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De substantiële 
vertegenwoordiging van 

moslimvrouwen
Vertegenwoordigende claims en responsiviteit in het 

Vlaamse hoofddoekendebat

Eline Severs, Karin Celis en Petra Meier

ABSTRACT: Substantively Representing Muslim Women? 
Representative Claims and Responsiveness in the 

Flemish Headscarf Debate

Recently, scholars have propagated a ‘claim-based’ approach towards the study of 

women’s substantive representation. In this article, we challenge the relativism of such 

‘claim-based’ approach and explore the relevance of the concept of ‘responsiveness’ as 

a democratic criterion. We do so, more specifi cally, through a study of Muslim wom-

en’s substantive representation in the Flemish headscarf debate. We identify claims to 

speak for Muslim women formulated by (1) political parties and (2) Muslim women 

and (minority) women’s associations and examine the congruence between their re-

spective claims. The important incongruence found between the claims formulated 

by right-wing and liberal parties and those of Muslim women/women’s associations 

provides empirical backing to the acclaimed relevance of a relational evaluation of 

women’s substantive representation. We conclude that the criterion of responsive-

ness is invaluable because it allows us to evaluate whether actors’ claims to speak for 

women account for women’s capacity to speak for themselves. 

KEYWORDS: political representation, representative claims, responsiveness, 
women’s substantive representation, the headscarf debate, women’s interests

1. Inleiding1

Genderstudies hebben tijdens de laatste twee decennia in belangrijke mate bij-
gedragen tot innovatief denken over politieke vertegenwoordiging. Toenemende 
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aandacht voor de diversiteit aan vrouwen en de verscheidenheid van hun levens-
ervaringen gaf in het verleden aanleiding tot kritische refl ectie over traditionele 
manieren waarop de substantiële vertegenwoordiging van vrouwen werd bestu-
deerd. Traditioneel vertrokken onderzoekers vanuit hun eigen begrip van ‘vrou-
wenbelangen’ en defi nieerden ze de kwaliteit van substantiële vertegenwoordi-
ging als de mate waarin vertegenwoordigers deze belangen behartigden in hun 
parlementaire werkzaamheden. Toenemende controverse over het karakter van 
‘vrouwenbelangen’ – i.e. wat vrouwen onderling bindt en hen onderscheidt van 
anderen – stelde niet enkel de veralgemeenbaarheid van traditionele – vaak een-
duidige, ‘blanke’ en feministische – bepalingen van vrouwenbelangen in vraag 
(Crenshaw, 1998; Weldon, 2008); ze zette onderzoekers er ook toe aan om traditi-
onele maatstaven van substantiële vertegenwoordiging te herzien (Celis & Childs, 
2008a en 2008b).

In hun zoektocht naar een nieuwe, meer open, benadering van substanti-
ele vertegenwoordiging vonden genderstudies inspiratie bij hedendaagse theo-
rieën rond vertegenwoordiging die de constitutieve componenten van vertegen-
woordiging blootlegden. Meer specifi ek omarmden onderzoekers de visie dat 
vertegenwoordiging een creatieve handeling is waarbij vertegenwoordigers de 
werkelijkheid interpreteren en hieraan een invulling geven door ‘vertegenwoor-
digende claims’ te formuleren (Mansbridge, 2003; Saward, 2006). Deze ‘claims-
georiënteerde’ visie bleek uitermate aantrekkelijk voor genderstudies, omdat ze 
de aandacht verlegde van wat het begrip ‘vrouwenbelangen’ inhoudt voor on-
derzoekers naar de creativiteit waarmee vertegenwoordigers zelf invulling geven 
aan dergelijke belangen. Met andere woorden: de ‘claimsgeoriënteerde’ visie op 
vertegenwoordiging faciliteerde een open benadering van wat de substantiële 
vertegenwoordiging van vrouwen is en waarover deze dient te gaan. De ‘claims-
georiënteerde’ benadering van substantiële vertegenwoordiging maande onder-
zoekers ook aan om niet-parlementaire handelingen te bestuderen en eerder 
verwaarloosde actoren − zoals beroemdheden, ngo’s, burgers maar ook conser-
vatieve en extreemrechtse partijen − op te nemen in studies over vrouwenver-
tegenwoordiging.

In deze bijdrage beklemtonen we de toegevoegde waarde van de ‘claimsgeori-
enteerde’ benadering maar nemen we een standpunt in tegen wat we defi niëren 
als een toenemende verwaarlozing van normatieve vraagstukken van substantiële 
vertegenwoordiging. We stellen dat de hedendaagse focus op de creativiteit waar-
mee vertegenwoordigers vormgeven aan ‘vrouwenbelangen’ gepaard is gegaan met 
een toenemend relativisme. Binnen recente studies die een ‘claimsgeoriënteerde’ 
benadering hebben gehanteerd (Meier, 2008; Celis et al., 2009; André et al., 2010; 
Erzeel, 2011) werd, tot op heden, te weinig stilgestaan bij de intrinsieke waarde van 
claims voor vrouwen zelf en de aard van de relatie tussen vrouwen en diegenen 
die claimen namens hen te spreken. Zo werden de claims voor moslimvrouwen die 
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worden geformuleerd door extreemrechtse partijen op eenzelfde leest geschoeid 
als de claims van parlementsleden met een allochtone achtergrond. Onderzoekers 
hebben hierbij nagelaten te onderzoeken of de claims geformuleerd door extreem-
rechtse partijen de belangen van moslimvrouwen dienen en/of al dan niet de pro-
motie van xenofobie en marginalisering verzorgen (Lyon & Spini, 2004; Bracke, 
2004; Seckinelgin, 2006; Droogsma, 2007).

In deze bijdrage hernemen we het argument van Severs (2010) dat de identifi -
catie van vertegenwoordigende claims enkel kan worden beschouwd als een eerste 
stap in studies van de substantiële vertegenwoordiging. Omdat claims zowel de 
stem van vrouwen kunnen versterken als hen het zwijgen kunnen opleggen, moet 
een dergelijke identifi catie steeds gepaard gaan met een evaluatie van de respon-
siviteit van vrouwen. Dat is een evaluatie van de mate waarin dergelijke claims 
blijk geven van bereidheid om met de perspectieven van vrouwen zelf in dialoog 
te treden en een antwoord te bieden op hun eisen. In deze bijdrage illustreren we 
de waarde van dit theoretisch en normatief standpunt aan de hand van een on-
derzoek naar de responsiviteit in het Vlaamse hoofddoekendebat. We bestuderen 
de vertegenwoordigende claims geformuleerd doorpolitieke partijen enerzijds en-
moslimvrouwen en vrouwenorganisaties anderzijds en we gebruiken het concept 
‘responsiviteit’ als een manier om de kwaliteit van de claims van politieke partijen 
te bepalen. Het Vlaamse hoofddoekendebat is een interessante gevalstudie, omdat 
moslimvrouwen van bij het begin van het debat de emancipatorische meerwaarde 
van een verbod op de hoofddoek hebben betwist. In hun publieke interventies 
hebben ze de traditionele representatie van moslimvrouwen – als onderdrukt en 
niet-geëmancipeerd – en de claims die namens hen werden geformuleerd in vraag 
gesteld.

In deze bijdrage erkennen we dat de moslimvrouwen die zichzelf organiseren 
binnen de Vlaamse context slechts een deel uitmaken van de bredere groep mos-
limvrouwen die, mogelijk, akkoord gaat met deze traditionele representatie. Vanuit 
het oogpunt van democratische gelijkheid en inclusie stellen we echter dat wan-
neer moslimvrouwen het publieke forum betreden en hun ontevredenheid uiten 
omtrent de representaties die over hen, namens hen en voor hen worden gemaakt, 
politieke partijen deze ontevredenheid in aanmerking moeten nemen en hierop 
een antwoord moeten formuleren. In wat volgt werken we eerst de idee van res-
ponsiviteit zoals gehanteerd in deze studie uit. Vervolgens bespreken we de data 
en de gehanteerde methode en presenteren we de voornaamste bevindingen van 
deze studie. Concluderend bieden we een refl ectie op de waarde van het concept 
‘responsiviteit’ voor de studie van substantiële vertegenwoordiging en formuleren 
we aanbevelingen voor aanvullend onderzoek.
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2. Vertegenwoordigende claims, substantiële 
vertegenwoordiging en responsiviteit

Voor 2004 bleef het publieke debat over de hoofddoek beperkt in Vlaanderen. 
Sinds 2004, toen de hoofddoek het onderwerp uitmaakte van langdurige politieke 
controverse in Frankrijk, heeft de hoofddoek echter bij regelmaat aanleiding gege-
ven tot een intens debat over het seculiere karakter van de staat, de emancipatie 
van moslimvrouwen en hun recht op non-discriminatie. Tijdens deze debatten 
zijn moslimvrouwen naar voor getreden als bijzonder kritische actoren. Ze orga-
niseerden zichzelf en mobiliseerden actief tegen de invoering van een verbod op 
de hoofddoek. Hun kritiek op dominante representaties van de hoofddoek en zijn 
betekenis voor moslimvrouwen – als onderdrukkend en discriminerend – sugge-
reert dat deze representaties herziening of, op zijn minst, diversifi catie behoeven.

Een dergelijke relationele evaluatie van vertegenwoordigingsprocessen ontbreekt 
in actuele studies rond substantiële vertegenwoordiging. In reactie op hedendaagse 
theorieën over vertegenwoordiging hebben onderzoekers meer aandacht gekregen 
voor de constitutieve componenten van vertegenwoordiging – i.e. hoe door ver-
tegenwoordiging betekenis wordt toegekend. ‘Vrouwenbelangen’ worden binnen 
genderstudies niet langer als een objectief gegeven beschouwd, maar worden ge-
zien als geconstrueerd binnen het vertegenwoordigingsproces. Substantiële verte-
genwoordiging wordt daarom steeds vaker beschouwd als het formuleren van ‘ver-
tegenwoordigende claims’ − i.e. claims waarbij actoren stellen ”de belangen van 
vrouwen te vertegenwoordigen of te weten hoe de belangen van vrouwen moeten 
worden vertegenwoordigd” (Saward, 2006, p. 305). Deze visie heeft onderzoekers 
aangespoord thematische, vooraf bepaalde, afbakeningen van de inhoud van sub-
stantiële vertegenwoordiging (zie supra, Inleiding) te verruilen voor een inductieve 
studie van de diverse en confl icterende manieren waarop binnen vertegenwoordi-
gingsprocessen betekenis wordt verleend aan ‘vrouwenbelangen’.

Als gevolg van deze inductieve benadering besteden onderzoekers steeds min-
der aandacht aan normatieve vraagstukken van vrouwenvertegenwoordiging – i.e. 
wanneer vertegenwoordigende claims voor vrouwen ‘goed’ of ‘democratisch’ zijn. 
Doordat recent onderzoek (André et al., 2010; Erzeel, 2011) zich vooral heeft toe-
gespitst op de vertegenwoordigende claims van politieke partijen en parlement-
sleden, hebben onderzoekers, enigszins ongewild, vrouwen gereduceerd tot de 
passieve ontvangers van claims. Onderzoekers hebben hierbij niet enkel genegeerd 
dat vrouwen in staat zijn om zelf een oordeel te vellen over wat in hun belang is en 
de relevantie van vertegenwoordigende claims kunnen betwisten; zij hebben ook 
nagelaten om een antwoord te bieden op de vraag wat een dergelijke contestatie 
betekent voor de kwaliteit van de substantiële vertegenwoordiging.

In deze bijdrage stellen we dat contestatie niet inherent slecht is noch dat het 
een teken is van ondemocratische vertegenwoordiging. De antipode van democra-
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tische vertegenwoordiging is niet contestatie maar exclusie; dat is de uitsluiting 
van de deelname aan processen van vertegenwoordiging en de marginalisering 
van de stem van vrouwen binnen deze processen (Plotke, 1997). Voortbouwend 
op deze idee stellen wedat, wanneer vrouwen het publieke forum betreden en zich 
engageren in extraparlementaire vormen van (zelf)representatie (zoals de creatie 
van actiecomités of de organisatie van protestactiviteiten), een politiek antwoord 
op hun protest vereist is (Urbinati, 2005, pp. 198-199; Runciman, 2007, p. 95). De 
mogelijkheid voor vrouwen om deel te nemen aan vertegenwoordigingsproces-
sen levert onvoldoende bewijs van hun inclusie. Doordat inclusie ook bepaald en 
bestendigd wordt door interactie met meer centrale actoren in het vertegenwoor-
digende systeem – zoals partijen, parlementsleden, enz. – vereist democratische 
vertegenwoordiging responsiviteit vanwege deze actoren. Een dergelijke respon-
siviteit levert het bewijs dat aan vrouwen een betekenisvolle aanwezigheid – niet 
een loutere aanwezigheid – werd toegekend in vertegenwoordigingsprocessen, in 
de zin dat ze als gelijke partners worden beschouwd in de determinering van wat 
‘vrouwenbelangen’ zijn.

Onze bijdrage bepleit een hernieuwd engagement met de oorspronkelijke de-
fi nitie van substantiële vertegenwoordiging van Hanna Pitkin (1967, p. 209) als: 
“handelen in het belang van zij die worden vertegenwoordigd, op een responsieve 
manier”. We zijn hierbij niet blind voor de traditionele kritiek op responsiviteit; 
met name, dat ze de autonomie van vertegenwoordigers onderkent en de nood 
aan deliberatie en compromis in democratische systemen. Maar we stellen, ge-
steund door hedendaagse lezingen van ’het werk van Pitkin, dat haar defi nitie een 
meer dynamischer invulling van het concept ‘responsiviteit’ vooropstelt dan veelal 
wordt gedacht (Runciman, 2007; Severs, 2010, Castiglione, 2012).

Recent hebben onderzoekers (Runciman, 2007, p. 95; Severs, 2010, p. 417) ge-
argumenteerd dat Pitkins tweeledige defi nitie van substantiële vertegenwoordiging 
een bijzonder gebalanceerde visie op democratische vertegenwoordiging voorop-
stelde. Pitkins (1967) onderscheid tussen wat een vertegenwoordiger moet doen 
(“handelen in het belang van zij die worden vertegenwoordigd”) en hoe deze dit 
moet doen (“op een responsieve manier”) situeert een complexe balans tussen, 
enerzijds, de creativiteit waarmee vertegenwoordigers de problemen van vrouwen 
duiden en hun belangen defi niëren en, anderzijds, de mogelijke bezwaren die vrou-
wen zelf kunnen maken tegen deze handelingen.2 Pitkin (1967, p. 144) stelde dat 
vertegenwoordigers proactief mogen han delen wanneer vrouwen geen duidelijke 
preferenties hebben; hierdoor dragen zij bij tot de articulatie van hun belangen (cf. 
Mansbridge, 2003, p. 518). Wanneer vrouwen daarentegen expliciete preferenties 
hebben, meende Pitkin (ibid.), moeten vertegenwoordigers hierop een antwoord 
bieden en aangeven waarom de wensen van vrouwen niet in overeenstemming zijn 
met hun reële belangen. In haar behandeling van substantiële vertegenwoordiging 
hechtte Pitkin aldus meer belang aan de potentiële responsiviteit van vertegen-



434
DE SUBSTANTIËLE VERTEGENWOORDIGING VAN MOSLIMVROUWEN 

RES PUBLICA • 2013 – 4

W
ET

EN
SC

H
A

PP
EL

IJ
K

E 
A

R
TI

K
EL

EN

woordigers – i.e. hun bereidheid om aan vrouwen een antwoord te bieden – dan 
aan hun antwoorden (Eulau & Karps, 1977, p. 237). Eerder dan onbedachtzaam 
de wensen of eisen van vrouwen te vervullen moeten vertegenwoordigers, volgens 
Pitkin, bereid zijn om de perspectieven van vrouwen in overweging te nemen en 
om in het licht daarvan bereid te zijn om hun eigen visie te herdenken.

Deze procedurele benadering van substantiële vertegenwoordiging vormde de 
basis voor de recente typologie van responsiviteit (Figuur 1) van Severs (2010, 
p.  418). In eerste instantie, en vertrekkende vanuit Pitkins werk, introduceerde 
Severs een onderscheid tussen de standaardnotie van responsiviteit – die begint bij 
de wensen van vrouwen – en de notie van a posteriori gerealiseerde responsiviteit 
– die aanvangt bij de anticiperende claims van vertegenwoordigers. Dit laatste is 
een meer gedetailleerde conceptualisering van Pitkins notie van ‘potentiële respon-
siviteit’, suggererend dat de reacties van vrouwen op Tijdstip 2 toelaten om verte-
genwoordigende claims geformuleerd op Tijdstip 1 te falsifi ëren of te bevestigen.

Vrouwen Vertegen-
woordigers

Het antwoord van vertegenwoordigers

Volledige responsiviteit

Volledige a posteriori responsiviteit

De anticipatie van vertegenwoordigers

Selectieve a posteriori responsiviteit

Niet-gerealiseerde a posteriori responsiviteit

Selectieve responsiviteit

Non-responsiviteit

FIGUUR 1.  Patronen van responsiviteit tussen vertegenwoordigers en vrouwen.

In tweede instantie, en ongeacht de richting van de congruentiepatronen, erkende 
de typologie van Severs (2010) de mogelijkheid van variatie in de mate van con-
gruentie tussen de claims geformuleerd door, respectievelijk, vertegenwoordigers 
en vrouwen. Severs (2010, p. 419) beschouwde vertegenwoordigende claims als 
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taalhandelingen, waarbij een bepaald beleidsthema (bv. emancipatie) wordt aan-
gekaart en specifi eke belangen worden toegekend aan vrouwen (bv. het recht op 
zelfdeterminatie), en zij stelde dat congruentie volledig, selectief of niet-bestaande 
kan zijn. Wanneer vertegenwoordigers in hun antwoorden hetzelfde thema opne-
men als vrouwen maar een andere belang toekennen aan vrouwen (bv. de nood 
aan externe bevrijding van moslimvrouwen), worden deze antwoorden als selec-
tief responsief beschouwd. Ze drukken eenzelfde bekommernis uit, maar kennen 
verschillende belangen toe aan moslimvrouwen. Daarentegen impliceert volledige 
responsivitei congruentie op het niveau van zowel de aangekaarte thematiek als 
de geformuleerde belangen. Bij non-responsiviteit is congruentie wat betreft zo-
welthematiek als belangenformulering afwezig. Een gelijkaardige variatie is moge-
lijk wanneer vertegenwoordigers anticiperende claims formuleren. Wanneer hun 
claims een reactie van vrouwen uitlokken, kan de gerealiseerde congruentie vol-
ledig, selectief of onbestaande zijn. Deze congruentiepatronen vertalen zich, res-
pectievelijk, in gerealiseerde a posteriori responsiviteit (thema/belang), selectieve 
a posteriori responsiviteit (thema, geen belang), en niet-gerealiseerde a posteriori 
responsiviteit.

In onze studie gebruiken we de typologie van Severs (2010) om de inclusiviteit 
van het Vlaamse hoofddoekendebat en de kwaliteit van de substantiële vertegen-
woordiging van moslimvrouwen te bepalen. Door de inclusie van de perspectieven 
van moslimvrouwen voorop te stellen, hanteren we een kwaliteitsbenadering die 
erkent dat partijen innoverende inzichten omtrent de belangen van moslimvrou-
wen kunnen aanleveren en dat moslimvrouwen er diverse, en mogelijk confl icte-
rende, belangen op nahouden. In overeenstemming met deze visie op de kwaliteit 
van substantiële vertegenwoordiging, verwachten we dat onze studie bijkomend 
bewijs zal leveren voor de in de literatuur veronderstelde relevantie van linkse par-
tijen, descriptieve vertegenwoordigers – i.e. vrouwen en vertegenwoordigers met 
een allochtone achtergrond – en vertegenwoordigers met wederzijdse contacten 
met moslimvrouwen. Eerdere studies toonden namelijk aan dat in contexten van 
wantrouwen, zoals het hoofddoekendebat, dit type actoren het meest aandacht 
heeft voor de perspectieven van vrouwen zelf (cf. Caul, 1999; Mansbridge, 1999; 
Dovi, 2002; Celis, 2006).

3. Data, methode en operationalisering

3.1 Afbakening van het Vlaamse hoofddoekendebat

De eerste fase van het onderzoek bestond erin de contouren van het Vlaamse hoofd-
doekendebat af te bakenen. Hierbij werd een tweeledige strategie gehanteerd. Eerst 
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identifi ceerden we de publieke ontmoetingsplaatsen of fora waarin de hoofddoek 
werd besproken. Daarna onderscheidden we binnen deze fora gesprekken over de 
hoofddoek van andere gesprekken. Gezien de gedeelde beleidsverantwoordelijk-
heden tussen het federale (Belgische) en het regionale (Vlaamse) niveau, wezen 
we een puur regionale beperking van het ‘Vlaamse’ hoofddoekendebat af. We be-
slisten daarentegen om het ‘Vlaamse’ hoofddoekendebat te situeren in de publieke 
fora waarin het Nederlands, de offi ciële taal van Vlaanderen, werd gehanteerd; 
zijnde de Nederlandstalige media, het Vlaamse Parlement, de federale Senaat en 
het Huis van Vertegenwoordigers, het publieke platform dat werd gecreëerd door 
vrouwenorganisaties die rond het thema mobiliseerden in Vlaanderen en dat van 
de politieke partijen die een zetel behaalden in het Vlaamse Parlement.3 Binnen 
deze publieke fora werden, op basis van het trefwoord ‘hoofddoek’,4 gesprekken 
over de hoofddoek geïdentifi ceerd.

Deze publieke fora werden onderzocht voor de periode 2004 tot en met 2009. 
Via een zoektocht op basis van het trefwoord ‘hoofddoek’ werden 79 journaals 
van de Vlaamse publieke omroep (VRT) in de studie opgenomen. Omwille van 
de beperkte capaciteiten van het VRT-archief werden slechts 21 van de 80 VRT 
‘infotainment’-programma’s waarin de hoofddoek werd besproken onderzocht.5 
Via de online databank Mediargus6 werden 2.829 persartikels voor de populaire 
krant Het Laatste Nieuws (601), de zogenaamde kwaliteitskranten De Morgen (925) 
en De Standaard (1042), en het magazine Knack (261) weerhouden. Naast 54 do-
cumenten van het Vlaamse Parlement werden 22 documenten van de Senaat en 
54 documenten van het Huis van Vertegenwoordigers in de studie opgenomen. 
De partijprogramma’s, persberichten, conferentieteksten, ledenmagazines en web-
sites van politieke partijen en van de vrouwen- en jongerenafdelingen werden be-
studeerd. De verzamelde partijdocumentatie is relatief exhaustief en laat toe om 
trends bij de partijen te detecteren.7

Omdat veel van deze documenten niet enkel over de hoofddoek handelen, werd 
binnen deze documenten een tweede selectie gemaakt op basis van het trefwoord 
‘hoofddoek’. We weerhielden daarbij niet enkel de interventies of spraakhandelin-
gen van actoren die het woord ‘hoofddoek’ bevatten maar ook van diegenen die 
reageerden op deze actoren in eenzelfde context (bijvoorbeeld in een parlementair 
debat of een interview). De interventies van parlementsleden, ministers en lokale 
afgevaardigden werden opgenomen in de studie, zowel wat de Nederlandstalige als 
de Franstalige partijleden betreft. Hoewel het onwaarschijnlijk is dat de interven-
ties van Franstalige partijleden verband houden met gebeurtenissen in Vlaanderen, 
kunnen deze interventies, voor zover ze in ‘Vlaamse’ fora werden gemaakt, een 
impact gehad hebben op de dynamiek van het Vlaamse hoofddoekendebat. In to-
taal werden 1.481 interventies door politieke partijen geïdentifi ceerd.

Op basis van hun interventies in de media werden vrouwenorganisaties die 
mobiliseerden rond het thema van de hoofddoek geïdentifi ceerd. We contacteerden 
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deze organisaties – en alle andere organisaties die zich in hun netwerk bevonden 
– voor aanvullende documentatie over hun publieke standpunten met betrekking 
tot de hoofddoek. De meerderheid van de 69 verzamelde documenten bestond uit 
persberichten en opiniebijdragen van de allochtone vrouwenorganisatie ‘Baas Over 
Eigen Hoofd’ en de algemene vrouwenorganisatie ‘Vrouwen Overleg Kommittee’. 
Daarnaast werden ook documenten van de allochtone vrouwenorganisaties ‘Steun-
punt Allochtone Meisjes en Vrouwen’ en diverse, ad hoc opgerichte, actiecomités 
verzameld (‘Platform Allochtone Vrouwen’, ‘Actiecomité Moslimvrouwen Vlaan-
deren’, ‘Hoofddoek of niet – De vrouw beslist’ en ‘Vrije Keuze’). Documenten van 
koepelorganisaties zoals het ‘Minderhedenforum’, de ‘Federatie van Islamitische 
Organisaties’ en het platform ‘Organisaties tegen een hoofddoekenverbod in scho-
len’ en de interventies van individuele moslimvrouwen in de media (interviews, 
opiniebijdragen) werden ook opgenomen. Dit liet ons toe om de relatie tussen in-
dividuele moslimvrouwen en vrouwenorganisaties te bestuderen. In totaal werden 
475 interventies door vrouwenorganisaties en moslimvrouwen geïdentifi ceerd.

3.2 Identifi catie van vertegenwoordigende claims voor moslimvrouwen

Vervolgens identifi ceerden we binnen deze interventies de vertegenwoordigende 
claims voor moslimvrouwen. We hanteerden een ‘formele’ benadering van sub-
stantiële vertegenwoordiging en defi nieerden vertegenwoordigende claims voor 
moslimvrouwen als discursieve handelingen die (1) een situatie aanklaagden die 
nadelig is voor moslimvrouwen, (2) een voorstel formuleerden om een dergelijke 
situatie te verbeteren of (3) een recht voor moslimvrouwen claimden met dezelfde 
intentie (Celis, 2006, p. 88).

Voor de analyse van claims werd de methode van ‘Critical Frame Analysis’ 
(CFA) gebruikt. CFA-methodes vertrekken vanuit de idee dat politieke handelingen 
probleemgedreven zijn en dat het mogelijk is om binnen politieke handelingen 
(zoals, media-interventies, parlementaire vragen, enz.) terugkerende probleemre-
presentaties (i.e. ‘frames’) te identifi ceren. CFA-methodes hanteren traditioneel een 
interpretatief schema dat onderzoekers in staat stelt om de onderliggende pro-
bleemrepresentaties in politieke handelingen bloot te leggen. Hierbij hanteren ze 
een reeks ‘refl ectieve vragen’ om de specifi eke diagnose (“wat is het probleem?”), 
de prognose (“wat is de probleemoplossing?”) en de oproep tot actie (“wie is ver-
antwoordelijk voor het probleem/de oplossing?”) te identifi ceren (Verloo, 2005; 
Saharso & Lettinga, 2008; Rosenberger & Sauer, 2011). Het inductieve en probleem-
georiënteerde karakter van CFA leent zich uitermate tot de identifi catie van verte-
genwoordigende claims (cf. Meier, 2008; Severs, 2012).

Doorheen een iteratief codeerproces werden diverse claims geïdentifi ceerd op 
basis van het algemene beleidsthema (bv. ‘tewerkstelling’, ‘onderwijs’, enz.die ze 
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te berde brachten en de specifi eke belangen die hierbij werden toegedicht aan 
moslimvrouwen (bv. arbeidsdiscriminatie, ongelijke onderwijskansen.). Wanneer 
er naar meer beleidsthema’s werd verwezen in één claim (bv. emancipatie en 
onderwijs), refl ecteert het gecodeerde beleidsthema de specifi eke situatie waarin 
moslimvrouwen zich bevinden. Claims zoals “een verbod op de hoofddoek in on-
derwijs beperkt de emancipatiekansen van meisjes” werden dus gecodeerd onder 
emancipatie en niet onderwijs.

De manier waarop we claims voor ‘moslimvrouwen’ hebben geïdentifi ceerd ver-
eist verdere duiding. Vertrekkende vanuit het gegeven dat moslimvrouwen lid kun-
nen zijn van hiërarchisch kleinere (bv. jonge meisjes, Turkse vrouwen) en grotere 
groepen (bv. moslims, vrouwen) hebben we bij de identifi catie van claims de af-
weging gemaakt of moslimvrouwen al dan niet konden worden beschouwd als het 
hoofdsubject van deze claims (cf. Erzeel, 2011, p. 435). Claims die, bijvoorbeeld, 
verwezen naar de ‘nefaste effecten van moslimscholen’ zonder duidelijk te ma-
ken hoe moslimscholen schadelijk zijn voor moslimmeisjes werden niet gecodeerd 
als vertegenwoordigende claims voor moslimvrouwen. Claims die geformuleerd 
werden namens de moslimgemeenschap en waarin het aandeel van vrouwen on-
dergearticuleerd bleef werden evenmin opgenomen in de studie. Claims zoals ‘het 
risico bestaat om de allochtone gemeenschap te stigmatiseren’ werden dus niet 
gecodeerd als claims voor moslimvrouwen.

De geïdentifi ceerde claims vormen de eenheid van analyse in dit onderzoek 
en de basis voor de identifi catie van congruentiepatronen tussenpolitieke partijen 
enerzijds en vrouwenorganisaties en moslimvrouwen anderzijds. In de 1.481 in-
terventies vanwege politieke partijen werden 645 claims voor moslimvrouwen ge-
identifi ceerd. In de 475 interventies van vrouwenorganisaties en moslimvrouwen 
werden 568 claims geïdentifi ceerd.

3.3 Identifi catie van congruentiepatronen

In een derde fase van de studie werden de congruentiepatronen geïdentifi ceerd 
tussenpolitieke partijen enerzijds envrouwenorganisaties en moslimvrouwen an-
derzijds. Omwille van het lage aantal claims dat werd geformuleerd door vertegen-
woordigers van Franstalige partijen en de consistentie ervan met de claims van hun 
Vlaamse tegenhangers, voegden we deze per partijfamilie samen. Omwille van hun 
belangrijke interne consistentie voegden we de claims geformuleerd door vrou-
wenorganisaties en moslimvrouwen samen onder het label ‘vrouwenbeweging’.8 
Omdat de claims geformuleerd door respectievelijk partijfamilies en de vrouwen-
beweging consistent waren binnen de diverse publieke fora opgenomen in deze 
studie (zie supra), maakten we in onze analyse abstractie van de specifi eke fora 
waarin claims werden geformuleerd.9
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Eerst identifi ceerden we de beleidsprioriteiten van partijfamilies en van de 
vrouwenbeweging – i.e. de beleidsthema’s waarvoor ze het hoogste aantal claims 
formuleerden. Deze beleidsprioriteiten werden vergeleken voor de periodes 2004-
2005, 2006-2007 en 2008-2009, wat de detectie van wijzigingen in de congruentie-
patronen doorheen de tijd mogelijk maakte. Vervolgens spitste onze analyse zich 
toe op het niveau van de belangenformuleringen zelf. De criteria van Severs (2010) 
voorselectieve, volledige of non-congruentie werden in deze studie geoperationali-
seerd op een manier die toelaat om de congruentie tussen de sets van belangen die 
geformuleerd werden binnen een bepaald beleidsthema (bv. ‘emancipatie’, ‘onder-
wijs’, ‘tewerkstelling’) te bestuderen. We kenden het label ‘volledige congruentie’ 
toe wanneer alle belangenformuleringen van een partijfamilie voor een bepaald 
beleidsthema overeenstemden met deze van de vrouwenbeweging. Wanneer niet 
één belangenformulering overeenstemde met deze van de vrouwenbeweging, ga-
ven we het label ‘non-congruentie’. Het label ‘selectieve congruentie’ kenden we 
toe wanneer minstens één belangenformulering van een partijfamilie voor een be-
paald beleidsthema overeenstemde met de belangen die voor dit thema werden 
geformuleerd door de vrouwenbeweging.

Vervolgens beoordeelden we de richting van de congruenties. Claims werden 
gecodeerd per maand. Dit liet toe om de origine van ‘nieuwe’ thema’s en belan-
genformuleringen toe te schrijven aan partijfamilies of aan de vrouwenbeweging. 
‘Nieuw’ verwijst hierbij naar de thema’s en belangenformuleringen die nog niet 
eerder in het debat werden geformuleerd. Omdat de vrouwenbeweging in de eer-
ste maand van de onderzoeksperiode (januari 2004) de grootste diversiteit aan 
thema’s en belangen formuleerde, werd de ‘origine’ hiervan toegewezen aan de 
vrouwenbeweging. Wanneer in de rest van de onderzoeksperiode de origine van 
nieuwe thema’s en belangen kon worden toegeschreven aan de vrouwenbeweging, 
onderzochten we de respons van partijfamilies hierop. Analoog aan de congruen-
tiepatronen onderscheidden we hierbij drie patronen van responsiviteit. Wanneer 
alle belangen geformuleerd door een partijfamilie voor een bepaald thema overeen-
stemden met de belangenformuleringen voor dat thema van de vrouwenbeweging, 
werd het label ‘volledige responsiviteit’ toegekend. Wanneer geen enkele van deze 
belangenformuleringen overeenstemde met die van de vrouwenbeweging, gaven 
we het label ‘non-responsiviteit’. Wanneer minstens één van de belangenformu-
leringen van partijen overeenstemde met die van de vrouwenbeweging, werd het 
label ‘selectieve responsiviteit’ toegekend. Wanneer nieuwe belangenformulerin-
gen konden worden toegeschreven aan partijfamilies, onderzochten we de respons 
van de vrouwenbeweging hierop. Wanneer de nieuwe belangenformuleringen van 
partijfamilies werden herhaald door de vrouwenbeweging, werd het label ‘gerea-
liseerde a posteriori responsiviteit’ toegekend. Wanneer deze nieuwe belangenfor-
muleringen niet werden herhaald, gaven we het label ‘niet-gerealiseerde a posteri-
ori responsiviteit.
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Bij het aggregeren van deze patronen per thema hielden we rekening met de 
mate waarin partijfamilies de thematische prioriteiten en de belangenprioriteiten 
van de vrouwenbeweging volgden. Deze afweging liet ons toe om de relatieve 
waarde van de geïdentifi ceerde congruentiepatronen in te schatten. Wanneer een 
partijfamilie voornamelijk congruentie vertoonde met thema’s en belangen die 
voor de vrouwenbeweging niet erg belangrijk waren, werd de algemene responsi-
viteit van deze partijfamilie lager ingeschat dan de responsiviteit van partijfamilies 
die sterker de prioriteiten van de vrouwenbeweging volgden.

4. De belangen van moslimvrouwen: De claims van 
moslimvrouwen en vrouwenorganisaties

In antwoord op de mogelijke invoering van een verbod op religieuze symbolen in 
de publieke diensten en het publieke onderwijsnet verenigden moslimvrouwen 
zich in diverse ‘grassroots’-organisaties, vaak met een zeer ad hoc-karakter. In de 
loop van het debat vloeiden deze organisaties in elkaar over en dit gaf, in 2007, 
aanleiding tot de creatie van het actieplatform BOEH! (‘Baas over Eigen Hoofd’). 
BOEH! organiseerde, samen met de algemene vrouwenorganisatie ‘Vrouwen Over-
leg Kommittee’ (VOK), diverse protestcampagnes. Ze mobiliseerden rond dezelfde 
thema’s en kenden gelijkaardige belangen toe aan moslimvrouwen. Het VOK was 
echter de enige algemene vrouwenorganisatie die een dergelijke samenwerking 
met allochtone vrouwenorganisaties aanging. Andere algemene vrouwenorgani-
saties intervenieerden bijna niet in het debat. Deze bevinding suggereert dat er 
onder algemene vrouwenorganisaties een belangrijke onenigheid leefde over de 
betekenis van de hoofddoek voor moslimvrouwen (cf. S’Jegers, 2005, pp. 147-148).

De allochtone vrouwenorganisaties werden geleid door voornamelijk jonge vrou-
wen met een Maghrebijnse achtergrond. Wanneer we de claims geformuleerd door 
allochtone vrouwenorganisaties vergeleken met de claims geformuleerd door indi-
viduele moslimvrouwen (i.e. hun getuigenissen en opiniebijdragen in de media), 
vonden we geen indicatie van een intergenerationeel confl ict (Gaspard & Khos-
rokhavar, 1995, pp. 44-45) of van een etnische bias. Ondanks het jonge, Maghre-
bijnse profi el van de vrouwenorganisaties werden haast geen claims geformuleerd 
namens etnische of leeftijdsgebonden groepen. De belangrijke congruentie tussen 
de claims geformuleerd door vrouwenorganisaties en individuele moslimvrouwen 
suggereert daarenboven dat de allochtone vrouwenorganisaties erin slaagden een 
breed gedragen visie op de belangen van moslimvrouwen te formuleren.

De thema’s en belangen die werden geformuleerd door de ‘vrouwenbeweging’10 
bleven relatief consistent doorheen het debat. Zoals blijkt uit Figuur 2 waren de 
thema’s ‘emancipatie’ en ‘tewerkstelling’ de belangrijkste prioriteiten van de vrou-
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wenbeweging. Samen omvatten ze 50% van alle geformuleerde claims. De vrou-
wenbeweging daagde de zogenaamde emancipatorische functie van een hoofddoe-
kenverbod uit en verwierp de nood aan ‘externe bevrijding’ van moslimvrouwen. 
Ze claimde het recht van moslimvrouwen om hun eigen keuzes te maken en het 
recht om een eigen (religieuze) invulling te geven aan emancipatie. De vrouwenbe-
weging stelde daarbij dat een verbod op de hoofddoek de opleidings- en tewerkstel-
lingskansen van jonge vrouwen zou inperken en, daarmee gepaard gaand, ook hun 
kansen op economische verzelfstandiging zou beperken. Moslimvrouwen introdu-
ceerden alternatieve beleidsmaatregelen, zoals hun voorstel om niet de hoofddoek 
aan te pakken maar wel diegenen die druk op meisjes uitoefenen (om te sluieren).
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FIGUUR 2.  De beleidsprioriteiten van de vrouwenbeweging.

In haar vertegenwoordigende claims vestigde de vrouwenbeweging voornamelijk 
aandacht op de constitutioneel bepaalde rechten van moslimvrouwen. Thema’s als 
‘gendergelijkheid’, ‘fysieke integriteit’ en ‘seksualiteit’, die traditionele representa-
ties van moslimvrouwen als onderdrukt en niet-geëmancipeerd in de herinnering 
brachten, waren van ondergeschikt belang in hun claims. Slechts bij wijze van 
uitzondering klaagde de vrouwenbeweging de ongelijke impact aan die een verbod 
op religieuze symbolen had op vrouwen en de westerse, sterk geseksualiseerde, 
beeldvorming van vrouwen. Slechts in drie claims sprak de vrouwenbeweging zich 
kritisch uit over de verbale en fysieke agressie die moslimvrouwen zouden ervaren 
wanneer ze zich zonder hoofddoek op straat begeven.
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De mobilisatie tegen de invoering van een hoofddoekenverbod in het onderwijs 
en in publieke administraties verklaart de sterke toename van de thema’s ‘tewerk-
stelling’ in de periode 2006-2007 en van ‘onderwijs’ in de periode 2008-2009 (Fi-
guur 2). Na de invoering van een dergelijk verbod voor ‘front-offi ce’-personeel in 
de publieke diensten van Antwerpen, Gent en Lier klaagde de vrouwenbeweging 
aan dat moslimvrouwen naar minder interessante, ‘back-offi ce’-functies werden 
gemanoeuvreerd. Moslimvrouwen bekritiseerden de onwil van de overheid om 
een voorbeeldfunctie op te nemen en stelden dat het verbod in publieke diensten 
een sneeuwbaleffect zou genereren in de arbeidsmarkt. In de periode 2008-2009 
wonnen de thema’s ‘vertegenwoordiging’ en ‘onderwijs’ aan belang. In reactie op 
het toenemende aantal scholen die een hoofddoekenverbod invoerden, laakte de 
vrouwenbeweging niet enkel de ongelijke onderwijskansen van moslimmeisjes, 
maar vorderden moslimvrouwen ook steeds explicieter hun capaciteit om zelf te 
bepalen “wat in hun belang is” terug. Ze verwierpen dominante gelijkschakelingen 
tussen de hoofddoek en de onderdrukking van moslimvrouwen en daagden de ver-
tegenwoordigende autoriteit uit van diegenen die claimden namens hen te spreken 
terwijl ze de noodzaak aan een hoofddoekenverbod propageerden.

De claims van de vrouwenbeweging vertoonden een belangrijke gelijkenis met 
het liberale discours van ‘rechten en vrijheden’, wat een zekere aanpassing aan 
de Vlaamse discursieve context laat vermoeden. Belangrijk hierbij is de manier 
waarop de vrouwenbeweging ‘inclusieve neutraliteit’ beklemtoonde. In tegenstel-
ling tot de Franse, legt de Belgische Grondwet geen strikte doctrine van statelijke 
neutraliteit op maar heeft deze een pragmatische benadering van religieuze sym-
bolen gefaciliteerd (Torrekens, 2005, p. 57; Velaers & Foblets, 2010, p. 114). Verwij-
zend naar deze traditie pleitten moslimvrouwen voor een visie op neutraliteit die 
het belang van een neutraal handelen van de publieke dienstverleners boven de 
neutraliteit van hun kledij plaatst. Meermaals gaven zij uitdrukking aan hun wens 
om “beoordeeld te worden op basis van wat ze doen, niet wat ze dragen”. Finaal 
suggereert de stabiliteit van hun claims dat de standpunten van moslimvrouwen 
en organisaties weinig beïnvloed werden door de interventies van andere actoren 
in het debat, zoals politieke partijen.

5. De belangen van moslimvrouwen: de claims van 
politieke partijen

Hoewel de studie de responsiviteit van politieke partijen wil onderzoeken, is een 
bespreking van het aantal interventies gemaakt en claims geformuleerd door par-
tijen niet onbelangrijk. Deze laat ons toe om het precieze aandeel van partijen in 
het debat en het belang van hun responsiviteit in te schatten. Vertrekkende vanuit 
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theoretische veronderstellingen omtrent het grotere aandeel van linkse partijen en 
descriptieve vertegenwoordigers in de vertegenwoordiging van vrouwen, zullen 
we eerst ingaan op partijspecifi eke en seksespecifi eke tendensen om claims voor 
moslimvrouwen te formuleren.

5.1 Veel gepraat, weinig vertegenwoordiging?

Slechts 28,9% van alle partijinterventies gaf aanleiding tot de formulering van 
minstens één claim voor moslimvrouwen (429 op 1481). Dergelijke interventies 
werden voornamelijk gemaakt in de media en in offi ciële partijcommunicatie 
(bv. persberichten, ledenmagazines, enz.). Het belang van deze partijcommuni-
catie wordt echter vertekend door de sterke mate waarin de extreemrechtse par-
tij Vlaams Belang het thema van de hoofddoek opnam in de communicatie naar 
haar leden. Het merendeel van de interventies gemaakt en claims geformuleerd in 
partijdocumenten behoort toe aan Vlaams Belang. De eigen partijcommunicatie 
is daarmee ook het belangrijkste forum waarin Vlaams Belang standpunten over 
de hoofddoek inneemt. Het belang van de media voor de vertegenwoordiging van 
moslimvrouwen kan niet geringschat worden. Liefst 29% van alle interventies in 
de media gaf aanleiding tot het formuleren van minstens één claim voor moslim-
vrouwen, in tegenstelling tot slechts 25,3% van de interventies in de parlementaire 
arena’s.

De vertegenwoordigende activiteiten van partijfamilies11 vertoonden belangrijke 
verschillen (zie Figuur 3). In termen van absoluut aantal interventies leverde het 
Vlaams Belang de grootste bijdrage aan het debat. Partijleden formuleerden echter 
slechts in 22,4% van hun interventies een claim voor moslimvrouwen. In het me-
rendeel van hun interventies rond de hoofddoek verwezen partijleden niet naar de 
belangen van moslimvrouwen. De interventies van partijleden vertoonden daaren-
tegen een belangrijke bekommernis voor thema’s van multiculturalisme, integratie 
en (bedreigingen voor) westers secularisme. Dit patroon vonden we ook terug bij 
de Vlaams-nationalistische partij N-VA en de liberale partijen Open Vld en MR/
FDF (Figuur 3). De groene, christendemocratische en de Vlaamse sociaaldemo-
cratische partijen spraken daarentegen veel vaker voor moslimvrouwen wanneer 
ze intervenieerden in het hoofddoekendebat (in respectievelijk 69,1%, 30,6% en 
28,9% van hun interventies). Vooral in haar opiniebijdragen in de pers betuigde 
de groene partij Groen! zich een belangrijke voorvechter van de belangen van 
moslimvrouwen.

Om het respectieve aandeel van mannelijke en vrouwelijke partijleden in de ver-
tegenwoordiging van moslimvrouwen te bepalen, berekenden we het gemiddelde 
aantal claims geformuleerd per interventie voor sekse en per partij. In tegenstelling 
tot de absolute aantallen aan claims laten deze gemiddelden toe om na te gaan 
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in welke mate mannelijke en vrouwelijke partijleden in het hoofddoekendebat 
claims voor moslimvrouwen formuleerden. Hoewel vrouwen minder vaak inter-
venieerden dan mannen (405 interventies versus 921 interventies door mannen), 
formuleerden vrouwen vaker en meer claims voor moslimvrouwen. Zoals blijkt 
uit Tabel 1, formuleerden vrouwen gemiddeld 0,76 claims per interventie; mannen 
slechts 0,31 claims per interventie.

124
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355

48

159

11

230

42

24

58

419

83

11

106

5

47
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49
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Interventies die claims voor Moslimvrouwen bevatten (430)

Totaal interventies (1483)
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Vlaams Belang

N-VA

Open Vld

Sp.a-spirit

Opmerking: Interventies door leden van twee verschillende partijen werden eenmaal gecodeerd voor elke 
betrokken partij. Dit genereerde een hoger aantal interventies (+2) en interventies die claims voor moslim-
vrouwen bevatten (+1) dan hun reële voorkomen in het debat.

FIGUUR 3.  Interventies per partij.

Het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke partijleden is het grootst in de groe-
ne partijen Ecolo en Groen! en in de christendemocratische partij CD&V. Binnen 
deze partijen formuleerden vrouwen veel vaker claims wanneer ze intervenieerden 
in het debat dan mannen. Binnen de Vlaams-nationalistische partij N-VA en de 
liberale partijen Open Vld en MR/FDF is het verschil in gedrag tussen mannen en 
vrouwen niet enkel kleiner; mannen formuleerden gemiddeld ook vaker claims 
voor moslimvrouwen dan hun vrouwelijke tegenhangers. De lager dan gemiddelde 
tendens van liberale en Vlaams-nationalistische vrouwen om namens moslimvrou-
wen te spreken ligt in het verlengde van hun beperkte deelname aan het debat in 
termen van absolute aantallen interventies. Deze lager dan gemiddelde activiteit 
kan voor de, toen kleine, partij N-VA verklaard worden door de voornamelijk man-
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nelijke bezetting van leiderschapsposities. Voor de liberale partijen is een dergelijke 
verklaring minder eenduidig: tijdens het debat namen vrouwelijke partijleden ook 
leiderschapsposities (als regionale en federale ministers) in. Zoals blijkt uit Tabel 1, 
werd een aanzienlijk aandeel van de geïdentifi ceerde interventies gemaakt door 
partijen – i.e. interventies die niet konden worden toegewezen aan individuele 
partijleden. Het merendeel van deze interventies (185 van 214) werd gemaakt door 
Vlaams Belang, wat de belangrijke consensus omtrent het thema van de hoofddoek 
binnen de partij illustreert.

TABEL 1.  Claims per interventies – gemiddelden per partij en per sekse.

Claims in interventies Mannen
(n = 288/921)

Vrouwen
(n = 314/405)

Partij
(n = 74/214)

Vlaams Belang (n = 148/456) 0,30 0,50 0,31
N-VA (n = 17/60) 0,31 0 0
LDD (n = 10/24) 0,31 0,67 0,60
MR/FDF (n = 14/53) 0,27 0,25 –
Open Vld (n = 91/238) 0,38 0.,9 0
CdH (n = 6/11) 0 0,60 –
CD&V (n = 66 op 159) 0,19 0,87 0
PS (n = 7/48) 0,08 0,21 –
sp.a-spirit (n = 150/355) 0,31 0,61 0,77
Ecolo (n = 12/12) 1,0 1,0 –
Groen! (n = 155/124) 0,58 1,60 0,67
Totaal (n = 676/1540) 0,31 0,76 0,35

Opmerking: Interventies door leden van twee of meer partijen werden eenmaal gecodeerd voor elke 
betrokken partij. Dit genereerde een hoger aantal interventies (+59) en claims (+31) dan hun reële voorko-
men in het debat.

Omwille van het beperkte aantal partijleden met een allochtone achtergrond kun-
nen we enkel uitspraken doen over tendensen binnen de linkse partijen. Een groot 
percentage van de claims geformuleerd door leden van de sociaaldemocratische en 
groene partijen was van vrouwelijke partijleden met een allochtone achtergrond. 
De grotere tendens binnen linkse partijen om namens moslimvrouwen te spreken, 
is dus in belangrijke mate toe te schrijven aan de vertegenwoordigende activitei-
ten van deze vrouwen. Onze studie bevestigt hiermee bestaande veronderstellin-
gen omtrent de grotere tendens onder linkse en descriptieve vertegenwoordigers 
om vrouwen te vertegenwoordigen. Onze studie toont ook aan dat in de Vlaamse 
context, waarin het Vlaams Belang zwaar inzet op thema’s van integratie, onder 
partijen een belangrijke terughoudendheid leefde om een proactief beleid te voe-
ren rond de hoofddoek. In deze context vertoonden linkse partijen, en vooral hun 
vrouwelijke leden met een allochtone achtergrond, een grotere tendens om te in-
terveniëren namens moslimvrouwen.
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5.2 De claims van partijen en hun responsiviteit

Wanneer we de responsiviteit van partijfamilies onderzochten, bleek dat de grotere 
tendens bijr linkse partijen en descriptieve vertegenwoordigers (i.e. vrouwen met 
een allochtone achtergrond) om namens moslimvrouwen te spreken gepaard ging 
met een grotere responsiviteit aan de vrouwenbeweging. Onze studie toont hier-
mee niet enkel het belang aan van een relationele benadering van substantiële ver-
tegenwoordiging – wat toelaat om de intrinsieke waarde van vertegenwoordigende 
claims in te schatten – maar levert ook een belangrijke bijdrage aan de bestaande 
literatuur rond substantiële vertegenwoordiging. Ten eerste bevestigen onze bevin-
dingen de grotere tendens onder linkse partijen om vrouwenbelangen te vertegen-
woordigen (Caul, 1999; Celis, 2006) en tonen daarenboven aan dat deze partijen 
ook meer responsief zijn aan de stemmen van vrouwen zelf. Ten tweede tonen 
ze het belang aan van descriptieve vertegenwoordigers (Mansbridge, 1999; Dovi, 
2002; Donovan, 2007). Binnen hun partijen stuurden zij het debat aan en dwongen 
ze andere leden om een standpunt omtrent de hoofddoek in te nemen. In het ver-
lengde daarvan vonden we, ten derde, dat vooral descriptieve vertegenwoordigers 
succesvol konden anticiperen op de belangen van moslimvrouwen (gerealiseerde a 
posteriori responsiviteit). In wat volgt gaan we verder in op deze drie tendensen en 
bespreken we hoe deze zich verhouden tot de specifi eke responsiviteitspatronen 
van partijfamilies.

De responsiviteitspatronen van partijfamilies vertoondeneen belangrijk links-
rechtspatroon. Groene en sociaaldemocratische partijen formuleerden het grootste 
aantal claims voor moslimvrouwen (Tabel 2) en bleken het meest responsief aan 
de beleidsprioriteiten en belangenprioriteiten van de vrouwenbeweging. Doorheen 
het debat namen de vertegenwoordigende activiteiten van de linkse partijen toe. 
Dit wijst erop dat ze doorheen het debat en in antwoord op de toenemende protest-
activiteiten van de vrouwenbeweging meer responsief werden. De vertegenwoor-
digende activiteiten van de overige partijen kenden een hoogtepunt in de periode 
2006-2007 maar namenaf in de periode 2008-2009 wanneer moslimvrouwen het 
actiefst mobiliseerden. De activiteiten van de liberale partijen namen doorheen 
het hele debat af. Deze toenemende terughoudendheid werd waarschijnlijk ver-
oorzaakt door de belangrijke kritiek die liberale partijleden kregen op hun pleidooi 
voor de invoering van een hoofddoekenverbod begin 2004.

Net zoals de vrouwenbeweging beklemtoonden linkse partijen vooral thema’s 
als ‘emancipatie’, ‘tewerkstelling’ en ‘onderwijs’ (Tabel 2).12 Linkse partijen her-
haalden hierbij de belangrijkste belangenformuleringen van de vrouwenbeweging, 
zoals het recht van moslimvrouwen om een vrije keuze te maken (om al dan niet 
de hoofddoek te dragen), de introductie van alternatieve beleidsmaatregelen (an-
dere dan een verbod) om een dergelijke vrije keuze te vrijwaren en het pleidooi 
voor ‘inclusieve neutraliteit’. De beperkte aandacht voor de thema’s ‘gendergelijk-
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heid’, ‘seksualiteit’ en ‘fysieke integriteit’ weerspiegelt de ‘positieve’ vertegenwoor-
digingsstrategie van linkse partijen: zonder al te diep in te gaan op hoofddoekgere-
lateerde gendercontroverses, hielden ze een pleidooi voor de rechten en vrijheden 
van moslimvrouwen. Slechts bij uitzondering verwezen linkse partijen naar het 
genderdiscriminatoire karakter van de hoofddoek en de verbale en fysieke agres-
sie waarmee moslimvrouwen zouden te kampen hebben wanneer ze zich zonder 
hoofddoek op straat begeven.

TABEL 2.  Distributie van beleidsthema’s per partijfamilie.

Groen
Sociaal-
demo-

cra-tisch

Christen- 
demo-

cra-tisch
Liberaal Extree m-

rechts

Vlaams-
Nationa-
listisch

Vrouwen-
bewe-
ging

Emancipatie 39 39 20 36 43 3 158
Tewerkstelling 46 49 12 4 2 1 126
Onderwijs 24 18 3 6 3 3 66
Diversiteit & Pluralisme 13 10 12 0 0 0 58
Vertegenwoordi-ging 13 9 4 15 29 3 43
Identiteit 9 4 5 4 1 0 42
Religie 4 5 1 0 0 0 41
Sociale participatie & 
integratie 17 18 7 11 1 3 18

Gendergelijkheid 1 2 2 20 26 0 8
Seksualiteit 0 0 0 3 1 1 5
Fysieke integriteit 1 3 6 9 19 2 3
Totaal N 167 157 72 108 125 16 568

De belangrijke responsiviteit van linkse partijen aan de vrouwenbeweging lijkt niet 
enkel ingegeven door een traditioneel grotere bezorgdheid voor thema’s van gen-
der en diversiteit. Ze lijkt ten dele ook het gevolg te zijn van de sterke aansluiting 
van de beleidsprioriteiten van de vrouwenbeweging bij traditioneel linkse kern-
thema’s, zoals tewerkstelling en onderwijskansen. Een duidelijk voorbeeld hiervan 
is de voorloperrol die de sociaaldemocratische partij sp.a-spirit opnam met betrek-
king tot het thema ‘tewerkstelling’. In de periode 2004-2005 klaagde de partij, veel 
vaker dan andere partijen of de vrouwenbeweging zelf, de arbeidsdiscriminatie 
aan die vrouwen met een hoofddoek ondervonden. In de periode 2006-2007 nam 
de aandacht van de partij voor dit thema verder toe. Tijdens deze periode werden 
de interventies van partijleden echter gekenmerkt door een belangrijke verdeeld-
heid. Deze stond in verband met het besluit van sp.a-burgemeester Patrick Jans-
sens om de hoofddoek te verbieden voor het Antwerpse stadspersoneel (november 
2006). In de loop van 2007, en in reactie op het initiatief van Vlaams Belang om 
gelijkaardige verboden in te voeren in andere Vlaamse steden, zette de polarise-
ring binnen de partij zich verder. Samen met leden van Groen! lanceerden leden 
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van sp.a-spirit alternatieve gemeentevoorstellen waarbij ze het recht op gelijke 
tewerkstellingskansen voor moslimvrouwen bepleitten en een inclusieve visie op 
de neutraliteit van stedelijke diensten propageerden. Ondanks de aanhoudende 
partijverdeeldheidzorgde dit thema voor een belangrijk kantelmoment binnen de 
sociaaldemocratische partij: het dwong partijleden om een publiek standpunt om-
trent de hoofddoek in te nemen en hun visie op de belangen van moslimvrouwen 
te expliciteren. In 2009, en in respons op de protestactiviteiten van moslimvrou-
wen, voerden groene en sociaaldemocratische partijleden het debat omtrent de 
gelijke toegang tot het onderwijs op. Ze klaagden hierbij, net zoals de vrouwenbe-
weging, aan dat een hoofddoekenverbod de ontplooiingskansen van jonge meisjes 
zou inperken. Vooral Groen! mobiliseerde in deze periode sterk tegen de mogelijke 
invoering van een algemeen hoofddoekenverbod in het onderwijs.

Liberale, Vlaams-nationalistische en rechtse partijen spraken zichpositiever 
voor dergelijk verbod uit. Hoewel deze partijen dezelfde beleidsthema’s behan-
delden als de vrouwenbeweging, legden ze andere prioriteiten en kenden ze an-
dere belangen toe aan moslimvrouwen (selectieve responsiviteit). Naast het thema 
‘emancipatie’, besteedden liberale, Vlaams-nationalistische en rechtse partijen 
voornamelijk aandacht aan thema’s als ‘gendergelijkheid’, ‘fysieke integriteit’ en 
‘vertegenwoordiging’ (Tabel 2). Het merendeel van hun claims verwees naar het 
gebrek aan vrije keuze (om al dan niet te sluieren) van moslimvrouwen en haalde 
de steeds jongere leeftijd waarop meisjes de hoofddoek beginnen te dragen aan als 
bewijs hiervan. Deze claims gingen gepaard met een sterke klemtoon op gender-
ongelijkheid en verwijzingen naar de agressie die ongesluierde moslimvrouwen te 
beurt valt. Leden van deze partijen zagen de hoofddoek als een ”symbool van de 
ongelijke behandelingen die vrouwen genieten binnen de moslimgemeenschap” en 
defi nieerden de hoofddoek als een ‘vrouwonvriendelijke’ praktijk opgelegd door 
moslimmannen. In hun claims presenteerden ze een verbod op de hoofddoek als 
een middel om gendergelijkheid te realiseren en als een manier om moslimvrou-
wen in staat te stellen om een vrije keuze te maken.

Deze claims gingen gepaard met een sterke kritiek op – voornamelijk feminis-
tische en linkse – actoren die de emancipatorische effecten van een hoofddoe-
kenverbod in twijfel trokken. Deze actoren werden ervan beschuldigd de reële 
belangen van moslimvrouwen te negeren en hun onderdrukking te bestendi-
gen. Philip Claeys (Vlaams Belang) stelde: “Links heeft nood aan sukkelaars, 
en dat is dikke pech voor de islamitische vrouwen die worden gedwongen om 
met een hoofddoek rond te lopen en die geslagen, vernederd, en uitgehuwelijkt 
worden”.13 Ook liberale partijleden hielden linkse en feministische actoren ver-
antwoordelijk voor de bestendiging van de onderdrukking van moslimvrouwen. 
Een terugkerend punt in hun kritiek was dat “de tolerantie ten aanzien van de 
hoofddoek een stilzwijgende aanvaarding omvat van de controle die moslimman-
nen over hun vrouwen wensen uit te oefenen”. Ze presenteerden een verbod op 
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de hoofddoek als een noodzakelijk instrument om een einde te maken aan inge-
wortelde praktijken van genderdiscriminatie binnen de allochtone gemeenschap. 
Deze gepercipieerde nood om ‘moslimvrouwen’ te bevrijden, spreekt duidelijk 
uit de stelling vanGreet Geypen (Open Vld)dat: “De discussie gaat voor mij niet 
over het dragen van een hoofddoek of niet, wel over het feit dat een vrouw zich 
zou moeten bedekken om niet als minderwaardig te worden beschouwd. Gelijk-
heid tussen man en vrouw moet worden opgelegd. Ik eis een concreet actieplan 
om dat te bewerkstelligen”.14

Hun sterke bekommernis om genderdiscriminatie staat in sterk contrast met de 
beperkte aandacht voor ‘tewerkstelling’ en ‘onderwijs’. In de uitzonderlijke mo-
menten waarop liberale of rechtse partijleden deze thema’s aankaartten, werden 
moslimvrouwen zelf verantwoordelijk gehouden voor de discriminatie die zij on-
dervinden. Paradoxaal genoeg verwezen partijleden er hierbij naar dat vrouwen 
zelf hun toegang tot onderwijs en tewerkstelling beperken door hun wens om de 
hoofddoek te dragen. De ‘selectieve responsiviteit’ van liberale, Vlaams-nationalis-
tische en rechtse partijen – dezelfde thema’s maar met andere belangenformule-
ringen dan die van de vrouwenbeweging – samen met hun beperkte aandacht voor 
de beleidsprioriteiten van de vrouwenbeweging (‘onderwijs’ en ‘tewerkstelling’) 
geeft blijk van een diepgaande ontkenning van de perspectieven aangereikt door 
de vrouwenbeweging.

Het responsiviteitspatroon voor de christendemocratische partijen valt ergens 
tussen dat van de linkse en rechtse en liberale partijen. De claims van christen-
democraten vertoonden een belangrijke responsiviteit aan de vrouwenbeweging: 
ze defi nieerden gelijkaardige beleidsprioriteiten en kenden gelijkaardige belangen 
toe aan moslimvrouwen. De claims van christendemocraten gaven echter blijk van 
een zekere terughoudendheid om de belangen van moslimvrouwen te defi niëren 
enom de door de vrouwenbeweging gemaakte representaties van moslimvrouwen 
(als onafhankelijk en geëmancipeerd) te aanvaarden. De claims van christende-
mocraten waren vaak een reactie op bijzondere omstandigheden. Zo klaagden 
christendemocraten aan dat door een hoofddoekenverbod minder moslimvrouwen 
zouden deelnemen aan integratiecursussen en claimden ze het recht voor moslim-
vrouwen om met een hoofddoek het Parlement te bezoeken. Christendemocraten 
bleven ook waakzaam ten aanzien van de mogelijk onderdrukkende aspecten van 
de hoofddoek. Zo stelden sommige partijleden dat de hoofddoek de emancipatie 
van moslimvrouwen afremt en pleitten ze voor een pragmatische beleidsvoering 
waarbij erkend wordtdat, gezien het machismo in de moslimgemeenschap, vooral 
de toegang tot onderwijs en arbeid van moslimmeisjes moet worden gefaciliteerd. 
Deze ‘nieuwe’ claims werden niet opgenomen door de vrouwenbeweging. Samen 
met het relatief lage aantal claims dat door christendemocraten werd geformuleerd 
(72 claims), illustreren deze bevindingen de grote terughoudendheid van christen-
democraten.
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Complementair aan dit links-rechtspatroon, vonden we dat vrouwelijke par-
tijleden overwegend meer responsief waren aan de vrouwenbeweging dan hun 
mannelijke tegenhangers. Binnen de groene en sociaaldemocratische partijen na-
men vooral vrouwelijke partijleden met een allochtone achtergrond het voortouw. 
Binnen sp.a-spirit faciliteerden Fauzaya Talhaoui en Fatma Pehlivan het interne 
debat over de implicaties van de invoering van een hoofddoekenverbod voor het 
stadspersoneel. Ze lieten zich kritisch uit over het initiatief van Patrick Janssens 
(zie supra) en zegden dat de overheid naliet een voorbeeldfunctie op te nemen. 
Talhaoui stelde hierbij dat de aanwezigheid van vrouwen met een hoofddoek bij 
publieke diensten meer tolerantie ten aanzien van andere samenlevingsgroepen 
kon genereren. Als federale senatoren van respectievelijk Marokkaanse en Turkse 
origine droegen Talhaoui en Pehlivan bij tot een zekere kentering binnen de partij. 
Hun initiatieven moedigden anderen aan een standpunt in te nemen en droegen bij 
tot de responsiviteit van de sociaaldemocratische partij. Meyrem Almaci nam een-
zelfde katalyserende functie op zich binnen Groen!. Vanaf mei 2006 formuleerde ze 
niet minder dan 65 claims; dat is 38,9% van alle claims geformuleerd door leden 
van Groen!. Tijdens haar interventies verwees Almaci naar haar Turkse origine en 
naar haar persoonlijke keuze om de hoofddoek af te leggen en hield ze een pleidooi 
voor minder evasieve maatregelen dan een hoofddoekenverbod. In de zomer van 
2009, wanneer het debat rond de hoofddoek in het onderwijs oplaaide, schreef Al-
maci diverse opiniebijdragen waarin ze zich betuigde als een hevig voorvechtster 
van gelijke onderwijskansen voor meisjes met een hoofddoek. Deze bevindingen 
geven aan dat descriptieve vertegenwoordigers een belangrijk aandeel hadden in 
de hogere responsiviteit van linkse partijen (Caul, 1999; Erzeel & Wiercx, 2011). 
Op kritieke momenten droegen zij bij tot het debat binnen de partij en dwongen ze 
anderen een standpunt in te nemen (Childs & Krook, 2008, p. 734).

We vondenbovendien dat er weinig tot geen wederzijdse beïnvloeding plaats-
vond tussen partijen en de vrouwenbeweging. De ‘nieuwe’ of alternatieve belan-
genformuleringen van partijen werden niet herhaald door moslimvrouwen (niet-
gerealiseerde a posteriori responsiviteit). Dit falen kan, wat de liberale en rechtse 
partijen betreft, verklaard worden doordat deze claims lijnrecht ingingen tegen de 
voornaamste boodschappen van de vrouwenbeweging, namelijk dat de hoofddoek 
niet eenduidig gelijk te schakelen valt met onderdrukking en dat moslimvrouwen 
geen nood hebben aan externe bevrijding. Het gebrek aan invloed van de linkse en 
de christendemocratische partijen is moeilijker te verklaren. Een deel van de ver-
klaring kan bestaan in het ‘specifi eke’ karakter van vele ‘nieuwe’ claims. Hoewel 
deze claims – in tegenstelling tot de claims van rechtse en liberale partijen – de 
vertegenwoordigende autoriteit van de vrouwenbeweging niet uitdaagden, kenden 
ze meer specifi eke rechten toe aan moslimvrouwen dan de vrouwenbeweging deed 
(bv. het recht om de hoofddoek te dragen tijdens inburgeringscursussen, de toe-
gang tot het Parlement voor gesluierde vrouwen).
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We zagen dat er twee uitzonderingen waren op deze beperkte wederzijdse in-
vloed tussen partijen en de vrouwenbeweging.

We vonden, ten eerste, dat de ‘nieuwe’ claims van Almaci weerklank vonden 
bij allochtone vrouwenorganisaties. De volgende uitspraak van Almaci verwierf be-
langrijke steun15: “Als een meisje de hoofddoek draagt uit schrik voor de repressie 
van een groep jongens, dan zal die druk niet verdwijnen met een verbod. De druk 
zal dan gaan over de lengte van de rokken, de haarstijl, make-up. Het gedrag van 
die jongens wordt immers niet aangepakt. (...) Het zou dus nuttiger zijn als scho-
len, gemeenschappen en de maatschappij deze jongens aanspreken op hun gedrag 
in plaats van enkel in te grijpen bij de groep ‘slachtoffers’ en daarmee alle meisjes 
te treffen, ook zij die hun hoofddoek dragen uit vrije keuze”.

We vonden gelijkaardige patronen van ’gerealiseerde a posteriori responsiviteit’ 
voor de claim van Almaci dat “meisjes binnen een radius van 20 km van hun thuis 
een school moeten kunnen vinden waar de hoofddoek is toegestaan” en haar claim 
dat een hoofddoekenverbod een “dubbele afstraffi ng” is. Enerzijds veroordeelt een 
dergelijk verbod meisjes die gedwongen worden de hoofddoek te dragen tot thuis-
onderwijs en anderzijds ontkent het het recht om de hoofddoek te dragen van 
meisjes die hier vrij voor kiezen.

De tweede uitzondering op de beperkte wederzijdse invloed tussen partijen en 
de vrouwenbeweging heeft te maken met de liberale partij Open Vld. In de loop 
van het debat gaven verschillende partijleden uitdrukking aan hun groeiende on-
zekerheid ten aanzien van de hoofddoek. In november 2005 stelde toenmalig mi-
nister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht dat, terwijl hij vroeger een verbod 
had ondersteund, hij nu betwijfelde of een dergelijk verbod relevant was voor de 
emancipatie van moslimvrouwen. In 2008 hernam hij dit standpunt en hij stelde16: 
“Mijn mening daarover is aan het evolueren. Ik zie een contradictie in dit debat: 
de hoofddoek heeft iets onvrij, maar een verbod is ook een enorme aantasting van 
de vrijheid. (...) Maar wat bereiken wij met een verbod? Het is duidelijk dat er veel 
tegenstand is. En dus moeten we ons afvragen: door welke winst wordt dat gecom-
penseerd? Wat winnen we met zo’n verbod?”.

In het interview schreef De Gucht deze positiewijziging toe aan de protestacti-
viteiten van moslimvrouwen en hernam hij hun centrale claim dat een hoofddoek 
een aantasting van hun vrijheid is. Op eenzelfde manier betwistten twee lokale 
partijvertegenwoordigers17 in 2009 de nood aan externe bevrijding van moslim-
vrouwen: de protesten van deze laatsten illustreerde net de mondigheid van deze 
vrouwen. Deze individuele positiewijzigingen uitgezonderd blijkt evenwel dat de 
toenemend protestactiviteiten van moslimvrouwen een beperkte tot onbestaande 
impact hadden op de standpunten van partijen en hun begrip van de belangen van 
moslimvrouwen.
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6. Conclusie

Deze studie van het Vlaamse hoofddoekendebat heeft empirisch bewijs aange-
leverd voor de noodzaak aan een relationele evaluatie van de substantiële ver-
tegenwoordiging van vrouwen. Onze vergelijking tussen de claims geformuleerd 
doorpartijen enerzijds envrouwenorganisaties en individuele moslimvrouwen an-
derzijds toonde aan dat de inclusie van de perspectieven van moslimvrouwen in 
vertegenwoordigingsprocessen niet vanzelfsprekend is. Hoewel alle Vlaamse par-
tijen claimden namens en voor moslimvrouwen te handelen, toonde onze studie 
aan dat linkse partijen meer aandacht hadden voor de stemmen van moslimvrou-
wen dan rechtse en liberale partijen. De claims van deze laatste partijen gaven 
blijk van een belangrijke afwijzing en zelfs van het onontvankelijk verklaren van 
de perspectieven die door moslimvrouwen zelf werden aangereikt. Onze studie 
toondeaan dat wanneer moslimvrouwen hun aandeel claimden in de defi niëring 
van hun belangen, sommige partijen een sterkere bijdrage leverden tot de inclusie 
van hun stemmen dan andere.

Het gebruik van de typologie van responsiviteit vanSevers (2010) in deze studie 
leverde bijkomend bewijs voor de cruciale rol van linkse partijen en van descriptie-
ve vertegenwoordigers in de substantiële vertegenwoordiging van vrouwen. Het ge-
bruik van deze typologie toonde niet enkel de verhoogde responsiviteit van linkse 
en descriptieve vertegenwoordigers aan; , het onthulde ook de verhoogde capaciteit 
van descriptieve vertegenwoordigers (i.e. vrouwelijke vertegenwoordigers met een 
allochtone achtergrond) om op de noden van moslimvrouwen te anticiperen. Deze 
bevindingen tonen niet enkel aan dat het ertoe doet wie onze vertegenwoordigers 
zijn, maar ze leveren ook het bewijs van de relevantie van descriptieve vertegen-
woordiging voor de legitimiteit van vertegenwoordigende systemen. In contexten 
van marginalisering en wantrouwen, zoals het hoofddoekendebat, zijn descriptieve 
vertegenwoordigers cruciaal in het promoten van de stemmen van burgers zelf en 
het insluiten van deze stemmen in besluitvormingsprocessen. Deze bevindingen 
versterken de initiële claim van onze bijdrage, namelijk dat het onvoldoende is om 
de vertegenwoordigende claims voor vrouwen te identifi ceren. Dergelijke studies 
leveren onvoldoende inzicht in de kwaliteit van substantiële vertegenwoordiging.

De focus binnen onze studie op (zelf-mobiliserende) vrouwenorganisaties 
draagt bepaalde beperkingen in zich. De bestudeerde organisaties en groepen vrou-
wen maken slechts deel uit van de bredere groep ‘moslimvrouwen’. Hierdoor is het 
moeilijk om, op basis van onze studie, de mogelijkheid uit te sluiten dat liberale 
en rechtse partijen responsief handelden aan de noden van minder verbale – i.e. 
niet-georganiseerde – groepen van moslimvrouwen (cf. Strolovitch, 2006). Het uit-
sluiten van deze mogelijkheid behoeft verdere diepteanalyse van de levenservaring 
van moslimvrouwen (bv. aan de hand van focusgroepen). Verdere aandacht voor 
de politieke opportuniteitsstructuur van het Vlaamse debat, waaronder de moge-
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lijkheid voor de meest gemarginaliseerde subgroepen om hun stem te formuleren, 
is eveneens zinvol. Tot beslui, merken we evenwel op dat een dergelijk bijkomend 
onderzoek geen afbreuk doet aan de belangrijkste bevinding van deze studie, na-
melijk dat wanneer moslimvrouwen het publieke forum betreden en hun aandeel 
claimen in de defi niëring van hun belangen, de perspectieven van deze vrouwen 
niet dezelfde aandacht verwerven van alle vertegenwoordigende actoren. Deze be-
vinding ondersteunt de binnen deze bijdrage geformuleerde oproep tot een relatio-
nele evaluatie van vertegenwoordigingsprocessen.

Noten

1. Deze studie kwam tot stand in het kader van een onderzoeksproject rond de sub-

stantiële vertegenwoordiging van vrouwen, ouderen en migranten (Universiteit Antwer-

pen, 2008-2012), gefi nancierd door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaande-

ren (projectnummer G.0083.08N). De auteurs wensen de anonieme recensenten en de 

leden van de redactie te bedanken voor hun waardevolle commentaren.

2. Pitkin (1967) beperkte zich in haar studie niet tot de vertegenwoordiging van vrou-

wen maar behandelde het concept vertegenwoordiging binnen de ruimere context van 

vertegenwoordigende democratie. Voor het belang van ons argument spitsen we haar 

visie in deze sectie toe op de vertegenwoordiging van vrouwen.

3. Omwille van het specifi eke grootstedelijke karakter van Brussel werd het Parlement 

van de Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet opgenomen in deze studie.

4. In Vlaanderen wordt de diversiteit aan islamitische sluiers veelal benoemd als 

‘hoofddoek’, wat onze keuze voor dit trefwoord legitimeert.

5. Om voldoende spreiding doorheen de tijd te garanderen, werd deze selectie geba-

seerd op jaarlijkse gemiddelden van de tijd die per uitzending werd besteed aan het 

thema van de hoofddoek. Enkel die uitzendingen die boven het jaarlijks gemiddelde 

uitrezen, werden behouden.

6. Mediargus is een online databank van Vlaamse kranten en magazines (www.medi-

argus.be).

7. Enkel de persberichten van de sociaaldemocratische partij sp.a waren niet beschik-

baar ten tijde van deze studie. De verzamelde data toont echter aan dat, wat de andere 

partijen betreft, de hoofddoek nauwelijks aan bod kwam in persberichten.
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8. In deze studie hanteren we de notie ‘vrouwenbeweging’ als overkoepelende term 

om de claims geformuleerd door vrouwenorganisaties en moslimvrouwen te beschrij-

ven. We doen hierbij geen uitspraak over de aard van de samenwerking tussen deze 

vrouwen en organisaties.

9. We vonden geen bewijs van een mediabias. Partijfamilies en de ‘vrouwenbewe-

ging’ formuleerden dezelfde types claims in de verschillende fora die werden opgeno-

men in deze studie. Ondanks enige variatie, boden de diverse mediabronnen een gelijk 

platform aan de verschillende partijfamilies. Aangezien deze studie een vertegenwoor-

digingsproces betreft – en geen uitspraken doet over de representativiteit van de media 

– moet elke mediabias als een intrinsiek onderdeel van dit vertegenwoordigingsproces 

beschouwd worden.

10. In de rest van deze sectie wordt deze term gehanteerd om naar de claims van mos-

limvrouwen en vrouwenorganisaties te verwijzen.

11. De groene partijfamilie bestaat uit de Vlaamse partij Groen! en haar Franstalige 

tegenhanger Ecolo. De sociaaldemocratische familie bestaat uit de Vlaamse kartel-

partij sp.a-spirit en de Franstalige partij PS. Tot de christendemocraten behoren de 

Vlaamse CD&V en de Franstalige cdH. De liberale partijfamilie bestaat uit de Frans-

talige kartelpartij MR/FDF en de Vlaamse partijen Open Vld en LDD. De rechtse en 

Vlaams-nationalistische partijfamilies bestaan respectievelijk enkel uit Vlaams Belang 

en de N-VA.

12. De claims van federaal senator Anne-Marie Lizin, lid van de Franstalige sociaal-

democratische partij PS, is een belangrijke uitzondering. Begin 2004 introduceerde ze, 

samen met Alain Destexhe (MR), een wetsvoorstel om de hoofddoek te verbieden in 

publieke diensten en in het onderwijs.

13. Vlaams Belang Magazine 2004, vol. 28 (2) (februari).

14. De Standaard 2 oktober 2009.

15. De Standaard 25 juni 2009.

16. Knack 1 juli 2008.

17. Met name Filip Buntinx en Kris Gysels van de Antwerpse Open Vld.
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Een bijzonder 
meerderheidskabinet?

Parlementair gedrag tijdens het kabinet Rutte-I

Simon Otjes en Tom Louwerse

ABSTRACT: A Majority Cabinet in Disguise? Minority Cabinet 
Governance in the Netherlands

This article studies how the presence of the supported minority government Rutte-I 

affected patterns of legislative behaviour. On basis of the literature on minority cabi-

nets one would expect that during supported minority cabinets parliamentary par-

ties cooperate more often across the division between coalition and opposition than 

under multiparty majority cabinet rule. Examining almost 30,000 parliamentary votes 

between 1994 and 2012, this study fi nds that on a host of indicators of coalition-

opposition-cooperation, there was less cooperation ‘across the aisle’ during the Rutte-I 

cabinet than during any cabinet before it. We explain this with reference to the en-

compassing nature of the support agreement as well as the impact of the cabinets’ 

ideological composition. 

KEYWORDS: minority cabinet; majority cabinet; parliamentary behaviour; the 
Netherlands

1. Inleiding

In oktober 2010 werd in Nederland het minderheidskabinet Rutte-I geformeerd. Dit 
was het eerste minderheidskabinet in Nederland sinds 1922, uitgezonderd kabinet-
ten die gevormd waren als rompkabinet na een kabinetscrisis. De radicaalrechtse 
Partij voor de Vrijheid (PVV) trad op als gedoogpartner: ze leverde geen ministers 
maar steunde het kabinet in de Tweede Kamer. Twee centrumrechtse partijen, het 
Christen-Democratisch Appèl (CDA) en de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
(VVD), leverden wel ministers. Vanwege de status van de PVV als gedoogpartner, 
wisten politici en commentatoren niet wat ze van het kabinet moesten verwachten. 
Meerderheidskabinetten waren de norm geweest in Nederland (Andeweg, 2011). 
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Gedurende zulke kabinetten stond de oppositie aan de zijlijn, omdat politieke 
kwesties tijdens onderhandelingen binnen de coalitie werden beslecht (Andeweg, 
2004). Daarom zagen onderzoekers als De Vries en De Lange (2010) de formatie 
van een minderheidskabinet als een mogelijkheid voor de oppositie om haar macht 
te vergroten. De hoop bestond dat het gedoogde minderheidskabinet meer ruimte 
zou bieden voor samenwerking tussen coalitie- en oppositiepartijen. De nieuwe 
premier kondigde aan dat het kabinet de hand zou uitsteken naar de oppositie. 
Zou het kabinet daadwerkelijk de samenwerking aangaan met de oppositie? Of zou 
het zijn kleine meerderheid in de Tweede Kamer gebruiken om zijn regeringspro-
gramma uit te voeren?

Het kabinet Rutte-I is een voorbeeld van een wereldwijd groeiend aantal ge-
doogde minderheidskabinetten. Vanwege de politieke fragmentatie en de op-
komst van nieuwe partijen met radicale ideologieën, heeft een aantal landen, 
zoals Denemarken, Nieuw-Zeeland, Spanje en Zweden geëxperimenteerd met 
minderheidskabinetten die kunnen rekenen op de steun van partijen die geen 
ministers leveren (Bale & Bergman, 2006b; Field, 2009; Christiansen & Pedersen, 
2012). Deze kabinetten passen niet goed in het gebruikelijke onderscheid tussen 
meerderheids- en minderheidskabinetten. Ze hebben kenmerken van beide, zoals 
formateur Lubbers op een persconferentie uitlegde: hij noemde het kabinet zowel 
een ‘bijzonder minderheidskabinet’ omdat het wel kon rekenen op een meerder-
heid in de Tweede Kamer, als een ‘bijzonder meerderheidskabinet’, omdat één 
van de partijen geen bewindspersonen leverde. In de politicologische literatuur 
bestaat er geen consensus over de waarschijnlijkheid dat er tijdens een minder-
heidskabinet dwars door de traditionele tegenstelling tussen coalitie en oppositie 
samengewerkt zou kunnen worden: aan de ene kant beslaat de overeenstemming 
tussen de regeringspartijen en de gedoogpartij niet alle onderwerpen. Daarom 
moet het kabinet soms zoeken naar alternatieve meerderheden (Christiansen & 
Pedersen, 2012). Aan de andere kant acht Strøm (1990) zulke gedoogde minder-
heidskabinetten ‘meerderheidskabinetten in vermomming’ omdat ze in de dage-
lijkse praktijk van het parlement functioneren als meerpartijenmeerderheidska-
binetten.

Er is relatief weinig empirisch onderzoek naar het gedrag van parlementariërs 
tijdens gedoogde minderheidskabinetten. Voor zover er onderzoek is gedaan, heeft 
dit een beschrijvend en kwalitatief karakter (Bale & Dann, 2002, Bale & Bergman, 
2006a en 2006b). Uit de bestaande literatuur over parlementair gedrag weten we 
dat het onderscheid tussen oppositie- en coalitiepartijen cruciaal is voor het ver-
klaren van parlementair stemgedrag tijdens meerderheidskabinetten (Hix & Noury, 
2013). We richten ons hier op de vraag of dit verandert als er een gedoogd minder-
heidskabinet wordt gevormd. Het doel van dit artikel is om bij te dragen aan het 
inzicht in zulke algemene, theoretische vragen. Onze analyse richt zich op Neder-
land. Op basis van deze studie van één land kunnen, zoals we hieronder zullen 
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toelichten, relevante theoretische lessen getrokken worden. De hoofdvraag van dit 
onderzoek is: in welke mate heeft de aanwezigheid van een gedoogd minderheids-
kabinet in Nederland de patronen van parlementaire samenwerking tussen coalitie 
en oppositie veranderd?

De Nederlandse casus is van belang vanuit een vergelijkend perspectief, omdat 
dit land traditioneel een sterk contrast tussen coalitie en oppositie kent (Ande-
weg, 2004). Recente studies van minderheidskabinetten hebben zich gericht op 
drie groepen landen: ten eerste de Scandinavische landen, zoals Denemarken 
en Zweden waar minderheidskabinetten de norm zijn (Bale & Bergman, 2006b; 
Christiansen & Pedersen, 2012; Valen & Narud, 2007); ten tweede landen als Zuid-
Korea en Spanje, waar de recente geschiedenis wordt gekenmerkt door constituti-
onele instabiliteit (Field, 2009; Kim, 2008); en ten derde Gemenebeststaten waar, 
voordat recent politieke veranderingen plaatsvonden, éénpartijmeerderheidskabi-
netten de norm waren (Bale & Bergman, 2006b; Godbout & Høyland, 2011). De 
Nederlandse casus biedt de mogelijkheid om de ervaringen tijdens een gedoogd 
minderheidskabinet te vergelijken met een traditie van meerpartijenmeerder-
heidskabinetten.

We verwachten dat het type kabinet invloed zal hebben op de parlementaire 
samenwerking tussen oppositie en coalitie, maar er kunnen ook alternatieve ver-
klaringen zijn voor parlementair gedrag. Eén factor die in de literatuur centraal 
staat is de positie van partijen in het politieke spectrum (Hix & Noury, 2013; Lou-
werse, 2012; Otjes, 2011). Als ideologie en regeringsdeelname gelijk oplopen, dan is 
er inhoudelijk niet veel te winnen voor coalitiepartijen door de hand uit te steken 
naar de oppositie. Hiermee moeten we rekening houden in onze analyse van het 
kabinet Rutte-I.

De rest van dit artikel ontvouwt zich als volgt: allereerst bespreken we een typo-
logie van kabinetten en de literatuur over parlementair gedrag tijdens verschillende 
kabinetten. Hieruit destilleren we een aantal verwachtingen over het gedrag van 
Kamerfracties tijdens minder- en meerderheidskabinetten. Vervolgens richten we 
ons op de Nederlandse casus, lichten we de casusselectie toe, en bespreken we de 
partijen en kabinetten. Nadat we onze methodologie hebben besproken, zullen we 
de empirische resultaten presenteren. In onze conclusie bespreken we de vergelij-
kende lessen en theoretische implicaties van deze studie.

2. Een typologie van kabinetten

In parlementaire systemen moet een kabinet impliciet of expliciet kunnen re-
kenen op het vertrouwen van een meerderheid van de Kamerleden. Er zijn ver-
schillende manieren om de (gedoog)steun van een Kamermeerderheid te verkri-
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jgen. In de literatuur over soorten kabinetten staan twee onderscheiden centraal 
(Herman & Pope, 1973, p.  192): ten eerste het onderscheid tussen éénpartij- 
en meerpartijenkabinetten. Zijn de ministers allemaal afkomstig uit één partij 
of uit een coalitie van partijen? Het tweede onderscheid dat wordt gemaakt is 
dat tussen minder- en meerderheidskabinetten: de vraag of de partij of partijen 
die ministers leveren ook beschikken over een parlementaire meerderheid. Zo 
kunnen we vier verschillende kabinetstypes onderscheiden, zoals getoond in 
Figuur 1.

Meerderheid

Minderheid

Meerpartijen

Eénpartij

Meerpartijen

Eénpartij

Zonder gedoogsteun

Met gedoogsteun

Zonder gedoogsteun

Minimal winning

Brede basis

Met gedoogsteun

Bron: Aangepast overgenomen uit Herman en Pope (1973).

FIGUUR 1.  Typologie van kabinetten.

Figuur 1 maakt een verder onderscheid tussen verschillende soorten minder- en 
meerderheidskabinetten. Een meerpartijenmeerderheidskabinet kan steunen op de 
kleinst mogelijke meerderheid van partijen, waarbij elke regeringspartij voor de 
meerderheid noodzakelijk is (‘minimal winning’), of op een brede basis. Minder-
heidskabinetten kunnen worden onderverdeeld in kabinetten met of zonder ge-
doogsteun. Gedurende een minderheidskabinet zonder gedoogsteun moet het ka-
binet voor ieder voorstel ad hoc een meerderheid vinden. Zulke kabinetten moeten 
voortdurend onderhandelen met partijen buiten het kabinet om hun beleidsagenda 
uit te voeren (Lijphart, 1999, p. 104; Strøm, 1984 en 1990). Tijdens een minder-
heidskabinet met gedoogsteun sluiten de regeringspartijen een overeenkomst, een 
gedoogakkoord, met één of meerdere partijen in het parlement om zich te verzeke-
ren van hun steun in belangrijke stemmingen, zoals stemmingen over de begroting 
of vertrouwensstemmingen. Wil er sprake zijn van een minderheidskabinet met 
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gedoogsteun, dan moet het gedoogakkoord aan de volgende voorwaarden voldoen 
(Bale & Bergman, 2006b, p. 424; Strøm, 1984 en 1990):
1. de partijen moeten samen een meerderheid hebben;
2. de overeenkomst wordt publiek gemaakt door de partijen;
3. de overeenkomst betreft de langetermijnagenda van het kabinet;
4. de overeenkomst moet gevormd zijn voor de beëdiging van het kabinet;
5. en de overeenkomst moet het voortbestaan van het kabinet betreffen.

Zoals boven al besproken, worden zulke gedoogde minderheidskabinetten op ver-
schillende manieren gekarakteriseerd:  Strøm (1984, p. 223; 1997, p. 56) beschrijft 
deze kabinetten met pejoratieve termen als ‹meerderheidskabinetten in vermom-
ming› of ‹imperfecte meerderheidskabinetten›. Hij gebruikt deze termen omdat 
deze kabinetten eigenlijk beschikken over een meerderheid in het parlement. Bale 
en Bergman (2006b) gebruiken de meer positieve term ‹contractparlementarisme›, 
omdat dit kabinet een geschreven contract heeft met één of meer partijen in het 
parlement. Dit laat zien dat zij op een verschillende manier kijken naar dit soort 
kabinetten: in de ogen van Strøm functioneren deze kabinetten als meerderheidska-
binetten, omdat ze altijd over een meerderheid kunnen beschikken; in de ogen van 
Bale en Bergman is deze meerderheid minder monolithisch, omdat voortdurende 
onderhandelingen tussen kabinet en parlement nodig zijn.

Voor we verdergaan is het nuttig om een aantal termen te defi niëren. Met ‘rege-
ringspartij’ duiden we een partij aan die ministers levert en die het coalitieakkoord 
heeft getekend. Een ‘gedoogpartij’ is een partij die geen ministers levert, maar wel 
het gedoogakkoord heeft getekend. Samen vormen de regerings- en de gedoogpar-
tijen de ‘coalitiepartijen’. Een partij die in geen van deze twee categorieën valt, is 
een ‘oppositiepartij’.

3. Kabinetstype, ideologie en parlementair gedrag

De verdeling tussen coalitie- en oppositiepartijen heeft een grote invloed op het 
functioneren van het parlement, zoals onderzoek naar het gedrag van individuele 
parlementariërs en fracties laat zien (Hix & Noury, 2013; Laver, 2006; Louwerse, 
2012; Otjes, 2011). Het type kabinet kan deze relatie tussen coalitielidmaatschap en 
parlementair gedrag verzwakken of versterken.

Laver (2006, p. 137) stelt dat coalitiepartijen in een meerpartijenstelsel “samen-
gebonden zijn door grondwettelijke regels van collectieve verantwoordelijkheid” 
en dat ze daarom doorgaans hetzelfde zullen stemmen. De oppositie zal zich wil-
len differentiëren van de coalitie en daarom vaak het tegenovergestelde stemmen. 
Hix en Noury (2013, p. 9) onderscheiden nog een reden voor oppositiekamerleden 
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om tegen voorstellen van de regering te stemmen: als het kabinet een parlementai-
re stemming verliest, kan het vallen en dat kan resulteren in nieuwe verkiezingen. 
Dat zou kunnen leiden tot een nieuwe coalitie. Leden van coalitiefracties hebben 
daarom een extra reden om voor voorstellen van de regering te stemmen: in een 
nieuwe verkiezing kunnen zij hun zetel verliezen en het valt voor hun partij nog 
maar te bezien of ze opnieuw aan de regeringscoalitie kan deelnemen. Hoewel 
deze redenen er niet toe zullen leiden dat coalitiepartijen altijd precies hetzelfde 
stemmen, blijkt uit eerder  onderzoek dat regeringspartijen vaak hetzelfde stem-
men (Hix & Noury, 2013; Otjes, 2011).

De verhouding tussen parlement en kabinet in Nederland wordt gekenmerkt 
door monisme: een grote mate samenwerking tussen de partijen in de coalitie en 
het kabinet (Andeweg, 1992, p. 161; Andeweg, 2004, pp. 575-576; Andeweg, 2006, 
p. 232). Het kabinet en de coalitiepartijen bepalen samen de grote lijnen van het 
kabinetsbeleid. Nederlandse Kamerleden en kabinetten worden samengebonden 
door een regeerakkoord. Dit is een geheel van package deals, compromissen en 
afspraken om het oneens te blijven over bepaalde thema’s (Timmermans & An-
deweg, 2000, p. 376). Een coalitiepartij zal niet accepteren dat een coalitiepartner 
in het parlement moties indient die ingaan tegen het regeerakkoord (Holzhacker, 
2002, p. 472). In vraagstukken die buiten de reikwijdte van het regeerakkoord val-
len hebben partijen in beginsel meer ruimte om hun eigen beleid na te streven. In 
de praktijk werken het kabinet en de coalitiepartijen echter nauw samen en slui-
ten ze compromissen over nieuwe vraagstukken gedurende wekelijkse consultaties 
tussen de premier, de vicepremier(s) en de fractievoorzitters van de coalitiefracties 
(Timmermans & Andeweg, 2000, p. 383).

Het onderscheid tussen minderheidskabinetten met en zonder gedoogsteun zegt 
niet alles. Hoe gedoogpartijen zich in het parlement zullen opstellen is afhankelijk 
van de aard van het gedoogakkoord. Er is een grote verscheidenheid aan manieren 
waarop de relatie tussen regeringspartijen en gedoogpartijen kan worden vormge-
geven. In Nieuw-Zeeland, bijvoorbeeld, bestaat een overvloed aan zogenaamde 
hybride coalities (Boston & Bullock, 2010, p. 351). De gedoogpartijen kunnen het 
kabinet steunen tijdens stemmingen over de begroting en vertrouwensstemmingen. 
In ruil hiervoor kunnen de gedoogpartijen samenwerken met de coalitiepartijen bij 
het vormgeven van het beleid. Partijen kunnen overeenkomen een gezamenlijke 
beleidsagenda uit te voeren, elkaar te consulteren over initiatieven en informatie 
uit te wisselen (Bale & Bergman, 2006b, pp.  435-436). Als de regerings- en de 
gedoogpartijen het oneens zijn over bepaalde vraagstukken, kan de regering op 
zoek gaan naar alternatieve meerderheden, zoals minderheidskabinetten zonder 
gedoogsteun dat voortdurend moeten doen. Zulke alternatieve meerderheden wor-
den regelmatig gevormd in Nieuw-Zeeland, Denemarken en Zweden, bijvoorbeeld 
over handelsbeleid of Europese integratie (Bale & Bergman, 2006b; Christiansen & 
Pedersen, 2012). Als het kabinet vaak moet zoeken naar een alternatieve meerder-
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heid, dan zal dit weerspiegeld worden in het gedrag van parlementariërs en frac-
ties. Daarom verwachten wij dat het gedrag van fracties gedurende meerpartijen-
meerderheidskabinetten vaker gekenmerkt zal worden door de tegenstelling tussen 
coalitie en oppositie dan gedurende gesteunde minderheidskabinetten.

Een alternatieve verklaring voor de mate waarin coalitie en oppositie samen-
werken, is de ideologische samenstelling van het kabinet. Ideologie is, naast de 
tegenstelling tussen coalitie en oppositie, één van de belangrijkste factoren die 
stemgedrag bepalen (Alemán et al., 2009; Hix & Noury, 2013; Otjes, 2011). We ver-
wachten dat het vaakst langs de coalitie-oppositielijn gestemd zal worden als de 
ideologische tegenstelling en de coalitie-oppositietegenstelling samenvallen. Een 
voorbeeld is als alle rechtse partijen in de coalitie zitten en alle linkse partijen in de 
oppositie, zoals tussen 2009 en 2013 het geval was in Duitsland (CDU-CSU-FDP). 
Deze situatie kan men contrasteren met de periode waarin een grote coalitie regeer-
de (CDU-SPD-CSU). In de tweede situatie hebben de coalitiepartijen ideologische 
bondgenoten in de oppositie. Met hen zijn ze het vaak eens over het beleid en door 
samenwerking kunnen beleidsinhoudelijke doelen worden bereikt, of ten minste 
kan aan coalitiepartners en kiezers het signaal gegeven worden welke inhoudelijke 
koers men voorstaat (Martin & Vanberg, 2008). In de eerste situatie, als ideolo-
gie en regeringsdeelname samenvallen, valt er voor coalitiepartijen inhoudelijk 
weinig te winnen door samenwerking met de oppositie: er zijn dan immers grote 
inhoudelijke verschillen. Oppositiepartijen zullen in de tweede situatie waarschijn-
lijk meer met elkaar samenwerken, omdat ze politiek-inhoudelijk relatief dichtbij 
elkaar staan. Het samenvallen van de coalitie-oppositietegenstelling en de links-
rechtstegenstelling zal waarschijnlijk de mate van coalitie-oppositiestemgedrag 
versterken. Daarom verwachten we dat het gedrag van fracties gedurende kabinet-
ten die bestaan uit óf linkse óf rechtse partijen vaker gekenmerkt zal worden door 
de tegenstelling tussen coalitie en oppositi, dan gedurende kabinetten die bestaan 
uit linkse én rechtse partijen.

4. Nederlandse partijen en kabinetten

Het Nederlandse politieke systeem wordt gekenmerkt door een proportioneel kies-
stelsel en een gefragmenteerd partijensysteem (Mair, 1997, p. 210). In de onder-
zoeksperiode, tussen 1994 en 2012, waren er tussen de acht en de elf partijen 
vertegenwoordigd in het parlement. Naast de traditionele partijen − het CDA, de 
VVD en de Partij van de Arbeid (PvdA) − waren er vijf partijen in de hele periode 
vertegenwoordigd: Democraten 66 (D66), GroenLinks, de Socialistische Partij (SP) 
en de kleine christelijke partijen − de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) en 
ChristenUnie (en haar voorgangers RPF en GPV). Er was een wisselende groep 
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nieuwe partijen, zoals de radicaalrechts populistische partijen Lijst Pim Fortuyn 
(LPF) en de PVV. De laatste partij is hier van belang, omdat ze tussen 2010 en 2012 
een minderheidskabinet steunde. De partij werd opgericht in 2004, toen het islam-
kritische Kamerlid Wilders uit de VVD werd gezet.

TABEL 1.  Kabinetten in Nederland 1998-2012.

Kabinet Partijen Periode Type

Kok-I PvdA, VVD, D66 1994-1998 Minimal winninga kabinet
Kok-II PvdA, VVD, D66 1998-2002 Bredebasiskabinet
Balkenende-I CDA, LPF, VVD 2002-2003 Minimal winning kabinet 
Balkenende-II CDA, VVD, D66 2003-2006 Minimal winning kabinet 
Balkenende-III CDA, VVD 2006-2007 Minderheidskabinet zonder gedoogsteun
Balkenende-IV CDA, PvdA, CU 2007-2010 Minimal winning kabinet 

CDA, CU 2010 Demissionair minderheidskabinet zonder 
gedoogsteun

Rutte-I VVD, CDA, PVVb 2010-2012 Minderheidskabinet met gedoogsteun

VVD, CDA 2012 Demissionair minderheidskabinet zonder 
gedoogsteun

a. Een ‘minimal winning’ kabinet is een kabinet waarbij de steun van elke partij voor het behalen van een 
parlementaire meerderheid noodzakelijk is.

De kabinetsformatie wordt traditioneel gedomineerd door de drie grote partijen; 
nieuwe partijen kunnen echter gemakkelijk toetreden (Mair, 1997, p. 210). Naast 
de drie systeempartijen en hun voorgangers hebben sinds 1946 vijf partijen in 
het kabinet gezeten. Tussen 1994 en 2010 zijn er acht kabinetten gevormd (zie 
Tabel 1). Drie kabinetten zijn van bijzonder belang voor dit onderzoek. In 2002 
werd een kabinet gevormd van het CDA, VVD en de LPF: Balkenende-I. Dit is 
qua samenstelling, net als Rutte-I, een van de meest rechtse kabinetten van de 
onderzochte periode. In 2006 werd na de val van het kabinet Balkenende-II een 
minderheidskabinet gevormd om de begroting voor te bereiden: Balkenende-III. 
Dit kabinet trad op als missionair minderheidskabinet, zonder gedoogpartner.1 Het 
laatste kabinet dat van belang is, is het gesteunde minderheidskabinet Rutte-I: 
CDA en VVD vormden een minderheidskabinet met gedoogsteun van de PVV. Het 
gedoogakkoord tussen PVV, CDA en VVD besloeg vier terreinen: de begroting, im-
migratie, veiligheid en ouderenzorg. Het akkoord stelde voorts dat de partijen het 
oneens waren over de islam. Voor de PVV is islam een ideologie, voor CDA en VVD 
een religie. De begrotingsparagraaf uit het gedoogakkoord is van bijzonder belang: 
de PVV zegde toe de begroting te steunen, inclusief geplande bezuinigingen. Hier-
door was de partij min of meer gebonden aan alle kabinetsbesluiten met fi nanciële 
consequenties, zelfs als deze punten niet waren opgenomen in het gedoogakkoord. 
Het regeerakkoord, dat CDA en VVD tekenden, besloeg alle beleidsterreinen, waar-
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onder een aantal thema’s waarover de partijen het oneens waren met de PVV, zoals 
Europese integratie. Het gedoogakkoord voldeed aan de criteria voor een gesteund 
minderheidskabinet: de partijen hadden een meerderheid in de Tweede Kamer; 
het betrof de steun voor het kabinet; het akkoord was publiek en gesloten voor 
de beëdiging van het kabinet; en het besloeg, via de fi nanciële paragraaf, bijna 
alle belangrijke beleidsterreinen. Voor een aantal thema’s, in het bijzonder in het 
buitenlandbeleid, was het kabinet afhankelijk van de steun van oppositiepartijen. 
Na de Provinciale Statenverkiezingen van 2011 won het kabinet geen meerderheid 
in de indirect verkozen Eerste Kamer. De regering kon daar echter rekenen op de 
steun van één enkele SGP-senator, die het eens was met de agenda van het kabinet. 
Er werden geen overeenkomsten tussen het kabinet en de SGP publiek gemaakt. 
Het minderheidskabinet met gedoogsteun bleef zitten tot 2012, toen het viel omdat 
de PVV weigerde om een akkoord over de begroting te tekenen.

5. Onderzoeksaanpak

We bestuderen het parlementair gedrag van Tweede Kamerfracties gedurende ze-
ven kabinetten tussen 1994 en 2012, waarbij we kijken naar zowel parlementair 
stemgedrag als co-indiening van voorstellen door fracties. We zijn bijzonder geïn-
teresseerd in het kabinet Rutte-I: verschilt het gedrag hier van dat in voorgaande 
periodes? Dit kabinet is echter lastig te analyseren: het is niet alleen het enige ge-
doogde minderheidskabinet in de Nederlandse geschiedenis, maar ook één van de 
ideologisch meest samenhangende kabinetten in ons onderzoek; bijna alle rechtse 
partijen waren onderdeel van de coalitie, alle linkse partijen zaten in de oppositie. 
Daarom moeten we voorzichtig de effecten van het kabinetstype op de samenwer-
king tussen coalitie en oppositie ontwarren van de effecten van de ideologische 
samenstelling van het kabinet.

Daarom heeft dit onderzoek een vergelijkende opzet. In de eerste plaats ver-
gelijken we verschillende indicatoren van de mate waarin coalitie en oppositie 
samenwerken voor de verschillende kabinetten tussen 1994 en 2012. Twee verge-
lijkingen zijn van bijzonder belang om de aard van het kabinet Rutte-I te begrij-
pen: ten eerste, de vergelijking met het kabinet Balkenende-III dat eveneens een 
missionair minderheidskabinet was, zij het zonder gedoogpartner. Als het parle-
mentair gedrag gedurende het kabinet Rutte-I leek op het kabinet Balkenende-III, 
dan suggereert dit dat het parlementair gedrag waarschijnlijk het resultaat is van 
de minderheidsstatus van beide kabinetten. Ten tweede, de vergelijking met het 
kabinet Balkenende-I dat net als Rutte-I uitsluitend uit rechtse partijen bestond: in 
beide gevallen regeerden VVD en CDA samen met rechtspopulisten (respectievelijk 
de LPF en de PVV). Als het parlementair gedrag tijdens het kabinet Rutte-I lijkt 
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op het gedrag tijdens het kabinet Balkenende-I, dan duidt dit erop dat het gedrag 
het gevolg is van de politieke samenstelling van de kabinetten. Naast deze verge-
lijkende analyse zullen we ook kijken naar de specifi eke stempatronen tijdens het 
kabinet Rutte-I om de onderliggende dynamieken beter te begrijpen.

De gegevens voor dit onderzoek zijn verzameld met behulp van geautomati-
seerde analyse van de Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
(Offi ciële Bekendmakingen, 2012).2 Hierin is het stemgedrag van Kamerleden over 
wetten, amendementen en moties opgenomen. Stemmingen worden doorgaans ge-
teld per fractie, behalve als er een hoofdelijke stemming wordt aangevraagd. Daar-
om analyseren we het stemgedrag op het fractieniveau. We hebben informatie met 
betrekking tot het onderwerp en de indieners van voorstellen uit de Kamerstuk-
ken verkregen (Offi ciële Bekendmakingen, 2012). Ons gegevensbestand bestaat uit 
29.894 stemmingen uit de periode 1994-2012.

We operationaliseren coalitie-oppositiesamenwerking aan de hand van vijf in-
dicatoren. 

In de eerste plaats, het percentage unanieme stemmingen: als veel stemmingen 
unaniem zijn, dan is dat een teken van een consensuspolitiek waarbij de verschil-
len tussen coalitie en oppositie niet op de spits gedreven worden (Pedrazzani, 
2012). Als een (gesteund) minderheidskabinet echt de hand reikt aan de oppositie, 
verwachten we dat een hoger percentage voorstellen unaniem wordt aangenomen. 

De tweede indicator geeft aan in welke mate regerings- en oppositiepartijen ver-
schillend stemmen in niet-unanieme stemmingen. Dit wordt als volgt gemeten: we 
bepalen de φco associatiecoëffi ciënt tussen coalitiestatus en stemgedrag voor iedere 
stemming (Van Aelst & Louwerse, 2013). Als alle coalitiekamerleden vóór stemmen 
en alle oppositiekamerleden tegen (of als alle oppositiekamerleden vóór stemmen 
en alle coalitiekamerleden tegen), volgt de stemming precies de scheidslijn tussen 
coalitie en oppositie. Als bijvoorbeeld alle 90 coalitiekamerleden vóór een voorstel 
stemmen en alle 60 oppositiekamerleden tegen stemmen, dan is de φco-coëffi ciënt 
1. Als echter 50 coalitiekamerleden vóór een voorstel stemmen en 40 tegen, terwijl 
20 oppositiekamerleden vóór en 40 tegen stemmen, dan is φco gelijk aan 0,22. Als er 
geen relatie is tussen coalitiedeelname en de stembeslissing − als er bijvoorbeeld 
maar twee Kamerleden vóór een motie stemmen, één van de coalitie en één van de 
oppositie −, dan is φco 0. Dit wordt uitgedrukt in de volgende formule:

 φ co  =  |    (  C y  O n  )  −  (  C n  O y  ) 
  ______________  

 √ 
______

 YNOC  
   | 

Hier is Cy is het aantal coalitiekamerleden dat vóór stemt, Cn het aantal coalitieka-
merleden dat tegen stemt; voor oppositiekamerleden (O) geldt hetzelfde. Y, N, O en 
C verwijzen naar het aantal stemmen vóór, het aantal stemmen tegen, het aantal 
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oppositiekamerleden en coalitiekamerleden. In deze berekeningen behandelen we 
de PVV, als gedoogpartner van het kabinet Rutte-I, als coalitiepartij: zo kunnen we 
zien of de PVV zich gedraagt als een ‘normale’ coalitiepartij.

De derde en de vierde variabele meten de mate waarin de coalitie en de opposi-
tie zich coherent gedragen. Dit kan helpen om te begrijpen of lage waarden van φco 
vooral worden veroorzaakt door een gebrek aan eenheid binnen de coalitie of bin-
nen de oppositie. De derde indicator drukt de mate uit waarin coalitiekamerleden 
hetzelfde stemmen. Hij is gelijk aan 1 als alle coalitiekamerleden hetzelfde stem-
men, en 0 als ze gelijk verdeeld zijn in een groep die vóór en tegen een voorstel 
stemmen. Het is dus een Rice-index. De vierde indicator meet hetzelfde, maar dan 
voor oppositiekamerleden.

Onze laatste indicator kijkt naar de gezamenlijke indiening van parlementaire 
moties en amendementen. De mate van co-indiening van voorstellen is het per-
centage voorstellen met meer dan één indiener dat is ingediend door Kamerleden 
van zowel de coalitie als de oppositie.3 We presenteren de maten als gemiddelde 
waarden per parlementaire periode.
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Stemgedrag coalitie-oppositielijnen
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Opmerking: de fi guren verwijzen naar missionaire periodes van een kabinet. Alle indicatoren uitgezonderd 
‘Unaniem’ verwijzen naar niet-unanieme stemmingen.

FIGUUR 2.  Stemmingen langs coalitie-oppositielijnen.
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6. Resultaten

De mate waarin de scheidslijn tussen oppositie en coalitie terug te vinden is in 
parlementair stemgedrag in de verschillende kabinetsperiodes is weergegeven in 
Figuur 2. De eerste indicator van de samenwerking tussen coalitie en oppositie is 
het percentage unanieme stemmingen: voorstellen die zonder tegenstem worden 
aangenomen. Dit is een indicatie van het vermogen van Kamer en kabinet om 
brede coalities te bouwen. Als het kabinet Rutte-I daadwerkelijk bruggen zou slaan 
naar de oppositie, zouden we meer unanimiteit in het stemgedrag verwachten. We 
vinden echter dat gedurende het kabinet Rutte-I het percentage unanieme stem-
mingen lager is dan het gemiddelde van de onderzochte periode. Gedurende het 
minderheidskabinet Balkenende-III en het rechtse meerderheidskabinet Balkenen-
de-I ligt het percentage unanieme stemmingen boven het gemiddelde. Dit sugge-
reert dat noch de samenstelling, noch de meerderheidsstatus van het kabinet het 
percentage unanieme stemmingen bepaalt. Er lijkt eerder sprake te zijn van een 
autonome daling in het percentage unanieme stemmingen, mogelijk vanwege de 
op confrontatiegerichte politieke stijl van populistische partijen als de PVV.

De tweede variabele die we onderzoeken is de sterkte van de coalitie-opposi-
tietegenstelling in het stemgedrag, de φco. We zouden verwachten dat er minder 
langs coalitie-oppositielijnen wordt gestemd gedurende Rutte-I, maar we vinden 
dat de mate van stemmen langs coalitie-oppositielijnen juist hoger is gedurende 
deze periode dan het gemiddelde in de periode 1994-2012. Alleen gedurende het 
meerderheidskabinet Balkenende-I, dat een vergelijkbare samenstelling had, ligt 
φco hoger. De waarde is lager tijdens het minderheidskabinet Balkenende-III. Dit 
laat zien dat, voor deze maat van parlementaire samenwerking tussen coalitie en 
oppositie, het kabinet Rutte-I dichterbij het andere rechtse kabinet ligt dan bij het 
andere minderheidskabinet.

We kijken ook naar de eenheid in het stemgedrag van coalitiekamerleden. We 
verwachten dat de coalitie gedurende de periode van het gedoogkabinet Rutte-I op 
sommige onderwerpen verdeeld stemt. Op deze indicator scoort de coalitie van 
Rutte-I iets onder het gemiddelde: de coalitie stemt minder vaak hetzelfde dan het 
gemiddelde kabinet in de periode 1994-2012. Dit is de enige indicator waarop het 
kabinet Rutte-I voldoet aan onze verwachtingen over een minderheidskabinet met 
gedoogsteun. Tegelijkertijd scoren de kabinetten Balkenende-I en -III boven het 
gemiddelde. Dit suggereert dat voor zover we deze verschillen kunnen toeschrijven 
aan de status van het kabinet, de gedoogrol van de PVV van belang is: de PVV 
steunt op bepaalde onderwerpen het regeringsbeleid niet en stemt daar dus tegen.

De laatste maat die gebaseerd is op stemmingen, is de eenheid van de oppo-
sitie: we verwachten dat deze lager is gedurende een minderheidskabinet, omdat 
de zoektocht van het kabinet naar ad hoc steun op een bepaald onderwerp waar-
schijnlijk tot verdeeldheid in de oppositie zal leiden: sommige oppositiepartijen 
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willen zaken doen met het kabinet, andere niet. We zien een zeer sterke mate 
van eenheid bij de oppositie gedurende de kabinetten Rutte-I en Balkenende-I, de 
beide rechtse meerderheidskabinetten in onze analyse. De linkse oppositie stemde 
vaak als één blok tegen het rechtse kabinetsbeleid. Het minderheidskabinet zonder 
gedoogsteun Balkenende-III heeft de op-één-na-laagste waarde in deze periode. 
Dit laat zien dat, voor zover het kabinet Rutte-I had willen samenwerken met de 
oppositie, er gewoonweg te weinig inhoudelijke overeenstemming bleek te bestaan 
tussen de rechtse regeringspartijen en de linkse oppositie.

De mate waarin de oppositie- en coalitiepartijen samen moties en amendemen-
ten indienen is de laatste standaard waarop we samenwerking tussen oppositie- en 
coalitiepartijen beoordelen. Figuur 3 toont het percentage voorstellen dat geza-
menlijk door Kamerleden van de coalitie en de oppositie wordt ingediend. Dit per-
centage loopt van 17% (in het kabinet Balkenende-I) tot 58% (gedurende Kok-II). 
Het percentage voor Rutte-I ligt net boven het percentage voor het kabinet Balke-
nende-I. Gedurende het kabinet Balkenende-III werd de helft van de moties en de 
amendementen ingediend door de coalitie en de oppositie samen. Deze patronen 
duiden erop dat co-indiening meer wordt bepaald door de ideologische kleur van 
het kabinet dan door het type kabinet.

Al met al bieden de gegevens weinig ondersteuning voor de notie dat het ge-
steunde minderheidskabinet mogelijkheden opende voor samenwerking tussen 
coalitie en oppositie. Drie van de vijf indicatoren (coalitie-oppositiestemgedrag, 
oppositiestemgedrag en co-indiening) laten zien dat het gedrag van Kamerleden 
gedurende het kabinet Rutte-I niet overeenkwam met onze verwachtingen voor 
een (gedoogd) minderheidskabinet. Sterker nog: de patronen leken sterk op het 
kabinet Balkenende-I en op onze verwachtingen voor een kabinet dat bestond uit 
partijen van één politieke kleur. De enige indicator waarop het kabinet Rutte-I niet 
voldoet aan de verwachtingen voor een kabinet van partijen met één kleur, is de 
mate waarin coalitiepartijen als eenheid optraden.

7. Samenwerking tijdens Rutte-I

Een mogelijke tegenwerping tegen bovenstaande analyse is dat wij te veel kijken 
naar algemene patronen in parlementair gedrag en specifi eke gevallen van samen-
werking tussen oppositie en coalitie uit het oog verliezen. Voor een minderheids-
kabinet met gedoogsteun speelt de inhoud van het gedoogakkoord een belangrijke 
rol: we zouden verwachten dat er meer vrijheidsgraden voor samenwerking zijn 
rond onderwerpen waarop het gedoogakkoord niet van toepassing is. Bovendien 
zouden we kunnen verwachten dat de regering vooral steun probeert te vinden 
voor haar wetsvoorstellen en niet zozeer voor de stemmingen over moties. Ten 
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slotte zijn er specifi eke gevallen aan te wijzen waarin het minderheidskabinet 
steun moest zoeken bij de oppositie. Daarom richten we ons hieronder meer in 
detail op het stemgedrag gedurende Rutte-I.

Het gedoogakkoord tussen CDA, VVD en PVV besloeg niet alle politieke the-
ma’s. We verwachten dat dit van invloed is op de mate van samenwerking tussen 
coalitie en oppositie. Bij de behandeling van onderwerpen die niet zijn opgenomen 
in het gedoogakkoord zouden regerings- en gedoogpartijen kunnen optreden als 
een klassieke coalitie, terwijl er bij andere thema’s meer ruimte zou zijn voor ad 
hoc samenwerking over de grenzen van oppositie en coalitie heen. Twee thema’s 
vallen zeker binnen het gedoogakkoord: (a) immigratie en integratie en (b) justitie 
en veiligheid. De mate waarin volgens coalitie-oppositielijnen wordt gestemd over 
deze thema’s, uitgedrukt als φco, is 0,72 (zie Tabel 2). Eén thema, buitenlandse za-
ken, valt duidelijk buiten de reikwijdte van het gedoogakkoord. Hierop is de mate 
van stemgedrag volgens coalitie-oppositielijnen een stuk lager (0,58). Alle andere 
thema’s vallen binnen het regeerakkoord voor zover ze fi nanciële consequenties 
hebben. Hierover zijn helaas geen gegevens beschikbaar. Als we dit ‘grijze gebied’ 
als geheel nemen, valt het stemgedrag tussen de bovengenoemde categorieën in  
met een φco-waarde van 0,66. Hoe duidelijker een onderwerp onder het gedoogak-
koord valt, hoe sterker het stemgedrag van partijen samenhangt met hun opposi-
tie- of coalitierol.

TABEL 2.  Coalitie-oppositiegedrag per issue.

Onderwerp Stemgedrag langs 
coalitie-oppositielijnen

Eenheid stemgedrag 
coalitie Co-indiening

Opgenomen in het gedoogakkoorda 0,72 0,87 0,20
Grijs gebiedb 0,66 0,78 0,23
Niet opgenomen in het gedoogak-
koordc 0,58 0,71 0,29

a Immigratie & integratie, justitie & veiligheid.
b Onderwerpen die onder a of c vallen.
c Buitenlandbeleid.

Eenzelfde patroon is zichtbaar voor de mate waarin coalitiepartijen hetzelfde stem-
men: dit is 0,87 voor voorstellen binnen het gedoogakkoord, 0,71 voor buitenland-
beleid en 0,78 voor de voorstellen in het ‘grijze gebied’. Van de onderwerpen buiten 
het coalitieakkoord, waar de regering moest samenwerken met de oppositie om 
parlementaire meerderheden te vinden, werd slechts 29%  ingediend door coalitie 
en oppositie samen. Dit is vaker dan voorstellen die onderdeel zijn van het gedoog-
akkoord (20%) maar nog steeds ver onder de gemiddelde waarde voor de hele 
periode 1994-2012. We vinden dus dat de tegenstelling tussen coalitie en oppositie 
sterker is voor onderwerpen binnen het gedoogakkoord. Hiervoor opereerde het 
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kabinet duidelijk als een meerderheidskabinet. Wat betreft het onderwerp buiten 
het gedoogakkoord, buitenlandse zaken, scoorde het kabinet rond de gemiddelde 
waarden die we zien bij meerderheidskabinetten. 
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Opmerking: de lijn toont het percentage voorstellen dat werd ingediend door leden van ten minste een 
coalitie- en oppositiefractie.

F IGUUR 3.  Coalitie-oppositie co-indiening van voorstellen.

Een minderheidskabinet is aangewezen op de steun van de oppositie voor zijn wets-
voorstellen. Stemmingen over moties, die met name worden voorgesteld door op-
positiepartijen, zijn minder van belang voor het vermogen van het kabinet om zijn 
eigen agenda te realiseren. Wat gebeurt er als we onze analyse beperken tot wetten? 
Er is geen groot verschil in de mate waarin oppositiepartijen wetgeving steunen na-
dat het minderheidskabinet met gedoogsteun Rutte-I aantrad: coalitiepartijen stem-
men voor wetgeving in 97% (Rutte-I, Balkenende-II) tot 99% (Balkenende-IV) van 
de gevallen. Oppositiepartijen steunden wetgeving in 87% (Kok-II, Balkenende-II, 
Balkenende-IV) tot 88% (Rutte-I) van de gevallen. Over het algemeen steunen oppo-
sitiepartijen veel wetgeving en dit is niet veranderd tijdens het minderheidskabinet.4

De resultaten van dit onderzoek, namelijk dat de samenwerking tussen coalitie-
partijen sterker was gedurende het kabinet Rutte-I dan tijdens andere kabinetten, 
lijken strijdig met enkele prominente voorbeelden van ad hoc meerderheidsvorming 
gedurende Rutte-I (zie Tabel 3). In een aantal gevallen overtuigde het kabinet Rutte-I 
oppositiepartijen om in te stemmen met zijn beleid. Dit betrof belangrijke politieke 
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thema’s, zoals de Nederlandse bemoeienis met internationale operaties in Afghani-
stan en Libië, de hervormingen van de pensioenwetgeving en de oplossingen voor 
de Europese schuldencrisis. In elk van deze gevallen weigerde de PVV samen te 
werken met het kabinet. Drie van de vier gevallen betroffen buitenlandbeleid, dat 
buiten het gedoogakkoord viel. Dit zijn stuk voor stuk belangrijke kwesties, maar 
het zijn de uitzonderingen op de regel dat oppositie- en coalitiepartijen nauwelijks 
samenwerkten. Bovendien kunnen er ook voor andere kabinetsperioden voorbeel-
den gevonden worden van samenwerking over de grenzen van coalitie en oppositie 
heen. Neem het kabinet Balkenende-II: gedurende dit meerderheidskabinet steunde 
regeringspartij D66 het kabinet niet bij cruciale thema’s, zoals de militaire missie 
naar Uruzgan (Afghanistan) en de kinderopvangwet, en stemde zelfs voor een motie 
van wantrouwen van een minister van het eigen kabinet (Verdonk). In ieder van die 
gevallen waren er oppositiepartijen die het kabinet steunden: de PvdA in het eerste 
geval, de ChristenUnie en de LPF in het tweede en de LPF en de SGP in het derde 
geval. Bijzonder was gedurende het kabinet Rutte-I dat de oppositiepartijen het ge-
voel hadden dat zij de regering geen steun konden ontzeggen in bepaalde kwesties, 
omdat de status quo een slechtere uitkomst was dan het voorstel van de regering. 
Slechts over die onderwerpen waarbij de regering erop vertrouwde dat zij gemak-
kelijk steun van de oppositie kon krijgen, maakte zij geen afspraken met de gedoog-
partij. De oppositiepartijen die het kabinet steunden zijn ‘gegijzelde’ partijen, omdat 
ze geen andere optie hadden dan het kabinet steunen (cf. Bale & Bergman, 2006a, 
p. 193). Het kabinet steun ontzeggen zou de fi nanciële stabiliteit van Nederland en 
de Eurozone en de internationale reputatie van Nederland kunnen schaden.

TABEL 3.  Prominent voorbeelden van coalitie-oppositiesamenwerking.

Kunduz-missie NAVO-acties 
in Libië Participatie in ESM Pensioen- 

overeenkomst

CDA Ja Ja Ja Ja
VVD Ja Ja Ja Ja
PVV Nee Nee Nee Nee
D66 Ja Ja Ja Nee
GL Ja Ja Ja Nee
CU Ja Ja Nee Ja
PvdA Nee Ja Ja Ja
SGP Ja Ja Nee Ja
SP Nee Nee Nee Nee
PvdD Nee Nee Nee Nee

Deze analyse van meer specifi eke gevallen van parlementaire samenwerking tus-
sen coalitie en oppositie gedurende het kabinet Rutte-I ondersteunt het algemene 
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patroon: het kabinet Rutte-I functioneerde in verreweg de meeste kwesties als een 
normaal meerderheidskabinet. Zelfs wat de onderwerpen buiten het regeerakkoord 
betreft was de tegenstelling tussen coalitie en oppositie sterker dan of even sterk 
als gedurende meerderheidskabinetten; wetgeving kreeg brede steun van coalitie-  
en oppositiepartijen, maar dit was ook het geval bij eerdere kabinetten; en het ka-
binet kreeg steun van oppositiepartijen toen bepaalde coalitiepartijen het kabinet 
te steunen, maar ook dat gebeurde al eerder.

8. Conclusie

De gegevens die hier gepresenteerd zijn, laten zien dat de patronen van samenwer-
king en confl ict tussen coalitie- en oppositiepartijen gedurende het kabinet Rutte-
I in grote mate lijken op de patronen tijdens een meerderheidskabinet. De PVV 
stemde loyaal mee met de regering, zeker over onderwerpen die waren opgenomen 
in het gedoogakkoord. Het kabinet was op zijn minst ‘een bijzonder meerderheids-
kabinet’ in de woorden van Lubbers, of beter nog een ‘meerderheidskabinet in 
vermomming’ in de woorden van Strøm. Kamer noch kabinet heeft de mogelijk-
heid aangegrepen om (vaker dan incidenteel) meerderheden te bouwen die de 
scheidslijn tussen coalitie en oppositie zouden overbruggen.

De patronen die we hier gevonden hebben, suggereren dat de politieke samen-
stelling van het kabinet veel belangrijker is voor patronen van parlementaire sa-
menwerking dan de meerderheidsstatus van het kabinet. De twee kabinetten waarin 
Kamerleden van coalitie en oppositie het vaakst tegenover elkaar stonden, waren het 
kabinet Balkenende-I en het kabinet Rutte-I: een meerderheidskabinet en een minder-
heidskabinet met gedoogsteun, maar beide coalities bestonden uit de centrumrechtse 
CDA en VVD en een rechts-populistische partij, te weten de LPF en de PVV. In beide 
gevallen bestond de oppositie voornamelijk uit linkse partijen. De tegenstelling tus-
sen coalitie en oppositie viel samen met die tussen links en rechts. De samenwerking 
tussen coalitie en oppositie was het zwakst gedurende kabinetten die de meest uit-
gesproken en meest coherente beleidsposities hadden. In andere gevallen, Kok-I en 
-II, Balkenende-IV, bestond het kabinet uit partijen van de linker- en de rechterkant 
van het politieke spectrum. Dit betekende dat ook de oppositie verdeeld was tussen 
rechts en links. Als de coalitiepartijen buiten het regeerakkoord om hun beleidsdoe-
len wilden realiseren, of zich richting het electoraat wilden profi leren over bepaalde 
onderwerpen, dan konden de linkse coalitiepartijen samenwerken met de linkse op-
positiepartijen en de rechtse coalitiepartijen met de rechtse oppositiepartijen.

Onze resultaten impliceren niet dat het type kabinet het parlementaire gedrag 
van partijen helemaal niet beïnvloedt. Gedurende het minderheidskabinet Balke-
nende-III zagen we wel indicaties van verhoogde samenwerking tussen coalitie en 
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oppositie. Voor het kabinet Rutte-I zagen we geen netto-effect van zijn status als 
minderheidskabinet met gedoogsteun vanwege de ideologische samenstelling van 
het kabinet alsmede de grote reikwijdte van het gedoogakkoord. Als het kabinet 
zou bestaan uit partijen van rechts en links, dan waren de mogelijkheden voor 
samenwerking tussen coalitie en oppositie wellicht groter geweest. Het kabinet 
Rutte-II laat dit deels zien: de regeringspartijen VVD en PvdA, de grootste partijen 
ter rechter- en linkerzijde van het politieke midden, hebben een meerderheid in 
de Tweede Kamer maar niet in de Eerste Kamer. Over een aantal thema’s heeft dit 
kabinet al afspraken gemaakt met oppositiepartijen om een meerderheid in de Eer-
ste Kamer te verzekeren, zoals het Woonakkoord en het Begrotingsakkoord 2014.

Ons onderzoek van de Nederlandse casus kan helpen om de relatie tussen type 
regering en parlementair gedrag beter te begrijpen, maar het geeft niet voldoende 
bewijs om hypothesen wel of niet te verwerpen. Een alternatieve verklaring die we 
binnen ons onderzoeksontwerp niet kunnen testen, komt uit het sociologisch insti-
tutionalisme (Hall & Taylor, 1996). Men zou kunnen stellen dat patronen van par-
lementaire samenwerking geworteld zijn in bestaande normen, die gedrag blijven 
beïnvloeden, zelfs als de formele institutionele context veranderd is. In Nederland 
zijn meerderheidskabinetten met hun onderhandelingen binnen de coalitie de norm. 
Politieke partijen hebben pas na 90 jaar meerderheidskabinetten een minderheidska-
binet gevormd, terwijl grondwettelijke regels ze hier geen strobreed voor in de weg 
leggen (Andeweg, 2011, p. 147). Dit geeft aan dat de voorkeur voor een meerpartij-
enmeerderheidskabinet geworteld is in sociale normen en niet in formele regels. De 
sterke verdeling tussen coalitie- en oppositiepartijen kan een weerspiegeling zijn van 
een dergelijke voortdurende norm. Kamerleden handelen mogelijk vanuit de ‘logic 
of appropriateness’ (March & Olsen, 1984). Coalitiepartijen werken samen omdat 
dat is ‘wat coalitiepartijen doen’. De verandering van een meerderheids- naar een 
minderheidskabinet heeft de patronen van samenwerking niet wezenlijk veranderd 
omdat de normen bleven gelden. Er is meer variantie nodig dan beschikbaar is bin-
nen de huidige analyse van Nederland alleen om te bepalen of dit inderdaad het 
geval is. Als we de resultaten die we hier gevonden hebben contrasteren met Dene-
marken, een land met een traditie van minderheidskabinetten, dan kunnen we zien 
dat de ruimte voor ad hoc minderheden in Denemarken groter was gedurende kabi-
netten van links en van rechts (Christiansen & Pedersen, 2012). Dit zou een indicatie 
vormen dat niet het type kabinet of de ideologische samenstelling ertoe doet voor 
het gedrag van Kamerleden, maar (vooral) het bestaan van een traditie van min-
derheids- of meerderheidskabinetten: de partijen in het Nederlandse kabinet Rutte-I 
gedroegen zich alsof ze in een meerderheidskabinet zaten omdat dat de norm is.

Uit deze resultaten volgt een agenda voor vervolgonderzoek. Om de resultaten 
van dit onderzoek aan verdere toetsing bloot te stellen, kunnen onderzoekers een 
kwantitatieve analyse overwegen die meerdere alternatieve verklaringen voor par-
lementaire samenwerking tussen oppositie en coalitie gezamenlijk analyseert. Dit 
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biedt de mogelijkheid om het effect van politieke kleur en kabinetstype preciezer 
af te wegen. Onze studie duidt ook op verschillen tussen typen voorstellen en the-
ma’s. Vervolgonderzoek zou kunnen bekijken hoe dit coalitie- en oppositiegedrag 
beïnvloedt. Een vergelijkende analyse die gedrag uit verschillende landen met ver-
schillende normen en tradities vergelijkt is ook waardevol. Een vergelijkende stu-
die van landen met een traditie van minderheids- en meerderheidskabinetten kan 
van waarde zijn om te bepalen of voortdurende normen in het politieke systeem 
of de samenstelling van het coalitiekabinet het gedrag van Kamerleden bepalen.

Noten

1. Het Nederlands constitutioneel gewoonterecht maakt een onderscheid tussen de-

missionaire en missionaire kabinetten. De eerste kabinetten hebben hun ontslag inge-

diend bij de Koning. De tweede groep kabinetten heeft dat nog niet gedaan. Dit onder-

scheid valt niet samen met het verschil tussen conventionele kabinetten en kabinetten 

van lopende zaken. Een kabinet kan missionair zijn en een kabinet van lopende zaken, 

als na het ontslag van een kabinet een nieuw kabinet is beëdigd door de Koning. Dit 

was het geval bij het kabinet Balkenende-III.

2. De data gaat terug tot 1 januari 1995. Voor de periode 1994 tot 1995 baseren we ons 

op een vergelijkbaar bestand van de Staten-Generaal Digitaal (Koninklijke Bibliotheek, 

2012). Hierin zijn echter niet de thema’s van de voorstellen opgenomen.

3. Deze analyse beperkt zich tot voorstellen (moties en amendementen) die ingediend 

zijn door ten minste twee partijen. Omdat wetten over het algemeen ingediend worden 

door het kabinet, nemen we deze niet mee in de analyse.

4. De PVV stemde tegen tien wetten die waren ingediend tijdens het kabinet Rutte-I. 

De partij werd niet ‘vervangen’ door een oppositiepartij: de meerderheden in deze ge-

vallen waren groter dan bij de stemmingen waarbij de PVV vóór had gestemd.
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De wetgevende macht van de 
media?

Een kwantitatieve analyse van media-effecten op de 
behandeling van wetsvoorstellen

Lotte Melenhorst

ABSTRACT: The Legislative Power of the Media? 
A Quantitative Analysis of Media Effects on Lawmaking Processes

The media are a much-discussed subject in both the scientifi c and the public debate 

on the functioning of democracy. Nevertheless, there is relatively little empirical re-

search on the effects of media on the most fundamental aspect of politics: the leg-

islative process. However, this type of research is important because it helps us gain 

insight into the infl uence journalists exert. This study analyses the infl uence of media 

attention for bills on the legislative process in the Netherlands. A quantitative analysis 

of the newspaper coverage for recently discussed bills indicates that the parliamentary 

process is infl uenced by this coverage. This fi rst study of media-effects on the Dutch 

legislative process suggests that more media-attention leads to the introduction of 

more amendments by both members of government and members of parliament. 

KEYWORDS: media effects, legislation, policy process, lawmaking, Dutch politics, 
newspaper coverage

1. Inleiding

De afgelopen decennia zijn de media in relatie tot politiek en bestuur een dankbaar 
onderwerp van wetenschappelijk onderzoek geworden. Binnen de communicatie-
wetenschappen en in politicologisch onderzoek is er steeds meer aandacht voor de 
politieke invloed van de media. Behalve met het in kaart brengen van de media-
aandacht die aan het politieke bedrijf geschonken wordt, houden wetenschappers 
zich vooral bezig met het analyseren van de invloed die de media uitoefenen op het 
functioneren van politieke actoren. Politici houden in hun gedrag namelijk sterk 
en in toenemende mate rekening met de media, een ontwikkeling die aangeduid 
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wordt als ‘mediatisering’. Ze passen zich aan aan de manier waarop journalisten 
opereren, en anticiperen in hun beslissingen op de media-aandacht die hun op-
treden kan genereren. Journalisten en politici zijn in hun werk onlosmakelijk met 
elkaar verbonden geraakt, waardoor hun relatie een wederkerig karakter heeft ge-
kregen (Davis, 2009; Strömbäck, 2008; Van Aelst & Walgrave, 2011).

Dat de media invloed uitoefenen op het politieke besluitvormingsproces lijkt op 
het eerste gezicht heel vanzelfsprekend. Politici zijn namelijk bij uitstek notoire 
mediavolgers, die gretig het laatste politieke nieuws consumeren. Bovendien gelo-
ven politici zelf dat de media veel macht hebben (Van Aelst et al., 2008). En ook 
journalisten zijn steeds minder terughoudend als het gaat om de invloed die hun 
werkzaamheden hebben op de besluitvorming in Den Haag. Zo stelde de bekende 
politiek journaliste Dominique van der Heijde, in reactie op de Deense politieke tv-
serie Borgen, dat ”er echt dingen kunnen veranderen, van tafel kunnen gaan, om-
dat er door de media heel nadrukkelijk aandacht op wordt gevestigd”.1 Empirisch 
bewijs dat de media de totstandkoming van beleid in Nederland ook daadwerkelijk 
beïnvloeden ontbreekt nagenoeg volledig. Daarom onderzoeken we in deze studie 
een fundamenteel aspect van het politieke besluitvormingsproces, namelijk het tot 
stand komen van wetgeving. De centrale vraag is: in welke mate en op welke ma-
nier beïnvloedt mediaberichtgeving de parlementaire behandeling van wetsvoor-
stellen? Om hierop een antwoord te formuleren onderzoeken we wetsvoorstellen 
die gedurende het Nederlandse parlementaire jaar 2012-2013 behandeld zijn en de 
hierover verschenen krantenberichtgeving. Door middel van een regressieanalyse 
bestuderen we de media-invloed op de parlementaire behandeling van wetten. 
In het hierop volgende theoretisch kader onderbouwen we de verwachting dat 
media-aandacht invloed heeft op zowel het aantal bij wetsvoorstellen ingediende 
wijzigingen, als op de duur van het wetgevingsproces.

2. Theoretisch kader

Media en politiek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Politici reageren op 
onderwerpen die uitgelicht worden in de media en journalisten doen verslag van 
debatten en stemmingen. Hun relatie heeft dus een wederkerig karakter (zie bij-
voorbeeld Davis, 2009; Sellers, 2010; Strömbäck, 2008). Er is sprake van interactie 
tussen politici en journalisten, waarbij journalisten aan de ene kant reageren op het 
gedrag van politici, en politici aan de andere kant reageren op de door journalisten 
geproduceerde berichtgeving. Dat de media op politieke gebeurtenissen reageren 
is vanzelfsprekend, het is tenslotte een journalistieke kerntaak om het publiek te 
informeren en te rapporteren wat er in het parlement gebeurt (De Beus, Brants & 
Van Praag, 2011). Het omgekeerde is echter minder evident: er is geen regel die 
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stelt dat politici zich in debatten moeten baseren op mediaberichtgeving. Toch is 
het aannemelijk dat kranten, radio en televisie een belangrijke bron van informatie 
zijn voor politici. Door het interactieve karakter van de relatie tussen journalisten 
en politici is het echter moeilijk om het wetgevingsproces en het nieuwsproces van 
elkaar te onderscheiden (Cook, 2006). Juist vanwege de sterke verwevenheid van 
media en politiek is het de moeite waard de systemen van beïnvloeding binnen dit 
‘politiek-publicitair complex’ (Vis, 1975) te ontrafelen. Een eerste stap daartoe is 
om uit deze complexe interactie de manieren waarop media-aandacht het politieke 
proces beïnvloedt te destilleren. In deze studie ligt de focus daarom op het proces 
van media-invloed, zonder daarbij een vorm van permanente wederkerigheid uit 
te sluiten.

In onderzoek naar de relatie tussen media en politiek wordt veelal gefocust op 
het begin van het politieke proces. De vraag is dan in hoeverre de media invloed 
uitoefenen op de onderwerpen die op de agenda komen te staan. Uit de groeiende 
hoeveelheid onderzoek naar agenda-setting blijkt dat de media-agenda en de po-
litieke agenda sterk afhankelijk zijn van elkaar (Cobb & Elder, 1981; Davis, 2009; 
Walgrave, Soroka & Nuytemans, 2008). De belangrijkste conclusie luidt dat de 
media, door aandacht te besteden aan een onderwerp, kwesties op de politieke 
agenda kunnen zetten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Nederlandse politici 
de media als de belangrijkste politieke agendasetter beschouwen (Andeweg & Tho-
massen, 2007; Van Aelst et al., 2008).

In het onderzoek naar media en politiek kijken wetenschappers vaak niet veel 
verder dan de agenda-settende macht van actoren. De media worden vooral be-
langrijk geacht in het beginstadium van het proces (Soroka et al., 2012). De poli-
tieke strijd is echter nog niet gestreden als een onderwerp op de politieke agenda 
geplaatst is. In feite is dit zelfs pas het begin van het politieke proces. Dat de 
relevante problemen en belangen gedefi nieerd worden door de media (Bachrach 
& Baratz, 1962) en politieke actoren in hun gedrag gedwongen worden om te an-
ticiperen op reacties in de media (Davis, 2007; Sellers, 2010) impliceert dat de 
media ook gedurende de ‘behandeling van het agendapunt’ nog een invloedrijke 
rol zouden kunnen spelen. Bovendien beïnvloeden de verschillende media elkaars 
agenda en imiteren journalisten elkaar (zie bijvoorbeeld Boyle, 2001; Golan, 2006; 
Vliegenthart & Walgrave, 2008). Hierdoor is de kans relatief groot dat als een on-
derwerp eenmaal aandacht heeft gekregen, de media spits zullen blijven op het 
verloop van het beleidsproces, in plaats van dat zij het negeren zodra het onder de 
aandacht is gebracht.

Een tweede beperking van bestaand onderzoek naar media en politiek is dat 
veelal de meer retorische, zogenaamd symbolische politieke agenda bestudeerd 
wordt (Walgrave & Van Aelst, 2006). Hoewel het te ver gaat te suggereren dat deze 
alleen betrekking heeft op de waan van de dag, wordt daarmee wel een agenda 
aangeduid die slechts beperkte politieke consequenties heeft. Een goed voorbeeld 
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van onderzoek naar beïnvloeding van de symbolische politieke agenda zijn studies 
naar parlementaire vragen (Van Aelst & Vliegenthart, 2011; Van Santen, Helfer & 
Van Aelst, 2012; Vliegenthart & Walgrave, 2010). Het vragenuurtje dat iedere dins-
dagmiddag plaatsvindt in de Tweede Kamer wordt sterk beïnvloed door wat er de 
voorgaande dagen breed uitgemeten is in de media. Op de website van de Tweede 
Kamer staat bij iedere mondelinge vraag die gesteld wordt zelfs een hyperlink naar 
het nieuwsbericht waarop de vragensteller zich baseert. Hierin is Nederland niet 
uniek: in bijvoorbeeld het Spaanse parlement worden ook veel mondelinge vragen 
gesteld over onderwerpen waar veel media-aandacht voor is (Bonafont & Baum-
gartner, 2013). Maar dit soort onderzoek leert ons weinig over de, vanwege de 
mogelijke consequenties minstens zo belangrijke, vraag of media-aandacht ook in-
vloed uitoefent op de substantiële politieke agenda (Brants & Voltmer, 2011). Met dit 
begrip wordt gedoeld op de meer inhoudelijke agenda: de politieke besluitvorming 
waarmee beleidsvoornemens worden omgezet in wet- en regelgeving. Wetenschap-
pelijk onderzoek naar de eventuele invloed van media-aandacht op het wetgevings-
proces (dat wil zeggen de parlementaire behandeling van wetsvoorstellen) is echter 
schaars. Onderzoek naar agendabeïnvloeding in België toont aan dat de effecten 
op de symbolische agenda sterker zijn dan op de substantiële agenda (Walgrave et 
al., 2008). Toch lijkt het daar met betrekking tot een aantal beleidsterreinen, zoals 
buitenlands beleid, sociale zaken en justitie, wel zo te zijn dat meer aandacht in 
kranten ertoe leidt dat de regering meer aandacht aan een onderwerp besteedt. Dit 
impliceert dat beleidsagenda’s in ieder geval niet immuun zijn voor de media.

Ten derde is het bestaande empirische onderzoek naar media-invloed op politie-
ke processen en beleid vooral gericht op de Verenigde Staten. Uit deze studies blijkt 
dat beleid daar in principe gekenmerkt wordt door lange periodes van stabiliteit, 
maar dat vrij plotseling grote beleidsveranderingen doorgevoerd kunnen worden 
(Baumgartner & Jones, 1993 en 2002). Media-aandacht is een van de factoren die 
bijdraagt aan het ontstaan van zulke dramatische veranderingen in het beleidspro-
ces. Doordat er sprake is van wederkerigheid, is de berichtgeving over politiek ook 
van invloed op het politieke proces (Cook, 2006; Sellers, 2010). Dit betekent dat 
de media aan de ene kant reageren op de politieke agenda, maar er aan de andere 
kant ook zelf invloed op uitoefenen (Wolfe, Jones & Baumgartner, 2013). Boven-
dien kan media-aandacht gevolgen hebben voor de snelheid waarmee voorstellen 
behandeld worden (Jones & Wolfe, 2010; Wolfe, 2012). Wat voor rol de media pre-
cies spelen als een onderwerp eenmaal op deze substantiële beleidsagenda staat 
is echter nog onduidelijk, zeker binnen West-Europese parlementaire stelsels met 
coalitieregeringen. Ook zijn zowel de media als de politiek in de Nederlandse con-
text heel anders georganiseerd (Brants & Van Praag, 2005, p. 14). Daardoor is het 
niet vanzelfsprekend dat de Amerikaanse conclusies ook hier van toepassing zijn.

Wat we wel weten is dat het Nederlandse wetgevingsproces over het algemeen 
maar op weinig media-aandacht kan rekenen. Vier op de vijf wetten krijgt über-
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haupt geen persaandacht. Bovendien krijgt slechts 10% van alle wetsvoorstellen 
serieuze aandacht, dat wil zeggen: meer dan alleen enkele korte, descriptieve ar-
tikelen (Van Aelst, Veen & Van Holsteyn, 2012). Het handjevol wetten dat zulke 
serieuze aandacht van journalisten krijgt, ontvangt dan meteen ook relatief veel 
aandacht. Dit komt overeen met de media-aandacht voor Europese wetgeving in 
internationale kranten: een beperkt aantal wetten krijgt veel media-aandacht, ter-
wijl de meeste wetgevingsprocessen volledig buiten de schijnwerpers van de media 
blijven (De Bruycker & Beyers, 2012).

Deze onderzoeksresultaten roepen de vraag op wat er gebeurt met de relatief 
kleine groep wetsvoorstellen die wel op media-aandacht kan rekenen. De centrale 
onderzoeksvraag van dit artikel luidt daarom: heeft media-aandacht voor wetgeving 
invloed op de parlementaire behandeling van wetsvoorstellen? Behalve het directe 
contact tussen journalisten en politici, kunnen diverse factoren een rol spelen bij dit 
beïnvloedingsproces. Zo proberen belanghebbenden het besluitvormingsproces te 
sturen, onder andere via lobbyisten (zie voor onderzoek naar belangengroepen o.a. 
Austen-Smith & Wright, 1992; Hall & Deardorff, 2006; Terkildsen, Schnell & Ling, 
1998). Ook kunnen bijvoorbeeld de complexiteit van de wetgeving en de gevoelig-
heid van het thema een rol spelen bij de totstandkoming van een wet. Deze aspecten 
laten we in dit onderzoek echter buiten beschouwing, om ons te kunnen concentre-
ren op de vraag in hoeverre media-aandacht invloed heeft op het wetgevingsproces. 
We maken in deze studie onderscheid tussen twee verschillende soorten invloed. 
Ten eerste zou media-aandacht namelijk consequenties kunnen hebben voor de 
wijzigingen die tijdens de behandeling van de wet voorgesteld worden. Ten tweede 
zou ze van invloed kunnen zijn op de behandelingsduur van het wetgevingsproces.

Wijzigingsvoorstellen

Zowel vanuit de wetenschap als vanuit de praktijk wordt gesuggereerd dat me-
dia-aandacht invloed heeft op het Nederlandse wetgevingsproces. Zo legt Volks-
krant- en BNR-journalist Kustaw Bessems een direct verband tussen een televisie-
uitzending en de inhoud van een daarna aangenomen wetsvoorstel. Hij stelt dat 
een afl evering van Zembla, waarin – naar later bleek ten onrechte – werd beweerd 
dat er taakstraffen waren uitgedeeld voor zeer zware vergrijpen, “.rechtstreeks ef-
fect had gehad op de wetgeving: de vrijheid van rechters om taakstraffen op te 
leggen werd beperkt” (Bessems, 2012). Brits onderzoek toont aan dat de media 
ook in de perceptie van politici invloed hebben op beleid en wetgevingsdebatten 
(Davis, 2009, p. 214). De precieze invloed die de media uitoefenen op het politieke 
besluitvormingsproces heeft tot nu toe relatief weinig wetenschappelijke aandacht 
gekregen (Van Aelst, 2013). Deze invloed van de massamedia op politieke elites 
kan vanwege hun positie en status echter grote consequenties hebben (Kepplinger, 
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2007, p. 3). Media-aandacht zou invloed zou kunnen hebben doordat ze de aan-
dacht van beleidsmakers focust op specifi eke problemen en oplossingen. Daarbij 
speelt een rol dat mediaberichtgeving impact heeft op burgers, waardoor er ver-
volgens publieke druk uitgeoefend kan worden op de besluitvorming. Bovendien 
wordt berichtgeving in de media door politici vaak gezien als een indicatie van 
de publieke opinie (Herbst, 1998; Kennamer, 1992; Pritchard & Berkowitz, 1993). 
Ook zonder dat er directe druk wordt uitgeoefend is het daardoor mogelijk dat 
politieke actoren negatieve berichten in de media beschouwen als signaal dat een 
plan onwenselijk wordt geacht. De media kunnen dus het discours van debatten 
beïnvloeden door de manier waarop zij een onderwerp onder de aandacht brengen 
(Soroka et al., 2012). De substantiële politieke agenda wordt inhoudelijk beïnvloed 
door de manier waarop een kwestie geframed wordt in de media (Entman, 2004).

Met betrekking tot wetgeving zou mediaberichtgeving ertoe kunnen leiden dat 
politici elementen van een wetsvoorstel willen wijzigen. De berichtgeving kan po-
litici van nieuwe informatie voorzien die hun kijk op de voorliggende wetgeving 
verandert. Ook biedt ze politieke actoren een kans om zich op voor henzelf of voor 
hun partij belangrijke issues te profi leren. Door een amendement in te dienen dat 
een wetsvoorstel wijzigt op een manier die in berichtgeving gesuggereerd wordt, 
kunnen politici vorm geven aan geluiden die in de media te horen zijn. Dit was 
bijvoorbeeld het geval bij de wet waarmee huwelijksdwang, polygamie en besnij-
denis strafbaar geworden zijns: na een succesvolle campagne van vrouwenorga-
nisatie Femmes For Freedom diende de Partij van de Arbeid een amendement in 
om ook de gedwongen voortzetting van huwelijken strafbaar te stellen. Of dit een 
uniek voorbeeld of een veel voorkomend mechanisme is, weten we echter niet. 
Daarom luidt de eerste hypothese: meer media-aandacht voor een wetsvoorstel leidt 
tot meer voorgestelde wijzigingen tijdens de parlementaire behandeling.

Behandelingsduur

Er zijn echter meer media-effecten op het wetgevingsproces mogelijk dan puur op 
de inhoud van het erin vervatte beleid. Zo zou media-aandacht ook van invloed 
kunnen zijn op de lengte van het beleids- en besluitvormingsproces. Onderzoek 
naar de invloed van media-aandacht op de duur van het proces in de Verenigde 
Staten levert tegenstrijdige resultaten op. Aan de ene kant wordt gesuggereerd dat 
mediaberichtgeving kan bijdragen aan versnelling van het beleidsvormingsproces 
(Linsky, 1986; Livingston, 1997). Ze kan beleidsmakers en politici namelijk het 
gevoel geven dat ze een positie moeten innemen en tot een besluit komen. Boven-
dien kan media-aandacht de besluitvorming bespoedigen door de aandacht voor 
bepaalde argumenten en belangen te versterken (Jones & Wolfe, 2010). Door de 
behandeling van een wetsvoorstel te bespoedigen kan bovendien geprobeerd wor-
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den om meer (negatieve) media-aandacht te voorkomen. Een tot de verbeelding 
sprekend voorbeeld hiervan heeft betrekking op de in 2011 ingevoerde reparatiewet 
over identiteitskaarten. Op 9 september dat jaar oordeelde de Hoge Raad dat ge-
meentes geen leges meer mochten heffen voor ID-kaarten. Deze beslissing kreeg 
een enorme hoeveelheid media-aandacht, wat leidde tot een run op de gratis iden-
titeitskaarten. Hierdoor zag de minister van Binnenlandse Zaken zich genoodzaakt 
met grote spoed een reparatiewet door het parlement te loodsen die een nieuwe 
grondslag bood voor het heffen van leges. Op 11 oktober, amper een maand na de 
uitspraak van de Hoge Raad, hadden de beide Kamers al met deze wet ingestemd. 
De uitspraak van de Hoge Raad, in combinatie met de hoeveelheid media-aandacht 
die hieraan besteed werd, heeft de behandelingsduur danig bespoedigd. Of dit een 
incident is, of dat media-aandacht in algemene zin een versnellend effect heeft op 
de behandelingsduur van wetsvoorstellen, is echter onduidelijk.

Aan de andere kant is er namelijk empirisch onderzoek dat aantoont dat media-
aandacht het wetgevingsproces juist vertraagt. De periode tussen de introductie 
van een wetsvoorstel en de defi nitieve stemming blijkt in de VS signifi cant langer 
te zijn als er veel media-aandacht voor het wetsvoorstel is (Wolfe, 2012). Dit duidt 
erop dat berichtgeving in de media het gedrag van parlementariërs en bewindsper-
sonen zodanig kan beïnvloeden dat zij de behandeling vertragen. Een reden is dat 
media-aandacht het wetgevingsproces, en daardoor ook nieuwe argumenten en 
belangen, zichtbaar maakt (Wolfe, 2012, p. 116). Politici kunnen daardoor meer tijd 
nodig hebben om tot een uiteindelijke afweging over een wet te komen. Ze kunnen 
bijvoorbeeld behoefte hebben aan extra informatie, die ze inwinnen door aanvul-
lende vragen te stellen aan de bewindspersoon of door betrokken belangengroepen 
te horen. Ook is het mogelijk dat bewindspersonen er zelf voor kiezen de behande-
ling van een wetsvoorstel vooruit te schuiven, zodat zij meer tijd hebben om zich 
te verzekeren van steun voor hun plannen.

Beide opties, zowel vertraging als versnelling van de behandeling, zijn theore-
tisch mogelijk en plausibel. Daarom formuleren we de tweede hypothese in beide 
richtingen. Omdat onderzoek aan de ene kant suggereert dat media-aandacht het 
wetgevingsproces vertraagt, luidt variant a: meer media-aandacht voor een wetge-
vingsproces leidt ertoe dat de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel korter 
duurt. Omdat empirisch onderzoek ook laat zien dat politici bij veel media-aandacht 
‘op de rem gaan staan’, luidt variant b: meer media-aandacht voor een wetgevings-
proces leidt ertoe dat de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel langer duurt.

Wetgeving in Nederland

De Nederlandse wetgevingsprocedure wijkt niet enorm af van de situatie in andere 
parlementaire systemen (Van Schagen, 1997). Het wetgevingsproces is deels be-
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paald in de Grondwet en deels gebaseerd op al dan niet in de Reglementen van Orde 
vastgelegde gebruiken. Kenmerkend is ten eerste dat, hoewel zowel ministers als 
Tweede Kamerleden het recht hebben om een wet te initiëren (Andeweg & Irwin, 
2009, p. 152), er in vergelijking met andere landen, maar heel weinig initiatiefwet-
ten worden ingediend. Vrijwel alle wetsvoorstellen zijn afkomstig van leden van de 
regering (Andeweg & Irwin, 2009; Bovend’Eert & Kummeling, 2010, p. 198). Om die 
reden is het dan ook weinig zinvol om beide soorten wetgevingsprocessen separaat 
aan een analyse te onderwerpen. Het wetgevingsproces begint bij de Tweede Ka-
mer, waar de wet – nadat advies is ingewonnen bij de Raad van State – bij Konink-
lijke boodschap ingediend wordt. De parlementaire behandeling van het wetsvoor-
stel begint ermee dat de wet in handen gesteld wordt van een Kamercommissie. Als 
een wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen is, wordt het naar de Eerste 
Kamer gestuurd. Is het daar ook aangenomen, dan wordt de wet ondertekend en 
gepubliceerd in het Staatsblad. Hoewel de Koning of minister in theorie onderteke-
ning zou kunnen weigeren, gebeurt dit in de praktijk vrijwel nooit (Bovend’Eert & 
Kummeling, 2010, p. 203). Dit betekent dat het eindresultaat van het wetgevings-
proces feitelijk bekend is zodra de Eerste Kamer erover gestemd heeft.

Vanaf het moment dat een wetsvoorstel in handen is gesteld van een Tweede 
Kamercommissie, kunnen er door Kamerleden amendementen ingediend worden. 
Middels amendering van een wetsvoorstel wordt de tekst van de wet aangepast. 
Hiervoor moet een amendement een meerderheid van stemmen krijgen in de Twee-
de Kamer. De leden van de Eerste Kamer mogen geen amendementen indienen.2 
Zowel de Tweede als de Eerste Kamer hebben het recht om moties in te dienen. 
Moties bevatten meningen en verzoeken van Kamerleden. Ook voor moties geldt 
dat ze aangenomen zijn als een Kamermeerderheid voor stemt. Bewindslieden zijn 
niet verplicht om in een motie opgenomen verzoeken, die vaak betrekking hebben 
op de uitvoering of evaluatie van wetten, uit te voeren. Hoewel moties dus geen 
feitelijke wijzigingen van de wettekst zijn, zijn ze wel verbonden aan een specifi ek 
wetsvoorstel en kunnen ze beschouwd worden als een informele wijziging van de 
wet. Beide soorten wijzigingen zijn dus interessant om te onderzoeken.

Tot het moment dat in de Tweede Kamer gestemd wordt over een wetsvoorstel 
kan de minister zelf echter nogveranderingen aanbrengen in zijn of haar wetsvoor-
stel middels een nota van wijziging. Met zo’n nota verandert de minister direct de 
tekst van het voorliggende wetsvoorstel. Daarom verschijnt nadat een nota van 
wijziging is ingediend ook een gewijzigd voorstel van wet. Over nota’s van wijzi-
ging hoeft niet gestemd te worden in de Kamer. Omdat het echter ook een manier is 
om een wetsvoorstel gedurende de parlementaire behandeling aan te passen, zijn 
behalve ingediende moties en amendementen ook nota’s van wijziging interessant 
voor dit onderzoek.

Verder kent het Nederlandse wetgevingsproces geen valbijlprocedure, wat be-
tekent dat de behandeling van een wetsvoorstel in theorie oneindig kan duren 
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(Andeweg & Irwin, 2009; Van Schagen, 1997; Voermans et al., 2012, p. 115). In 
vrijwel alle andere West-Europese landen bestaat een dergelijke procedure wel, 
waardoor alle aanhangige wetsvoorstellen na ontbinding van het parlement en/of 
een kabinetswissel komen te vervallen. Het ontbreken van deze regel heeft tot ge-
volg dat de behandelingsduur van wetsvoorstellen in Nederland heel lang kan zijn 
en dat bij de behandeling geen rekening gehouden hoeft te worden met het risico 
dat een wetsvoorstel vervalt. Bovendien heeft het als gevolg dat vrijwel alle wetten 
die ingediend worden bij de Tweede Kamer, ook aangenomen worden. Dat blijkt 
uit de cijfers: in de periode 1995-2008 werden jaarlijks gemiddeld zo’n 260 wets-
voorstellen bij de Tweede Kamer ingediend.3 In de ons omringende landen is het 
jaarlijkse gemiddelde ongeveer 250; dus wat dit betreft loopt Nederland aardig in 
de pas (Bräuninger & Debus, 2009, p. 819). Het aantal wetsvoorstellen dat jaarlijks 
in stemming wordt gebracht in zowel de Tweede Kamer (256) als de Eerste Kamer 
(259) is daar ongeveer gelijk aan.4 Slechts een heel klein aantal wetsvoorstellen 
bereikt dus nooit de status van ‘wet’, ofwel omdat er niet mee ingestemd is, ofwel 
omdat de indiener het wetsvoorstel ingetrokken heeft. Dit betekent dat het niet 
zozeer interessant is om te onderzoeken of media-aandacht in Nederland invloed 
heeft op of een wet het haalt, maar dat het des te boeiender is te analyseren of 
media-aandacht consequenties heeft voor de behandelingsduur.

3. Data en methoden

Om de hypothesen te toetsen, analyseren we in deze studie alle 76 wetsvoorstellen 
die in de eerste helft van het parlementaire jaar 2012-2013 wet geworden zijn.5 Het 
onderzoek beperkt zich dus tot wetsvoorstellen die het gehele wetgevingsproces 
doorlopen hebben. Omdat de behandelingsduur van wetten sterk verschilt, mede 
vanwege het ontbreken van een valbijlprocedure, bestaat de dataset uit zeer diver-
se wetsvoorstellen in termen van origine, onderwerp en moment van indiening. De 
dataset bevat alle wetten waarover in deze periode door de Eerste Kamer gestemd 
is. Er zijn in deze tijdsspanne geen wetsvoorstellen verworpen. Omdat we twee 
verschillende mogelijke effecten op het wetgevingsproces onderscheiden, bekijken 
we van al deze wetten ten eerste hoeveel wijzigingen er bij het wetsvoorstel zijn in-
gediend. Hiervoor zijn het aantal door de minister verstuurde nota’s van wijziging, 
het aantal in de Tweede Kamer ingediende amendementen en het aantal in het ge-
hele parlement ingediende moties bij elkaar opgeteld. Hoewel bij wetsvoorstellen 
ingediende moties een meer symbolisch karakter hebben dan nota’s van wijziging 
en amendementen, kunnen zij de facto ook als wijzigingsvoorstellen beschouwd 
worden. Ondanks dat de tekst van de wet er niet door aangepast wordt, stellen 
zij namelijk wel een verandering voor met betrekking tot bijvoorbeeld de inter-
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pretatie, uitvoering of evaluatie van de wet. Ten tweede bestuderen we de totale 
behandelingsduur in weken, gemeten vanaf de indiening van het wetsvoorstel bij 
de Tweede Kamer tot en met de stemming erover in de Eerste Kamer.

Vervolgens is per wet geteld hoeveel media-aandacht er was voor ieder wets-
voorstel. Omdat voordat een wetsvoorstel ingediend is vaak al langere tijd bekend 
is dat dit eraan zit te komen, hebben we gezocht naar berichtgeving vanaf een jaar 
voorafgaand aan de indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer, tot en 
met de dag waarop over het wetsvoorstel gestemd is door de Eerste Kamer.6 Dit be-
tekent dat de periode waarin gezocht is naar media-aandacht voor ieder wetsvoor-
stel uniek is. Middels LexisNexis zijn alle artikelen verzameld die over elke wet 
in de nationale kranten gepubliceerd zijn.7 Hoewel parlementariërs audiovisuele 
media vaak als invloedrijker beschouwen (Van Aelst & Walgrave, 2011, p. 299), is 
het geen probleem dat dit onderzoek op krantenberichtgeving focust, omdat empi-
risch onderzoek bewezen heeft dat kranten in werkelijkheid meer invloed hebben 
op politiek dan audiovisuele media (Walgrave et al., 2008). Bovendien is uit eerder 
onderzoek gebleken dat het televisienieuws de richting van de kranten volgt (Reese 
& Danielian, 1989) en dat kranten een sterkere invloed hebben op televisienieuws 
dan vice versa (Golan, 2006; Vliegenthart & Walgrave, 2008). We kunnen er dus 
vanuit gaan dat als er op televisie aandacht wordt besteed aan een politiek onder-
werp, er ook in de krant over is geschreven.

De stelregel die gebruikt is voor het selecteren van de relevante artikelen luidt 
dat in ieder artikel minimaal één keer impliciet of expliciet verwezen moet worden 
naar het voornemen of voorstel van de indiener om een kwestie in wetgeving vast 
te leggen. De reden waarom impliciete verwijzingen ook in beschouwing zijn ge-
nomen, is het feit dat journalisten in artikelen zelden expliciet refereren aan een 
wetsvoorstel. In plaats van de titel van de wet te vermelden of zelfs het woord 
‘wetsvoorstel’ te noemen, schrijven zij vaak over een ‘voornemen’ of ‘plan’ van de 
minister. Ook wordt er veelal gerefereerd aan debatten in de Eerste of Tweede Ka-
mer, zonder dat daarbij vermeld wordt dat het, bijvoorbeeld, een wetgevingsover-
leg betreft. De zoektermen zijn opgesteld door de auteur op basis van een vaste 
systematiek. Eerst is op basis van de naam van de wet en equivalenten daarvan 
naar artikelen gezocht. Daarna heeft de auteur zich ingelezen in de wet en op basis 
hiervan aanvullende en bredere zoektermen geformuleerd. Hieraan zijn afkortin-
gen (bv. WNT voor de Wet normering topinkomens), synoniemen (bv. topinkomen 
en topsalaris en topfunctionaris en topbestuurder), diverse spellingswijzen (bv. se-
mipublieke en semi-publieke) en alledaagse varianten (bv. ‘Balkenendenorm’) van 
de begrippen toegevoegd. Vervolgens is de zoekterm uitgebreid met onderwerpen 
uit de offi ciële samenvatting van het wetsvoorstel en met aspecten die in eventuele 
amendementen en moties aan de orde zijn gesteld. Tot slot zijn alle zoekresultaten 
nagelopen om irrelevante artikelen uit te sluiten en is middels een bredere zoek-
term gecontroleerd of er geen relevante artikelen ontbraken.
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Methoden

Om te bestuderen of er sprake is van een verband tussen media-aandacht voor 
wetten en een aantal kenmerken van het wetgevingsproces wordt eerst samen-
hang getoetst. Uit de Shapiro-Wilktest voor normaliteit blijkt dat alle in de ana-
lyse opgenomen variabelen niet normaal verdeeld zijn. Daarom kiezen we voor 
Spearmans correlatietoets. Om vervolgens de media-effecten te analyseren worden 
twee regressieanalyses uitgevoerd. Een reguliere regressieanalyse is alleen geschikt 
wanneer er sprake is van normaal verdeelde, continue variabelen. Omdat de af-
hankelijke variabelen in dit onderzoek telvariabelen zijn en voor beide geldt dat 
het gemiddelde niet gelijk is aan de variantie, is de negatieve binomiale regres-
sieanalyse de meest geschikte methode. In de eerste analyse is de afhankelijke 
variabele het totale aantal ingediende wijzigingen, in de tweede analyse is de totale 
behandelingsduur in weken de afhankelijke variabele. Omdat we in deze studie ge-
interesseerd zijn in het media-effect, wordt de invloed van media-aandacht op het 
wetgevingsproces getoetst, en niet het omgekeerde effect. De primaire verklarende 
variabele is daarom in beide regressiemodellen het aantal over het wetsvoorstel 
gepubliceerde artikelen.

Daarnaast nemen we in de analyse een aantal controlevariabelen op, waardoor 
we de eventuele invloed van de media-aandacht kunnen onderscheiden van ken-
merken van het wetsvoorstel zelf. Ten eerste controleren we in de eerste analyse 
voor de behandelingsduur, omdat een langere behandeling meer gelegenheid geeft 
voor het indienen van wijzigingsvoorstellen. In de tweede analyse controleren we 
in plaats daarvan voor het aantal ingediende wijzigingen, omdat de behandeling 
hiervan mogelijk substantieel meer tijd kost. Ten tweede controleren we in beide 
analyses voor de oorsprong van het wetsvoorstel, middels een dummyvariabele die 
aangeeft of een wet gebaseerd is op een internationaal verdrag of een EU-richtlijn. 
Omdat de wet in dat geval een reeds op internationaal niveau genomen besluit 
implementeert, is het onwaarschijnlijk dat daarbij nog veel veranderingen worden 
voorgesteld of dat de behandeling lang duurt. Tot slot controleren we voor de mate 
van politiek confl ict over het wetsvoorstel, om de gevoeligheid van het onderwerp 
op zichzelf te kunnen onderscheiden van het media-effect. Dat er sprake is van 
grote politieke verdeeldheid omtrent een wet zou namelijk een reden kunnen zijn 
voor journalisten om over het wetsvoorstel te schrijven. Door hiervoor te contro-
leren schept de analyse meer duidelijkheid over media-effect, ongeacht de mate 
van politiek confl ict. Als indicator daarvoor gebruiken we een dummyvariabele die 
aangeeft of er ofwel in de Tweede Kamer, ofwel in de Eerste Kamer, ofwel in beide 
Kamers verdeeld is gestemd over het wetsvoorstel, of dat het wetsvoorstel met 
algemene stemmen of zonder stemming is aangenomen.

In totaal werden er bij de 76 wetten in deze dataset 91 nota’s van wijziging, 
213 amendementen en 149 moties ingediend. Bij een kwart van de wetten werden 
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helemaal geen wijzigingen voorgesteld. Gemiddeld werden er, de wetten waarbij 
geen wijzigingen zijn ingediend buiten beschouwing latend, 8 wijzigingsvoorstel-
len gedaan per wet. De parlementaire behandeling duurde gemiddeld ongeveer 
59 weken. Bijna de helft (45%) van de wetten heeft nooit enige media-aandacht 
gekregen. Over een kwart van de wetsvoorstellen werden slechts enkele artikelen 
geschreven en alleen de resterende 25% kreeg substantiële media-aandacht (10 of 
meer artikelen).

4. Resultaten

Het verband tussen de hoeveelheid media-aandacht en het aantal ingediende wij-
zigingen wordt duidelijk zichtbaar in Figuur 1. Van de wetten die geen media-aan-
dacht hebben gekregen is bij ongeveer de helft geen enkele wijziging voorgesteld 
en bij de helft slechts een aantal wijzigingen (maximaal 8). Er zijn geen wetten 
zonder media-aandacht waarbij toch veel (minimaal 9) wijzigingsvoorstellen zijn 
gedaan.
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FIGUUR 1.   Verband tussen aantal artikelen, aantal wetsvoorstellen en aantal wijzi-
gingen.
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Dit is precies andersom bij de wetten waarover veel geschreven is. Bij al deze wet-
ten zijn namelijk wijzigingen ingediend. Het aantal wijzigingen is ongeveer gelijk 
verdeeld tussen slechts een paar of echt een substantieel aantal wijzigingen. Bij 
de wetten die enige media-aandacht kregen (1-9 artikelen) zijn in het merendeel 
van de gevallen ook enkele wijzigingen voorgesteld. Dit wekt de suggestie dat hoe 
meer artikelen er geschreven worden over een wetsvoorstel, des te meer nota’s van 
wijziging, moties en amendementen erbij worden ingediend.

Ook met betrekking tot de behandelingsduur lijkt er sprake te zijn van een ver-
band (zie Figuur 2), al is dat in vergelijking iets zwakker. Van de wetten die geen me-
dia-aandacht hebben gekregen heeft het merendeel een middellange behandelings-
duur (26-50 weken). Van de wetsvoorstellen waarover 1-9 artikelen zijn verschenen 
zijn er meer waarbij de behandeling lang duurde (51 weken of meer), en dit aantal 
neemt verder toe bij de wetten waarvoor er veel media-aandacht was. Daarentegen 
is het aantal wetsvoorstellen waarvan de behandeling slechts 25 weken of minder 
duurde en die bovendien (veel) media-aandacht kregen beperkt. Deze resultaten 
suggereren dat wetsvoorstellen waarover in de pers geschreven wordt vaker onder-
deel zijn van een middellang of lang wetgevingsproces. Besluitvormingsprocessen 
waarover niet geschreven wordt zijn vaker relatief kort of zelfs zeer kort.
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FIGUUR 2. Verband tussen aantal artikelen, aantal wetsvoorstellen en behandelingsduur.
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De correlatietoets van media-aandacht en het verloop van het wetgevingsproces 
levert een aantal signifi cante verbanden op. Uit Tabel 1 blijkt ten eerste dat er 
een verband is (.265) tussen de hoeveelheid media-aandacht en de duur van de 
behandeling van het wetsvoorstel. Krijgt een wetsvoorstel meer media-aandacht, 
dan is de behandelingsduur ook langer, of vice versa. Ten tweede blijkt er een sterk 
verband te zijn tussen de hoeveelheid media-aandacht en het aantal wijzigingen 
dat ingediend wordt tijdens de behandeling van het wetsvoorstel.

TABEL 1.   Correlatie (Spearma’s rho) aantal wijzigingen, behandelingsduur en aantal 
artikelen.

Nota’s van 
wijziging

Amende-
menten

Moties 
Tweede 
Kamer

Moties 
Eerste 
Kamer

Duur 
(weken)

Aantal 
artikelen

Nota’s van wijziging –
Amendementen .518*** –
Moties Tweede Kamer .290** .652*** –
Moties Eerste Kamer .259* .431*** .401*** –
Duur (weken) .319** .493*** .301** -.022 –
Aantal artikelen .249* .651*** .698*** .438*** .265* –

Noot. N = 76. * p < .05. ** p < .01. *** p < .001 (eenzijdige toets).

Als een wet meer media-aandacht krijgt, worden er signifi cant meer nota’s van wij-
ziging (.249), amendementen (.651) en moties in zowel de Tweede (.698) als de 
Eerste Kamer (.438) bij ingediend, of vice versa. Het verband tussen de door Tweede 
Kamerleden ingediende moties en amendementen en het totale aantal artikelen is het 
sterkst. De verschillende soorten wijzigingen blijken ook met elkaar samen te hangen. 
De kans is dus groot dat als er door de minister nota’s van wijziging worden inge-
diend, er bijvoorbeeld ook amendementen voorgesteld worden in de Tweede Kamer.

Deze resultaten geven ons een belangrijke indicatie van de relatie tussen media 
en wetgeving: namelijk dat de hoeveelheid media-aandacht en het verloop van het 
wetgevingsproces sterk verband houden met elkaar. Aan de wetsvoorstellen waar-
over veel artikelen worden geschreven blijkt nog veel te worden gesleuteld. Zowel 
ministers als leden van de beide Kamers der Staten-Generaal stellen bij dit soort 
wetten veranderingen voor, waarvoor vervolgens weer media-aandacht is. Daar-
naast is er sprake van samenhang tussen persaandacht en het aantal weken dat de 
behandeling in beide Kamers uiteindelijk duurt. Journalisten en politieke actoren 
bewegen zich met betrekking tot wetgeving dus in dezelfde richting. Zijn politici 
bovengemiddeld actief tijdens het besluitvormingsproces, dan zijn de journalisten 
dat ook, en vice versa.

Dat de werkzaamheden van de verschillende Haagse actoren sterk verweven 
zijn is een relevante bevinding. Dit bevestigt de idee dat de relatie tussen politici en 
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journalisten een wederkerig karakter heeft. Aan de ene kant reageren journalisten 
op het gedrag van politici, aan de andere kant handelen politici naar aanleiding van 
mediaberichtgeving. Deze studie wordt echter gedreven door de vraag of er sprake 
is van media-effecten, en zo ja, wat voor effecten dit dan zijn, en niet door de vraag 
of de media-aandacht voor wetgeving verklaard kan worden door kenmerken van 
het wetgevingsproces. Leidt meer journalistieke aandacht voor een wetsvoorstel 
ertoe dat politici middels wijzigingsvoorstellen gehoor geven aan standpunten die 
in de media geuit worden? En leidt meer media-aandacht ertoe dat de behandeling 
van een wetsvoorstel door politieke actoren versneld of vertraagd wordt?

Regressieanalyses

Onze eerste verwachting was dat de media invloed uitoefenen op de inhoud van wets-
voorstellen. Tabel 2 toont de exponentiële regressiecoëffi ciënten (Exp(B))8 en de stan-
daardafwijkingen. De resultaten suggereren dat de hoeveelheid media-aandacht voor 
een wet inderdaad effect heeft op het aantal wijzigingen dat door bewindspersonen 
en parlementariërs ingediend wordt gedurende de behandeling van een wetsvoorstel. 
Bij een wetsvoorstel waarover meer artikelen verschijnen worden signifi cant meer 
wijzigingen ingediend. Het verwachte aantal wijzigingen dat bij een wetsvoorstel 
wordt ingediend neemt met 1% toe per artikel (Exp(B) = 1.011, p = 0.001) dat er-
over gepubliceerd wordt. Dit betekent dat media-aandacht invloed heeft op het aantal 
verwachte wijzigingen als we de scores op de controlevariabelen constant houden. 
Bij een wet waarover 10 artikelen zijn gepubliceerd kunnen we drie wijzigingsvoor-
stellen verwachten. Zijn er 30 artikelen verschenen over een wetsvoorstel, dan stijgt 
de verwachte waarde naar vier wijzigingen. Bij wetten met 70 artikelen kunnen we 6 
wijzigingen verwachten.9 Zelfs als we controleren voor de behandelingsduur van het 
wetsvoorstel, de oorsprong van het plan en de mate van politiek confl ict, is er sprake 
van een signifi cant effect van media-aandacht op het aantal wijzigingen.

TABEL 2.   Media-invloed op wijzigingen: resultaten van de negatieve binomiale re-
gressieanalyse.

Aantal ingediende wijzigingen

Kenmerken Exp(B) Standaardafwijking

(constante) 1.855* .2963
Media-aandacht 1.011** .0033
Duur (weken) 1.006* .0029
Oorsprong (0 = Nederlands, 1 = internationaal) 0.435* .3616
Politiek confl ict (0 = geen, 1 = verdeelde stemming) 2.147** .2812

Noot. N = 76. * p < .05. ** p < .01. *** p < .001.



496
DE WETGEVENDE MACHT VAN DE MEDIA? 

RES PUBLICA • 2013 – 4

W
ET

EN
SC

H
A

PP
EL

IJ
K

E 
A

R
TI

K
EL

EN

Als er meer aandacht aan een wetsvoorstel wordt besteed door de nationale pers, 
worden er ook meer nota’s van wijziging, moties en/of amendementen ingediend 
tijdens de parlementaire behandeling ervan – ongeacht behandelingsduur, oor-
sprong en politiek confl ict.10

Onze tweede verwachting was dat media-aandacht de behandelingsduur van 
wetsvoorstellen versnelt of vertraagt. Uit de analyse (zie Tabel 3) blijkt dat de hoe-
veelheid media-aandacht geen signifi cant effect heeft op de duur van de behande-
ling van wetsvoorstellen in het parlement. Het aantal artikelen dat gepubliceerd 
wordt over een wetsvoorstel is niet van invloed is op de totale behandelingsduur 
ervan. De behandelingsduur van wetsvoorstellen blijkt niet eenduidig verband te 
houden met de hoeveelheid media-aandacht. Ook met de controlevariabelen in het 
model, die alle drie ook geen signifi cant effect hebben op de behandelingsduur, is 
het hoofdeffect niet signifi cant.

TABEL 3.   Media-invloed op behandelingsduur: resultaten van de negatieve binomi-
ale regressieanalyse.

Behandelingsduur in weken

Kenmerk Exp(B) Standaardafwijking

(constante) 55.147*** .2004
Media-aandacht 1.002 .0024
Aantal wijzigingen 1.007 .0189
Oorsprong (0 = Nederlands, 1 = internationaal) 0.599 .2854
Politiek confl ict (0 = geen, 1 = verdeelde stemming) 1.149 .2518

Noot. N = 76. * p < .05. ** p < .01. *** p < .001.

5. Conclusie en discussie

Dat de politieke journalistiek en de parlementaire praktijk elkaar beïnvloeden 
staat buiten kijf. Toch is nog grotendeels onbekend of media-aandacht invloed 
uitoefent op de meer substantiële vormen van politiek, zoals de totstandkoming 
van wetgeving. Uit de voorliggende studie blijkt dat media-aandacht van invloed 
is op de parlementaire behandeling van wetsvoorstellen. Hoewel het effect niet 
heel sterk is, neemt het verwachte aantal wijzigingen toe naarmate er meer ar-
tikelen over de wet gepubliceerd zijn. Dit wijst erop dat de media niet alleen de 
symbolische, maar ook de substantiële politieke agenda kunnen beïnvloeden. 
Ook reikt deze invloed verder dan de beginfase van het politieke proces. Als 
er meer aandacht aan een wetsvoorstel wordt besteed door de nationale pers, 
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worden er signifi cant meer nota’s van wijziging, moties en/of amendementen 
ingediend tijdens de parlementaire behandeling. Per artikel dat over een wets-
voorstel wordt gepubliceerd neemt het verwachte aantal wijzigingen toe met 
1%. Wetten die ruimschoots media-aandacht kregen en waarbij veel aanpas-
singen zijn voorgesteld zijn onder andere de Wet Passend Onderwijs (60 wij-
zigingsvoorstellen), de Aanbestedingswet (33 wijzigingsvoorstellen) en de Wet 
Normering Topinkomens (24 wijzigingsvoorstellen). Het effect blijft signifi cant 
als we controleren voor de behandelingsduur van het wetsvoorstel, de oorsprong 
van het plan en de mate van politiek confl ict. Deze resultaten ondersteunen de 
eerste hypothese: hoe meer aandacht de media besteden aan wetgeving, hoe 
groter de kans dat er tijdens de behandeling wijzigingen bij de wet voorgesteld 
worden. Hierbij moet opgemerkt worden dat heel wat wetten volledig aan de 
aandacht van journalisten ontsnappen, waardoor deze wetten niet onderhevig 
zijn aan media-invloed. Bovendien kan op basis van deze studie niet uitgesloten 
worden dat de uitkomst mogelijk het gevolg is van het (tevens) bestaan van een 
omgekeerde relatie. Middels deze analyse is namelijk niet vast te stellen of er 
ook een effect is van het wetgevingsproces op de media-aandacht, terwijl het 
plausibel is dat journalisten hun werkzaamheden in sterke mate laten beïnvloe-
den door het politieke proces.

Uit de tweede analyse blijkt dat media-aandacht geen signifi cant effect heeft 
op de tijd die de behandeling van een wetsvoorstel duurt. De hypotheses met 
betrekking tot de behandelingsduur, die verwachtten dat de behandeling korter, 
respectievelijk langer zou duren, moeten daarom verworpen worden. Vermoedelijk 
kan het ontbreken van een verband tussen de hoeveelheid persaandacht en de 
snelheid waarmee het wetsvoorstel behandeld is, verklaard worden doordat media-
aandacht het proces zowel kan versnellen als vertragen. Deze beide effecten heffen 
elkaar dan op. Er zijn ‘trage’ wetten die op veel aandacht kunnen rekenen, maar 
ook ‘snelle’ wetten waarvoor veel aandachtis en ‘trage’ wetten waaraan weinig of 
zelfs helemaal geen aandacht wordt besteed. Het is bovendien goed mogelijk dat 
de media-aandacht politici er in sommige gevallen toe beweegt de parlementaire 
behandeling te bespoedigen – mogelijkerwijs zelfs terwijl andere politici tegelijker-
tijd proberen de behandeling te vertragen. Het is niet denkbeeldig dat de minister 
of staatssecretaris en coalitiepartijen een wetsvoorstel dat sterk onder de aandacht 
van de media is het liefst zo snel mogelijk door de beide Kamers willen loodsen, 
terwijl leden van de oppositiepartijen er alles aan zullen doen om de behandeling 
te vertragen.

Er zijn zowel hele korte als hele lange wetgevingsprocessen die veel media-
aandacht gegenereerd hebben. De initiatiefwet waarmee het verboden werd dieren 
te houden of te doden vanwege hun pels is een voorbeeld van een vrij traag pro-
ces dat veel media-aandacht kreeg, net als de Wet fi nanciering politieke partijen. 
Ook tijdens het langdurige proces rondom de Wet normering topinkomens is in de 
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media uitgebreid geschreven over de hoogte van de beloning van bestuurders en 
andere functionarissen in verschillende sectoren. Doordat er telkens weer nieuwe 
elementen van het wetsvoorstel werden uitgelicht in de media, waren er steeds 
weer nieuwe onderwerpen waarover de Kamer wilde spreken, zoals de vraag of 
de wet wel verregaand genoeg was. Bovendien werd het proces in de Eerste Ka-
merfase opgehouden doordat er opnieuw advies werd gevraagd aan de Raad van 
State. Het feit dat de defi nitieve besluitvorming relatief lang op zich liet wachten 
lijkt in dit geval verband te houden met de uitgebreide berichtgeving over de wet. 
Aan de andere kant zijn er ook allerlei relatief snel behandelde wetsvoorstellen die 
veel media-aandacht gekregen hebben, zoals de wet waarmee de langstudeerboete 
werd ingetrokken en het Belastingplan.

Nader onderzoek zou hierover meer duidelijkheid kunnen verschaffen, net als 
over een aantal andere vervolgvragen die dit onderzoek oproept. Dat er sprake lijkt 
te zijn van een effect van media-aandacht op de wijzigingen die worden ingediend, 
zegt namelijk nog weinig over hoe dit mechanisme precies werkt. Omdat in deze 
studie alleen de hoeveelheid media-aandacht is gemeten, en niet de inhoud van 
de berichtgeving, verschaft ze weinig inzicht in de precieze werking van het cau-
sale mechanisme. Media-aandacht kan een aanleiding zijn om een wijziging voor 
te stellen, bijvoorbeeld omdat een artikel consequenties van een wet schetst die 
eerder nog niet bekend waren. Ook kunnen politici negatieve berichtgeving over 
een bepaald aspect van een voorgestelde wet beschouwen als signaal dat er weinig 
draagvlak voor is. Daarnaast kan media-aandacht voor een wet ook een kans zijn 
voor een politicus om zich te profi leren of om zichtbaar te maken wat het stand-
punt is van zijn of haar partij. Er is onderzoek in de vorm van casestudies nodig 
om het gedrag van politici als gevolg van media-aandacht beter te begrijpen. Door 
gedetailleerd onderzoek naar die interacties kunnen deze processen blootgelegd 
worden. Nader onderzoek zou ook duidelijk kunnen maken of media-aandacht 
ervoor kan zorgen dat een wetsvoorstel nooit de status van ‘wet’ bereikt. Als er 
veel negatief bericht wordt over een wet, zou de steun ervoor weg kunnen vallen. 
Ook zou het de minister ertoe kunnen bewegen om een wet terug te trekken of 
helemaal niet in te dienen.

Bovendien zou vervolgonderzoek dieper moeten ingaan op de complexe causa-
liteit van de relatie. Door een gedetailleerde reconstructie van het gedrag van jour-
nalisten, Kamerleden en leden van het kabinet kan worden nagegaan of er voorna-
melijk een media-effect optreedt, of dat meer wijzigingen de reden kunnen zijn dat 
er media-aandacht ontstaat. Vanwege het interactieve karakter van de relatie tus-
sen politici en journalisten is het namelijk goed mogelijk dat journalisten reageren 
op het gedrag van politici, waarna de politici weer handelen naar aanleiding van 
de berichtgeving, enzovoort. Het proces van media-invloed zou daarmee de ene 
kant van het verhaal vormen; politieke beïnvloeding van de berichtgeving over het 
wetgevingsproces de andere kant. Deze studie suggereert dat mediaberichtgeving 
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niet zonder gevolg is, maar dat journalisten, als ze aandacht besteden aan een wet, 
invloed uitoefenen op het gedrag van Kamerleden en bewindspersonen tijdens de 
behandeling van wetsvoorstellen.

Noten

1. Nieuwsuur, uitzending 24 mei 2013, item ‘Deense ‘Borgen’ is cultstatus voorbij’.

2. Wel kan de Eerste Kamer de behandeling van een wetsvoorstel aanhouden totdat 

de Tweede Kamer een aanvullende wet aangenomen heeft die tegemoetkomt aan even-

tuele bezwaren (Andeweg & Irwin, 2009, p. 149).

3. Informatie afkomstig uit het in 2009 door de Tweede Kamer gepubliceerde rapport 

‘Vertrouwen en zelfvertrouwen. Uitkomsten en vervolg Parlementaire zelfrefl ectie’.

4. Informatie afkomstig uit het document ‘Jaarcijfers 2011’van de Tweede Kamer en 

uit de overzichten van de doorlooptijden van wetsvoorstellen op de website van de 

Eerste Kamer (via http://www.eerstekamer.nl/doorlooptijden_wetsvoorstellen_8).

5. Het betreft de periode september 2012 – maart 2013.

6. Uitzonderingen daarop zijn de wetten die behoren tot het Belastingplan 2013: daar-

voor is alleen vanaf 1 april 2012 gezocht, omdat de zoektermen in de voorgaande peri-

ode resultaten opleverden die betrekking hadden op het Belastingplan 2012.

7. Dit zijn het AD/Algemeen Dagblad, Boerderij Vandaag, Dag, Dagblad De Pers, De 

Telegraaf, De Volkskrant, Het Financieele Dagblad, Het Parool, Metro, Nederlands Dag-

blad, NRC.NEXT, NRC Handelsblad, Reformatorisch Dagblad, Spits, Trouw.

8. Bij negatieve binomiale regressieanalyse zijn coëffi ciënten natuurlijke logaritmes 

van de verwachte successen. Om de effecten op de afhankelijke variabele te kunnen 

interpreteren worden zij daarom omgerekend tot deze incidence rate ratios (zie voor 

een nadere uitwerking bijvoorbeeld Coxe, West & Aiken, 2009).

9. Zie appendix I. De betrouwbaarheid van de voorspelde waarden neemt af bij ho-

gere scores op de variabele media-aandacht. Indien we in plaats van deze primaire on-

afhankelijke variabele de log van de variabele media-aandacht in dit model gebruiken 

kunnen we de verwachte waarden met iets grotere zekerheid voorspellen. Dit leidt tot 

vergelijkbare resultaten.
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10. De controlevariabelen laten ook signifi cante verbanden zien. Als de behandeling 

van een wetsvoorstel langer duurt kunnen er meer wijzigingen worden verwacht. Wat 

bovendien opvalt is dat het verwachte aantal ingediende wijzigingen bij wetsvoorstel-

len die hun oorsprong buiten Nederland hebben ruim half zo klein is als bij Neder-

landse wetsvoorstellen. Als er politiek confl ict bestaat rondom een wet is het verwachte 

aantal wijzigingsvoorstellen ruim twee keer zo groot als bij wetsvoorstellen waarbij hier 

geen sprake van is.
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ESSAY

1. Inleiding

Nederland is in dertig jaar overgegaan in 

een nieuw type maatschappij: de hetero-

gene samenleving. Dit komt door trends 

als de individualisering, de ontkerkelij-

king, de groeiende migratie en de toegeno-

men (waarde van) educatie. De verschillen 

tussen inwoners zijn versterkt. Dit essay 

beschrijft hoe het politieke landschap mee 

verandert. Partijen proberen de nieuwe kie-

zersgroepen aan te spreken. De SP en de 

PVV groeiden, omdat ze vrijgekomen po-

sities op het politieke speelveld benutten. 

Traditionele partijen als de PvdA, CDA en 

VVD zien hun vaste achterban slinken en 

worden afhankelijker van charismatische 

lijsttrekkers. Kenmerkend voor de hetero-

gene samenleving is de toenemende perso-

nendemocratie. Aangezien Nederland en-

kel meer heterogeen lijkt te worden, zijn de 

voorspellingen dat de nieuwe partijen hun 

positie behouden en dat het aantal niches 

op het politieke speelveld zal toenemen.

2. Van zuilen naar 
verscheidenheid

Het zou wel eens de meest pregnante 

politiek-maatschappelijke vraag van het 

begin van de eenentwintigste eeuw kun-

nen zijn: wat bindt de inwoners van één 

Nederland, als ze door meerjarige proces-

sen als individualisering, ontkerkelijking, 

groeiende migratie en toegenomen educa-

tie meer heterogeen dan ooit zijn gewor-

den? Het is duidelijk dat dit de gemoede-

ren van burgers en kiezers bezighoudt, 

waardoor het voor politici, ongeacht de 

feitelijke juistheid, direct een relevant 

vraagstuk wordt. Want “if men defi ne si-

tuations as real, they are real in their con-

sequences” (Thomas & Thomas, 1928). 

De inwoners van Nederland waarschu-

wen al jaren en in steeds grotere aantallen 

dat het bergafwaarts gaat met de samen-

leving, de onderlinge verbondenheid en 

het vertrouwen in de medeburger (Bijl et 

al., 2011). Het is een interessante ontwik-

keling die een nieuwe tijdgeest typeert. 

De verzorgingsstaat die in de twintigste 

eeuw werd opgebouwd en centraal soli-

dariteit tussen arm en rijk, jong en oud, 

ziek en gezond organiseerde, was geba-

seerd op een zekere homogeniteit. Een 

paar grote politieke ́ zuilen´ met een vaste 

achterban werkten politiek-bestuurlijk sa-

men, omdat ze elkaar vonden in gedeelde 

christelijke en humanistische waarden. 

Dit eenheidsgevoel lijkt geslonken en ver-

schillen lijken gegroeid. Die maatschap-

pelijke verandering heeft enorme gevol-

De heterogene samenleving 
en haar politieke gevolgen

Wimar Bolhuis
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gen voor de positie van politieke partijen 

en de uitoefening van het politieke ambt. 

Dit essay poogt te beschrijven hoe indi-

vidualisering, ontkerkelijking, migratie 

en educatie het politieke landschap van 

Nederland aan het begin van de eenen-

twintigste eeuw veranderen en opnieuw 

indelen.

Het belangrijkste nieuwe politieke 

gegeven is dat de gegroeide heterogeni-

teit het welzijn en daarmee de politieke 

voorkeur van individuen en bevolkings-

groepen beïnvloedt. Zo zorgt de verschei-

denheid in eerste instantie voor minder 

onderlinge verbondenheid tussen burgers 

en minder vertrouwen of sociaal kapitaal 

in buurten en wijken (Putnam, 2007). 

Die ontwikkeling kan nadelig uitpakken 

voor de immateriële welvaart of voor het 

welzijn van burgers. Heterogeniteit werkt 

door in de hoofden van mensen: door de 

onderlinge verschillen gaan krimpende 

meerderheden zich welhaast automa-

tisch concentreren op de nadelen van 

andere subgroepen. Sociaalpsychologen 

weten al lang dat mensen zich snel cate-

goriseren in één bepaalde groep en zich 

afzetten tegen andere groepen (Reynolds 

& Turner, 2006). Dit heeft waarschijnlijk 

een evolutionaire reden: mensen moeten 

in groepen samenwerken om te overle-

ven en onze biologie is er daarom op in-

gesteld om ruwe inschattingen te maken 

tussen medestanders en tegenstanders. 

Het gevolg is dat de positieve kanten van 

andere subgroepen worden onderbelicht 

en in dagelijkse gesprekken en wijsheden 

wordt aangenomen dat de ‘andere groep’ 

in eerste aanleg bestaat uit profi teurs en 

verliesposten. Zelfs al spreken feiten en 

cijfers de volkswijsheid tegen, een der-

gelijke stemming vormt de samenleving 

en de onderlinge omgang tussen burgers. 

Een minderheidsgroep krijgt te maken 

met hardnekkige vooroordelen waartegen 

men zich dagelijks tegen moet verzetten 

en die men moet ontkrachten. Aan de an-

dere kant ondervindt de verontruste meer-

derheid ook zeker nadelen: zij verliest 

haar vertrouwen in de samenleving als 

eenheid en trekt zich terug in eigen kring, 

gesteund door stereotypering en vooroor-

delen. Voor de nieuwe generatie Neder-

landse politici is dit de belangrijkste les 

die zij uit de opkomst van de LPF en PVV 

kunnen trekken. Deze ontwikkeling van 

gevoel, gedachten en gedrag van beide 

groepen ziet men terug in de periodieke 

rapportages van het Sociaal en Cultureel 

Planbureau (SCP) in Nederland.

Deze nieuwe heterogene samenleving 

wijkt af van de verzuilde samenleving uit 

de jaren 50en 60, beschreven door Lijp-

hart (1968). Het concept van verzuiling 

is gebaseerd op een analyse van binding 

in groepen; het concept van heterogeni-

teit juist op een analyse van scheiding 

tussen individuen. De heterogene samen-

leving wijzigt het politieke landschap 

dramatisch. De verzuilde periode werd 

gekenmerkt door redelijk afgebakende 

brede groepen, waarin mensen gebonden 

werden door christelijke overtuigingen 

en humanistische levensbeschouwingen. 

Men onderscheidt vaak de zuilen van de 

katholieken, de protestanten, de socia-

listen en de liberalen. Elke zuil had een 

eigen gemeenschap met een sterke iden-

titeit en solidariteit in eigen kring; zie 

de ziekenhuizen, scholen, voetbalclubs 

en armenhuizen, georganiseerd vanuit 

de zuilen en bestemd voor de eigen ge-
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meenschap. Een belangrijk tweede gege-

ven was dat de leiders van de zuilen met 

elkaar overweg konden en samenwerk-

ten. Deze politieke elite had de autori-

teit consensusbeslissingen aan de eigen, 

trouwe achterban te verklaren en brede 

steun voor de besluiten te vinden. Door 

samenwerking op regeringsniveau werd 

de solidariteit in eigen kring na de oor-

log steeds meer op nationaal niveau in-

gekleurd (Wetenschappelijke Raad voor 

het Regeringsbeleid, 2006). De Staat met 

zijn landelijke wetgeving werd ingezet 

als ‘solidariteitsregelaar’, die sociale re-

gelingen invoerde voor alle inwoners 

van Nederland. Deze ontwikkeling werd 

gestimuleerd door het idee dat armoede 

en werkloosheid de voedingsbodem van 

de Tweede Wereldoorlog waren geweest 

(Beveridge, 1942; Rhijn, van, 1944). Er 

moest een sociale ondergrens voor de be-

volking komen, want de omstandigheden 

die wereldoorlogen mogelijk hadden ge-

maakt wilde men in de toekomst voorko-

men. Maar door de groeiende scheiding 

tussen individuen zijn de gedachten en 

gevoelens in Nederland anno 2013 veran-

derd. Dit heeft zijn weerslag op de politie-

ke besturing van het land. Het moderne 

politieke speelveld is veranderd, zoals 

we aan het einde van het essay kunnen 

concluderen. De electorale posities van 

partijen zijn instabiel, er komen nieuwe 

niches op het politieke speelveld vrij, en 

de uitvoering van het ambt van politicus 

is veranderd. Wellicht stimuleert de eco-

nomische crisis als ‘gezamenlijke vijand’ 

een tijdelijke nieuwe verbondenheid, 

maar deze binding gaat over. In de kern 

wordt het Nederlandse politieke speel-

veld structureel anders.

3. Oorzaken van de 
heterogene samenleving

Wat zijn de karakteristieken van de hete-

rogene samenleving en wat zijn haar oor-

zaken? In de afgelopen dertig jaar nam de 

landelijke groepsbinding door brede zuilen 

af, het overlegmodel werd steeds meer ge-

zien als sta-in-de-weg van individuele ont-

plooiing en vrije keus, en de gedachte een 

sociale voedingsbodem voor een oorlog te 

voorkomen verdween langzaam naar de 

achtergrond. Langs deze ontwikkelingen 

is Nederland nu terechtgekomen in een 

nieuw type maatschappij: de heterogene 

samenleving. Deze vorm van samenleven 

wordt gekenmerkt door positieve indivi-

dualiteit van burgers, de algemene wens 

tot uniciteit en onderscheiding, competitie 

tussen mensen op allerlei terreinen, een 

grote hoeveelheid (sociale) mediahypes, 

de populariteit van individuen tegenover 

het slechte imago van groepsideeën, en 

een sterke groei van het aantal reizende 

wereldburgers en arbeidsmigranten. De 

onderlinge verbondenheid op nationaal 

niveau is slechts gematigd. Daartegenover 

staat paradoxaal een sterke toename van 

de verbondenheid op transnationaal ni-

veau en lokaal niveau. De eerste tussen 

hoogopgeleide en reizende mensen en de 

tweede tussen lageropgeleide en minder 

mobiele mensen. Deze bewegingen ken-

merken de nieuwe heterogene samenle-

ving, die werd veroorzaakt door vier grote 

sociologische of maatschappijprocessen: 

individualisering, ontkerkelijking, immi-

gratie en educatie. In dit essay worden 

deze maatschappijprocessen in een nieuw 

daglicht gezet, namelijk hoe ze de Neder-

landse politiek veranderden.
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3.1 Individualisering

De eerste verklaring voor de verande-

rende politiek ligt in de versterkte positie 

van het individu en zijn eigenbelang in de 

maatschappij. De rijkdom uit de weder-

opbouwjaren zorgde, samen met de op-

komst van de televisie en internationale 

communicatie, voor de mogelijkheid een 

individueel en onafhankelijk leven op te 

bouwen, al dan niet geïnspireerd door 

ontwikkelingen in de rest van de wereld. 

De traditionele Nederlandse gezinsomge-

ving kon worden verlaten. Aangespoord 

door de beknellende religieuze gezinscul-

turen zochten jongeren een eigen weg. 

Dit werd ook aangemoedigd: in ons land 

werd Amsterdam de hoofdstad van het 

verzet tegen de traditionele autoriteiten 

en verbanden. De nieuwe periode werd 

in de media aangekondigd door studen-

ten, hippies, nozems en krakers. Het stre-

ven was een nieuwe samenleving waarin 

mensen zelf, ongehinderd, hun eigen le-

ven konden vormgeven. Het individu en 

zijn vrijheid werden de norm en dit ver-

anderde de maatschappij in grote mate. 

In de jaren 80-90 was individualisering de 

algemene noemer van de veranderingen 

in de samenleving (Sociaal en Cultureel 

Planbureau, 1998).

Nu, aan het begin van de eenentwin-

tigste eeuw, kennen Nederlanders wei-

nig anders meer. De jongere generaties 

zijn opgegroeid met het individuele ont-

plooiingsidee van “gewoon jezelf kunnen 

zijn”. Alles kan en elke overtuiging heeft 

een eigen belangenvereniging. We had-

den de personal computer en walkman, 

nu de iPod, iPad, iPhone, en de afgelei-

den daarvan, alle gericht op het individu. 

Elk individu construeert zijn eigen ik en 

presenteert zichzelf aan de samenleving 

via de (sociale) media. Een goede zaak, 

mijns inziens. Vrijheid van het individu 

is eigenlijk voor alle politieke stromin-

gen het hoogste goed. Iedereen moet in 

staat worden gesteld zoveel mogelijk zijn 

of haar eigen leven te kunnen bepalen. 

Hoewel er natuurlijk sociale en biologi-

sche grenzen aan de individuele (keuze)

vrijheid zijn, zijn we een eind gekomen. 

Werknemers en studenten in de westerse 

ontwikkelde landen hebben heden ten 

dage een ongekend hoge (internationale) 

mobiliteit. Deze trends worden duidelijk 

in OESO-rapporten: de mobiliteit van 

hoogopgeleide arbeidskrachten groeit al 

jaren, vooral op het gebied van onder-

zoek, ontwikkeling en innovatie (OESO, 

2008). Waar in 1975 800.000 studenten 

uit OESO-landen niet in hun land van her-

komst studeerden, groeide dit aantal naar 

3,7 miljoen in 2009 (OESO, 2011). Voor 

het overgrote deel worden overtuigingen 

van minderheden in Nederland geaccep-

teerd en hun belangen niet alleen door 

groepen burgers, maar zelfs door de Staat, 

verdedigd. Zo lijkt individualisme ook tot 

meer persoonlijk geluk te leiden, zeker als 

de grotere gelegenheid tot kiezen gecom-

bineerd wordt met een goede opleiding, 

waardoor mensen meer vermogen hebben 

om te kiezen en hun eigen weg te bepalen 

(Veenhoven, 2000).

De individualisering heeft echter ook 

een andere kant. De verwachting wordt 

dat iedereen zijn eigen leven kan maken 

en daarmee ook volledig verantwoorde-

lijk wordt voor zijn of haar eigen succes 

of falen. De sociaalpsycholoog Schwartz 

(2004) heeft de negatieve bijwerkingen 
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van deze positieve ontwikkeling goed be-

schreven. Naast het idee dat “pech niet 

meer bestaat” en dit een enorme mentale 

druk op (jongere) individuen kan leggen, 

schept het logischerwijs ook de gedachte 

“wat heb ik met een ander te maken, ik 

ben bezig met mijn eigen ontplooiing”. 

Die gedachten ondermijnen de onderlinge 

verbondenheid en de solidariteitsgedach-

te. Politiektheoretisch zou dit een pro-

bleem kunnen opleveren, aangezien een 

zekere mate van verbondenheid nood-

zakelijk is om een solidair systeem op te 

bouwen dat ‘vrijheidsgoederen’ aan alle 

individuen levert. Het gaat dan om onder-

wijs, veiligheid, zorg en sociale zekerheid. 

Valt de onderlinge verbondenheid weg, 

dan is individuele ontplooiing enkel nog 

weggelegd voor diegenen die geen collec-

tief georganiseerde vrijheidsgoederen no-

dig hebben (Claassen, 2011). Het lijkt een 

paradox, maar een vorm van collectivis-

me is een voorwaarde voor perfect indivi-

dualisme. Recent onderzoek wijst uit dat 

Nederlanders vinden dat het individualis-

me is doorgeschoten en weer hechten aan 

waarden als gehoorzaamheid, respect, het 

gezin en solidariteit met hulpbehoeven-

den (Halman & Sieben, 2011).

3.2 Ontkerkelijking

Een tweede fenomeen in onze samenle-

ving dat een grote invloed heeft op het po-

litieke speelveld is de ontkerkelijking. Ner-

gens in de wereld was die ontwikkeling 

zo sterk als in Nederland (Centraal Bureau 

voor de Statistiek, 2010a). Het katholicis-

me en het calvinisme waren van oudsher 

sterk. Slechts een kleine minderheid van 

de bevolking had in de eerste decennia na 

de Tweede Wereldoorlog geen christelijke 

geloofsovertuiging. De sterke positie van 

religie zou de economische ontwikkeling 

van Nederland zelfs positief beïnvloed 

kunnen hebben. De socioloog Weber 

dichtte de protestantse ethiek en haar ar-

beidsethos een grote rol toe in de toename 

van industrie, activiteit en welvaart (We-

ber, 1905), maar de gezamenlijkheid van 

het geloof bleek in ieder geval een goede 

basis voor de onderlinge verbondenheid 

in het land. Door de brede en stabiele co-

alitieregeringen van christelijke partijen 

kon een eenduidig economisch beleid 

worden gevoerd. Het grootste deel van de 

welvaartstijging na de start van de weder-

opbouw kan op protestants en katholiek 

conto geschreven worden: tot laat in de 

twintigste eeuw kende Nederland enkel 

regeringen met christelijke deelnames. De 

ontkerkelijking heeft zich door deze eeuw 

echter gestaag voorgezet; dit is ook te zien 

in de afnemende electorale steun voor de 

christelijke partijen over de jaren.

Enerzijds is dit vanuit het humanisme 

bekeken een positieve, bevrijdende ont-

wikkeling van het menselijk individu. De 

generatie die nu dicht bij haar pensioen 

zit kan tenenkrommende verhalen vertel-

len over het beknellende van de religieuze 

gezinnen in de decennia na de Tweede 

Wereldoorloog. Anderzijds zijn er een so-

ciaal cement en een moreel kompas uit de 

Nederlandse samenleving verdwenen. Het 

valt niet te ontkennen: religie bindt groe-

pen mensen en geeft hen een richting in 

het leven (Broek, van der & Seuren, 1994). 

Vergeet niet dat de ontwikkeling van de 

verzorgingsstaat grotendeels een verdere 

uitbouw van christelijke initiatieven was. 
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Het katholicisme en protestantisme ver-

bonden rijk en arm, jong en oud, gezond 

en ziek binnen de eigen geloofsgroep. Er 

waren gedeelde waarden, cultuur en iden-

titeit waarop solidariteit gebouwd kon 

worden. Dit gold zelfs tussen de katho-

lieke en protestante bevolking, waar on-

danks de grote geloofsverschillen ook een 

grote gedeelde christelijke basis gevonden 

kon worden. Doordat nieuwe instituties 

de rol van kerk en godsdienst overnamen, 

bijvoorbeeld op het gebied van de armen-

zorg en van het verenigingsleven, boetten 

de kerkelijke en godsdienstige waarden-

patronen aan betekenis in (Centraal Bu-

reau voor de Statistiek, 2010a).

Zo zou ontkerkelijking naast een be-

vrijding van het individu een verlies van 

morele waarden en gemeenschapsgevoel 

kunnen betekenen, een stap naar nihi-

lisme en egocentrisme. De fi losoof Nietz-

sche (1882) heeft hier veel over geschre-

ven. Uiteindelijk kan het vrijvechten van 

het geloof doorslaan in een negatieve ont-

wikkeling. In de Bijbel staan vele wijshe-

den die een duiding geven over ‘hoe’ sa-

men te leven, over de omgang met andere 

individuen in de maatschappij. Als door 

het afgooien van het (christelijk) geloof 

sociale en morele waarden vervallen en in 

toenemende mate vanuit het individu en 

zijn behoeften wordt geredeneerd, komen 

verbondenheid en onderlinge solidariteit 

onder druk te staan, zeker als zich in de-

zelfde periode andere, vreemde geloofs-

overtuigingen zoals de islam aanbieden 

die op collectief niveau blijven denken. In 

Nederland heeft zich op de opkomst van 

het humanisme en atheïsme een relatief 

grote antireligiebeweging ontwikkeld, die 

zeer dogmatisch en onverdraagzaam lijkt 

tegenover orthodoxe christenen en isla-

mieten. Waar het beknellend religieuze 

regime in het voordeel van vrijheid en 

ratio moest worden omvergeworpen, ziet 

men nu steeds vaker dat dit gedachtegoed 

is omgeslagen naar een humanistisch-

fundamentalistische stroming die onbe-

zwaard religieuze en culturele minderhe-

den beknelt. De omgang met de politieke 

visie van de SGP om geen vrouwen op 

haar politieke lijst toe te laten of de om-

gang met boerka’s en moskeeën zijn hier 

voorbeelden van. De verhouding tussen 

recht en religie lijkt de laatste decennia 

steeds verder te schuren, terwijl grond-

rechten alle religieuze groepen traditio-

neel de vrijheid boden volwaardig aan 

het democratische proces deel te nemen 

(Oldenhuis et al., 2007).

3.3 Migratie

Een derde oorzaak van de heterogene sa-

menleving en van politieke verschuivin-

gen vindt men in de toegenomen migratie. 

De intocht van andere identiteiten en cul-

turen zorgt voor veel onrust bij inwoners. 

Niet verwonderlijk, aangezien toenemen-

de heterogeniteit eigenlijk altijd tot soci-

ale onrust en spanningen in een gemeen-

schap leidt (Putnam, 2007). De mens 

lijkt zich als groepsdier het beste op zijn 

gemak te voelen in homogene groepen 

(Greer, 2012). Zo konden de migranten uit 

Turkije, Marokko en Suriname in de we-

deropbouwjaren en recent het groeiende 

aantal EU-arbeidsmigranten uit Polen, 

Roemenië en Bulgarije de inwoners van 

Nederland een onrustig gevoel geven. Ter-

wijl de politiek-bestuurlijke elite het had 
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en heeft over ‘goedkope arbeidskrachten’ 

– het waren vooral werkgeversorganisa-

ties en liberale politici die immigratie sti-

muleerden (Lucassen & Lucassen, 2011) 

− blijken er toch altijd weer mensen met 

eigen talen, gebruiken en religies binnen 

de grenzen te komen. Geregeld zijn het 

arbeidskrachten die hier slechts enkele 

tijd blijven, maar vaak blijft de migrant in 

Nederland wonen omdat hij er in de loop 

van de tijd een gezin en vriendenkring op-

bouwt en omdat de welvaart op dit stuk 

van de aarde hoger is.

Zowel de nieuwkomers als volgende 

generaties migranten hebben een discu-

tabele positie in ons land. Enerzijds zijn 

migranten door hun eigen gedrag overver-

tegenwoordigd in statistieken betreffende 

werkloosheid, criminaliteit en beroep 

op collectieve voorzieningen (Centraal 

Bureau voor de Statistiek, 2010b). An-

derzijds hebben zij een slechte economi-

sche positie, worden zij geconfronteerd 

met arbeidsmarktdiscriminatie en zijn er 

taalproblemen en cultuurverschillen die 

de omgang met de autochtone bevolking 

hinderen. Het valt niet te ontkennen dat 

deze combinatie de acceptatie van immi-

granten door de oorspronkelijke bevolking 

hindert. Maar zelfs als de (sociaalecono-

mische) problemen zouden zijn opgelost, 

is het aannemelijk dat de sociale onrust 

blijft. Elk mens lijkt simpelweg in sociale 

categorieën – wij versus zij – te denken, 

zo blijkt uit sociaal-psychologisch onder-

zoek (Reynolds & Turner, 2006). Dit geldt 

ook voor de autochtone en allochtone 

inwoners van Nederland. Het maakt het 

begrijpelijk en zelfs niet tegen te houden 

dat feiten over immigratie en integratie 

weinig weerklank vinden en het politiek-

maatschappelijke debat vooral op basis 

van vooroordelen, geruchten en persoon-

lijke ervaringen wordt gevoerd. Symbool-

politiek is in dit dossier aan de orde van 

de dag, waarmee de politiek impliciet er-

kent dat haar daadwerkelijke invloed via 

wet- en regelgeving gering is. Het zijn de 

inwoners van Nederland die de integratie 

zelf vormgeven in hun dagelijks leven en 

die manieren moeten verzinnen om sa-

men te leven.

Een verontrustende vraag is vervolgens 

of de sterkere globalisering, toenemende 

migratie en vrij verkeer van personen en 

diensten niet zullen blijven zorgen voor 

een continue sociale onrust en spannin-

gen in Nederland. Uit allerlei onderzoeken 

blijkt dat mensen met een lagere opleiding 

gemiddeld meer beïnvloed worden door 

vooroordelen en wij-zijdenken, gecor-

rigeerd voor onder andere hun politieke 

voorkeuren, inkomen of eigen groepsposi-

tie (Wagner & Zick, 2006). Blijkbaar vergt 

de toepassing van het ‘objectieve’ huma-

nistische denken veel mentale wilskracht 

en reguleringskunde van gedachten, ge-

voelens en gedrag (Baumeister et al., 2007). 

Ironisch genoeg zijn het die lageropgeleide 

groepen die het meest en structureel ge-

confronteerd worden met migratie en (de 

afwezigheid van) integratie in hun traditi-

onele volkswijken en werkomgeving. Juist 

het gedeelte van de bevolking dat, om de 

migratiemaatschappij te laten slagen, de 

meeste vaardigheden zou moeten bezitten 

om stereotypes en vooroordelen tegen te 

gaan, bezit ze het minst. Deze observatie 

verontrust enigszins, omdat vrijwel alle 

autonome en beleidsmatige ontwikkelin-

gen wijzen op een grotere internationale 

mobiliteit van arbeidskrachten.



514
DE HETEROGENE SAMENLEVING EN HAAR POLITIEKE GEVOLGEN 

RES PUBLICA • 2013 – 4

R
U

B
R

IE
K

EN
 •

 E
SS

AY

3.4 Educatie

Deze ontwikkeling sluit aan bij de toege-

nomen rol van het opleidingsniveau in het 

economisch en maatschappelijk leven, die 

tegelijkertijd een oorzaak is van politieke 

scheidingen. De positieve kant is dat de 

hoeveelheid educatie in de laatste decen-

nia sterk is gegroeid: een steeds groter deel 

van de bevolking heeft een hbo- of univer-

sitair diploma (Centraal Bureau voor de 

Statistiek, 2012). Dit is goed voor deze in-

dividuen en het versterkt de economische 

fundamenten en het verdienvermogen 

van Nederland. Maar aan de andere kant 

zorgt het voor een sterkere tweedeling in 

de maatschappij. De meerderheid van de 

bevolking blijft een opleiding tot en met 

het vmbo houden en ontvangt hiermee 

een duidelijk lagere beloning, gecombi-

neerd met meer baanonzekerheid (Raad 

voor Werk en Inkomen, 2004). Welvaart 

blijft zo oneerlijk verdeeld en er groeien 

langzaam twee verschillende (politieke) 

leefruimtes in de Nederlandse maatschap-

pij: één voor mensen met een hoger di-

ploma en één voor mensen zonder hoger 

diploma.

Deze scheiding wordt versterkt door-

dat de opleidingsgroepen op verschillende 

manieren geconfronteerd worden met de 

toenemende technologische innovatie en 

economische globalisering. Vooral de func-

tie-eisen die aan de middenklasse worden 

gesteld lijken te veranderen, grotendeels 

door de technologische vooruitgang (Ak-

comak, Kok & Rojas-Romagosa, 2013). 

Deze groep verliest in Nederland steeds 

meer werkgelegenheid door verdergaande 

digitalisering en ruimere mogelijkheden 

tot offshoring. Tegen de verwachtingen in 

blijft er wel een stabiele hoeveelheid werk 

voor laagopgeleiden, vooral door de on-

misbaarheid van ‘persoonlijke’ beroepen 

als schoonmakers, groepsleiders, horeca- 

en winkelpersoneel, taxichauffeurs, kap-

pers en dergelijke. Tegelijkertijd neemt de 

vraag naar hoogopgeleide arbeidskrach-

ten sterk toe, omdat deze groep met hoog-

complexe kapitaalgoederen kan werken 

en de productiviteit van bedrijfsprocessen 

fl ink verhoogt. De middenklasse zit daar-

mee in een constant gevecht: aanhaken 

bij de hogere klasse met een goede oplei-

ding, hoog salaris en relatieve werkzeker-

heid of terugvallen naar de groep met een 

lagere opleiding, een lager salaris en meer 

onzekerheid. De loonongelijkheid tussen 

laagopgeleid en hoogopgeleid neemt toe 

en vooral het midden van de arbeidsmarkt 

raakt in de problemen (Ter Weel, 2012).

Sommige wetenschappers stellen zelfs 

dat er door de groeiende opleidingskloof 

nu praktisch twee brede subculturen in 

Nederland zijn (Bovens & Wille, 2010). De 

ene subcultuur kijkt naar de publieke om-

roepzenders, leest de Trouw, Volkskrant of 

NRC, en is voorstander van een liberale 

economie en meer Europa; de andere sub-

cultuur kijkt naar RTL, SBS en Veronica, 

leest De Telegraaf en nu.nl, en is voor-

stander van een beschermde economie 

en meer nationale soevereiniteit. De op-

leidingskloof heeft economische en maat-

schappelijke gevolgen. Hierbij komt dat 

de lokale en nationale politici, het ambte-

lijk apparaat en de adviesorganen van het 

openbaar bestuur grotendeels uit hoogop-

geleide individuen bestaan en bij de eer-

ste subcultuur horen. Er is een serieuze 

‘opleidingskloof’ tussen het openbaar 

bestuur en het grote lageropgeleide deel 
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van de bevolking, waardoor de meerder-

heid van de Nederlanders zich niet verte-

genwoordigd voelt in wat democratische 

organen zouden moeten zijn. Dit is een 

latent democratisch probleem dat aan de 

fundamenten van de legitimiteit van ons 

parlementaire stelsel eet. De binding tus-

sen burgers en democratische instituties 

kan steeds verder wegvallen. Dit beeld 

komt al naar voren uit een gestaag afne-

mende opkomst bij de nationale, provin-

ciale, gemeentelijke en Europese verkie-

zingen sinds eind jaren 70, al is deze op 

nationaal niveau beperkt (Kiesraad, CBS).

4. Politiek speelveld van de 
heterogene samenleving

De combinatie van individualisering, ont-

kerkelijking, immigratie, en de opleidings-

kloof zorgen ervoor dat de binding tussen 

mensen in Nederland afbrokkelt. Ik be-

toog niet dat dit per defi nitie een zorge-

lijke ontwikkeling is; wel dat deze maat-

schappijprocessen het politieke speelveld 

sterk veranderden. Politieke partijen heb-

ben minder stabiele posities en het politie-

ke ambt is door de heterogeniteit moeilij-

ker geworden dan ooit tevoren. Dit vraagt 

aanpassing van de traditionele partijen en 

biedt tegelijk veel kansen voor nieuwe po-

litieke bewegingen. Wellicht is de eerste 

aanzet tot politiek gewin uit de nieuwe 

tijdgeest wel gedaan door D66, een huma-

nistische partij die in 1966 door het oude 

politieke bestel heen wilde breken, maar 

momenteel als ‘sociaal-liberalen’ vooral 

het toevluchtsoord is van hoogopgeleiden 

uit de Randstad. Net als later GroenLinks 

met Femke Halsema heeft de partij meege-

varen op de individualisering, de ontker-

kelijking en de opleidingskloof. Gecom-

bineerd met hun rationeel-humanistische 

verzet tegen negatieve berichten rondom 

immigratie, vissen beide partijen goed in 

deze vijver van hoogopgeleide ‘wereld-

burgers’. De VVD richt zich op het indivi-

du, op de vrijheid van het bedrijfsleven en 

probeert in haar boodschap hard te zijn 

tegen criminaliteit en misbruik van collec-

tieve voorzieningen om de conservatieve 

achterban aan te spreken. Hierdoor staan 

de liberalen, met recent veel succes, op 

een ander deel van het speelveld.

Aan de andere kant van de oplei-

dingskloof plaveide de afname van de 

verbondenheid de weg voor de LPF van 

Pim Fortuyn en enkele jaren later voor de 

opmars van Geert Wilders en zijn PVV. 

Beide partijen hadden zelfs (even) rege-

ringsdeelname in het regenteske Neder-

land. Hun opkomst en stabiele achterban 

zijn niet verwonderlijk, kijkende naar de 

grotere mobiliteit van mensen in de we-

reld en de EU, de continue digitale nabij-

heid van nieuws en het bredere contact 

met andere godsdiensten en culturen. 

De weggevallen oude ‘eenheid’ van de 

natiestaat, de nieuwe cultuuruitingen en 

normen en waarden van immigranten, en 

de angst voor het onbekende vormen hun 

vijver. Ook de SP vist met stevige stand-

punten in deze groeiende vijver kiezers, 

want een ander deel van de opkomst van 

deze ‘volkspartijen’ kan verklaard worden 

door de toenemende inkomensverschil-

len, de uiteengetrokken middenklasse, de 

sterke globaliseringtrend en de verregaan-

de technocratisering en apolitisering van 

de landelijke en lokale besluitvorming. De 
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komende jaren zullen de PVV en SP als 

‘extreme’ kanten van het politieke spec-

trum stevige blokken met een stabiele 

achterban blijven vormen.

De oude machtsblokken van de soci-

aaldemocratie (PvdA) en de christende-

mocratie (CDA) passen zich moeizamer 

aan aan de nieuwe heterogene samenle-

ving, waarin de traditionele politiek-ideo-

logische en godsdienstige overtuigingen 

niet meer vanzelfsprekend zijn. Hun fun-

damenten lijken langzaam te verzakken 

door de individualisering, de ontkerkelij-

king, de migratie en de opleidingskloof. 

De rationeel-humanistische partij PvdA 

heeft duidelijk te kampen met de naweeën 

van de individualisering en de problemen 

met immigratie en integratie, waardoor de 

hoogopgeleide politieke top en bestuur-

ders niet langer verzekerd zijn van een 

stabiele stemmenstroom uit de traditio-

nele volkswijken. Voor het CDA lijken de 

problemen zelfs nog pregnanter, omdat zij 

daarnaast in sterkere mate het gevecht te-

gen de ontkerkelijking voert. In 1994 leek 

de partij echt een val te maken, maar in 

2002 kwam het CDA terug toen Jan-Peter 

Balkenende profi teerde van alle onrust 

rondom immigratie, het verlies van tradi-

tionele waarden en de instabiele politieke 

situatie na de moord op Pim Fortuijn. Na 

het vertrek van Balkenende en de profi le-

ring van de PVV en SP rondom tradities 

en behoud, lijkt de partij nu terug bij af te 

zijn en is ze zelfs weer door de ondergrens 

van 29 zetels uit 1998 geschoten. Waar de 

gematigde ideologieën van de PvdA en 

CDA het moeilijk hebben, neemt het suc-

ces van nieuwe radicale profi lering door 

PVV en SP toe. Met de heterogene samen-

leving komt er steeds meer ruimte voor 

nieuwe politieke niches − zie de opkomst 

van de Partij voor de Dieren en de 50Plus 

partij − en boeten oude maatschappelijke 

visies aan kracht in.

5. De sterkere 
personendemocratie

De politieke partijen lijken in de eerste 

decennia van de eenentwintigste eeuw 

voor hun zetelwinst steeds afhankelij-

ker te worden van het (tijdelijke) medi-

acharisma van hun politiek leiders. De 

personendemocratie is werkelijkheid ge-

worden. Dit steekt vooral de traditionele 

volkspartijen PvdA, CDA en VVD, die 

geen vaste ideologische achterban meer 

hebben. De PvdA bleek in haar handen 

te mogen knijpen met de jonge honden 

Wouter Bos en Diederik Samsom. Enige 

tijd voor de verkiezingsdatum van 2010 

stond oud-burgemeester Cohen op basis 

van zijn media-imago en plotse intocht 

als leider bovenaan in de peilingen, tot 

de tv-debatten daadwerkelijk startten en 

zijn neergang begon. Voor het CDA bleek 

oud-premier Jan-Peter Balkenende door 

zijn persoonlijkheid langdurig een stabiele 

stemmentrekker in het onrustige begin 

van deze eeuw. Zijn oproep tot normen 

en waarden, hoewel onduidelijk was of dit 

het herstel van oude of vorming van nieu-

we normen en waarden betrof, was in de 

kern een roep om verbondenheid in de he-

terogene samenleving en sloeg aan bij veel 

kiezers. Ook de nieuwe samenleving lijkt 

op zoek naar een richtsnoer en de slimme 

politicus die dit uitwerkt kan electoraal 

oogsten. Aan de andere kant konden Jaap 
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de Hoop Scheffer en Maxime Verhagen het 

mediagevecht niet aan. Een hele periode 

werd Camiel Eurlings als verlosser van het 

CDA gezien, maar hij heeft nu een goede 

baan als topman van KLM. Tot op heden 

lijkt Sybrand van Haersma Buma het tij 

voor het CDA niet te kunnen keren.

Omdat het traditionele gedachtegoed 

op steeds minder stabiele steun kan re-

kenen, zijn PvdA en CDA zeer gevoelig 

voor de grillen van de personendemocra-

tie. Wellicht geldt dit in belangrijke mate 

ook voor de VVD, die na een moeilijke 

start van het millennium de weg omhoog 

vond met de charismatische Mark Rutte. 

Rutte markeerde een trendbreuk met de 

politieke stijl van Jan-Peter Balkenende en 

verkreeg hiermee veel steun. Een continue 

vraag in de personendemocratie is hoe-

lang politici een goed imago in de media 

kunnen vasthouden. Politieke partijen leg-

gen zich daarom steeds meer toe op per-

manente campagnes en snelle beïnvloe-

ding via sociale media. Door alle moderne 

informatietechnologie kan de reputatie 

van een politicus snel omslaan, zowel in 

positieve als in negatieve zin. Een politie-

ke carrière kan zo opgebloeid of gebroken 

zijn. Het vraagt van politici die succesvol 

willen worden veel media-stuurmanskun-

sten. Deze zijn essentieel geworden voor 

de steun van zwevende kiezers en de klei-

ner wordende partijachterban.

6. De politieke toekomst van 
de heterogene samenleving

Aan het begin van de eenentwintigste 

eeuw is de heterogene samenleving een 

feit. De vraag aan Nederlanders over het 

hebben van een gemeenschapsgevoel 

of een onderlinge verbondenheid wordt 

steeds vaker negatief beantwoord. En-

quêtes laten zien dat mensen het gevoel 

hebben dat het wel goed gaat met hun 

eigen situatie maar niet met de maat-

schappij. Het individu voelt dat “die an-

dere mensen in de samenleving het ver-

pesten”. Verontrustend is dat de analyse 

van de afgenomen binding uitwijst dat 

een ‘reparatie’ van de onderlinge verbon-

denheid niet voor de hand ligt. Vooral de 

individualisering en de ontkerkelijking 

lijken onomkeerbaar en groeiende. Aan 

het proces van individualisering valt wei-

nig te doen en wellicht zou dit ook niet 

moeten. Het zou aangemoedigd moeten 

worden dat mensen in Nederland hun 

leven zelf vormgeven, aangezien de po-

litieke partijen dit vrijheidsdoel eigenlijk 

allemaal nastreven. Ook aan de ontker-

kelijking valt weinig te doen; dit is waar-

schijnlijk een autonome ontwikkeling 

die komt door de hogere welvaart en 

de technologische vooruitgang. De poli-

tieke gevolgen van deze ontwikkelingen 

zijn groot: het politieke speelveld wordt 

opnieuw ingedeeld, nieuwe politieke 

niches komen vrij (een moslim- of jon-

gerenpartij?), en de personendemocratie 

groeit.

De heterogene samenleving vraagt veel 

van de Nederlandse politici. Grote uitda-

gingen liggen in het begeleiden van migra-

tie en integratie en in het verbreden van 

het onderwijs om het toekomstperspectief 

van de middenklasse te verbeteren. In de 

nieuwe tijd is het vooral de middenklasse 

die de economische klappen opvangt en 

haar leden moet dagelijks bewijzen te 
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willen aanhaken bij voorspoed door op-

leiding en educatie of af te zakken naar 

een andere economische en maatschap-

pelijke positie. Het materiële welvaarts-

verlies in de middenklasse is het grootst 

binnen de hele maatschappij. Anderzijds 

is het immateriële verlies het grootst in 

de laagopgeleide klasse, aangezien haar 

leden dagelijks de negatieve gevolgen van 

migratie en integratie aan den lijve onder-

vinden. Een tweede uitdaging is dat de 

Nederlandse samenleving op zoek moe-

ten naar een nieuw sociaal moreel kader 

dat elk individu past en dat gedeeld kan 

worden. Zo werd de oproep tot normen 

en waarden in het eerste decennium zeer 

gewaardeerd, hoe schamper er in de me-

dia soms over werd gesproken. Het maat-

schappelijk debat over een gedeeld soci-

aal en moreel kader lijkt toe te nemen; in 

de politiek, in de media, op straat. Er is 

een grote vraag naar een maatschappelijk 

draagvlak; ook de oproep van de regering 

aan sociale partners om een ´sociaal ak-

koord´ tussen werkgevers en werknemers 

over arbeidsmarkthervormingen te slui-

ten valt onder deze noemer. De gewenste 

uitkomst staat vast: het ‘enige’ wat men 

moet vinden is een gemeenschappelijk-

heid waarin de Nederlandse individuen 

collectief te vangen zijn en die geaccep-

teerd wordt. Het is een moeilijke opgave 

aan het begin van deze eeuw; zij heeft 

zelfs potentiële gevaren in zich, zoals een 

oproep tot nationalisme.

‘Gelukkig’ hebben de inwoners van 

Nederland anno 2013 de gezamenlijke 

vijand van de economische crisis: samen 

aan het werk om de overheidsfi nanciën 

op orde te brengen, de werkloosheid te 

bestrijden, de publieke voorzieningen 

houdbaar te maken, en de natuur en mi-

lieu te beschermen voor volgende gene-

raties. In hoofdlijnen is dit de oproep van 

het nieuwe kabinet-VVD-PvdA. Het is een 

typisch Nederlands voorbeeld van “een 

consensuskabinet dat niemand koos”, 

waarin de twee grootste rivalen samen 

regeren. Dit zou stemmers in een volgen-

de verkiezingsronde kunnen afschrikken. 

Maar het kabinet heeft de gezamenlijke 

vijand van een slechte economie en op-

lopende werkloosheid, en Rutte en Sam-

som zijn charismatisch tot de pers anders 

besluit. De samenwerking lijkt voor veel 

kiezers noodzakelijk en bindt de twee 

coalitiepartijen innig. Deze gedwongen 

binding door de economische situatie 

en electorale uitslag komt goed uit: een 

naakte oproep tot behoud en terugkeer 

van verbondenheid, waaruit geen duide-

lijk idee spreekt over wat individuen in 

de samenleving moet binden, heeft een 

gerede kans als moreel superieur en be-

tuttelend ervaren te worden. Een derge-

lijke oproep kan schadelijk zijn voor het 

imago van het politiek bestuur en de eco-

nomische crisis biedt zo een uitkomst, 

al bindt deze gemeenschappelijke vijand 

slechtst tijdelijk. Duidelijk is gelukkig dat 

mensen altijd en automatisch groepen 

vormen en daarom altijd op zoek zijn 

naar een gezamenlijkheid en verbonden-

heid. Mensen willen zich altijd met een 

groep identifi ceren. Het meest onbenul-

lige fenomeen in Nederland kan indivi-

duen plots binding verschaffen, zie re-

cent de (nationalistische) discussie over 

Zwarte Piet. Want de paradoxale vraag 

van de nieuwe heterogene samenleving 

is: willen mensen dat eigenlijk wel, zo 

verschillend zijn?
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SYMPOSIUM

Tien jaar na de 
bamahervorming: wat is de 
impact op de kwaliteit van 
het universitaire onderwijs?

Dirk Van Damme, Paul Nieuwenburg en Don Westerheijden

Inleiding
Jan Orbie (Universiteit Gent)

Sinds de invoering van de bachelor-mas-

terstructuur (bama) in Nederland (2002) 

en Vlaanderen (2004) is het universitaire 

onderwijslandschap drastisch veranderd. 

De bamahervorming ging gepaard met 

tal van institutionele hervormingen, zo-

als de ‘harde knip’ in Nederland, de ‘in-

kanteling’ van hogeschoolopleidingen 

in Vlaamse universiteiten, en curricula-

herzieningen op alle niveaus. Verder is de 

mobiliteit tussen universiteiten gemakke-

lijker geworden, één van de centrale doel-

stellingen van de Bologna-Verklaring. (Bij-

na) tien jaar na datum wil dit symposium 

de vraag scherp stellen wat de impact ge-

weest is van deze hervorming op het uni-

versitaire onderwijs in het algemeen en 

op de kwaliteit van het onderwijs in het 

bijzonder. Heeft de invoering van de ba-

mastructuur de studentenmobiliteit daad-

werkelijk vergroot of vallen de resultaten 

tegen? Leveren de universiteiten hierdoor 

nu beter opgeleide afgestudeerden af, en 

als dat zo is, is dat dan dankzij de bama 

of andere ontwikkelingen zoals de toege-

nomen aandacht voor kwaliteitszorg via 

accreditatie?

De bijdragen tot dit symposium eva-

lueren de bamahervorming van zeer 

positief tot uiterst kritisch. Waarover de 

auteurs het onderling eens zijn, is dat de 

Bologna-Verklaring (1990) een signifi can-

te maar ook complexe impact gehad heeft 

op het universitaire onderwijslandschap. 

Dirk Van Damme focust eerst op de tot-

standkoming van de Bologna-Verklaring, 

waarbij hij als bevoorrecht waarnemer 

betrokken was. De intrigerende vraag die 

hij in zijn bijdrage stelt is waarom de Eu-

ropese afspraken binnen het Bologna-pro-

ces geleid hebben tot ingrijpende hervor-

mingen in de EU-lidstaten, in afwezigheid 

van een dwingende juridische afspraak. 

Hij schetst het verhaal van een groot poli-

tiek experiment waarbij nationale politici 

vrijwillig Europese afspraken naleven. De 

verklaringen die Van Damme hiervoor 

geeft, komen nauw overeen met de dyna-

miek die neofunctionalistische theorieën 

van de Europese integratie beschrijven.1 

De Bologna-hervormingen vormen niet 

één grote politieke beslissing. Ze zijn het 

resultaat van een incrementeel proces (de 
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‘Bologna fl ow’) van kleine, cumulatieve 

stappen die aanvankelijk weinig relevant 

leken maar die leidden tot steeds meer 

verregaande integratie. Stakeholders die 

oorspronkelijk argwanend waren, werden 

mee in het bad getrokken, kregen de kans 

om hun visies te presenteren, en toonden 

zich gaandeweg steeds meer voorstander 

van een Europese onderwijsruimte. Voor 

sommige actoren, zoals de European Stu-

dents’ Union, waren de internationale 

bijeenkomsten zelfs een kans om meer 

te wegen op het beleid dan ooit moge-

lijk was geweest in de nationale context. 

Enkele onderwijsministers van kleinere 

EU-lidstaten namen het voortouw, maar 

na verloop van tijd werd ook de Europese 

Commissie betrokken, wat een verdere 

impuls gaf aan de Europese besluitvor-

ming. Eenmaal deze trein gestart was, 

bleek hij moeilijk nog te stoppen. Tege-

lijk was Bologna een gedroomd excuus 

voor nationale politici en voor universi-

taire overheden om hervormingen door 

te voeren die sowieso noodzakelijk wa-

ren om het ‘academisch protectionisme’ 

en de ‘blijf-van-mijn-erfmentaliteit’ tegen 

te gaan. Het experiment is niet mislukt, 

integendeel. Voor Van Damme staat het 

buiten kijf dat het Bologna-proces een 

unieke kans was om de curricula te her-

zien, de kwaliteitszorg aan te scherpen, 

en de relatie tussen de universitaire op-

leidingen enerzijds en de academische 

hogeschoolopleidingen (in Vlaanderen) 

en het hoger beroepsonderwijs (hbo, in 

Nederland) anderzijds te herbekijken. 

Samen met de toegenomen transparantie 

hebben deze hervormingen geleid tot een 

grotere kwaliteit van het Europese hoger 

onderwijs.

De inschatting van Paul Nieuwenburg 

daarentegen is eerder negatief. Hoewel de 

bamahervorming als dusdanig misschien 

weinig invloed gehad heeft, zijn er een 

aantal gelijklopende en gerelateerde pro-

cessen die de kwaliteit van het onderwijs 

doen dalen. De auteur schiet met scherp 

op de ‘veelgeroemde internationalisering’ 

en dan vooral de opgang van het Engels 

als onderwijstaal aan de universiteit. Col-

leges in het Engels maken het niet alleen 

moeilijker voor de studenten, maar ook 

voor docenten is het een hele uitdaging 

om hun verhaal goed te brengen. Ook in 

Vlaanderen zijn onlangs trouwens vragen 

gerezen over de Engelse taalbeheersing 

van professoren. De Vlaamse wetgever 

besliste dat professoren die in het Engels 

lesgeven vanaf het academiejaar 2013-14 

ook het niveau C1 moeten halen. Intussen 

bleek dat 10 à 20 procent van de collega’s 

die de taaltest afl egden niet geslaagd wa-

ren, wat verhitte discussies over de rol en 

de kwaliteit van het Engels in het univer-

sitaire onderwijs met zich mee bracht. De 

gevoeligheid van dit thema bleek al uit 

vroegere symposia van Res Publica (zie 

2010/2 en 2008/2).

Verder hekelt de auteur de constructie 

van de eenjarige masteropleidingen. Deze 

kunnen onmogelijk een voldoende kwa-

liteit garanderen. Nieuwenburg stelt dat 

eenjarige masteropleidingen soms zelfs 

een lager niveau halen dan het derde jaar 

van de bacheloropleiding, iets wat blijkt 

uit de kwaliteit van de masterscripties. 

Ook in de Vlaamse context blijven de op-

leidingen politicologie overigens beperkt 

tot één jaar, hoewel er al lange tijd plan-

nen op stapel staan om tweejarige masters 

politieke wetenschappen te organiseren. 
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Tegelijk rijst de vraag naar de noodzaak 

van onderzoeksmasters. Een ander kri-

tiek punt, volgens Nieuwenburg, betreft 

de mobiliteit van de studenten. Hoewel 

het tij wat lijkt te keren, bestaat de hoofd-

moot van de masterstudenten nog altijd 

uit de ‘inheemse’ studentenpopulatie. 

Ook de mobiliteit naar een andere stad of 

naar het buitenland blijft eerder beperkt. 

Op dit punt komt Don Westerheijden tot 

een meer positief oordeel. De cijfers die 

hij aandraagt suggereren dat de mobiliteit 

weliswaar beperkt is, maar toch toeneemt. 

Dankzij de ‘harde knip’ maken studenten 

een meer bewuste keuze over wat ze gaan 

doen met hun bachelordiploma. Of dit 

onmiskenbaar geleid heeft tot een betere 

kwaliteit van het universitaire onderwijs 

valt moeilijk te zeggen, maar Westerheij-

den verzet zich in ieder geval tegen het 

discours van sommige critici dat vroeger 

alles beter was.

Noot

1. Voor neofunctionalisme, zie: Niemann, 

A. (2006). Explaining Decisions in the Euro-

pean Union. Cambridge: Cambridge Univer-

sity Press.

Het Bologna-proces: 
een politiek experiment 

in internationaal 
onderwijsbeleid

Dirk Van Damme (OESO en Universiteit Gent)

25 mei 1998. Ik was adjunct-kabinetschef 

voor hoger onderwijs bij Vlaams onder-

wijsminister Luc Van den Bossche en zo-

als vaak nog ’s avonds laat aan het werk 

op kantoor. De minister belde me en riep 

me naar zijn bureau. Hij schoof me een 

fax onder de neus, die net uit de machine 

gerold was, met een wat pompeus ogen-

de tekst met vier handtekeningen onder. 

Eén ervan sprong onmiddellijk in het 

oog: die van Claude Allègre, de bekende 

Franse wetenschapper die een klein jaar 

eerder minister van onderwijs en onder-

zoek was geworden in de socialistische 

regering van Lionel Jospin. Claude Al-

lègre genoot toen een groot gezag onder 

zijn Europese collega’s (veel later door 

hemzelf vakkundig ondermijnd door zijn 

negationistische standpunten over kli-

maatverandering). Hij had zijn collega’s 

van Groot-Brittannië (Tessa Blackstone), 

Duitsland (Jürgen Ruettgers) en Italië 

(Luigi Berlinguer) uitgenodigd voor de 

800ste verjaardag van de Sorbonne en 

hen zover gekregen een tekst te onder-

schrijven die, wellicht zonder dat ze het 

zouden beseffen, in ongeveer tien jaar 

tijd het uitzicht van het Europese hoger 

onderwijs drastisch zou wijzigen. Het ka-

binet van Allègre had de tekst naar alle 

Europese collega’s gestuurd met de vraag 

of ze per kerende konden laten weten of 

ze die ook konden onderschrijven. Er was 

niet veel discussie tussen de minister en 

mezelf nodig om te beseffen dat we dit 

document als klein land dat altijd een 

Europese agenda in onderwijs had on-

dersteund, snel moesten ondertekenen. 

De fax werd geretourneerd, met de hand-

tekening van de Vlaamse minister. Ik 

besefte niet dat dit voorval de komende 

tien jaar van mijn professioneel leven zou 

bepalen. Omdat een aantal Europese lan-
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den het leiderschap niet bij de vier grote 

landen wilden laten, volgde ongeveer 

een jaar later een nieuwe bijeenkomst in 

Bologna, waarbij het Bologna-proces for-

meel boven de doopvont werd gehouden. 

Maar historisch is het correcter de start 

bij de Sorbonne-verklaring te leggen.

Het Bologna-proces is in mijn ogen 

een uiterst succesvol politiek experiment 

gebleken, maar eerder in weerwil van 

dan dankzij de kwaliteiten van zijn poli-

tiek design. Of misschien toch juist wel? 

Het proces werd, zeker in de eerste jaren, 

op een amateuristische wijze gepland en 

gestuurd, zonder professioneel secreta-

riaat, erg decentraal, met een inclusieve 

benadering waarbij alle stakeholders zich 

moesten betrokken voelen, en gebaseerd 

op veel goede wil en inzet van talloze 

betrokkenen. Het proces speelde zich af 

buiten en naast de formele structuren en 

politieke processen van de parlementaire 

democratieën, waardoor het vaak een 

verwijt van ‘democratisch defi cit’ over 

zich heen kreeg. De fundamentele opties 

werden nooit echt in de nationale par-

lementen besproken, laat staan formeel 

bekrachtigd. Het enige formele kader dat 

het Bologna-proces met enige legitimiteit 

zou kunnen dragen hebben, de Europese 

Commissie, werd bewust buitenspel gela-

ten, althans in de eerste fase (pas vanaf 

ongeveer 2004 zou de Commissie een dui-

delijker rol krijgen). Nochtans leverde het 

Bologna-proces een vrij dwingend politiek 

kader, waarachter nationale ministers zich 

konden verschuilen als ze het politiek in 

eigen land moesten verdedigen, als ware 

het een dwingende Europese verorde-

ning. Velen hebben aangetoond dat het 

Bologna-proces geen voldoende juridische 

grond had, en zij hebben gelijk, maar dat 

argument heeft nooit veel belang gehad en 

heeft het naar mijn gevoel nog steeds niet. 

De interessante vraag is immers waarom 

een dergelijk proces zo succesvol kon zijn 

zonder afdoende juridische of formele po-

litieke dekking.

Een eerste verklaring moet mijns in-

ziens gezocht worden in de dwingende 

noodzaak van zijn doelstellingen, gecon-

trasteerd met het manifeste onvermogen 

van de formele politieke structuren en 

processen om die doelstellingen te reali-

seren. Onderwijs was door de nationale 

lidstaten bewust buiten de Europese in-

tegratie gehouden, zeer ten onrechte ove-

rigens. De Europese Commissie had (en 

heeft) op basis van de Europese verdra-

gen nauwelijks bevoegdheden op het vlak 

van onderwijs en kon slechts via een erg 

brede interpretatie van mobiliteit enige 

doelstellingen aan de lidstaten opleggen. 

Slechts veel later zouden de ‘open method 

of co-ordination’ en de Lissabon-strategie 

aan de Commissie een kader bieden om 

dwingende convergentiemaatregelen aan 

de lidstaten op te leggen op terreinen 

waar de verdragen haar slechts geringe 

bevoegdheid gaven.

Nochtans was de sociale en economi-

sche omgeving waarin onderwijs functio-

neerde, drastisch aan het veranderen. De 

eengemaakte arbeidsmarkt (1992) en de 

vrije mobiliteit in Europa botsten tegen 

het gebrek aan wederzijdse erkenning en 

zelfs het totaal gebrek aan ‘leesbaarheid’ 

(‘readibility’) van nationale kwalifi caties. 

Dit creëerde een structureel spannings-

veld dat eind van de jaren negentig on-

oplosbaar leek. Dat was niet zozeer een 

probleem voor bureaucraten; het was een 
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structureel probleem geworden in het 

maatschappelijk functioneren van on-

derwijs en vooral voor de jonge mensen 

die met dit falen van het systeem werden 

geconfronteerd. Ik heb het steeds totaal 

onbegrijpelijk en moreel onaanvaardbaar 

gevonden hoe blind universiteiten waren 

(en eigenlijk nog steeds zijn) voor de ge-

volgen van de Europese arbeidsmarkt: 

Vlaamse universiteiten leveren diploma’s 

aan jonge mensen af waarvan ze vaak 

niet weten of ze 50km verder, in een an-

der land, nog enige juridische geldigheid 

of reële waarde hebben. Afgestudeerden 

die dramatische brieven schreven aan 

onderwijsministers over diploma’s die in 

een ander Europees (!) land via de gebrui-

kelijke, trage en onnodig bureaucratische 

procedures niet erkend geraakten, waren 

een kleine minderheid, maar fungeerden 

wel als alarmbel voor een veel ernstiger 

onderliggend probleem. De Lisbon Con-

vention (1997) – de belangrijke interna-

tionale conventie over de erkenning van 

kwalifi caties die een jaar voor de Sorbon-

ne-verklaring in de context van de UNES-

CO was goedgekeurd – en de processen 

en structuren die erdoor werden opgezet, 

vormden een stap vooruit, maar dit stelsel 

was niet krachtig genoeg om het wijdver-

spreide protectionisme en de waanbeel-

den over de superioriteit van de eigen na-

tionale of institutionele curricula onderuit 

te halen. Nobele kernwaarden van de Eu-

ropese universitaire traditie zoals acade-

mische vrijheid en instellingsautonomie 

waren verworden tot academisch protec-

tionisme en een ‘blijf-van-mijn-erf’-men-

taliteit. De nationale beleidskaders waren 

te eng geworden om de reële uitdagingen 

aan te pakken.

De politieke methode die werd aange-

nomen was de tweede belangrijke reden 

voor het succes van het Bologna-proces. 

Misschien omdat ze de dwingende nood-

zaak ergens wel beseften, hebben de on-

dertekenende ministers de Sorbonne- en 

Bologna-verklaringen nooit als een zo-

veelste betekenisloze internationale tekst 

beschouwd. Het heeft me van in het begin 

verbaasd hoe ernstig de meeste landen de 

politieke ambities namen, vooral de klei-

nere Europese landen. Eigenaardig genoeg 

namen de vier landen van de Sorbonne-

verklaring nooit echt het voortouw, maar 

verschoof het zwaartepunt vrij snel naar 

de kleinere landen, waaronder zeker ook 

Vlaanderen en Nederland. Het waren de 

kleinere Europese landen die al vrij vroeg 

de nodige nationale implementatiestap-

pen zetten en het proces onomkeerbaar 

maakten.

Een ander cruciaal kenmerk van de 

gehanteerde politieke methode is de cru-

ciale rol van de stakeholders. Een van 

de verstandigste beslissingen – hoewel 

ik betwijfel of het ooit ergens echt werd 

‘besloten’ – is om een breed netwerk van 

betrokken stakeholders te construeren 

dat een dragende en sturende rol zou 

spelen. De instellingen en rectorencon-

ferenties, verenigd in de EUA (voor de 

universiteiten) en EURASHE (voor de 

hogescholen), waren soms defensief en 

argwanend, maar namen toch een struc-

tureel positieve houding aan. De studen-

tenorganisaties – verenigd in ESIB, later 

omgevormd tot de European Students’ 

Union (ESU) – zagen een kans om op in-

ternationaal vlak een beslissende rol te 

spelen, die ze vaak op nationaal niveau 

niet hadden. De kwaliteitszorgorganisa-



526
TIEN JAAR NA DE BAMAHERVORMING 

RES PUBLICA • 2013 – 4

R
U

B
R

IE
K

EN
R

U
B

R
IE

K
EN

 •
 S

Y
M

PO
SI

U
M

ties – internationaal verenigd in ENQA 

– werden van in het begin bij het pro-

ces betrokken, wat het een noodzakelijke 

inhoudelijke dimensie en bekommernis 

om kwaliteit bezorgde. Samen vormden 

deze organisaties de zogenaamde ’E4‘ en 

zij werden al gauw erkend als belangrij-

ke steunpilaren van het proces door wie 

de ministers zich in hun besluitvorming 

graag lieten leiden. Onder meer via deze 

organisaties, en de talloze vergaderingen 

die grote groepen experten en betrokken 

actoren mobiliseerden, vertakte het pro-

ces zich tot diep in de vezels van het Eu-

ropese hoger onderwijs. Daardoor kreeg 

het ‘proces’ ook vele kenmerken van een 

‘sociale beweging’, inclusief het zen-

dingsstreven en enthousiasme dat sociale 

bewegingen karakteriseert.

Een derde kenmerk van de politieke 

methode – en eveneens een beslissende 

factor in het succes van het Bologna-

proces – is gesitueerd in de aard van het 

besluitvormingsproces zelf. De besluit-

vorming gebeurde in vaak kleine, maar 

cumulatieve stappen. Die stappen waren 

klein genoeg om gedeeld en gesteund te 

worden door alle actoren, maar tegelijk 

belangrijk en inhoudelijk betekenisvol 

genoeg om er een onomkeerbaar geheel 

van te maken. Ook de eerder sceptische 

partners en ministers zagen zich gecon-

fronteerd met een trein die niet meer 

kon gestopt worden en waarop ze maar 

beter konden opstappen, op straffe van 

eenzaam achter te blijven. Tijd werd een 

cruciale factor; dat is trouwens ook de re-

den waarom we van een ‘proces’ en niet 

zozeer van een ‘verklaring’ spreken als 

het over Bologna gaat. Bologna ging van 

in het begin over een tijdsspanne van tien 

jaar, lang genoeg om iedereen gerust te 

stellen, kort genoeg om er de vaart in te 

houden.

Het besluitvormingsproces was cumu-

latief van aard: elke volgende stap bouw-

de voort op de vorige. In het begin werden 

de grote doelstellingen afgesproken, die 

als het ware de grondvesten en de algeme-

ne richting van het proces defi nieerden. 

Maar gedurende de eerste jaren waren de 

beslissingen zelf niet echt zwaarwegend, 

eerder aanmoedigend en ondersteunend. 

Het was pas vanaf 2004-2005 dat echt cru-

ciale beslissingen werden genomen, maar 

zij volgden als het ware uit het eerder op-

gebouwde raamwerk. Vaak werd gezegd 

dat het proces zelf belangrijker was dan 

de eigenlijke inhoud van de beslissingen, 

en daar zit enige waarheid in. Door de 

vele kleine beslissingen werd voortdurend 

het Europese huis van het hoger onder-

wijs opgebouwd. Bologna werd niet gere-

aliseerd door één grote beslissing, maar 

door een incrementeel proces dat richting 

en overtuigingskracht had. Eigenlijk was 

het een ‘fl ow’ zoals gedefi nieerd door Mi-

hály Csíkszentmihályi. Mochten we het 

kunnen herdefi niëren, dan zouden we be-

ter kunnen spreken van de ‘Bologna fl ow’.

Vandaag besef ik dat het Bologna-pro-

ces een groot politiek experiment was. Het 

was een politiek besluitvormingsproces, 

zonder sterke juridische ‘backing’ of par-

lementaire dekking, maar wel met grote 

kracht en impact. Het deelt kenmerken 

met wat we ‘soft law’ zijn gaan noemen. 

In mijn ogen zullen dergelijke politieke 

processen van internationale convergentie 

de dominante vorm van besluitvorming 

worden op vele cruciale domeinen die 

ons in de globaliserende eenentwintigste 
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eeuw zullen bezighouden. Internationale 

organisaties zijn er niet de eigenlijke ac-

toren van, maar geven er een ‘huis’ en 

legitimiteit aan. ‘Global governance’ komt 

er niet door expliciet en bewust politiek 

design maar door incrementele conver-

gentie via processen die veel gemeen zul-

len hebben met wat het Bologna-proces 

geweest is.

Rest de vraag naar de impact van het 

Bologna-proces, met name op de kwaliteit 

van het onderwijs. De impact van Bolog-

na was en is erg groot; niet alleen op de 

structuren van de nationale systemen. Ik 

ben het dus eens met commentatoren zo-

als Sir Peter Scott die het Bologna-proces 

een katalysator van onderwijshervorming 

en -innovatie noemen. In vele landen – in 

Vlaanderen meer dan in Nederland overi-

gens – was de overgang naar de nieuwe 

kwalifi catiestructuur van bama een unie-

ke gelegenheid om de curricula grondig 

te herzien. Structuurwijzigingen, zoals de 

recente ‘inkanteling’ van de academische 

hogeschoolopleidingen in de universitei-

ten in Vlaanderen, hadden en hebben een 

enorme impact op de inhoud en kwaliteit 

van het onderwijs en dit grotendeels ten 

goede. Door Bologna kwam er een ver-

sterking van kwaliteitszorgarrangementen 

in de deelnemende landen. Ondanks alle 

ergernis over administratieve overlast, 

kostprijs en bureaucratisering zorgde de 

kwaliteitszorg ervoor dat de ondergrens 

inzake onderwijskwaliteit werd opgetrok-

ken. Externe dwang zorgde voor ingrepen 

door kwaliteitszorginstanties, maar ook 

voor auto-censuur in de instellingen, die 

in een regime van academische zelfregule-

ring niet mogelijk waren gebleken. Mobi-

liteit en credit-transfer genereerden meer 

transparantie in de verschillen en gelijke-

nissen in het Europese hoger onderwijs.

Convergentie, transparantie en ‘rea-

dibility’ vormen mijns inziens de juiste 

concepten om de betekenis en impact van 

Bologna te vatten. Sommigen menen dat 

de impact van Bologna gering is, omdat 

de Europese hogeronderwijsruimte nog 

steeds erg verschillende realiteiten huis-

vest. Die verschillen werden en worden 

ook beter zichtbaar. Maar Bologna is ge-

lukkig nooit een proces van nivellering 

geweest en het zou een zware vergissing 

zijn te denken dat dit ooit de bedoeling 

was. Bologna heeft naar mijn gevoel een 

proces van differentiatie en diversifi ëring 

in gang gezet. Meer transparantie zorgt 

immers voor een grotere neiging tot dis-

tinctie en tot op zekere hoogte ook voor 

meer competitie, en dit distinctiestreven 

zorgt zelf ook voor meer kwaliteit. Au-

tomatische erkenning van diploma’s en 

transfer van credits was nooit de bedoe-

ling. Wel zijn instellingen en opleidingen 

met elkaar in gesprek gekomen, ook door 

fl ankerende programma’s zoals het Eu-

ropese Tuning-project dat een erg inhou-

delijke en disciplinespecifi eke focus aan 

het Bologna-proces toevoegde. Zelfs erg 

idiosyncratische opleidingen ontdekten 

de gelijkenissen maar ook de onderlinge 

verschillen.

Hogeronderwijsbeleid in Europa is 

door Bologna defi nitief van aard en inhoud 

veranderd. Bologna was geen complot van 

het Europese bedrijfsleven, was geen sa-

menzwering van de Europese Commissie 

tegen de lidstaten, was geen kuiperij van 

tegenstanders van academische excel-

lentie. Het was een politiek experiment, 

met eigen kenmerken en processen, dat 
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een enorme impact en betekenis had. Het 

succes van Bologna kan een les zijn voor 

andere beleidsdomeinen die eveneens wil-

len ontsnappen aan het keurslijf van nati-

onale structuren en wetgeving.

Bibliografi e

Csíkzentmihályi, M. (????).???

Internationalisering of 
kwaliteit?

Paul Nieuwenburg (Universiteit Leiden)

Laat ik maar beginnen met een paar cli-

chés. De ervaringen met de zogeheten ba-

mastructuur zullen per opleiding verschil-

len. Zelf ben ik als docent en bestuurder 

betrokken geweest bij de invoering, her-

vorming en uitvoering van de structuur 

in diverse departementen en faculteiten, 

van bestuurskunde via rechtsgeleerdheid 

tot politieke wetenschap. Al deze omge-

vingen, die eigenlijk helemaal niet zo 

verschillend zijn, laten over het algemeen 

eenzelfde beeld zien. Dit maakt deze er-

varingen natuurlijk niet minder persoon-

lijk, maar misschien iets gezaghebbender.

Eén ding is zeker: ik kan niet conclu-

deren dat de invoering van deze structuur 

per se geleid heeft tot een verhoging of 

verlaging van het niveau van onderwijs. 

Grosso modo denk ik dat de invoering van 

de bamastructuur als zodanig weinig in-

vloed op de kwaliteit van het onderwijs. 

Er zijn (veelal tweejarige) masterpro-

gramma’s met een hoog niveau, en er zijn 

(veelal eenjarige) masterprogramma’s 

die gewoonweg geen hoog niveau kun-

nen hebben. Er zijn misschien parallelle 

en misschien collaterale ontwikkelingen 

die meer invloed hebben gehad op het 

(jawel) dalende niveau van de onderwijs-

kwaliteit. Wel kan ik proberen een aantal 

factoren te isoleren die van invloed zijn 

op dit niveau.

Het duidelijkst zijn deze ontwikkelin-

gen waar te nemen bij het mastergedeelte. 

In veel opleidingen werd de oude tweefa-

sestructuur simpelweg in tweeën geknipt 

en ontstonden in plaats van 1+3-con-

structies 3+1-constructies. Lange tijd 

zijn de inspanningen om de instroom van 

masterstudenten te vergroten of in ieder 

geval op een constant peil te handhaven 

gericht geweest op het continueren van de 

instroom uit de eigen bachelors in de zo-

geheten doorstroommaster. Er druppelden 

weliswaar wat studenten van buitenaf 

naar binnen, maar de hoofdmoot bestond 

uit de inheemse studentenpopulatie. Dit 

had een aantal logische gevolgen. Bij de 

meerderheid van de studenten kon iets als 

een gemeenschappelijke basis aan kennis 

en vaardigheden worden verondersteld. 

Dit betekende dat, om het onderwijsni-

veau te handhaven, studenten van bui-

tenaf werden onderworpen aan ‘schakel-

programma’s, ‘premastercursussen’ of 

‘conversion courses’. Ik kan me levendig 

de eindeloze en blaartrekkende bestuurs-

vergaderingen en departementscommis-

sievergaderingen herinneren over (de fi -

nanciering van) deze bijspijkertrajecten. 

Docenten waren over het algemeen niet 

gelukkig met het doceren van dergelijke 

schakelcursussen. Studenten evenmin.

Anderzijds leverde deze prille constel-

latie absurde situaties op, waarbij door 
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een Nederlandse docent omwille van 

soms één buitenlandse student aan groe-

pen van twintig in gebrekkig Engels werd 

gedoceerd. Aanvankelijk kwam de veel-

geroemde internationalisering maar lang-

zaam op gang. Ik ben er niet zeker van of 

zij al in volle gang is. Als ik in die peri-

ode als opleidingsdirecteur met studenten 

sprak, dan bleek dat zij er vaak weinig 

voor voelden om na drie (of meer) jaar 

bacheloropleiding de vertrouwde nestgeur 

op te geven voor een masteravontuur in 

het buitenland of zelfs maar in een andere 

Nederlandse studentenstad. Velen voel-

den zelfs weinig voor een andere oplei-

ding binnen dezelfde universiteit. Vervol-

gens ontstonden er hier en daar discussies 

onder onderwijsbestuurders over de vraag 

of bachelorstudenten niet verplicht moes-

ten worden een deel van hun opleiding 

(een trimester, semester of een heel jaar?) 

aan een buitenlandse universiteit door 

te brengen. Dergelijke discussies werd 

door sommigen geduid als de impliciete 

onderkenning van het mislukken van de 

internationaliseringsambitie. Was de ba-

mastructuur niet bedacht om studenten 

na hun bacheloropleiding naar het buiten-

land te lokken?

Het tij lijkt wat te keren. Meer en meer 

studenten van andere opleidingen, van 

andere universiteiten in binnen- en bui-

tenland lijken onze masterprogramma’s 

te kiezen, terwijl de cijfers uitwijzen dat 

tegelijkertijd meer en meer van onze ba-

chelorstudenten hun academische heil 

elders zoeken. Dit zouden voorstanders 

van de bamastructuur natuurlijk moeten 

toejuichen. Er zitten echter nog wat haken 

en ogen aan deze ontwikkeling. ‘Internati-

onalisering’ is een doel op zich geworden 

voor beleidsmakers, maar de vraag blijft 

of ze de kwaliteit van het academisch on-

derwijs in alle opzichten ten goede komt.

De beheersing van het Engels bij zowel 

studenten als docenten is op zijn zachtst 

gezegd erg wisselend. Het blijkt dat ook 

studenten die van buitenaf toegelaten zijn 

tot een masterprogramma en de vereiste 

Toefl -score kunnen overleggen soms be-

labberd Engels spreken en schrijven. Het 

lezen van papers van ‘non-native spea-

kers’ kan nog steeds een bijzonder avon-

tuurlijke, maar vooral tijdrovende aange-

legenheid zijn. Ook voor docenten is het 

Engels (toch een taal waarvan de beheer-

sing door ons Nederlanders stelselma-

tig overschat wordt) bij tijd en wijle een 

probleem. Het geven van onderwijs in een 

vreemde taal als het Engels levert in de 

praktijk problemen op. Lapwerk met cur-

sussen in academische talencentra leve-

ren lang niet altijd het gewenste resultaat 

op. Het presenteren van eigen onderzoek 

aan collegae is echt een andere tak van 

sport dan een divers samengestelde groep 

studenten die het (Engelse) vakjargon nog 

niet beheersen in te wijden in dat jargon.

De internationalisering heeft echter niet 

alleen effecten op de samenstelling van 

de studentenpopulatie. Aangezien mas-

terprogramma’s doorgaans in het Engels 

worden gedoceerd, is het aantrekkelijker 

om buitenlandse collegae aan te trekken. 

Deze zijn lang niet altijd ‘native speakers 

of English’, maar dat is wel vaak de enige 

taal waarin zij met collega’s en studenten 

moeten communiceren. Weliswaar krijgen 

zij de contractuele verplichting opgelegd 

binnen een aantal jaren het Nederlands zo 

te beheersen dat zij in de Nederlandstalige 

bachelor kunnen worden ingezet. Daar-
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toe wordt zelfs een aantal talencursussen 

vergoed door het instituut. Maar er zitten 

weinig tot geen consequenties aan deze 

eis: het contract van een buitenlandse 

collega zal niet worden opgezegd omdat 

hij of zij de Nederlandse taal niet machtig 

is. Zoals een inmiddels (naar Engeland) 

vertrokken ex-collega het puntig formu-

leerde: “it is not rational to learn Dutch”. 

Zelfs niet als je aan een Nederlandse uni-

versiteit werkt. Is dat juist het punt van 

internationalisering?

Meer en meer ben ik de internatio-

nalisering gaan zien als een doelstelling 

die lang niet altijd verenigbaar is met de 

kwaliteit van het onderwijs. Tenzij er een 

hoge mate van specialisatie mogelijk is 

binnen een masterprogramma, is een een-

jarige masteropleiding eigenlijk te kort om 

een acceptabel niveau te halen. Luttele 60 

ECTS is erg weinig om van een student 

Frans een politiek fi losoof te maken. Dit 

is vooral te merken in het niveau van de 

masterscripties (sorry, ik moet natuurlijk 

zeggen master theses). In ieder geval bin-

nen mijn eigen vakgebied is het niveau 

daarvan gekelderd. Studenten moeten het 

regime van een scriptieseminar (uiteraard, 

een thesis seminar) ondergaan om niet al 

te zeer op de rendementen te drukken. 

Een door strakke regimentatie afgedwon-

gen rendementsstijging heeft geresulteerd 

in wat ik niet anders kan interpreteren 

dan als een niet minder indrukwekkende 

kwaliteitsdaling.

Maar waar we echt aan zullen moeten 

wennen is het idee dat het onderwijsni-

veau in wat nog steeds onze ‘doorstroom-

master’ is wel eens onder dat van het 

derde bachelorjaar zou kunnen komen te 

liggen. Dit is wel een effect van de bama-

structuur. Sommige buitenlandse collegae 

die aan Amerikaanse en Engelse univer-

siteiten gedoceerd hebben verzekeren me 

dat dit ‘heel normaal’ is. Dit is misschien 

de werkelijke verandering: voor wie nog 

steeds denkt in termen van de cumulatie-

ve opbouw van het oude doctoraal is dit 

een bittere pil. Hoe is het in vredesnaam 

mogelijk dat het vierde jaar op een lager 

pitje kan staan dan het derde jaar? Als we 

het onderwijsniveau willen handhaven of 

verhogen, zullen we dus moeten investe-

ren in de bacheloropleidingen. Dat mogen 

dan de Nederlanders doen.

Bama: wat betekent de 
knip?

Don Westerheijden (Universiteit Twente)

De eerste en grootste verandering ten ge-

volge van het Bologna-proces was de in-

voering van de bachelor-masterstructuur 

(bama) in het hoger onderwijs. Bologna 

heeft als strategische doelen mobiliteit 

binnen Europa te vergemakkelijken voor 

studenten en afgestudeerden, en om Eu-

ropees hoger onderwijs aantrekkelijker te 

maken op de wereldmarkt, met als ultiem 

doel de Europese economieën slagvaardig 

te maken in de globaliseringsrace. Eén ge-

zamenlijke onderwijsstructuur met bama 

als kern in alle, nu 47, landen van de 

EHEA (European Higher Education Area) 

zou daarvoor de voorwaarden moeten 

scheppen.

Bama is de zoveelste herstructurering 

van ons hoger onderwijs. In de jaren 

1980 mislukte de tweefasestructuur, om-

dat de tweede fase van het 4+2 (of + 
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meer)-model werd wegbezuinigd—alleen 

promotieassistenten in opleiding (AiO’s) 

hielden we daarvan over en een paar ont-

werpersopleidingen. De vierjarige eerste 

fase (vijfjarig in natuur en techniek, nog 

langer in medicijnen) werd gedefi nieerd 

als handhaving van het oude drs.-niveau 

en werd na 2002 opgesplitst in 3+1 (3+2 

in natuur en techniek, enz.). Drie jaar ba-

chelor zit in de Europese mainstream; 1 

jaar master vereiste in het Bologna-proces 

strijd om een passende defi nitie, want er 

zijn weinig landen met zo’n korte tweede 

cyclus, zeker in combinatie met een drie-

jarige eerste cyclus. Ter vergelijking: 4+2, 

zo ongeveer onze pre-1980 situatie, is bij-

voorbeeld de Russische interpretatie van 

Bologna, al is 3+2 het in Europa meest 

voorkomende (maar in tegenstelling tot 

wat soms beweerd wordt niet verplichte) 

model. Voor de Nederlandse hogescholen 

(hbo) veranderde overigens weinig: die 

hadden al een vierjarige bachelor.

Aan het eerste, propedeusejaar, ver-

anderde onder bama eveneens weinig: 

de selecterende en verwijzende functie 

daarvan bleef gehandhaafd, omdat ‘selec-

tie aan de poort’ tot voor kort taboe was 

(uitzonderlijke numerus fi xus daargela-

ten). Aan dat taboe wordt vooral sinds de 

prestatieafspraken van 2012 gemorreld. 

We zijn nu tot ‘matching’ gevorderd.

Voor universiteiten komt de vraag op: 

is bama een herintroductie van een admi-

nistratieve knip als het oude kandidaats-

examen, of betekent het meer? De ‘harde 

knip’ die in Nederland sinds enkele jaren 

geldt (studenten mogen pas aan hun mas-

teropleiding beginnen als ze de bachelor 

geheel hebben afgerond), suggereert dat 

het meer is: het bachelordiploma moet 

volgens de beleidstheorie symbool staan 

voor een moment van bewuste keuze. 

Ga ik werken of studeer ik meteen door? 

En waar? Kom ik later terug? (Beleid wil 

graag levenslang leren stimuleren, zolang 

het de overheid niets kost.) De direct na 

Bologna groeiende praktijk van soepele 

overgang in een doorstroommaster, ook 

als er nog ‘een paar’ bachelorvakken 

moesten worden afgerond, stond een se-

rieuze bachelorcyclus in de weg. Goed dat 

daaraan een einde kwam, lijkt me.

Werkgevers in Nederland waren ge-

wend aan hbo-bachelors; wat ze van 

universitaire bachelors moesten verwach-

ten, wisten ze niet zo erg goed, merkten 

we bij de evaluatie van de invoering van 

bama in 2008. Toen, vóór de crisis, waren 

de werkgelegenheidscijfers voor univer-

sitaire bachelors echter wel goed: 96,0% 

(masters: 97,0%). De Vereniging van de 

universiteiten (VSNU), die de wo-monitor 

verzorgt, verzamelt alleen werkgelegen-

heidscijfers van masters, dus recentere 

cijfers over bachelors heb ik niet. Mis-

schien is dat politiek van de VSNU, maar 

statistiek is natuurlijk ook dat universi-

teitsstudenten bijna allen meteen door-

gaan naar een masterstudie. De uitstroom 

van bachelors naar de arbeidsmarkt was 

in 2008 miniem; zo’n 95% studeerde ver-

der. Het aandeel dat niet op de automaat 

doorstroomde maar mobiel werd, nam 

wel toe. Verwacht over marktaandelen en 

winst/verlies geen openbare landelijke 

statistieken: dat ligt gevoelig, nog afge-

zien van de moeilijkheid om dat alles te 

administreren. Willekeurig voorbeeld: een 

brief van de Radboud Universiteit uit be-

gin 2013 toonde dat het aandeel aan de 

RU doorstuderende studenten daalde van 
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94% naar 81% tussen 2009 en 2011 en dat 

per saldo daar in 2009 een kleine ‘winst’ 

(meer binnenkomende masters dan uit-

stromende bachelors) was van 1%, maar 

11% ‘verlies’ in 2011; de mastermarkt is 

dynamisch en groeiend.

Groei is er ook in het aantal hbo-ba-

chelors dat in een masterstudie instroomt, 

meestal aan een universiteit. In het hbo 

ontstaan de laatste jaren steeds meer ‘pro-

fessional master’-studies, maar in 2013 

zijn het er pas 138 (gestegen van 112 in 

2006), tegenover 798 in het wo (dat aan-

tal groeide zo’n 10% in die periode). Naar 

schatting maken hbo-instromers gemid-

deld 15-20% van alle masterstudenten 

in universiteiten uit. Dat voor hen pre-

mastertrajecten nodig zijn, is gegeven de 

nadruk op onderzoeksvaardigheden in 

de universiteit begrijpelijk, al was dat in 

het Bologna-idee niet voorzien. ‘Een ba-

chelor is een bachelor’, was kort gezegd 

de bedoeling. Van buitenlandse bachelors 

geloven we dat blijkbaar eerder dan van 

die uit de universiteit of hogeschool om de 

hoek. ‘Diplomamobiliteit’, dus naar het 

buitenland gaan voor een hele opleiding, 

zien we dan ook sterk toenemen sinds 

bama. Het zijn er nu — met meeneembare 

studiefi nanciering — zo’n 20.000, 3% van 

alle ingeschreven studenten. Dat is wei-

nig, in EHEA-vergelijking.

Leidt dat alles tot betere afgestudeer-

den? Ik heb geen cijfers om daarop ant-

woord te geven: als de werkloosheid van 

afgestudeerden in de laatste jaren is op-

gelopen (maar dat valt met goed 4% in 

2012 nog mee), kunnen we de oorzaak 

minstens zo goed in de conjunctuur zoe-

ken als in de kwaliteit van het hoger on-

derwijs. Het voordeel dat de maatschappij 

moet hebben van meer (bachelor)gediplo-

meerden vanuit universiteiten in plaats 

van drop-outs (ook een van de doelen 

met bama) kan niet erg groot zijn, om-

dat de meesten die zo ver komen immers 

doorgaan voor een master. Uitvallers zijn 

er echter nog steeds, en nog steeds niet 

veel minder dan vóór bama. Wel is er een 

beweging om uitval met minder leed (en 

schulden) te laten gebeuren, namelijk in 

het eerste jaar, door een bindend studie-

advies, in plaats van na vele jaren ‘eeuwig 

student’-bestaan.

Bama biedt zeker kansen op beter in-

gerichte studies. De invoering ervan bete-

kende dat er goed kon worden nagedacht 

over wat we met bachelor- en masterstu-

dies wilden. Duitse collegae klagen erover 

dat door Bologna de vijfjarige studie in 

drie jaar gepropt moest worden. Geen 

wonder dat dan de kwaliteit omlaag gaat! 

Maar dat ligt niet aan Bologna, dat ligt aan 

de domme invulling ervan door het collec-

tieve Duitse professoraat. Misschien mede 

door die ervaring zijn in 2005 Standards 

and Guidelines voor kwaliteitszorg in de 

EHEA geïntroduceerd. In combinatie met 

de — vreselijk abstract en bureaucratisch 

klinkende — kwalifi catieraamwerken be-

tekenen de Standards and Guidelines dat, 

geïnspireerd door de Tuning-projecten 

voor vele vakgebieden, nu van alle studies 

in de EHEA verwacht wordt dat ze Euro-

pa-wijd uitwisselbare leeruitkomsten defi -

niëren en van daaruit hun curriculum—en 

examinering!—opzetten. Leeruitkomsten 

in termen van kennis, vaardigheden en at-

titudes. Vooral die laatste lijken nogal eens 

vergeten te worden, omdat ze minder ge-

makkelijk te operationaliseren zijn dan de 

andere twee elementen: wat is academi-
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sche vorming in de eenentwintigste eeuw? 

Ik hoop dat voor de volgende accreditatie 

per opleiding de kans aangegrepen wordt 

om de gewenste leeruitkomsten nog eens 

goed te doordenken, zowel voor bachelor- 

als voor masterprogramma’s. Offi cieel 

moeten accrediteurs daarop letten...

Voor de Duitse collegae was er blijk-

baar een ‘Gouden tijd’ vóór Bologna. Ik 

denk dat dat al sinds Plato een mythe is, 

maar ik moet hen nageven dat je simpel-

weg meer tijd hebt om interessante dingen 

te leren als je een studie van vijf jaar hebt 

waarover je gerust 6½ jaar mag doen, zo-

als ik rond 1980 deed. Bij hoeveel scrip-

ties van masters-na-vier-jaar kom je nu 

nog tegen dat de epistemologische grond-

slagen van het masteronderzoek worden 

geadstrueerd met Popper en Lakatos (of 

welke wetenschapsfi losoof dan ook)? Ho-

pelijk lukt dat nog in de researchmasters. 

Researchmasters zijn een mooie innovatie 

die we aan bama te danken hebben en die 

na 20 jaar een vijfjarige studie in de gam-

ma- en alfadisciplines terugbrengt, maar 

dat betreft natuurlijk een kleine minder-

heid van de studenten. En die studenten 

worden nogal eens geacht in een ‘gra-

duate school arrangement’ daarna hun 

proefschrift in drie jaar te schrijven. Dan 

is de researchmaster teruggebracht tot een 

sigaar uit eigen doos. Anderzijds nemen 

we in Nederland tegenwoordig de doc-

toraaldissertatie erg serieus — misschien 

niet in vergelijking met mijn ‘gouden tijd’ 

of de nog langer geleden tijd toen promo-

veren een hoogtepunt in en na een lange 

academische carrière was, maar wel in 

vergelijking met de EHEA-praktijk, waarin 

‘course work ‘en een kleine dissertatie 

(nog steeds zonder Popper of Lakatos) de 

driejarige regel lijken te worden.

Kortom, ik zie in bama positieve ele-

menten. De belangrijkste is dat studenten 

na de eerste cyclus een bewuste keuze 

voor al dan niet doorstuderen kunnen 

maken — en dat steeds meer ook feite-

lijk doen, in binnen- en buitenland. De 

verbeterde doorstroming van hbo naar 

universitaire masters is een ander positief 

element. Beide punten bezie ik dan op 

macroniveau. Op microniveau is ook mijn 

subjectieve ervaring dat ‘vroeger alles be-

ter was’. Vroeger leidden we echter veel 

minder studenten op, voor andere rollen, 

in een andere maatschappij. Was dat echt 

beter? We moeten onze verwachtingen ex-

pliciet maken (volgens Tuning) en bijstel-

len. Omlaag bijstellen in zekere zin, maar 

vooral ook in andere richtingen.

Tommy Wieringa had het in Joe Speed-

boot over de Alles-Wordt-Minder-Mannen. 

Ik heb geen zin om met zulke types op 

een bankje op de dijk te gaan zitten.
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ONDERZOEK UITGELICHT
Leiden meer beheersautonomie 
en resultaatsturing tot een meer 
innovatieve cultuur bij publieke 

organisaties?
Jan Wynen, Koen Verhoest, E... Ongaro en S... van Thiel

SAMENVATTING VAN
Wynen, J., Verhoest, K., Ongaro, E. & Thiel, S. van (2013). Innovation-Oriented Cul-

ture in the Public Sector. Public Management Review, http://dx.doi.org/10.1080/1471

9037.2013.790273.

Hoewel de hoogdagen van New Public 

Management (NPM) ver achter ons lig-

gen, blijft het één van de bekendste doc-

trines die een grote impact hebben gehad 

op hervormingen in diverse OECD-landen. 

Een kernidee van NPM bestaat erin dat be-

paalde publieke taken worden overgedra-

gen aan een organisatie die op een afstand 

staat van de kernoverheid en die deze taak 

met een bepaalde mate van vrijheid of 

autonomie uitvoert. De keerzijde van de 

medaille is dat managers gemakkelijker ter 

verantwoording kunnen geroepen worden, 

bv. door hen te evalueren op prestaties (re-

sultaatsturing) via beheersovereenkomsten 

of prestatiecontracten. Op deze manier 

werd gepoogd een stimulerende omgeving 

te creëren gelijkend op die in de private 

sector, wat zou leiden tot een meer innova-

tieve en een meer effi ciënte overheid.

Hoewel over het begrip ‘organisatie-

cultuur’ al heel wat gepubliceerd is, blijft 

het een zeer complex fenomeen waarbij 

de linken met andere organisationele di-

mensies, zoals effi ciëntie, een goede the-

oretische omkadering missen. Volgens 

NPM is de juiste cultuur een ‘trigger’ voor 

effi ciëntie en effectiviteit, en is cultuur 

vorm- en kneedbaar. De mate van auto-

nomie en resultaatsturing van een organi-

satie kunnen bijgevolg determinanten zijn 

van haar organisatiecultuur. Tot op heden 

bestaat hierover echter weinig empirisch 

bewijs. Het doel van het artikel is dan ook 

na te gaan hoe autonomie en resultaats-

turing van verzelfstandigde organisaties 

(agentschappen) leiden tot een innova-

tieve cultuur in die organisaties. Onder 

innovatieve cultuur verstaan we zowel de 

intentie om innovatief te zijn als de creatie 

van een klimaat ter ondersteuning van in-

novatie.

Grofweg zijn volgens NPM twee condi-

ties noodzakelijk om tot een innovatieve 
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cultuur te komen: voldoende autonomie 

en resultaatsturing.

In de literatuur kunnen we verschil-

lende redenen terugvinden waarom meer 

organisationele autonomie daadwerkelijk 

zou leiden tot een meer innovatieve cul-

tuur. Zo gaan managementtheorieën er 

vanuit dat meer beheersautonomie ervoor 

zorgt dat topambtenaren zich meer als 

hun collega’s in de private sector zullen 

gedragen. Wanneer zij voldoende autono-

mie en fl exibiliteit krijgen, wordt verwacht 

dat dit zal leiden tot de ontwikkeling van 

meer innovatieve activiteiten, een grotere 

klantgerichtheid en uiteindelijk een ho-

gere effi ciëntie. Een tweede argument is 

gebaseerd op het feit dat verzelfstandigde 

organisaties hun legitimiteit ontlenen aan 

klanten en de belangengroepen die baat 

hebben bij hun dienstverlening. Daarom 

wordt verwacht dat het management het 

ontwikkelen van een klantgerichte in-

novatieve cultuur zal aanmoedigen. Een 

derde argument is gebaseerd op de sociale 

identiteitstheorie die er vanuit gaat dat de 

nieuwe afgesplitste en verzelfstandigde 

organisaties zullen proberen zich te dif-

ferentiëren van de bestaande moederorga-

nisatie. Doordat deze laatste meer onder-

hevig is aan traditioneel bureaucratische 

culturen waarbij het volgen van regels 

vooropstaat, zullen nieuwe agentschap-

pen zich richten op fl exibiliteit, klantge-

richtheid en innovatie.

Naast het geven van meer autonomie 

benadrukt NPM de noodzaak van resul-

taatsturing. Vaak gaat het hierbij over ex 

poststuring. Daarbij worden afspraken 

gemaakt over wat er gepresteerd moet 

worden en over welke sancties en belo-

ningen eventueel aan de prestaties gelinkt 

worden. Er wordt verwacht dat deze pres-

tatiedruk zal leiden tot een streven naar 

meer effi ciëntie, kwaliteit en innovatie. 

Uit diverse studies blijkt dat resultaatstu-

ring inderdaad een positief effect heeft op 

innovatief gedrag en innovatieve cultuur 

bij verzelfstandigde organisaties.

Volgens NPM zijn autonomie en resul-

taatsturing tegelijkertijd noodzakelijk. De 

achterliggende gedachte hierbij is dat au-

tonomie gecombineerd met resultaatstu-

ring managers zowel de mogelijkheid als 

de stimulans biedt om te experimenteren 

en te innoveren.

Op basis van de data van de ‘Com-

parative Public Organization Data Base 

for Research and Analysis’ (COBRA)1 en 

van regressieanalyse wordt het effect van 

autonomie en resultaatsturing op innova-

tieve cultuur nagegaan. De afhankelijke 

variabele in deze analyses is innovatieve 

cultuur en is gebaseerd op de volgende 

variabelen: innovatie, bereidheid om ri-

sico’s te nemen, bereidheid om te experi-

menteren en creativiteit. Elke respondent 

werd gevraagd hoe typerend boven-

staande eigenschappen zijn voor zijn/

haar organisatie. Daarna werden deze 

antwoorden geagreggeerd en herleid tot 

een index. Bij wijze van robuustheidstest 

werd een gecorrigeerde index voor inno-

vatieve cultuur toegevoegd. Daarbij werd 

de oorspronkelijke index aangepast naar-

gelang het daadwerkelijke gebruik van 

innovatieve managementtechnieken door 

de betrokken organisaties als maatstaf 

voor effectief innovatief gedrag. Op die 

manier wordt een mogelijke bias, waarbij 

topambtenaren zeggen innovatief te zijn 

zonder dat dit resulteert in innovatief ge-

drag, tegengegaan.
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Vervolgens werden beheersautonomie 

en resultaatsturing als onafhankelijke 

variabelen opgenomen. Hierbij werd be-

heersautonomie gemeten op het vlak van 

personeelsmanagement (de mate van be-

slissingsbevoegdheid omtrent salarissen, 

promoties en de evaluatie van personeels-

leden) en van fi nancieel management (de 

mate van beslissingsbevoegdheid omtrent 

het zetten van tarieven en het overzetten 

van budgetten).

Resultaatsturing is geoperationaliseerd 

via de mate waarin topambtenaren verant-

woordelijk worden gehouden voor presta-

ties en of dit al dan niet leidt tot sancties 

of beloningen. Verder werden controleva-

riabelen opgenomen, namelijk de grootte 

van het agentschap, de grootte van het 

budget, de leeftijd van de organisatie 

(aantal jaren dat de organisatie bestaat on-

der de huidige rechtsvorm), de specifi eke 

taak van het agentschap (publieke dienst-

verlening of niet) en het type agentschap 

(gebaseerd op de wettelijke status).

Uit de resultaten blijkt dat er geen noe-

menswaardige verschillen zijn tussen de 

originele en de gecorrigeerde index. Ver-

der blijkt dat zowel beheersautonomie als 

resultaatsturing van publieke organisaties 

een positief effect hebben op de ontwik-

keling van een innovatieve cultuur bin-

nen die organisaties. De kernstelling van 

NPM die beweert dat een hoge mate van 

beheersautonomie en een hoge mate van 

resultaatsturing tegelijkertijd nodig zijn, 

valt niet in de resultaten terug te vinden. 

De combinatie van beheersautonomie op 

het vlak van personeelsmanagement met 

resultaatsturing heeft zelfs een negatief 

effect op de aanwezigheid van een inno-

vatieve organisatiecultuur. Een mogelijke 

verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat 

de dreiging van sancties ten opzichte van 

de organisatie en haar personeel bij het 

niet-behalen van de vooropgestelde resul-

taten net de bereidheid om risico’s te ne-

men afremt bij de organisatie en haar per-

soneel. Een andere mogelijke verklaring 

zou kunnen zijn dat individuen die het 

goed doen in autonome fl exibele organi-

saties extra gevoelig zijn voor alle vormen 

van resultaatsturing, waardoor ze ‘coun-

teracting strategies’ zullen ontwikkelen.

Uit deze studie volgt dat het geven 

van autonomie aan publieke organisaties 

kan leiden tot de ontwikkeling van een 

innovatieve cultuur. Het gebruik van re-

sultaatsturing daarentegen moet echter 

goed overwogen worden, omdat dit kan 

leiden tot dubbelzinnige resultaten. Be-

leidsmakers moeten bijgevolg de balans 

tussen autonomie en resultaatsturing 

goed inschatten. Eén algemene aanpak, 

zoals gepropageerd door NPM, voldoet 

dus niet. Er moet per organisatie een spe-

cifi eke strategie worden geformuleerd ter 

bevordering van een innovatieve organi-

satiecultuur.

Noot

1. Voor meer informatie over de data zie 

http://soc.kuleuven.be/io/cost/index.htm.
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Competitie en samenwerking bij 
ideologische bewegingen. Turkse 

organisaties in Amsterdam en Berlijn, 
1965-2000

Floris Vermeulen

SAMENVATTING VAN
Vermeulen, F. (2013). Mutualism, Resource Competition, and Opposing Movements 

among Turkish Organizations in Amsterdam and Berlin, 1965-2000. British Journal of 

Sociology, 64 (3), 453-477.

Ideologische bewegingen staan volop in 

de publieke belangstelling. Een belang-

rijke vraag voor beleidsmakers hierbij is 

welke invloed zij hebben op het succes 

en/of het falen van deze bewegingen. Om 

onder andere deze vraag te kunnen beant-

woorden richt ik me in dit artikel op Turk-

se immigrantenorganisaties in Amsterdam 

en Berlijn in de periode 1965-2000. Deze 

organisaties zijn interessant, omdat ideo-

logische bewegingen een grote invloed 

hebben gehad op het organisatieproces 

van Turkse immigranten. Verschillende 

ideologische groeperingen (links, rechts, 

seculier, islamitisch) hebben geprobeerd 

een machtsbasis op te bouwen in de Turk-

se gemeenschap, wat heeft geleid tot een 

grote mate van ideologische polarisatie. 

Een dergelijke gepolariseerde populatie 

biedt bij uitstek de mogelijkheid proces-

sen van competitie en samenwerking tus-

sen verschillende ideologische bewegin-

gen te onderzoeken. Daarnaast kunnen 

we de uitkomsten van dat proces in twee 

verschillende contexten vergelijken. De 

open Amsterdamse context waarin de ver-

schillende Turkse ideologieën veel ruimte 

en steun (subsidies, offi ciële adviesraden 

voor Turkse organisaties van verschillen-

de ideologische signatuur) kregen om zich 

te ontwikkelen. En de Berlijnse context 

waarin het voor Turkse ideologieën die 

door de overheid werden bestempeld als 

antidemocratisch, in de meeste gevallen 

rechtse en islamitische Turkse organisa-

ties, zeer moeilijk werd gemaakt om zich 

überhaupt te manifesteren (verbod van 

verschillende organisaties), laat staan dat 

er overheidssteun beschikbaar was. Al-

leen gematigde seculiere (linkse) Turkse 

organisaties ontvingen steun van de Ber-

lijnse overheid; in Amsterdam kregen alle 

ideologische bewegingen subsidie (met 

name in de jaren 80).
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In het artikel wordt op een innovatieve 

manier de ontwikkeling van ideologische 

bewegingen onderzocht aan de hand van 

het zogenaamde ‘density-dependent mo-

del’ dat binnen de organisatie-ecologie 

ontwikkeld is en door de Amerikaanse 

sociologe Debra Minkoff toegepast is op 

sociale bewegingen. Het belangrijkste uit-

gangspunt van dit model is dat organisa-

ties binnen een bepaalde populatie van 

organisaties afhankelijk zijn van dezelfde 

middelen. Hierdoor zijn de organisaties 

onderling afhankelijk en reageren ze op 

eenzelfde manier op veranderingen in de 

omgeving. Deze reactie kan twee vormen 

aannemen: competitie of samenwerking. 

Daarnaast staat binnen dit model het aan-

tal aanwezige organisaties (density) cen-

traal. Het model voorspelt een paradoxale 

ontwikkeling: een groeiend aantal orga-

nisaties zorgt enerzijds voor meer con-

currentie (aangezien alle organisaties af-

hankelijk zijn van dezelfde middelen) en 

anderzijds voor meer mogelijkheden tot 

samenwerking. Binnen een ideologisch 

gepolariseerde populatie verwachten we 

echter niet dat alle organisaties met elkaar 

concurreren en/of samenwerken. Concur-

rentie en samenwerking vinden vooral 

plaats tussen organisaties met dezelfde 

ideologische achtergrond. Dit heeft te 

maken met het feit dat deze organisaties 

dezelfde potentiële aanhangers en externe 

ondersteuners hebben (dus directe con-

currenten zijn) en tegelijkertijd dezelfde 

ideologische visie en doelstelling hebben, 

waardoor samenwerking mogelijk is. In 

een gepolariseerde populatie is er echter 

een onderlinge afhankelijkheid tussen 

verschillende ideologische bewegingen 

mogelijk. Er kan sprake zijn van compe-

titie tussen bewegingen om symbolische 

middelen (maar niet om de belangrijkste 

bronnen zoals leden, donaties of externe 

steun); er kan sprake zijn van onbedoelde 

samenwerking tussen bewegingen (Turk-

se bewegingen kunnen profi teren van het 

werk dat andere Turkse bewegingen al ge-

daan hebben) en ten slotte kan er sprake 

zijn van tegenreacties (‘counter move-

ment’) tussen ideologische tegenstanders 

(bij Turkse organisaties, links vs. rechts, 

seculier vs. religieus, enz.).

In het artikel wordt voorspeld dat de 

omgeving, en daarmee het beleid, op twee 

manieren van invloed kan zijn op boven-

staande processen van competitie en sa-

menwerking. Ten eerste verwachten we 

dat een open bereidwillige omgeving (Am-

sterdam) zal leiden tot meer intra- en in-

terideologische samenwerking, omdat er 

meer mogelijkheden zijn voor organisaties 

om zich te manifesteren. In een gesloten 

vijandige omgeving (Berlijn) verwachten 

we meer intra- en interideologische com-

petitie door het gebrek aan externe midde-

len en mogelijkheden om te organiseren. 

Ten tweede wordt verwacht dat er in beide 

steden weliswaar een sterke tegenreactie 

zal zijn tussen ideologische tegenstanders, 

waarbij vooral de zwakkere beweging rea-

geert op de sterkere beweging en niet an-

dersom, maar dat er ten aanzien van de 

sterkere en zwakkere ideologische bewe-

ging verschillen te vinden zullen zijn. Dit 

heeft ermee te maken dat rechtse organisa-

ties in Amsterdam steun ontvingen en de 

vrijheid hadden om zich te organiseren. In 

Berlijn was de situatie omgekeerd: linkse 

seculiere organisaties kregen overheids-

steun en rechtse islamitische organisaties 

niet; in bepaalde gevallen werden deze 
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laatste zelfs gehinderd om zich te ontwik-

kelen. Hierdoor zijn de rechtse beweging 

in de Turkse gemeenschap in Amsterdam 

en de linkse gemeenschap in Berlijn re-

latief het sterkst geworden. Dat zien we 

onder andere terug bij de verhouding tus-

sen linkse en rechtse Turkse organisaties 

in beide steden. Er zijn verhoudingsgewijs 

meer linkse Turkse organisaties in Berlijn 

dan in Amsterdam en verhoudingsgewijs 

veel meer rechtse Turkse organisaties 

in Amsterdam dan in Berlijn. Dit is een 

rechtstreeks effect van het gevoerde beleid 

in beide steden. Een ander belangrijk ef-

fect van het beleid is dat er verhoudings-

gewijs veel meer Turkse organisaties in 

Amsterdam zijn dan in Berlijn.

De resultaten in het artikel laten zien 

dat competitie tussen organisaties inder-

daad vooral plaatsvindt tussen organisa-

ties die tot dezelfde ideologische beweging 

behoren en niet tussen verschillende ideo-

logische bewegingen. Er worden boven-

dien weinig effecten van samenwerking 

gevonden, ook niet binnen dezelfde ideo-

logische beweging. In ieder geval zijn hier 

de competitieve krachten sterker dan de 

collaboratieve krachten. Onverwacht ko-

men we inter-ideologische samenwerking 

vooral in Berlijn tegen en niet in Amster-

dam waar vooral intra-ideologische com-

petitie te vinden is. In het artikel wordt dit 

resultaat verklaard door de mogelijkhe-

den voor alle ideologische bewegingen in 

Amsterdam om te organiseren. Dit zorgt 

voor meer activiteiten en leidt vervolgens 

tot meer en heftigere concurrentie tussen 

organisaties. In de gesloten en vijandige 

Berlijnse omgeving met minder middelen 

is samenwerking tussen organisaties van 

verschillende ideologische bewegingen 

waarschijnlijk cruciaal voor het voort-

bestaan van bepaalde organisaties. Wel 

vinden we zoals verwacht sterke tegenre-

acties tussen ideologische tegenstanders 

in beide steden, waarbij inderdaad linkse 

Turkse organisaties in Amsterdam reage-

ren op de sterkere rechtse beweging, ter-

wijl in Berlijn het omgekeerde het geval is.

Het artikel concludeert dat beleidsma-

kers geen invloed hebben op de belang-

rijkste mechanismen in ideologisch ge-

polariseerde populaties. De belangrijkste 

mechanismen die het succes en falen van 

ideologische bewegingen verklaren zijn 

competitie om middelen en symbolen, en 

een sterke tegenreactie van ideologische 

tegenstanders op elkaars aanwezigheid en 

activiteiten. Deze reacties kunnen in be-

paalde gevallen een gewelddadig karakter 

hebben en dat gold voor zowel Amster-

dam als Berlijn. Beleidsmakers hebben 

echter wel invloed op de uitkomst van 

deze processen door bepaalde bewegin-

gen te ondersteunen, ruimte te bieden 

aan bewegingen om zich te manifesteren 

of die ruimte te beperken of bepaalde be-

wegingen actief te bestrijden.
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De ‘veiligheid-ontwikkeling nexus’ en 
de securitisering van het EU-beleid ten 

aanzien van ontwikkelingslanden
Stephan Keukeleire en Kolja Raube

SAMENVATTING VAN
Keukeleire, S. & Raube, K. (2013). The Security-Development Nexus and Securitisa-

tion in the EU’s Policies towards Developing Countries. In Development Policy and the 

EU’s External Action (Special Section). Cambridge Review of International Affairs, 26 

(4), 556-572.

Binnen de literatuur over het externe be-

leid van de EU wordt de verwevenheid tus-

sen veiligheid en ontwikkeling veelal om-

schreven als de ‘veiligheid-ontwikkeling 

nexus’ (‘security-development nexus’). 

Dit concept geeft aan dat veiligheidsbe-

leid en ontwikkelingsbeleid met elkaar 

verbonden kunnen zijn, aangezien ze te 

kampen hebben met deels aan elkaar ver-

wante uitdagingen en ‘veiligheidsproble-

men’ en aangezien ‘ontwikkelingsproble-

men’ niet steeds onafhankelijk van elkaar 

op te lossen zijn. Economische en sociale 

ontwikkeling kan een veiligheidsverster-

kende factor zijn terwijl, omgekeerd, een 

verbetering van de veiligheidssituatie de 

kansen op ontwikkeling kan verhogen.

In dit artikel brengen we het concept 

van de veiligheid-ontwikkeling nexus in 

verband met het concept van securitise-

ring (‘securitization’), zijnde het proces 

waarin een probleem in veiligheidster-

men wordt gedefi nieerd. Toegepast op 

het ontwikkelingsbeleid van de EU doet 

securitisering zich voor wanneer armoede 

en structurele onderontwikkeling als exis-

tentiële dreigingen worden gepercipieerd 

of wanneer ontwikkeling wordt geasso-

cieerd met problemen zoals inter- en in-

trastatelijke confl icten, gefaalde staten of 

georganiseerde misdaad. We analyseren 

de veiligheid-ontwikkeling nexus in het 

EU-beleid m.b.t. verschillende dimensies: 

het discours, beschikbare beleidsinstru-

menten en institutionele architectuur. In 

ieder van deze dimensies kunnen de ver-

houding tussen veiligheid en ontwikke-

ling en de mate van securitisering immers 

verschillen.

De veiligheid-ontwikkeling nexus wordt 

benadrukt in het discours van de EU. In 

de ‘Europese Veiligheidsstrategie’ (2003) 

en het ‘Verslag over de toepassing van de 

Europese Veiligheidsstrategie’ (2008) komt 

de nauwe relatie tussen beide beleidsdo-

meinen prominent naar voor. Een onder-
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deel van dit verslag handelt specifi ek over 

het verband tussen veiligheid en ontwik-

keling, daarbij benadrukkend dat “zonder 

vrede en veiligheid geen duurzame ont-

wikkeling mogelijk is, en dat er zonder 

ontwikkeling en uitroeiing van armoede 

geen duurzame vrede zal komen”.

De veiligheid-ontwikkeling nexus komt 

eveneens naar voor in de belangrijkste 

documenten inzake ontwikkelingsbe-

leid, waaronder de ‘Europese Consensus 

voor Ontwikkeling’ (2006), de Medede-

ling van de Commissie over ‘Samenhang 

in het Ontwikkelingsbeleid’ (2005) en de 

Overeenkomst van Cotonou van 2000 met 

de ACS-landen (de landen in Afrika, het 

Caribisch gebied en de Stille Oceaan). 

Alhoewel de complementariteit van ont-

wikkeling en veiligheid wordt benadrukt, 

blijven beide beleidsdomeinen echter dui-

delijk van elkaar gescheiden en is er nau-

welijks sprake van een securitisering van 

het ontwikkelingsbeleid.

In een volgend deel van het artikel 

wordt de veiligheid-ontwikkeling nexus 

geanalyseerd m.b.t. drie relevante beleids-

instrumenten. De African Peace Facility 

(APF) is het duidelijkste voorbeeld van 

de wederzijdse vervlechting van ontwik-

kelings- en veiligheidsbeleid en van een 

securitisering van het ontwikkelingsbeleid 

van de EU. De APF werd in 2004 opge-

richt om de fi nanciering van veiligheids-

gerelateerde acties binnen het kader van 

het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) 

mogelijk te maken. Het op Afrika geori-

enteerde fi nanciële instrument biedt o.m. 

structurele ondersteuning aan de African 

Peace and Security Architecture die werd 

opgezet door de Afrikaanse Unie ter pre-

ventie en oplossing van crisissen. De crea-

tie en het gebruik van het APF-instrument 

wijzen op het eerste gezicht op een sterke 

securitisering van het ontwikkelingsbeleid 

t.a.v. Afrika. Sinds zijn oprichting werd in 

het kader van het 9de en 10de EOF immers 

reeds voor € 721,7 miljoen euro aan ont-

wikkelingsgeld besteed ter ondersteuning 

van Afrikaanse militaire missies in vooral 

Soedan (AMIS) en Somalië (AMISOM). 

De APF laat de EU-lidstaten echter tege-

lijkertijd toe om de ontplooiing van eigen 

militairen op Afrikaanse bodem te vermij-

den of te beperken. Het gebruik van het 

APF-instrument wordt ook verklaard door 

de budgettaire beperkingen bij de EU-

lidstaten en door het erg beperkte eigen 

GVDB-budget (Gemeenschappelijk Veilig-

heids- en Defensiebeleid) voor militaire 

missies, waardoor de APF een fi nancieel 

interessant alternatief biedt. Samengevat 

betekent dit dat de creatie en het gebruik 

van de APF niet enkel een teken is van een 

securitisering van het ontwikkelingsbeleid 

maar ook van een vervlechting van het 

veiligheids- en ontwikkelingsbeleid. Het 

is paradoxaal genoeg ook een manier voor 

de EU en haar lidstaten om een grotere en 

meer intensieve betrokkenheid en securi-

tisering te vermijden via de ondersteuning 

van de vredesoperaties en capaciteitsop-

bouw van Afrikaanse organisaties.

In tegenstelling tot de APF is het In-

strument for Stability (IfS) een mondiaal 

georiënteerd instrument en maakt het 

geen deel uit van het ontwikkelingsbeleid 

of -budget. Het IfS is een communautair 

instrument dat een groot aantal veilig-

heidsgerelateerde activiteiten ondersteunt 

van andere actoren (VN-agentschappen, 

andere internationale organisaties, ngo’s). 

Deze activiteiten variëren van vertrou-
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wenwekkende maatregelen en de opbouw 

van de rechtsstaat tot het voeren van vre-

desonderhandelingen en het controleren 

van de uitvoering van vredesakkoorden. 

De creatie van het IfS is een poging om 

de veiligheid-ontwikkeling nexus te be-

naderen buiten het kader van het GVDB 

en buiten het traditionele ontwikkelings-

kader van de EU. Het IfS draagt bij tot de 

securitisering van het beleid van de EU 

t.a.v. ontwikkelingslanden, hoewel de 

impact ervan eerder beperkt blijft: de om-

vang van de fi nanciële steun door de EU 

is immers veelal beperkt en bovendien is 

het niet de EU zelf maar zijn het andere 

actoren die de activiteiten uitvoeren.

Sinds het ontstaan van het Gemeen-

schappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid 

(GVDB) voert de EU ook zelf militaire en 

civiele crisisbeheersingsoperaties uit. Een 

analyse van alle uitgevoerde GVDB-opera-

ties wijst op een securitisering van de re-

laties met voornamelijk de Afrikaanse lan-

den, aangezien de meeste GVDB-missies 

buiten het Europese continent in Afrika 

plaatsvonden. Net zoals bij het APF-instru-

ment dienen deze conclusies echter genu-

anceerd te worden. Via het GVDB verleent 

de EU immers in toenemende mate steun 

aan de capaciteitsopbouw en aan het 

hervormen van de veiligheidssector (de 

zgn. ‘Security Sector Reform’ of SSR). Dit 

weerspiegelt de wens van de meeste EU-

lidstaten om de eigen directe betrokken-

heid in Afrikaanse confl icten te beperken 

en een te sterke securitisering van de re-

laties met Afrikaanse landen te vermijden. 

Ondersteuning voor capaciteitsopbouw is 

bijgevolg ook een onderdeel van een exit 

strategie in bepaalde regio’s of confl icten. 

Voorbeelden daarvan zijn de EU-trainings-

missie in Somalië en de maritieme capaci-

teitsopbouwende missie in de Hoorn van 

Afrika, die er mee moeten voor zorgen dat 

de EU-aanwezigheid in de regio en de ma-

ritieme Operatie Atalanta gradueel kun-

nen worden afgebouwd. Een bijkomende 

nuancering is dat zowel de personeelsca-

paciteit als de fi nanciële mobilisering voor 

GVDB-activiteiten in vele gevallen eerder 

klein is, zeker in vergelijking met andere 

internationale militaire en civiele missies. 

Dit geeft opnieuw aan dat de securitise-

ring van de relaties met de ontwikkelings-

landen niet moet worden overschat.

Ook op institutioneel vlak is de vei-

ligheid-ontwikkeling nexus minder sterk 

dan verwacht was bij de inwerkingtre-

ding van het Verdrag van Lissabon en de 

afschaffi ng van de vroegere pijlerstruc-

tuur. Noch de nieuwe functie van Hoge 

Vertegenwoordiger voor het Buitenlands 

en Veiligheidsbeleid/Vice-Voorzitter van 

de Europese Commissie (bekleed door 

Catherine Ashton), noch de nieuwe ge-

integreerde Europese Dienst voor Extern 

Optreden (EDEO) hebben immers con-

trole gekregen over alle dimensies van 

het externe beleid van de EU. Met name 

ontwikkelingsbeleid blijft deels onder de 

bevoegdheid vallen van een afzonderlijke 

Commissaris en Directoraat-Generaal (DG 

DEVCO – ‘Ontwikkelingssamenwerking/

EuropeAid’). De blijvende fragmentering 

en de beperkte institutionalisering van 

de veiligheid-ontwikkeling nexus uit zich 

ook in de hierboven besproken beleidsin-

strumenten die zich in drie verschillende 

institutionele kaders en bevoegdheidsre-

gimes van de EU bevinden. De African 

Peace Facility wordt beheerd door DG 

DEVCO van de Europese Commissie. De 
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programmatie van het Instrument for Sta-

bility valt onder de verantwoordelijkheid 

van EDEO, maar het beheer en de uitvoe-

ring van het IfS is de bevoegdheid van de 

afzonderlijke ‘Foreign Policy Instruments 

Service’ van de Europese Commissie. De 

GVDB-missies worden voorbereid en uit-

gevoerd door de afzonderlijke GVDB-in-

stanties binnen EDEO en door de deelne-

mende lidstaten, met een groter wordende 

rol voor actoren die betrokken zijn in SSR 

en capaciteitsopbouw. Ook de analyse 

van de institutionele hervormingen door-

gevoerd sinds het Lissabonverdrag toont 

bijgevolg aan dat de securitisering en de 

aandacht voor de veiligheid-ontwikkeling 

nexus minder verreikend zijn dan vaak in 

de literatuur wordt aangenomen.
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