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Politieke 

Toen de adel nos werkelijke 

macht en privileaes bezat, toen 

hij reaeerde en bestuurde, kon -

partijen en hun 

privileges eigen regering te vonnen 
of, als dit niet mogelijk 
was, een coalitie te sluiten 
met een of meer andere 
partijen, die overeenkom
stige of in elk geval geen 
wezenlijk tegenstrijdige 
belangen hadden. 

den zijn rechten teaelijkertijd 

veelomvattender zijn en min
der ontvankelijk voor aanval

len ... Zeker, de privileaes van 

de adel waren aehaat en druk

ten zwaar op de aewone man. 

PETER MAIR 

Hooaleraar Alaemene en veraelijkende 

politicoloaie, Rijksuniversiteit Leiden 

Maar in ruil daarvoor hand-

hacifden de edelen de orde, spraken ze recht, zaaen ze erop 

toe dat de wetten werden uitaevoerd, kwamen ze verdruk

ten te hulp en hi elden ze de belanaen van allen in het ooa. 

Hoe meer van dezejuncties de adel uit handen werd aeno

men, hoe meer zijn privileaes onaearond ainaen lijken -
totdat het bestaan ervan aileen al als een zinloos anachro-

. d 1 msme wer ervaren. [Alexis de Tocquevillej 

In het politieke Ieven doet zich een hele reeks van 
zaken voor, die erop wijzen dat het voor politieke 
partijen steeds lastiger wordt een eigen identiteit te 
handhaven. In het verleden, althans in het mytholo
gische beeld dat wij ervan hebben, werd de politie
ke partij nog vooral gezien als een in veel opzichten 
'gesloten gemeenschap'. In deze vermeende 'gou
den eeuw' had elke partij een eigen 'natuurlijke' 
achterban, of die nu werd omschreven in tennen 
van klasse, godsdienst, beroep, of regio. De over
grote meerderheid van zulke groepen 
identificeerde zich met of was lid van een bepaalde 
politieke partij en kwam zelden, zo a! ooit, zelfs 
maar op de gedachte om op een andere partij te 
stemmen. Daarnaast beschikten partijen over hun 
eigen kanalen om aan geld te komel" , of die nu ver
liepen via de gewone aanhangers, de geregistreerde 
!eden of via particuliere bijdragen. Ook had elk van 
hen een min of meer eigen communicatienetwerk, 
in de vorm van interne partijbladen of van een wel
gezinde maar ogenschijnlijk autonome 'algemene' 
krant. Partijen hadden bovendien een eigen pro
gramma en ideologie, afgestemd op de behoeften 
van de specifieke achterban. En ten slotte koesterde 
iedere partij de . hoop om, als het even kon, een 

Op dit moment is de idee, 
dat elke partij een duidelijk afgebakende politieke 
eenheid vormt, al zozeer verbleekt dat diverse par
tijen op een aantal, zo niet op al deze gebieden met 
elkaar moeten concurreren. Een van de factoren 
die hiervoor veelal als oorzaak worden aangewe
zen, is de afbrokkeling van collectieve,identiteiten 
in de civil society. Het wegvallen van de traditionele 
grenzen tussen klassen en godsdiensten, de gewij
zigde sociale-stratificatiepatronen, en de grotere 
nadruk op individualistische of particularistische 
identiteiten, hebben er onder meer toe geleid dat 
het electorale profiel van partijen is vervaagd. 
Daannee is de kans toegenomen dat ze een electo
rale markt met elkaar moeten delen. 

Een andere verklaring heeft te maken met ver
anderingen op partijorganisatorisch gebied. Het 
meest opvallende daarbij is dat partijen, zowel op 
nationaal als internationaal niveau, qua organisatie
stijl steeds meer op elkaar gaan lijken. Dit geldt 
zowel voor de organisatiestructuren tout court als 
voor de politieke communicatietechnieken, en de 
aard van de organisatorische middelen. Zo hebben 
bijvoorbeeld bijna aile grote partijen hun onafhan
kelijke communicatienetwerken verwaarloosd, om 
in plaats daarvan te streven naar maximale ruimte 
en aandacht in de algemene media. Ook zie je in de 
meeste Ianden dat partijen vee! minder bouwen op 
hun eigen kanalen om aan geld te komen, en sterker 
leunen op hun aandeel uit een algemene pot, waar
uit de overheidssubsidies aan politieke partijen 
worden betaald. Vee! wijst er kortom op dat de 
organisatorische diversiteit tussen partijen aan het 
verdwijnen is. Dit komt niet in de laatste plaats 

395 



I I ! I I I ' " • -

s &_o 9 1995 

doordat partijen hun reglementen aanpassen aan 
bepalingen die niet zelden met de overheidssubsi
dies gepaard gaan 2 • 

Een derde verklarende factor is dat zowel de 
nationale als internationale economische omstan
digheden partijen dwingen om rekening te houden 
met dezelfde politieke parameters. In ieder geval de 
meer gematigde partijen komen tot de ontdekking 
dat ze dezelfde politieke prioriteiten hebben. Veelal 
blijkt dit in het kader van coalitiekabinetten, waarin 
partijen zitting hebben die nog niet zo lang geleden 
als erfvijanden werden beschouwd. 

'Het verval van de partijen' 

Het moge duidelijk zijn dat dit alles het vermogen 
van partijen om een eigen gezicht te handhaven, en 
dus ook om een specifiek doel na te streven, aan
tast. In het bijzonder de kiezer blijkt er steeds meer 
moeite mee te hebben om nog verschillen tussen de 
(meer gematigde) partijen waar te nemen. Politici 
die deze ontwikkeling ogenschijnlijk steunen, kan 
zo gemakkelijk worden verweten dat ze ten onder 
zijn gegaan in een ongedifferentieerde politieke 
klasse. Hoe kwetsbaar de vanoudsher bestaande 
politieke partijen onder meer hierdoor zijn gewor
den voor 'anti-partij partijen', bleek bijvoorbeeld 
uit het succesvolle optreden van Ross Perot en 
Preston Manning in de Verenigde Staten. Maar ook 
in Europa is dit volop aan de orde.3 

Dit alles lijkt de bekende Stelling van 'het verval van 
de politieke partij' te onderstrepen. Deze stelling 
deed de afgelopen jaren steeds meer opgeld in het 
academische en journalistieke discours. en is inmid
dels gemeengoed geworden. De redenering luidt 
dat partijen zozeer gemarginaliseerd geraakt en 
weinig doeltreffend geworden zijn, dat ze op den 
duur weleens domweg zouden kunnen verdwijnen. 
Volgens sommige aanhangers van deze theorie 
hoeft dit niet per se nadelig voor de moderne 
democratie te zijn. lntegendeel, zou de achterhaal
de vorm van politiek, de jurassic Park-achtige vorm, 
vervangen worden door andere 'politieke' activi-

teiten, die niet alleen sterker aansluiten bij de 
belangen van de burgers, maar waarin deze ook een 
meer directe en verantwoordelijke rol kunnen spe
len, dan zou de neergang en het uiteindelijke ver
dwijnen van de partijen zelfs heilzaam zijn. Uit zo'n 
ontwikkeling zou immers een toenemende zelfstan
digheid van de burgerij blijken, hetgeen de demo
cratie aileen maar ten goede kan komen. Met ande
re woorden, je zou het verval van de partijen kun
nen zien als de uitdrukking van een onvermijdelijk 
proces, een proces dat zeker niet slecht en mis
schien zelfs toe te juichen is. Want met de groeien
de participatie en autonomie van de burgers zou er 
een gezondere vorm van democratie ontstaan. 

Maar ook al zijn deze veronderstellingen niet geheel 
onjuist, ze bevatten toch slechts een deel van de 
waarheid. De aanhangers van deze theorie bekijken 
de positie van de partijen namelijk slechts vanuit 
een invalshoek: die van hun relatie met de samenle
ving. Zo zien ze over het hoofd dat partijen buiten
gewoon goed in staat zijn moeilijkheden te over
winnen en het eigen voortbestaan veilig te stellen.4 
Maar het gaat nog verder dan dat. Want vanuit een 
ander perspectief bekeken wordt het opeens zeer 
twijfelachtig of het afkalvende vertrouwen in poli
tieke partijen van de bevolking er op den duur toe 
zalleiden dat ze min of meer probleemloos zullen 
verdwijnen. Zoals ik zal trachten aan te tonen, laat 
deze laatste these buiten beschouwing dat er een 
wezenlijke tegenstrijdigheid bestaat tussen de ken
nelijke verzwakking van de rol van de partijen als 
vertegenwoordigende organisaties enerzijds en de 
duidelijke versterking van hun rol als publieke 
ambtsdragers anderzijds. Zodra je de positie van de 
partijen als publieke ambtsdragers bij je overwegin
gen betrekt, ontstaat de indruk dat de partijen, in 
plaats van in verval, laat staan passe te zijn, sterker 
zijn dan ooit tevoren. En juist deze contradictie zou 
weleens voor grotere problemen kunnen zorgen 
dan die welke besloten liggen in de simplistische 
hypothese vari 'het verval van de partij'. 

1. Alexis de Tocqueville, The Ancien 
Reaime and the French Revolution, trans. 
Stuart Gilbert (Glasgow: 
Collins/Fontana, 1966), p.6o. 
2. Zie Richard S. Katz and Peter Mair 
(eds), How Parties Oraanize: Chanae and 
Adaptation in Party Oraanisations in 
Western Democraties (London: Sage, 
1994). Zie voor een meer uitgebreide 

argumentatie van het hier gestelde mijn 
hoofdstuk 'Party organisations; From 
Civil Society to the State' in How Parties 
Oraanize, alsmede het binnenkort te ver
schijnen 'Political Parties, Popular 
Legitimacy and Public Privilege', West 
European Politics, 18:4, 1995. 

Main: Suhrkamp, 1993), 195-209, en 
Hans-Georg Betz, Radical Riaht- Wino 
Populism in Western Europe (Basingstoke: 
Macmillan, 1994), 37 -67. 
4· Zie Richard S. Katz and Peter Mair, 
'Changing Models of Party Organisation 
and Party Democracy: the Emergence 
of the Cartel Party ' , Party Politics, 1: 1, 
1995, pp. 5-28. 

3· Zie Klaus van Beyme, Die politische 
Klasse im Parteienstaat (Frankfurt am 
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Partijen als publieke ambtsdrasers 
Om te beginnen zijn de partijen 'machtiger' gewor
den, of in elk geval hebben meer partijen toegang 
gekregen tot de macht, in die zin dat steeds meer 
van hen aan regeringen gingen deelnemen. Vreemd 
genoeg wordt deze partijpolitieke ontwikkeling van 
de afgelopen twintig jaar vrijwel nooit in de be
schouwingen betrokken. In West-Europa heeft 
haast elke serieuze partij in deze twee decennia op 
z'n minst een periode deel uitgemaakt van een 
regering of een gooi gedaan naar de uitvoering van 
publieke macht. Uiteraard zijn hierop uitzonderin
gen, maar zoals gewoonlijk bevestigen die ook hier 
de regel. Want bij bijna al deze uitzonderingen gaat 
het om ofwel 'nieuwe' partijen ter linkerzijde of 
extreem-rechtse partijen. Als we uitgaan van het 
criterium dat een partij in een recente verkiezing 
tenminste vijf procent van de stemmen kreeg, dan 
laat de lijst van 'serieuze' partijen die de laatste 
twintig jaar niet tenminste eenmaal in een regering 
zaten, zich lezen als een overzicht van de nieuwe 
alternatieve partijen: In Belgie het Vlaams Blok en 
de Ecologie-partijen; in Denemarken de Progres
sieve Partij en de Socialistische Volkspartij; in 
Finland de Groenen;. in Frankrijk de Ecologen en 
het Nationale Front; in Duitsland de Groenen; in 
Luxemburg de Groenen en de Communisten; in 
Noorwegen Socialistisch Links en de Vooruitgangs
partij; in Zweden de Groenen en de Nieuwe 
Democratie; en in Zwitserland de Groenen en de 
Auto-partij . In Oostenrijk, Ierland en Nederland is 
er zelfs geen enkele partij te noemen, die recente
lijk vijf procent behaalde en die, tegelijkertijd, ge
durig uit regeringen werd geweerd. Zo blijven over 
Groot-Brittannie, waar ondanks het Lib-Labpakt 
van eind jaren zeventig de Liberale Partij/Liberale 
Democraten ( ook in de vorm van de Alliantie in 
19 8 3 en 1 9 8 7) voortdurend werden buitengeslo
ten; en ltalie waar zowel de steeds conventionelere 
PCI, alsook haar nog gematigder erfgenaam PDS op 
armlengte afstand van de nationale regeringen wer
den gehouden. Je kunt dus zeggen dat vrijwel aile 
meer gematigde Westeuropese partijen, ook al 
krijgen somrnige daartoe slechts zelden de kans, 
thans regeringspartijen zijn. En dit vergroot hun 
macht, hun status en hun privileges. 

Een tweede factor is dat het gros van de Europese 
partijen, hoe dikwijls ze ook mogen klagen dat ze 
bankroet dreigen te gaan, nu rijker is dan ooit. 
Afgezien van ltalie, waar de cijfers omtrent de par
tijkassen uiteraard met het nodige wantrouwen 
moeten worden bekeken, hebben de partijen in alle 
Europese Ianden waarvan vergelijkbare gegevens 
bestaan, de afgelopen twintig jaar een substantiele 
groei van hun ree1e inkomsten gerapporteerd. Zo 
zijn de inkomsten van de Deense partijen, hun 
enorme ledenverlies ten spijt, vijftig procent hoger 
dan twintigjaar geleden; in lerland zijn ze in dezelf
de periode ruim verdubbeld; in Oostenrijk bijna 
verviervoudigd. Zelfs in Nederland, waar de partij
inkomsten altijd buitengewoon 'bescheiden5' zijn 
geweest, zijn de partijen thans veertig procent rij 
ker' in reele cijfers, dan twintig jaar gel eden. 

Tabel 1 . Ontwikkelina in besuiffina en inkomsten partijen: 

een internationale veraelijkina (in procenten) 

Groei in aanta1 Groei in inkomsten 

medewerkers van lan~elijke 

van partijen• partijenorganisatiesb 

Australie + 61 + 286 

Denmark + 112 + so 
Finland + 55 + 6 

Duitsland +268 + 35 

Ierland +]30 + 123 

ItaHe +140 - 25 

Nederland + 17 + 41 

Norwegen + so + 14 

Zweden + 55 - 4 

UK + 24 + 46 

U SA na + 145 

a. De groei heeft betrekking op de periode tussen de late jaren 
zestig, de vroege jaren zeventig en die in de late jaren tachtig. 
Aileen die partijen zijn opgenomen waarvoor een heldere ver
geHjldng kon worden gemaakt. 
b. De groei heeft betrekking op het verschil in inkomstenni
veau (in constante prijzen) in ca. 197 5 en dat in 1989/90 . Ook 
hier zijn aileen die partijen opgenomen waarvoor een heldere 
vergelijking kon worden gemaakt. 

Uit: Peter Mair, ' Party Organizations': From Civil Society to 
the State', in: RichardS. Katz en Peter Mair (eds .), How 
Parties Oraanize, Landen: Sage, P-7 

5- Zie Ruud A. Koole, 'The "Modesty" 
of Dutch Party Finance', in H.E . 
Alexander ( ed.) Comparitive Political 
Finance in the 1980s (Cambridge 
University Press, 1989), 200- 219. 
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Ten derde: de inkomstengroei vertaalt zich ook in 
een toenemend aantal staf- en personeelsleden. 
Vrijwel zonder uitzondering zijn de partijen nu aan
zienlijk beter bemand dan twintig jaar geleden. Zo 
is in Denemarken het aantal betaalde functionaris
sen meer dan verdubbeld, in Duitsland meer dan 
verdrievoudigd en in Ierland ruim verviervoudigd. 
Deze groei komt grotendeels voor rekening van de 
parlementaire assistenten. Terwijl dit aantal haast 
overal sneller stijgt dan het aantal personeelsleden 
in dienst van de partij zelf, beloopt de verhouding in 
sommige gevallen zelfs meer dan tien op een. 

Een vierde element, ten slotte, is dat partijen ook 
meer gebruik lijken te kunnen maken van patrona
gesystemen, hetgeen nog een extra machtsbron is. 
Alhoewel dit uiteraard niet met harde feiten te sta
ven valt, zijn er toch voldoende aanwijzingen dat 
partijpatronage een vee! voorkomend (of op z'n 
minst waarneembaar) verschijnsel is geworden. In 
Italie is dit uiteraard het duidelijkst het geval, maar 
ook in Oostenrijk, Belgie, Finland, Frankrijk, 
Duitsland, Ierland, Spanje en Groot-Brittannie zijn 
er - minder dramatische - tekenen die wijzen op 
het bestaan van patronage. In al deze Ianden ziet het 
ernaar uit dat steun aan en/ of lidmaatschap van een 
partij een baan bij de overheid dan we! overheids
subsidies kan opleveren. 6 

Zo ontstaat er dus een totaal ander beeld: in plaats 
van partijverval juist een groeiende macht en status 
van partijen. Het verschil is duidelijk: terwijl de 
positie van de partijen aan de basis wellicht aan ver
val onderhevig is, zijn ze tegelijkertijd in het pu
bliek sterker aanwezig en is hun profiel duidelijker 
geworden, en dit geldt zeker voor regeringspartij
en. Met andere woorden, in de wereld van de par
tijpolitiek is het evenwicht aan het verschuiven, een 
verschuiving die zich al eerder in de Verenigde 
Staten heeft voltrokken. 

Partijen zijn de staat 

Vanuit een bepaald standpunt bezien, kun je deze 
verschuiving simpelweg opvatten als aspect van een 
langdurig, bijna autonoom proces van partij-aan
passing. Partijen bewogen zich vanuit de 'civil 
society' naar de staat, waarbij de afkalvende banden 
met de samenleving werden gecompenseerd door 

sterkere banden met de staat. Ingeval van rege
ringsdeelname is deze nieuwe verbondenheid dui
delijk zichtbaar, en deze behoort, zoals eerder 
gezegd, al tot de gewone ervaringen van het meren
deel van deW esteuropese partijen. Maar de band en 
met de staat gaan natuurlijk vee! verder. Verreweg 
de meeste extra stafleden die partijen ter beschik
king staan, zijn in dienst van parlementaire partijen. 
Ook hun inkomsten ontlenen partijen, direct of 
indirect, voor een groot dee! aan de overheid. De 
partijsubsidies die de laatste twintig jaar vrijwel 
overal in Europa werden ge"introduceerd, maken in 
vee! gevallen verreweg de grootste inkomstenpost 
uit op de partijbegroting. Het belang van de sterke 
relatie met de overheid wordt nog eens onder
streept door de patronagekwestie. Die staat of valt 
immers bij de toegang die men heeft tot publieke 
instellingen. Een andere manifestatie van de ver
bondenheid is te zien in de partijreglementen: in zo 
goed als alle Europese Ianden zijn partijen inmid
dels gebonden aan wettelijke bepalingen, die hen 
niet aileen beschermen, maar die ook medebepa
lend zijn voor hun organisaties en manier van optre
den. En ten slotte moet nog de toegang van partijen 
tot de van overheidswege gereguleerde media wor
den vermeld. Die illustreert andermaal hoe partijen 
verstrengeld kunnen raken met door de staat gere
guleerde activiteiten. 

Vanuit een ander standpunt bekeken, kun je deze 
beweging van 'civil society' naar staat echter ook 
opvatten als onderdeel van een bewuste overle
vingsstrategie van de partijen. Zo beschouwd is de 
staat niet een of andere 'neutrale' of 'exteme' 
instantie, die de partijen te hulp komt. Nee, in deze 
zin is de staat de partijen, of zijn de partijen de staat. 
De wetten en voorstellen waarvan de partijen pro
fiteren, worden immers door henzelf opgesteld en 
goedgekeurd. Het zijn de partijen die besluiten om 
hun organisaties meer personeel toe te wijzen; het 
zijn de partijen die beslissen over invoering en 
omvang van de overheidssubsidies, en het zijn, 
bovenal, de partijen die zichzelfprivilegieren, door 
middel van publieke voorzieningen die via de over
heid worden toegewezen. 

Samenvattend kan worden gezegd dat de politieke 
partij, als publieke ambtsdrager, niet aileen meer 

6. Zie voor enkele voorbeelden de diver
se landen-hoofdstukken in Katz and 
Mair, How Ponies Oraanize. 
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macht en middelen heeft gekregen, hetgeen in 
scherp contrast staat met de positie van de partij als 
representatieve organisatie, maar ook geprivile
gieerder is geworden. Dit laatste is misschien nog 
wei belangrijker dan het eerste. Dit soort partijen 
geniet allerlei privileges: op het vlak van benoemin
gen, middelen, geld, status en toegang tot de pu
blieke communicatienetwerken. Al deze privileges 
vloeien voort uit hun verbondenheid met de staat 
en hun positie als publieke ambtsdrager. 

De privileaes van de partijen 
De privileges van de partijen zorgen voor een 
tegenstrijdigheid die het partijpolitieke bestel in de 
kern raakt. Dit geldt voor bijna alle gevestigde 
democratieen. Voorzover het hun positie aan de 
basis en hun representatieve functie betreft, lijken 
partijen aan belang te hebben ingeboet en enkele 
van hun belangrijkste functies te hebben verloren. 
Maar waar het hun publieke rol en hun band met de 
staat aangaat, lijken ze geprivilegieerder dan ooit. 
Neem je een aantal klassieke functies van de politie
ke partij onder de loep7, dan zou je kunnen conclu
deren dat enkele van die functies zijn afgebrokkeld 
(zoals het articuleren van belangen en het in harmo
nie brengen van eisen en daarmee, wellicht, ook 
van publiek beleid), terwijl andere functies juist aan 
belang en zichbaarheid hebben gewonnen (zoals de 
recrutering van politieke !eiders en, bovenal, de 
organisatie van de staat). 

Dit alles hoeft niet per se tot een nieuw evenwicht 
te leiden. Integendeel. Het ziet er veeleer naar uit 
dat elk evenwicht ontbreekt. En dit zou, in het 
meest extreme geval, zelfs de legitimiteit van ons 
door partijen gedragen regeringsstelsel kunnen 
ondergraven. Of, om het anders te formuleren: we 
zijn thans getuige van een proces, dat weliswaar in 
een embryonale fase verkeert en veelal een afge
zwakte vorm aanneemt, maar dat toch eenzelfde 
onevenwichtigheid vertoont tussen populariteit in 
de samenleving en publieke privileges, als De 
Tocqueville signaleerde in zijn beroemde uitspraak 
over het verval van de adel tijdens het Franse 

Ancien Regime. Aan de ene kant zijn de partijen als 
publieke ambtsdragers, net als de adel van De 
Tocqueville, merkbaar geprivilegieerd - en nemen 
die privileges mettertijd zelfs toe. Aan de andere 
kant lijken ze hun representatieve rol en daarmee 
ook hun eigenlijke functie allengs te verliezen, en 
ook dat treedt steeds helderder aan het Iicht. 
Kortom, terwijl hun status is toegenomen, is hun 
belang in de ogen van het publiek verminderd. 
Hiermee wil ik niet beweren dat de gevestigde par
tijen, zoals De Tocquevilles adel, 'een zinloos ana
chronisme' dreigen te worden. lntegendeel, gezien 
het belang van partijen als leveranciers van leiders 
en als organisatoren van het overheidsbestuur, kun 
je je nauwelijks een parlementaire democratie zon
der het partijprincipe voorstellen. Niettemin is er 
duidelijk een probleem. Want hoe belangrijk de 
partijen als dragers van de staat ook zijn, De 
Tocqueville wees zeer terecht op het gevaar, dat 
dreigt als (toenemende) puQlieke privileges samen
gaan met een gevoelen in de samenlevinB, dat partijen 
hun functie en betekenis aan het verliezen zijn. 

Deze 'combinatie is het volgens mij die_ de oorzaak 
vormt van het alom heersende wantrouwen in de 
politiek - de zogeheten Verdrossenbeit - die in de 
huidige debatten over de crisis van de partij zo'n 
grote rol speelt. Bovendien zorgde deze combinatie 
er mede voor dat er - zij het niet overal op even 
grote schaal - anti-partijsentimenten en anti-partij
partijen8 konden ontstaan. De zichtbare aanwezig
heid van publieke privileges maakt het immers 
waarschijnlijker dat onverschilligheid omslaat in 
ressentiment. De desillusie, ja zelfs de wrok jegens 
partijen moet derhalve niet als symptoom van het 
partijverval als zodanig worden opgevat. Indien 
partijen niets meer zouden voorstellen, als publieke 
ambtsdragers noch als vertegenwoordigende in
stanties, dan zou de ontevredenheid snel verdam
pen. Maar het probleem lijkt veeleer te liggen in 
een aantal tegenstrijdige ontwikkelingen, waarbij 
partijen tegelijk minder doeltreffend en meer zicht
baar, minder belangrijk en meer geprivilegieerd 
zijn. 

7- Zie bijvoorbeeld, Anthony King, 
'Political Parties in Western 
Democraties: Some sceptical 
ReAections', Polio/ 2: 2, 1969, 111 - 141. 
8. Vergelijk voor twee recente discus
sies over het 'anti-partij -sentiment': 

Minefield: Anti-Party Sentiment 
Conceptual Thoughts and Empirival 
Evidence ', en Susan Scarrow, 'The 
Consequences of Anti -Party Sentiment: 

European Consortium for Political 
Research', Madrid, 1994. Zie ook Betz, 
Radical Riaht- Wino Populism, and Piero 
Ignazi, L 'Estrema Destra in Europa 
(Bologna: II Mulino, 1994). 

Thomas Poguntke, 'Explorations into a 

Anti-Party Arguments as Instruments of 
Change ', beide papers werden gepre
senteerd aan the 'Joint Sessions of the 
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Overheidssteun 

De privileges die partijen inmiddels in de gehele 
democratische wereld genieten, omvatten toegang 
tot de media, patronage en allerlei andere bijko
mende voordelen van ambtsuitoefening. Maar het 
privilege waarop het gemakkelijkst de vinger te leg· 
gen is, wordt gevormd door de subsidies, die partij· 
en uit de publieke middelen toegeschoven krijgen . 
Oak al met het oog op de huidige debatten in 
Nederland over overheidssteun aan partijen, wil ik 
me hier verder tot dit privilege beperken. Het ver
strekken van subsidies aan partijen is thans in de 
meeste democratische Ianden gemeengoed gewor
den, zij het dat de manier waarop en de omvang 
waarin dit gebeurt per land drastisch kunnen ver
schillen. In het gros van de Europese Ianden ontvin
gen aanvankelijk aileen de parlementsfracties van 
partijen subsidie. Vanuit de gedachte, dat niet
regeringspartijen extra middelen nodig hadden 
voor research zowel als de voorbereiding van be
leidsvoorstellen, kregen zij relatief hoge bedragen. 
Met de invoering van dergelijke subsidies began 
echter oak meteen de groei. Zo kwamen er subsi
dies voor partijorganisaties buiten het parlement, 
voor aan partijen gelieerde opleidings- en onder
zoeksinstituten en voor de verkiezingscampagnes 
van partijen. De subsidiering strekte zich oak uit tot 
regionale en lokale partijwerkzaamheden, hoewel 
het daarbij om vee! kleinere bedragen ging. 

Ter rechtvaardiging van dit soort subsidies werden 
twee onderling samenhangende argumenten ge
bruikt. Ten eerste zouden de kosten van het partij
werk, vooral gezien de noodzaak van professionele 
deskundigheid en moderne communicatietechnie
ken, zodanig zijn gestegen, dat de partijen die met 
geen mogelijkheid meer konden ophoesten. Voor 
het adequaat vervullen van hun taken hadden de 
partijen dus overheidssteun nodig. Ten tweede was 
er het, wellicht belangrijker, argument dat partijen 
van wezenlijk belang zijn voor een goed functione
rende democratie. Zo bezien had de staat er belang 
bij hun voortbestaan veilig te stellen. Dit laatste 
argument speelde vooral een belangrijke rol in 
sommige van de nieuwe democratieen, zoals Spanje 
en de Tsjechische Republiek. Reeds in een tamelijk 
vroeg stadium van het democratiseringsproces 
werd daar een genereus stelsel van overheidssubsi
die op touw gezet. 

Je kunt de mening verdedigen dater weinig in te 

brengen valt tegen het idee van overheidssteun 
voor politieke partijen. In vrijwel geheel Europa 
berust de democratie op het stelsel van partijen. 
Brengen lidmaatschapsgelden of geldinzamelingen 
onder particulieren onvoldoende op om het partij
werk te bekostigen, dan kan het gebeuren dat par
tijen hetzij niet Ianger bij machte zijn de democratie 
te organiseren, hetzij zich gedwongen zien hun toe
vlucht te nemen tot minder legale vormen van 
financiele steun. Groot-Brittannie bijvoorbeeld be
hoort tot de weinige Europese Ianden waar over
heidssubsidies voor partijen altijd achterwege zijn 
gebleven (afgezien van het minieme bedrag - het 
zogeheten 'Short Money' - dat de oppositiepartij in 
het parlement ontvangt). Maar vanwege de vrees 
dat dit tot corruptie en patronage kan leiden, liggen 
oak daar nu voorstellen tot 'substantiele overheids
steun ter tafel. Uit aanhoudende berichten over 
corruptie en onwettige bijdragen in Ianden als 
Duitsland en Spanje, blijkt echter tegelijk dat zelfs 
een relatief genereus stelsel van overheidssubsidie 
nag niet garandeert dat alles volgens de regelen der 
wet geschiedt. 

Hoewel er dus iets voor overheidssubsidie te 
zeggen valt, zijn er oak redenen tot bezorgdheid. In 
de eerste plaats: hoe bescheiden de eerste voorstel
len omtrent de subsidies oak zijn, en hoe beperkt 
het stelsel bij invoering oak is, in de ogen van de 
partijen zijn de bedragen altijd te laag. Er lijkt een 
welhaast automatische ten dens tot verhoging van de 
subsidiebedragen te bestaan, en dat gebeurt vaak in 
rap tempo. Dat wil zeggen, de bedragen die naar de 
partijen toevloeien worden, zoals Topsy in De 
neaerhut van oom Tom, grater en grater. ln Noor
wegen bijvoorbeeld werd in 1970 een stelsel van 
overheidssubsidies voor partij-organisaties buiten 
het parlement ingevoerd. In eerste instantie ging 
het om een totaalbedrag van acht miljoen Noorse 
kronen. ln 1 98o was deze sam gestegen tot 21 mil
joen, in 1990 tot een kleine zestig miljoen. De sub
sidle voor partij-instellingen op lokaal en regionaal 
niveau groeide van een aanvankelijke 2 2 miljoen 
kronen in 1976 tot 67 miljoen in 1990. In Duitsland 
groeide de subsidie voor partijgebonden onder
zoeks- en opleidingsinstituten in het geval van de 
SPO van 33 miljoen OM in 1970 tot bijna 173 mil
joen in 1989. Voor de coti nam dit bedrag in 
dezelfde peri ode toe van 2 8 miljoen tot bijna 1 64 
miljoen OM. In Oostenrijk kregen de SPO, OVP en 
FPO voor de bekostiging van hun hoofdkantoren in 
1 9 7 5 een totaalbedrag van 2 5 miljoen Oostenrijkse 
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shilling; in 1 990 was dit opgelopen tot ruim 2 oo 
rniljoen.9 Zeker, dit zijn extreme voorbeelden. 
Maar ze maken wei duidelijk dat deze subsidies 
bijna onvermijdelijk een stijgende lijn vertonen. En 
het tempo waarin dat gebeurt, blijkt hoger te liggen 
dan bij vrijwel aile andere overheidssubsidies. Het 
lijkt erop dat partijen, net als mensen, nooit rijk 
genoeg kunnen zijn. Zo stelde onlangs een meer
derheid van de Deense partijen voor om de over
heidssubsidies te verviervoudigen. Het voorstel 
lijkt voornamelijk te berusten op het plotselinge 
besef dat partijen in de meeste buurlanden op vee] 
grotere subsidies kunnen rekenen dan in Dene
marken .1 0 

De tweede reden tot bezorgdheid zou tevens wel
eens de verklaring voor deze drastische stijging 
kunnen zijn. Bij dit soort subsidies gaat het namelijk 
aileen in de strikt financiele zin om overheidssubsi
dies. Met andere woorden, terwijl de subsidies uit 
de publieke pot oftewel door de overheid worden 
betaald, wordt het besluit inzake invoering en 
omvang doorgaans door de (regerings-)partijen zelf 
genomen. Je kunt dan ook beter spreken van een 
situatie waarin partijen zichzelf subsidieren, dan 
van een waarin de overheid de partijen betaalt. 
Mede gezien de grote bedragen die ermee zijn 
gemoeid, is ook hier de aloude vuistregel geboden 
om wantrouwig te worden zodra degene die de 
cheque uitschrijft ook degene is die van de uitbe
taling profiteert. En dit temeer wanneer zo'n che
que een wissel is op de overheidskas. Zo blijkt bij 
voorbeeld het Noorse parlement vrijwel elke subsi-

9 . Zie Richard S. Katz and Peter Mair 
(eds), Parry Oroanisatians: A Data 
Handbook on Parry Oroanisations in Western 
Democracies, 1969-1990 (London: Sage, 
1992), pp. 117-9,384-5,777-9. 
1 o. Aldus persoonlijk vernomen van Lars 
Bille; zie ook Berlinoske Tidende, 
28+1995· 

dieverhoging die door een betrokken ministerie 
wordt voorgesteld, goed te keuren. Maar niet 
aileen dat: op een of twee uitzonderingen na ver
hoogde het ook altijd de bedragen die in het oor
spronkelijke plan werden genoemd. In Oostenrijk 
pleegt het parlement voorstellen tot verhoging van 
subsidies aan partijen op een zo laat mogelijk tijd
stip te behandelen. Dit in de hoop dat de besluiten 
aan de aandacht van de media ontsnappen. 11 

De derde reden tot bezorgdheid over de kwestie 
van groeiende overheidssubsidies, geldt speciaal 
Nederland. Hier komen de voorstellen namelijk 
precies op het moment dat de positie van de partij 
en wankel wordt geacht vanwege een afnemend 
vertrouwen onder de bevolking. Een van de argu
menten die in het lopende debat een belangrijke rol 
speelt, namelijk dat partijen extra subsidies nodig 
hebben om doeltreffender te kunnen werken en 
hun legitimiteit te verhogen, heeft zeker te maken 
met dit idee van kwetsbaarheid. Maar met de waar
nemingen van De Tocqueville in het achterhoofd 
zou je wellicht moeten concluderen dat dit een ris
kante strategie is . Een toename van par~jprivileges 
op een moment dat de partijen worden bedreigd, 
zou immers het onbedoelde effect kunnen hebben 
dat hun positie nog verder wordt ondermijnd. Het 
zou er, zoals eerder gezegd, zelfs toe kunnen leiden 
dat de nu vaak nog onbestemde onverschilligheid 
onder de bevolking omslaat in een meer uitgespro
ken ressentiment. 

[vertaling: Margreet de Boer] 

1 1. Lars Svasand, 'Change and 
Adaption in Norwegian Party 
Organisations', en Wolfgang C. Miiller, 
'The Development of Austrian Party 
Organisations in the Post-War Period ', 
beide in Katz and Mair, How Parties 
Oroanize. 


