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1. Introductie 

De Tweede-Kamerverkiezingen van mei 1994 hebben het politieke landschap 
in Nederland drastisch gewijzigd. De twee grootste partijen, het CDA en de 
PvdA, leden historische verliezen. De christen-democraten, de dominante 
groepering in de Nederlandse politiek sinds 1918, verloren bijna 40% van hun 
kiezers en hun haast vanzelfsprekende plaats in het kabinet. De PvdA leed de 
zwaarste verkiezingsnederlaag sinds 1967. De traditionele politieke partijen 
lijken in de problemen. 
Dat de traditionele politieke partijen in Nederland en elders in een 'crisis' 
verkeren is geen nieuw thema.' Sommigen stellen zelfs dat partijen aan het 
'verdwijnen' zijn.' Als bewijs voor de crisis van partijen wordt meestal 
verwezen naar de steeds minder trouwe aanhang van politieke partijen, de 
toenemende electorale veranderingen, de lagere opkomstpercentages bij ver-
kiezingen, het teruglopende ledenaantal van partijen en de geringe politieke 
participatie van de bevolking in het algemeen.' Andere auteurs stellen dat 
partijen tevens hun traditionele functies aan het verliezen zijn  .4  Deze zouden 
worden overgenomen door nieuwe sociale en politieke bewegingen.' Tegelij-
kertijd wijzen andere politicologen er op, dat de traditionele politieke partijen 
het vermogen hebben zich ook onder veranderende omstandigheden staande te 
houden. Immers, in de Westeuropese landen domineren zij ondanks alles nog 
steeds de verkiezingen en kabinetsformatie.' De verklaring van deze overle-
vingsdrang moet worden gezocht in het vermogen van de partijen om zich aan 
te passen aan voortdurend wijzigende omstandigheden .7 
De these van de politicoloog Kirchheimer over de ontwikkeling van de  catch-all  
partij is zeer geschikt voor een analyse van deze aanpassingen. Kircliheimer 
beweert dat de op klasse of religie gebaseerde massapartij - zoals Duverger8  
die beschreef - op ideologisch, organisatorisch en electoraal vlak een bepaalde 
ontwikkeling doormaken en langzaam veranderen in wat hij noemt de  catch-all 
people's parties.'  
Pogingen om tot een eenduidige definiëring van het  catch-all  concept te komen, 
hebben geleid tot een nog steeds voortgaand debat.` Ondanks de aanzienlijke 
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meningsverschillen over de interpretatie van de  catch-all  these, zal Kirchhei-
mer's argumentatie hier kort worden samengevat,1' 

2. Kirchheimer's catch-all these 

Van de vooroorlogse partijen in West-Europa kan men stellen dat zij specifieke 
sociale of religieuze groepen vertegenwoordigden. Na de Tweede Wereldoorlog 
verdwijnen echter de scherpe klassentegenstellingen en confessionele scheidslij-
nen langzamerhand als gevolg van ongekende economische groei en de uitbrei-
ding van de welvaartsstaat. De levensstandaard van velen wordt zozeer ver-
hoogd, dat partijen in staat zijn te appelleren aan een brede groep kiezers, wier 
belangen niet veel uiteenlopen. Dit is mogelijk geworden door het ontstaan van 
een brede middenldasse. Partijen worden gedwongen de 'wet van de electorale 
markt' te aanvaarden en zich te richten op een breder deel van de bevolking 
dan de traditionele achterban. Hierdoor ontstaat een nieuw type partij: de  catch-
all  volkspartij. De oude, sterk ideologisch geladen, doelstelling van representa-
tie van bepaalde sociale groepen in het politieke bestel wordt gematigd, met als 
oogmerk de gunst van zoveel mogelijk kiezers te winnen. Partijen concentreren 
zich daarom steeds meer op issues die breed worden gedragen in de samenle-
ving, in plaats van de onderlinge tegenstellingen te benadrukken. Kirchheimer 
heeft dit fenomeen aangeduid met 'het verdwijnen van de oppositie'.` 
Volgens Kirchheimer worden de politieke partijen en de staat in toenemende 
mate afhankelijk van elkaar. De staat legitimeert zijn acties door middel van de 
parlementaire partijen en de partijen worden steeds afhankelijker van de staat 
voor hun (financiële) middelen. De  catch-all  partij leidt dan ook tot vervaging 
van de democratische machtenscheiding. De wetgevende, uitvoerende en ook 
rechterlijke macht vormen tezamen een kartel. Politieke partijen trekken zich 
steeds verder terug uit de samenleving. De consequentie van deze ontwikkeling 
is dat burgers een zeer beperkte en passieve rol hebben in de politiek.` 
Kiezers laten hun partijkeuze steeds meer afhangen van het charisma van een 
lijsttrekker. Deze wordt steeds bepalender voor het electorale succes van de 
partij. Dit hangt samen met de veranderende functie van politieke partijen.  
Catch-all  partijen integreren niet langer nieuwe groepen in de politieke 
samenleving en articuleren niet langer de belangen van deze groepen. In plaats 
daarvan is de recrutering van politieke kandidaten verreweg de belangrijkste 
functie van een moderne  catch-all  partij geworden. 
Als belangrijkste kenmerken van de ontwikkeling van massapartij tot  catch-all  
partij noemt Kirchheimer: a) een drastische reductie van het ideologische 
karakter van de partij; b) een versterkte positie van politieke leiders, die eerder 
worden beoordeeld op hun politiek-maatschappelijke betekenis dan op de mate 
waarin zij de specifieke doelen van de partij bevorderen; c) een minder sterke 
positie van gewone leden binnen de partijorganisatie; d) minder nadruk op 
specifieke sociale of confessionele kiezersgroepen:  catch-all  partijen trachten 
kiezers te winnen uit alle bevolkingsgroepen; e) meer samenwerking met belan- 
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gengroeperingen om zich van permanente electorale steun te verzekeren, 
gegeven de verminderde loyaliteit van leden en kiezers. Samengevat zou men 
kunnen zeggen dat in Kirchheimer's optiek partijen zich aanpassen aan de 
sociale en economische veranderingen in hun omgeving, teneinde electoraal te 
overleven. Achter de oude naam gaat dus een geheel gewijzigde partij schuil. 
De vraag is nu in hoeverre de Nederlandse politieke partijen te kenmerken zijn 
als een  catch-all  partij? Dit onderzoek beperkt zich tot de belangrijkste politieke 
partijen in Nederland: PvdA, CDA (en zijn voorlopers KVP, CHU en ARP), 
VVD en D66.'4  

3. De  catch-all  partij: definitie en operationalisatie 

Om te kunnen beoordelen in hoeverre er sprake is van een  catch-all  ontwikke-
ling moet allereerst dit concept worden geoperationaliseerd.` Voor de re-
constructie van het  catch-all  concept gebruik ik de discussie die volgde op 
Kirchheimer's publikatie.` Uit deze discussie kunnen zes elementen worden 
gedestilleerd waarover brede consensus bestaat dat zij de kern van het concept 
vormen. Deze elementen komen sterk overeen met de vijf kenmerken die 
Kirchheimer zelf opsomt. Zij leiden tot de volgende definitie van een  catch-all  
partij: een partij die wordt gekarakteriseerd door een zwak ideologisch profiel, 
een breed electoraal appèl, een geringe band met haar electoraat, een sterke 
positie van de partijleiding ten opzichte van de partijleden, en een professionele 
en gecentraliseerde Organisatie waarvan het personeel en kapitaal voornamelijk 
uit externe bronnen afkomstig zijn. 
Vanuit deze definitie is vervolgens een operationele definitie geconstrueerd. 17 
Om zo dicht mogelijk bij de originele betekenis van het concept te blijven is 
gezocht naar empirische verwijzingen in Kirchheimer's werk. Drie dimensies 
van partijverandering worden onderscheiden: een ideologische, een electorale 
en een organisationele dimensie. Hieronder komen deze aspecten elk in een af-
zonderlijke paragraaf aan de orde. Een overzicht van de karakteristieken van 
de drie dimensies van de  catch-all  partij en hun operationalisatie wordt daarbij 
aan het begin van elke paragraaf gegeven.'8  

4. Ideologische veranderingen 

Allereerst wordt hier nagegaan in hoeverre er op ideologisch en beleidsmatig 
terrein sprake is van een ontwikkeling van de Nederlandse partijen in de  catch-
all  richting. Op basis van een vergelijkend onderzoek naar de inhoud van ver-
kiezingsprogramma's van politieke partijen is het mogelijk de veranderingen te 
analyseren in de issues die het meest door een partij zijn benadrukt.` Hiertoe 
zijn alle partijen op basis van hun ontstaansgeschiedenis en tradities ingedeeld 
in een zogenaamde 'partijfamilie' 20  Om de traditionele issues van een partij-
familie vast te stellen, is nagegaan welke issues het meest werden benadrukt in 
de jaren 1945-1960, de periode voorafgaande aan de  catch-all  ontwikkeling. 
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Tabel 1. De ideologische dimensie van  catch-all  partijen 

karakteristieken operationalisatie van variabelen 

Minder nadruk op Wordt verkregen door een traditioneel beleidsprofiel 
traditionele issues en de afwijkingen van dit profiel vast te stellen. Het 

traditionele profiel is de som van de percentages van 
de vijf issues die het meest door de partijen van één 
partijfamilie worden benadrukt in de periode 1945- 
1960. 

Minder nadruk op Wordt verkregen door per partijfamilie de traditione- 
traditionele beleids- le ministersportefeuilles vast te stellen en de partij- 
voorkeuren controle van ministersportefeuilles te vergelijken. 

Drie clusters van ministeries worden onderscheiden: 
economisch management, sociale zekerheid en wel- 
zijn en ten slotte orde en gezag. 

Hoog coalitie- Wordt gelijkgesteld aan de regeringsparticipatie van 
potentieel de partij, gemeten als het gemiddelde percentage van 

ministersportefeuilles dat de partij bezet. 

Minder nadruk op Wordt verkregen door het beleidsprofiel van de partij 
exclusieve issues te correleren met het gemiddelde 'partij-profiel'. 

Centrumpositie in het Wordt gemeten als de links-rechts positie van de 
politieke stelsel partij op basis van verkiezingsprogramma's. Deze 

score is verkregen door de som van percentages 
nadruk op linkse issues te verminderen met de som 
van nadruk op rechtse issues. 

In figuur 1 zijn de percentages weergegeven van de nadruk die de Nederlandse 
politieke partijen in de verkiezingsprogramma's op deze 'traditionele' issues 
legden. De CDA-lijn geeft de posities van ARP, CHU en KVP tot 1977 weer. 
Uit deze figuur blijkt dat Nederlandse partijen in afnemende mate hun oor-
spronkelijke issues benadrukken. Bestond in de jaren vijftig nog een derde van 
de verkiezingsprogramma's van ARP, KVP en CHU uit positieve uitspraken 
over traditionele moraal, uitbreiding van de welvaartsstaat, sociale rechtvaardig-
heid, vrijheid en mensenrechten en aandacht voor de landbouw, in de CDA-
programma's van de jaren tachtig is dat teruggelopen tot circa 10%. In de ver-
kiezingsprogramma's van de PvdA in de jaren zestig wordt ook steeds minder 
aandacht besteed aan traditionele sociaal-democratische issues als uitbreiding 
van de welvaartsstaat, landbouw, de situatie van arbeiders, sociale rechtvaardig-
heid en specifieke economische doelstellingen. Net  als bij D66 en de VVD is 
er sprake van een zekere revival van traditionele doelstellingen in de late jaren 
zeventig, maar het volgende decennium laat weer een duidelijke achteruitgang 
zien. Tot 1980 bestond het VVD-verkiezingsprogramma voor ongeveer een 
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kwart uit traditionele liberale issues als Vrij ondernemerschap, Vrijheid, aan-
dacht voor specifieke groeperingen (ouderen, jongeren en Vrouwen), landbouw 
en de welvaartsstaat. De meest recente programma's benadrukken evenwel 
vaker andere issues. De verkiezingsprogramma's van D66 zijn niet erg stabiel 
in hun nadruk op liberale issues. Duidelijk is wel de afnemende aandacht Voor 
deze issues sinds 1980. 

Figuur 1. Nadruk op traditionele issues, 1950-1990 
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Al met al is er in de verkiezingsprogramma's van de Nederlandse politieke 
partijen steeds minder aandacht voor de traditioneel door hen benadrukte issues. 
Om vast te stellen of de partijen hun oorspronkelijke doelstellingen hebben 
losgelaten, is het eveneens van belang te zien welke ministersportefeuilles zij 
claimen wanneer zij aan coalities deelnemen. Het bezetten van een ministerie 
biedt een partij immers de beste mogelijkheid om het beleid in de door haar 
gewenste richting te beïnvloeden. Niet alle portefeuilles zijn gelijkwaardig voor 
een partij: partijen hebben vanuit hun historische en ideologische ontwikkeling 
een verschillende rangorde in beleidsdoelen en hebben overeenkomstige voor-
keuren voor bepaalde portefeuilles in een kabinet. 

De politicologen  Budge  en Keman hebben partijen ingedeeld in partijfamilies 
en op basis van hun traditionele achterban, ideologie, karakteristieke issues en 
historische herkomst, een rangorde in voorkeur voor ministeries vastgesteld?' 
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Indien partijen zich ontwikkelen in de  catch-all  richting, mag verwacht worden 
dat deze specifieke voorkeuren steeds minder een rol spelen bij de portefeuille-
verdeling.22  Wanneer we nu de portefeuilleverdeling van de na-oorlogse kabi-
netten in Nederland vergelijken met de veronderstelde voorkeuren, dan blijkt 
dat deze kabinetten in steeds grotere mate worden samengesteld volgens de 
verwachtingen van  Budge  en Keman. Het percentage ministeries dat conform 
de theorie wordt verdeeld, ligt in de jaren veertig en vijftig altijd onder de 
30%, maar loopt in de jaren zestig en zeventig op tot boven de 30%. De par-
tijen van het eerste en tweede kabinet-Lubbers (CDA en VVD) verdelen in de 
jaren tachtig zelfs meer dan 40% van de ministeries volgens de theorie.  Budge  
en Keman verklaren deze zeer consistente verdelingspatronen door de dominan-
tie van de christen-democraten en het veelvuldig voorkomen van centrum-
rechtse coalities. De confessionelen en liberalen hebben minder overeenkomsti-
ge beleidsvoorkeuren, hetgeen de verdeling van ministersposten vereenvoudigt. 
Verder was de VVD numeriek altijd kleiner dan de andere potentiële coalitiege-
noot PvdA, waardoor de confessionelen in combinatie met de liberalen ook 
beter in staat waren hun preferenties te verwezenlijken. 

Figuur 2. Atypische ministeriële controle, 1950-1990 
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Deze uitkomsten geven een trend aan die tegengesteld lijkt aan een ontwikke-
ling naar  catch-all  partijen. Toch is er wel enige verandering te zien in de 
portefeuilleverdeling in Nederland. Partijen lijken meer bereid atypische 
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ministeries te aanvaarden (zie figuur 2). De christen-democratische partijen 
nemen steeds vaker departementen in het cluster van het economisch manage-
ment, ministeries die vroeger vaker aan de coalitiepartners gelaten werden. De 
PvdA neemt bij regeringsdeelname in de jaren tachtig ook genoegen met depar-
tementen op het gebied van de 'orde en veiligheid', ministeries die voorheen 
niet haar voorkeur hadden. De liberale VVD blijft grotendeels trouw aan haar 
voorkeur voor 'orde en veiligheid' ministeries, maar heeft ook enkele malen 
atypische ministeries in het welzijn-cluster aanvaard. 

Figuur 3. Gelijkheid in issue-benadering, 1950-1990 
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Naast deze ontwikkelingen bij de portefeuilleverdeling kan men stellen dat 
politieke partijen in Nederland een grotere bereidheid tonen om samen te 
werken. Voorheen verklaarden partijen publiekelijk dat zij niet gezamenlijk 
wilden deelnemen aan een kabinet met sommige andere partijen. Zo sloot de 
VVD samenwerking met de PvdA uit in de jaren 1959-1972. Andersom stelde 
de PvdA in de periode 1967-1982 niet samen in een kabinet te willen met de 
liberalen. In 1971 en 1972 sloten PvdA, PPR en D66 (de 'progressieve drie') 
voorafgaande aan de verkiezingen samenwerking uit met andere partijen. De 
voorkeur van D66 is altijd uitgegaan naar een 'paarse' coalitie met PvdA en 
VVD, zonder het CDA. 
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De toegenomen bereidheid om met andere partijen samen te werken is ook 
terug te vinden in de verkiezingsprogramma's. Deze zijn in toenemende mate 
identiek in hun nadruk. In de periode vlak na de Tweede Wereldoorlog waren 
er grote programmatische verschillen. Met name VVD, ARP en CHU presen-
teerden programma's die sterk afweken van het 'gemiddelde' Nederlandse 
verkiezingsprogramma. PvdA en KVP daarentegen hadden verkiezingspro-
gramma's die sterk correleerden met het gemiddelde program. Opvallend is dat 
gedurende de jaren zestig - een periode waarin er, in ieder geval retorisch, 
sprake was van polarisatie - de partijen meer dezelfde issues gaan benadrukken. 
Uitzonderingen hierop vormen de VVD-verkiezingsprogramma's voor 1972 en 
1982, die sterk afwijken. De issues die van de politieke agenda verdwijnen zijn 
met name de traditioneel sociaal-democratische en christen-democratische 
issues. In de jaren tachtig nemen de onderlinge verschillen weer enigszins toe 
(zie figuur 3) 23  

De afwijkingen van het gemiddelde verkiezingsprogramma zeggen echter niets 
over de posities van partijen ten opzichte van elkaar. Hiervoor is het beter hun 
posities op de links-rechts schaal te bestuderen  .24  Uit deze analyse blijkt dat 
de PvdA in de na-oorlogse periode consequent een positie op de linkerzijde van 
het politieke spectrum inneemt (zie figuur 4). In de jaren vijftig, ten tijde van 
de 'brede basis' coalities, is dit een gematigde positie, maar in de jaren zestig 
en zeventig radicaliseert de PvdA. In de jaren tachtig nemen de sociaal-
democraten wederom een gematigd linkse positie in. De KVP en later het CDA 
bevinden zich dicht bij het centrum, zij het meestal iets ter rechterzijde van het 
midden. Op deze wijze houden zij altijd één of meer partijen ter linker- en ter 
rechterzijde van zichzelf. Deze strategische positie maakte het hen tot 1994 
mogelijk om te participeren in alle na-oorlogse kabinetten. De ARP nam aan-
vankelijk een uiterst rechtse positie in. Met name de nadruk op het 'herstel van 
orde en gezag' in Nederlands-Indië was verantwoordelijk voor deze positione-
ring. Na de jaren vijftig vaart de ARP een linksere koers, om uiteindelijk aan 
het begin van de jaren zeventig op een positie links van het midden uit te 
komen. Ook de CHU schuift eind jaren vijftig op naar het politieke centrum. 
Van de grote partijen in Nederland neemt de VVD na 1952 consequent de 
meest rechtse positie in. In de jaren zeventig is de polarisatie tussen de 
'rechtse' VVD en de 'linkse' PvdA duidelijk te zien in de verkiezingspro-
gramma's. In 1967 neem het nieuw gevormde D66 een linkse positie in, maar 
na het gezamenlijk programma Keerpunt '72 'verrechtst' D66 in hoog tempo 
tot een duidelijke centrumpartij. 

Samengevat kan men stellen dat alle partijen een vrij stabiele positie hebben tot 
het einde van de jaren zestig. Dan convergeren de partijen - met uitzondering 
van de VVD - naar een gematigd linkse positie. In het midden van de jaren ze-
ventig keren de confessionelen echter weer terug naar hun oorspronkelijke cen- 

175 



trum-rechtse positie. In de jaren tachtig is er een duidelijke trend naar het 
centrum van VVD, PvdA, D66 en CDA. 
Wat betreft de ideologie kan de conclusie luiden dat er duidelijke bewijzen zijn 
dat de Nederlandse politieke partijen zich op dit gebied ontwikkelen tot  catch-
all  partijen. De partijen benadrukken steeds minder hun traditionele issues en 
alhoewel zij grotendeels trouw blijven aan hun voorkeuren voor bepaalde minis-
tersportefeuilles - zijn in toenemende mate bereid met de andere partijen samen 
te werken. PvdA en CDA aanvaarden wel vaker voor hen atypische ministeries. 
Ook komen de partijen programmatisch steeds dichter bij elkaar te liggen. De 
oude massapartijen PvdA en CDA zijn op ideologisch terrein het meest ver in 
de ontwikkeling naar een  catch-all  partij. 

Figuur 4. Links-rechts positie van partijen, 1945-1990 
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5. Electorale veranderingen 

Verleggen we onze aandacht naar het electorale vlak, dan moet worden nage-
gaan of de Nederlandse partijen in toenemende mate kiezers aanspreken buiten 
hun traditionele achterban. Uit onderzoek blijkt dat het profiel van het 
electoraat van het CDA sterke gelijkenis vertoont met dat van alle kiezers •25 

De CDA-kiezer is over het algemeen wèl ouder, heeft een lagere opleiding, 
rekent zich meer tot de gewone middenklasse, woont vaker op het (verstedelijk- 
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te) platteland en, de secularisatie ten spijt, heeft een sterker religieuze 
levenshouding dan het landelijke electoraat. De leeftijdsopbouw van de. PvdA-
achterban komt meer overeen met de totale bevolking. PvdA-stemmers hebben 
vaker een lagere opleiding en een lager inkomen, zijn veelal werkzaam bij de 
overheid en rekenen zichzelf vaak tot de arbeidersklasse. PvdA-stemmers 
wonen voor het merendeel in de verstedelijkte gebieden en zijn niet-kerkelijk. 
De VVD-achterban wijkt het sterkst af van het totale electoraat. VVD-kiezers 
zijn veelal hoger opgeleid, werkzaam in het bedrijfsleven of als zelfstandige, 
kortom afkomstig uit de wat hogere sociale klassen. De veelal seculiere VVD-
stemmers wonen veelal in de kleine steden en forensengemeenten. Al met al 
wijkt de VVD-aanhang het meest af van het profiel van het gehele electoraat. 
PvdA en vooral CDA hebben veel kenmerken die sterk overeenkomen met die 
van de gehele bevolking. CDA-kiezers zijn weliswaar over het algemeen con-
fessioneler dan gemiddeld, maar het CDA trekt in toenemende mate niet-
religieuze kiezers.` 

Tabel 2. De electorale dimensie van  catch-all  partijen 

karakteristieken operationalisatie van variabelen 

Sociale stratificatie van de Wordt gemeten door het percentage kiezers dat 
electorale aanhang niet uit de arbeidersklasse afkomstig is, te ver- 

minderen met het percentage kiezers uit de 
arbeidersklasse. 

Niveau van partij- De lange-termijn predispositie om op een be- 
identificatie paalde partij te stemmen wordt gemeten als het 

percentage kiezers dat zegt zich sterk te identi- 
ficeren met die partij. 

Achtergrondvariabelen van Wordt gemeten als het percentage van  minis- 
parlementaire vertegen- ters met parlementaire ervaring en aan de hand 
woordigers van de beroepen die ministers uitoefenden 

voordat ze gerecruteerd werden als minister. 

Invloed van belangen- Wordt gemeten als de mate waarin belangen- 
groeperingen op beleid groepen invloed kunnen uitoefenen op het 

interne besluitvormingsproces. 

De verschillen in het electoraal profiel van de Nederlandse politieke partijen 
nemen af. In figuur 5 is de verhouding weergegeven tussen kiezers uit de mid-
den- en hogere klasse ten opzichte van de kiezers uit de arbeidersklasse. Een 
positieve score betekent een oververtegenwoordiging van midden- en hogere 
klasse; een negatieve duidt op een oververtegenwoordiging van kiezers uit de 
lagere sociale klassen. Uit deze figuur blijkt duidelijk dat het 'klasseverschil' 
tussen de politieke partijen afneemt. De VVD blijft weliswaar voornamelijk een 
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partij van de midden- en hogere klasse, maar de andere partijen 'verburgelij-
ken' in deze richting. De PvdA heeft aan het einde van de jaren tachtig de 
middenpositie waarin het aandeel arbeiders en niet-arbeiders in haar electoraat 
even groot zijn, overgenomen van het CDA. De conclusie lijkt gerechtvaardigd 
dat, naast het CDA, ook de PvdA in toenemende mate kan claimen een echte 
'volkspartij' te zijn.27  
Het verlies van de traditionele achterban van politieke partijen blijkt overduide-
lijk uit verkiezingsonderzoek. Het aantal kiezers dat zegt een 'overtuigd aan-
hanger' van een partij te zijn, neemt sinds de jaren tachtig gestaag af.` Het 
gevolg van het verlies van de loyaliteit van kiezers is een duidelijke toename 
in electorale verandering (electorale volatiliteit), zoals ook bij de Tweede-
Kamerverkiezingen in 1994 sterk bleek. 

Figuur 5. Niet-arbeiders minus arbeiders, 1950-1990 
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De ontwikkeling naar een  catch-all  partij komt volgens Kirchheimer ook tot 
uiting in een veranderende recrutering van kandidaten voor de parlementsver-
kiezingen. De specifieke expertise van professionals wordt belangrijker ge-
vonden dan politieke ervaring. Verder zullen  catch-all  partijen uit een 
toenemend aantal bevolkingsgroepen hun kandidaten recruteren om een zo 
breed mogelijk publiek aan te spreken. We zullen ons hier concentreren op de 
recrutering van ministers, omdat van hen de achtergrondvariabelen over een 
langere periode van beschikbaar zijn.29  In de Nederlandse politiek bestaat een 
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lange traditie om ministers te recruteren van buiten de parlementaire politiek, 
op grond van expertise en ervaring op een specifiek beleidsterrein.  30  Uit het 
onderzoek van Bakema en  Seeker,  dat onderscheid maakt tussen ministers als 
'specialist' en als 'politicus', blijkt dat bijna 70% van de ministers bij hun 
benoeming meestal goed is ingevoerd in de materie door werkervaring op het 
betreffende beleidsterrein  .31  Wanneer we nu kijken naar de ontwikkeling in 
politieke en technische expertise, dan is deze contrair aan de verwachte  catch-
all  trend: het aantal ministers met technische expertise neemt af, terwijl 
politieke ervaring steeds belangrijker schijnt te worden. In de periode van de 
verzuiling (1946-1967) was het percentage ministers met politieke ervaring 
aanzienlijk lager (57%) dan in de periode 1967-1986(73%). Tijdens de periode 
1946-1967 was 47% van de ministers afkomstig uit de Tweede-Kamerfractie 
van de regeringspartijen, tussen 1967-1986 is dat percentage opgelopen tot 
67%. Het percentage staatssecretarissen met parlementaire ervaring is van 16% 
in de periode 1946-1967 gestegen tot 64% in de periode 19671986.32  Ook 
wanneer we een uitsplitsing naar partijen maken is duidelijk zichtbaar dat in 
Nederland eerder sprake is van toenemende politieke ervaring van ministers dan 
de volgens Kircitheimer veronderstelde afname (zie tabel 3). 

Tabel 3. Politieke en professionele achtergrond van ministers in Nederland, 
1945-1985 

pan. 1 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

PvdA 70.4 3.7 3.7 11.1 18.5 22.2 14.8 0.0 11.1 0.0 3.7 11.1 

D66 75.0 0.0 25.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 25.0 

VVD 57.2 0.0 28.6 10.7 14.2 25.0 7.1 3.6 10.7 0.0 0.0 0.0 

CDA 50.0 0.0 19.7 9.9 21.0 12.4 29.6 2.5 0.0 0.0 1 4.9 1 0.0 

N.B.: pan. = percentage van ministers met parlementaire ervaring. De andere 
rijen geven de sector waarin de ministers werkzaam waren: 1 = agrarische 
sector, 2 = bedrijfsleven en industrie, 3 = vrije beroepen/professionals, 4 = 

juridische beroepen, 5 = onderwijs, 6 = overheid, 7 = leger, 8 = journalis-
tiek, 9 = administratieve beroepen, 10 = arbeiders en vakbond, 11 =  full  time 
politici. Data ontleend aan J. Blondel,  Government  Ministers in  the Contempo-
rary World,  London, 1985. 

Uit deze tabel blijkt dat D66 en PvdA het overgrote deel van hun ministers 
recruteren uit de parlementaire fractie. Bij de sociaal-democraten zijn verder 
onderwijzers oververtegenwoordigd, terwijl personen uit het bedrijfsleven en 
industrie duidelijk ondervertegenwoordigd zijn. D66 en VVD hebben een 
duidelijke oververtegenwoordiging van ministers die voortkomen uit het 
bedrijfsleven. De VVD recruteert ook veel van haar ministers uit de vrije 
beroepen en het onderwijs. Het CDA is de partij die de meeste ministers van 
buiten de landelijke politiek haalt. Veel van de christen-democratische 
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bewindslieden komen uit de overheidssector en de juridische praktijk. Daarnaast 
is een substantieel deel van de CDA-ministers afkomstig uit het bedrijfsleven. 
Naast representatie van verschillende groeperingen wordt de  catch-all  ont-
wikkeling - aldus Kirchheimer - eveneens gekenmerkt door samenwerking van 
partijen met een toenemend aantal belangengroeperingen. Partijen zijn niet 
langer de exclusieve politieke vertegenwoordigers van een specifieke maat-
schappelijke groepering. Een  catch-all  partij onderhoudt goede banden met een 
veelheid van georganiseerde belangen. Onderzoek heeft aangetoond dat de 
PvdA het best in staat is om belangen- en pressiegroepen te mobiliseren voor 
haar beleid?' Ook CDA en VVD hebben goede contacten met verschillende 
maatschappelijke groeperingen. D66 daarentegen is het minst in staat externe 
groeperingen te gebruiken om haar eisen kracht bij te zetten. Duidelijk is wel 
dat in Nederland politieke partijen hun unieke 'verzuilde' banden met specifieke 
belangengroeperingen grotendeels hebben opgegeven?' 
Concluderend kan men stellen dat de Nederlandse politieke partijen zich op het 
electorale vlak ontwikkeld hebben in de richting van  catch-all  partijen. De 
achterban van de grote partijen hebben hun specifieke, traditionele karakter 
verloren en lijken in toenemende mate op elkaar. Met name het electoraat van 
het CDA en ook van de PvdA vertonen grote overeenkomst met het landelijke 
kiezerscorps. Voor het CDA is dit electorale karakter van 'volkspartij' niet 
zozeer het resultaat van een recente aanpassingsstrategie (zoals Kirchheimer's 
model voorschrijft), maar sinds lange tijd reeds een wezenlijk kenmerk van de 
christen-democratie zelf.` Voor de PvdA is deze strategie meer tijdgebonden. 
De sociaal-democraten hebben sinds de jaren zestig een 'doorbraak' meege-
maakt in sociaal-economische zin: steeds meer kiezers uit de midden- en hogere 
klasse stemmen op de PvdA. De oververtegenwoordiging van deze groepen in 
het electoraat van de VVD blijft grotendeels bestaan. De traditionele represen-
tatie van een specifieke sociaal-economische of religieuze groepering in de 
parlementaire fracties, zoals ten tijde van de verzuiling het geval was, is ook 
grotendeels verdwenen. Partijen en maatschappelijke belangengroepen opereren 
nu onafhankelijker van elkaar. Wel blijkt dat politieke expertise van ministers 
steeds belangrijker wordt gevonden door alle politieke partijen. 

6. Organisatorische veranderingen 

Ten slotte de organisatorische dimensie. Indien er hier sprake is van een  catch-
all  ontwikkeling, zal dit zichtbaar worden in een afname van het aantal partij-
leden. Inderdaad hebben de Nederlandse partijen de laatste decennia grote le-
denverliezen geleden. Tot in de jaren vijftig had de KVP rond de 400.000 le-
den, de ARP ruim 100.000 en de CHU ruim 50.000. Daarna verloren zij dra-
matisch veel leden. Aan het einde van de jaren zestig had de KVP nog maar 
100.000, de ARP 80.000 en de CHU minder dan 30.000 leden. De vorming 
van het CDA heeft de leegloop niet kunnen stoppen; eind jaren tachtig telde het 
CDA 120.000 leden. 
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Tabel 4. De organisatorische dimensie van  catch-all  partijen 

karakteristieken operationalisatie van variabelen 

Stagnatie of afname in ledenaantal Wordt naast absolute aantallen geme- 
ten als het aantal leden in verhouding 
tot het aantal stemmen op een partij. 

Afname van inkomsten door leden Wordt gemeten als het percentage van 
bijeengebracht de inkomsten uit ledenbijdragen in 

verhouding tot de totale partij-inkom- 
sten. 

Toenemende afhankelijkheid van De mate van staatssubsidies wordt ge- 
staatssubsidies meten als het percentage van deze 

inkomsten in verhouding tot de totale 
partij-inkomsten. 

Toenemende kapitaal-intensiteit van Wordt gemeten als het percentage van 
verkiezingscampagnes de totale partij-inkomsten dat wordt 

besteed aan verkiezingscampagnes. 

Toenemende professionalisering van Wordt gemeten als het verhoudingsge- 
de partijorganisatie tal tussen het aantal stafleden in de 

partijorganisatie en het aantal leden, en 
het aantal parlementszetels en het 
aantal stafleden bij de parlementaire 
fractie. 

Verminderde rol van leden in de Wordt bepaald door analyse van (ver- 
besluitvorming van partijen anderingen in) de formele mogelijkhe- 

den voor leden om invloed uit te oefe- 
nen op de besluitvorming. 

Verminderde rol van leden in de Se- Wordt bepaald door analyse van de 
lectie van parlementaire kandidaten formele verandering in de kandidaats- 

stellingsprocedure en de openheid van 
deze procedure. 

De PvdA kan in de jaren vijftig en zestig ook nog doorgaan voor een massa-
partij, met een ledenaantal tussen de 110.000 en 140.000 leden. In de jaren 
tachtig loopt dit aantal terug tot ver onder de 100.000. De VVD heeft een 
omgekeerde ontwikkeling doorgemaakt: van ruim 20.000 leden vlak na haar 
oprichting in 1948 tot meer dan 100.000 in de jaren tachtig. Daarna lopen ook 
de liberale partijleden massaal weg. Het ledenbestand van D66 vertoont een 
grillig verloop: tot 1973 loopt het ledenaantal op tot 6.000. De twee jaren 
daarna betekenen bijna het einde van de ledenorganisatie. Eind jaren zeventig 
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herleeft de partij en neemt het aantal leden toe tot meer dan 17.000. De jaren 
tachtig laten ook voor D66 een terugloop zien tot rond de 9.000 leden. 

Deze trend van afnemende ledenaantallen zet zich door in de jaren negentig, 
zij het dat PvdA en CDA relatief het grootste ledenverlies lijden. Om deze 
ontwikkeling nader te analyseren en de partijen onderling te vergelijken, wordt 
hier gebruik gemaakt van de verhouding tussen het ledenaantal van een partij 
en het aantal kiezers dat op deze partij stemt. Dit kan worden beschouwd als 
de organisatiegraad van een politieke partij. De confessionele partijen en de 
PvdA laten een duidelijk afname zien in deze verhouding. Voor de sociaal-
democraten was de leden-kiezersratio kort na de Tweede Wereldoorlog nog 
bijna 9%, maar liep in de jaren zeventig terug tot 4%. Daarna daalde de 
organisatiegraad zelfs tot onder de 3%. De VVD heeft lange tijd de laagste 
organisatiegraad van de grote partijen. Daarin komt in de jaren zeventig 
verandering, wanneer de leden-kiezersratio van de liberalen toeneemt tot boven 
de 6%. Alhoewel er recentelijk wel sprake is van een afname, heeft de VVD 
anno 1996 de hoogste leden-kiezersratio. De confessionele partijen, met name 
de KVP, hebben aanvankelijk de hoogste organisatiegraad. Voor de KVP be-
draagt deze in de jaren vlak na de Tweede Wereld000rlog zelfs ruim 26%. Ook 
in de jaren vijftig is de verhouding tussen leden en kiezers van de KVP hoog. 
Daarna gaat het bergafwaarts. In de jaren zeventig heeft de KVP nog maar een 
organisatiegraad van 5%. Bij de andere confessionele partijen loopt de 
organisatiegraad ook terug. Bij de ARP is het verval groot (van ruim 18% in 
de jaren zestig naar circa 12% in de jaren zeventig); bij de CHU gaat de 
teruggang wat minder hard. Het CDA laat eveneens een achteruitgang zien in 
de organisatiegraad: aan het begin van de jaren tachtig bedraagt deze zo'n 6%; 
aan het begin van de jaren negentig 4% ,36  

Een ander kenmerk van de ontwikkeling in de richting van de  catch-all  partij 
is een verandering in de financiële structuur van de partijen: een vermindering 
van lidmaatschapsgelden en een toenemende betekenis van staatsfinanciering. 
Om partijen met elkaar en door te de tijd heen te kunnen vergelijken, wordt 
hier uitgegaan van het aandeel van de ledenbijdragen in de totale partij-inkom-
sten?' Aanvankelijk is er een groot verschil in de financiële structuur van de 
VVD en de andere grote partijen. PvdA, CHU, ARP en KVP zijn voor meer 
dan 80% afhankelijk van de contributie van de leden. De VVD daarentegen 
heeft meer externe inkomsten en is slechts voor de helft afhankelijk van 
bijdragen van leden. Vanaf 1970 is er evenwel een ontwikkeling naar meer 
uniformiteit in financiële structuur. Alle partijen blijven voor het leeuwedeel 
van hun inkomsten afhankelijk van leden. Ook de VVD wordt voor een groter 
deel hiervan afhankelijk. Door de afwezigheid van directe overheidssubsidiëring 
van politieke partijen, blijft het percentage van de staatsinkomsten in vergelij-
king met de totale inkomsten voor alle partijen zeer gering. Voor de partijen 
ligt het percentage van de ledenbijdragen in verhouding tot het totale inkomen 
nu tussen de 73% en 80%. 
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Een toenemende kapitaal-intensivering van de partijorganisatie in zijn al-
gemeenheid duidt eveneens op een ontwikkeling in de  catch-all  richting. On-
danks het verlies van een groot aantal leden zijn de inkomsten van Nederlandse 
politieke partijen aanzienlijk gestegen. De inkomsten van de PvdA stijgen van 
bijna twee miljoen in 1960 tot ruim twaalf miljoen in 1988. De inkomsten van 
de VVD zijn in 1960 slechts anderhalve ton; in 1988 int de liberale penning-
meester ruim vijf miljoen. De totale inkomsten van de christen-democratische 
partijen bedragen in 1960 ruim 1,2 miljoen; in 1988 boekt het CDA meer dan 
zeven miljoen aan inkomsten. D66 heeft ruim 150.000 gulden aan inkomsten 
in 1968, hetgeen oploopt tot bijna een miljoen in 1988. Hierbij moet worden 
opgemerkt dat bij alle partijen de inkomsten teruglopen sinds het begin van de 
jaren tachtig. 
De kapitaal-intensivering is ook zichtbaar in de uitgaven voor verkiezingscam-
pagne. De absolute uitgaven voor campagnes stijgen bij alle partijen. De PvdA 
geeft over het algemeen het meest uit per campagne, gevolgd door het CDA en 
de VVD. D66 geeft van de vier grote partijen het minst uit aan verkiezings-
campagnes. De verkiezingen van 1986 en 1989 laten een duidelijke uitgavenstij-
ging zien voor de VVD en het CDA. De VVD heeft de hoogste kapitaal-inten-
sivering, met een gemiddelde toename van 13,4%. De liberalen worden ge-
volgd door het CDA met een gemiddelde stijging van 6,3%. De PvdA heeft de 
geringste stijging met 4,7%. Afgezet tegen een gemiddelde prijsstijging in de 
jaren zeventig en tachtig van 6,4%, houdt de gemiddelde stijging van het CDA 
hiermee ongeveer gelijke tred. De VVD geeft duidelijk meer uit dan de inflatie 
noodzakelijk maakt, de PvdA minder. 
De kapitaal-intensivering gaat, indien er sprake is van een  catch-all  ontwikke-
ling, ook gepaard met een professionalisering van de partijorganisatie. Nu in 
het post-verzuilde Nederland de binding tussen kiezers en politieke partijen is 
verminderd, neemt het belang van de partijorganisatie binnen het proces van 
politieke communicatie verder af. De afbrokkeling van de ledenorganisatie 
maakt dat verkiezingscampagnes niet langer door vrijwilligers kunnen worden 
gevoerd. Ook de komst van massamedia - met name het gebruik van televisie 
sinds 1959 - en de toenemende onafhankelijkheid van de schrijvende pers maakt 
het voor politieke partijen noodzakelijk hun propaganda en werkwijze aan te 
passen. Het imago van de politiek leider wordt steeds belangrijker. Partijen 
schakelen na 1945 steeds vaker reclamebureaus en marktonderzoekers in.38  
De professionalisering van de PvdA komt goed op gang aan het begin van de 
jaren zestig. In 1961 wordt een interne commissie gevormd die zich full-time 
met een professionele kiezersbenadering moet gaan bezighouden. Vanaf 1963 
worden er ook van buitenaf professionals bij de campagnes betrokken en is er 
sprake van presentatie-coaching  van de partijleiding. Ook het aantal medewer-
kers in dienst van partijbureau neemt toe. In de jaren zeventig heeft de PvdA 
ruim dertig medewerkers in dienst en dit aantal verdubbelt bijna in de jaren 
tachtig. Bij de VVD begint de professionalisering eveneens begin jaren zestig. 
In 1963 wordt een marketingbureau ingeschakeld. Na 1980 wordt voor de  cam- 
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pagnes meer structureel externe expertise aangetrokken. Het aantal medewer-
kers blijft van de jaren zestig tot in de jaren negentig stabiel: een kleine twintig 
personen. KVP en CHU houden lang vast aan hun traditionele partijorganisatie. 
De ARP daarentegen neemt in 1963 een reclamebureau in de arm. Vanaf 1967 
wordt de partij in de campagnes bijgestaan door een adviesbureau. De pro-
fessionalisering van de CHU begint pas goed in 1971. De KVP blijft achter bij 
de andere partijen. De staf van CHU, ARP en KVP loopt gedurende de jaren 
zeventig terug in aantal. De CDA-organisatie start met ruim veertig medewer-
kers in 1980. Aan het eind van de jaren tachtig werken er echter nog ruim 
dertig mensen full-time. 
Alhoewel de Nederlandse verkiezingscampagnes kapitaal-intensiever en meer 
professioneel zijn geworden, is er geen sprake van een volledige  catch-all  
ontwikkeling. Door de afhankelijkheid van ledencontributie passen de partijen 
het aantal medewerkers aan aan hun ledenaantal. Hierdoor is de verhouding 
tussen het aantal stafleden en partijleden voor de meeste partijen relatief stabiel. 
Een ander kenmerk dat de ontwikkeling naar  catch-all  partijen aangeeft, is een 
verschuiving van invloed van de leden naar de partijleiding. Een  catch-all  
strategie vergt een grotere beleidsruimte en een grote actieve ledenorganisatie 
staat dit in de weg. Het aantal mogelijkheden om de besluitvorming te be-
ïnvloeden - in dit onderzoek gemeten als de frequentie van de partijcongressen - 
is niet veel veranderd. Ook de formele regels voor de vaststelling van het 

verkiezingsprogramma verschillen niet essentieel per partij. In alle partijen stelt 
een program-commissie een concept-tekst op onder verantwoordelijkheid van 
het partijbestuur (met uitzondering van D66). De afdelingen kunnen deze tekst 
dan amenderen en deze amendementen worden vervolgens voorzien van een 
pre-advies door het partijbestuur. De vaststelling van het programma vindt 
plaats op een partijraad of partijcongres?' In dit opzicht heeft de VVD 
formeel een democratiseringsproces doorgemaakt. Tot het einde van de jaren 
zeventig werdhet verkiezingsprogramma nog door de partijleider en een kleine 
kring adviseurs opgesteld, daarna is de invloed van actieve leden iets gegroeid. 
De procedure binnen de PvdA is gedurende de jaren zestig vergaand gedemo-
cratiseerd. Sindsdien kunnen formeel de lokale afdelingen amendementen in-
dienen, hetgeen vaak resulteert in een grote stroom wijzigingsvoorstellen op 
PvdA-congressen. De sturende werking van het conceptprogramma is in de 
PvdA dan ook het geringst. De politicologe Zielonka-Goei komt dan ook tot de 
conclusie dat de actieve leden van de PvdA van alle grote partijen formeel de 
meeste invloed kunnen uitoefenen op de inhoud van het verkiezingsprogram-
ma.` Onder leiding van het voorzittersduo F. Rottenberg en R. Vreeman 
heeft echter een centralisatie in de besluitvorming plaatsgevonden. Het CDA 
kent sinds zijn oprichting een overwicht van het partijbestuur bij de opstelling 
van het program. De partijafdelingen hebben op nationaal niveau geen rol in 
de besluitvorming over de amendementen; de regio's bepalen welke amende-
menten worden doorgezonden naar het partijbestuur. Het partijbestuur geeft 
vervolgens een advies, dat meestal wordt gevolgd door het partijcongres. 
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Resumerend kan men stellen dat de VVD de meest centralistische vaststelling 
van het verkiezingsprogramma heeft, de PvdA formeel over een meer democra-
tische procedure beschikt en het CDA een positie tussen deze twee inneemt. 
D66 heeft veruit de meest open en democratische procedure van de grote 
partijen. 
Bij een  catch-all  ontwikkeling zal ook de selectie van parlementaire kandidaten 
formeel steeds meer in handen moeten komen te liggen van de partijleiding, ten 
koste van de invloed van de gewone partijleden. Vóór de vorming van het CDA 
konden alleen in de ARP leden invloed uitoefenen op de selectie van de kan-
didaten. Het CDA nam deze - vergeleken bij de KVP en CHU - meer decen-
trale en democratische selectieprocedure grotendeels over. In principe kan ieder 
lid zijn of haar stem laten horen op afdelingsbijeenkomsten. In werkelijkheid 
heeft het partijbestuur echter aanzienlijke invloed op de kandidering door 
middel van een uitgebracht 'advies'. Zolang er geen gecoördineerde acties 
vanuit de CDA-afdelingen worden ondernomen, blijft de feitelijke macht van 
het partijbestuur erg groot. Formele decentrale en feitelijk sterk centrale 
besluitvorming gaan hier samen.` In de PvdA is de invloed van partijleden 
in de kandidaatstelling verminderd door de afschaffing in 1965 van het referen-
dum. De 'democratisering' in de jaren zestig versterkte de positie van de 
gewesten. Meer recentelijk is een duidelijke machtsuitbreiding van het 
partijbestuur zichtbaar. Bij de kandidaatselectie binnen de VVD is de 
aanvankelijk sterke positie van de kamercentrales verzwakt ten gunste van die 
van het hoofdbestuur. Ter compensatie werd het hoofdbestuur van de VVD 
toen tegelijkertijd uitgebreid met vertegenwoordigers van de kamercentrales. 
De meest democratische procedure is te vinden bij D66. Over de kandidaatstel-
ling wordt een referendum onder alle leden gehouden. In 1986 en 1989 was er 
wel een 'advies' van het partijbestuur. 
In alle partijen kunnen leden weinig daadwerkelijke invloed uitoefenen op de 
uiteindelijke selectie van kandidaten voor de parlementsverkiezingen. Formeel 
hebben CDA-leden een beslissende stem. In deze partij is de participatie van 
leden het hoogst. In de PvdA is de invloed van leden het geringst, doordat men 
slechts indirect invloed kan uitoefenen. De VVD neemt een middenpositie 
in.42  
Concluderend kan worden gesteld dat op het organisatorische vlak de partij-
transformatie niet zo eenduidig is. De ledenaantallen van de Nederlandse 
politieke partijen lopen sterk terug, maar door het uitblijven van staatsfinan-
ciering en andere institutionele randvoorwaarden blijft het voor hen noodza-
kelijk om de oude ledenorganisatie te continueren. Partijen blijven financieel 
afhankelijk van ledencontributies, hetgeen een volledige centralisatie van de 
besluitvorming in de weg staat. Wel is er sprake van kapitaal-intensivering en 
van professionalisering van de verkiezingscampagnes van de vier grote partijen. 
Ook ten aanzien van het opstellen van het verkiezingsprogramma en de kan-
didaatstelling voor de Tweede-Kamerverkiezingen zijn stappen genomen naar 
een meer gecentraliseerde wijze van besluitvorming. Deze laatste aspecten 
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duiden er op dat de Nederlandse politieke partijen zich op organisatorisch 
gebied gedeeltelijk in de richting van  catch-all  partijen ontwikkelen. 

7. Conclusie 

Op basis van bovenstaande uitkomsten kunnen we concluderen dat de grote 
partijen in Nederland zich gedeeltelijk in de richting van  catch-all  partijen 
ontwikkelen. Partijen lijken beleidsmatig steeds meer op elkaar. Zij leggen veel 
minder nadruk op traditionele issues en hun verkiezingsprogramma's worden 
in toenemende mate identiek. Op de dominante sociaal-economische (links-
rechts) scheidslijn naderen de partijen elkaar. Ook sluiten zij elkaar minder 
vaak dan voorheen bij voorbaat uit van regeringsdeelname. De vorming van het 
'paarse' kabinet-Kok, waarin voor het eerst sinds 1952 de liberalen weer 
samenwerken met de sociaal-democraten, is daar het beste bewijs van. De 
VVD houdt wel grotendeels vast aan haar traditionele voorkeuren wat betreft 
de ministersposten. Het CDA en de PvdA zijn minder kieskeurig als het om het 
regeringspluche gaat. Zij nemen steeds vaker genoegen met voor hen atypische 
departementen. 
De verschillen in de samenstelling van de achterban van politieke partijen 
verdwijnen eveneens langzaam. De CDA-aanhang wordt minder kerkelijk door 
de instroom van seculiere kiezers en de PvdA-stemmers komen niet langer voor 
het merendeel uit de lagere sociale klassen. VVD en D66 behouden grotendeels 
hun traditionele oververtegenwoordiging van de midden- en hogere klasse. 
Daarnaast voelen steeds minder mensen zich tot één specifieke partij aangetrok-
ken. Dit verlies in loyaliteit van de kiezers is duidelijk zichtbaar in toenemende 
electorale verschuivingen en lagere opkomstpercentages bij verkiezingen. 
De recrutering van de politieke (parlementaire) elite is in Nederland niet sterk 
veranderd. In tegenstelling tot de veronderstelling van Kirchheimer recruteren 
de Nederlandse politieke partijen steeds vaker ministers met politieke ervaring, 
zelfs als dit ten koste gaat van inhoudelijke expertise op het vakgebied. Dit 
wordt mede bevorderd doordat de traditionele banden met georganiseerde 
belangen minder belangrijk zijn geworden. 
De  catch-all  ontwikkeling is het minst ver voortgeschreden op het organisato-
rische vlak. Weliswaar is het ledental van de partijen aanzienlijk afgenomen, 
is hun Organisatie kapitaal-intensiever en professioneler gaan werken en zijn zij 
bij de verkiezingscampagnes minder afhankelijk van de  grass-roots,  maar een 
volledige  catch-all  ontwikkeling op dit gebied blijft uit. Door de afwezigheid 
van directe staatsfinanciering zijn de Nederlandse partijen genoodzaakt op de 
oude voet verder te gaan met hun ledenorganisatie. Zij blijven voor het 
leeuwedeel afhankelijk van de financiële bijdragen van deze leden. Echter, voor 
velen is het blijkbaar onaantrekkelijk geworden om het partijlidmaatschap te 
continueren of aan te vragen. De Nederlandse partijen hebben dus twee opties: 
ofwel de partijorganisatie zodanig te veranderen dat het voor mensen aan- 
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trekkelijk wordt om lid te worden, of te pogen meer externe inkomsten (al dan 
niet van de staat) te verwerven. 
Op organisatorisch niveau is wèl een  catch-all  ontwikkeling zichtbaar in de 
centralisatie in de besluitvorming over de vaststelling van het verkiezingspro-
gramma en bij de kandidaatstelling voor het parlement. Met name de partij-
leiding van de PvdA, maar ook die van de VVD en het CDA hebben hun grip 
op de inhoud van het verkiezingsprogramma en op de samenstelling van de 
fractie in het parlement vergroot. 
Bezien we de partijtransformatie in Nederland, dan lijkt Kirchheimer's con-
clusie gerechtvaardigd dat met name sociaal-democratische en christen-demo-
cratische partijen zich in de  catch-all  richting ontwikkelen. In Nederland scoren 
PvdA en CDA op de meeste  catch-all  indicatoren hoog. Bij het CDA en zijn 
voorlopers is deze ontwikkeling naar een volkspartij niet recent. Met hun 
religieuze gedachtengoed recruteerden de confessionele partijen sinds men-
senheugenis hun aanhang in alle sociale lagen van de bevolking. De sociaal-
democraten daarentegen hebben wèl een ingrijpende transformatie doorgemaakt. 
De PvdA veranderde van een duidelijk geprofileerde massapartij met een sterk 
arbeiderselement naar een brede 'volkspartij'. De liberale partijen zijn in veel 
grotere mate trouw gebleven aan de oorspronkelijke doelstellingen. Ook de 
samenstelling van de achterban van VVD en D66 is niet wezenlijk veranderd. 
In het verleden minder belast met een uitgebreide en democratische partij-
Organisatie, was het voor de VVD ook eenvoudiger zich aan te passen aan de 
veranderende omstandigheden. Dit geldt in nog grotere mate voor D66. Deze 
relatief jonge 'grote' partij draagt weinig of geen erfenis mee in ideologische, 
electorale of organisatorische zin. Het aanpassingsvermogen van de partij is 
hierdoor groter, maar ook haar kwetsbaarheid. 
Een lange traditie en ervaring of de flexibiliteit van de jeugd, het is moeilijk 
te voorspellen welke kwaliteit een garantie biedt om een belangrijke rol te 
spelen in de Nederlandse politiek in de eenentwinstigste eeuw. Duidelijk is in 
ieder geval dat Nederlandse partijen door hun afgenomen inbedding in de sa-
menleving in toenemende mate een onzeker electoraal bestaan leiden. Misschien 
is daarom de pessimistische conclusie van Kirchheimer wel gerechtvaardigd 
dat: '...we  may yet come  to  regret the  passing - even  if it  was  inevitable  - of  
the class-mass  party and  the denominational  party '.  43 
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