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JAN GLASTRA VAN LOON 

Een kritiek punt 

Politieke partijen die gevestigde machtsverhou
dingen willen doorbreken, hebben twee 
bestaansmogelijkheden. Zij kunnen mensen bun
delen op basis van een nieuwe visie en een 
programma tot hervorming van de maatschap
pij, ofzij kunnen fungeren als een vergaarbak van 
allen die iets tegen de bestaande maatschappij 
hebben en dwars gaan liggen in de politiek. Soms 
glijdt een partij af van de eerste naar de tweede 
bestaansvorm. Soms ~ordt zij zelf een behouden
de kracht in de maatschappij , doordat zij zich 
nestelt in de gevestigde machtsverhoudingen. 
Een derde mogelijkheid is dat zij door verlies van 
aanhang van het toneel verdwijnt. Als we het ta
bleau van de politieke partijen in Nederland op 
dit moment bezien, dan ondergaat de PVDA een 
combinatie van het eerste en het tweede proces, 
heeft de VVD het tweede ruim achter zich, terwijl 
de PPR bezig is van het toneel te verdwijnen. 0'66 
hangt hetzelfde gevaar boven het hoofd. 

De PVDA lijdt niet alleen aan een innerlijke 
gespletenheid tussen realisten en illusionisten. Die 
gespletenheid is veeleer een "gevolg van het feit 
dat haar maatschappijvisie niet meer slaat op de 
problemen van deze tijd en zij daar (nog?) geen 
alternatief voor in de plaats heeft weten te stellen. 
Haar bundelende begrip arbeid is dringend toe 
aan herijking en heeft zijn onderscheidende 
kracht verloren. Haar programmatische speer
punt, de socialisering van het kapitaal, is zo zacht 

geworden als een pakje boter. De nieuwe denk
beelden die zij te hooi en te gras heeft opgepikt 
- van verzorgingsstaat tot en met democratise
ring, van milieubeheer en 'small is beautiful' tot 
en met emancipatie - hangen als los zand aan 
elkaar. Deze fungeerden daardoor eerder als 'leu
ke dingen voor de mensen', dan als bestanddelen 
van een hervormingsprogramma waar men ge
zamenlijk de schouders onder zet. In een neer
gaande economie we~ken zij bovendien ' eerder 
verdelend dan verenigend. 

Achteraf moeten wij vaststellen dat politiek 
links in de jaren zeventig het antwoord op een 
aantal fundamentele veranderingsprocessen, die 
zich hier en elders in de wereld voltrokken, schul
dig is gebleven. Achteraf kunnen we bovendien 
constateren dat de inbraakformatie van Burger 
en het optreden van het eerste maar ook enige 
kabinet-Den Uyl schijnoverwinningen en het 
mede daardoor niet totstandkomen van een 
progressieve volkspartij, een gemiste kans zijn ge
weest. Achteraf blijkt dat de onmacht van het 
kabinet-Van Agt Ir een logisch sluitstuk van die 
reeks was. 

Niet alleen links, ook rechts van het politieke 
centrum en in dat centrum zelf hebben zich 
veranderingen voltrokken. In de eerste plaats de 
vorming van het CDA. We zijn zo snel aan het 
bestaan van dat nieuwe politieke verbond ge-
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wend geraakt dat aan de betekenis van de vor

ming daarvan onvoldoende aandacht is besteed. 
Dit is nog eens in de hand gewerkt door de gesta
ge daling van de stembusuitslagen voor deze par

tij. Wie haar vergrijzing en haar tot nu toe op
tredende stemmenverlies simpelweg doortrekt 
naar de toekomst, maakt m.i. een misrekening. 
Het CDA is, naarmate de interne bloedgroepen
strijd afneemt, hard bezig een pragmatische mid
denpartij te worden. De bundeling van confessio
nele partijen blijkt een bijdrage te zijn tot de de
confessionalisering van de politiek in ons land. De 
christelijke moraal en de evenzeer tot het fonds 
van onze cultuur behorende christelijke voorstel
lingen van mens en wereld , leven en dood waarop 
een appèl wordt gedaan, waarborgen het voort
bestaan van dit (c ) OA, vooral wanneer aan dit 
alles een vage oecumenische en pragmatische uit
leg wordt gegeven. De ontkerkelijking van Ne
derland belooft ons nog een nieuwe vrucht van 
eigen bodem . 

Voor de vvo hebben deze ontwikkelingen ei
gen mogelijkheden en moeilijkheden opgeleverd. 
Mogelijkheden, om door het verlies van hun pro
testants-christelijke of katholieke partij dakloos 
geworden conservatieve kiezers naar zich toe te 
trekken. Het blijmoedig populistische optreden 
in verzorgd costuum van Wiegel was daar met 
succes op afgestemd . De vernieuwing van het Li
beraal Manifest bleek een ingewikkelde, maar 
daarom niet minder geslaagde afleidingsmanoeu
vre te zijn: de laatste snik van de liberale begin
selen in de VVD. In feite is deze partij het ver
zamelpunt geworden voor een ieder die ook nog 
wel eens wat voor zichzelf wil. Alleen het onder
nemingsaspect van het liberale vrijheidsideaal 
wordt nog door haar hoog gehouden. 

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor D'66? 

In een tijd van desillusies en onzekerheden treedt 

een pragmatisch CDA op als de partij van het 

midden tussen een alleen nog maar in naam so
cialistische respectievelijk liberale PVDA en vvo. 
Géén van deze drie partijen is erop uit lijnen naar 

de toekomst uit te zetten. Alle drie zoeken inte
gendeel hun kracht in het bieden van onderdak 
aan heersende gevoelens van onlust en onrust. 
Voor PVDA en vvo gaat het daarbij vooral om 
onlust, voor het CDA om onrust. 

De posities van deze drie ten opzichte van el
kaar zijn niet bepaald door hun uitgangspunten, 
maar door glij processen waarin zij terecht zijn 
gekomen. Eens waren zij emancipatoir, zij het op 
verschillende tijdstippen en voor verschillende 
groepen. Nu hebben ze alleen nog ieder een an
dere electorale aanhang. De grenzen tussen die 
electorale groepen zijn echter vaag en vlottend 
geworden, de strijd om hun gunst des te feller en 
kortademiger. Pogingen om hen naar de maatstaf 
van hun hervormingsgezindheid of conservatisme 
in te delen, slaan als een tang op een varken. 

Als één ding duidelijk is, dan is het dat aan de 
verhoudingen tussen deze drie vergaarbekkens in 
de politiek geen duidelijke plaatsbepaling kan 
worden ontleend voor 0'66. Wie daarop het ac
cent legt in partij resoluties over de vorming van 
regeringscoalities spant in feite zijn paard achter 
hun wagens en verdonkeremaant daarmee het 
eigen streven naar het doorbreken van gevestigde 
machtsverhoudingen en hervorming van het 
heersende bestel. Hij veroordeelt de par~ij, in 
strijd met haar doel en bestaansreden, tot het 
voeren van tactische (ach terhoede-) gevech ten en 
maakt haar kiezersaanhang teveel tot een afge
leide van die van de andere partijen. 

0'66 moet geen plaats zoeken en niet plaatsne
men tussen de andere partijen die hun emanci
patoire en vernieuwende rol achter zich hebben 
liggen en die zich als gevolg daarvan voorna
melijk toeleggen op behoud van wat zij hebben 
gewrocht en verworven: onze welvaart, de on-
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dernemingsgewijze produktie, de verzorgmgs
staat, ons parlementaire stelsel zoals dat nu func
tioneert (en niet te vergeten ons omroepbestel) 
met op zijn hoogst wat aanpassingen hier en daar 

en wat bezuinigingen op de kosten van het ge
heel, wanneer en voorzover de omstandigheden 
daartoe dwingen. 

Voor een partij die het heersende bestel wil 
hervormen is er maar één bestaansmogelijkheid: 
zij moeten mensen bundelen op basis van een ei
gen visie en programma. Voor dat doel moeten 
wij niet te rade gaan bij de partijpolitiek, maar 
bij de maatschappij. 

Crisis van de democratie 

Onze maatschappij heeft een punt bereikt waar
op de bestaande organisatorische kaders de 
maatschappelijke dynamiek die zich onder hun 
vleugels heeft ontwikkeld niet meer aankunnen. 
Kenmerkend voor de huidige situatie is verstar
ring van vooral de grootschalige organisatorische 
kaders (met de overheid voorop) enerzijds, een 
dynamiek van middelpuntvliedende krachten 
anderzijds. Het dilemma waarvoor wij hierdoor 
zijn gesteld is, hoe aansluiting te vinden bij de 
maatschappelijke krachten en tegelijkertijd 
bestuursvormen te ontwikkelen die hen in 
constrl!ctieve, samenwerking en samenhang be
vorderende, banen kunnen leiden. Beslissend 
daarvoor is, hoe de aansluiting bij de maatschap
pelijke krachten wordt gezocht. 

Globaal gezegd, bestaan ook hiervoor weer 
twee mogelijkheden: men kan proberen de men
sen om wie het daarbij gaat voor het eigen par
tijpolitieke karretje te spannen, of men kan trach
ten hun invloed op de beleidsvorming te vergro
ten door institutionele en organisatorische her
vormingen. Het is zonneklaar dat alleen de 
tweede weg voor 0'66 in aanmerking komt. Ook 
dit kan echter nog op twee manieren: langs de 

lijn van staatkundige hervormingen, zoals die 
zijn gelanceerd door 0'66, of in de vorm van par
ticipatie en inspraak in de beleidsvorming op af
zonderlijke onderdelen. Hierbij moet onder

scheid worden gemaakt tussen klein- en 
grootschalige organisaties. Wat positief uitwerkt 
in de ene, doet dat niet per se in de andere soort. 

Het lijkt mij onmiskenbaar dat de vele advies
en inspraakmogelijkheden die vooral sedert de 
zestiger jaren zijn geopend voor de beleidsvoor
bereiding van de landelijke overheid niet alleen 
een vertragende (daarover zou nog zijn te pra
ten), maar ook een de fragmentatie daarvan be
vorderende uitwerking hebben gehad. De invloed 
van (deel-) belangengroepen werd vergroot, de 
samenhang van het beleid verzwakt. Bovendien 
werd de afstand tussen degenen die de beslissin
gen nemen en de concrete gevolgen daarvan in 
de maatschappij niet of nauwelijks verkort, maar 
konden de beslissers zich wel van hun verant
woordelijkheid voor die gevolgen vrijpleiten met 
een beroep op inspraak vooraf. Precies het om
gekeerde is wat moet worden bereikt . 

H èt kernstuk van democratisch bestuur in 
grootschalige organisaties is dat de leden van de 
organisatie met hun stem degenen kunnen aan
wijzen die zij met beleids- en bestuursverant
woordelijkheid willen belasten en dat zij hen 
daarvoor achteraf ter verantwoording kunnen 
roepen. Ondanks het feit dat de omvang van de 
staatstaak de afgelopen decennia aanzienlijk is 
toegenomen en ondanks het feit dat de bestuur
baarheid van de maatschappij tegelijkertijd aan
zienlijk is afgenomen, is op geen van deze punten 
vooruitgang geboekt. Als de staatkundige de
mocratie zo stil staat, terwijl de overheids
verantwoordelijkheid zo in omvang toeneemt en 
de maatschappij in snelle beweging is, dan mag 
men er zich niet over verwonderen dat zij onder 
zware druk komt te staan. De middelen van raad
pleging en inspraak vooraf waarmee men aan die 
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druk heeft toegegeven, heffen haar niet op, maar 
verschuiven alleen de drukpunten verder binnen
waarts in het stelsel - totdat dit door interne ver
deeldheid uit elkaar valt . 

Hoe dat in zijn werk gaat, is duidelijk beschre
ven in het rapport van de Commissie Vonnhoff. 
Dat rapport beschrijft echter alleen de sympto
men, niet de oorzaken van dit proces. Er zijn be
halve externe, maatschappelijke ook interne oor
zaken voor het ontstaan van de 'republiek der 
verdeelde departementen' (en hun afdelingen en 
onderafdelingen). Tot die laatste behoort de keu
ze van het organisatiemodel met vergaande taak
verdeling in de vorm van specialisatie en subspe
cialisaties, en de daarmee verband houdende 
drang naar centralisatie en schaalvergroting. Het 
commissierapport stelt een aantal behartigens
waardige verbeteringen daarvan voor. Het is 
echter de vraag of deze, bij afwezigheid van een 
krachtige lobby hiervoor en aanwezigheid van 
sterke interne en externe tegendruk, van de grond 
zullen komen. Zal men verder komen dan het, 
voornamelijk uit bezuinigingsmotieven, stroom
lijnen van de adviesorganen? 

Wil men niet alleen de symptomen maar ook de 
oorzaken aanpakken van de spanningen waaraan 
onze parlementaire democratie is blootgesteld, 
dan zal men zowel weloverwogen, onder bepaal
de randvoorwaarden, moeten decentraliseren, 
alsook de invloed van de kiezers op het mandaat 
van de centrale overheid en de verantwoor
dingsplicht van die overheid jegens de kiezers 
moeten versterken. De randvoorwaarden van de
centralisatie moeten zijn dat deze de integratie 

van het beleid bevordert, dat de invloed van de 
burgers op het gedecentraliseerde beleid 
daadwerkelijk wordt vergroot en dat de uitoefe
ning van bepaalde verzorgingstaken (in het bij

zonder mensen in achterstandssituaties betreffen

de) voldoende is gewaarborgd. 
Staatkundige hervormingen gaan noodzakelijk 

gepaard met zekere risico's. Blijven stilstaan en 
alleen maar aanpassingen invoeren daarwaar de 
druk zich het sterkst laat voelen, zal echter met 
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid uit
lopen op een debacle van de democratie . 

Slotsom 

Ik moet afronden. Noch in het meer aan de op
pervlakte staande kader van de partijpolitieke 
verhoudingen, noch in dat van de fundamentele 
kwesties van maatschappelijke en staatkundige 
hervormingen zijn redenen aan te wijzen, waar
om 0'66 zich nu bij deze of gene partij zou moe
ten aansluiten. Wij staan integendeel in beide 
opzichten haaks op de drie grootste partijen. 

Dit hoeft niet een coalitievorming met die an
dere partijen in de weg te staan. Deze zou echter 
door ons, zoals wij dat ook in een vroegere fase 
hebben gedaan, afhankelijk moeten worden 
gesteld van de vervulling van voor ons wezenlijke 
voorwaarden. Onder die voorwaarden zouden 
staatkundige hervormingen In onze geest 
centraal moeten staan. Dit is zowel voor Demo
craten '66 als voor de democratie een kritiek 
punt. 
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