

er op gericht is om zoveel mogelijk segmenten uit de samenleving aan te spreken. Representativiteit 

staat in dienst van het electoraal appel. De kartelpartij benadrukt een andere strategie om zich te 

handhaven in een volatiel kiezerskorps en maakt daartoe optimaal gebruik van de haar beschikbare 

overheidsmiddelen: mensen, geld en wetgeving. Politieke rekrutering plooit zich terug op groepen 

die het dichtst bij de perimeter van de overheid staan, ambtenaren in het bijzonder.18 

 

3. De lijstvorming in België in historisch perspectief 

 

De institutionele en partijpolitieke context waarbinnen de Belgische kandidatenselectie zich afspeelt 

en die dus indirect de parlementaire vertegenwoordiging mee vormgeeft, is eerder al beschreven in 

het artikel uit 2008 over de parlementaire circulatie.19 Hierna volgen enkel de grote lijnen. In 1831 

heeft de grondwetgever in een brede toegang tot de Kamer voorzien. Het volstaat dan om Belg te 

zijn, in het bezit van zijn politieke rechten, minstens 25 jaar en in België gedomicilieerd. La condition 

de sexe doit être considérée comme allant de soi.20 De toegang tot de Kamer is breder dan die tot het 

stemrecht, dat voorbehouden is aan zij die een minimaal bedrag aan directe belastingen betalen. 

Deze ‘democratische’ toegang wordt door de grondwetgever van 1831 deels geneutraliseerd door 

een lage vergoeding voor het parlementaire mandaat.21 De wetgever voert in 1848 voorts een 

onverenigbaarheid in tussen een parlementair mandaat en een door de staat bezoldigde functie. Het 

cijnskiesrecht wordt stapsgewijs gedemocratiseerd: in 1893 komt er een algemeen maar meervoudig 

mannenstemrecht, in 1919/1921 wordt dat een enkelvoudig stemrecht en de wet van 27 maart 1948 

breidt stemrecht (en -plicht) uit tot de vrouwen.  

 

Het kiessysteem wordt in 1899 radicaal herzien, in de nasleep van de democratisering van het 

stemrecht. De evenredige vertegenwoordiging komt in de plaats van het meerderheidsstelsel en 

kiezers kiezen voortaan voor lijsten (partijen) in plaats van voor individuen. De rangorde op de lijst 

bepaalt wie van de kandidaten een reële kans maakt op een mandaat. De kiezer verdeelt met andere 

woorden de zetels, maar de samensteller van de lijst bepaalt wie zetelt. De wetgever heeft er zo voor 

gezorgd dat wie de lijst samenstelt een belangrijke gatekeeper is in de politieke rekrutering. De wet 

van 1899 is geen integrale evenredige vertegenwoordiging, zoals Nederland sinds 1918 kent, maar 

behoudt de zetelverdeling op het niveau van de arrondissementen. Aan het einde van de 20ste eeuw 

                                                           
18

 KROUWEL, o.c., 162-164. 
19

 Cf. VERLEDEN en HEYNEMAN, o.c. 
20

 ERRERA, P. Traité de droit public belge. Droit constitutionnel - droit administratif. Parijs, Giard et Brière, 1909, 
160. 
21

 FIERS, S. en GUBIN, E. “De fysionomie van de Kamer van volksvertegenwoordigers” in: E. GERARD e.a. (red.) 
Geschiedenis van de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers 1830-2002. Brussel, Kamer van 
volksvertegenwoordigers, 2003, 90-91. 
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wordt echter een schaalvergroting in het kiessysteem ingezet: de Europese kieskringen (1979) en een 

fusiebeweging van de kieskringen in 1993 (Sint-Michielsakkoord) en in 2002 (provinciale kieskringen).  

 

De democratisering van het stemrecht eind 19de eeuw leidt tot de parlementaire doorbraak van de 

Belgische socialisten. De katholieke en liberale parlementsleden krijgen dan het gezelschap van 

politici uit een ander partijtype, waar gekozenen in dienst horen te staan van de partij, in plaats van 

het omgekeerde. Toch zoekt het carrièrepatroon van de socialisten snel aansluiting bij dat van de 

andere fracties. Inzake parlementaire ervaring en turnover zijn socialisten al tijdens het interbellum 

inwisselbaar geworden met katholieken of liberalen: The distinctiveness of the socialist parliamentary 

elite began to fade away after the First World War.22 

 

- De omvang van het selectieorgaan (selectorate) 

  

Het kiessysteem maakt dus van de lijstsamenstelling het beslissende moment in de uiteindelijke 

samenstelling van de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers. De ‘nuttige volgorde’ legt vast 

wie van de lijst een reële kans maakt om te zetelen en buiten de partijen om maken onafhankelijke 

kandidaten zo goed als geen kans.23 Dat brengt ons bij het eigenlijke verloop van het selectieproces. 

Op dat vlak geldt België al sinds het begin van het politicologische onderzoek naar kandidatenselectie 

als een geval sui generis. Met polls of voorverkiezingen voor alle partijleden geldt België in de jaren 

’60 als een uitzonderlijk voorbeeld van inclusieve kandidatenselectie: the Belgian primary seems to 

constitute an anomaly.24 Anno 2013 is België de uitzondering omdat de partijen er sinds de jaren 

1960 een evolutie hebben gekend naar exclusiviteit en centralisatie bij de kandidatenselectie.25  

 

De overgang van een inclusief naar een exclusief selectieorgaan – of de teloorgang van de ledenpoll – 

is in de literatuur over de Belgische casus de meest in het ogen springende evolutie. Een vluchtige 

blik op die literatuur doet vermoeden dat het om een lineair proces gaat. De aanwijzing van de 

kandidaten voor een parlementair mandaat bij een algemene ledenpoll is, zo heet het, begin 20ste 

eeuw algemeen ingeburgerd. Obler zet in zijn artikel uit 1974 de toon: regardless of why primaries 

were initiated in the first place, by the late 1940s they had become an accepted tradition of party 

life.26 Na de Tweede Wereldoorlog wordt de poll deels geneutraliseerd door correctiemechanismen 

die een evenwichtige mix op de lijsten moeten garanderen. Het typische voorbeeld is de in de CVP 

vooraf opgestelde modellijst – die rekening houdt met het gewicht van de standen binnen de partij – 

en door de partijleden amper nog kan gewijzigd worden.27 In een volgende fase, aan het einde van de 

jaren 1960, raakt de ledenpoll vervolgens helemaal in onbruik.28 De jaren 1990 zouden dan weer een 

                                                           
22

 COTTA en BEST, o.c., 292. 
23

 DEWACHTER, W. “De zoektocht naar een democratische legitimiteit” in: E. GERARD e.a. (red.) Geschiedenis 
van de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers 1830-2002. Brussel, Kamer van volksvertegenwoordigers, 
2003, 71-78. 
24

 OBLER, J. “Intraparty Democracy and the Selection of Parliamentary Candidates: The Belgian Case”. British 
Journal of Political Science, 4 (1974) 2, 165. 
25

 DEVOS, o.c., 196. 
26

 OBLER, o.c., 167. 
27

 OBLER, o.c., 171-178. 
28

 DE WINTER, L. “Twintig jaar polls, of de teloorgang van een vorm van interne partijdemocratie”. Res Publica, 
22 (1980) 4, 563-585. 
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voorzichtige ommekeer inluiden, als gevolg enerzijds van de opkomst van de groene partijen die 

sterk inzetten op basisdemocratie en anderzijds als remedie voor de zogenaamde ‘kloof met de 

burger’. De inspraak van de partijleden wordt een speerpunt bij de omvorming van de PVV naar de 

VLD.29 Naast de rechtstreekse verkiezing van partijbestuur en -voorzitter voorzien de statuten in 

1993 ook opnieuw in een goedkeuring van de lijsten door de leden (en zelfs door niet-leden, namelijk 

door “geregistreerde kiezers”, maar dit voornemen wordt snel weer opgeborgen).30 Een terugkeer 

naar een beslissende ledenpoll zit er echter niet in, aangezien de VLD net als naoorlogse CVP zijn 

leden eerder opgestelde modellijsten presenteert. De ‘kloof met de burger’ wordt ook niet gedicht 

met een kandidatenselectie in handen van de partijleden, aangezien veruit de meeste kiezers geen 

partijlid zijn. 

 

Het hier geschetste beeld – een selectoraat dat doorheen de jaren exclusiever is geworden – moet 

echter danig genuanceerd worden. Wellicht wordt de betekenis van de poll in de 19de eeuw sterk 

overschat. Het is inderdaad zo dat de liberalen al tegen het midden van de 19de eeuw pionieren met 

kiesverenigingen waar de leden in een poll de kandidatenlijst vastleggen. In ruil wordt van de leden 

een gedisciplineerde stem op de partijlijst verwacht bij de eigenlijke verkiezingen voor Kamer of 

Senaat. Een dergelijke krachtenbundeling is bijzonder efficiënt in de context van het 19de-eeuwse 

cijnskiesrecht: een beperkt electoraat zonder stemplicht, een kiessysteem dat een absolute 

meerderheid vraagt om verkozen te worden zonder vooraf ingediende partijlijsten te kennen en (tot 

1877) een gebrekkige garantie van het stemgeheim.31 De kiesvereniging streeft naar een bundeling 

van de electorale achterban, met in ruil inspraak voor de leden.32 Twee bemerkingen hierbij: de 

toegang tot de liberale kiesverenigingen is in de 19de eeuw meestal voorbehouden aan kiezers, 

cijnskiezers met andere woorden. In hoeverre is dan nog sprake van inclusiviteit? Meer nog, 

detailstudies van de kiesverenigingen gaan meestal in dezelfde richting: op papier beslissen de leden 

in een algemene vergadering of poll over de kandidatenselectie, maar in realiteit is de besluitvorming 

in handen van een kleine kern, doorgaans de mandatarissen zelf.33 In de katholieke partij gebeurt 

hetzelfde: de kiesverenigingen zijn, kort gezegd, een instrument gericht op de herverkiezing van de 

zetelende parlementsleden.34  

 

Over de 19de eeuw is het beschikbare onderzoek tot dusver beperkt en fragmentarisch. We zijn 

echter beter ingelicht over de situatie tot de Tweede Wereldoorlog. Ook hier beantwoordt de 

                                                           
29

 VANHOOREN, R. Centralisatie en decentralisatie in de selectie van politiek personeel. Een casestudy over de 
Vlaamse liberale partij (1971-2011). Universiteit Gent, Masterproef Politieke Wetenschappen, 2011, 46-49.  
30

 VANHOOREN, o.c., 48. Over de geregistreerde kiezers is van meet af harde kritiek te horen, de invloed van de 
leden zou te veel verwateren: “Het Amerikaanse systeem is het onze niet.” in: De Morgen, 29 maart 1993 (“VLD 
kraakt onder nieuwe statuten”).  
31

 Zie: WEBER, D. “'La marche des opérations électorales'. Bepalingen rond kiesverrichtingen in de Belgische 
kieswetgeving, 1830-1940”. Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 81 (2003) 2, 311-342. 
32

 NOLS, J. Contribution à l'histoire politique des arrondissements de Huy et de Waremme sous le régime du 
suffrage censitaire, 1830-1894. Universiteit Luik, licentieverhandeling, 1947, 191 ev. 
33

 Zie bijvoorbeeld: DECHESNE, M. Le parti libéral à Liège 1848-1899. Leuven, Nauwelaerts, 1974 ; BERNARD, H. 
Contribution à l'histoire politique de l'arrondissement de Charleroi au XIXème siècle. Les partis politiques et les 
élections de 1857 à 1893. Universiteit Luik, licentieverhandeling, 1957. 
34

 Zie het getuigenis van Philip van Isacker over de Mechelse katholieke kiesvereniging: “in de handen van een 
beperkte en gesloten groep – meestal franskiljons – ‘het Kapelleke’” in: VAN ISACKER, P. Tussen volk en staat. 
Nagelaten memoires. Antwerpen, Sheed en Ward, 1953, 54. 
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realiteit niet aan de alomtegenwoordigheid van de ledenpoll die Obler poneert (trouwens zonder 

referenties). Ondertussen is er met de Belgische Werkliedenpartij (BWP) een derde speler in het spel. 

Die partij erkent geen verworven rechten voor haar gekozenen en onderwerpt de kandidaten 

effectief aan een poll van de partijleden. De BWP ontsnapt echter niet aan de oligarchische 

tendensen die Michels al in 1911 voorspelde voor (socialistische massa)partijen.35 In realiteit is het 

de leiding van de lokale partijfederatie, waaronder de plaatselijke mandatarissen, die de 

kandidatenselectie regelt. Zonder de steun van de lokale leiding is geen carrière mogelijk, zelfs niet 

voor uittredende gekozenen.36 In de twee andere traditionele partijen is de betekenis van de 

ledenpoll nog geringer. De katholieke partij valt uiteen door de standenvertegenwoordiging. Een 

kandidatenlijst is steeds een moeizaam bereikt evenwicht tussen de standen. Iedere stand kan 

weliswaar een eigen interne poll organiseren, maar een vernieuwing onder de kandidaten riskeert 

telkens de afspraken met de overige standen te bemoeilijken. Eenzelfde fenomeen zien we trouwens 

in de Antwerpse liberale partij. Ook daar is de partij een federatie van lokale groepen die elk hun 

eigen kandidaten aanwijzen, tot frustratie van de militanten die zo greep op de lijstvorming missen. 

 

Bovendien blijkt uit het onderzoek naar de kandidatenselectie in het interbellum dat wanneer er 

onder katholieken of liberalen een poll is, dat doorgaans geen ledenpoll blijkt te zijn, maar een poll 

onder delegaties van lokale afdelingen. De organisatie van een ‘poll’ staat dus nog niet garant voor 

een inclusiviteit die alle partijleden bereikt. De verwarring hierover wordt in de hand gewerkt 

doordat in de literatuur over kandidatenselectie vaak de grote Brusselse partijfederaties als 

voorbeeld worden genomen (ook al omdat dit de enige tweetalige federaties zijn).37 De partijen 

beschikken in het Brusselse arrondissement – het grootste kiesarrondissement van het land – echter 

over een stevige structuur met duizenden leden, die kunnen participeren in een algemene ledenpoll. 

Dit is meer de uitzondering dan de regel. Waar de poll doorgaans wel alle leden bereikt, in de BWP 

en later de BSP, worden heel strikte criteria opgelegd aan de kandidaten in de poll, zodat er weinig 

marge is voor plotse nieuwkomers om de uittredende mandatarissen te verrassen.  

 

De Tweede Wereldoorlog leidt op vlak van de kandidatenselectie niet tot een cesuur. De CVP 

profileert zich in tegenstelling tot de vooroorlogse standenpartij als een ‘unitaire’ organisatie, zodat 

aparte polls per stand voortaan uitgesloten zijn. Dit leidt niet tot een grotere zeg voor de partijleden, 

want de meeste arrondissementen blijven werken met polls van afgevaardigden of presenteren de 

leden een moeilijk te wijzigen modellijst.38 Samengevat moet de inclusiviteit van de polls, voor ze 

eind jaren 1960 in onbruik raken, met een grote korrel zout genomen worden. De trendbreuk van de 

jaren 1960 is, althans op vlak van de inclusiviteit van de kandidatenselectie, minder groot dan 

doorgaans wordt aangenomen. Zo is er geen groot verschil tussen een poll van lokale delegaties en 

                                                           
35

 MICHELS, R. Les partis politiques. Essai sur les tendances oligarchiques des démocraties. Parijs, Ernest 
Flammarion, 1914. 
36

 Zie: VERLEDEN, F. De ‘vertegenwoordigers van de Natie’ in partijdienst De verhouding tussen de Belgische 
politieke partijen en hun parlementsleden (1918-1970). KU Leuven, doctoraatsproefschrift, 2013. Idem voor de 
voorbeelden in de katholieke en de liberale partijen.  
37

 Bijvoorbeeld bij OBLER, o.c.; DEBUYST, F. La fonction parlementaire en Belgique. Mécanismes d'accès et 
images. Brussel, CRISP, 1967. 
38

 Zie: MIERMANS, M. De lijstensamenstellingen voor de parlementsverkiezingen van 1958 in België. KU Leuven, 
licentieverhandeling, 1972. 
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een congres van een arrondissementsfederatie (de typische opvolger van de poll in de Vlaamse 

BSP39) als selectie-instantie.  

 

- De centralisering van de kandidatenselectie 

 

Naast de teloorgang van de ledenpoll is er vanaf de jaren 1960 een tweede evolutie gaande in de 

traditionele Belgische politieke partijen, namelijk een toenemende centralisering van de selectie. 

Deze evolutie staat niet los van de teloorgang van de poll, maar de gevolgen van de centralisering zijn 

verstrekkender omdat het hier wel om een echte trendbreuk gaat (in tegenstelling tot de vermeende 

inclusiviteit van de polls). De centralisering is een trend die in 1988 nog onder de radar blijft. In The 

secret garden of politics klinkt nog: the centre plays an insignificant part in Belgium.40 Traditioneel is 

de kandidatenselectie een zaak voor de arrondissementsfederaties. De politieke partijen volgen de 

logica van het kiessysteem, dat de zetels per kiesarrondissement verdeelt, wat maakt dat: les 

arrondissements électoraux […] sont restés le véritable centre de notre vie politique.41 In alle 

traditionele partijen wordt de arrondissementen trouwens een grote vrijheid gegund in de 

organisatie van hun kandidatenselectie. Na de Tweede Wereldoorlog, met 1965 als kantelpunt, komt 

daar stilaan verandering in. 

 

Het kantelmoment in 1965 is de kandidatenselectie in de tot PVV verruimde liberale partij. De PVV-

voorzitter moet de lokale weerstand van de arrondissementen zien te breken om katholieke 

verruimingskandidaten een verkiesbare plaats op de lijsten te verzekeren. Hij slaagt in zijn opzet 

omdat de verruiming electorale winst belooft en dus de uittredende, klassiek liberale, mandatarissen 

niet bedreigt. De verruiming wordt een eclatant electoraal succes maar luidt het einde van de poll in. 

Prompt wil de CVP (de grote verliezer in 1965) dezelfde weg opgaan. Een statutenwijziging moet de 

nationale partij in staat stellen de kandidatenlijsten waar nodig bij te sturen.42 In beide gevallen 

verschuift de focus van de kandidatenselectie. In plaats van een interne doorstroming van politiek 

personeel in goede banen te leiden, wordt de lijstvorming een element van de electorale strategie. 

De partijen willen hun kandidatenprofiel diversifiëren: de PVV met katholieke kandidaten, de CVP wil 

na 1965 met een vernieuwing en verjonging van zijn kaders aansluiting vinden bij jongere kiezers. 

 

Hier zien we het gevolg voor de kandidatenselectie van de overgang naar de catch-all partij: the 

designation of candidates through intraparty elections becomes an unacceptable burden when 

parties begin to care less about their mass-membership organizations and become more concerned 

about structuring elite and policy alternatives or maintaining their electoral support.43 De poll moet 

wijken omdat deze correcties in de kandidatenlijst in de weg staat. De organisatie van een ledenpoll 

wordt immers vaak als argument tegen een nationale bemoeienis in de lijstvorming aangehaald. De 

centralisering van de kandidatenselectie is sindsdien alleen maar toegenomen, ook onder invloed 

van veranderingen in het wettelijke kader. Het aantal kieskringen – in 1965 zijn er dat nog 30 – is 

sinds 2002 voor het gehele land tot elf herleid, terwijl de partijen ondertussen opgesplitst zijn.  
                                                           
39

 GALLAGHER en MARSH, o.c., 30-31. 
40

 GALLAGHER en MARSH, o.c., 245. 
41

 La réforme de l'État. Brussel, Centre d’études pour la réforme de l’État, 1937, 580. 
42

 Zie: VERLEDEN, o.c., 293-294 en 298.  
43

 OBLER, o.c., 185. 
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De centralisering van de kandidatenselectie moet dan wel onderscheiden worden van de mate van 

exclusiviteit van de selectie-instantie, in de praktijk leidt de centralisering tot een machtsconcentratie 

in handen van de partijvoorzitter of hoogstens enkele sterkhouders per provincie: Het selectoraat 

voor de effectieve samenstelling van de verkiezingslijst is voor elke partij een exclusief, select 

groepje.44 Een terugkeer naar een gedecentraliseerde kandidatenselectie of voorverkiezingen onder 

de partijleden zitten er niet direct aan te komen. Zelfs in de groene partijen, die zich sinds de jaren 

’80 volop profileren als ledenbewegingen, zijn pleidooien te horen voor een centrale sturing van de 

kandidatenselectie, immers: Om verkiezingen te winnen, heb je een evenwichtige equipe nodig.45 

Bovendien zijn de partijen er als de dood voor om de buitenwereld via de ledenpoll inkijk te geven in 

de interne machtsstrijd. De aangekondigde rechtstreekse verkiezing van de lijsttrekkers is in de Open 

Vld in 2009 om die reden vermeden: De vrees bestaat dat dit meer bad publicity oplevert dan iets 

anders.46 

 

Het effect van de toegenomen exclusiviteit en centralisering van de kandidatenselectie gaat volgens 

Hazan en Rahat in eenzelfde richting: de partijen kunnen de representativiteit van hun kandidaten 

gemakkelijker garanderen. Wel verdwijnt samen met een gedecentraliseerde kandidatenselectie de 

garantie op een territoriale representativiteit, maar dit ligt buiten het bereik van deze bijdrage. Nu de 

grote lijnen van de evolutie van de Belgische kandidatenselectie zijn gepasseerd, verleggen we de 

aandacht naar de sociaalprofessionele samenstelling van de Belgische Kamer en het profiel van de 

gekozenen per partij. 

 

4. De transformatie van de parlementaire elite sinds 1831 

 

De hierna volgende gegevens zijn het resultaat van een biografische databank van Belgische 

parlementsleden. De in de initiële databank (uit 2008) beschikbare gegevens bleven beperkt tot 

geboorte- en eventuele sterfdatum, de parlementaire mandaten en de partijaanhankelijkheid van de 

gekozenen. Geïnspireerd door de dataverzameling in het kader van het Eurelite-project47 zijn de 

volgende gegevens per parlementslid toegevoegd: 

- De eventuele adellijke staat van de gekozenen; 

- Eventuele lokale mandaten (gemeente of provincie); 

- Het onderwijsniveau en het hoogst behaalde diploma; 

- De beroepsachtergrond (zonder rekening te houden met partijpolitieke posities). De in de 

bronnen gebruikte terminologie wordt zoveel mogelijk overgenomen. Er is nog geen werk 

gemaakt van een classificatie aan de hand van de International Standard Classification of 

Occupations (ISCO), die vervolgens als basis voor een indeling in sociale klassen kan dienen.48 

De beroepen zijn wel ingedeeld volgens sector (vrije beroepen, leidinggevende functies in de 

                                                           
44

 GORIS, K. Kandidaatstelling bij de lijstvorming. Onderzoek gebaseerd op de Vlaamse verkiezingen. KU Leuven, 
Masterproef Vergelijkende en Internationale Politiek, 2009, 51. 
45

 Knack, 18 februari 2009 (“Groen! Dua ontevreden over lijstvorming”). 
46

 De Standaard, 30 januari 2009 (“Moerman gaat de strijd aan in Open VLD”). 
47

 Zie: BEST en COTTA, o.c., 23-26. 
48

 Zie: WAUTERS, B. Social class and descriptive representation in parliament. Some new methodological 
insights. Paper ECPR General Conference, Potsdam, 2009. 
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private sector met inbegrip van zelfstandigen, overheid, onderwijs, non-profit, werknemers 

uit de private sector, primaire sector en ten slotte eigenaars/renteniers); 

- Er wordt ook bijgehouden of parlementsleden vóór het parlementaire mandaat ooit actief 

zijn geweest als advocaat, kabinetsmedewerker, fractiemedewerker of vakbondssecretaris. 

De drie laatste functies komen vaak na een eerdere beroepservaring buiten de politiek, 

terwijl de advocatuur (als typisch vrij beroep) met andere beroepsactiviteiten kan worden 

gecombineerd. 

 

Gegevens die Eurelite opneemt, maar in de hier gebruikte databank ontbreken, zijn onder meer de 

levensbeschouwing en other leading party positions. Simpelweg omdat deze gegevens niet te 

traceren zijn met de door ons gebruikte bronnen. Dat bronnenmateriaal bestaat uit de bestaande 

publicaties met biografische data over de parlementaire elite, waar nodig aangevuld met bijkomende 

gegevens uit het biografisch register van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Waar voor een 

individu meerdere bronnen voorhanden zijn, is geopteerd om zoveel mogelijk de recentste bron te 

gebruiken. Op die manier krijgen we immers het meest volledige beeld. Uit de aard van sommige 

bronnen – de biografische publicaties van Kamer en Senaat per legislatuur – volgt dat de data zich 

beperken tot de carrière vóór en tijdens het parlementaire mandaat.49 Hierna volgen enkele van de 

meest markante evoluties in de samenstelling van de parlementaire elite zoals die in aan de hand van 

de databank gepresenteerd kunnen worden. 

 

Om de hierna volgende grafieken zo leesbaar mogelijk te houden, worden telkens slechts vier 

groepen Kamerleden weergegeven: naast het gemiddelde van alle volksvertegenwoordigers, gaat het 

om de resultaten van de drie traditionele politieke partijen. Vanaf de jaren 1960-1970 gaat het dan 

uiteraard om geaggregeerde gegevens per “partijfamilie”. Omdat er gemiddelden berekend worden 

voor iedere periode tussen twee gehele of gedeeltelijke vernieuwingen van de Kamer (van 1831 tot 

de grondwetswijziging van 1921 wordt tweejaarlijks de helft van de Kamerleden vernieuwd) maakt 

de 19de eeuw bijna twee derden van de x-as uit.  

 

Een eerste grafiek toont de gemiddelde leeftijd onder de Kamerleden en lijkt op een doorslag van de 

gemiddelde ervaring in de Kamer (zie het artikel uit 2008). Een dalende gemiddelde ervaring onder 

de parlementsleden gaat samen met een verjonging van de Kamer. De gemiddelde leeftijd van de 

absolute nieuwkomers – dit zijn de gekozenen die voor de eerste maal deel uitmaken van de Kamer, 

hier niet weergegeven – blijft immers over de gehele periode bekeken ongeveer gelijk, schommelend 

rond 45 jaar. Anno 2010 is de gemiddelde leeftijd van de nieuwkomers en van alle Kamerleden 

                                                           
49

 Volgende bronnen zijn gebruikt: DE PAEPE, J-L. e.a. Le Parlement belge 1831-1894: données biographiques. 
Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996; AMEYE, L. Inleiding tot de studie van het parlementaire korps in 
België van 1831 tot 1914. Universiteit Gent, licentieverhandeling, 1956; DEVULDERE, R. Biografisch 
Repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers. 1830 tot 1/8/1965. 
Universiteit Gent, licentieverhandeling, 1965; VAN MOLLE, P. Het Belgisch parlement 1894-1972. Antwerpen, 
Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, 1972; Kamer van volksvertegenwoordigers - Biografisch handboek 
(sinds 1962); Belgische Senaat – Biografisch handboek (sinds 1959); Politiek zakboekje (decision makers en 
politicowie, sinds 1992); www.odis.be; de biografische dossiers in de archiefdienst van de Senaat; de 
biografische databank van de Kamer; MAGITS, M. De Volksraad en de opstelling van de Belgische grondwet van 
7 februari 1831. Een bijdrage tot de wordingsgeschiedenis van de Belgische konstitutie. VUB, 
doctoraatsproefschrift, 1977. 
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grosso modo dezelfde, het resultaat van de sinds de jaren 1960 toenemende turnover en een 

gemiddelde ervaring die nauwelijks nog vier jaar bedraagt, of welgeteld één legislatuur (idem). De 

minimale grondwettelijk vereiste leeftijd is tussen 1831 en 1991 onveranderd 25 jaar gebleven. In 

1991 werd die op 21 jaar gebracht.50 Grote bewegingen in de grafiek doen zich voor op twee 

momenten: in de eerste plaats tussen 1894 en 1900, wanneer het meervoudig stemrecht en de 

evenredige vertegenwoordiging de politieke verhoudingen overhoop gooien en een jongere cohorte 

socialisten in de Kamer komt (de socialisten vinden trouwens snel aansluiting bij de overige 

parlementsleden). In de tweede plaats zien we sinds de jaren 1960 een geleidelijke verjonging onder 

de Kamerleden. 

  

 

GRAFIEK 1. Gemiddelde leeftijd van de volksvertegenwoordigers, 1831-2013. 

 

De grenzen van de democratisering van het stemrecht komen goed tot uiting in de tweede grafiek, 

die het aandeel van de vrouwelijke volksvertegenwoordigers weergeeft. Hoewel vrouwen sinds 1920 

verkiesbaar zijn, is de aanwezigheid van deze groep – 50 % van de bevolking – tot recente decennia 

veeleer symbolisch. De eerste vrouwelijke Kamerleden bevinden zich aan de linkerzijde, in de BWP 

en de communistische fractie. Katholieken en liberalen volgen pas na de Tweede Wereldoorlog. Een 

eerste sprong voorwaarts is te zien in 1974, na verkiezingen waar de vrouwenbeweging ging wegen 

op de campagne.51 Dit is nog niets vergeleken met het effect van de wet van 24 mei 1994 ter 

bevordering van een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor 

de verkiezingen. Deze quotawet, nog verder aangescherpt met de wet van 18 juli 2002, verplichtte 

                                                           
50

 FIERS en GUBIN, o.c., 93. 
51

 Idem, 124. CELIS, K. “Een gegenderde democratisering” in: M. VAN DEN WIJNGAERT e.a. Democratisering in 
België. Een verhaal zonder einde. Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2007, 150-151. 
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de partijen wat blijkbaar vanzelf niet lukte en enkele verkiezingen later maken vrouwen ongeveer 

40 % van de Kamer van volksvertegenwoordigers uit.  

 
GRAFIEK 2. Aandeel van de vrouwelijke volksvertegenwoordigers, 1831-2013. 

 

Net als de verjonging en de (bij wet doorgedreven) vervrouwelijking wijst grafiek nr. 3 op een 

democratisering van het parlementaire mandaat, zij het dit keer in negatieve termen, namelijk door 

een stelselmatige daling van het aantal edellieden in de Kamer. Eerst is een verduidelijking over de 

definitie op zijn plaats. Er wordt een juridisch criterium gehanteerd om te bepalen wie in de 

databank als behorend tot de adel wordt geklasseerd. Enkel wie sinds 1815 een adelsbrief tot 

erkenning of toekenning van de adellijke staat (met of zonder adellijke titel) heeft gelicht, maakt 

juridisch gezien deel uit van de adel. Ook de “oude” adel uit het Ancien Régime en de Napoleontische 

periode moet met een adelsbrief de erkenning van hun adellijke staat of titel krijgen om formeel 

gezien tot de adelstand te behoren. Het is in België traditie dat de erkende of toegekende adellijke 

staat overgaat op alle wettelijke afstammelingen, tenzij de Koning de adellijke staat expliciet zonder 

erfelijkheid verleent.52 Dit juridische criterium rekent ook sommige politici die zich nooit als dusdanig 

afficheren, tot de adel, Mark Eyskens bijvoorbeeld. De identificatie van de personen en de families 

die door een adelbrief de adellijke staat erkend of toegekend kregen, gebeurt aan de hand van het 

wapenboek van de Belgische adel en de jaarboeken van de Etat présent de la noblesse belge.53 

Aangezien het wapenboek telkens de datum van de adelbrief geeft, wordt in databank rekening 

gehouden met het tijdstip van de adelverheffing (erfelijk of in de loop van de carrière). 

 

 

                                                           
52

 VAN DAMME, M. Adel. Gent, Story-Scientia, 1982, 24 en 36. 
53

 DUERLOO, L. en JANSSENS, P. Wapenboek van de Belgische adel van de 15de tot de 20ste eeuw. Brussel, 
Gemeentekrediet van België, 1994. 
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GRAFIEK 3. Aandeel van de volksvertegenwoordigers die behoren tot de adel. 

 

Wat leert ons grafiek nr. 3? In de eerste plaats dat het aandeel van de adel sinds de democratisering 

van het stemrecht stelselmatig afneemt, zonder daarom ooit helemaal uit de Kamer te verdwijnen. 

Het is een misvatting de adel te herleiden tot een exponent van een premoderne samenleving, enkel 

gedragen door grootgrondbezit. Uit onderzoek blijkt immers dat de adel zich als economische groep 

gedurende de 19de eeuw goed staande weet te houden in de beginnende industrialisering.54 Het 

einde van ieder onderscheid van standen in de Belgische Grondwet van 1831 maakt bovendien dat 

de adel net als andere bevolkingsgroepen ook toegang krijgt tot de ‘democratische’ van de beide 

Kamers. De bovenstaande grafiek maakt ook duidelijk hoe de aanwezigheid van de adel al direct na 

de onafhankelijkheid verschilt onder de partijen. Het aandeel van de adel ligt steeds beduidend 

hoger in de Rechterzijde (de katholieke fractie). De verdere verwijdering tussen de liberalen en de 

adel wordt al ingezet in de jaren 1840, maar gaat in een hogere versnelling met de eerste Schoolstrijd 

(1879-1884). De adel wil de antiklerikale evolutie van de liberalen niet volgen.55 Niet verwonderlijk is 

de afwezigheid van de adel in de BWP, in oorsprong een republikeinse partij. Er is echter de 

spreekwoordelijke uitzondering. Van 1929 tot 1934 zetelt voor de Turnhoutse BWP immers Armand 

van der Gracht de Rommerswael. Deze “rode baron”, een voormalige progressieve liberaal, is als een 

verruimingskandidaat bij de BWP beland.56 Sindsdien heeft geen enkele adellijke telg de weg naar de 

socialistische fractie gevonden. Ondanks de sterkere adellijke aanwezigheid onder katholieken wordt 
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 JANSSENS, P. De evolutie van de Belgische adel sinds de late middeleeuwen. Brussel, Gemeentekrediet van 
België, 1998, 304-311. 
55

 FIERS en GUBIN, o.c., 102. DIERICKX VISSCHERS, F. De liberale adel in de provincie West-Vlaanderen 1830-
1914. Rijksuniversiteit Gent, licentieverhandeling, 1981, 100-102. 
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eind 19de eeuw ook in die hoek een dominante rol voor de adel niet langer zonder slag of stoot 

aanvaard.57 

 

Na drie grafieken die de democratisering van de parlementaire vertegenwoordiging visualiseren, 

biedt grafiek nr. 4 ook een zicht op de professionalisering van het parlementaire mandaat. Best en 

Cotta hebben in Parliamentary representatives in Europe 1848-2000 al uitgewerkt hoe ogenschijnlijk 

tegenstrijdige processen – democratisering en professionalisering – in feite twee facetten van 

eenzelfde beweging belichten, namelijk de modernisering van het politieke bedrijf sinds de 19de 

eeuw.58 

 

  
GRAFIEK 4. Aandeel van de volksvertegenwoordigers met een universiteitsdiploma, 1831-2013. 

 

De bovenstaande grafiek toont het aandeel van de volksvertegenwoordigers met een universitair 

diploma van de hogere graad (in de 19de eeuw nog veelal het doctoraat). Het hoge aantal universitair 

gediplomeerden in de 19de eeuw wijst vooral op het elitaire karakter van de toenmalige Kamer, in 

een tijd waar hoger onderwijs slechts voor een kleine fractie van de bevolking is weggelegd. Het 

profiel van katholieken en liberalen inzake onderwijs gaat na verloop van tijd meer op elkaar lijken. 

Het algemene gemiddelde maakt de voor alle Europese landen kenmerkende U-beweging: eind 19de 

eeuw wordt een daling van het aantal universitair gediplomeerden ingezet, die vervolgens vanaf de 

jaren 1960 weer wordt omgebogen in een stijging.59 Anno 2013 zijn Kamerleden zonder universitair 

diploma een uitzondering geworden. De daling die eind 19de eeuw van start gaat, wijst net als de 

eerdere grafieken op een democratisering van de vertegenwoordiging. Het is in eerste instantie de 
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intrede van de BWP in 1894 die het gemiddelde naar beneden haalt. In de tweede instantie daalt het 

aantal universitair gediplomeerden in de Rechterzijde (katholieke fractie) vanaf 1919, dit valt samen 

met de doorbraak van de standenvertegenwoordiging, die leidt tot een autonome politieke rol van 

de katholieke arbeidersbeweging. De afstand tussen de socialisten en de overige fracties blijft echter 

groot, en dit tot omstreeks 1965, want vanaf dan gaat het aandeel van de universitair geschoolden 

ook in de BSP sterk toenemen. Niet in een aparte grafiek opgenomen, is de toenemende diversiteit 

van de universitaire diploma’s. Tot na de Tweede Wereldoorlog zijn de overgrote meerderheid van 

de universitair geschoolde volksvertegenwoordigers immers doctors in de rechten. De toename van 

het aandeel universitaire diploma’s onder socialistische Kamerleden is echter geheel op conto van 

andere studierichtingen te schrijven. Rechtendiploma’s zijn vandaag de dag slechts voor zo’n 20 % 

van de socialistische Kamerleden weggelegd. Hoewel meer parlementsleden dan ooit tevoren een 

hogere universitaire scholing hebben gehad – een zichtbaar effect van de democratisering van het 

hoger onderwijs – vertoont de cursus honorum van een doorsnee parlementslid toch meer variatie 

dan vroeger. De (universitaire) halte op weg naar het parlement is niet langer voorbehouden aan een 

diploma rechten. Daarmee samenhangend is ook de sociaalprofessionele opmaak van de Kamer 

meer variatie gaan vertonen. Een indicatie daarvan volgt in grafiek 5, die alle Kamerleden registreert 

die gedurende hun professionele carrière ooit als advocaat actief zijn geweest (naast eventuele 

andere professionele bezigheden).  

 

 
GRAFIEK 5. Aandeel van de volksvertegenwoordigers die als advocaat actief geweest zijn, 1831-2013. 

 

Opnieuw valt op hoe ver de socialisten verwijderd zijn van de gemiddelde waarden van de andere 

partijen. Onder de eerste generaties socialistische advocaten bevinden zich trouwens heel wat 

politici die hun carrière in de (progressistische) liberale partij gestart zijn, zoals Max Hallet, Emile 

Brunet of de eerder vermelde Armand baron van der Gracht de Rommerswael. De dominante 
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vertegenwoordiging van advocaten kalft sinds het interbellum geleidelijk af. Toch maken Kamerleden 

met banden met de advocatuur nog altijd een vijfde van de assemblee uit, wat uiteraard moeilijk een 

afspiegeling van de bredere maatschappelijke is.  

 

De twee laatste grafieken tonen hoe de naargelang het partijtype verschillende rekruteringsmodellen 

bepaalde toegangen tot het parlementaire mandaat aan belang doen winnen of verliezen. Grafiek 6 

toont het aandeel van de volksvertegenwoordigers die vóór of tijdens hun parlementaire mandaat 

een bezoldigde positie in de vakbond hebben uitgeoefend (lokaal of nationaal vakbondssecretaris, 

“vrijgestelde”, werknemer in de stafdiensten – waaronder de studiedienst – van een vakbond, etc.). 

Het aantal mensen dat langs een carrière in de vakbond in het parlementaire halfrond belandt, is 

gedurende heel de beschouwde periode relatief beperkt gebleven, met een maximum van 15 % net 

na de Eerste Wereldoorlog. Een dergelijk profiel floreert dus na de socialistische verkiezingswinst in 

1919 en de eerste lichting gekozenen van de christelijke arbeidersbeweging, die hun politieke 

organisatie trouwens naar het voorbeeld van de BWP modelleren. De gekozenen met een syndicaal 

profiel gedijen het best in het tijdperk van de massapartij. In het verzuilde Belgische politieke 

landschap, waar vakbonden en partijen in elkaar overvloeien, kan een vakbondssecretaris als een 

soort partijfunctionaris beschouwd worden. Dergelijke partijfunctionarissen gedijen goed in een 

model van interne politieke rekrutering, gericht op wie carrière maakt in de eigen partij- of 

zuilorganisaties. Met de opkomst van de catch-all strategie verruimen de partijen hun blik echter en 

worden de banden met de eigen zuilorganisaties losser.  

 

 
GRAFIEK 6. Aandeel van de volksvertegenwoordigers met een bezoldigde vakbondsachtergrond, 

1831-2013. 
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Ten slotte toont grafiek 7 een categorie parlementsleden die het gevolg is van de toenemende 

symbiose tussen politieke partijen en het overheidsapparaat, een typisch kenmerk van het tijdperk 

van de kartelpartij. Medewerkers van ministeriële kabinetten en van parlementsfracties zijn in de 

eerste plaats politieke medewerkers, die zich inschrijven in het partijprogramma en waarvan meestal 

ook een partijlidmaatschap verwacht wordt. Het zijn tegelijk met overheidsgeld betaalde functies. In 

een eerste beweging gaat het louter om kabinetsmedewerkers. Kamer en Senaat maken pas in de 

loop van de jaren 1970 middelen vrij om fractiemedewerkers aan te werven.60 Het uitdijende aantal 

kabinetsmedewerkers en het ontstaan van een fractiecomplex creëren een immens reservoir aan 

door de politieke partijen in te vullen posities. De partij kan de kost van haar organisatie grotendeels 

afwentelen op de overheid. De groeiende publieke partijfinanciering doet iets gelijkaardigs: de leden 

verliezen hun belang als inkomstenbron voor de partijkas. Steeds meer parlementsleden belanden in 

de Kamer na een passage in één of beide van deze door de overheid betaalde functies. De forse 

terugval van de katholieke partijfamilie (CD&V en cdH) in 2003 en 2007 wijst op de risico’s die een 

kartelpartij loopt: bij electoraal verlies dalen en partijinkomsten en de toegewezen fractiemiddelen 

en bij een oppositiekuur verliest een partij de toegang tot de ministeriële kabinetten.  

 

 
GRAFIEK 7. Aandeel van de volksvertegenwoordigers die kabinets- of fractiemedewerker geweest zijn, 

1831-2013. 

 

5. Besluit 

 

Sinds 1831 is de Belgische samenleving ingrijpend gewijzigd. Met het rekruteringsmodel van Norris in 

gedachten kunnen we gerust stellen dat maatschappelijke bewegingen niet naadloos overlopen in de 

parlementaire vertegenwoordiging. Er is in de rekrutering van politiek personeel immers een grote 
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rol weggelegd voor de kandidatenselectie als een institutionele horde tussen vraag- en aanbodzijde 

van de rekrutering. Gebruik makend van het werk van Hazan en Rahat hebben we twee dimensies 

van de kandidatenselectie doorheen de historische evolutie van de Belgische partijen belicht: de 

mate van inclusiviteit en van centralisatie van de kandidatenselectie. Er is daarbij benadrukt dat de 

vroegere inclusiviteit van de algemene ledenpoll sterk overschat is. Er heeft zich vanaf de jaren 1960 

wel een merkelijke evolutie ontvouwd in de richting van een meer gecentraliseerde 

kandidatenselectie. In de praktijk betekende centralisatie ook een grotere exclusiviteit. De jaren 1960 

vallen ook samen met de opkomst van nieuwe partijtypes (catch-all en kartelpartij). De verwachting 

dat dit op termijn leidt tot een ander uitzicht van de parlementaire elite wordt ook effectief ingelost. 

 

Uit de eerste gepresenteerde resultaten van de biografische databank van de parlementsleden blijkt 

dat er twee grote periodes van verandering te onderscheiden zijn. Er is in de eerste plaats de grote 

turbulentie aan het einde van de 19de eeuw, die grotendeels veroorzaakt wordt door veranderingen 

in de politieke samenstelling van de Kamer (als gevolg van institutionele wijzigingen: stemrecht en 

kiessysteem). De start van de tweede periode kunnen we verbinden aan de parlementsverkiezingen 

van 1965. Dit keer gaat het om een profielverandering in de traditionele partijen. De beide periodes 

zijn consistent met de eerdere vaststellingen in 2008 over het circulatiepatroon van de Kamerleden. 

Wel valt op hoe het profiel van de socialistische fractie tot de jaren 1960 blijft afwijken van de beide 

andere formaties. Uit het onderzoek naar de circulatie en de parlementaire ervaring bleek echter dat 

de socialisten relatief snel aansluiting vonden bij de andere partijen.61 Sommige evoluties zijn dan 

weer niet tot enkele overgangsperiodes te herleiden. Zo is de afname van de aanwezigheid van de 

adel veeleer een continu dan een bruusk gegeven. De toenemende diversiteit in de Kamer mag ook 

niet doen vergeten dat het profiel van de parlementaire elite nog evenzeer als vroeger eigen 

kenmerken vertoont, en zeker geen afspiegeling van de maatschappij is. De zeer geleidelijk toename 

van het aantal vrouwen in de Kamer – ondanks de verkiesbaarheid sinds 1920 en het 

vrouwenstemrecht in 1948 – is een herinnering aan de eveneens bestaande inertie in de vernieuwing 

van het politieke personeel, die veranderingen weet af te remmen. 
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 De ingenomen standpunten zijn strikt persoonlijk en binden op geen enkele wijze de Kamer van 
volksvertegenwoordigers.  
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