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All politics is local. Aldus een befaamde uitspraak van waarschijnlijk Tip O'Neill, ooit Speaker 
van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. De betekenis van de uitspraak is niet erg 
helder, maar het is een feit dat politiek in meerdere opzichten vooral of mede lokale politiek 
is. En het is evident dat in Nederland het lokale politieke niveau de afgelopen jaren aan 
belang heeft gewonnen. Op eigen wijze heeft de winnaar van de Jan Brouwer Scriptieprijs 
2019 voor de Maatschappijwetenschappen deze uitspraak - All politics is local - nog eens 
nadrukkelijk onder onze aandacht willen brengen. Met succes. De winnaar: Rick van Well. 

Rick was één van de 17 genomineerden voor deze prijs. Allen leverden interessante 
onderzoeksverslagen, maar verschil moet er nu eenmaal zijn bij de keuze van ‘de beste’. Van 
de 17 bleven er na een eerste selectieronde 3 over voor nader juryberaad. Met Explaining 
Modes of Executive Legislative Relations; Empirical Evidence from Dutch Local Councils werd 
Rick winnaar, mede vanwege de ruimere maatschappelijke strekking van zijn onderzoek. 

In zijn afstudeerproject richt Rick zich op het lokale niveau. Dat klinkt misschien niet 
origineel, maar is wel degelijk een enigszins verrassende keuze. Het overgrote deel van de 
politicologen gaat hier namelijk aan voorbij en richt zich op het nationale, Europese of zelfs 
mondiale niveau. Rick heeft sterke argumenten om dichter bij huis te blijven. Deels 
inhoudelijk: meer en meer worden beslissingen die burgers raken in hun dagelijks bestaan 
op dat lokale niveau genomen. Dat maakt de vraag naar ‘de gezaghebbende toedeling van 
waarden’, zoals politiek wel gedefinieerd is, uiterst relevant voor het lokale niveau. 

Ook vanuit wetenschappelijk perspectief is veel te zeggen voor de keuze van het lokale 
niveau. Ricks studie betreft de in de parlementaire democratie cruciale relatie tussen 
uitvoerende en wetgevende macht. Hoe verhouden regering en parlement zich tot elkaar, en 
welke gedragspatronen doen zich onder welke omstandigheden voor? Wie dit thema op het 
landelijke niveau aansnijdt, zit per land vast aan een enkele regering en één parlement. Wie 
echter zo slim is om de thematiek te bestuderen op het lokale niveau, heeft plots honderden 
gevallen tot zijn beschikking! Uit onderzoekstechnisch oogpunt heeft dat grote voordelen, 
die door Rick prima zijn benut om een klassiek thema op originele wijze te benaderen. Dat 
hij daarbij succesvol was bij zijn eigen ambitieuze dataverzameling, draagt natuurlijk bij aan 
de waardering voor het project. En dat voor enkele van zijn verwachtingen geen empirische 
steun gevonden werd, kan uiteraard onmogelijk tegen hem worden ingebracht. 

All politics is local. Vanwege het feit dat hij ‘ons’, wetenschappers en burgers, terecht wijst 
op het aanzienlijke belang van de lokale politiek, en vanwege het hoge niveau dat hij in zijn 
onderzoek en onderzoeksverslag heeft weten te bereiken, komt Rick van Well de Jan 
Brouwer Scriptieprijs 2019 voor de Maatschappijwetenschappen ten volle toe. Proficiat!  
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De jury vergaderde op 12 februari 2019 onder leiding van KHMW-bestuurslid Jkvr. mr. P. van Lennep, 
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