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Betekent dit dat het de leden van de eerste partijen helemaal niet om 
politiek ging? Dit was natuurlijk niet het geval. De politieke doelen van 
de eerste moderne partijen waren serieus. Zo serieus dat hun leiders be-
reid waren veel leed te accepteren. Sociaaldemocraten als August Bebel 
gingen voor hun overtuigingen naar de gevangenis, Abraham Kuyper 
had na zijn eerste periode in de Tweede Kamer een burn-out en Joseph 
Chamberlain verloor zijn vrienden na een grote partijsplitsing. Een po-
litieke carrière was voor partijleiders een moeilijke en soms gevaarlijke 
keuze met serieuze consequenties voor het hele gezin. Maar juist deze 
moeilijkheden maakten het sociale aspect belangrijk voor partijleden. 
De gezellige bijeenkomsten en het gevoel van verbondenheid bij een 
gemeenschap hielpen bij de uitdagingen van een ruw politiek klimaat. 

De belofte van de professionele samenwerking
Vandaag lijkt het erop dat het enthousiasme voor politieke partijen lang-
zaam verloren is gegaan. De beroemde socioloog Robert Michels schreef 
al in 1911 in Zur Soziologie des Parteiwesens dat de professionalisering 
de politieke partij transformeerde naar een bureaucratische machine. 2 
Vooral voor gewone leden was de partijmachine te complex geworden 
om invloed uit te oefenen. Gelukkig heeft Michels wel een belangrijk feit 
over het hoofd gezien in zijn analyse. De moderne partij had van begin 
af aan een uitgebreide organisatiestructuur, gebouwd op het formele lei-
derschap. Het was juist de belofte van professionele samenwerking die 
de partij aantrekkelijk maakte. De hoop van de aanhangers was dat goede 
en strakke organisatie tot politieke invloed zou leiden. 

Hoe deze professionele leiding van de partij vandaag kan worden ge-
combineerd met de gezelligheid van de vroege partijen blijft moeilijk te 
zeggen. Gezien de belangrijke rol van partijen in de politiek is de vraag 
voor vandaag niet zozeer of de politieke partij überhaupt een toekomst 
heeft, maar hoe zij de sociale functie in haar organisatie kan omzetten 
naar een nieuwe tijd. Tot nu toe heeft iedere generatie haar eigen stem-
pel op de organisatie van de partij gedrukt. Wat wel opvalt, is dat vooral 
nieuwe partijstructuren het verassend goed doen. Dit geldt voor zowel 
partijen met een hiërarchische als met een participatieve benadering in 
hun organisatie. Denk bijvoorbeeld aan de PVV, het Spaanse Podemos of 
de Grünen in Duitsland. Het lijkt erop dat er een sterk enthousiasme kan 
ontstaan uit het gevoel van samen iets uitvinden. Dit was zeker voor de 
eerste partijen zo en het blijkt nu ook te gelden voor het creëren van een 
nieuwe versie van het oude model van de partij. 1  
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Tegenwoordig staat de wettelijke regulering van 
politieke partijen hoog op de agenda. In februari 
2022 debatteerde de Kamer over nadere wetge- 
ving voor partijfinanciering. Dat is extra actueel  
geworden na het uitbreken van de oorlog in  
Oekraïne, nu de Kamer wil laten onderzoeken of 
politieke partijen giften ontvangen uit Rusland. 
Kabinet-Rutte IV overweegt zelfs een Wet op de 
politieke partijen. Dat roept vragen op. Leidt par-
tijregulering ertoe dat de democratie en politieke 
partijen beter gaan functioneren? Is het niet te 
laat om hun rechten en plichten vast te leggen, 
nu partijen op hun retour lijken? Daar gaat een 
fundamentele vraag aan vooraf: welke rol horen 
politieke partijen te spelen in de democratie? 
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Dit artikel geeft geen definitief antwoord, maar nodigt D66’ers  
uit om te reflecteren op deze dilemma’s. Om dat geïnformeerd te kunnen 
doen, is historisch inzicht waardevol. D66 heeft vanaf haar oprichting 
geworsteld met partijregulering, dat al decennialang ter discussie staat. 
Enerzijds zijn D66’ers altijd groot voorstander geweest van staatkundige 
hervormingen. Anderzijds staat uiteraard ook (organisatie)vrijheid hoog 
in het vaandel. Bovendien heeft D66 zich ontwikkeld van een revolu-
tionaire beweging tot een ‘normale’ politieke partij. Haar visie op de 
verhouding tussen de overheid en het partijenstelsel is mee veranderd. 
Die ontwikkeling biedt inspiratie voor het actuele debat over partijregu-
lering.

Tegen overheidsinmenging 1966–1973

Partijregulering kwam al ter sprake na de Tweede Wereldoorlog. Op dat 
moment werden politieke partijen nergens vermeld in de Grondwet en 
de wet. Daar wilden de PvdA en de Katholieke Volkspartij (KVP) verande-
ring in brengen, omdat politieke partijen volgens hen een publieke taak 
hadden. Bovendien vonden zij dat de staat de democratie moest be-
schermen tegen antidemocratische partijen. Hun tegenstanders, onder 
aanvoering van de antirevolutionaire staatsrechtgeleerde André Donner, 
wisten echter telkens partijregulering te blokkeren. Zij hadden een heel 
andere partijopvatting: volgens hen waren politieke partijen particuliere 
organisaties die zoveel mogelijk autonomie verdienden. 1

In de jaren zestig en vroege jaren zeventig stond partijregulering op-
nieuw ter discussie, als gevolg van de roep om staatkundige vernieuwing. 
Nu mengden ook D66’ers zich in het debat. Zij keerden zich aanvankelijk 
tegen partijregulering, terwijl zij op andere fronten wel optrokken met de 
PvdA. Een goed voorbeeld is Hans Gruijters, de officieuze partijideoloog. 
Hij was het enige D66-lid in de staatscommissie-Cals/Donner die de re-
gering adviseerde over de grondwetsherziening. Daar sloot Gruijters zich 
in 1968 aan bij het meerderheidsstandpunt dat politieke partijen geen 
overheidssubsidie verdienden. Hij gebruikte echter een ander argument 
dan Donner. Terwijl de voorzitter vreesde dat subsidie de onafhankelijk-
heid van partijen zou ondermijnen, betoogde Gruijters dat de overheid 
partijen niet mocht redden van de ondergang: ‘Als partijen uit geldgebrek 
sterven, dan is dat een goede zaak, die men niet met geldelijke steun 
door de overheid moet tegengaan’. 2
 
Gruijters overlegde zijn commissiewerk nauwelijks met partijgenoten. 3
Toch zaten zij op één lijn. In 1971 was de D66-Kamerfractie één van de 
weinige tegenstanders van subsidies voor wetenschappelijke bureaus 
van partijen. 4 Het ledenblad Demokraat sloot zich daarbij aan: 

‘Het bezwaar daartegen is dat deze partijen van de 
subsidiërende overheid afhankelijk zouden kunnen 
worden terwijl ze juist onafhankelijk dienen te 
functioneren en voorts – en dit is een D’66-stand-
punt – moet de overheid niet partijen in leven hou-
den door het verstrekken van subsidies, waarvan 
wij menen dat deze behoren tot een verouderde 
partijconstellatie en zelf ook verouderd zijn en beter 
zouden doen te verdwijnen.’ 5  

Partijregulering paste niet in het revolutionaire 
streven van D66’ers van het eerste uur. In hun 
Appèl en Kamertoespraken gaven zij prioriteit 
aan hervormingen die burgers meer invloed 
gaven buiten de gevestigde partijen om, zoals 
een gekozen minister-president en een dis-
trictenstelsel. Regulering van het bestaande 
partijenstelsel ging hen niet ver genoeg. Sterker 
nog, partijregulering zou noodlijdende politieke partijen alleen maar in 
het zadel houden, terwijl D66-leider Hans van Mierlo het partijenstelsel 
wilde laten ‘ontploffen’.

Voorzichtige heroverweging 1973–1989

Nadat de staatscommissie-Cals/Donner in 1971 partijregulering had 
ontraden, kwam het debat twee decennia lang op een lager pitje te staan. 
Toch verstomde de roep om partijregulering niet helemaal. Daarnaast 
was er sprake van ‘sluipende codificatie’: politieke partijen kregen indi-
rect te maken met overheidsinmenging, nu hun neveninstellingen subsi-
dies ontvingen en de Kieswet nadere eisen stelde aan ‘politieke groepe-
ringen’. 6 Nu begon D66 langzaam haar standpunt te heroverwegen.

Geleidelijk liet de D66-fractie haar weerstand varen tegen overheids-
steun die indirect ten goede kwam aan politieke partijen. Schoorvoetend 
accepteerde zij dat het Kabinet-Den Uyl het scholings- en vormingswerk 
en de jongerenafdelingen van politieke partijen subsidieerde. Wel waren 
D66-Kamerleden minder enthousiast dan andere fracties, die de regering 
actief verzochten om indirecte subsidies. Die stap zette de D66-fractie 
pas in 1983. 7

Ook de kritiek op expliciete partijregulering zwakte af. Dergelijke wetge-
ving was nog geen speerpunt van Kabinet-Den Uyl. Staatssecretaris van 
Justitie Jan Glastra van Loon wilde in 1974 interne partijdemocratie niet 
verplicht stellen: ‘Ik geloof ook, dat het juister is om de ontwikkeling van 
de democratie op dat punt aan de burgers en de partijen over te laten’. 8  
Vijf jaar later wilde Laurens Jan Brinkhorst wel partijregulering overwegen, 
‘omdat ik mij te zeer van de pro’s en contra’s bewust ben’. 9 Op zijn minst 
moest een grondwettelijke erkenning van politieke partijen bespreekbaar 
zijn: ‘Wij vinden het jammer […] dat deze herziene Grondwet weer aan het 
bestaan van politieke partijen en Kamerfracties voorbij gaat’. 10 
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regels aan voor de financiering van lokale politieke partijen, voor de 
transparantie van (digitale) verkiezingscampagnes en voor een uitwer-
king van het partijverbod. Ollongren kreeg bijval van haar partijgenoten 
in de Kamer, waaronder Joost Sneller: ‘naar deze wet ziet mijn fractie 
reikhalzend uit’. 18 

Het enthousiasme in D66-kringen voor partijregulering komt deels voort 
uit haar streven om de brugfunctie van politieke partijen tussen burgers 
en bestuur te versterken. Dat was al een doel van de democratiseringsa-
genda van minister Alexander Pechtold in 2005. Er ontstond ruimte voor 
overheidsbemoeienis met politieke partijen, nu D66 minder prioriteit 
gaf aan verdergaande hervormingen van het partijenstelsel dan voor-
heen. 19 De hoofdverklaring voor de roep om partijregulering is dat D66 
de democratie wil beschermen tegen populisten, buitenlandse beïnvloe-
ding en fake news. Deze gevaren lijken nu helaas groter dan in de jaren 
zeventig en tachtig. 

Worsteling met dilemma’s
D66 heeft zich ontwikkeld van een felle tegenstander tot een aanjager 
van partijregulering. Deze ontwikkeling wordt deels verklaard door een 
verschuiving in haar opvattingen over de functies van politieke partijen 
in het democratische bestel. Volgens de ontploffingstheorie uit de begin-
jaren zouden politieke partijen zonder bestaansrecht moeten verdwij-
nen. Reguleren was niet afdoende of zelfs contraproductief. In de jaren 
zeventig en tachtig lieten D66’ers al meer waardering voor politieke par-
tijen blijken, al wilden zij hen nog geen geprivilegieerde positie geven. 
De kritiek op de ‘particratie’ was nog niet helemaal verdwenen. Tegen-
woordig onderstrepen veel D66’ers dat politieke partijen een onmisbare 
brug vormen tussen burgers en bestuur. Zij hopen dat overheidsingrij-
pen die functie – en daarmee de democratie – versterkt.

De belangrijkste les van deze geschiedenis is dat elke discussie over 
partijregulering gepaard moet gaan met een fundamentele beschouwing 
van de functies van politieke partijen. Het klassieke argument tegen 
partijregulering, van Donner, is dat politieke partijen vrijheid verdienen 
omdat het maatschappelijke ledenorganisaties zijn. Snijdt die redene-
ring nog wel hout, nu politieke partijen verstatelijkt zijn? Wellicht is 
Gruijters’ bezwaar meer bij de tijd, en moet de overheid niet ingrijpen als 
politieke partijen in zwaar weer verkeren. Toch nam minister Ollongren 
een afwijkend standpunt in, in de hoop ‘dat de onafhankelijke positie 
van politieke partijen in onze democratische rechtsstaat wordt versterkt’ 
door de Wpp. 20 Is dat een bewuste breuk met traditie? En is die hoop wel 
realistisch, of creëert partijregulering een onwenselijk keurslijf? Hope-
lijk biedt dit historische artikel inspiratie voor de voortdurende worste-
ling met deze dilemma’s. 1

In 1989 klonk de D66-fractie opnieuw ambivalent. Enerzijds betreur-
de zij dat de nieuwe Kieswet politieke partijen een grote rol gaf in het 
verkiezingsproces. Zij hoopte ‘de kiezer daadwerkelijk meer invloed te 
geven en iets af te komen van wat ik maar aanduid als de particratie’. 11  
Anderzijds wilde D66 best praten over partijregulering, mits de regering 
het beestje bij de naam noemde. In dat geval ‘ware het zuiverder in de 
Kieswet en andere relevante wetten het bestaan van gevestigde politieke 
partijen te erkennen’. 12 

D66 was in de jaren zeventig en tachtig bereid om partijregulering te 
overwegen, omdat zij het hoofd wilde bieden aan rechtsextremisti-
sche partijen, zoals de Nederlandse Volksunie, de Centrumpartij en de 
Centrum Democraten. Daarnaast zwakte onder leiding van Jan Terlouw 
de weerzin tegen partijpolitiek af. 13 Zo noemde Brinkhorst politieke 
partijen ‘wezenskenmerken van de parlementaire democratie’, toen hij 
opperde dat zij wellicht thuishoorden in de Grondwet. 14 Daarmee nam 
hij enigszins afstand van Gruijters en schoof hij op in de richting van het 
traditionele argument voor partijregulering.

Verlangen naar regulering 1990–2022

In de jaren negentig en de 21e eeuw nam het debat over partijregulering 
een nieuwe vlucht. Voor het eerst kwamen er wetten tot stand die na-
drukkelijk betrekking hadden op politieke partijen. In 1999 trad de Wet 
subsidiëring politieke partijen (Wspp) in werking, waardoor politieke 
partijen voor het eerst rechtstreeks overheidssubsidies ontvingen. In 
2013 voegde de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) daar regels 
voor particuliere donaties aan toe. Momenteel buigt de Kamer zich over 
een aanscherping van deze regelgeving, inclusief een verbod op giften 
van buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

D66 ontpopte zich in deze fase als groot voorstander en zelfs als aanjager 
van deze ontwikkeling. Vanaf 1990 pleitten haar fractieleden voor directe 

en adequate subsidies. Een recent voorbeeld 
is de motie-Jetten uit 2019, die redeneerde dat 
‘sterke, in de samenleving verankerde politieke 
partijen essentieel zijn voor het goed functio-
neren van de representatieve democratie’. 15 Met 
hetzelfde argument juichte Hind Dekker-Abdu-
laziz afgelopen februari de aanscherping van de 
regels voor private partijfinanciering toe. 16 Daar 
had Gerard Schouw al in 2010 op aangedron-
gen, in een initiatiefwetsvoorstel samen met 
GroenLinks. 17  

Tegenwoordig wil D66 nog verder gaan dan par-
tijfinanciering. Toen Kajsa Ollongren minister 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
was, bereidde zij naast de Wfpp ook de Wet po-
litieke partijen (Wpp) voor. Zij kondigde in 2020 
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