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Geen enkele politieke partij wil zich neerleggen bij de ontwikke

ling in de richting van veramerikanisering. Maar in de huidige situ

atie kunnen de partijen zowel de platform- als de makelaarsrol niet 

meer adequaat vervullen. Nodig is dat partijen functieherstel na

streven en hun positie als intermediair tussen burger en overheid 

hernemen. De Europese activiteiten van partijen dienen financieel 

ondersteund te worden en voorkomen moet worden dat campag

nebekostiging door de overheid ten koste gaat van wetenschappe

lijk en vormingswerk. 

van de poiJtlc-

voor staatkundigc vcrnieuwing die de 

positie van de parti)en direct rakcn: naT
wec Jaar geledcn hebben de 

wetcn-.chappelijke in'>tilulen 

ke partiJCn ccn JA!iiloaiil\!1"~--. 

tionaa\ cen cor-rectid rclc

rendum. gemeenkliJk een 

nog ruimere mogel1)khe1d 

om referenda te houden, 

een duhhele stem bij ver

kiczingcn: CCn voor ccn 

rcgionalc en ecn voor ccn 

landclijke bndidaat, sp1Ti

d1ng van de gcnlecntc

raadsverkiezingcn, henoc

ming van wethouder> van 

hui len de gemeenteraad en 

conlnentie gewijd aan de 

vraag 'zijn politiekc partij

cn hij de tljd~' Sindsdien 

is er cen grotc hoevcelheid 

politicologi'>che en rechts

hlosohsche i1teratuur ver

schencn. die aan her lurK

tioncren van hct politieke 

systeem is gewlJd. De ti

tels spreken vaak voor 

zich het gaat over de Dr. CJ K/ofl <,amcnvoeging van de 

kloof tu<,<,en burger en politick, over de riJb-.uhsidics voor wctenschappcliJk en 

lege pick van de macht en er zijn au

teurs die hct elllde van de polit1cke par

tijen aankondigen. 1 

lnmiddel> was het vraagstuk van de 

toekomst van de politieke partijcn ook 

op de politieke agenda verschenen. De 

rcgcring hoog zich over voorstcllen 

vorm111gswerk aan de politieke parti)en 

tot ccn brede docluitkcring waarvan 

ook campagnes en leden1nformatie he

kostigd zouden moeten gaan worden. 

Dit allcs wa-. voor de wetemchappeli)ke 

instiluten van de vier grotc partijen 

aanlciding om de zaak nogmaals onder 



de loer te ncmen. Zij ana]y<;eerden het 

rrobleem nogmaal<; in een themanum

mcr van Belcid & l\1aat.,charrii' Aan 

dit themanummer i<; or 19 juni jong<;t

lcden een conlcrentic gewijd. De con

lcrentie wildc een laag dierer stcken 

dan de vraag ot <;uh<>idiering, sflollson>~q 

ot contributie'i van lcdcn de ha<;is van 

de parti)hnancicn dient tc vormcn. Wat 

i'i er eigenliik aan de hand in onze dc

mocratiec Waarom worden er vraagte

ken<; gczet bij de toekom<;t van poli

tleke rartijen' Zijn die ontwikkelingen 

onomkeerbaar ot nicP Zo nee, willcn 

wi) die ontwikkelingcn dan wei: De 

vier in'itituten ziJn ervan overtuigd dat 

men pa<, zinvol over -.uh'iidie, sflOIISOI-iliiJ 

ot contributic'i kan pratcn, a]<; cr zicht 

i'i op die ondcrliggcnde proce'iScn. In 

deze bijdrage worden de analy'ie'> van 

de vier in'itituten <,amengevat, wordt de 

be,chouwing wecrgegevcn die dr'i. W.l. 

Deerman, al'i voorzitter van de Twecde 

Kamer, in zijn rol van slot'iprcker op de 

conlcrentie heclt gehoudcn en worden 

de actuelc ontwikke- lingen rond het 

regcring<;<;tandpunt gecvalucerd. 

Wat is het probleem? 
In de handboekcn <,taan politieke partij

en be,chreven al-, organi-.atie<; die niet 

ee11 dcclhelang, maar het algemeen be

lang behartigen De politieke rartijen 

ontwikkclcn integrerende visic<; door 

middel van wctcmchappeliJke <;tudie, 

door dt'iLLIS'iic<; met hun leden, daaruit 

vloeien vcrkiezing<;program'i voort en 

vervolgen<; ,luiten ziJ compromi<;<;en in 

de volkwertegenwoordiging. Aldu<; 

komt in on<; <,taatshe<;tcl een mecrder

heidsvi'iie op hct algemeetl bclang tot 

'itand. l'oliticke parti)en doen dat vanuit 

vcr'ichillcndc normat1eve ovcrtuigin

gen De ccn lcgt hij hct intcgreren van 

deelbelangen tot algcmeen belang mecr 

de nadruk op geltjkheid, de ander mecr 
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op vrijhcid, de derdc op gcrechtigheid 

en de vierdc op hct mec be.,]i<;<;en van 

aile betrokkenen. Die normatievc ver

<;chillen zorgen crvoor dater een kcuze 

i<; tu<;<;cn ver<;chillende visie<; op het al

gcmeen belang. Zo luidt hct ideaaltype 

van de politiekc rartij a]<; intermediair 

tu<;<;en burger en ovcrhcid. 

De werkelijkheid i'> dat de ver<;chillen

de <;ectoren van de samenleving, zoals 

het onderwij'i, het berlrijt.,Jeven, de 

volk.,gezondhcid, de milieuheweging 

e11zovoort'i ztch olwel weinig mecr gc

lcgen Iaten liggen aan de politick en de 

overheid en in belangrijke mate zelf.,tu

rend zijn geworden Olwel dat zij zich 

direct vcr'-Jtaan 111ct de regcring, de !lli

nisters en hun departementen van 

opcnbaar be<;tuur. l'artijen, hun pro

granl~ en hun vertcgcnwoordigcr.., in 

het parlcmcnt spelen in dat pnJCC'i in 

veel mindere mate een bcpalende rol, 

dan de handhoeken suggereren. 

Ook voor burger<, ncemt hun bctekeni'> 

daarom at. Politieke partijen ontwikkc

lcn zich hierhij in tocncmcnde mate tot 

zogenaamde kadcrpartijen. Dat zijn po

litieke partijen met weinig lcden en 

veel beroer<;politici. Zij onder<;cheiden 

zich van de vroegcre ma<;<;a-partijen. 

die met name in her tijdperk van de 

verzuiling voorkwamen. Trekt men dit 

pcr<,pccticf, cnigszin'-> gcchargcercC 

door naar de toekomst dan worden par

tijen oligarchi'iche organi'>atie'i, die 

door middel van sfwllsorill<} inkom'iten 

verwcrven en door middel van marke

ting kiezer'i. In het Amerikaan<,c poli

tieke '>Y'itcem werkt hct zo. 

De centrale vraag die op de conlcrcntie 

aan de orde was. luidt ol de gc<;chetstc 

ontwikkeltngcn van luncticverlie'>, vcr

zakelijking en ontwortcling Jui<,t zijn en 

ol dczc ccn prohlcem vormcn ot niet. 

En zo ja, wat craan gcdaan znu moetcn 

worden. De vier imtitutcn wildcn die 
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di.,cus<,ic niet bclastctl met hct eigcn 

bclang van politickc partijcn. Wat hen 

betreft hodt nict per dclinitie aan de 

politickc partijcn in hun huidigc vorm 

te worden va-;tgehoudcn. Wei zijn zij 

van mcning dat het hier om keuzcn 

gaat ovet· functie'> die hchartigd moctcn 

worden. Wic het cinde van de partijen 

aankondigt, ot wie de huidige ontwik

kcling zijn gang laat gaan, die necnlt de 

vcrantwoordclijkhcid op zich om aatl tc 

geven hoc de tunctic-, dte politicke par

titen tot duwcr behartigen, dan wei ge

<,talte moctcn kritgen. 

De hoofdlijn van de 
verschillende bijdragen 
llij het <,chritven van de vcrschillcnde 

h11dragen hcbben de auteur'> crnaar ge

strecfd nverlappingen tc vermijden en 

hcrhalingcn tc voorkomen. ZiJ hchhcn 

zich toege'>pit<;t op de vraag waar in 

hun ogen het centrale prnbleem zit en 

wat de daarhij passendc op[m.,ing.,rich

ting i'> Die prohkcmperccptic is nict 

bii aile vier hetzeltde Ctl dus ook de gc

kozen oplmsingsrichting niet. 

De directeur van het Wetcn'>chappelitk 

Bureau D66, C:hristiaatl Vric'>, richt 

zich in zijn bijclragc vooral op wat wij 

zoudcn kunnen noemen de flcrrsc!J<I]ls

frcic Diskus,/oll over de tockom'>lige in

richting van de '>amenlcving. Than<, is 

de politick in zi)n ogcn nict de organi

satot· van de publieke di'>CU'>Sie maar 

ccn soort aanhangwagcn van de hu~ 

rcaucr<Jtie. De politicke opcnbo<Jrhcid i' 

gcdcgencrcerd. Die tunctic ts vcr

schraald in ecn samenleving en een po

litick systccm waaritl de functionclc 

rationalitcit van de bureaucratic ovcr

hecr<,t en plannen voor de tockomst 

cercler worden ontwikkcld door de 

non-politickc planhurcaus van de rcgc

ring. "Hoc hcscherrncn wi1 ccn gcorga

niseerde vriJploal'> voor het denken 

over de imichting van de samcnk

ving~'', vraagt I)c Vric<.;. 

De bijdragc van l'aul Kalma en lrans 

Hecker, van de Wiardi Bcckmanstich

ting, kie'>t een andere invalshock. Zij 

mc11cn dat het dehat over politick en 

politiekc partiJen vee! te intern gericht 

is; tc wcinig rckcning houdt met ont

wikkclingen huitcn hct politick sy

<,teem. Die ontwikkclingen !van de 

ontvoogding van het individu tot ecn 

razend'>nellc tcchnologi-,cllC ontwikkc

ling!, tastcn, zo mcnen zii. hct traditio

nelc 'primaat van de politick' aan. ,\leer 

dan ooit '>pclcn de di'>cu.,.,tc en de he

.,[uitvorming over hclangrijkc maat

'>chappelitkc prohlcnwn zich buitctl de 

traditionelc politickc arena\ at Dat 

vraagt om n1cuwe vormcn van dcnlo

cratie en zeggen<,chap. [nom politiekc 

partitcn die mindcr op centrale <,tunng 

en meer op bemiddellllg e11 ovcrtuiging 

zijn gcricht 

De hiJdrage van de kant van de Tclder'>

<;tichting, van Klaas Crocnvcld en 

Patrick van Schie helicht weer ecn an

der aspect van hct prohlcem Ont

zuiling en tndividua[i<,cring hehhcn als 

hclangritk voordccl dat het atwcging'>

pruces bij de burger hcwuster i'> gewor

dcn. DaarhiJ makcn zij onder'>chcid 

tu-.;..,cn ontzuiling en ontidcologi..,cring 

Hct eerstc is een lcit en dat wordt als 

pure winst gczien Zij wijzcn cchter de 

hypothese at dat partijen draagvlak ver

liezcn door ontideologiscring. b- valt 

wei dcgelijk wat te kiezen, ook al zip1 

we otllzuild en wordt er ntct mccr gc

polan<,ecrd. Nederland is gce11 ccnpar

tit<;taat gcwordcn Binnen die bestaandc 

dcmocratischc pluralitcit mucten puli

tickc partitcn hun rol kunncn vcrvulkn 

Dat vcrgt wei dat zij zichzclt nadrukkc

lijker pt-c'>cntercn a[., hct platform waar

op dcclbclangcn tot algcmcen hclang 

worden gctransformccrd, s/n,;lc Issue-or-



gani,atic'> kunncn politieke parliJen niet 

vcrvangcn. 

In de bijdragc van het Wetcn'>chappe

lqk \n<,tituut voor het CDA i'> vooral 

nadruk gclegd op hct tunctic verlic' 

van politicke parti)cn. Naa<,t de taaie 

wcg van deelnamc aan politickc partij

cn en hun interne tncning...,vornling ]'-; 

ccn 'cala van mogelijkhcdcn geopend 

om het ovcrheid,lxleid mccr direct te 

h6nvloeden, varii'rcnd van actiegroc

pcn, <..,ociale hcvvcgingcn, lobby, in

<,praakproccdutT'>, cnquctc' en rclc

rcnda tot de puhliekc dehattcn 111 de 

\bite en de gang naar de adnltlli'-.trattc

vc rcchtcr Burger<, worden door hct 

,yqcem eigcnliJk uitgenmligd tot sillt}lc 

''s!lc-parttcipatic. Cccn wonder dat zij 

vooral van die mogclijkheden gchruik 

makcn en de partijcn linb Iaten liggcn. 

In de vcrschillcnde hiJdragcn worden 

dus de dric ontwikkclingen, luncticvcr

lic<..,, ontidcologi")cring en ontwortcllng, 

gcana\y<,ccrd, hcoordccld en van oplm

...,tng...,richtingcn vo<>rzicn. 

Wat zijn oplossingsrichtingen? 
llit die vcr<,chillcndc hijdragcn vlocit 

n1ct ccn pankJarc op\o<,<,ing voor hct 

gcstcldc prohlecm voort. I )aztr is ook 

n1ct naar gestrcdd. Wei worden houw

")tcncn naar vorcn gchrJcht, vvJarop 

contourcn van n1ogclijkc op\o-;-,ing-..

richtingen zich aftckencn. Dcze zijn tc 

schct<,cn in twce optics. In bcide optic'> 

worden partijen niet ztfge<,chrcvcn, 

maat- vervullcn ziJ ccn rol als intcrmc

diztil- tu<,<,cn burger en he<,tuur, ziJ hct 

op vcrschillcnde wijzen. 

Politickc portijen ols 11li7keloor ofJ ec11 
lmcd puh/ick do111ei11 
De cerqc optic noem ik 'politickc par

tt)cn a\<, makelaar op het puhliek do

mein' Aan dcze optic ligt de crkcnning 

ten grond-,\ag dat hct algcnlccn hc!ang 

niet aileen tot de verantwoordelijkheid 

van de politicke partijcn hchoort. Aan 

dcze acLeptatie van de vcrplaahing van 

de politick naar buiten de partijcn ver

bindt men in<,trumcntcn om toch de at

wcging<,functic van politick tc blijvcn 

hchartigcn. [)at vra::1gt onder n1ccr om 

rccrutcring van politici rnct ccn 'open' 

bcstuur<,<,tiJI. Fn om partiJcn dic het 

vocrcn van hct mztztbchappelijk dcbat 

'>Crteus 11cmen. De tixatic van de poli

tick op centrale <,tunng wordl in deze 

opttc vcrmindcrd ten gun<,tc van: rc

'pomid bcstuur,- mcdc-vcrantwoordc

li!khcid vztn helztngcngrocpcn en maat

schappclijkc organisatic'> voor hct he

lctcL <,timulet-ing van het zcltsturend 

vcrnH>gcn van de <..,tJmcnlcvJng. 1\lcn wil 
de politick weer ccn basis gcvcn in de 

ul'il socirly. 

De contourcn van dcze ecrstc optic ko

men dus vooral ncer op hct vcrvullen 

vztn ccn makebarsrol tu<,<,cn de ver'>chil

lcnde dcelhelangcn door de burger en 

zijn hclangcnorgani.;,;atic<.., op tc zockcn 

en daar hct debat aan tc gaztn. PartiJen 

nemen daarhij in bcpaald opzicht de 

vorm van modcrnc kadcrparli!Cil aan 

Hcrstclihlll de pliliforl1ljtlnctie Pilll 

f>olitickc flaJ-ttjw 

Denkbaar is het 

-1 

)> 

)> 

-1 

7' 

c 
z 

< 
m 

z 

z 

De twcedc optic wil de plat

tormfunctic vztll politiekc 

partijcn hcr<,tellcn I )eze op- onderbrengen van 
tic j<.., gcba .... ccrd or de gc

dachte dat in ecn democratic 

de burger<, nict aileen tn sillt}lr 

i~~uc-hcwcgingcn zoudcn dic

ncn tc partJcipcrcn, llltJJr (){lk 

aan dc afwcg1ng daarvan in 

hct kadcr van hct algcmecn 

inspraakprocedures 

bij een door de 

partijen op te 

richten stichting. 

hcbng dccl mocten nemcn. Tcr willc 

van de legitimitcit en cfkctivitcit vztn 

hct overhctd<,optrcdctl. De politickc 

panijcn zouclcn indringcndcr het in

zicht over dicncn tc ht-cngcn dat hct 
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lidmaatschap van belangenorgani'>aties 

de discussie waartoe politieke partijen 

het platform vormen, niet kan vervan

gen. Daarnaa<,t zou in het ondcrwijs 

aandacht moeten worden geschonken 

aan de kennis en de deugden die de ha

sis kunnen leggcn voor hclangstelling 

in de puhlickc zaak, om zo toekomstige 

kiczer<, daar mecr hij te hetrekken. 

Ecn nog vcrdcrreikendc stap itl deze 

optic houdt in dat in het politieke sy'>

teem mecr evenwicht wordt aangc

hracht tu<,<,en de directc he·t·nvloedings

mogelijkheden van hct ovcrheidsbeleid 

via Sllli}lr issur-activiteiten en de hc'in

vloedingsmogelijkheid via politieke 

partijen. De centrale atweging'>flltlCtie 

van de politick zou moeten worden he

nadrukt door directe be'invloeding<,mo

gelijkheden minder te honoreren en de 

hurger mecr tc verwijzen naar politieke 

partijen 

De contouren van deze optie komen 

dus vooral neer op een herstel van het 

goed functioneren van politiekc partij

cn, de hurgcr cbarvon tc ovcrtuigcn en 

hem daarbiJ te hetrekken. Partijen val

len in dit scenario niet terug in de vorm 

van massa-partijen. Wei vervult het par

tijlidmaatschap een zodanig wezenliJke 

uitdrukking van goed burger<,chap, dat 

de ledentallen hoger kunnen liggen dan 

than<, hct geval is 

Slotbeschouwing 
Kamervoorzitter Deetman 
De he'>chouwingen in het nummer van 

Beleid & i\1aat<,chappij, dat aan de con

fcrentie ten grond,Jag lag, zijn aldus 

'>amcngevat in twee opttes· 'politieke 

partijen als makelaar op het puhliekc 

domein' en 'politieke parti)en als plat

lornl voor n1cningo,vorn1ing over het 

algcmeen hclang' Die twee optic<, zou

den, aldus Kamcrvoorzitter Deetman, 

de toekomstige rol van politieke partiJ-

en kunnen zijn en blijven. "Natuurlijk 

hehben politieke partijen ecn toekomq, 

aileen al vamvege de zogenaamde lege 

pick van de macht. Reflectie op het al

gcmeen bclang, ccn integrcrcndc vi~ic 

hehben en uitdragen, dat is essentieel. 

l'olitieke partijen mocten zich er daar

biJ naruurlijk van bewust zijn dat het 

hehben en gencreren van politieke op

vattingen ieh andn-, is dan her land be

sturen ol een bureaucratic runncnn' 

Dectman voegde daaraan toe dat poli

tieke partijen zich diencn te realiscren 

dat er zaken zijn die minder in Den 

Haag en mccr in de rcgio, lokaal en in 

llrussel worden besloten. Her is zonne

klaar dat dat consequenties hecft voor 

de organi<,atie en het wcrk van politieke 

partijen. lndien men zich daaraan niet 

aanpast dan zalmcn automati'>ch de n:

kening gepresenteerd hi)gen in de 

vorm van minder !eden en wellicht ook 

minder kiezcrs. 

,\1aar dan komt de vraag: "Hehhen de 

huidige politieke partijen een toe

konl-.;t~" Son1n1igen zijn daarvan nog 

niet zo zeker. De Kamervoorzittcr ge

looft niet dat iemand, ki1kend naar otl

ze parlementaire ge'>chiedenis. een 

toekom<,t ziet voor de sinqlc 1\lllt-partij 

Tot op de dag van vandaag wordt dat 

bevestigd. Die komen at en toe op en 

verdwi)nen dan weer Ovet·igens is een 

siJu}lc issur-partiJ iets wezenlijk andcrs 

dan een situ;lc issur-groep, een helangen

groep, een pre">ie-groep. Over de toe

kotmt van de huidige partijcn had ook 

Deerman enige twijkl, maar als de 

nood aan de man is dan weten de par

tiJen zijns inziem best wat zij moeten 

doen om hct tt) te kcren. Als het min

der goed gaat, dan gaan partijen zich 

hcraden. ideecn ontwikkelcn, misschien 

gaan zij samcn, allerlci zaken zip1 mo

gclijk De vanzelfsprekendheid van de 

ondcrlinge krachtwerhoudingen is wei 



verdwenen. Ieclerc dag moet de kmt 

opnicuw worden vcrdiend en al-; men 

zich daarvoor niet impant, wordt men 

a I gc'> tra h. 
De principicle vraag over <,ub<.idicring 

van politickc pJrtijcn lict de Kamcr

voorzitter even liggen. Dat leek hem 

thans nict opportuun. Hct prublccm op 

her ogenblik i'> dar partijen teruglopen 

in ledcntal, ol onvoldoende grocicn, en 

du-; niet genocg inkom-;tcn hehhcn. 

1\ kn ki)kt nu naar Den Haag en gc

draagt zich aldu-; al'> iedcre andere or

gani-;atie in Nederland. die -;telt dat 

suh-,idi~ring nuttig en no-

nuttig en nodig vindt en omdat deze 

henadering ook wordt tocgepa<.t op an

dere organisaties. Als politieke partijen 

het moctcn hebhcn van integrercnde 

vi'>ie'>, dan <,telt hij: "Dertig <,trepcn on

der het wetenschappelijk werk van de 

partijcn. Maak dar mogelijk En ook 

geldt wie de jeugd hcdt. hcdt de toc

komst. De jongerenorgani<.atic'> zijn 

vaak zwak, terwijl we wcten dat ze heel 

nuttig wcrk docn met vorming en trai

ning. Daar kunnen we naderhand voor 

het tunctioncren van de democratic 

vccl plczicr van hehhcn. Met andere 

woorden: <,uh.,idie voor 

dig i'>. omdat men zichzell Het 
<,pecitieke activitciten zou 

kunnen als er zclt<,tandigc, 

gocdc redencn voor ziJn 

en andere organisatie' in 

her land dezellde hehan

clcling krijgen. Daarom 

heh ik ook aarzcling hi1 de 

gedachtc van ecn l11111r 111111 

en van ecn wcttclijkc 

grond-;lag voor de '>llh'>i

diCring" 

al'> nutt1g en nodig he

schouwt. HiJ vroeg zich al 

ot dat wij<, is, jui'>t op cen 

partijlidmaatschap 

moment dat het .,Jccht 

gaat. 1., het wij<, uit een 

oogpunt van her vertrou

wcn dar de politieke par

tiJen bij de hcvolking 

moeten wekken, dat ziJ die 

de atgelopen jare11 zell op 

allerlci bclcid<,tcrreincn de 

nadruk hcbben gclegd op 

cigcn bijdragcn, cigen vcr

antwoordclijkheid en te-

vervult een zodanig 

wezenlijke 

uitdrukking van 

goed burgerschap 

dat de ledentallen 

hager kunnen liggen De Kamervoorzittcr hc

<.tccdde ook aandacht aan 

de puhlickc opmerkingen 
dan nu het geval is. 

rugtred van de overheid, nu zeit daar 

aankloppcnc Diegencn die zeit bij 

maat.,chappcliJke organi<.atie'> betrok

ken zijn wcten dat hct zwaar sturen en 

besturcn is gcworclcn, jui'>t door het gc

vocrde ovcrhciclsbclcid. Fn hct gaat cr 

toch juist om clat politicke partijen in 

oanzicn toencn1cn~ 

Moeten politieke partiJen ander-, be

handeld worden clan andere organisa

tie<.c De Kamervoorzitter vood de 

bcnadcring in hct op vcrzock van de 

regering uitgebrachte rapport-Van den 

lkrg wij<," Fr zijn <.pecitieke activiteiten 

die voor sub.,idicring in aanmerking ko

men. Om de <,impcle reclen dar men zc 

van de voorzittcr van de 

Partij van de Arbeicl over de toegang 

van de politickc partijen tot de media. 

Hct gaat clan niet aileen om de zendtijd 

van de politieke partijen op de landeliJ-

ke nctten, maar hij vcrwee<, ook naar de 

regio: "lk roep .,lccht., de vraag op ot 

dat wat in Italic gebcurd is, de giganti

'>chc invlocd van de commercicle zcn

clers op hct politickc gcheuren - we 

zicn her ook in andere Ianden - ol dat 

iet<. i' wat wij hier ook willen Iaten 

plaatwindcn. lk vermoed van nict. 

Maar dat betekcnt dat wiJ goed moeten 

naclcnkcn hoc wij clat problccm oplm

-;cn. Want het i'> nu eenmaal zo dat po

litieke partijen clan de mogelijkheid 
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moetcn hehhcn om hun hoodschap via 

de modcrnc media naar- de kiezcr te 

hrcngcn lk vine! die vraag cigenlijk 

vee! hclangrijker· dan de vraag or er nog 

een paar- ton naar dt' politickc partijen 

moct gaan" 

Tcnslottc sprak hi) over hct kicsstclsel 

De minister van llinnenlandsc Zakcn 

<,telde op de confercntic dat politickc 

partijen hct hart zijn van on<; kiesstcl

<;cl. De Kamervoorzittcr "lk hcgrijp dat 

hi1 dat zegt. In de Twcccle Kamer

commis-;ic Vraagpuntcn Staatkundigc. 

Ke<;tuurlijkc en Staatsrcchtelijkc Ver

nicu\ving' j') de vraag aan de ordc gc

wecst of wij uitspraken mocsten doen 

over de politickc partijcn Wij hehhcn 

daarvan argczien. l'olitil'ke partijcn 

mocten zeit wctcn hoc zij zich mgani

<;eren. Daarvoor hchhen wiJ hct civielc 

recht. WiJ hie\den OilS hezig met het 

puhlicke rccht, waarondcr de Kicswet. 

Toch i' er ecn risico, namelijk dat de 

partijcn tusscn de kiezer en de gekozc

ne komcn le staan. Dat cr tussen partij

en en de kiczers ccn hand is, is ill'lder 

l'olitrckc partijcn houdcn zich ook heel 

zmgvuldrg hczig met de bndrdaatsstcl

ling. DaMvoor hantncn zij allcrlci goc

clc criteria, kijkcnd naar ovcrheid en 

hedri,fslcvcn. r\lcr1 spreckt zelfs van 

een zeker carncrT-perspcctrcl De 

hoordvraag is l'Chter or dat 11Li de taaK 

rs van politieke partqen als hct gaat om 

de rcbtie tus-;cn kiezer en gekozcne. lk 

hl'h daar aar·zeling hrJ \)oorclat polittl'· 

ke partijen zich in toencmcndc mate 

daarmec en met hct dagclijksc politickc 

handwcrk hczig houden, worden he

stuurclcr<;, ministers, <,taats-,ccretari"cn 

en kamerlcdcn JllCCr dec\ van hun cigcn 

politicke beweging. lk hen du-, niet ver

haa-,d dat Hoogerwerf opmerkt 'lk mi-, 

drc nudiete, zclf'>tandige volkwerte

gcnwoord!gcr die Jt en toe wat zcgt' 

ZiJ ziJ11 door hct funclioneren van hun 

politiekc parti)cn mcer dee! van het ge

hecl geworden ln clu-, i-, het ook nict 

vcrwonderlqk, data!-, er ret<; llli'> gaat -

hetzij hi1 de volkwcrtegenwoordigcr, 

hetzij hij de partij · dat dan opeem ai

le-, 111 zo'n hewcging met elkaar inver-

Drs. WI Deetman en dr. CJ Klop 111 gestnek met ee11 deelmmer lli111 de co11jerC11t/e 
'Zijn politieke parlijen hij de tljdo' (Jato Dirk Hoi) 



bend wordt gchrecht en JC gcwcldigc 

kl<1[1f1Cn kriigt. lk geloof dat wij cen<; 

kriti<;ch moctcn ki1ken of de rolitickc 

f1<1rtiJ n1cr tcvccl tu<;<;en de volkwcrte~ 

gcnwoordigcr en de kiczcr i.., kon1cn tc 

<;tJan Hoc dot prohlccm moet worden 

opgclmt~ lk v;d rcrug op het rapport 

v<1n de C::ommi<;<;ic Vraagruntcn: zou 

on.., '-ly~tt.Tnl van cvcnrcdigc vcrtcgcn

woordiging nict mCCr ccn di~tricten-in

..,]ag moetcn kri1gcn~ C~e~uggcrccrd i'-> tc 

ki1kcn naar hct Duit<;e '>Y'>teem Vcr~ 

groting van hct cllcct van voorkcur

-.tcmnlcn, de gckozcn \Vcg, i.., nuttig. 

mJar lmt hct rrohlccm nict werkcli1k 

op. lk hcplcit nict ccn ovcrgang n<1<1r 

het di<;tnctcn'>tel,cl, maar vraag wei 

Jandacht met hchoud van gar<lntic'> 

voor de klcinc rartijcn ~ voor het 

l)uit<;c '>Y'>tccm of ecn variant daarvan, 

wJarhij volk-;vcrtcgcnwoordigcr-, ge

dwongcn worden on1 nH~Cr contact n1ct 

de k1czcr<; tc zoekcn. Penijcn verdwiJ~ 

ncn daarhq nict. maar cr komt met'r een 

drichoekwerhouding tu<;<;cn kiczcr. par~ 

t1j en volkwcrtcgenwoordigcr. Dat zou 

wclccn<; hchulrzaam kunnen zip1 voor 

de toekom'>t van politicke rartijen. lk 

hoop dJt de rcgering dat punt nog cen<; 

hoven tatcl haelt. In hct hclang van her 

goed functioneren van de democratic, 

maar ook in hct heiJng van het goed 

functionercn van de politickc f1JrtiJcn" 

Actuele ontwikkelingen 
Ll1t hct fcit dat de heide hovcngcnocm~ 

de optic'> zich aftckcncn in het ge<;prck 

tu<;<;cn de rolitiekc partiJen en hun we~ 

tcmcharJwliJkc imtirutcn en uit de 

<;lotwoorden van de Kamervoorzitter, 

kan de conclu<;ie gctrokken worden dat 

gccn v<1n de grote politieke partijcn 

zich hiJ de ontwikkcling in de richtmg 

van vcran1crikani~cring wil ncerkggcn 

h moct dus wat gehcuren, wil men de 

twcc mogelij~c rerspccticven ook wer~ 

kclijk rcalitcit Iaten worden. Zowel de 

makclaar<;rol al, de rlat!ormrol vcrciscn 

immers de ontwikkcling van intcgre~ 

rendc visie<; op hct elgemccn hclang In 

he1de ortie'> nemen rartijcn ook ecn 

mecr open karaktcr aan en doorhrekcn 

zij hun inuou>d~cultllur. In heide optic'> 

moctcn partiJcn ccn uitgehrcid rciJtie~ 

nerwcrk onderhoudcn met orgJnJsatics 

uit hct mJatscherrcliJk middcnvcld, in~ 

clu,icf sociale hcwegingcn en sinqlc 

,,suc~orgeni,atics. In heidc orties zullcn 

politicke partiJen mcnsen moetcn kun~ 

ncn lcvcrcn die in staar zijn hct land te 

hesturcn of ccn hurcaucr<1tic tc runnen. 

In hc1dc optic'> hehhcn politicke partij~ 

en daarom hchocftc aan compctcntc 

polit1ci en deskundig pcr<;onecl or de 

partijhurcaus. En dat in ccn tijd van te~ 

ruglorendc ledcntallcn en afgenomcn 

vanzclfsprckendhe1d vJn partiJ~hindin~ 

gen. Er ligt dus evident ce11 prohlccm· 

de rartqcn kunnen hun hcoogdc rol 

niet adcquaat hehartigcn. 

Her is in dit rerspecticf van groot he~ 

lang op welkc wijzc de mini<;ter van 

Binncnlandsc Zaken een hclcid wil ont~ 

wikkelcn om de functies van de rolitic~ 

kc partiJen tc hcschcrmen. Hct i'> 

duidclijk dat zo'n hebd de ontwikkc~ 

ling in de richting van vcramcrikani<..,c

ring zekcr nict dient tc hcvordnen, 

maar JUist de tegenkrachtcn zou moe~ 

ten -,teunen. Dat hctckent mip1s 111ziem 

dat hij jui'>t niet de huidige subsidies 

voor politick vorming<;~ en wetemchap~ 

pelijk werk in ct'n hrcdc docluitkenng 

zou moctcn '>ame1111emcn, dczc recht~ 

streeks aan de pani1cn vnstrekkcn en 

de partijen bovendien toestaan ook 

can1pagnc..., en lcdcninforn1atic daaruit 

te hekostigcn, zonder dat het totalc 

suhsidichcdrag omhoog gaat met een 

voor dezc laatsrc twec nicuwc doclcin~ 

den adequaat hedrag Als cr mcer var~ 

kens van dczcllde '>f1ocling mocren 
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eten, wordt deze uiteraard dunner. 

Campagnebekostiging gaat dan ten 

koste van wetenschappelijk en vor

mingswerk. En dat is nu precies het 

perspectief van de veramerikaniscring. 

len beetje partijvoorzitter zou daarmee 

nooit mogen instemmen, hoc vet de 

kluit ook lijkt die hem daarmee, eventu

eel op termijn, voor ogen wordt gehou

den. 

Als wij de kloof tussen burger en poli

tick wcrkelijk willcn overbruggcn, moe

ten de remedies ook niet gczocht 

worden in verdere uitbrciding van g6n

dividualisecrdc manieren om het over

hcidsbeleid buitcn politickc partijcn om 

te bcYnvloeden. zoals referenda en wct

houders van bui ten de raad. De Twccdc 

Kamcdractic van hct CDA nam daar. 

evcnals hct he<.tuur van de C:DA

Bestuurdersvercniging, gclukkig krach

tig afstand vans Partijcn moctcn hun 

positic als intcrmediair tussen burger en 

overheid hernemcn. Daartoc moct er 

opnieuw aansluiting gcvond~n worden 

tu"en hct bloctcnde civiclc en hct 

noodlijdcnde '>laatsburgcrschap-'' Als 

~ociale bevvcgingcn en acticgroepen 

zich richten op hct overheidsbeleid 

dicnen de politickc partijen zichzclf tc 

pre-.enteren als de ingang in het politie-

Ministers zouden 

niet aan lobby en 

druk moeten 

kc systccm. Concreet houdt 

toegeven, maar 

single issue-groepen 

naar partijen 

dit in dat bijvoorheeld actic

groepen die bezuinigingcn 

op collectievc arrangemcn

tcn be-,trijden, nict met ccn 

beetje toegecflijkhcid geap

paiseerd mocten worden 

door de mini-,ter, maar door

verwezen naar de politicke 

partijen en hun fracties. 

Sociale bewcgingcn dicnen 

niet ccn symbiose aan te 
moeten verwijzen. 

kunnen gaan met naar draag

vlak strevende dircctoratcn van het 

openbaar bestuur, maar naar de politic-

ke partijcn vcrwezen te worden. Daar 

vindt de intcgrale afweging plaats tus

sen dczc en andere belangen en daar 

moctcn die partijen ook door de kiczcr 

op afgcrekend kunncn worden. Het is 

onjuist hen de gelcgcnheid te bicdcn 

zulke confrontaties te kunncn ontwtj

ken. Dit zou in de polinckc cultuur cen 

kamerbredc vanzclfsprckendheid moe

ten worden. Dcnkbaar is ccn aanwij

zing van de minister-president aan zijn 

ambtsgcnoten om in het kadcr van de 

constitutionele democratic niet aan 

lobby en druk toe tc geven, maar sillt}lr 

ISSitr grocpcn naar de partijen te vcrwij

zen. Van hun kant zoudcn de socialc 

bewcgingen meer oog moctcn hcbhen 

voor de cigcn interne pluriformitcJt 

naar politieke opvattingcn en de daarbij 

hchorende mogcliJkhcden voor hc'l'n

vlocding van de politiekc part1jcn. De 

-.tereotypc opvatting dat hct als partici

pant in cen '>ocialc bcweging polit1ck 

correct is om links tc zijn, behoort tc 

worden vcrlatcn. Dat zou zowcl hun ei

gcn dkctivitcit als hct dcmocratisch 

staatsburgcrschap 1n hct algemccn ten 

goedc komcn. 

Politickc partijcn dienen functichcrstcl 

na te streven door op ccn andere wijze 

tc rccruteren en te -.ocialisercn en door 

in de slag tc gaan met socialc bewcgin

gen en acticgrocpcn. Hct i~ zinvol 

daarbij ook andere afgcstanc functic'> tc 

heroverwegen, zoals inspraak, bclan

genbehartiging die zich thans vertaalt 

in de gang naar de rechter, ombuds

werk, organisatie van publicke debattcn 

en wctenschappelijkc hclcidsvoorhcrei

ding- Zij mogcn dat nict welwillend 

overlaten aan andcrcn, want uiteinde

lijk komen zowel de burgers als de par

tijen op de blarcn te zitten van cc11 

vcrkokerde en dus slccht functioneren

de democratic. Ook dat vergt ccn ka

mermecrdcrhcid voor maatregelcn 



gericht op ecn mecr adequaat functio

nercn van politieke partijen. Dcnkbaar 

is hct onderbrengen van inspraakproce

dure'> hij een door de partijen op te 

richten -;tichting, cvenal., dat het gcval 

i-; hij de stichting Puhliek en Politick 

voor wat hctrctt de algen1cnc burgcr

<,chapworming. Denkbaar i-; ook de 

Omhud.,man onder te brengen bij de 

Twcede Kamer Ook de toegang tot de 

media moet in dit kader worden ondcr

zocht. 

Ten-;lotte client rekening te worden ge

houden met de soevereinitelt<,ovcr

dracht die heeft plaahgcvondcn tu'>'en 

nationalc lid-'>taten en de Lurope-;c 

Llnie. Llit het verband van de natie

staat lckt belcidsc!lcctiviteit weg naar 

de mondialc vcrhoudingcn. die ziJil po

litieke aangriJping<,punt zou mocten 

herv1nden in de Organisatie voor 

F.conomi.,chc Samenwerking en Ont

wikkeling (UESOJ, de Wod,/ Tmdr 

( lrt}dllls<illon (WTOI en de Verenigde 

Natie'> (VNI Dat bctekent dat politic

ke partijcn. willcn ZIJ ecn realistisch 

participatie aanhod kunnen doen aan 

de verantwoordelijke burger<, die nog 

wei een lidmaatschap zouden willcn 

ovcnvcgcn, zich intcrnationaal n1octcn 

organi'>el-cn. Op [uropees niveau heb

hen zich inmiddels libcralc, christen

democrati-;che en -,ociaal-democrati

'ichc partiJen gevormd. Zij - en niet de 

lichtatcn worden in artikel I ~HA van 

het Verdrag van Maastricht uitdrukkc

liJk gcnoemd als de dragers van de 

[uropese voJk.,wil. Tegclijk is duidelijk 

dat het zich ontplooicn op dit interna

tionalc vlak enorme kosten van vcrtalen 

en reizen met zich meehrengt, die de 

linancicle draagkracht en de men<,

kracht van de parliJen ruim te hoven 

gaat. Daar ligt een bclangriJk aangrij

pingspunt voor bclcid van de riJks

ovcrheid. Als men van mclllng is dat 

(I lV II 'J5 

subsidie ccn hijdrage behoort te zijn in 

kostcn die cen redclijk draagvermogcn 

tc hoven gaan, dan diencn de gcdach

ten in elk geval uit tc gaan naar ondcr

steuning van de Europesc activitcitcn 

van de partijen. Daar zou de minister 

zich '>tcrk voor nweten maken in de 

Europese mini'>lcrraad, in plaal'> van in 

Nederland veramcrikaniscring te bcvor

dcren 

/)r C I K/ofr Is ,djllncl-,ilrrclcur Jldll he! 

Wc!tlllth<l/'l'cil;k lnslilu11i Poor he! Cf)A 

No ten 
lk hc-.pr<lk cnkclc \'<111 dczc puh\,btJc.., 111 ( I 

I<. lop 'I )c klool tu'>-.cl1 burger en pol1t1ck' 

( i'IJ,luJ /)untl, rt~lr,,!Jc \'ukl'lliiiJr,/t'H ..,_( :r,1vcr1h<1gl· 

I fJ'Ji "!' 175 ( )v(_'r hct c1ndc Vtlll de pJrliJCtl 

-.chrcc! met n,llllc R 1. 111 't Veld, 'Hc..,tuurlt)kc 

vcrn1cuwing. (u\turclc vc1J11denng~ 111 /-\ ( 
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ulrclll!l'rrilll/">lc tnlll' 'Kzunpcn I 1)iJ! 

llclcr.l A· ,\Lrdhd'dfrfrrJ Jl)l)'i-~. mer )Lilli, )JJigJng 
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P1ol mr fL\1. Tc\dcr<,<,trchtlng, \X:rzm\1 lkckmJn

..,tlchtrng \Vctcn'>chJppcll)k \hrrTJll \)(,(, 

\Y\·tcn'>chJppelrrk ]n..,tittllll v<Hll hct ( '[),\ 

~t'aujdPC l'dll ,it rlllcdrn_£jnr 1/chordcrr tl/1 ,!1 u111/tu11111 

'Jlullirckc fldrll)l'li nr .lc lmko11r'l ..,_( :rJvcnhJgc. ok

toher J<)()5'' 

( ·Oillllli'><;JC '>llh'>rdicrrng PolrtH:kc p<1r tr)l'll 

H'dilr/Jor,; Poor ~w.dilul 1\-(,r<l\CilhJgc J<Jl)l' 

1\:r..,hcncht ('])A-Twccdc Karncdr<~urc. dd 7 

oktohcr ll)CJ:'\ lnlcrd1ng van hct Cl ),j,-T,,Tcdc 

KJ111crl1d .\1 VcrhJgcn t11dcn'> de Lon!crt'ntrc 

vJr1 de ( ']),\-Hc'>tuurdLT'>Velcnrgrng dd 7 oklo

her l <J()"l rn Ldc Voor<,tcllcn van hct Be'>llllll 

V<lll de ( ·1 )"\-Hc..,tuur dn'>vcrcnrgrng lllZJkc he

'>tuurlnkc en '>lJ<ltkundrgc vcrlliCU\\'rng ,1ar1 de 
Lcdcnraad \'J!l -lnmcmhcr i<J<)) 

( J Klop, l )e kloo! lli'>'>Cll hurgcr en pol1trck 

( 'In i'llll /)wrclt r 11 li'tl1t \ 'n h-11 11111</l'li 1 
\- ( ;rJ ven hage 

I \)()5 -l- I 17'i 

7 I )c vcrlwudrng lll'>'>ell de ... ulNdrc drc de reg<..'

nng JJil de wctcm(_hJppl·lqkc lll'>lrttrlen van de 

polruckc parll)l'll vcr'>trckl en de hcglOtlllg'>pm

ten voor de \X'RR, hct ')( :P hct ( ']lf) en de RPI) 
!'> ongcvccr 1 op 40 Van torrrrlill'!lll

1
lllrj /I(IIJ'tl t'> 

d<1ar du.., 1n de \Tr'>tl' vcrtc gl:~n '>PlJkc l"n dJn 

hiii\Til de depJrtl'lllcrllJlc onderzock...Jidclrn

gcn zoJ].., hcl \\'( )[ )( nog hurt en hc'>LhOLl\\ 111g 
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