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Nederlandse samenvatting 

 

“Moderniseer of Sterf”? Sociaaldemocraten, bezuinigingen op de verzorgingsstaat en de 

keuze tussen het Pluche en de Principes 

 

Waarom hebben sociaaldemocraten zoals Schröder in Duitsland, Kok in Nederland en Blair in 

Groot-Brittannië bezuinigd op de verzorgingstaat? Sociaaldemocraten waren de 

vertegenwoordigers van de arbeidersklasse en de hoofdrolspelers in de uitbreiding van de 

verzorgingsstaat. Boendien straffen de kiezers sociaaldemocraten straffen voor het doorvoeren 

van bezuinigingen op de verzorgingsstaat (zie hoofdstuk 2). Omdat bezuinigingen in de 

verzorgingsstaat niet lijken te corresponderen met sociaaldemocratische principes en geen 

electoraal succes lijken te brengen is het moeilijk te begrijpen waarom sociaaldemocraten 

bezuinigen op de verzorgingsstaat.   

In deze dissertatie ontwikkel ik een algemene theorie van partijverandering om de vraag 

te beantwoorden waarom sociaaldemocraten van beleidsvoorkeur op het gebied van de 

verzorgingsstaat  zijn veranderd. In deze theorie speelt de verhouding tussen partijleiders en 

partij-activisten een cruciale rol. Partijen waarin het leiderschap het beleid bepaalt zijn het 

meest geinteresseerd in de macht, oftewel het pluche, en om die macht te krijgen of te 

behouden trachten zij de publieke opinie te volgen en de economie in goede banen te leiden. 

Partijen waarin de activisten het beleid bepalen zijn het meest geïnteresseerd in een 

ideologisch gemotiveerd beleid. Dit type partijen is principieel en zal niet snel afwijken van 

ideologische dogma’s of in een coalitie stappen met partijen die ideologisch ver van hen 

afstaan. Ik gebruik formele en informalen aspecten van partij organisaties en een survey van 

experts om te bepalen of partijen gedomineerd worden door activisten of leiders. Door middel 

van een statistische analyse van 324 bewegingen van 55 partijen op een links-rechts schaal uit 8 

West Europese landen in de periode 1977 tot 2003 laat ik zien dat partijen waarin het 

leiderschap domineert inderdaad mee bewegen met de publieke opinie, terwijl partijen waarin 

activisten domineren reageren op de voorkeuren van hun kiezers (zie hoofdstukken 3 en 4). Zo 

schoven sociaaldemocratische partijen waarin het leiderschap dominat was, bijvoorbeeld de 



Franse en Spaanse socialisten, naar rechts op in de jaren ’80 omdat de publieke opinie dat ook 

deed. Sociaaldemocratische partijen waarin activisten domineerden, zoals de Engelse en 

Nederlanderse arbeiderspartijenbegin jaren ’80, schoven verder naar links op, omdat hun 

kiezers dat ook deden. Kortom, de partij organisatie in combinatie met veranderingen in de 

publieke opinie of de opinie van de eigen kiezers verklaren waarom partijen ideologische 

veranderingen ondergaan. 

De principes van partijen veranderen dus, maar of dat het ook leidt tot een ander beleid 

is een empirische vraag. Immers, omdat beleid implicaties heeft voor de machtspositie van een 

partij moet niet alleen bestudeerd worden waar partijen voor staan, maar ook naar wat 

partijen doen. Ik analyseer dus ook het beleid dat sociaaldemocraten invoeren . In het bijzonder 

vraag ik onder welke condities sociaaldemocraten bezuinigingen op de verzorgingsstaat 

accepteren (zie hoofdstuk 5). Ik heb dit gedaan door de Deense, Duitse, Engelse, Franse, 

Nederlandse, Spaanse en Zweedse sociaaldemocratische partijen over een periode van 1980 tot 

2005 te bestuderen (zie hoofdstuk 7). Hierbij maak ik opnieuw het onderscheid tussen partijen 

die voor het pluche gaan en partijen die voor de principes gaan. De analyse laat zien dat 

partijen die voor het pluche gaan direct bezuinigen op het moment dat een economische 

neergang de electorale positie van de partij in gevaar brengt. Dit verklaart waarom de door 

leiders gedomineerde Spaanse en Franse socialistische partijen bezuinigen in de jaren ’80, 

terwijl dit als doodzonde werd beschouwd door sociaaldemocraten elders in Europa. Partijen 

waarin de activisten het beleid maken accepteren geen bezuinigingen op de verzorgingsstaat. 

Dit had als consequentie dat andere partijen niet meer willen samenwerken met de 

sociaaldemocraten. Het gevolg is dat deze partijen voor een langere periode in de oppositie 

geraken. Zo zitten de Deense, Engelse en Nederlandse sociaaldemocraten voor het merendeel 

van de jaren ’80 in de oppositie. Deze drie partijen besluiten echter om hervormingen in de 

partij organisatie door te voeren zodat het leiderschap meer te zeggen krijgt en meer 

pragmatische koers gevoerd kan worden. Zo kregen bijvoorbeeld leden en vakbonden minder 

zeggenschap over het beleid van deze sociaaldemocratische partijen. Kort nadat deze 

hervormingen in de jaren ’90 gestalte kregen kwamen deze partijen terug in de regering. 

Doordat de macht van de activisten gebroken was voerden de Deense, Engelse en Nederlandse 



sociaaldemocraten een veel pragmatischer beleid en accepteerden zij, net als hun Spaanse en 

Franse zusterpartijen in de jaren ‘80, bezuinigingen op de verzorgingsstaat met name in tijden 

van een economische neergang. Tony Blair beargumenteerde dat de dubbele “modernisering” 

van interne partijhervormingen en een pragmatisch sociaal-economisch beleid noodzakelijk 

was voor de sociaaldemocraten om een einde te maken aan de lange periode waarin zij in de 

oppositie zaten. Oftewel, “moderniseer of sterf”. Tot slot zitten de Duitse en Zweedse 

sociaaldemocraten qua partijorganisatie tussen leiderschapsdominantie en 

activistendominantie in en daarom is er in die partijen steeds sprake van wisselende allianties 

van leiders en activisten en daarmee ook wisselende voorkeuren voor beleid.  

Partij organisaties zijn dus cruciaal in het verklaren van het gedrag van partijen. Partijen 

waarin het leiderschap domineert richten zij op de publieke opinie en de economie, terwijl 

partijen waarin activisten domineren zich op de eigen ideologie richten. Dit heeft 

consequenties voor de posities die deze partijen innemen op issues, maar ook op de 

beleidskeuzes die deze partijen maken.   
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