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NEDERLANDSTALIGE SAMENVATTING 
 
Hoe partijen veranderen 
EU integratie en de flexibele reactie van politieke partijen 
 
Inleiding 
Dit proefschrift gaat over de manier waarop politieke partijen zich aanpassen 
aan telkens veranderende externe omstandigheden. Het onderzoek concentreert 
zich op drie belangrijke taken van politieke partijen: het mobiliseren van kiezers, 
het rekruteren van kandidaten voor politieke functies en het aggregeren van 
verschillende ideeën en belangen. In hoeverre slagen partijen erin die functies 
te vervullen?  

De specifieke invalshoek hierbij is de mogelijke rol die EU integratie 
speelt bij dit proces. In de literatuur wordt verondersteld dat door de 
verplaatsing van bevoegdheden naar Brussel de ruimte voor eigen nationaal 
beleid afgenomen is. Indirect en direct kunnen partijen daar ook mee te maken 
krijgen, omdat de mate waarin zij hun ideeën en strategieën kunnen 
waarmaken, ingeperkt wordt en mede afhankelijk wordt van wat Europees 
gezien wel en niet mogelijk is. Tegelijkertijd is het voor kiezers niet altijd 
duidelijk wat nationaal geregeld wordt en wat Europees, zodat partijen niet één-
op-één die onderwerpen hoeven te laten vallen waar met name Europa over 
gaat. 

 
Partijen en Europa 
Politieke partijen hebben door de jaren heen met veel veranderingen te maken 
gehad. Als we een gestileerde geschiedschrijving volgen, kunnen we zeggen dat 
zij zich hebben ontwikkeld van kiesverenigingen tot massapartijen en daarna via 
catch-all partijen tot moderne kaderpartijen. Overigens zijn partijen nooit 
allemaal tegelijk of in hun geheel massapartijen of catch-all partijen: zij 
verenigen vaak meerdere elementen in zich. Dit is juist ook de reden voor de 
blijvende rol van politieke partijen binnen westerse democratieën, dat zij zich in 
de mix van aggregeren, rekruteren en mobiliseren telkens instellen op nieuwe 
wensen vanuit de samenleving en eisen die aan de eigen (interne) organisatie 
worden gesteld. Hoe die mix van functies wordt gemaakt, is een strategische 
keuze die politieke partijen maken.  

In de analyse van de Europese Unie staan in recente jaren twee 
onderwerpen centraal, mede als gevolg van de groeiende belangstelling voor de 
EU vanuit de vergelijkende politicologie. Allereerst wordt de EU steeds meer als 
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een politiek systeem of een polity gezien, zonder dat het een traditionele 
natiestaat is geworden. Dit betekent dat de EU in veel opzichten vergeleken kan 
worden met de manier waarop nationale politieke systemen en nationale 
democratische processen werken. Ten tweede is er meer en meer aandacht 
voor de manier waarop Europees beleid doorwerkt op nationaal niveau – vaak 
Europeanisering genoemd. Europese wetten en regels moeten een nationale 
vertaling krijgen en politici op nationaal niveau spreken zich uit over de 
(on)wenselijkheid van meer macht voor Brussel. 
 
Bevindingen 
Een belangrijk uitgangspunt in de empirische hoofdstukken van dit proefschrift 
is dat de analyse start op het nationale niveau. Dat wil zeggen: hoe zitten 
nationale partijen en partijsystemen in elkaar en hoe reageren partijen op 
elkaar. Vervolgens gaan we na hoe, waar en waarom Europa daarin een rol 
speelt. Met andere woorden, we kijken van onderaf naar Europa en niet van 
bovenaf vanuit Europa, zoals veel wordt gedaan in de literatuur over 
Europeanisering. 

Het mobiliseren van kiezers en leden is lange tijd als een kernfunctie 
van politieke partijen gezien. Partijen konden – vaak geholpen door een indeling 
van de samenleving in religieuze of etnische groepen en sociale klassen – 
vertrouwen op een loyaal electoraat. Deze nauwe band tussen kiezers en 
partijen is in de afgelopen jaren steeds losser geworden. Partijen raken leden 
kwijt en kiezers switchen makkelijker van de ene naar de andere partij. Tegelijk 
zien we dat de daling in de opkomstcijfers bij nationale verkiezingen langzaam 
tot stoppen is gebracht en de opkomst zich redelijk stabiliseert. Ook de mate 
waarin kiezers van de ene naar de andere verkiezing hun stemgedrag wijzigen, 
lijkt te verminderen. Dit neemt overigens niet weg dat partijen het steeds 
moeilijker krijgen de functie van mobilisering te vervullen. Het is de vraag of EU 
integratie veel met dit proces te maken heeft. Bij het trekken van stemmen bij 
nationale verkiezingen wordt het thema Europa door erg weinig partijen 
gebruikt (noch positief, noch negatief). Daarnaast valt op dat de daling van het 
partijlidmaatschap en de toename van kiezersschommelingen geen verband 
houdt met het lidmaatschap van de EU. 

Er zijn twee redenen om te veronderstellen dat de functie van 
rekrutering door partijen belangrijk wordt gevonden. Ten eerste worden 
partijen bij dalende ledentallen steeds meer afhankelijk van subsidiëring door de 
overheid. Ten tweede willen partijen capabele politici in de gelederen hebben, 
om kans te maken op regeringsdeelname. Dit laatste krijgt extra belang, omdat 
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het ook betekent dat een partij Europees vertegenwoordigd is binnen de Raad 
van Ministers. We zien dat zowel in de diverse parlementen als in de regeringen 
nauwelijks nog leden te vinden zijn zonder partijachtergrond. Partijen hebben 
hun grip op de rekrutering alleen maar verstevigd. Door de fragmentatie van 
veel politieke systemen, maken vrijwel alle partijen kans om mee te regeren. Dit 
wordt versterkt doordat er meer innovatieve regeringscoalities worden gevormd. 
Een ander aspect van de relatie tussen het Europese en nationale niveau betreft 
de rol van het parlement. In veel landen is de parlementaire controle op wat 
ministers in Brussel besluiten, gering en is er een groot verschil in kennis van 
zaken. Als er al controle plaatsvindt, is die meestal achteraf. Tegelijk zijn er 
weinig politici die switchen tussen Europese politiek en nationale politiek, zodat 
ook niet via die weg kennis en ervaring kan worden overgedragen.  

De veranderingen in de aggregatie van belangen en ideeën zijn minder 
groot dan soms verondersteld wordt. In veel landen is het soort onderwerpen 
dat door partijen naar voren gebracht wordt, door de tijd heen tamelijk 
constant. We zien ook in verschillende landen tegelijkertijd nieuwe issues naar 
boven komen, zoals milieu, immigratie of efficiency van de overheid. Europa 
blijft een thema van ondergeschikt belang; hoogstens wordt het door een 
enkele partij benadrukt, maar dan vaak in combinatie met eigen thema’s als 
immigratie of sociale zekerheid. Er is ook geen direct verband tussen het 
verplaatsen van bevoegdheden naar Brussel en de mate waarin dat onderwerp 
nationale aandacht krijgt. Evenmin krijgt Euroscepsis in nationale 
partijprogramma’s veel voet aan de grond. Er is geen sterke beperking van de 
partijcompetitie, of convergentie van de posities van politieke partijen zichtbaar. 
In plaats daarvan heeft ieder land zijn eigen redelijk constante patronen 
waarbinnen partijen zich tot elkaar verhouden.  

Partijen blijken stug te zijn en tegelijk flexibel te kunnen inspelen op 
nieuwe omstandigheden. Er is nog altijd een sterke relatie tussen partijen en 
democratie; partijen zijn misschien niet onmisbaar maar een reëel alternatief 
heeft zich nog niet aangediend. Ook de EU begint langzaamaan trekken van een 
partijdemocratie te vertonen. Zoals politieke partijen de balans zoeken tussen 
hun strategische doelen, zo zoeken democratische systemen een evenwicht 
tussen input en output legitimiteit. De uitdaging voor het toekomstige onderzoek 
is om niet te vervallen in sombere voorspellingen over de crisis van partijen of 
het einde van de democratie, maar om deze mechanismen van volhardendheid 
en aanpassingsvermogen van beide te begrijpen in hun onderlinge samenhang. 


