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 Meer wegen via internetconsultatie 

Afwegen van economische en sociale aspecten 

 Bepalen wie er aan tafel kan zitten 

https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2021/01/07/evidence-from-the-european-commission-does-
it-matter-how-policymakers-consult-external-stakeholders/ [blog post] 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11077-020-09382-3  

Consultatie in de praktijk (2) 

• Verplaats jezelf in de rol van beleidsmedewerker, die de opdracht heeft een beleidsinitiatief voor 
te stellen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren  

o Welke maatschappelijke organisaties beschouw je hier als “relevante” stakeholders?  

o Wat lijkt jou de beste manier om de input van deze organisaties te verzamelen, en waarom? 

20211104 Lobbyen in Europa: de 
impact van Covid-19 

 

Donderdag 4 november 2021, 11u 

Online 

Inleiding 

Lobbyen belangrijk voor bepaling coronamaatregelen 

Aanpassing aan online omgeving noodzakelijk 

Hoe gegaan? 

Welke organisaties best aangepast? 

Heeft COVID-19 lobbying fundamenteel veranderd? 

 Welke organisaties zijn hier sterker uitgekomen? 

Interest Representation during the Corona Virus Crisis: Theory meets practice 

Prof. Marcel Hanegraaff 

Associate Professor aan Universiteit van Amsterdam (UvA) 

Onderzoek naar invloed en belangenvorming op nationaal, Europees, en globaal niveau 

 Vb. klimaatconferenties 

Expert in lobbyen 

Agenda 

https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2021/01/07/evidence-from-the-european-commission-does-it-matter-how-policymakers-consult-external-stakeholders/
https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2021/01/07/evidence-from-the-european-commission-does-it-matter-how-policymakers-consult-external-stakeholders/
https://link.springer.com/article/10.1007/s11077-020-09382-3
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1. Theoretical priming of research  
 
Normatieve kaders van onderzoek naar belangengroepen 

2. Corona research  
 
Wat is nu de macht van bedrijven? 
 

3. What do we learn regarding larger theoretical debate? 

Pluralism 

Belangengroeponderzoek gestart na WOII met pluralisme 

Best summarized as: “Pluralistic heaven” 

Pluralisme over democratisch proces 

Geheel van belangengroepen in democratie is goed 

Pluralism  

Starting point: Robert Dahl and David Truman 

 Grondleggers van visie 

 Belangengroepen hebben bepaalde visies en interesses 

 Normatief kader 

➔ Goede zaak 

Pluralism 

Nu gezien als naïef 

WOII vermeden als elite had samengewerkt en problemen op hoog niveau had opgelost 

• Grievances find their way naturally to political arena  

• Zeitgeist:  

Poorly informed citizens 

 Laag opleidingsniveau en weinig kennis van politiek  

Voting is an imprecise signal device  

Fear of elitism en politiek op hoog niveau 

Aftermath of WW2: Search for tolerance 

Belangenorganisaties werken als ‘checks’ en ‘balances’ 

Burgers leren deelnemen aan democratie via organisaties 

 Organisaties kunnen politieke elite controleren en samenwerken 
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➔ Meest ideale beeld van bijdrage 
belangengroepen aan politiek 

Actieve deelname aan 
politieke besluitvorming (vb. 
Poldermodel in Nederland) 

Pacificatiemodel van Lijphart past binnen 
pluralisme 

Goede samenwerking politieke elite 
voor samenleving op lange termijn 

Nog steeds vorm van ideaalbeeld 

Elitist / Economic perspective  

Negatief perspectief als reactie op pluralisme (Mancur Olson and Elmer Schattschneider) 

Best summarized as: “Pluralistic hell”  

In de praktijk enorme bias binnen belangenorganisaties naar hoogopgeleiden 

 Economische belangenorganisaties worden sterker 

Niet sterkere maatschappij, maar meer corrupte maatschappij 

“The heavenly chorus sings with an upper-class accent” (Schattschneider) 

Elitist / Economic perspective  

Vergroting van rijkdom rijken 

Theoretical priming (“logic of collective action”):  

1. Zeitgeist: small minority oppressed by majority  

Jaren ‘70 

Armoede 

Civil Rights movement 

2. Support is bought  
Organisaties met meer middelen trekken aan langste eind 
 

3. Free riding, exclusivity, selective incentives 
 
Elitair systeem 
Regulatie is nodig, want anders zullen grootste organisaties met meeste geld overwinnen 
  
 Systeem gedomineerd door bedrijfsleven 

Theories of American Politics 

Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average Citizens  
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Martin Gilens and Benjamin I. Page  

Perspectives on Politics Vol. 12, No. 3 (September 2014) pp. 564-581 (18 pages)  

Each of four theoretical traditions in the study of American politics—which can be characterized as 
theories of Majoritarian Electoral Democracy. Economic-Elite Domination, and two types of 
interest-group pluralism. Majoritarian Pluralism and Biased Pluralism—offers different predictions 
about which sets of actors have how much influence over public policy: average citizens; economic 
elites; and organized interest groups, mass-based or business-oriented. A great deal of empirical 
research speaks to the policy influence of one or another set of actors, but until recently it has not 
been possible to test these contrasting theoretical predictions against each other within a single 
statistical model. We report on an effort to do so, using a unique data set that includes measures of 
the key variables for 1.779 policy issues. Multivariate analysis indicates that economic elites and 
organized groups representing business interests have substantial independent impacts on U.S. 
government policy, while average citizens and mass-based interest groups have little or no 
independent influence. The results provide substantial support for theories of Economic-Elite 
Domination and for theories of Biased Pluralism, but not for theories of Majoritarian Electoral 
Democracy or Majoritarian Pluralism. 

Twee visies nog altijd gehanteerd in politicologie 

Pluralisme versus elitisme 

Neopluralism 

Huidige fase 

 Zijn we nu meer pluralistisch or elitair? 

  Theoretisch model is contextafhankelijk 

■ Reaction to economic perspective  

 Plaats voor gemarginaliseerde groepen 

■ Not one theory  

■ Not one author  

■ But, three characteristics…. 

Neopluralism 

1. Variation  
 
• “Neither hell nor heaven”  
• Collective action problems can be solved, but bias is an integral part of interest systems.. 

Policy representation in Europe: the 2018 Peter Mair lecture  

May 2019 Irish Political Studies 34(3).1-23 DOI 10 1080/07907184 2019 1606144   

Anne Rasmussen  

A key challenge of democratic societies is to ensure a continuous flow of information between the 
people and elites in order to secure representation of citizen preferences. While there may be 
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occasions where deviations from citizen preferences are desirable, political systems with a sustained 
and systematic mismatch between citizen opinion and policy would typically not be considered 
democratic. Political parties have traditionally acted as key channels of representation helping to 
transmit citizen preferences to policy-makers. Yet their ability to secure democratic representation 
has been called into question. 

The lecture explores the state of democratic representation in Europe by presenting evidence from 
the GovLis Research Programme. When does Government Listen to the Public on the link between 
public opinion and policy on a large number of policy issues? Beyond parties, it explores a series of 
alternative channels of citizen representation by considering the ability of political institutions and 
engagement in civil society associations to strengthen the link between public opinion and policy. 

Hoe vertaalt dit zich naar een specifieke context? 

Covid research 

The role of lobbyist in the covid crisis: a study in 9 EU countries and the EU.  

Project team: Wiebke Marie Junk, Assistant Professor, University of Copenhagen Michele Crepaz, 
Assistant Professor, NUI Galway Marcel Hanegraaff, Associate Professor, University of Amsterdam 
Joost Berkhout, Associate Professor, University of Amsterdam Ellis Aizenberg, PostDoc, UvA 

Wordt het systeem in crisistijdmeer pluralistisch of meer elitair? 

 Onderliggende grote vraag 

 Achterliggende veronderstelling: organisaties met meer middelen beter geplaatst 

 Meer aandacht voor zwakkere groepen, maar ook grote middelen belangrijk 

Aanpak survey 

Vergelijkende survey 

Netwerk van onderzoekers in verschillende landen 

 Landen met reeds populatie van belangengroepen 

 Top 500 grootste bedrijven op basis van registers Kamers van Koophandel 

 Contacten opgezocht 

 Sample samengesteld en vragenlijst opgestuurd 

Motivation: InterCov Project 

Aim to assess these effects of Covid-19 on interest representation & political advocacy 

How did interest groups and companies continue to represent their political interests?  

How has crisis affected their ability to mobilize, and express their views and needs to decision-
makers? 

Response rates 
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Lage responsrate in Frankrijk en UK 

Goede spreiding binnen subset = spreiding binnen populatie 

 Ondanks soms lage responsrate 

3.1 Changes in access 
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Variatie in toegang 

Vragen over contacten met verschillende types beleidsmakers en journalisten 

 Verschil voor crisis en na crisis 

Stabiel patroon 

 Bestaande contacten versterkt 

Wie heeft meer en minder toegang? 

 Gelijkenissen tussen soorten toegang 

3.1 Changes in Access by Country 
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Horizontale as: mate van stabiliteit (- = minder toegang, + = meer toegang) 

Verticale as: toegang 

Verschillen in mate van stabiliteit tussen landen 

 Algemeen grote mate van stabiliteit 

 Nederland is stabiel, Frankrijk minder stabiel 

Minder aandacht voor Europese niveau in begin van crisis 

 Reflex om aandacht te verleggen naar nationale overheden in crisis 

 EU met coördinerende rol (i.e. vaccins) 

  Niet zo’n sterke rol als gewild 

Focus op toegang 

 Meting van politieke afwijking omdat het preferenties van beleidsmakers toont 

 Verschil tussen toegang willen en toegang krijgen 

 Toegang krijgen moeilijk voor veel organisaties 
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  Grote competitie voor vaste toegangspunten 

 Wat zijn veranderende wensen van beleidsmakers? 

  Vaste type organisaties of ook andere types (e.g. NGOs)? 

 Slechts select aantal groepen heeft toegang 

3.2 Relative Access Losers: NGOs 

 

Type organisaties die toegang kregen tot verschillende toegangsmogelijkheden 

Professionele organisaties zijn beroepsgroepen 

 Individuen-vertegenwoordiging met bedrijfscomponent 

 NGO’s hebben toegang meest zien afnemen -> relatieve verliezers 

  Niet prioritair voor beleidsmakers 

  Minder lidmaatschap en financiering 

  Moeite om toegang te krijgen 

-> Eerste normatieve bevinding: elitistische neiging dat bedrijven gemakkelijker toegang hebben 
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3.2 Relative Access Winners: More affected organisations 

 

Organisaties getroffen door crisis zijn andere relatieve winnaars 

Economische en sociale sectoren die hard getroffen zijn (horeca, kappers), kregen meer 
aandacht 

Idee van pluralisme: bij grote onvrede zullen getroffen sectoren weg vinden naar 
politiek 

-> positieve pluralistische trend 

3.3 Potential Reason: Mobilisation Problems 
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3.4. Perceived impact on Corona-related Decisions: Org. Type 

 

Invloed op bedrijven en NGO’s 

 NGO’s met laagste ervaren negatieve invloed ondanks meest afgenomen toegang 

Grote variatie tussen landen 
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 Nationale setup van belangenorganisaties 

3.5. Perceived impact on Corona-related Decisions: Resources 

 

Meer middelen = meer invloed -> elitistisch 

3.5. Perceived impact on Corona-related Decisions: Sectors 
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Article 

 

Resultaten niet eenduidig: twee bevindingen 

➔ When in crisis, does lobbying reflect a pluralist or economic logic (or in between) 

Findings 
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Organisaties die meer geraakt zijn door crisis, kregen meer aandacht 

➔ Positieve tendens: beleidsmakers luisteren naar hen 

Findings 
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Meer elitistische trekjes 

Bedrijven en organisaties met meer middelen hebben grotere impact 

NGOs hardst getroffen op vlak van toegang 

  Onderwerpen naar achtergrond verschoven 

Conclusion of paper 

Tweeduidig antwoord 

We see pluralist tendencies (disturbance theory) 

 Minder slecht dan gedacht  

Organisaties die meer geraakt zijn door crisis, kregen meer aandacht 

We see elitist tendencies (NGOs als ‘losers’) 

 Economische logica sterker dan sociale logica in politieke beleidsvorming 

 NGO’s, vooral kleinere NGO’s, als verliezers 

Onderzoek uiteraard niet volledig objectief 

 Inherent aan surveys 

Wetenschappelijke basis aan lobbyen 

Remaining question 
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• What do we need to have a more conclusive view on the elitist or pluralist tendencies of 
government responses to the corona crisis? 

• What do we need to have a more conclusive view on the elitist or pluralist tendencies of 
government responses to the corona crisis? 

Vragen en antwoorden 

De toegang tot het beleidsniveau voor belangengroepen kan na de start van een crisis veranderen, dus 
eerder post factum. Is er een mogelijkheid dat lobbygroepen zich nooit echt goed kunnen positioneren of 
meer toegang krijgen tot het beleidsveld, omdat een bepaalde crisis of een bepaald event niet genoeg 
tractie krijgt tot het probleem al vergevorderd is? De coronacrisis en 9/11 waren allebei zeer plotse events 
die tot drastische en snelle beleidsvoering leidden. Hoe zit het met crises die sluipender zijn, zoals de 
klimaatcrisis of een vluchtelingencrisis, waarbij er ook een zekere urgentie is, maar die eerder een lange 
termijnuitwerking heeft. Denkt u dat er door de jaren heen meer toegang voor vb. klimaatlobby’s zal zijn 
door de meer slepende aard van zo’n problemen? 

Systeem met elitaire bias 

 Rol van middelen wordt steeds groter als processen langer duren 

Uiteindelijk meer pluralistisch 

Het is misschien ook interessant om de verschillen in access te koppelen aan de welzijnsuitkomst in de 
bevolking. Ik zie in mijn omgeving heel veel mensen met mental health en burnout issues. En vermoed dat 
dat een gevolg is van de dominante economische logica in de besluitvorming. Welzijnsuitkomsten van 
bepaalde groepen? 

Slechte cijfers 

Mensen koppelen aan organisaties 

 NGOs minder aandacht gekregen 

  Effect op lange termijn 

Verschillen tussen landen in afweging economische en gezondheidsbelangen? 

Moeilijk om uitspraken over te doen 

 Verschillen tussen landen en welvaartsstaten 

  Meer lobbying bij grotere welvaartsstaat 

Relatie tussen middelen en invloed: bedrijven dominant? 

Bedrijfsleven niet per se grootste invloed op EU volgens groot onderzoek 

 NGOs meer  

EU is niet ideaal pluralistisch systeem, eerder vrij elitistisch 

 Alleen volgens eerste dimensie van macht (invloed) 

 Agenda-zetten als tweede dimensie van macht en belangrijker dan invloed 

  Welke onderwerpen op agenda Commissie? 
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   Bedrijfsleven dominanter 

Bedrijven niet beter als lobbyisten omwille van meer middelen 

 Andere organisaties zoals vakbonden even sterk 

   Vooral bij eigen onderwerpen 

EU als economisch project 

 Vooral gepusht door bedrijven in jaren ’80 en ‘90 

   Vrij elitistisch 

    Competitievermogen blijft doel 

    Minder elitistisch geworden door meer macht aan Parlement 

     Verbetering vanuit normatief perspectief 

   Competitievermogen met correcties  

Onderwerpen schadelijk voor bedrijfsleven succesvol tegengehouden door 
bedrijven 

 Expertise als derde vorm van macht 

  Redelijk technisch 

  Onderzoek (laten) verrichten 

  Vooral bij lange processen 

  Cruciaal in lang beleidsvormingsproces 

Hoe proces op Europees niveau zichtbaar maken en analyseren? 

Kijken naar toegang en invloed 

 Commissie als agendazetter: publieke contacten openbaar 

  Toegang tot leden van de Commissie 

Eerst met bedrijfsleven praten 

Bedrijfsleven dominant, maar niet altijd bij nieuwe onderwerpen 

Interviews met bedrijven en NGOs over onderwerpen 

 Vaker onderwerpen op agenda van Commissie  

Minder media-aandacht 

Vakbonden slechter georganiseerd 

Besluitvorming door nationale overheden 

Ander patroon bij EU dan bij nationale overheden 

  Meer economische onderwerpen 
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Wat met initiatieven om EU tegen 2050 klimaatneutraal te maken als globale leider? Steun van 
bedrijfsleven? 

Bedrijfsleven mee in tegenstelling tot mislukte COP15 in 2009 

 Globaal akkoord te vroeg in 2009 

 Technologische ontwikkelingen als doorslaggevende factor 

 Sinds COP21 in Parijs in 2015 

 Alleen bedrijfstakken afhankelijk van fossiele brandstoffen tegen 

NGO’s niet succesvol of belangrijk 

 Ervaring op klimaatconferenties 

 Meegenomen door beleidsmakers wegens beeldvorming 

 Geen toegang tot onderhandelaars in tegenstelling tot grote bedrijven 

Geen ander normatief denken 

 Eerder pragmatisch en financieel 

 Goedkoper worden van hernieuwbare energie 

Twee tegenargumenten om impact van bedrijven te nuanceren 

1) Verandering van publieke opinie 
 
Sterke publieke opinie 
 
 Actie van NGOs: TTIP 
Volgen bedrijven publieke opinie of omgekeerd? 
 
 Publieke opinie veranderd omwille van minder tegenstand in media 
 

2) Verdeeldheid onder bedrijven 

Bedrijven krijgen niet altijd hun zin, vraag is welke bedrijven vaker winnen? 

Minder dan 10 jaar geleden 

Minder onderzochte vorm van bias: verschil tussen grote en kleine bedrijven 

 Multinationals in bevooroordeelde positie 

 Welke bedrijven hebben meer invloed? 

 Meer onderzoek is hier nodig 

 Hypothese: grote bedrijven krijgen hun zin 

Investeringen van banken en investeringsmaatschappijen 

Duurzaamheidscriteria in financiering 
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 Andere denkwijze (net zoals bij bedrijven) 

Jongeren bij klimaattop 

Niet naar daar om beleid te beïnvloeden, maar om verslag te doen 

Veel meer aandacht in media voor klimaattop dan 10 jaar geleden 

 Aandacht op beleidsmakers houden 

Druk zetten op beleidsmakers, niet beleid te veranderen 

In welke mate kan u het democratisch proces dan afzetten tegenover lobbygroepen, vooral op EU-niveau 
waarbij overkoepelende thema’s worden behandeld? Als we kijken naar één keer stemmen voor partijen 
en politici elke paar jaar ten opzichte van min of meer continue toegang en/of invloed van lobbyisten? 

Weinig op Europees niveau (zie gastcollege Karel Lannoo) 

 Parlement zwak op dit gebied 

Burgers weten te weinig over beleid en lobbyen op Europees niveau 

 Te weinig aandacht van journalisten 

➔ Belang van empirisch onderzoek 

20211118 Het Amerikaanse 
partijsysteem post-Trump 

 

Donderdag 18 november 2021, 11u 

Professor Dr. Bart Kerremans 

AV 03.12 

Notities tot bladzijde 92, daarna niet behandeld in les 

Inleiding 

Het Amerikaanse partijsysteem Post-Trump 

Deel 1 Kiessysteem en partijsysteem 

Deel 2 Externe en interne partijpolarisatie 

Deel 3 Partijpolarisatie en beleid 

 Link met actuele ontwikkelingen in VS 

Deel 1 Kiessysteem en partijsysteem 

Bron: Dave Granlund, Sept. 25, 2020 
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Complex kiessysteem met kiesmannen en staatsdelegaties naar Witte Huis 

Kiescollege 

De presidentsverkiezingen van 2016 en 2020 - 270/538 
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President aangesteld door Kiescollege 

 Samenkomst in hoofdplaats staat, staat per staat 

Toewijzing zetels met Winner-takes-all-principe op staatsniveau 

Behalve Nebraska en Maine: 2 winner-takes-all op staatsniveau, ander(e) volgens 
Congressioneel district (3 in Nebraska, 2 in Maine) 

Impact van kiessysteem op partijsysteem 

Absolute meerderheid in Kiescollege nodig (270) 

Geen absolute meerderheid voor 1 kandidaat -> verkiezing naar Huis van Afgevaardigden 
(laatst in 1824) 

  Stemmen per staatsdelegatie: elke staat weegt even zwaar 

   Niet ten nadele van minst bevolkte staten 

  Voor Vicepresident in Senaat (tevens voorzitter Senaat) 

Oververtegenwoordiging van minst bevolkte staten (e.g. Wyoming) 

 Hoger aandeel in zetels dan aandeel in bevolking 

 Ondervertegenwoordiging van meest bevolkte staten (e.g. Californië) 

 Soort van correctie: minst bevolkte staten toch vertegenwoordiging geven 

 Ook in België: Luxemburg best vertegenwoordigd, Antwerpen minst bij federale 
verkiezingen 

 Meestal regionale kieskringen 

 Relatief grote statistische scheeftrekking versus andere landen 

Wat bepaalt wie president wordt? 

Resultaat = gewogen som van aantal geboekte overwinningen staat per staat (winner-takes-all) + 
DC (3 in kiescollege sinds 1961) 

Wetten in politiek 

Weinig ijzeren wetten 

 ‘Wet van de oligarchie’ niet altijd geldig 

The "iron law of oligarchy" states that all forms of organization, regardless of how 
democratic they may be at the start, will eventually and inevitably develop oligarchic 
tendencies, thus making true democracy practically and theoretically impossible, 
especially in large groups and complex organizations (Robert Michels, 1911). 

Kenmerken van kiessysteem hebben enorme impact op kenmerken van partijsysteem 

 Beleid veranderen: ‘Office-keeping motivation’ 

  In toppositie willen zitten om zaken te veranderen 
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➔ Kansen op verkiezing maximaliseren via structuur van kiessysteem 

 Winner-takes-all-systeem leidt to bipolair partijsysteem 

 Proportioneel systeem heeft groter ideologisch spectrum in partijsysteem 

 Grotere kieskring met meer zetels -> lagere feitelijke kiesdrempel (vb. NL) 

Verschillen tussen partijen en partijsysteem 

 Partijsysteem = partijen die erin slagen regelmatig politieke functies te verwerven 

 Psychologische aspect: voorkeur naar kandidaat van derde partij in kieshok 

  Overweging dat kans op verkiezing van persoon van derde partij klein is 

   Stem geven aan kandidaat van partij die minst ver van standpunt kiezer staat 

    Grote meerderheid 

  Selffulfilling prophecy 

➔ Verschuiving van ideologische voorkeur verschuift naar voorverkiezing (bepaling 
kandidaten binnen politieke partijen) 

Bij studie van partijsysteem is externe partijpolarisatie belangrijk 

 Strijd van partijen om posities 

  Vb. Presidentschap 

  Interne partijpolarisatie: strijd tussen groepen om kandidatuur te verkrijgen 

Resultaten 2020 

Redelijk veel diversiteit achter blauw of rood 

 Marge 

 Verdeling stemmen binnen staat  

Historische win naars per staat voor presidentsverkiezingen  
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Resultaat per county 

Verschil tussen democratische en republikeinse score in Presidentsverkiezingen van 2020 op county-
niveau 
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Bron: Eigen berekening op basis van Leip Atlasdata 2016 en 2020 

Heel veel op niveau van counties georganiseerd (of boroughs in Alaska of parishes in Louisiana) 

 Kleiner in Oosten 

Donkerdere kleur = groter verschil 

Vooral interessant in Georgia 

 Gebied rond Atlanta beslissend in 2020 

  (Sub)urbane kiezers 

Rurale gebieden meestal roodgekleurd 

 Ook in ‘blauwe’ staten zoals New York 

Strijd om suburbane kiezers 

 Vooral in ‘swing states’ 

Kiescollege 

De verkiezingen van 2012 en 2016 



81 
 

 

Kiescollege 

De verkiezingen van 2016 en 2020 

 



82 
 

Resultaat per County 

Verschuiving in de Democratische score tussen 2016 en 2020, per County 

 

Bron: Eigen berekening op basis van Leip Atlas data 2016 en 2020 

2020 versus 2016 

Counties veranderd naar Democraten 

Resultaat per County 

Verschuiving in de Republikeinse score tussen 2016 en 2020, per County 

 

2020 versus 2016 
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Bron: Eigen berekening op basis van Leip Atlas data 2016 en 2020 

Counties veranderd naar Republikeinen 

Rol van Latino’s: Zuid-Florida (Cubanen) en Zuid-Texas (grensgebied tussen Texas en 
Mexico) als atypisch 

Diversiteit binnen staten 

 Strijd beslissend binnen enkele counties 

Kiescollege 

Nipte staatsoverwinningen in 2016 

 

Beslissend voor verkiezingen (vb. Michigan: 0.23 procentpunt is verschil tussen 0 en 16 zetels) 

Kleine verschillen meer beslissend in 2016 dan in 2020 

 Trump met meer nipte overwinningen 

  Beslissingen handelsbeleid vanuit dit perspectief 

   Idem bij Biden: beslissingen niet terugdraaien 

Kiescollege 

Nipte staatsoverwinningen in 2020 
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Kleine verschillen 

Iets steviger perspectief voor Biden in kiescollege dan voor Trump 

Kiescollege 

Nipte staatsoverwinningen sinds 1824 

 

Niet nieuw 
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Populaire stem niet altijd overeenkomstig met Electoral College 

 Zie 2000 en 2016 

‘Winner Take All’ 

 

Bron: FiveThirtyEight, projects.fivethirtyeight.com/redistricting-2022-maps  

U.S. Congress 

• 435 Single Member Districts 

• All plurality (exc. GA, LA)  

• GA & LA: Run-off 

Bipolarisering van kiessysteem door partijsysteem 

 Twee onafhankelijken in Senaat: Bernie Sanders (I-VT) en Angus King (I-ME) 

  Democratisch socialist versus centrist 

 Tactisch stemmen: proximity voting 

• Reapportionment:  

• Federale aangelegenheid 

• Op basis van volksstelling 
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Dept. of Commerce v. House of Representatives (1999)  

• Redistricting (Gerrymandering)  

• Staatsaangelegenheid 

• Binnen federale grondwettelijke limieten 

Deel 2 Partijsysteem en Partijpolarisatie 

 

Versterking van polarisatie sinds 
begin jaren ’80: ‘stupidity arms 
race’ 

Bijkomend sinds begin 
jaren ’90 en Republican 
Revolution van 1994 

Grotere ideologische 
afstand 

Mogelijkheden 
voor bipartisane 
compromissen verkleind 

 

 

Het partijsysteem 

 

Overlapping kleiner geworden over tijd 

Het partijsysteem 



87 
 

 

Brede bewegingen 

Heterogeen 

 Meer bij Democraten dan Republikeinen momenteel 

Externe partijpolarisatie  

 

Bron: Pew Research Center 

Leunend naar één van beide partijen 
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Ideologische zelfidentificatie 

Curves verder uit elkaar 

 Pieken meer naar uiteinden van politieke spectrum 

 Kleinere overlapping 

 Toenemende polarisatie 

Minder kans op compromissen 

 Vb. Bipartisan Infrastructure Bill: steun van 13 Republikeinen 

  Bespreking van sancties voor hen door GOP 

   Vroeger niet de gewoonte 

 Gebruik van middelen om trouwe leden te belonen 

 Leiderschap op federaal niveau aangesteld door parlementsfractie 

  Belang van fundraising 

   Campagnes van minder bekende collega’s steunen 

Grotere steun van verkiezing Speaker of the House (bij winnen 
midterms) 

  Kevin McCarthy wil Speaker of the House worden bij mid-term-verkiezingen in 2022 

Hieronder enkele verklaringen 

Externe partijpolarisatie 

Negatieve partijdigheid 

Presidential Candidate Ratings 

Bron: Abramowitz & Webster, in Advances in 
Political Psychology, 2018, Vol. 39 (S1), pp. 119-
135 

Data: ANES, 1980-2016, partisans + partisan 
leaners 

Negatieve partijdigheid = stem bepaald door 
afkeuring van tegenkandidaat 

Partij is te verguizen, niet zozeer 
kandidaat 

Verticale as: emotionele affectiviteit tegenover 
kandidaat 

Lijnen: ranking van presidentskandidaten 

Neerwaartse trend: mogelijk door idiosyncratische factoren, ook door toenemende polarisatie 
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  2016: impopulariteit van Clinton en Trump 

Externe partijpolarisatie 

Negatieve partijdigheid 

 

Bron: Bolsen & Thornton, in Electoral Studies, 2021, Vol. 71, pp. 1-8 

Data: ANES, 1980-2016, partisans + partisan leaners 

Nuance van vorige grafiek 

Externe partijpolarisatie 

Trends in split-ticket voting, 1952-2012 

Bron: Abramowitz & Webster, in Advances in Political 
Psychology, 2018, Vol. 39 (S1), pp. 119-135 

Split ticket: stemmen voor leden van beide partijen 

Straight ticket: stemmen voor kandidaten van dezelfde 
partij 

Verband met negatieve partijdigheid 

Toenemende polarisering en partijtrouw 

 Attitudes lijken zich te vertalen in stemgedrag 

  Verder onderzoek nodig 

 



90 
 

Gerrymandering

 

= Hertekenen van grenzen kiesdistricten om meer zetels te verwerven en kansen eigen kandidaat 
op winst te maximaliseren 

Enkel in Huis van Afgevaardigden, niet in Senaat 

Vb. vierde congressionele district van Illinois 

 Twee gebieden verbonden door 1 snelweg 

Verdelen van kiezers in bepaalde districten 

 ‘Packing’ of samengroepen van eigen kiezers in bepaalde districten 

 ‘Cracking’ of verdelen van kiezers van andere partij over meer districten 

Uitslag van verkiezingen bepaald tijdens voorverkiezingen door dominante partij 

Hertekenen kiesdistricten voor verkiezingen in 2022 na volkstelling (census) van 2020 

 Herverdeling districten over staten 
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 Republikeinen dominant in staatsinstellingen die dit bepalen  

  Minder contested seats nu in handen van Republikeinen -> meer bij Democraten 

Lage opkomst bij verkiezingen 

 Vooral meer militante en meer ideologische kiezers aan flanken van spectrum of partij 

Beperking van verklaring  

Niet in Senaat 

 Verkiezing voor zetels in 3 klasses om de 2 jaar 

  Nooit twee senatoren van dezelfde staat in hetzelfde jaar 

Fragmentering van Amerikaanse medialandschap 

Polarisering sinds midden jaren ’90 (Fox, MSNBC) 

Versterkt met sociale media in jaren 2010 

Echo chamber: bevestiging van eigen politieke denkbeelden 

 Wat kiezers zelf willen 

 Collectieve dissonantie: dingen interpreteren vanuit eigen denkkaders 

 Beantwoorden aan courante psychologische behoefte 

Verschillende identiteiten die zich op elkaar gaan enten 

Etnisch-raciale of religieuze identiteit 

Versterking breuklijnen in samenleving 

België: cross-cutting cleavages -> betekenis tegenstellingen afgezwakt 

 Doorsnijdende breuklijnen 

1. Socio-economisch: links-rechts 
2. Religieus: vrijzinning-katholiek 
3. Taalkundig: Nederlandstalig-Franstalig 

 Samenwerking afhankelijk van thema 

 Moderatie van politieke tegenstellingen en gedrag 

VS: samenvallende breuklijnen -> modererend effect is weg  

 

Externe partijpolarisatie 

Aandeel niet-blanke kiezers in resp. hele kiezerskorps, Democratische kiezers en Republikeinse kiezers, 
1976-2020 
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Verticale as: aandeel niet-blanke kiezers in totale kiezerskorps in algemeen (gele lijn) en bij beide 
partijen 

Piek in verschil tussen beide partijen in 2012 (35 procentpunt), daling in 2016 (33 pp) en 2020 (29 
pp) 

 Groei tot en met 2012 

 Verkleining door Latino-factor (zie ook boven) 

  Meer stemmen voor Republikeinen 

   In 2020 in zuid-Texas, Florida, en Utah 

   MAAR: gebonden aan idiosyncratische factoren tijdens bepaald 
verkiezingsjaar 

    Vb. Bush in 2004: tweetalige campagne 

 Vertaald in kiescoalities rond Biden en Trump (zie volgende slides) 

Externe partijpolarisatie 

Etnisch-raciale kiescoalitie Joe Biden en Donald Trump, 2020 
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Kiescoalitie is altijd heterogeen 

 Meer blanke kiezers bij Trump, meer niet-blanke kiezers bij Biden 

Nuance: andere (gerelateerde) demografische verschillen zoals opleiding, gender, woonplaats 

Externe partijpolarisatie 

Etnisch-raciale kiescoalitie Joe Biden, 2020, enkele staten 
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Texas als battleground state in 2024 of 2028 

 Afhankelijk van migratiebeleid van Biden 

 Net als Arizona was voorspeld acht jaar geleden 

Complexe geografische realiteit achter verhaal 

Externe partijpolarisatie 

Nettoverschil in score Trump vs Biden bij verschillende kiezersgroepen (2020 vs 2016), in pcp 

 

Negatieve score: overschot voor Democraten 

Positieve score: overschot voor Republikeinen 

Conservative en Evangelical: meest uitgesproken pro-Trump 

Independents & white college-educated voters: swing groep 

Asian Americans: verkleind voordeel voor Democraten 

 

Minderheidsgroepen aan Democratische zijde (met verschillen) [zie vorige slide blz. 89] 

 Ondersteunt claim voor externe partijpolarisatie 

Verdeelde partijen 
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Interne diversiteit binnen partijen in House of Representatives 

 

Meerderheden verschoven 

 Moeilijker om meerderheden te vinden omwille van minder overlap 

  Gevolg van voorverkiezingen 

Meerderheid vinden binnen eigen fractie >< fractie aan uiteinde van spectrum eruit 

  Toegeven aan BDC = progressieve stemmen verliezen 

  Kleine groepen van 3 tot 4 leden met vetorecht (>< 1 senator in Senaat) 

 Verlamming van onderhandelingen 

Verdeelde partijen  

Interne diversiteit 
binnen partijen in 
Senate 

Moeilijker 
procesvorming 
sinds 2021 (117e 
Congress) 

Status-quo 
overheerst 

Elke senator heeft 
vetorecht 
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 Budgetskwesties: tie-break door Vicepresident mogelijk 

  Vernauwing agenda Biden 

Twee onafhankelijken: Bernie Sanders (I-VT) en Angus King (I-ME) aan weerszijden van 
spectrum Democraten 

Meest progressive Democraten zwakker dan ‘conservatieve’ Democraten 

 Verandering versus status-quo: laatste sterker  

Twee meest ‘conservatieve’ Democraten: Joe Manchin (D-WV) en Kyrsten Sinema 
(D-AZ) 

Interne partijwerking onder druk van externe partijpolarisatie weegt door op 
vermogen van president om beleidsagenda te realiseren 

Interne partijpolarisatie 

Democratic Party 

 

Interne partijpolarisatie 

Aandeel van subgroepen bij zelf-geïdentificeerde Democraten 
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Interne partijpolarisatie 

 

Bron: Pew Research Center (2021), Beyond Red vs. Blue. The Political Typology, p. 40 

Interne partijpolarisatie 
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Bron: Pew Research Center (2021), Beyond Red vs. Blue. The Political Typology, p. 40 

Het partijsysteem 

 

 

Het partijsysteem 
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Het partijsysteem 

 

Het partijsysteem 

 

Interne partijpolarisatie 

Republican Party 

Source: Bob Gorrell,   
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Rol van Trump 
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Average treatment effect of policy cues 
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The Partisan Hypothesis 

Barber & Pope, 2019 

 

Boven: liberaal, Onder: conservatief 

Barber & Pope, 2019 
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Barber & Pope, 2019 

1 = liberaal 

0 = conservatief 
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Barber & Pope, 2019 
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Barber & Pope, 2019 

 


