
Boekbespreking 

'Partijdige politiek' 
en 'Normloosheid' 

Hieronder worden twee boeken in hun on

derlinge samenhang besproken. Het gaat 

om een filosofische verkenning over de rol 

van politieke partijen en een serie beschou

wingen over moraal in een geïndividuali

seerde samenleving. 

De rol en de functie van politieke partijen 
in een staatsbestel, al of niet van demo· 
cratische signatuur, is van oudsher een 
onderwerp dat politicologen en sommige 
staatsrecht juristen heeft beziggehouden. 
Er valt ook zo veel te onderzoeken: hoe se
lecteren politieke partijen hun leiders; 
waaruit kunnen sterke schommelingen in 
de electorale aanhang worden verklaard; 
waarom worden mensen lid van een po
litieke partij; uit welke lagen van de beo 
volking recruteren de partijen hun aan· 
hang; is er daadwerkelijk sprake van per
sonalisering in de politiek; hoe valt het 
succes van extremistische partijen te ver
klaren en is het verstandig om zulke par
tijen te verbieden? Het zijn slechts enkele 
vragen die telkens opnieuw onderzocht 
(moeten) worden. Maar met dit soort em
pirische vragen houden de auteurs zich in 
de bundel Partijdige politiek nadrukkelijk 
niet bezig (uitgezonderd de laatste vraag, 
in de bijdrage van Willem Perreijn 'Mag 
een politieke partij verboden worden?'). 
Het boek is een produkt van de deelne
mers aan het onderzoeksprogramma 
"Ethiek, Politiek en Economie" van de fa
culteit wijsbegeerte van de Katholieke 
Universiteit Brabant. Het gaat om een 
serie filosofische beschouwingen over de 
rol en de functie van politieke partijen in 
een democratische samenleving. Men doet 
dat tegen de achtergrond van de legiti
miteitsproblemen in het post-ideologische 
tijdperk, een periode waarin naar verluidt 
de politieke partijen gebukt gaan onder 
identiteits- en functieverlies. Het is verlei
delijk om op deze plaats stil te staan bij de 
discussie over de veronderstelde legiti
miteitscrisis die onder politicologen wordt 
gevoerd, maar dit valt buiten het bestek 
van deze bespreking. Al was het alleen 
maar omdat de auteurs vanwege hun fi
losofische oriëntatie niet rechtstreeks op 
deze discussie ingaan. Voor hen lijkt de 
concentratie op het verschijnsel van de po
litieke partij als zodanig al een concretise-
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ring te zijn die in hun dagelijkse werk
zaamheden niet vanzelfsprekend is. Al
thans, dat meende ik te kunnen opmaken 
uit een opmerking van één der redacteu
ren tijdens een aan het boek gewijd collo
quium op 28 april jl. in Tilburg. Volgens 
E. Berns namelijk, beschouwen de au
teurs de politieke partij als een soort case
studie van politiek-filosofische onderzoek. 
In de klassieke politieke filosofie wordt 
weinig aandacht besteed aan de rol van 
politieke partijen in een democratisch po
litiek bestel. Hierbij dient men partijen 
overigens wel te onderscheiden van socia
le bewegingen of van geledingen binnen 
de maatschappij zoals nationaliteiten, 
standen, klassen en beroepsgroepen. Aan
dacht voor dit onderwerp is dus betrekke
lijk schaars in de (politieke) filosofie. 
Daarom lijkt de bundel mij in wijsgerig 
opzicht een aanwinst. Al heb ik er echter 
wel een paar kritische kantekening bij te 
maken, waarover zo dadelijk meer. 
Gegeven de tijdgeest waarin bijna alles 
aan vernieuwing toe lijkt, pogen de au
teurs een voorlopig antwoord te geven op 
de vraag: "heeft het partijensysteem een 
waarde die we bij alle vernieuwingen en 
mogelijke variaties ervan zouden willen 
behouden en niet uit het oog moeten ver
liezen?". Het uitgangspunt bij de beant
woording van deze vraag is Hegeliaans, 
namelijk dat de positieve betekenis van 
politieke partijen ligt in de bemiddelende 
rol die zij dienen te vervullen bij het ver
enigen van particuliere belangen en het 
algemeen belang. Of in de terminologie 
van Hegel; "de bemiddeling van particula
riteit en algemeenheid". Men onderzoekt 
vooral hoe het bestaan van meerdere po
litieke partijen binnen één bestel is ver
bonden met dit uitgangspunt. In een aan
tal bijdragen wordt de politieke partij in 
dit kader een 'tussen-positie' toebedacht. 
Een voorbeeld hiervan is, volgens de re
dactie in haar inleiding, "de plaats tussen 
het politieke systeem aan de ene kant en 
het maatschappelijke veld van allerlei mo
gelijke belangenverenigingen en andere 
instituties aan de andere kant". Met ande
re woorden: politieke partijen verbinden 
de beide sferen van staat en maatschappij. 
Hieraan wordt ook de vraag gekoppeld, 
waarin een politieke partij zich in de 
uitoefening van deze functie zou on
derscheiden van andere organisaties, 
zoals vakbonden, corporaties en actiegroe
pen. Opmerkelijk is dat in vrijwel alle 
artikelen wordt gewezen op de noodzaak 

om, naast de verbinding van staat en 
maatschappij, ook specifieke onderschei
dingen tussen beide sferen in stand te 
houden en te respecteren. Alleen op deze 
wijze kan een democratie zich effectief wa
penen tegen totalitiare tendensen. 
Nu dan enkele kritische kanttekeningen. 
Het is de vraag of de auteurs met deze 
bundel werkelijk een nieuw licht op het 
thema werpen. Men zou kunnen beweren 
dat hier uiteindelijk niet veel méér wordt 
gedaan dan de waarde van een meerpar
tijenstelsel te onderstrepen, vanuit een fi
losofisch uitgangspunt. Maar dat zou te 
negatief zijn. Voor dit boek geldt naar 
mijn mening dat juist dit uitgangspunt op 
zichzelf waardevol is, maar dat de uitwer
king ervan te wensen overlaat. Deels 
komt dat door het onvoldoende benutten 
van politicologische en bestuurskundige 
kennis. Uit het ruime aanbod van con
ceptualiseringen kies ik ter illustratie de 
verhandeling over organisatiepolitiek en 
de organisatiesamenleving. Hierin wordt 
getracht het belang, dat ondernemingen 
hebben bij de politiek, vorm te geven in 
een duidelijk herkenbare positie zowel in 
de politieke partijen als in het parlement 
(o.a. door het toekennen van kwaliteits
zetels). Opvallend is nu dat gesproken 
wordt over 'netwerken van ondernemin
gen' en politieke partijen. Met andere 
woorden: de netwerk-metafoor wordt al
leen gebruikt in verband met de economie 
en niet in verband met de politiek. Maar 
ook in de politiek heeft zich inmiddels een 
dergelijke ontwikkeling voltrokken. Politi
cologen en bestuurskundigen spreken in
middels zonder terughoudendheid over 
'beleidsnetwerken' en 'netwerksturing'. 
Ook in de politiek zijn macht en invloed 
wijd vertakt geraakt. Als men dit niet er
kent loopt men het risico om, ten on
rechte, nog uit te gaan van één politiek 
machtscentrum, terwijl er in feite reeds 
van vele machtscentra sprake is. Maar 
nog belangrijker is de constatering dat 
'netwerken' systemen zijn waarbinnen de 
vraag naar de waarde van de democratie 
en het meerpartijenstelsel niet langer 
wordt gesteld en ook niet gesteld kan wor
den. Deze problematiek komt in het boek 
nauwelijks aan de orde. De thematiek van 
de bureaucratisering, die wezenlijk ten 
grondslag ligt aan de 'organisatiesamen
leving', komt tot uitdrukking in de wer
king van die systemen, zodanig dat meta
vragen worden uitgesloten en in plaats 
hiervan de functionele vereisten het enige 
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uitgangspunt vormen. Dit betekent ook 
dat politieke partijen worden opgenomen 
in een ver door- gedifferentieerd bureau
cratisch veld, zonder hiervan nog afstand 
te kunnen nemen. Van een 'tussen-positie' 
is dan allang geen sprake meer: het tijd
perk van de intermediaire posities is de
finitiefvoorbij. De vraag is veeleer hoe een 
politieke partij zich nog kan onthechten, 
afstand kan nemen van de bureaucra
tische werking. 
Het is dus geen wonder dat politieke par
tijen grote moeite hebben om hun plaats 
te bepalen in het perspectief van het alge
meen belang. Dat komt vooral omdat de 
noodzakelijke ruimte hiervoor ontbreekt. 
En die ruimte lijkt veeleer te moeten wor
den gevonden in een neven-positie of ne
ven-plaats, in de zogenaamde ex-centri
sche positie tegenover de organisaties uit 
de operationele velden (o.a. de economie) 
en hun vertegenwoordigers. Maar in ieder 
geval niet in een tussen-positie. 

De vraag naar de relevante ruimte voor 
publieke reflectie komt, zij het nog impli
ciet, wèl naar voren in de tweede bundel 
'Hoe normloos zijn wij eigenlijk', een uit
gave van het Nivon. Ter gelegenheid van 
haar 70-jarig jubileum, in 1994, organi
seerde het Nivon een symposium onder de 
titel 'Moraal - tussen vrijheid en vrij
blijvendheid'. Deze bundel bevat de bijdra
gen aan dat symposium. Het Nivon is een 
culturele vereniging en omschrijft zichzelf 
als een 'ontmoetingsplaats voor progres
sieve mensen'. Zij beheert onder andere de 
Natuurvriendenhuizen, naast een hele 
reeks andere activiteiten op het' terrein 
van cultuur en recreatie. Inhoudelijk 
poogt het Nivon de discussie te stimuleren 
over onderwerpen op het snijvlak van po
litiek en cultuur en dat geldt ook deze pu- ' 
blicatie, over moraal in een geïndividuali
seerde samenleving. 
Richtinggevend voor de bijdragen is de 
volgende vraag: "hoe kan de toegenomen 
mondigheid en behoefte aan zelfbeschik
king hand in hand gaan met een ontwik
keling naar een samenleving waarin so
ciale rechtvaardigheid, verbondenheid, to
lerantie, duurzaamheid en diversiteit de 
kernwaarden zijn?" In de artikelen wordt 
deze vraag behandeld aan de hand van 
vijf onderwerpen, te weten: verzorgings
staat, arbeid, milieu, opvoeding en onder
wijs. Als conceptualiserende bijdrage is 
het interview met Lolle Naut het meest 
interessant. Daarin wordt onder meer ge-

wezen op de samenhang tussen de pro
cessen van individualisering en verstate
lijking (bureaucratisering) in de ontwikke
ling van de verzorgingsstaat. En juist in 
de beweging van die ogenschijnlijk te
genstrijdige processen dreigen de politieke 
partijen hun speelruimte te verliezen. 
Immers, het is niet langer mogelijk een 
politieke identiteit te baseren op één van 
beide, onder gelijktijdige verwaarlozing of 
afwijzing van het andere, zonder grote 
delen van de maatschappelijke realiteit 
uit het oog te verliezen. Dat geldt bijvoor
beeld voor liberale partijen die alleen in
dividualisering positief waarderen en ver
statelijking afwijzen, en het gold tot voor 
kort ook voor de meeste partijen ter lin

kerzijde die zich de verovering van de 
staatsmacht als belangrijkste voorwaarde 
voor sociale verandering voor ogen stelden. 
En hiermee kom ik, tenslotte, op de be
langrijkste reden om deze publicatie van 
het Nivon te bespreken in samenhang met 
de bundel Partijdige politiek. De thema's 
die aan de orde komen zijn nauw verwant, 
maar het 'adres' verschilt. De Tilburgse fi
losofen richten zich tot de politiek. Zij stel
len vragen aan de orde waaraan geen en
kele partij en geen enkele politicus zich in 
hun ogen kan onttrekken. De auteurs die 
aan de jubileumuitgave van het Nivon 
hebben meegewerkt, richten zich tot hun 
geestverwanten op met name de terreinen 
van cultuur, recreatie en onderwijs, maar 
lijken de politiek hiervan uit te zonderen. 
Want dat de politiek, en in het bijzonder 
de politieke partijen, nauwelijks in de 
analyses worden betrokken vind ik een 
ommissie. Alleen in . de bijdrage van Cees 
Klop wordt het regeerakkoord van de 
paarse coalitie even onder de loep geno
men. Maar om de gedachtenvorming over 
de morele dimensie van de vraagstukken 
die het Nivon kennelijk ter harte gaan ook 
daadwerkelijk te kunnen afronden, is de 
communicatie mèt die partijen onontbeer
lijk. Samen, partijen en maatschappelijke 
organisaties moeten zij die ruimte zoeken, 
creëren en durven benutten. 
Niettemin luidt mijn conclusie: beide boe
ken zijn de moeite van het lezen zeker 
waard als men een kijkje wil nemen in en 
achter het vraagstuk van de samenhang 
tussen cultuur, politiek, ethiek en econo
mie. (CT) 

'Partijdige politiek. Filosofische opstellen 
over de rol van politieke partijen in de he
dendaagse samenleving. Onder redactie 

van E. Berns, P. Gobben en H. van Erp, 
Tilburg University Press, 1994, 182 p. 
'Hoe normloos zijn wij eigenlijk? Moraal 
in een geïndividualiseerde samenleving. 
Onder redactie van H. Michielse en H. 
Vertegaal, Nivon, Amsterdam 1995, 210 p. 

• 
Puhlikaties 

De open 'samenleving 
en haar vrienden 

Dit is de titel van een 'vriendenhoek', een 

cadeau voor Jan Glastra van Loon voor zijn 

vijfenzeventigste verjaardag. 

Ongeveer een jaar geleden werd de idee 
geboren om met Jan in discussie te gaan. 
In de brochure 'De ruimte waarin wij 
leven', had Jan Glastra van Loon zich im
mers uitgelaten over het open karakter 
van de ruimte waarin wij leven. Wij heb
ben deze tekst, waarmee het boek tevens 
opent, aan een aantal auteurs voorgelegd, 
waaronder een aantal oud-promovendi, 
oud-collega's en vrienden, wier inzichten 
door Jan ontegenzeglijk interessant ge
vonden worden. 
En zo groeide het boek, het groeide uit tot 
een waar samenstel van diagnose en com
mentaar omtrent het democratisch ka
rakter van de maatschappij waarin wij 
leven. Als zodanig vormt het een caleido
scoop van filosofische, sociologische, juri
dische, cultuurtheoretische en vooral ook 
persóónlijke inzichten. 

Wij hopen met de publikatie van deze in
zichten tevens iets te doen aan de stil
stand van het denken over democratie, 
waar dit zich fixeert op de formele kanten 
en vooral om het management van de de
mocratie. Democratie is, naast een vorm 
van bestuur, ook en vooral een levens
wijze. En de ruimte hiervoor, daar gaat 
het hier om. 
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