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6.1. Politieke partijen in de hoofdrol 

6.1.1. Wat is een politieke partij?  
Politieke partij= een vereniging/organisatie die deelneemt aan de verkiezingen van de politieke 

machthebbers 

 Pas politieke partij als politieke leiders via verkiezingen zijn aangewezen 

Ontstaan bij opkomst representatieve democratie + verkiezingen 

 

1. Neemt rechtstreeks deel aan de staatsmacht 

2. Zijn formele organisaties en hebben onderlinge concurrentie 

3. Breed spectrum (≠singe issue partij) 

4. Beroept zich op een ideologie (≠drukkingsgroep) 

6.1.2. Functies van partijen binnen een democratie 
1. Stabiele meerderheid in parlement 

 Noodzaak partij- of fractiediscipline 

2. Stellen uitvoerende macht samen  

3. Rekruteren politiek personeel  

4. Belangen bundelen  

5. Partijen socialiseren  

6.2. Historische typologieën  

6.2.1. Kaderpartijen en massapartijen – Maurice Duverger 
 

 Kaderpartij Massapartij 

Ontstaan Begin parlementaire democratie 
(halverwege 19eE)  

Massademocratie (20e E) 

Kenmerken (1)Intern gecreëerde partij: associatie 
van parlementsleden 
Doel: herverkozen worden → macht    

(1) Extern gecreëerde partij: initiatief 
vanuit bv. arbeidersbeweging 
(2) Moet massa organiseren  
(3) Strakke structuur (top, 
afdelingen…) 
Kritiek op top (Robert Michels) 

 Partijleiders lang aan de 
macht  

 Partijorganisatie weinig 
democratisch (olgarchisch) 
 Verklaring 

1. Massa behoefte aan leider 
2. Leiders staan macht niet 

graag af 
3. Professionalisering van de 

top: nodig voor organisatie  
(4) Weinig individuele leden: eerder 
sociale organisaties 

Reduceren complexiteit van politiek 

systeem  

 

 Partijen zijn noodzakelijk  
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(5) Bieden ook scala aan diensten en 
activiteiten → brede 
maatschappelijke beweging 
(6) Gebonden aan ideologie  

Voorbeeld Liberalen versus Katholieken  Socialisten en sociaaldemocraten 
Onderscheid door 

Sigmund Neumann 
Individuele representatiepartij= 
verenigen en vertegenwoordigen 
klein aantal burgers (door beperkt 
stemrecht)  

Sociale integratiepartij= 
vertegenwoordiger grote aantal 
burgers en verenigt voor meer dan 
louter politieke activiteiten 

 

6.2.2. Volkspartij of catch-all partij – Otto Kirchheimer 

Evolutie van massapartij naar volkspartij in 3 fasen  

1) Het ontstaan buiten het parlement: eindigt met WOI 

2) Massapartijen dragen regeringsverantwoordelijkheid: bedoeling was meerderheid halen → 

gedwongen coalities en dus toegevingen → scheiding radicale vleugel en toegeeflijke vleugel  

Bv. arbeidersbeweging wou meerderheid halen en zo het kapitalistische systeem grondig 

hervormen, maar ze behaalden geen meerderheid  

3) Bv. Bad Godesberg – SPD (Duitse sociaaldemocraten) kennen nederlaag, organiseert 

partijcongres Bad Godesberg, komt met partijprogramma weg van marxistisch beeld  

 

Kenmerken  

1. Ideologische vervaging + afstand van vroegere afgebakende achterban: zoeken kiezers in het 

midden  

2. Besluitvorming gecentraliseerd (versterking van het leiderschap) + rol individuele leden 

gereduceerd 

3. Banden met scala aan pressiegroepen bv. Niet meer één vakbond aan één partij, banden 

worden losser 

 

Verklaringen voor evolutie 

1. Groeiende economische welvaart: minder grote klassentegenstelling + minder politieke strijd  

bv. arbeiders versus kapitalisten  

2. Toenemende secularisering 

 Gradueel verdwijnen van oude breuklijnen, maatschappij verandert → partijen passen zich om 

strategische redenen aan bv. Bad Godesberg (SPD) 

Partij in moeilijkheden?  

Enerzijds 

o Ledenaantallen dalen, meer vlotte kiezers, minder stabiele breuklijnen  

Anderzijds 

o Politiek kan toch niet functioneren zonder partijen  

o Mediaterisering versterkt rol van de partij  
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6.2.3. De moderne kaderpartij of kartelpartij  

Kenmerken van de hedendaagse partij 

1. Centrale partijorganisatie: nationaal leidende orgaan 

2. Public office: mandatarissen + personeel voor partij en mandatarissen  

3. Ledenbeweging 

o Ledenaantallen dalen → meer nadruk kiezers veroveren en behouden  

o Meer public office die centrale partijorganisatie voedt 

o Agenda komt uit dagelijks debat 

o Financiële middelen van de overheid 

 Evolutie: strikt politieke organisatie 

 

Moderne kaderpartij?  

→ functioneert in massademocratie: kartelpartij= partijen aantal gemeenschappelijk belangen nl. 

‘overleven van de partij’ 

 Vertrouwen in de politiek daalt  

 

Electoraal-professionele partij  

o Kern van de partij: professionals (personeel) en office-holders (mandatarissen)  

o Richt zich op mobiliseren van kiezers: via massamedia  

o Laten leiden door grote maatschappelijke issues (≠ideologie) 

 

Partijdiscipline 

o Het functioneren van een fractie: rol van de fractievoorzitter 

o Geringe mogelijkheden voor individueel parlementslid 

o Nood aan partijdiscipline: stabiele meerderheidsvorming 

o Verschillende traditie in verschillende partijen 

o Instrument om partijleden te controleren bv. lijstvorming, functies, herverkiezing…  

 

6.2.4. Toekomst van de politieke partijen? 
Partijen veranderen  

o Totstandkoming van de welvaartsstaat 

o 19e E tegenstellingen vervagen  

o Opkomst massamedia en -communicatie 

En zullen veranderen  

o Grotere volatiliteit  

o Ideologische veranderlijkheid  

o Grotere kwetsbaarheid 

o Meer macht 

Naar een ‘mediapartij’?  
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6.3. Andere typologieën  

6.3.1. Classificatie op basis van organisatie 

Traditioneel versus 

New-politics-partijen  

o Vermijden té geconcentreerde macht binnen partij → functioneren binnen partij zoals 

samenleving functioneert  

o Leden inspraak in organisatie 

o Leiding van partij macht beperken → principe van rotatie: leidinggevende niet lang op positie  

bv. Wie al eens verkozen was, kan niet opnieuw  

 Weg van organisatorisch ideaal  

Ijzeren wet van Michels  

o Oligarchie binnen een partij is onvermijdelijk  

• Schaalvergroting versterkt macht aan de top: zeker wanneer mee beleid willen maken  

• Media construeren macht bij enkele kopstukken 

• ‘Rechtstreekse democratie’ binnen partijen bv. partijvoorzitter rechtstreeks verkozen 

wat hem duidelijk de baas maakt 

• Rol van de partijvoorzitter: aanspreekpunt  

6.3.2. Classificatie op basis van ideologie 

A. Inhoudelijk 

Partijfamilie= partijen ingedeeld o.b.v. ideologie 

Criteria 

1. Historisch: dezelfde omstandigheden ontstaan bv. arbeiderspartijen  

2. Fractie: internationale banden tonen tot welke categorie bv. PES (Partij van Europese 

socialisten) 

3. O.b.v. beleid 

 

Grote families  

Sociaaldemocraten   SPD(Duitsland), PvdA 

Nieuw-linkse partijen  Radicaal socialist + liberaal ethisch GroenLinks(Nederland) 

Christendemocraten  CD&V, CDU(Duitsland), CDA(Nederland) 

Conservatieve   British Conservative Party 

Liberale  partijen   Open vld, MR, VVD(Nederland) 

Agrarische partijen   

Rechts-populistische  PVV(Nederland), LDD(België),  

Regionalistische partijen  N-VA, SNP(Schotland)      + vaak gecombineerd met bovenstaande 

 Sommigen verschijnen en anderen verdwijnen  

Bv. Fascistische partijen  

 

B. Reikwijdte van programma 

One-issue-partij = toegespitst op één aspect bv. Piratenpartij over auteursrechten  
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6.3.3. Classificatie op basis van strategie – Muller en Strom  
Office-seeking Policy-seeking Vote-seeking Antisysteem 

Politieke posities 
veroveren vooral 
uitvoerende macht → 
deelname aan de 
macht: zichtbaarheid 
→ voordeel volgende 
verkiezingen 

Door programma 
gedreven → beter 
oppositie (≠coalities 
met toegevingen): druk 
op agendasetting  
 
Bv. Groen-linkse 
partijen  

Kiezers veroveren en 
behouden → 
meerderheidsdeelname: 
mogelijk kiezers 
teleurstellen: afwegen  

Doel kiezers trekken 
om invloed te hebben 
op agenda → loyale 
oppositie  
Stellen heel systeem 
ter discussie  

 6.4. Partijsystemen  

6.4.1. Op basis van  

A. Aantal partijen  

o Eén, twee of meer – Duverger  

o Onderscheid formaat en mechanisme van partijsysteem – Sartori  

• Formaat= geeft aan hoeveel partijen er werkelijk zijn  

Fractionalisering – Rae  

a. Fractionaliseringsindex 

 
b. Effective number of parties  

 
• Mechanisme: bv. als formaat iets groter is dan twee, dan is het mechanisme een 

tweepartijensysteem 

• Relevantie partij:  

▪ Verkiezingen winnen 

▪ Coalition potential/blackmail potential  

B. Vormen van pluralisme 

o Gematigd pluralisme= ideologische verschillen tussen partijen niet zo groot 

o Gepolariseerd pluralisme= ideologische verschillen tussen partijen groot  

 Afwezigheid van tegenstellingen kan ook spanningen opleveren  

 

C. Electorale volatiliteit 

Electorale volatiliteit = beweeglijkheid van een partijsysteem 

= de helft van de som van de verschillen  

 

Bv. Nettovolatiliteit 

  Verkiezingen 1  Verkiezingen 2  Verschil 

Partij a  20%   30%   10%  

Partij B  60%   40%   20% 

Partij C  20%   30%   10% 

= (10+20+10)/2= 20 

 

 Brutovolatiliteit: surveyonerzoek: precies weten hoeveel kiezers van partij veranderen 

pi: propportie zetels in het parlement 

Vlaams: 124  

Federaal: 150 
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6.4.2. Verschillende systemen  

Eénpartijsysteem 

o Weinig democratisch: kiezer heeft geen keuze + als tegenstander ben je meteen tegenstander 

van de samenleving 

o Beheerst meestal publieke en politieke leven 

o Soms onderverdeeld in diverse deelorganisaties 

 

Tweepartijsysteem 

o Duidelijk alternatief: ’t is die of den andere bv. Democraten versus Republiekeinen 

o Brede coalitie binnen partij → onvoorspelbaar stemgedrag 

o Risico bruuske wijzigingen beleid bv. Obamacare willen afschaffen  

 

Meerpartijensysteem 

o Pluralistisch, representatief: alle meningen kunnen aan bod komen 

o Risico op fragmentisering 

o Noodzaak coalitievorming 

 Gematigd beleid + ieder vindt zijn partij 

 Compromis, geen duidelijk beleid, geen interne cohesie 

 


