verdienste werd het dit kader in te vullen en de orde compatibel te maken
aan het apostolaat van de overige reguliere instituten. Misschien bestond het
grote verschil tussen Van den Wijmelenberg en Hollmann wel hierin dat de
eerste stap voor stap vorderde, terwijl de tweede een integrale, interactieve
benadering van de orde voorstond.
Tussen 1840 en 1927 transformeerde de Orde van het H.Kruis als gevolg van
het samenspel van restauratie en herstichting. Daarom bijvoorbeeld riep de
vita mixta van de kruisheren in 1927 reminiscenties op van de orde in de zeventiende eeuw en verschilde er terzelfdertijd duidelijk van. Het was dezelfde
orde als voorheen, doch met andere klemtonen (bijvoorbeeld de vervanging
van de stabilitas loei door de communitas personarum, wat van groot belang
was in verband met de zending van de orde in dienst van de Kerk). De orde,
zoals zij zich in 1927 aandiende, was levenskrachtig en jeugdig enthousiast,
vooral door het overzeese missioneringswerk, maar nog steeds arm en bovendien opgescheept met een tekort aan mankracht. Onder de volgende magister
generaal Wilhelmus Van Dinter kwam daarin verandering.
De revitalisering van de Orde van het H.Kruis hebben wij willen volgen,
stap voor stap. Het feit dat het hier een kleine orde betreft, maakte een integrale
benadering mogelijk en aantrekkelijk. Comparatief onderzoek zou wenselijk
zijn geweest om het algemeen patroon te larderen met de ervaringen van de
kruisheren. Om diverse redenen hebben wij dit vergelijkend onderzoek niet
exhaustief kunnen uitvoeren.
Roger Janssen

Herwig REYNAERT, Analyse van de politieke elite op lokaal
vlak in Vlaanderen, 1946-1988, Universiteit Gent, (Politieke
Wetenschappen), 1996, promotor: Helmut Gaus
Ondanks het feit dat de gemeenten/steden heel belangrijk zijn, kregen en
krijgen onderzoekers die over lokale politiek werken vaak te horen dat de
gemeentepolitiek niet méér is dan "kerktorenpolitiek". Het is een vaststelling
die niet alleen geldt voor België maar eveneens voor het buitenland van
toepassing is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het lokale politieke leven
in België en meer specifiek in Vlaanderen tot op heden een onderwerp gebleven is dat altijd min of meer stiefmoederlijk behandeld werd.
Wanneer we de bestaande literatuur over de sociale achtergrond van de
lokale politieke elite doornemen is het opvallend dat het onderzoek, zowel in
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het buitenland als in België, tot op heden slechts fragmentair gebeurd is. Ofwel
werd de sociale achtergrond van de lokale politieke elite van één of enkele
steden behandeld en/of was de bestudeerde periode vrij beperkt. Ondanks
het feit dat er in België al een aantal bijdragen (o.a. Henrion, Ghéret, Guyaux,
Everaet, Ackaert) werden geleverd, moeten we toch opmerken dat tot op heden
de politieke wetenschappers hoofdzakelijk belangstelling hebben gehad voor
de nationale elites. Ook voor de studie van de sociale achtergrond van de
lokale politieke elite in Vlaanderen wordt men met dezelfde problematiek
geconfronteerd. Vanuit deze vaststelling is ons onderzoek dan ook ontstaan.
Deze studie heeft immers als belangrijkste doelstelling de lokale politieke
elite (lokale verkozenen) in Vlaanderen in de periode 1946-1988 aan de hand
van diverse variabelen te beschrijven en aan te tonen dat er ook op lokaal
vlak in Vlaanderen in de bestudeerde periode een lokale politieke elite
aanwezig is. Bovendien gingen we na in welke mate de lokale verkozenen
evolueerden.
In elk onderzoek is men afhankelijk van het bronnenmateriaal. Ik heb mij
grotendeels moeten baseren op de diverse archiefdossiers die ik in verschillende provinciale archieven kon terugvinden. Over het algemeen vond ik daar
de kandidatenlijsten terug en de samenstelling van de gemeenteraad na de
installatievergadering. Met behulp van deze twee bronnen konden we van
de lokale verkozenen het geslacht, het beroep, de leeftijd, de partij en de functie
verkrijgen. In sommige gevallen hebben we echter contact moeten zoeken
met de gemeenten of steden zelf om deze gegevens te kunnen verkrijgen.
Verder hadden we informatie over de grootte van de gemeente of de stad
waartoe ze behoorden, de provincie en het jaar waarin ze werden verkozen.
Als begindatum van het onderzoek kozen we het jaar van de eerste naoorlogse gemeenteraadsverkiezingen nl. 1946.1988 is het jaar van de laatste
gemeenteraadsverkiezingen die we onderzochten. Toen we onze databank
afsloten, moesten de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 immers nog
plaatsvinden.
In het kader van het onderzoek formuleerden we een vijftal vragen die in het
vervolg van de studie als leidraad voor de analyse fungeerden.
Aangezien we weten dat niet alle bevolkingsgroepen in de lokale politieke
elite aanwezig zijn, is de vraag dan ook in welke mate de lokale politieke elite
een weerspiegeling is van de verschillende bevolkingscategorieën en in welke
mate er hierin een evolutie plaatsvond?
De tweede vraag heeft betrekking op de lokale politieke elite in de verschillende politieke partijen nl. in welke mate bestaat er een sociaal onderscheid
in de lokale politieke elite al naargelang van het behoren tot een bepaalde
politieke partij en in welke mate is er hierin een evolutie waarneembaar?
Met de derde vraagrichtenwe onze aandacht op de diverse machtsechelons
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bij de lokale verkozenen ni. de gemeenteraadsleden, de schepenen en de
burgemeesters. De vraag is immers in welke mate er binnen de lokale politieke
elite een sociaal onderscheid bestaat al naargelang van de functie die men bekleedt en in welke mate er hierin een evolutie waarneembaar is?
Aan de hand van de vierde vraag gaan we na in welke mate er sprake is
van een sociale differentiëring in de lokale politieke elite op basis van de lokaliteit (provincie, grootte van de gemeente of stad) en in welke mate er hierin
een evolutie waarneembaar is.
Tenslotte vragen we ons af in welke mate de samenstelling van de politieke
elite op lokaal vlak in Vlaanderen in de periode 1946-1988 als gevolg van belangrijke maatschappelijke veranderingen evolueerde?
Om een antwoord op de gestelde vragen te vinden werden uiteindelijk 23465
verkozenen (16741 gemeenteraadsleden, 4973 schepenen en 1751 burgemeesters) in Vlaanderen uit de periode 1946-1988 geïdentificeerd. Zoals al aangehaald verstrekten de bronnen ons informatie over het geslacht, het beroep
(arbeider, bediende, zelfstandige/werkgever, landbouwer, intellectueel/vrij
beroep, gepensioneerde, rentenier/ eigenaar, huisvrouw, student, werkloze,
onderwijzend personeel en andere), de leeftijd, de partij (CVP, socialistische
partij, liberale partij, Volksunie, Agalev, Vlaams Blok, Kommunistische Partij,
lokale partij1 en andere) waartoe ze behoorden, de functie (gemeenteraadslid,
schepen, burgemeester), de grootte van de gemeente of de stad waartoe ze
behoorden2 de provincie (Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen) en het jaar (1946, 1952, 1958, 1964, 1970, 1976,
1982 en 1988) waarin ze werden verkozen. In het onderzoek gebruikten we
de situatie van de verkozenen op het ogenblik van de installatievergadering
na elke gemeenteraadsverkiezing.
Uit het onderzoek kunnen we o.a besluiten dat er voor de vrouwen, de lagere
sociale klassen en bepaalde leeftijdscategorieën drempels bestaan die een
behoorlijke doorstroming naar de lokale politieke elite verhinderen. Het democratiseringsproces van de Vlaamse lokale politieke elite is nog niet ver gevorderd. Dit blijkt uit het overwicht van de mannen, het feit dat de verdeling
over de diverse beroepscategorieën van de onderzoekspopulatie sterk afwijkt
van de algemeen maatschappelijke verdeling en uit de vaststelling dat be-

1

De term "lokale partijen" slaat op alle lijsten die geen verwijzing inhouden naar een
herkenbare nationale partijnaam.
2
Het aantal gemeenteraadsleden van een gemeente of stad varieert in functie van het
bevolkingscijfer van die gemeente of stad. Dit aantal is in de gemeentewet vastgelegd. De
gemeenten/steden met minder dan 1000 inwoners tellen momenteel zeven raadsleden
terwijl de gemeenten/steden met meer dan 300000 inwoners vijfenvijftig raadsleden tellen.

paalde leeftijdscategorieën duidelijk domineren. Dat de samenstelling van
de elite evenwel nooit een volledige weerspiegeling is van de maatschappij
in haar geheel is duidelijk. Wat evenwel belangrijk is, is het feit dat de verschillen niet terug te brengen zijn tot kleine afwijkingen die onvermijdelijk
met elk systeem van representativiteit gepaard gaan.
Met betrekking tot de vrouwen kwamen we tot de vaststelling dat ze gedurende de hele periode 1946-1988 nauwelijks in de lokale politieke elite in
Vlaanderen aanwezig waren. Ondanks het feit dat er nog steeds een hele weg
af te leggen valt, is er toch vanaf 1970 een evolutie in positieve zin waarneembaar.
Uit het onderzoek bleek eveneens dat voor de globale periode 1946-1988
de vrouwelijke politieke participatie verschillend was naargelang de grootte
van de gemeente of stad, de leeftijdscategorieën, de functie en de politieke
partij.
We stelden vast dat in de verschillende verkiezingsjaren, globaal genomen,
het percentage vrouwelijke verkozenen toenam naarmate de gemeente of stad
groter werd.
Ten tweede stelden we vast dat wanneer we de vrouwelijke verkozenen
volgens leeftijd bekeken de vrouwelijke aanwezigheid vanaf 1970 het grootst
was in de jongste leeftijdscategorie (21-24 jaar). Vanaf de leeftijdscategorie
25-29 jaar evolueerde de geslachtsverhouding voor de vrouwen in negatieve
zin. Ondanks het feit dat de vrouwelijke aanwezigheid het grootst was in de
jongste leeftijdscategorie betekende dit niet dat deze categorie het sterkst aanwezig was in de vrouwelijke lokale politieke elite. Het waren immers de 4549-jarigen die het sterkst aanwezig waren bij de vrouwelijke verkozenen. In
de periode 1946-1964 was de vrouwelijke aanwezigheid in alle leeftijdscategorieën verwaarloosbaar.
Ten derde stelden we vast dat naarmate we op een hoger lokaal machtsechelon kwamen de vrouwelijke aanwezigheid in alle verkiezingsjaren kleiner
werd.
Tenslotte waren de vrouwen het minst aanwezig in de lokale partijen terwijl
de traditionele partijen (CVP, socialisten, liberalen) iets boven het gemiddelde
scoorden. We telden evenwel het hoogste aantal vrouwen bij de meest recent
opgerichte politieke partijen. Dit laatste heeft echter ook te maken met het
feit dat de laatste jaren de globale vrouwelijke aanwezigheid op lokaal vlak is
toegenomen.
Met betrekking tot de samenstelling van de lokale politieke elite in Vlaanderen
volgens beroepscategorie stelden we vast dat er zich in de periode 1946-1988
belangrijke evoluties voordeden. De categorieën arbeiders, landbouwers, zelfstandigen/werkgevers boetten steeds meer aan belang in terwijl de categorieën intellectuele en vrije beroepen en onderwijzend personeel hun aandeel

[562]

BTNG I RBHC, XXVII, 1997, 3-4

zagen toenemen. Bovendien bleek dat het fusieproces van 1976 deze evolutie
versnelde. Het aandeel van de bedienden kende een heel andere evolutie nl.
een stijging tot en met 1976 om van dan af lichtjes te verminderen.
Ten tweede constateerden we dat er in de aanwezigheid van de diverse beroepscategorieën in de lokale politieke elite ook verschillen waren naargelang
de grootte van de gemeente of stad die we bestudeerden. Naarmate de grootte
van de gemeente of stad toenam, daalde immers het percentage arbeiders,
landbouwers en renteniers terwijl het aandeel van de intellectuele en vrije
beroepen, onderwijzend personeel en andere steeg. Niettemin hebben er zich
binnen dezelfde categorieën gemeenten/ steden ook verschuivingen in de
professionele samenstelling van de lokale politieke elite voorgedaan. Deze
evoluties kunnen dan ook niet aan de schaalvergroting worden toegeschreven.
Ten derde gingen we na of er een bevoorrechte relatie bestond tussen sommige
beroepen en de uitoefening van een mandaat als gemeenteraadslid, schepen
of burgemeester. Uit ons onderzoek bleek dat in de diverse verkiezingsjaren,
globaal genomen, het aandeel van de beroepscategorieën arbeiders, bedienden, huisvrouwen, studenten en werklozen afnam naarmate we op een hoger
lokaal machtsechelon kwamen terwijl het aandeel van de beroepscategorieën
zelfstandigen/ werkgevers, intellectuele en vrije beroepen, gepensioneerden,
renteniers en andere toenam. Voor de beroepscategorieën landbouwers en
onderwijzend personeel steeg hun aandeel tot op het niveau van de schepenen
om opnieuw te dalen op het vlak van de burgemeesters.
Tenslotte constateerden we dat op het vlak van de verdeling van de
beroepscategorieën er eveneens verschillen waren op het niveau van de politieke partijen m.a.w. niet alle beroepscategorieën waren in de diverse politieke
partijen even sterk aanwezig. In die context kunnen we o.a. wijzen op het feit
dat in heel de periode 1946-1988 de socialistische verkozenen het hoogste
percentage arbeiders tellen. Niettemin is hun aandeel van 32,2% (1946) tot
9,3% (1988) gedaald.
Met betrekking tot de evolutie van de gemiddelde leeftijd kwamen we tot de
volgende conclusies. In de eerste plaats verschilde de gemiddelde leeftijd van de
verkozenen in de diverse categorieën gemeenten/ steden slechts in beperkte mate.
Ten tweede was de gemiddelde leeftijd van de vrouwelijke verkozenen, in
vergelijking met hun mannelijke collega's, in ieder verkiezingsjaar lager.
Ten derde was er in 1970 sprake van een duidelijke verjonging van de
verkozenen. Dit gold zowel voor de mannelijke als vrouwelijke verkozenen.
Bovendien bleek dat in ieder verkiezingsjaar de politieke participatie in de
lokale politieke elite stijgt naarmate de leeftijd toeneemt, haar hoogtepunt
bereikt bij de personen van middelbare leeftijd en van dan af vermindert
naarmate we in de oudere leeftijdscategorieën komen.
Ten vierde konden we besluiten dat in de diverse verkiezingsjaren de gemiddelde leeftijd van de verkozenen toenam naarmate we op een hoger lokaal
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machtsechelon kwamen.
Tenslotte waren de verschillen in de gemiddelde leeftijd van de lokale verkozenen van de diverse politieke partijen, met uitzondering van de meer recent
opgerichte politieke partijen als Volksunie en Agalev, beperkt.
Veranderingen in de samenstelling van de politieke elites worden vaak beschouwd als de weerspiegeling van brede sociale, economische en politieke
veranderingen in de maatschappij. Uit ons onderzoek kunnen we afleiden
dat de samenstelling van de lokale politieke elite werd beïnvloed door sociale,
economische en politieke veranderingen in de maatschappij. We kunnen
evenwel niet bepalen in welke mate de samenstelling van de lokale politieke
elite in Vlaanderen in de bestudeerde periode als een weerspiegeling van die
veranderingen kan worden beschouwd. In de loop van het onderzoek verwezen we geregeld naar een aantal maatschappelijke evoluties die duidelijk
een invloed hadden op de lokale politieke elite in Vlaanderen in de periode
1946-1988. In de eerste plaats de samenvoeging van gemeenten en steden die
o.a. de impact van de lokale partijen drastisch verminderde. Ten tweede de
verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd en de verkiesbaarheidsleeftijd die
een grotere politieke participatie van de jongeren toeliet. Ten derde de economische evoluties die zich in de periode na Wereldoorlog II hebben voorgedaan
met o.a. het definitieve einde van het primordiale belang van de landbouw
en de weerslag hiervan op de samenstelling van de lokale politieke elite in
Vlaanderen. Ten vierde refereerden we ook naar de evoluties binnen het
partijpolitieke landschap die een invloed hadden op de samenstelling van de
lokale politieke elite in Vlaanderen. Hier kunnen we o.a. verwijzen naar het
ontstaan van de PW, de opkomst van de Volksunie en haar geleidelijke
ontwikkeling naar een traditionele partij en het ontstaan van Agalev.
Tot slot zou ik nog voor twee zaken willen pleiten. Naast de hoogst noodzakelijke verzameling van meer en vooral meer gestandaardiseerd biografisch
materiaal, moeten er in de toekomst nieuwe vragen naar de lokale politieke
elite in Vlaanderen gesteld worden. De meest interessante ontwikkeling in
het onderzoek naar de lokale politieke elite in Vlaanderen zou ongetwijfeld
zijn dat er door de diverse disciplines zou worden samengewerkt. Een
interdisciplinair onderzoek lijkt mij onontbeerlijk.
Herwig Reynaert
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