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 HOOFDSTUK 1

De ontwikkeling van politieke instituties

Een overzicht van de vergelijkende politicologie begint met het kijken naar the-
orieën, feiten en de politicologie in het algemeen. Dit boek begint met een over-
zicht van de totstandkoming van de moderne massapolitiek, in het bijzonder de 
opkomst van de natiestaat, democratie en het ontstaan van verschillende politieke 
scheidslijnen die politiek gedrag beïnvloeden. Na deze algemene kwesties te heb-
ben bekeken, richten we ons op specifi eke landen. Voor elk van die landen gaan 
we na in hoeverre de algemene argumenten hier steek houden. De kracht van de 
vergelijkende analyse ligt in het feit dat je kunt leren van de verschillen tussen lan-
den. In dit boek staan vijf landen centraal. Eerst kijken we naar Groot-Brittannië, 
daarna nemen we Frankrijk, Duitsland en Italië onder de loep. Daarna steken we 
de Atlantische Oceaan over om de vier Europese landen met de Verenigde Staten 
van Noord-Amerika te vergelijken. Ten slotte passen we deze vergelijkende lessen 
toe op twee landen dichter bij huis, België en Nederland, en kijken we naar de 
impact van recente ontwikkelingen op de hedendaagse politiek.

Vijf landen vergeleken

In dit boek staan vijf landen centraal, in zekere zin vijf ideaaltypes. Groot-Brittan-
nië is een belangrijke casus, want het kent een grote stabiliteit door de tijd heen 
en kenmerkt zich als een inclusief politiek systeem. In veel opzichten is dat het 
ideaal van de Angelsaksische democratie die niet wordt gedreven door politiek 
idealisme, maar pragmatische overwegingen en een drang naar stabiliteit. Ver-
volgens staat Frankrijk centraal, in veel opzichten een totaal omgekeerd land als 
Engeland. In Frankrijk wordt juist bijna alles gedreven door politiek idealisme, tot 
de revolutie en de guillotine toe. Hier zijn ideologieën en ideeën veel belangrijker 
dan in de Britse casus. Vervolgens kun je naar de hedendaagse politiek kijken en 
de vraag stellen op welke manier deze factoren verschillen in het stemgedrag tus-
sen beide landen kunnen verklaren.
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Duitsland en Italië zijn voorbeelden van laat gevormde natiestaten. Beide landen 
waren bezet. Na de Tweede Wereldoorlog werd Italië echter gekenmerkt door 
grote politieke instabiliteit en Duitsland juist door opmerkelijke stabiliteit. We 
zullen deze verschillen nader bekijken met oog voor de grote onderliggende fac-
toren en niet alleen voor de feiten.

Het laatste land dat onder de loep wordt genomen is de Verenigde Staten. Dit is 
in vele opzichten een uitzonderlijk land: het heeft bijvoorbeeld geen invloedrijke 
linkse arbeiderspartij. Wat maakt Amerika zo verschillend van de andere casus-
sen? Of is het in vele opzichten toch zeer vergelijkbaar? Uiteindelijk zullen we 
uitkomen bij de uitdagingen die de westerse landen in de toekomst zullen ontmoe-
ten. In hoeverre zijn die anders dan de problemen die de westerse democratieën 
tot nu toe hebben gekend?

Natuurlijk zijn al onze casussen uniek, net als iedere verkiezing, iedere politieke 
partij en ieder individu, maar dat betekent niet dat het vergelijken ervan onmoge-
lijk is. Ondanks de uniekheid van elke individuele casus valt er iets te zeggen over 
algemene patronen in de politiek. Deze generalisatie zal terugkomen in elk van de 
hoofdstukken. Zo gaan we verder van de beschrijving van het politieke systeem 
van elk land, hetgeen slechts een eerste stap is in een politicologisch onderzoek. 
Het doel is inzicht te krijgen in het waarom. Waarom heeft Engeland een fi rst-
past-the-post kiesstelsel en is dat van Duitsland proportioneel? Waarom hebben 
de Verenigde Staten nooit een arbeiderspartij gehad, in tegenstelling tot de andere 
landen? Om die vragen te beantwoorden is feitelijke kennis slecht een eerste stap, 
maar wel een onontbeerlijke.

Twee revoluties

De geschiedenis van de landen die je onderzoekt zegt veel over hoe die landen 
er nu uitzien. De historische ontwikkeling van een land verklaart vaak de hui-
dige stand van zaken. Het verleden is voor de vergelijkende politicoloog niet zo-
zeer interessant op zichzelf, maar omdat het inzicht kan verschaffen in het heden. 
Waarom is een bepaalde politieke scheidslijn zo van belang in een bepaald land? 
Waarom zien we bepaalde scheidslijnen in veel landen terug en andere niet? Dit 
hangt vaak af van het proces van natievorming en de ontwikkeling van de moder-
ne staat in de landen waarin we geïnteresseerd zijn. In de volgende hoofdstukken 
zullen we dan ook steeds aandacht besteden aan de geschiedenis van landen. We 
kijken naar het proces van natievorming, de opkomst van de moderne staat, hoe de 
constitutionele en institutionele structuur tot stand kwam en hoe dit de politieke 
en sociale scheidslijnen vormde. 

Twee van de belangrijkste historische gebeurtenissen voor de vergelijkend po-
liticoloog zijn de twee grote revoluties van voor 1900. De Franse Revolutie 
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was allereerst een politieke revolutie die tot op de dag van vandaag invloed 
heeft op het denken over representatie, burgerschap en grondrechten. Bedenk 
bijvoorbeeld eens dat tot 1980 in Nederland de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) 
bestond: deze partij was fel gekant tegen het secularisme en modernisme dat 
de Franse Revolutie bracht. De idealen van de Franse Revolutie verspreidden 
zich in de negentiende eeuw en leidden tot verschillende ‘nationale revoluties’ 
in andere landen. De andere belangrijke revolutie was in de eerste plaats eco-
nomisch van aard. Deze revolutie vond haar oorsprong aan de andere kant van 
het Kanaal, in Groot-Brittannië. Toch bracht die Industriële Revolutie ook veel 
politieke veranderingen met zich mee. Veranderingen in de economische pro-
ductiemethoden leidden tot grote sociale veranderingen, zoals de opkomst van 
nieuwe sociale klassen, urbanisatie en migratie. Het samenspel van deze twee 
gebeurtenissen was in elk land anders en kan veel verklaren over verschillen in 
staats- en natievorming.

Deze revoluties vonden plaats in een tijd dat de nieuw gevormde staten op zoek 
waren naar een bindende identiteit. Mensen moesten het gevoel krijgen dat de 
staat waarin ze woonden hun echte thuisland was: dat ze op de eerste plaats Frans-
man waren en geen Breton. En dat ze hun persoonlijke identiteit ontleenden aan 
de collectieve identiteit van het land dat ze bewoonden. Ze moesten het gevoel 
krijgen dat ze niet alleen in Engeland woonden, maar dat ze ook Engelsman wa-
ren. Dit lijken voor ons allemaal vanzelfsprekende ideeën, maar toen waren dat 
toch vreemde beginselen.

Legitimiteit

De Franse Revolutie introduceerde het idee van populaire/maatschappelijke legi-
timiteit. Dit nieuwe idee veranderde het beginsel dat ten grondslag lag aan de legi-
timiteit van het regime. Waar voorheen de Koning of God het gezag legitimeerde, 
werd nu het volk, de natie, als legitieme bron van gezag beschouwd. Gelijktijdig 
met het begrip ‘natie’, dat ook aan de Franse Revolutie ontleend is, werd het volk 
nu ook als bron voor de politieke legitimiteit van het gezag beschouwd. Dat gezag 
werd niet langer toegekend aan een absoluut vorst, maar aan de staat. Die staat 
moest ook in geografi sch opzicht gelijk zijn aan de natie Het idee was: in één 
bepaald gebied woont een natie met één staat die deze natie beschermt. Natuurlijk 
moet de natie aan de staat gehoorzamen: mensen moeten zich aan de wet houden. 
Maar ook de staat moet zich iets gelegen laten liggen aan de natie. De bevolking 
moest instemmen met het gezag van de staat. Hier begint, zij het voorzichtig en 
nog lang niet zo algemeen als wij het ons nu voorstellen, het idee van demo-
cratische legitimiteit. Langzaamaan werd dit uitgebreid naar een steeds bredere 
participatie van steeds meer mensen. Daardoor ontstond geleidelijk aan de massa-
democratie, hoewel het nog tot het begin van de twintigste eeuw duurde tot in de 
meeste landen algemeen (vrouwen)kiesrecht werd ingevoerd. Dat wil niet zeggen 
dat de politieke strijd in de negentiende eeuw niet van belang was: deze strijd 
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tussen conservatieven en liberalen is in veel opzichten vormend geweest voor de 
inrichting van de hedendaagse staat.

Omdat de natie de belangrijkste bron van legitimiteit werd, ging de staat steeds 
meer verbindingen leggen met haar bevolking. In veel landen werd de dienstplicht 
ingevoerd, zodat men niet langer afhankelijk was van huurlingen. Burgers be-
schermden de grenzen in ruil voor hun burgerschap, ondanks het feit dat velen van 
hen toen nog geen stemrecht hadden. De staat nam ook taken over van de Kerk, 
bijvoorbeeld onderwijs en armenzorg. Dat gebeurde natuurlijk niet van de ene op 
de andere dag, maar langzaamaan kwamen steeds meer van deze instellingen in 
staatshanden. Hierbij bestond in veel landen een felle competitie tussen verschil-
lende denominaties en seculiere groepen.

Prise de la Bastille, Jean-Pierre Houël.

Ondertussen bracht de Industriële Revolutie grote veranderingen teweeg in de ma-
nier waarop mensen samenleefden. Groeiende handel via het water bracht mensen 
steeds meer in contact met mensen uit andere gebieden. Gewichten en maten wer-
den gestandaardiseerd en drukkerijen en posterijen werden uitgebreid.

Veel (binnenlandse) middeleeuwse tolheffi ng werd afgeschaft. Mensen leefden 
niet langer generaties lang op één plek, maar gingen op zoek naar werk in de 
nieuwe industrieën, zoals de mijnbouw, staalindustrie en de textielnijverheid. Te-
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gelijkertijd kregen steeds meer mensen, ook de armen en plattelandsbewoners, 
toegang tot onderwijs; de Kerk en de staat wilden allebei voorzien in algemeen 
onderwijs. Het drukken van kranten, boeken en pamfl etten werd steeds goedkoper 
en nam mede daardoor een enorme vlucht. Deze toename van onderwijs en druk-
pers bevorderde het gebruik van gestandaardiseerde talen, ten koste van lokale 
talen en dialecten. Dit alles leidde tot hoge mobiliteit in geografi sche, sociale en 
culturele zin, en vormde de basis voor de nieuwe nationale identiteit. In sommige 
landen waar meerdere naties samenleefden, zoals België en Canada, leidde de 
grotere rol van nationaliteiten tot politieke spanningen over de legitimiteit van de 
nationale staat en burgerschap die nog steeds zichtbaar zijn.

Die Montagehalle der Maschinenfabrik Escher Wyss in Zürich in der Neumühle.

Burgerschap

De negentiende eeuw was dus een eeuw van vele veranderingen. Daarbij werden 
burgers ook steeds meer betrokken. Kijk maar naar de geleidelijke uitbreiding 
van het kiesrecht in veel landen. De staat bepaalde daarbij wie burger was. Hoe 
de staat dat bepaalde is sterk afhankelijk van de historische ontwikkeling in een 
land. In de Franse geschiedenis kun je een geleidelijke transformatie van de kleine 
boeren naar Franse boeren naar Franse burgers zien. De staat creëerde de natie 
en ging daarbij uit van het beginsel van territorialiteit: jus soli (‘het recht van de 
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bodem’). Iedereen die in Frankrijk is geboren, is een Fransman. Daartegenover 
staat het beginsel van jus sanguinis (‘het recht van het bloed’) dat onder meer in 
Duitsland wordt toegepast. De Duitsers waren tot de Duitse eenwording namelijk 
verdeeld over 27 aparte staten: Pruisen, Oostenrijk-Hongarije en nog vele kleinere 
staten. Burgerschap werd gedefi nieerd door de bloedband.

Religie werd door de nieuwgevormde staten meestal als een bedreiging gezien, 
met name het rooms-katholieke geloof. De loyaliteit aan de paus in Rome door-
kruiste namelijk hun pogingen tot natievorming. Met name in het noorden van 
Europa werd deze ultramontaanse (ultra = over, montana = bergstreken) houding 
met argusogen bekeken, maar ook in het zuiden bestonden er spanningen tussen 
degenen die de Kerk wilden volgen en zij die een seculiere staat voorstonden. 
De Kerk keek op haar beurt weer wantrouwend naar de secularisering van het 
onderwijs en de armenzorg. In propaganda uit die tijd zie je die strijd duidelijk 
terugkomen.

De tegenstelling tussen Kerk en staat leidde aan de kant van de seculieren tot een 
onwaarschijnlijke coalitie tussen socialisten en liberalen. Beide zijn kinderen van 
de Verlichting, van de Franse Revolutie, en in die hoedanigheid streden zij tegen 
de oude, prerevolutionaire, conservatieve, christelijke staatsinrichting. In een an-
der opzicht zijn liberalen en socialisten juist elkaars tegenstanders, namelijk in de 
klassenstrijd. De liberalen waren met name in de eerste helft van de negentiende 
eeuw de voornaamste kracht in het seculiere blok. In de tweede helft van die eeuw 
kwamen er echter steeds meer vakbonden en later ook socialistische politieke par-
tijen. Zij werden langzaamaan de belangrijkste seculiere groeperingen.

Het kerkelijke blok bestond ook uit een aantal allianties. Allereerst natuurlijk de 
geestelijkheid en de adel, maar ook een deel van de lagere middenklasse en de 
arbeidersklasse kunnen tot deze groep gerekend worden. Zij werden afgeschrikt 
door het radicaal-linkse seculiere geluid. De Parijse Commune van 1871, een 
kortdurend bewind van socialisten en anarchisten, bijvoorbeeld, schrok veel ge-
matigde antiklerikalen af. Zij vreesden het bewind van de radicale roden meer 
dan het behoudende gezag van de witten. In veel landen kwam er een onderscheid 
tussen ‘roden’ (de uit de Verlichting voortgekomen stromingen) en de ‘witten’ (zij 
die het oude regime voorstonden).

Opkomst van politieke scheidslijnen

Politieke scheidslijnen zijn een veelgebruikt concept in de vergelijkende politico-
logie. Het is een soort samenvatting van waar de politiek over gaat in een land op 
een bepaald moment. Scheidslijnen gaan vaak samen met politiek confl ict, maar 
dat hoeft niet. Je kunt bijvoorbeeld ook spreken over de scheidslijn tussen Fries- 
en Nederlandstaligen. Dit is een maatschappelijke scheidslijn, maar deze heeft 
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vrijwel geen politieke betekenis en leidt zeker niet tot politiek of maatschappelijk 
confl ict. Echter, in Canada bestond decennialang een soortgelijk onderscheid tus-
sen Frans- en Engelstaligen. Dit onderscheid is tegenwoordig ook politiek van 
belang geworden. Een scheidslijn is dus een sociologisch onderscheid dat politiek 
van belang kan zijn (of niet). Als deze politiek van belang wordt, spreken we van 
een politieke scheidslijn.

Politieke scheidslijnen scheppen orde in de chaos van politieke identiteiten en 
voorkeuren. Een goed begrip van de politieke scheidslijnen in een land helpt ver-
klaren waarom mensen zich politiek gedragen zoals ze doen. Sommige scheids-
lijnen zijn belangrijker dan andere en soms zijn scheidslijnen parallel: in Vlaan-
deren waren boeren relatief vaak katholiek en in Wallonië waren de arbeiders 
relatief vaak seculier. In het Ruhrgebied in Duitsland was de arbeidsklasse juist 
verdeeld in Lutheranen en katholieken. Sommige scheidslijnen gaan dus samen 
met andere en worden zo politiek zeer relevant. Andere scheidslijnen doorkruisen 
elkaar, waardoor er minder snel een wij-zijgevoel ontstaat in de samenleving. Dit 
noemt men ook wel cross-cutting cleavages.

Box 1.1 Cross-cutting cleavages

In een land kunnen meerdere politieke scheidslijnen van belang zijn, bijvoorbeeld klas-
se en religie. Men kan daarbij het onderscheid maken tussen cross-cutting en parallelle 
scheidslijnen. Stel dat er in een land 100 mensen wonen. De verdeling van mensen kan 
dan als volgt zijn:

Religieus Seculier

Arbeidersklasse 24 26

Middenklasse 28 22

Er zijn dan dus 24 religieuze arbeiders en 26 seculiere arbeiders, 28 religieuze kapitalis-
ten en 22 seculiere kapitalisten. Hierbij spreken we van cross-cutting cleavages, want de 
scheidslijnen religie en klasse lopen door elkaar heen. Als je iemands klasse kent, kun je 
nog niets zeggen over zijn of haar religieuze overtuiging.

Een situatie zonder cross-cutting cleavages ziet er als volgt uit:

Religieus Seculier

Arbeidersklasse 5 45

Middenklasse 40 10

Hierbij zijn bijna alle arbeiders seculier en bijna alle kapitalisten zijn religieus. In zo’n si-
tuatie spreek je over parallelle scheidslijnen: er is een sterke samenhang tussen de scheids-
lijn klasse en de scheidslijn religie.
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Welke scheidslijnen relevant zijn in een bepaald land wordt in grote mate bepaald 
door de manier waarop de twee revoluties, de Franse en de Industriële, plaats-
vonden. De Industriële Revolutie introduceerde klasse als een maatschappelijke 
en politieke scheidslijn. Eén onderdeel van dit klassenonderscheid is dat tussen 
de landadel die een agrarische inkomstenbron had en de nieuwe middenklasse 
die de fi nanciële sector en industriële productiemiddelen bezat. Een ander aspect 
is het onderscheid tussen de eigenaren van kapitaal en de arbeiders die met dit 
kapitaal werkten. Deze scheidslijnen zijn het gevolg van de Industriële Revolu-
tie. De Franse Revolutie is de basis van het idee van de gecentraliseerde staat 
van één natie. Natuurlijk was de enige echte Franse Revolutie in Frankrijk, maar 
soortgelijke politieke, nationale revoluties vonden daarna plaats in veel landen. 
De eerste scheidslijn die dit met zich mee bracht, was die van de Kerk versus de 
(seculiere) staat. Maar daarnaast introduceerde de revolutie ook een scheidslijn 
tussen het centrum en de periferie. In Frankrijk werd het verschil tussen Parijs en 
Bretagne maatschappelijk en politiek relevant, in Groot-Brittannië dat tussen En-
geland enerzijds en Wales en Schotland anderzijds. De opkomst van het nationa-
lisme, dat zijn wortels had in de Franse Revolutie, bracht dus weer andere nieuwe 
scheidslijnen met zich mee.

Klasse

In Groot-Brittannië ging de Industriële Revolutie vooraf aan de politieke. Voor-
afgaand aan de Industriële Revolutie werd het politieke en economische leven 
gedomineerd door twee actoren: de koning en de adel. In Engeland was de adel 
er al vroeg in geslaagd om de macht van de koning te beperken. De Magna Carta 
gaf hen vertegenwoordiging, met name inzake het heffen van belastingen. Lange 
tijd slaagden adel en koning erin om macht en rijkdom voor henzelf te behouden. 
De opkomst van moderne industrieën, bijvoorbeeld in de textielnijverheid, bracht 
een nieuwe klasse met zich mee: rijke, invloedrijke personen die niet tot de adel 
behoorden. Deze groep streefde naar gelijkberechtiging, wat betreft bankzaken, 
investeringen en kredietverlening. De bourgeoisie is echter niet de enige nieuwe 
groep die ontstond. Degenen die voor de nieuwe industriëlen werkten stonden ook 
vaak tegenover hen. Met de Industriële Revolutie ontstonden dus twee nieuwe 
tegenstellingen: die tussen de oude en de nieuwe rijken, en tussen de bourgeoisie 
en de arbeiders.

Religie

Religie is op verschillende manieren een belangrijke scheidslijn. Allereerst loopt 
er een scheidslijn tussen verschillende kerkelijke gezindten, bijvoorbeeld tussen 
katholieken en protestanten. Denk bijvoorbeeld aan Noord-Ierland, waar deze te-
genstelling onoverbrugbaar leek en nog steeds voor grote spanningen zorgt. In 
Nederland bestonden voor 1980 drie grote christelijke partijen: een katholieke 
(KVP), een gereformeerde (ARP) en een hervormde (CHU). Ook op een andere 
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manier is religie van belang, namelijk als scheidslijn tussen religieus en seculier. 
Met name in rooms-katholieke landen, zoals Frankrijk, Spanje, België en Italië, 
speelde deze tegenstelling een voorname rol in de politiek. Tot op de dag van 
vandaag speelt de mate waarin men zich laat leiden door religieuze of seculiere 
beginselen een rol in de politiek van deze landen. In andere landen, zoals in veel 
Duitse deelstaten en in Engeland, werd de tegenstelling tussen staat en Kerk be-
perkt door het oprichten van een staatskerk. De Engelse koningin is nog altijd 
hoofd van de Church of England. Hierdoor werd de rol van religie in de politiek 
van de staat beperkt; de tegenstelling werd weggenomen.

Etniciteit

Een derde scheidslijn die in veel landen van belang is, is etniciteit in de zin van 
regionale identiteit en etnische scheidslijnen. Lange tijd dachten veel sociale we-
tenschappers dat religie en etniciteit premoderne scheidslijnen waren die vanzelf 
langzaamaan zouden verdwijnen. In de laatste decennia zien we echter zowel re-
ligie als etniciteit weer terugkomen als belangrijke scheidslijnen. Denk maar aan 
de toenemende spanningen tussen Vlaanderen en Wallonië, de opkomst van de 
Scottish National Party en de sterke positie van de regionale partijen in Catalonië. 
Deze tendensen lijken een tegenreactie tegen de groei van de staat en de daarmee 
gepaard gaande centralisatie. In Engeland zijn de nationalistische bewegingen in 
Wales en Schotland sterk gegroeid in de afgelopen jaren. Sinds 1997 hebben deze 
landsdelen (beperkt) zelfbestuur.

De opkomst van deze nationalistische bewegingen stelt politici voor een dilemma. 
Kom je ze tegemoet door ze bijvoorbeeld (beperkte) autonomie te geven of doe je 
dat niet omdat je denkt dat dat alleen maar zal leiden tot een verder streven naar 
volledige onafhankelijkheid? In het Verenigd Koninkrijk koos men voor het eer-
ste, maar het feit dat de nationalisten die op deze wijze aan de macht zijn gekomen 
in Schotland nu een referendum over onafhankelijkheid willen, sterkt de aanhan-
gers van de tegenovergestelde visie in hun ideeën. In de discussie van de Britse 
casus zullen we verder ingaan op dit dilemma. Waarom koos de Britse regering 
voor deze koers? Wat is de ethische kant aan dit probleem?

Box 1.2 De twee dimensies van democratie

Volgens de Nederlandse politicoloog Arend Lijphart (2012) kunnen we democratieën 
plaatsen langs twee dimensies. De eerste dimensie is de executive-parties (uitvoerende 
macht-partijen) dimensie. Deze dimensie beschrijft hoe eenvoudig het is voor een partij 
om volledige controle te hebben over de overheid. De eerste dimensie is opgebouwd uit 
de volgende vijf items.
 – Is de uitvoerende macht geconcentreerd in één meerderheidspartij of is de macht ge-

deeld door brede, meerpartijencoalities? Is de uitvoerende macht (kabinet of minister-
president) dominant of zijn wetgevende macht (het parlement) en uitvoerende macht 
in evenwicht?
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 – Zijn er twee partijen of is het een meerpartijenstelsel?
 – Is er een fi rst-past-the-post kiesstelsel met enkelvoudige districten of evenredige ver-

tegenwoordiging?
 – Is er sprake van een pluralistische belangenvertegenwoordiging of is het systeem cor-

poratistisch (gericht op compromis en overleg)?

De tweede dimensie is de federal-unitary (federaal-unitaire) dimensie. In hoeverre kan 
een partij het beleid beïnvloeden en in hoeverre kunnen andere minderheden ook invloed 
uitoefenen zodra een partij de regering controleert? De volgende variabelen zijn onderdeel 
van de tweede dimensie:
 – Is de staat unitair of heeft hij een gedecentraliseerde structuur?
 – Heeft het parlement één of twee kamers?
 – Kunnen grondwetten met gemak worden veranderd of is er een grote meerderheid 

nodig?
 – Is er een constitutioneel hof waar rechters kunnen toetsen of wetten grondwettig zijn?
 – Is er een onafhankelijke centrale bank?

De twee dimensies kunnen gebruikt worden om afzonderlijke landen te categoriseren als 
majoritaire democratieën of consensusdemocratieën. Lijphart komt tot de conclusie dat 
majoritaire democratieën minder goed scoren dan consensus democratieën als het gaat om 
internationale betrekkingen, milieu, politieke participatie van vrouwen, sociale zekerheid, 
corruptie en tevredenheid met het democratisch systeem. Er is echter discussie over de 
criteria die Lijphart gebruikt om de kwaliteit van democratieën te meten.

Bron: Lijphart, A. (2012). Patterns of democracy. (2e editie) New Haven: Yale University Press.

Links en rechts

De termen links en rechts worden vandaag de dag veel gebruikt in politieke dis-
cussies. Er wordt gesproken over ‘linkse’ en ‘rechtse’ partijen, over extreemrechts 
en de ‘linkse kerk’, over centrumlinks en ‘knetterrechts’. Daarbij worden deze ter-
men meestal geassocieerd met economische thema’s. Linkse partijen zijn veelal 
voor een meer evenredige inkomensverdeling en een grotere rol van de staat in de 
economie, terwijl rechtse partijen marktwerking volop de kans willen geven. Dit 
is echter niet de oorspronkelijke betekenis van deze termen. Ze werden voor het 
eerst gebruikt in het eerste Franse parlement. Ter linkerzijde van de parlements-
voorzitter zaten degenen die voor verandering van de status quo waren: de nieuwe 
liberale middenklasse, protosocialisten en de burgerlijke arbeidersbeweging. Aan 
de rechterkant van de spreker zaten degenen die in het algemeen een behoud van 
de bestaande situatie voorstonden.

De begrippen links en rechts betekenden niet helemaal hetzelfde als verandering 
tegenover continuïteit. Beide zijden waren vernieuwend, namelijk een breuk met 
het oude adellijke systeem. Ook de rechterzijde probeerde de gunst van de nieuwe 
kiezers te winnen. In het nieuwe systeem gold immers: wie de kiezers achter zich 
krijgt, wint de macht. Men probeerde dus de kiezers voor zich te winnen. Onder-
wijs was een van de manieren waarop dit gebeurde. De linkerzijde stond een door 
de overheid verzorgd onderwijssysteem voor, terwijl de rechterzijde pleitte voor 
het behoud van de kerkelijke educatie.
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De tegenstelling tussen religieus en niet-religieus zorgde ervoor dat de niet-reli-
gieuze beweging ook bijna een religieuze inslag kreeg: het geloof in vooruitgang, 
het goede van de mens, het idee dat progressieve ideeën binnen handbereik van 
de massa waren. Deze ideeën waren een mix van zowel revolutionaire als verlich-
tingsidealen. Het uitgangspunt van de linkerzijde was dat deze seculiere voor-
uitgangskrachten centraal moesten staan in de politieke strijd. Dit leidde wel tot 
verdeeldheid in eigen kring. Een aanzienlijke groep arbeiders had er moeite mee 
dat de religieuze autoriteiten zomaar aan de kant werden geschoven. Zij sloten 
zich op den duur aan bij de behoudende christelijke arbeidersbewegingen. De 
liberale partijen werden vooral bevolkt door de stedelijke middenklasse, artsen, 
juristen, journalisten en zij die in dienst waren van de staat, bijvoorbeeld leraren. 
Het klassenonderscheid kwam echter niet precies terug in de politieke partijen.

De begrippen links en rechts stonden dus voor twee verschillende Weltanschauun-
gen, levensbeschouwingen, brede visies op het menselijk (samen)leven. Deze 
kwamen voort uit de tegenstelling tussen het moderne vooruitgangsdenken en het 
traditionalisme. Pas later kwamen de economische tegenstellingen naar boven die 
nu ons denken over ‘links’ en ‘rechts’ domineren.

Box 1.3 Het positioneren van politieke partijen

Politieke partijen hebben ideeën over een groot aantal onderwerpen. Ze gaan daarover met 
elkaar de strijd aan. Het is voor kiezers bijna onmogelijk om alle ideeën van partijen te 
kennen en goed te vergelijken. Daarom maken wetenschappers, journalisten, politici en 
burgers gebruik van bepaalde termen om het gedachtegoed van verschillende partijen te 
plaatsen en te vergelijken. Zo wordt er bijvoorbeeld gesproken over ‘linkse’ en ‘rechtse’ 
partijen of ‘conservatieve’ en ‘progressieve’ politiek. Je kunt in deze labels ook vaak gra-
daties aanbrengen: een partij kan bijvoorbeeld extreem links, links, gematigd links, of 
links van het midden zijn. Je kunt dus een dimensie links-rechts maken die van uiterst links 
tot uiterst rechts loopt. Je kunt je zo’n dimensie voorstellen als een lijn waarop je partijen 
kunt positioneren. Partijen die dicht bij elkaar staan op die lijn zijn het veelal met elkaar 
eens, terwijl partijen die ver van elkaar af staan het bijna nergens over eens zijn. Dit is dus 
eigenlijk een hulpmiddel om de standpunten van partijen te kunnen kennen en vergelijken.

De links-rechtsordening die je van partijen kunt maken geldt echter niet voor alle onder-
werpen. Een bekend voorbeeld zijn medisch-ethische vraagstukken. Hierbij staan partijen 
die in de links-rechtsindeling in het midden staan (christelijke partijen) vaak tegenover zo-
wel links als seculier rechts. Wanneer belangrijke onderwerpen een heel andere ordening 
hebben dan de traditionele links-rechtsverdeling, dan heb je dus eigenlijk een tweedimen-
sionale ruimte nodig. Je zou zelfs een drie- of nog hogerdimensionale representatie kunnen 
maken, afhankelijk van de vraag hoe de standpunten van partijen met elkaar samenhangen.

Je kunt altijd wel een eendimensionaal model maken, maar de vraag is wat dat dan precies 
zegt. Immers, als belangrijke tegenstellingen tussen partijen niet terugkomen in het eendi-
mensionale model, mis je dus een deel van de politieke werkelijkheid. Aan de andere kant 
is een eendimensionaal model weer eenvoudiger te begrijpen. Voor veel kiezers is dat dan 
ook een handig hulpmiddel voor hun stemkeuze.



18 | Politiek in een veranderende wereld

De opkomst van de politieke partij

Veel hedendaagse tegenstellingen kregen vorm in de negentiende eeuw. Natuur-
lijk is dit onderdeel van een veel langduriger proces van afbraak van middeleeuw-
se instituties. Steden, kerken en gilden werden steeds minder belangrijk, terwijl 
de moderne natiestaat steeds meer vorm kreeg. Daarbij bestond steeds de vrees 
dat ideeën over gelijk burgerschap zouden ontsporen, zoals ze tijdens de eerste 
Franse republiek in de tijd van de Terreur deden. Verandering kan leiden tot in-
stabiliteit en misschien zelfs anarchie. Om dat te voorkomen ging men op zoek 
naar intermediaire instituties die een brug konden vormen tussen de staat en zijn 
burgers. Politieke partijen waren een van de oplossingen voor dit probleem. Aan 
het einde van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw kwamen 
overal massapartijen op.

De massapartij bracht stabiliteit en continuïteit in het politieke systeem. Mensen 
werden lid van zo’n partij omdat ze de doelstellingen ervan steunden, of, zoals 
vaak, als ze tot een bepaalde groep behoorden. De partijen vertegenwoordigden 
hun leden in het overheidsbestuur. Op die manier werd anarchie voorkomen. De 
binding met één bepaalde partij was in deze tijd groot. Zwevende kiezers kwamen 
nauwelijks voor, je was lid van een partij en daar bleef je. Partijen waren niet 
alleen parlementaire actoren, maar speelden juist een grote rol in het maatschap-
pelijke leven. Partijen brachten kranten uit, hadden soms ook drogisterijen of bak-
kerijen. Ze organiseerden niet alleen vergaderingen, maar ook lezingen en dans-
avonden. Je socialiseerde binnen de partij en vond er je partner. Een partij stond 
niet alleen voor een verzameling standpunten, maar ook voor een politieke en 
sociale identiteit. In Nederland waren partijen onderdeel van een sterk verzuilde 
samenleving, met name in de twintigste eeuw.

De uitbreiding van burgerrechten en het kiesrecht vond lang niet altijd plaats om-
dat de burgers erom vroegen. Soms kwam het vanuit de top. De Duitse kanselier 
Otto von Bismarck is hier een uitstekend voorbeeld van. Von Bismarcks doel was 
om een semi-autoritaire staat te behouden, waar de bevolking slechts indirect, 
door representatie, enige invloed zou hebben. Zoals we in hoofdstuk 5 zullen zien, 
ondervond hij daarbij veel weerstand van liberalen en socialisten, die hun aan-
hang met name in de stedelijke midden- en arbeidersklasse hadden. Zijn oplossing 
hiervoor was de invoering van het algemeen kiesrecht. Hij hoopte namelijk dat de 
boerenbevolking dan op hem zou stemmen, zodat hij de socialisten en liberalen 
op een zijspoor kon manoeuvreren. En hij had gelijk.

Ook de ‘kinderen van de Franse Revolutie’ steunden niet altijd de (onmiddellijke) 
invoering van het algemeen kiesrecht. Liberalen verwierpen vaak het kiesrecht 
voor degenen zonder bezit, land of opleiding. Eén argument daarbij was dat men-
sen een zeker inzicht in de problematiek van de staat moesten hebben om daarover 
hun stem te mogen uitbrengen. Het kwam de liberalen echter ook niet slecht uit 
om de lagere klassen het stemrecht te onthouden. Als je hen in één klap dit recht 
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zou geven, zouden ze waarschijnlijk socialistisch of confessioneel gaan stemmen. 
Een soortgelijke egocentrische redenering hielden veel socialistische partijen erop 
na toen het algemeen vrouwenkiesrecht werd besproken. Zij vreesden namelijk 
dat vrouwen meer trouwe kerkgangers waren en trouwer waren aan de kerkelijke 
autoriteiten. Dit zou een socialistische revolutie onmogelijk maken. De liberalen 
en socialisten waren dus niet altijd de grootste pleitbezorgers van uitbreiding van 
het kiesrecht.

Box 1.4 Functies van partijen

Volgens Vladimir Key (1964) hebben partijen drie verschillende soorten functies:

Ten eerste hebben partijen verschillende taken in het electoraat. Partijen dienen keuzes te 
vereenvoudigen voor kiezers. Ze moeten de burgers politiek ‘opvoeden’ en mobiliseren om 
te participeren in het politieke systeem.

Ten tweede hebben partijen een functie als organisatie. Ze streven ernaar te regeren. Hier-
voor moeten ze politiek leiders werven en opleiden. Daarnaast is het zaak dat ze belangen 
van de kiezer articuleren (benadrukken) en aggregeren (samenvoegen tot een coherent 
programma).

Ten derde hebben partijen plichten in de regering zoals het organiseren van de overheid en 
het uitvoeren van beleid. Ook controleren ze de overheidsadministratie en bevorderen ze 
de stabiliteit in de regering.

Bron: Key, V.O. (1964). Politics, parties and pressure groups. New York: Crowell.

Partijfamilies

De opkomst van de massapartijen had te maken met de veranderende vormen van 
representatie, met name de uitbreiding van het kiesrecht. De politieke scheids-
lijnen veranderden sterk in de negentiende eeuw. In de twintigste eeuw leken de 
scheidslijnen ‘bevroren’, maar toch kwamen daar ook nieuwe tegenstellingen op, 
zoals postmaterialisme en afkomst. De relevante scheidslijnen hangen vaak nauw 
samen met de opkomst van bepaalde politieke stromingen en partijen. We bespre-
ken hieronder in het kort de belangrijkste ‘oude’ partijfamilies.

De liberale partijfamilie is aanwezig in een groot aantal Europese landen. Zij is 
een typisch product van de negentiende eeuw, maar dat betekent niet dat liberale 
partijen sindsdien onveranderd blijven. Liberale partijen ontstonden als veran-
deringsgezinde krachten in de twee belangrijke revoluties, de Franse en de In-
dustriële. In de negentiende eeuw werden zij beschouwd als ‘linkse’ partijen. Ze 
stonden voor democratisering, volkssoevereiniteit, tegen de traditionele aristocra-
tische vormen van autoriteit, voor open grenzen, vrijhandel, uitbreiding van soci-
ale voorzieningen en gezondheidszorg en voor centralisatie van vervoersdiensten 
en communicatie. In Frankrijk werden de liberalen in die tijd bestempeld met de 
uitspraak ‘het hart links, de portemonnee rechts’. Als het ging om sociale en poli-
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tieke rechten waren ze wat wij nu als links beschouwen, maar inzake economische 
onderwerpen waren ze centrumrechts. Enigszins vergelijkbaar met de opstelling 
van een krant als NRC Handelsblad of het Britse tijdschrift The Economist.

De liberale partijen deden het goed toen het kiesrecht nog beperkt was, qua inko-
men, opleiding en bezit (censuskiesrecht). De middenklasse was grotendeels libe-
raal en zij bepaalde het politieke leven voor een groot deel. Met de uitbreiding van 
het kiesrecht verdween veelal ook de dominante positie van de liberalen. Ener-
zijds wisten zij de lagere klassen niet goed aan zich te binden, anderzijds waren 
veel van de liberale idealen (kiesrecht, open grenzen, openbaar onderwijs) in meer 
of mindere mate verwezenlijkt. De twintigste eeuw staat voor veel liberale par-
tijen dus in het teken van een zoektocht naar identiteit. In sommige landen splitst 
de liberale stroming zich in twee partijen, zoals de Nederlandse rechts-liberale 
VVD en het links-liberale D66. In Duitsland en Italië laveerden de liberalen van 
links naar rechts. In Groot-Brittannië weet de partij zich steeds meer te profi leren 
als een derde alternatief voor Labour en de Conservatieven. Hoewel de liberalen 
niet meer de invloed hebben die ze voorheen hadden, is het toch nog steeds een 
invloedrijke stroming, met wisselend electoraal succes.

De conservatieve stroming vormt een tweede belangrijke politieke kracht, met 
name in de VS (Republikeinen) en in Engeland (Conservatieven). Op het Europe-
se continent worden conservatieve waarden vaak door de christendemocratische 
partijen behartigd, maar deze stromingen moet men wel onderscheiden. Conser-
vatisme is een containerbegrip dat een aantal elementen bevat: een contrarevoluti-
onair sentiment, een sterk verlangen naar tradities, continuïteit, anticommunisme 
(met name tijdens de Koude Oorlog) en een grote nadruk op nationale veiligheid. 
Deze partijen zijn vaak pragmatisch en centristisch ingesteld: ze streven ernaar 
voor het nationale belang op te komen. In de bestudering van de Britse casus 
zullen we zien hoe de Conservatieven zichzelf opnieuw proberen te defi niëren 
als groen-rechts en multicultureel. De Republikeinse partij in de VS staat aan het 
begin van eenzelfde discussie over vernieuwing van de partij.

De christendemocraten nemen op het Europese vasteland vaak de plaats in van 
de conservatieve partijen. Aanvankelijk bestonden er in veel landen partijen met 
leden van één denominatie, bijvoorbeeld katholieken of protestanten. In Duitsland 
en Nederland zijn deze partijen na de Tweede Wereldoorlog gefuseerd tot één 
confessionele partij van het centrum, waarin de rol van religie ondergeschikt is 
aan de centristische positie. Een belangrijk verschil tussen de christendemocraten 
en conservatieven is de steun van eerstgenoemden voor een gematigde welvaarts-
staat. Men verwierp zowel extreem kapitalisme als extreem socialisme en opteerde 
voor een ‘sociale markteconomie’ en steun voor Europese samenwerking. Hoewel 
de partijen door de tijd van positie verschilden, waren ze over het algemeen meer 
voor de welvaartstaat en sociale zekerheid dan de Angelsaksische conservatieven.

Ter linkerzijde kun je een onderscheid maken tussen twee traditionele groepen: zij 
die het liberale establishment wilden omverwerpen door, desnoods gewelddadige, 
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buitenparlementaire actie (communisten) en degenen die door middel van deel-
name aan verkiezingen het beleid wilden beïnvloeden (sociaaldemocraten). Met 
name in Frankrijk en Italië is dit onderscheid van belang; daar kende men zowel 
grote communistische als sociaaldemocratische partijen. In Duitsland bestond dit 
onderscheid vanwege de Koude Oorlog en de deling van het land in mindere mate. 
Je zou kunnen zeggen: de communisten hadden hun eigen staat. In de Verenigde 
Staten en het Verenigd Koninkrijk speelde het onderscheid echter helemaal geen 
rol.

De relatie tussen socialisten en communisten verschilde dus van land tot land. 
Er zijn echter ook overeenkomsten. De Koude Oorlog leidde uiteindelijk overal 
tot de marginalisering van communistische partijen – zelfs in Italië en Frankrijk, 
waar deze partijen veel stemmen haalden, werden ze bijvoorbeeld buiten de re-
gering gehouden. In West-Duitsland viel de communistische partij aanvankelijk 
onder de Russische sovjethiërarchie, maar de partij werd al snel verboden in de 
Bondsrepubliek. De Britse communisten wisten maar lastig voet aan de grond te 
krijgen vanwege de sterke positie van Labour. In de Verenigde Staten heeft nooit 
een georganiseerde nationale communistische partij bestaan. De socialisten wis-
ten in Europa wel een sterke machtspositie op te bouwen na de Tweede Wereld-
oorlog. Zij deden volop mee aan het politieke bestel en maakten regelmatig deel 
uit van de regering.

Box 1.5 Fabiansocialisme

Binnen de socialistische beweging ontstond aan het einde van de negentiende eeuw een 
splitsing. Aan de ene kant stonden wat we nu communisten noemen, en aan de andere 
kant de revisionisten. Die laatste groep worden ook wel Fabiansocialisten genoemd, met 
name in de Britse context. Zij wezen het idee van een revolutionaire klassenstrijd af en 
kozen voor geleidelijke hervorming via de parlementaire, democratische weg. De Britse 
Fabian Society was hiervan de voornaamste voorvechter; deze club was vernoemd naar de 
Romeinse generaal Fabius Cunctator, die waar het kon gevechten vermeed en zijn tegen-
stander, Hannibal, langzaamaan verzwakte. De ideeën van de Society sloten goed aan bij 
het Britse gradualisme.

Toenadering en verwijdering tussen links en rechts

De politieke scheidslijnen, de partijstelsels en het verschil tussen links en rechts 
hebben geen vaste betekenis. Hoewel verschuivingen vaak langzaam gaan – soms 
zelfs zo langzaam dat men van ‘bevriezing’ van de scheidslijnen spreekt – hebben 
we al gezien dat de doelstellingen van partijfamilies door de tijd heen zijn veran-
derd, dat de betekenis van de begrippen links en rechts nu anders is dan aan het 
begin van de negentiende eeuw en dat nu (gedeeltelijk) andere scheidslijnen de 
politieke competitie domineren dan pakweg honderd jaar geleden.
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Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft een aantal ontwikkelingen belangrijke in-
vloed gehad op de inhoudelijke tegenstellingen tussen partijen. De opkomst van 
de welvaartsstaat zorgde voor een toenadering tussen ‘linkse’ en ‘rechtse’ partijen. 
Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog kwamen vele soldaten terug van het 
front: in Frankrijk, het moegestreden Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en 
in het verslagen en verdeelde Duitsland. Na vaak jarenlange dienst in het leger 
realiseerden zij zich dat ze zeer weinig sociale rechten hadden. Er bestond geen 
systeem van door de staat gereguleerde toegankelijke medische zorg, er waren 
geen werkloosheidsuitkeringen of oudedagsvoorzieningen. Werk in de publieke 
sector was slechts mondjesmaat voorhanden. Bij velen ontstond het gevoel weinig 
rechten te hebben na vijf of zes jaar lang hun leven geriskeerd te hebben voor het 
vaderland. Het gevoel groeide, zowel links als rechts, dat de staat meer verant-
woording op zich zou moeten nemen voor zijn burgers.

De sterke positie van de Sovjet-Unie en het begin van de Koude Oorlog bracht een 
nieuwe dynamiek in de verhouding tussen links en rechts. Nu het ‘rode gevaar’ 
een realistische geopolitieke dreiging was, werd de tegenstelling tussen linkse 
socialisten en communisten en de andere partijen een internationale. De linkse 
partijen werden voor een dilemma gesteld: steun aan het marxistisch-leninistische 
ideaal of steun aan het land waar men woonde. In zekere zin was dat paradoxaal 
omdat communisten sterk waren oververtegenwoordigd in het verzet tegen de fas-
cistische bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nu werden zij weggezet als 
vrienden van de nieuwe vijand, de Sovjet-Unie. Met name in Italië en Frankrijk 
zien we dat dit de scheuring in het linkse kamp vergroot: de communisten hielden 
vast aan hun beginselen, terwijl de socialisten kozen voor het Westen boven het 
communisme.

In reactie op de inactiviteit van overheden na de Grote Depressie van de jaren 
1930 kregen de ideeën van John Maynard Keynes veel aanhang. Zijn idee was 
dat overheden een anticyclisch beleid moesten voeren. In tijden van economische 
neergang moesten zij de economie stimuleren door geld uit te geven en belastin-
gen te verlagen. Daarmee hielp je de mensen weer aan een baan, dat bracht weer 
een groei in de vraag op gang en zo komt de economie er weer bovenop. Dit is niet 
alleen politiek gezien bevredigend (minder werkloosheid), maar volgens Keynes 
ook een economisch zuivere aanpak. De periode van de wederopbouw voldoet in 
vele opzichten aan het Keynesiaanse ideaal: de staat neemt veel grote projecten 
op zich, ze wordt de motor van de economie. Dat zorgt voor lage werkloosheid en 
infl atie, hoge (overheids)investeringen en grote monetaire stabiliteit.

Hierbij kwamen de Amerikaanse inspanningen om West-Europa koste wat het 
kost uit de ‘klauwen’ van de Sovjets te houden. In de nadagen van de Tweede 
Wereldoorlog waren veel jonge staten in Oost-Europa, zoals Polen, Hongarije 
en Tsjecho-Slowakije onder de invloedssfeer van Moskou gevallen en vervangen 
door een communistisch bewind. Om dat proces te beteugelen en uiteindelijk te-
rug te draaien, beloofde president Truman van de VS steun te zullen verlenen aan 
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landen die pogingen tot communistische onderdrukking probeerden te weerstaan 
(de Trumandoctrine). Daarnaast gaven de gelden uit het Marshallplan een stevige 
impuls aan de economieën van veel West-Europese landen.

Traditioneel hadden de sociaaldemocratische partijen een transitie naar een so-
cialistische republiek voorgestaan. De bovengenoemde gebeurtenissen zorgen er 
echter voor dat dit ideaal moest worden verlaten. De partijen ter rechterzijde, met 
name de christendemocraten, zagen echter de noodzaak van een grotere rol van 
de staat. Tezamen levert dit een historisch compromis op tussen de gematigde 
partijen van links en rechts. Niet iedereen doet hier echter aan mee: de commu-
nistische partijen in bijvoorbeeld Italië en Frankrijk blijven bij hun marxistisch-
leninistische leer en isoleren zich daarmee politiek. Natuurlijk zijn er veel nati-
onale variaties op deze algemene ontwikkelingen, maar in grote lijnen is dit het 
beeld in Europa.

In de jaren 1970 begon dit compromis uiteen te rafelen. Allereerst als een gevolg 
van de wereldwijde oliecrisis in 1973. De prijs van olie steeg en dit maakte de ver-
zorgingsstaat ook steeds duurder. Tegelijkertijd kregen de traditionele industrieën 
– scheepsbouw, staal, kolenmijnen – het ook steeds moeilijker, mede vanwege de 
hogere olieprijs. De vraag naar staatssteun voor deze sectoren en steun voor werk-
nemers die werden ontslagen groeide dus alleen maar, terwijl de verzorgingsstaat 
dat steeds minder makkelijk kon betalen. Dit zorgde voor politiek confl ict over 
de vraag hoe de lasten verdeeld moesten worden en hoe de economie er weer 
bovenop kon komen. Hierdoor werd de tegenstelling tussen links en rechts in de 
jaren 1970 en 1980 weer sterker. Het duidelijkste voorbeeld hiervan zien we in 
Groot-Brittannië, waar Labour en de Conservatieven in deze jaren in bijna elk 
opzicht elkaars tegengestelde wa ren.

De jaren 1990 brachten weer meer toenadering tussen ‘links’ en ‘rechts’. In En-
geland, Duitsland en de Verenigde Staten propageerden sociaaldemocraten een 
‘derde weg’ tussen ‘oud’-linkse idealen en de rechtse neoliberale oplossingen. 
In feite namen deze leiders een meer gematigde positie in aangaande economie, 
welvaartsstaat en publieke voorzieningen. Labour wilde niet langer belangrijke 
industrieën nationaliseren, de SPD wilde hervormingen in de sociale zekerheid. 
Door de fi nanciële en economische crisis aan het eind van de jaren 2000 zag men 
juist weer een verschuiving van partijen naar ‘links’: Keynesiaanse oplossingen 
werden uit de kast gehaald om banken te redden en economieën te stimuleren. 
Over de mate van bezuinigingen die nodig zijn om de staatsfi nanciën op orde te 
houden bestaat echter wel een verschil van mening tussen links en rechts. Je kunt 
dus een golfbeweging zien in de mate van tegenstelling tussen links en rechts.

Van scheidslijnen naar issue-politiek

Het traditionele stemgedrag per sociale klasse nam na de Tweede Wereldoorlog 
geleidelijk af. Waar vroeger vrijwel elke arbeider links stemde en de midden-
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klasse op partijen ter rechterzijde, weken steeds meer mensen van dit patroon 
af. Steeds vaker stemden mensen uit de middenklasse links en mensen uit de ar-
beidersklasse rechts. De rol van religie in de samenleving en daarmee ook in het 
stemgedrag van mensen nam af. Deze tegenstellingen werden deels vervangen, 
deels aangevuld door zogenaamde postmaterialistische onderwerpen, waarvan 
de vredesbeweging en het milieu twee voorbeelden zijn. Mensen met postma-
terialistische idealen vinden veiligheid en geld relatief minder belangrijk dan 
milieu, democratie en gelijke rechten voor man en vrouw. Deze ideeën zijn niet 
zo gemakkelijk te vangen in de sociaal-economische klassentegenstelling tussen 
links en rechts. Hoewel postmaterialistische onderwerpen uiteindelijk meer door 
linkse dan door rechtse partijen werden benadrukt, geldt dat niet voor de kiezers. 
Postmaterialisme hangt niet sterk samen met sociale klasse. Dit leidde tot veran-
deringen in het stemgedrag.

Over het belang van postmaterialisme in de hedendaagse politiek woedt een de-
bat. De bedenker van het concept, de Amerikaanse socioloog Ronald Inglehart, 
beargumenteert dat er sprake is van een postmaterialistische waardenverandering, 
een Silent Revolution (Inglehart, 1977). Hij doet dit aan de hand van een politiek-
psychologische theorie over de noden van de mens. Volgens hem zijn menselijke 
behoeftes hiërarchisch geordend, beginnend met materialistische waarden, zoals 
voedsel, persoonlijke veiligheid, een dak boven je hoofd, en langzaam overgaand 
in postmaterialistische waarden, zoals medezeggenschap, een prettige leefomge-
ving en mensenrechten. Als je nog geen dak boven je hoofd hebt, zul je daar als 
eerste naar streven, maar als de materialistische behoeften vervuld raken, zullen 
mensen meer nadruk leggen op postmaterialistische waarden. Hij stelt verder dat 
het waardenpatroon van mensen met name bepaald wordt tijdens hun jeugd. Dus 
mensen die tijdens hun jeugd oorlog en honger hebben gekend zullen in de rest 
van hun leven materialistische waarden nastreven, terwijl latere generaties die in 
relatieve (materialistische) welvaart zijn opgegroeid eerder  postmaterialistische 
waarden belangrijk vinden. Deze verandering tussen generaties zal volgens 
 Inglehart zorgen voor een verandering van de politiek. Anderen beargumenteren 
dat postmaterialistische waarden slechts een nieuwe politieke dimensie introdu-
ceren en zijn met name niet overtuigd van het argument van Inglehart dat waar-
den worden bepaald in de jeugd. Volgens de critici vormen postmaterialistische 
onderwerpen een andere dimensie, die zorgt voor een tweedimensionale politieke 
ruimte in plaats van de eendimensionale links-rechtstegenstelling.

Nieuwe tegenstellingen

Naast postmaterialisme is leeftijd een voorbeeld van een nieuwe politieke scheids-
lijn. In veel westerse landen is er immers sprake van een stagnerende bevolkings-
groei en een toenemende levensverwachting, wat tot allerlei problemen met de fi -
nanciering van oudedagsvoorzieningen leidt. Deze voorzieningen moeten immers 
worden betaald door degenen die (nog) wel werken. Als er meer ouderen zijn en 
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het aantal werkenden gelijk blijft of afneemt, zullen de lasten op de werkzame 
beroepsbevolking stijgen. In veel landen wordt gesproken over het verhogen van 
de pensioenleeftijd, hoewel dit erg gevoelig ligt. Het is niet onvoorstelbaar dat 
de jongere generaties van vandaag een veel geringere welvaartstoename zullen 
kennen dan hun ouders, mede door de hogere lasten die gemoeid gaan met de 
vergrijzing. De economische problemen die begonnen met de fi nanciële crisis 
van 2008 versterken deze tegenstellingen. De werkloosheid neemt, zeker in het 
zuiden van Europa, sterk toe, vooral onder jongeren. De jeugdwerkloosheid onder 
15- tot 24-jarigen bereikte in Spanje een niveau van 57 procent in 2012; ook in 
andere Europese landen is de werkloosheid onder jongeren vaak tweemaal zo 
hoog als gemiddeld. Bij ontslagrondes vallen de klappen vaak bij jongeren met 
fl exibele arbeidscontracten. Omdat tegelijkertijd de sociale zekerheid wordt be-
perkt, komen veel mensen ernstig en langdurig in de knel. Dit kan het gevoel van 
solidariteit tussen de generaties aantasten. De vraag is of dit zich zal vertalen in 
politiek langs generatiescheidslijnen.

De vraag is in hoeverre dit echt een scheidslijn is, omdat leeftijd voor ieder indi-
vidu steeds verandert: iedereen wordt een keer oud. Misschien is het eerder een 
tegenstelling tussen generaties, de babyboomers, generatie-X en de huidige twin-
tigers? Aan meerdere (oude) staatsmannen wordt het volgende citaat toegeschre-
ven: “Iemand die jonger is dan 30 en geen liberaal is, heeft geen hart; en iemand 
die ouder is dan 30 en geen conservatief, heeft geen verstand.” De empirische 
relatie tussen leeftijd en stemgedrag is echter niet zo sterk. In Centraal en Oost-
Europa is het eerder omgekeerd. Zij die volwassen werden in het communistische 
tijdperk stemmen vaak nog links (vanwege arbeidszekerheid en de sociale zeker-
heid die men onder het communisme gewend was), terwijl de jongere generatie 
vaker rechts stemt uit de overtuiging dat de samenleving gebaat is bij competitie 
en een kleinere rol van de overheid. In deze landen zijn de oude linkse partijen 
immers de conservatieve krachten uit het verleden en de rechtse partijen zijn de 
progressieve krachten.

Een andere nieuwe scheidslijn is die tussen man en vrouw. In het verleden gold 
dat vrouwen meer geneigd waren om rechts te stemmen. Vrouwen waren immers 
de meer trouwe kerkbezoekers en men ging ervan uit dat ze dan ook beter naar 
de preken zouden luisteren. Echter, met name in de Scandinavische laden ging dit 
helemaal niet op. Vrouwen stemden juist buitenproportioneel veel op de sociaal-
democratische partijen. De verklaring hiervoor zou zijn dat vrouwen vaker voor 
de overheid werkten en daarom positiever tegen overheidsingrijpen aankeken – al 
was het uit eigenbelang. Dat zijn dus twee tegenovergestelde verklaringen voor 
het stemgedrag van vrouwen. Daarnaast kun je je afvragen of geslacht wel echt 
een betrouwbare scheidslijn is om kiesgedrag op te baseren. We zullen dit in elk 
van onze casussen onderzoeken.

Regionale verschillen waren ook al in het verleden van belang, maar vandaag de 
dag veelal op een andere manier. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is Duitsland. 
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De relatie tussen de deelstaten die vroeger Oost-Duitsland vormden en de deel-
staten die tot het vroegere westen behoorden lijkt steeds meer invloed te hebben 
op de landspolitiek, zeker nu blijkt dat de miljardeninvesteringen in het oosten het 
gat tussen oost en west maar beperkt hebben verkleind. Daarnaast dragen sociale 
en demografi sche verschillen bij aan het verschil tussen Oost en West. De kleine 
linkse partij Die Linke is in het oosten veel sterker dan in het westen. Het verschil 
met de oorspronkelijke scheidslijn centrum-periferie is dat hier etniciteit geen rol 
speelt; de regionale tegenstellingen zijn hier het resultaat van de verschillende 
historische paden van de twee Duitslanden. Regionale verschillen kunnen ook 
invloed hebben op het stemgedrag van mensen. In Frankrijk zijn er departementen 
die tegen de revolutie waren. Deze contrarevolutionairen waren meer geneigd de 
monarchisten en Napoleon III te steunen. Zij waren tegen de Derde Republiek en 
steunden later het Vichyregime. Er is nu nog steeds sterke steun voor het Front 
National in deze regio. De vraag hoe een dergelijk regionaal patroon zo lang kan 
bestaan, zal dan ook uitgebreid worden besproken in het hoofdstuk over Frank-
rijk. Wellicht is de economie van de regio anders dan die van de rest van het land? 
Of speelt etniciteit hier misschien toch een rol?

Los van de vraag hoe belangrijk postmaterialisme, leeftijd en gender in de he-
dendaagse politiek zijn, kan men een meer algemeen patroon vaststellen. Poli-
tiek gedomineerd door scheidslijnen is vervangen door issue politiek. De aanhang 
van politieke partijen wordt niet langer gedefi nieerd in termen van afgebakende 
sociaal-economische groepen. Mensen verenigen zich meer en meer op basis van 
losse onderwerpen die hen op dat moment aanspreken. Denk aan de demonstraties 
tegen de oorlog in Irak. De oude hippies uit de jaren 60 liepen daar naast Islamiti-
sche fundamentalisten, internationale socialisten naast de kerkelijke vredesbewe-
ging. Hun denkbeelden waren op veel terreinen verschillend, maar ze verenigden 
zich vanwege dat ene onderwerp. Het is echter moeilijk om op deze basis een 
politieke partij te vormen. Zelfs binnen de meeste succesvolle one-issue partijen 
bestaat wel enige overeenkomst over andere standpunten – en lukt dat niet dan 
ontstaat er vaak snel onenigheid. Het bestaan van veel verschillende issue scheids-
lijnen maakt het oprichten en bij elkaar houden van partijen met een enigszins co-
herente boodschap lastiger. Aan de andere kant maakt dit het de kiezer moeilijker 
om een partij uit te kiezen die bij zijn mix van opvattingen hoort. De opkomst van 
issue-scheidslijnen betekent niet dat de sociologische scheidslijnen geen enkele 
rol meer spelen. Bij veel partijen ziet men een mix van oude sociaal gedefi nieerde 
achterban en ‘losse’ issues.
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Box 1.6 Stemgedrag verklaren

Er zijn talrijke modellen om de dynamiek van stemgedrag te verklaren. De verschillende 
modellen bieden ons een manier om een complex onderwerp op een relatief gestructu-
reerde manier te benaderen. Het is belangrijk te onthouden dat deze modellen elkaar niet 
noodzakelijkerwijs uitsluiten maar soms zelfs aanvullen.

Sociologisch model: Columbia School
Dit model benadrukt het belang van bepaalde sociale structuren voor stemgedrag. Facto-
ren zoals sociale klasse, etniciteit, genoten onderwijs, woonplaats en geslacht worden als 
belangrijk beoordeeld. In de jaren 50 en 60 stemden mensen meestal voor de partij die bij 
hun klasse hoorde. De werkende klasse stemde bijvoorbeeld op de arbeiderspartij en de 
middenklasse op de conservatieve en liberale partijen. Vroegere publicaties toonden ook 
een kloof tussen de geslachten. Vrouwen waren meer geneigd om rechts te stemmen omdat 
ze vaker religieuzer waren. Maar deze verschillen lijken nu te zijn verdwenen omdat het 
electoraat haar vorige partijpolitieke affi liatie grotendeels lijkt te hebben verlaten.

Partij-identifi catiemodel: Michigan School
Partij-identifi catie is een psychologische gehechtheid met een politieke partij. Deze identi-
fi catie beïnvloedt de beslissingen van een persoon op het gebied van sociale, economische 
en politieke kwesties. Een persoon die zich identifi ceert met een bepaalde politieke partij 
is partijdig. Een partijdig persoon aanvaardt de standaardopvattingen en voorkeuren van 
een partij. Dit model is beter om stemgedrag in de VS te verklaren dan in Europa.

Rational Choice model: Downs
Volgens het model van Anthony Downs zijn kiezers rationele mensen die stemmen op 
een partij waarvan ze verwachten dat die hun nut maximaliseert (dicht bij hun voorkeuren 
staat). Dit wordt soms ook prospectief stemgedrag genoemd. Een andere versie van dit 
model is het retrospectief economische model. In dit model stemmen kiezers aan hand 
van in het verleden behaalde resultaten. De belangrijkste kwestie is de prestatie van de 
huidige regering. Het grote probleem met dit model is dat kiezers niet altijd de juiste en 
voldoende informatie hebben om het model goed te laten werken. Tegenwoordig is dat 
model belangrijker geworden in de literatuur door de verdwijning van klasse en de daling 
in partij-identifi catie.

Bron: Downs, A. (1957). An Economic Theory of Democracy. New York: Harper and 
Row.

Veranderende partijsystemen

In de twintigste eeuw kwamen niet-economische onderwerpen steeds prominenter 
op de politieke agenda. In Duitsland was bijvoorbeeld de anti-oorlogsbeweging 
een maatschappelijke kracht van belang. Zorgen over de NAVO, Amerikaanse 
kruisraketten op Duits grondgebied en een mogelijke grondoorlog tussen west en 
oost in Duitsland bestonden bij veel Duitsers en leidden tot een sterke groei van 
de vredesbeweging. Dit weerspiegelde zich niet in een specifi eke politieke partij, 
maar bij sommige partijen werd dit onderwerp wel belangrijker dan bij andere. 
Andere nieuwe onderwerpen, zoals natuur en milieu, leidden in veel landen wel 
tot de oprichting van one-issue partijen, zoals Die Grünen in Duitsland, Les Verts 
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in Frankrijk en Verdi in Italië. Deze partijen zijn een voorbeeld van veranderende 
politieke agenda’s en confl icten en als zodanig een belangrijk onderwerp van stu-
die. Daarbij staat niet alleen de opkomst van deze partijen centraal, maar ook hun 
integratie in het partijsysteem: blijven dit echte one-issue partijen of worden ze 
langzaamaan deel van het establishment, bijvoorbeeld als ze gaan meeregeren?

Catch-all en kartelpartijen

Naast de genoemde one-issue partijen ontstond een andere nieuwe partijvorm, na-
melijk de catch-all partij. De grote massapartijen verloren steeds meer de binding 
met één bepaalde maatschappelijke groep. In reactie daarop probeerden ze zich 
steeds meer op álle kiezers te richten, in plaats van alleen katholieken, arbeiders 
of plattelanders. In plaats van de duidelijke sociologische binding tussen partij 
en een bepaalde groep kiezers, kwam een marktplaats. Elke partij probeerde met 
goede waar (een bepaalde politieke agenda) en/of goede promotie (een charis-
matische leider, een goede campagne) elke kiezer te bereiken die hij maar kon 
bereiken. Hoewel niet alle partijen helemaal voldeden aan dit ideaaltype – som-
mige behielden meer sociale binding dan andere, andere partijen waren vooral 
gericht op een onderwerp – zien we dit patroon zich voordoen in elk van onze vijf 
casussen.

In de laatste decennia kwam er nog een andere partijvorm op: de kartelpartij. Waar 
de oude massapartijen een sterke binding hadden met de samenleving, heeft de 
kartelpartij vooral een sterke binding met de staat. In veel landen zijn politieke 
partijen steeds afhankelijker geworden van subsidiëring door de staat. Daarnaast 
gingen partijen steeds meer inzien dat ze belang hadden bij het bestaan van andere 
partijen. Immers, een democratisch systeem kan niet bestaan zonder enige vorm 
van (partij)competitie. In plaats van elkaar te vuur en te zwaard te bestrijden, 
vormen partijen meer en meer een gezamenlijk kartel. Daarbinnen wordt nog wel 
wat gekibbeld over kleinere politieke kwesties, maar over een hele hoop zaken is 
men het met elkaar eens. In veel landen zie je dan ook een toenadering tussen de 
grote partijen; denk aan New Labour onder Tony Blair en de SPD onder Gerhard 
Schröder. Doel van het kartel is het gezamenlijk overleven van de partijen.

De mate waarin kartelvorming plaatsvindt, staat ter discussie. Je kunt er bijvoor-
beeld ook op wijzen dat er altijd al een zeker wederzijds begrip is geweest tussen 
partijen en dat zonder dit begrip een democratisch systeem helemaal niet mogelijk 
is. Anderen zien de binding van partijen eerder als een verandering van de aard 
van partijen. Partijen worden steeds meer een soort ‘publieke voorziening’: het 
geeft de burgers een democratische keuze zonder dat burgers dat helemaal zelf 
moeten organiseren. Dat hoeft niet noodzakelijkerwijs tot slechte resultaten te 
leiden.

Naast een verandering in de aard van de partijen, zien we na de Tweede We-
reldoorlog ook de opkomst van nieuwe partijfamilies. Groene partijen zijn een 
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redelijk recent fenomeen: vanaf de jaren 1980 spelen ze een rol in de politiek 
van Duitsland, en iets later ook in andere landen (Frankrijk, Italië). Deze par-
tijen kwamen op als een reactie op de toenemende zorgen over het leefmilieu en 
het klimaat. De bestaande partijen besteedden daar relatief weinig aandacht aan. 
Binnen de groene partijen ziet men ook een tweedeling, met name in Duitsland, 
tussen realo’s (realisten) en fundi’s (fundamentalisten). In zekere zin is de essen-
tie van het confl ict hetzelfde als bij de negentiende-eeuwse socialisten: staan we 
voor een nieuw soort politiek, en proberen we dus van buitenaf dat alternatief na 
te streven (fundi’s) of proberen we onze ideeën om te zetten in beleid door mee 
te doen aan verkiezingen en compromissen te sluiten en mee te regeren (realo’s). 
Deze keuze tussen het onverkort vasthouden aan je beginselen en standpunten of 
het meespelen van het politieke spel met het oog op het doorvoeren van verande-
ringen speelde met name toen de Duitse Groenen in 1998 voor het eerst toetraden 
tot de regering.

De meest extreme partijen ter rechterzijde spelen ook steeds vaker een belang-
rijke rol. Deze partijen hebben verschillende standpunten: anti-establishment, 
racistisch en anti-immigranten, vaak in combinatie. Daarnaast wordt er bij deze 
partijen vaak gesproken over het charisma van de leider, zoals Jean-Marie Le Pen, 
Jörg Haider en Pim Fortuyn. In hoeverre elk van deze elementen een rol speelt 
bij het electorale succes van deze partijen, zal onder andere aan bod komen in 
de Franse casus. Daar zie je bijvoorbeeld dat sinds het eind van de jaren 1980 de 
aanhang van de communisten (deels) is overgelopen naar extreemrechts.

Box 1.7 Partijen in verval?

Russell Dalton en Martin Wattenberg (2002) concluderen aan de hand van een reeks indi-
catoren uit een selectie van OECD-landen dat partijen in verval zijn.

Bewijzen hiervoor zijn de daling van partij-identifi catie en vooral een daling van het aantal 
mensen dat zich sterk identifi ceert met een politieke partij. Kiezers blijven niet lang trouw 
aan een partij. Hierdoor is de electorale volatiliteit (de verandering in zetels per partij tus-
sen verkiezingen) toegenomen in 15 van de 18 OECD-landen.

Het aantal mensen dat lid is van een partij daalde in de meeste bestudeerde landen. Min-
der mensen nemen deel aan een campagne als actieve leden en minder mensen stemmen 
tijdens verkiezingen. Een gevolg hiervan is dat partijen niet meer in staat zijn mensen te 
mobiliseren. Belangengroepen en nieuwe sociale bewegingen bedreigen de articulatie en 
aggregatiefunctie van partijen.

Tegelijkertijd lijkt ook de vijandigheid tegen politieke instellingen toe te nemen. Dalton en 
Wattenberg rapporteren gegevens uit de World Value Survey (WVS) over acht industriële 
democratieën. Respondenten hebben het minst vertrouwen in partijen in vergelijking met 
andere politieke instellingen.
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Hoewel de functie van partijen in het electoraat aanzienlijk aan het afnemen is, laat de 
functie van partijen als organisaties een zekere mate van aanpassingsvermogen zien. Par-
tijen reageren op de loskoppeling van kiezers door steeds meer te professionaliseren. Geld 
wordt van de lokale partij naar het nationale centrum geschoven en campagnepersoneel 
is loyaal aan het partijleiderschap en niet aan de achterban. Partijen worden ook steeds 
meer afhankelijk van overheidsfi nanciering en sponsoring in plaats van traditionele bron-
nen als partijlidmaatschap. De dure campagnes die de norm worden in sommige landen 
zoals de VS leggen de nadruk op kandidaten, daardoor verminderen ze de noodzaak van 
partijlabels voor kiezers. Ook de functie van de partij in de regering blijkt relatief robuust 
te blijven in geïndustrialiseerde landen. Vooral de cohesie van partijen tijdens stemmingen 
in het parlement is stabiel gebleven of gestegen in het merendeel van de landen.

Bron: Dalton, R.J. & Wattenberg, M.P. (2000). Parties Without Partisans: Political Chan-
ge in Advanced Industrial Democracies. Oxford: Oxford University Press.

De invloed van instituties: kiesstelsels

De mate waarin en de manier waarop deze nieuwe ontwikkelingen zich voorde-
den in een bepaald land is mede afhankelijk van de institutionele structuur. Een 
bekend onderdeel daarvan is het kiesstelsel. Hoewel er een eindeloze variatie aan 
kiesstelsels bestaat, kunnen we dit verschil het beste bekijken als we twee ex-
treme stelsels met elkaar vergelijken. Aan de ene kant staat het fi rst-past-the-post 
systeem met veel districten, zoals dat in Engeland en de Verenigde Staten wordt 
gebruikt. In Groot-Brittannië stemmen ongeveer 650 kiesdistricten over de vraag 
wie zij afvaardigen naar het parlement. De kandidaat met de meeste stemmen 
(the fi rst past the post) in zijn kiesdistrict wint. Dit systeem werd aanvankelijk 
gebruikt in bijna alle oude democratieën, inclusief Duitsland, Italië, België en 
Nederland. Aan de andere kant staat het volledig proportionele systeem met maar 
één kiesdistrict, zoals dat bijvoorbeeld in Nederland wordt gebruikt. Hierbij is 
het hele land één kiesdistrict met in het Nederlandse geval 150 te verdelen zetels. 
Een partij die 10 procent van de stemmen haalt, krijgt daarbij 10 procent van de 
zetels. Tegenwoordig hebben veel kiessystemen een variant van het proportionele 
systeem, zoals bijvoorbeeld Duitsland, België, Nederland en Italië.

Het belangrijkste voordeel van een fi rst-past-the-post systeem is dat het in het 
algemeen zorgt voor disproportionaliteit ten gunste van de grootste partij. Sinds 
de Tweede Wereldoorlog haalden de grootste Britse partijen slechts eenmaal meer 
dan 50 procent van de stemmen, maar bijna altijd haalde één partij meer dan de 
helft van de zetels. Kleine partijen hebben grote kans om, zelfs als ze 10 procent 
van de stemmen veroveren, geen enkele zetel te winnen. Dit zorgt ervoor dat er 
grotere partijen ontstaan die zich richten op de kiezers in het midden van het 
politieke spectrum. Er ontstaat een tweepartijen- (Groot-Brittannië) of een twee-
stromencompetitie (Frankrijk), of althans een competitie waarin twee actoren ver-
reweg het belangrijkste zijn. De Britse liberalen, bijvoorbeeld, zijn de derde partij, 
maar zij slagen er niet in om een machtsfactor te worden, omdat de winnende par-
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tij de liberale niet nodig heeft om een regering te vormen. Alleen kleine partijen 
die regionaal geconcentreerd zijn – denk aan de Schotse en Welshe nationalisten 
– hebben in dit systeem kans van slagen.

Proportionele systemen kennen geen ingebouwde bonus voor grote partijen. Im-
mers, wie 5 procent van de stemmen haalt, krijgt ook 5 procent van de zetels. In de 
praktijk kennen veel landen kiesdrempels (Duitsland, België) of bonussystemen 
voor de grootste partij (Italië), maar de bonus is nooit zo groot als bij het fi rst-past-
the-post systeem. Dit maakt proportionele systemen meer vatbaar voor polarisatie 
en fragmentatie. Daarnaast is de afspiegeling van de bevolking in het parlement 
goed geregeld bij dit systeem, maar dat betekent niet dat de regering ook een 
goede afspiegeling vormt. Vaak zorgen de compromissen tussen regeringspartijen 
juist voor onduidelijkheid. Aan de andere kant bieden proportionele systemen 
meer kans aan nieuwe politieke bewegingen, zoals de groenen of populistisch 
rechts. In niet-proportionele systemen kan verandering uitsluitend komen binnen 
de kaders van de bestaande partijen, bijvoorbeeld de Conservatieven die een iets 
milieuvriendelijker beleid zijn gaan aanhangen. Dit is echter vaak een zeer lang-
zaam proces. In proportionele systemen kunnen ook nieuwe partijen uiting geven 
aan nieuwe ideeën. Gecombineerd met de afnemende sociologische binding tus-
sen partij en kiezer zien we daarbij steeds meer successen voor deze partijen.

Een ander aspect van de institutionele structuur van landen is de mate waarin ze 
unitair of federaal zijn. Tezamen met het kiessysteem bepaalt dit de mogelijkhe-
den van succes voor regionale partijen. In Duitsland kregen Die Linke eerst voet 
aan de grond in de oostelijke deelstaten, hetgeen hen, mede vanwege het kiesstel-
sel, steeds sterker maakt op het bondsniveau (het landelijke niveau). In Frankrijk 
is het regionaal bestuur zwak en krijgen de rechtspopulisten de kans niet om zich 
op dat niveau tot geloofwaardige, betrouwbare partij te ontwikkelen, terwijl ze 
het op het landelijk niveau ook niet redden vanwege het kiesstelsel. In Schotland 
namen de Schots-nationalisten in 2008 de regering over van Scottish Labour, het-
geen hen ook op landelijk niveau een belangrijker machtsfactor maakt.

Hier is weer de vraag in hoeverre postmaterialistische waarden van belang zijn. 
De Schots-nationalisten lijken erg op Labour als het gaat om economisch be-
leid. Hun sterkste punt ligt in de Schotse agenda. Extreemrechtse partijen zijn 
vaak economisch gezien centrumrechts: hun speerpunten liggen op het gebied van 
nationalisme en vreemdelingenbeleid. Aan de andere kant spelen economische 
motieven ook nog steeds een sterke rol, bijvoorbeeld bij Die Linke. Een andere 
theorie zegt dan ook dat de nieuwe tegenstelling in de politiek niet ligt op het vlak 
van het postmaterialisme, maar een tegenstelling is tussen de winnaars en verlie-
zers van mondialisering. Laaggeschoolden hebben daar weinig van geprofi teerd 
en keren zich daar steeds meer tegen – of ze nu links of rechts zijn. Denk aan de 
SP, Die Linke, de PVV, het Vlaams Belang, en het Front National. Belangrijk is te 
beseffen dat er veel verschillende verklaringen zijn voor deze ontwikkelingen en 
dat geen enkele verklaring perfect is. Waarschijnlijk spelen postmaterialisme en 
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mondialisering beide een rol; het hangt af van de context van waaruit je kijkt en 
de onderzoeksvraag waarin je geïnteresseerd bent, welke theorie het beste werkt.

Box 1.8 Kiesstelsels

In een democratie is het uitgangspunt dat mensen meebeslissen over de regering van hun 
land. In de praktijk komt dit erop neer dat mensen kunnen stemmen voor het parlement en 
soms ook de uitvoerende macht. Omdat een parlement natuurlijk minder leden kent dan 
er kiezers zijn, heeft elk land een systeem nodig waardoor stemmen worden vertaald in 
zetels. Er zijn veel verschillende kiesstelsels in gebruik, die je in essentie kunt indelen in 
twee groepen:
1. Kiesstelsels met enkelvoudige districten. In de negentiende eeuw koos bijna elk de-

mocratiserend land voor een systeem waarbij het land wordt opgedeeld in een aantal 
kiesdistricten die elk één kandidaat voor het parlement verkozen. In Groot-Brittannië 
en de Verenigde Staten wordt daarbij degene verkozen die de meeste stemmen haalt, 
ook als dat minder is dan de helft van het totaal aantal uitgebrachte stemmen (fi rst-
past-the-post). In Frankrijk moet een kandidaat minstens de helft van de stemmen 
halen in de eerste ronde om verkozen te worden; lukt dat niet dan nemen alle kandi-
daten die in de eerste ronde meer dan 12,5 procent van de stemmen haalden deel aan 
een tweede ronde, die wordt gewonnen door degene met de meeste stemmen. Dit soort 
systemen leidt bijna altijd tot een disproportionele uitkomst: de partij die de meeste 
stemmen haalt, krijgt een nog groter deel van de zetels. Bijvoorbeeld, een partij die 
40 procent van de stemmen haalt krijgt in een kiesstelsel met enkelvoudige districten 
vaak tussen de 50 en 60 procent van de zetels.

2. Proportionele kiesstelsels. Bij proportionele kiesstelsels is het uitgangspunt dat het 
percentage van de stemmen dat een partij krijgt en het percentage van de zetels zo veel 
mogelijk aan elkaar gelijk zijn. Daartoe zijn er grote kiesdistricten of één landelijk 
kiesdistrict (Duitsland). Op die manier krijgt een partij die landelijk 40 procent van 
de stemmen haalt ook 40 procent van de zetels toebedeeld. Soms zijn er wat kleine 
afwijkingen, doordat kleine partijen helemaal geen zetels halen of door de restzetelver-
deling.

Er zijn vele varianten op deze twee hoofdcategorieën. De belangrijkste twee zijn:
1. Mixed-member proportional sytems. Mixed-member proportional systems (MMP) 

zijn proportionele kiesstelsels waarbij een deel van de zetels wordt ingevuld door kan-
didaten die zijn verkozen in districten. De zetels worden toegewezen op een volledig 
proportionele manier, dat wil zeggen aan de hand van de partijvoorkeuren van alle 
kiezers. Kiezers kunnen bij de verkiezingen echter ook op een lokale kandidaat stem-
men. De kandidaat met de meeste stemmen wint het lokale district. Hij neemt een van 
de zetels die aan zijn partij is toegewezen in het parlement in. Mochten er meer zetels 
zijn dan lokaal verkozen kandidaten, dan komen de mensen op de kieslijst nog aan de 
beurt. Zijn er meer lokale kandidaten dan zetels, dan worden er aan een partij extra 
zetels (overschotzetels) toegewezen. Dat laatste gebeurt niet al te vaak, omdat het aan-
tal lokale districten maar ongeveer de helft van het aantal zetels is. Dit systeem wordt 
gebruikt in Duitsland en Nieuw-Zeeland.
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2. Single Transferable Vote (STV). Bij het systeem van de Enkelvoudig Overdraagbare 
Stem bestaan meestal districten waarin drie tot vijf personen worden verkozen. Nor-
maal gesproken zou dit zorgen voor een redelijke mate van disproportionaliteit, maar 
door de manier van stemmen is deze bij STV minder groot. Kiezers geven namelijk 
niet een stem aan één kandidaat, maar kunnen een voorkeursordening opgeven. Als de 
kandidaat van hun eerste keuze al genoeg stemmen heeft verzameld voor een zetel of 
als de kandidaat van hun eerste voorkeur is afgevallen omdat hij te weinig stemmen 
heeft, gaan de stemmen door naar de kandidaat van de volgende voorkeur. Op die ma-
nier gaan stemmen niet ‘verloren’. Daarnaast hebben kiezers veel invloed op de keuze 
van kandidaten, want je kunt kandidaten van alle partijen ordenen in de volgorde die 
je zelf wilt. Dit systeem wordt onder andere in Ierland gebruikt.
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