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DEBAT 

De onzin van een partijprogralllllla 
Door Adriaan Brouwers 

D
e tijd van de verkiezingspro
gramma's breekt weer aan. En 
nog steeds leeft het onzalige 

idee dat politieke partijen een programma 
nodig hebben. Een programma is wel 
haast het laatste waar een kiezer behoefte 
aan heeft. Hoeveel mensen zouden een 
programma lezen? Kiezers hebben be
hoefte aan een perspectief, een kompas 
om ook onder de druk der omstandighe
den dat perspectief in het oog te kunnen 
houden. 

Een evaluatie van de waarde ken duidelijk te maken een partij niet al
leen de doelstellingen per beleidsterrein 
dient aan te geven, maar ook de omstan
digheden moet durven definiëren waaron
der verschillende doelstellingen met el
kaar in strijd kunnen raken. De kiezer 
heeft dan ook het recht de criteria te leren 
kennen, aan de hand waarvan de prio
riteiten bepaald zullen worden. Pas dan 
maakt een partij de samenhang van haar 
gedachten over de nationale en internatio-

van verkieizngsprogramma 's 
leidt tot de strategische 

conclusie: een kompas is nodig, 
waar de oude tegenstellingen 

zijn vervangen door een 
wederzijdse afhankelijkheid. 
a_------- ------------------. 

Is de kiezer wel de calculerende burger 
die de programma's nodig heeft om zijn berekeningen te kunnen 
maken? Naar alle waarschijnlijkheid is hij een gevangene van 
een vicieuze cirkel, die juist in gang is gezet en in stand wordt 
gehouden door die puntsgewijze korte termijn programma's. Bij 
gebrek aan een perspectief loopt hij het gevaar te moeten gaan 
rekenen! Gebruiken de kiezers dan een programma om hun 
maatschappelijk inzicht te verdiepen? Nou nee, daar hebben ze 
immers hun eigen uitgebreide en veel directere ervaringen uit de 
praktijk voor. Heeft de kiezer dan soms behoefte aan een pro
gramma om zich een inzicht te verwerven in de standpunten van 
een politieke partij? Ook hier moet het antwoord ontkennend lui
den. Daar zijn programma's immers te vaag voor geformuleerd. 
Bovendien volgt men het politieke werk via de krant of televisie. 
Zit de kiezer dan dus te wachten op een rietveld van programma
puntjes? Nee dus. 

Vertrouwenwekkend perspectief 

De kiezer ziet de internationale gemeenschap worstelen met de 
leegte die de Koude Oorlog heeft achtergelaten. Enerzijds keren 
de Tweede Wereldoorlog-taferelen terug en anderzijds is daar de 
UNCED-conferentie in Rio de Janeiro, waar het voornemen tot 
duurzame groei op geduldig papier is vastgelegd. In dit 'span
ningsveld' zoekt de kiezer naar een uitweg die hem zicht geeft op 
een perspectief. Daarvoor heeft hij nou juist een kompas nodig. 
En politieke partijen zijn de eerst aangewezenen om in die be
hoefte te voorzien. Helaas kunnen deze partijen niet bogen op een 
groot vertrouwen van de kiezers. Maar ook de kiezer is hiernaar 
op zoek: niet naar pasklare oplossingen, maar naar een ver
trouwenwekkend perspectief. 
De kiezer moet het karakter van het denken van een politieke 
partij kunnen herkennen. Het karakter van het denken, en de 
onderliggende houding, is belangrijker dan de gedachten zelf. De 
omstandigheden veranderen zo snel dat de standpunten, die van
uit die houding mogelijk zijn, steeds opnieuw moeten worden in
genomen. Dit neemt niet weg dat, om het karakter van haar den-
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nale politiek duidelijk, de dynamiek ervan 
en de visie die eraan ten grondslag ligt. 

Een document dat zowel voor de korte als de lange termijn deze 
standpunten bevat, is geen ideologie of beginselprogramma. Het 
is veeleer een integratie van standpunten en visies op concrete 
problemen, hun oorzaken en de strategie om een oplossing nader
bij te brengen. Het document overziet en verbindt de verschillen
de beleidsterreinen. Het formuleert de grondhouding en het 
denkkarakter van de partij . (In het NRC interview met Hans van 
Mierlo in juli 1991 wordt een vergelijkbare gedachtengang ont
wikkeld, maar daar wordt deze doorgetrokken naar de personen, 
in plaats van naar het politieke denken). 
Wanneer een politieke partij zich bezint op haar grondhouding 
kan ze niet anders dan de huidige stand van de democratie in 
haar beschouwing betrekken. De toekomst hangt ook meer dan 
ooit af van de bestuurskracht van de democratie als staatsbestel, 
waar de problemen aan complexiteit alleen maar lijken te win-
nen. 
Na de Tweede Wereldoorlog werd in internationaal opzicht de po
litiek aanvankelijk bepaald door het proces van dekolonisatie en 
later door de ontwikkeling van de verhouding tussen de twee su
permachten. Nu is er door het wegvallen van die relatie een va
cuüm ontstaan met als gevolg een versnippering van de politieke, 
economische en militaire macht. De toenemende machteloosheid 
staat wellicht op het punt overwoekerd te worden door de toene
mende problemen en te ontaarden in onbestuurbaarheid. 
Situaties zoals Irak, Joegoslavië en Somalië ontstaan nu de we
reld niet meer is verdeeld in invloedssferen. De bestuurskracht 
van de tot de internationale gemeenschap behorende demo
cratieën moeten hierop de antwoorden blijven formuleren. De 
stappen van de democratie zijn per definitie klein. Bovendien zijn 
ze meer op de korte dan op de lange termijn gericht en dus wor
den ze niet altijd in dezelfde richting gezet. Als de democratie aan 
iets dringend behoefte heeft, dan zijn het niet de puntsgewijze 
programma's, maar is het een nieuw paradigma dat als kompas 
hierbij dienst kan doen. Bij de afwezigheid van leiderschap ont
staat de behoefte aan een leidraad. 
Kan het besef van onderlinge afhankelijkheid, dat ook ten 
grondslag lag aan de UNCED-conferentie in Rio de Janeiro, 
dienst doen als leidraad? De onderlinge afhankelijkheid in Rio de 
Janeiro was een concept, dat zich laat definiëren als een situatie 
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waarin betrokken partijen uiteindelijk meer van hun· doelstellin
gen kunnen realiseren, wanneer ze rekening wensen te houden 
met de doelstellingen van elkaar, zelfs als deze op de korte ter
mijn met elkaar in conflict komen. 
Onderlinge afhankelijkheid is een begrip dat buiten de politiek al 
zo lang bestaat als de arbeidsdeling. Onderlinge afhankelijkheid 
is ook voor de politiek niet nieuw. De crises van de dertiger jaren 
en de internationale inspanning daarna om herhaling te voorko
men zijn daar een duidelijk voorbeeld van. Ook de supermachten 
trokken uit hun onderlinge afhankelijkheid consequenties voor 
hun praktisch handelen, omdat ze in de loop van de Koude Oorlog 
deze steeds beter waren gaan begrijpen. Wat nieuw is, is dat de 
onderlinge afhankelijkheid nu toegepast moet worden in een 
situatie zonder leiderschap. Zij moet groeien via hele kleine stap
pen. Het zal daarom ook een permanente plaats moeten innemen 
in het politieke denken. 
De kern hiervan blijft de macht. Wederzijdse afhankelijkheid 
staat dan ook op gespannen voet met de strijd die om de macht 
gevoerd wordt. Conflicten zijn het gevolg. De traditionele machts
strijden laaien dus ook in alle hevigheid weer op. In dit span
ningsveld moet paradoxaal genoeg de onderlinge afhankelijkheid 
gestalte krijgen. Het begrip dient in politieke zin steeds weer op
nieuw te worden toegepast. Deze concrete toepassing bleef helaas 
in Rio de Janeiro achterwege. 

Toegepaste onderlinge afhankelijkheid 

'Toegepaste onderlinge afhankelijkheid' is het paradigma dat zich 
tot doel stelt iedere concrete gelegenheid aan te grijpen om de we
derzijdse afhankelijkheid om te zetten in praktische verbanden. 
Op die manier zal zij in de praktijk kunnen groeien, totdat men 
er niet meer omheen kan. Mocht er een nieuwe wereldorde 
komen dan dient deze gebaseerd te zijn op het paradigma van de 
toegepaste onderlinge afhankelijkheid. Niet alleen ieder specifiek 
aangrijpingspunt, maar ook het onderzoek en het beleid moeten 
vanuit die invalshoek gedefinieerd worden. In economisch opzicht 
zal uiteindelijk de onderlinge afhankelijkheid gestalte moeten 
kunnen krijgen in juridisch bindende contracten, waar tevens in
vesteringsbeslissingen op gebaseerd kunnen worden. 
Het paradigma van de toegepaste onderlinge afhankelijkheid in
corporeert een houding met betrekking tot de fundamentele vra
gen die de realiteit stelt. Hoe groot is het risico dat de wereld re
gelmatig gegijzeld zal worden door situaties als Irak en het voor
malige Joegoslavië? Wat is er nodig om dit soort situaties te be
heersen of te voorkomen? Vereist de V.N. een reorganisatie en 
dient deze uitgerust te worden met de financiën en de organisatie 
van een beroepsleger? Moeten Japan en/of Duitsland een vaste 
plaats krijgen in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties? Is 
deze raad niet te veel een club van rijke landen? Is het markt-me
chanisme op zichzelf in staat een duurzame groei tot stand te 
brengen en de armoede op te lossen in samenhang met de milieu
problematiek? Zo niet, welke eisen moeten er dan gesteld worden 
aan de zelfregulering door de marktpartijen? Wie moet er toezien 
op de kwaliteit van deze zelfregulering? Kan in het span
ningsveld tussen vrij ondernemerschap en regulering de ban
kensector als voorbeeld dienst doen? Daar is immers een balans 
gegroeid tussen vrij ondernemerschap en toezicht van de centrale 
bank! Is er geen fundaIPentele discrepantie ontstaan tussen ons 
politieke systeem dat gebaseerd is . op beperkte regeerperioden 

per souvereine staat, en ons economische systeem dat meer en 
meer bepaald wordt door internationaal opererende organisaties 
die tijdsdimensies kennen van vele tientallen jaren? 
Is het mogelijk om al deze vragen binnen een 'masterplan' te 
verwerken? Natuurlijk niet. Onderlinge afhankelijkheid groeit, 
verandert, is niet altijd te doorgronden en kan zeker niet als 
blauwdruk gepresenteerd worden. Daardoor zullen de toepas
singsmogelijkheden ook steeds veranderen. Zij moet aangrij
pingspunten vinden in de markten, in de parlementen, in de re
geringen, in de V.N. in de bi- en multilaterale onderhandelingen. 
De notie van onderlinge afhankelijkheid moet worden toegevoegd 
aan het kompas waarop de wereld haar richting bepaalt. Het 
moet dus ook worden toegevoegd aan het rendement op het 
geïvesteerd vermogen, aan het winnen van de volgende verkiezin
gen, aan het afsluiten van de volgende CAO en aan het hand
haven van de koopkracht. Een ten uitvoer brengen vereist zowel 
een pioniersmentaliteit als een intuïtieve notie. Alleen dan kan 
bepaald worden welke initiatieven ondersteund moeten worden. 
Het toepassen van de onderlinge afhankelijkheid zou dus de cen
trale doelstelling moeten zijn, zeker voor een partij als D66. 
Onderlinge afhankelijkheid zal aangrijpingspunten moeten vin
den in concrete problemen. In dit stadium helpen puntsgewijze 
programma's niet. Hoeveel zij ook suggereren, zij hebben juist 
een vertroebelende werking. 
De lezer zal terecht opmerken dat je in de praktijk deze ontwik
kelingen al tot stand ziet komen. Is de vereniging vim Europa im
mers niet tot stand aan het komen en is er het energie handvest 
van Lubbers niet getekend? Vindt er bovendien in Oost-Europa 
niet een ontwikkeling plaats, die juist de onderlinge afhankelijk
heid versterkt? Zelfs de GA TT onderhandelingen worden toch nog 
steeds gevoerd? Dat is ook zo, maar de vraag is of het snel genoeg 
gaat. 
De vraag is niet of duurzame groei ooit tot stand zal komen. De 
vraag is wannéér deze tot stand zal komen en tegen welke prijs, 
in de zin van langdurige armoede en schade aan het milieu. De 
vraag is of de democratie als staatsbestel deze taak aan kan. Het 
is voor het eerst dat er geen dominerende macht is die leiding 
kan geven. De democratie is overgeleverd aan haar eigen kracht. 
En de problemen zijn complexer dan ooit. 
Wat kan de politiek bijdragen? Het proces kan versneld worden 
wanneer de politiek haar beleid in de juiste tijdsdimensie èn de 
juiste samenhang definieert. Daarom dient de democratie zich in 
dit opzicht te vernieuwen. Onderlinge afhankelijkheid moet kun
nen uitgroeien tot een praktische, politiek uitvoerbare strategie, 
tot een praktisch politiek paradigma met consequenties voor par
lementaire procedures en kabinetsformaties. 
Welke eisen stelt het paradigma aan een politieke partij? De cen
trale eis is dat ook de politieke partij concrete aanknopings
punten vindt om in het maatschappelijk kader, dat zij mee helpt 
te scheppen, onderlinge afhankelijkheid toe te passen. Daaruit 
volgt de eis van een consistente visie op verschillende beleidster
reinen, die bovendien in hun onderlinge samenhang zijn gedefi
nieerd. Dit is in schril contrast met de puntsgewijze program
ma's. Dit staat ook in tegenstelling met de beleidsdocumenten die 
nu worden gepubliceerd. 
Wordt Sociale Zekerheid, het onderwerp van het volgende D66 
congres, gezien in samenhang met Duurzame Groei, het on
derwerp van het vorige congres? Het congresdocument geeft dat 
niet aan. Zijn er nog meer onderdelen te ontwaren in Duurzame 
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Groei? Het vorige congresdocUlllent gaf dat evenmin aan. Ligt 
bijvoorbeeld de groei van de bevolking niet aan de basis van 
duurzame groei? Moet er dus niet een verband worden gelegd 
tussen het beheersen van deze bevolkingsgroei en het beleid dat 
al deze mensen medische voorzieningen, een opleiding en uitein
delijk een baan moet geven? Het werkgelegenheidsbeleid ligt, 
met het in het congresdocUlllent gehanteerde begrip van partici
patie, ten grondslag aan het voorgestelde beleid voor sociale ze
kerheid. Duurzame groei veronderstelt evenwel dat al deze 
potentieel met elkaar conflicterende doelstellingen worden gere
aliseerd zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties aan 
te tasten, 

D66 en het paradigma 

Een visie die onderlinge afhankelijkheid in de praktijk wil bren
gen moet ervoor zorgen dat de plannen kunnen worden toegepast 
in verschillende omstandigheden. De standpunten en visies zou
den daarom heel goed getoetst kunnen worden aan de dool' het 
Centraal Plan Bureau in haar publikatie 'Nederland in drievoud' 
ontwikkelde economische scenario's, Het CPB doordenkt verschil
lende richtingen waarin de wereldeconomie zich zou kurmen ont
wikkelen, alsmede het effect ervan op de Nederlandse economie. 
Het scenario "Balanced growth" veronderstelt een samenwerken
de wereldgemeenschap die haar onderlinge afhankelijkheid weet 
om te zetten in praktische politiek, waarbij het marktmechanis
me en overheid elkaar aanvullen, "Global Shift" en "European 
Rennaissance" veronderstellen afzonderlijke concentraties binnen 
afzonderlijke regio's, waarbij in het eerste scenario de landen aan 
weerszijden van de Pacific het centrUlll van de macht vormen en 
Europa en Afrika achterop raken, In het laatste scenario zal 
Europa juist die sterke positie innemen, Het zou een misvatting 
zijn te denken dat het CPB probeert het meest waarschijnlijke te 
bepalen, integendeel. Ieder van de scenario's is heel goed moge
lijk. Via de scenario's geeft het CPB een raamwerk, aan de hand 
waarvan plannen onder verschillende omstandigheden op hun 
uitvoerbaarheid getoetst kunnen worden. Visies, standpunten en 
plannen dienen dus uitvoerbaar te zijn onder uiteenlopende om
standigheden, 
Voor D66 als politieke partij biedt het paradigma van toegepaste 
onderlinge afhankelijkheid een mogelijkheid om hierop een fun
damentele, nationale en internationale, politieke visie te baseren 
- zonder ook maar een van haar oorspronkelijke uitgangspunten 
los te laten, De partij zou zich kunnen ontdoen van de kritiek on
voorspelbaar te zijn, geen lange termijn visie te hebben en zich 
steeds van ad hoc standpunten te bedienen, 
D66 bindt zich via het paradigma niet aan een eenzijdige ideolo
gie. D66 heeft de zorg voor de helderheid van het democratisch 
proces als haar bestaansrecht gekozen. Met het paradigma van 
de toegepaste onderlinge afhankelijkheid kan zij zich tot doel 
stellen de bestuurskracht van de democratie richting te geven en 
waar mogelijk te bundelen. 
Onderlinge afhankelijkheid speelt zich niet alleen rond de 
thema's van duurzame groei en internationale politiek. Ook op 
gemeenteniveau speelt het een even belangrijke rol. Zowel in de 
samenhang tussen de beleidsterreinen binnen een gemeente, als 
binnen de belangenconflicten die er heersen, kan het zoeken naar 
aangrijpingspunten voor het toepassen van onderlinge afhanke-

lijkheid een leidraad zijn voor een politiek standpunt, voor zowel 
de korte als de lange terrrlljn. 
Hoe kan D66 dit aan de kiezers duidelijk maken? Het gaat om 
een grondhouding dus het document zal bondig moeten zijn. Een 
visie van D66 op de essentiële hoekstenen van het maatschappe
lijk proces is een vereiste. Nu de ideologische strijd achter ons ligt 
is de tijd aangebroken om een visie op het marktmechanisme te 
ontwikkelen, dat de krachten ervan zowel uitbuit als beteugelt. 
Door economische sectoren als paardekrachten van de economie 
voor te stellen, zou de gedachte aan een jockey, in de vorm van 
een internationaal overleg per sector, overdacht kunnen worden, 
zoals in de financiële sector tot op grote en in de energie sector tot 
op beperkte hoogte reeds gebeurt. Een dergelijke visie op het 
marktmechanisme draagt al één bouwsteen aan voor de visie op 
de werking van de democratie en de (inter)nationale aanpassin
gen die daarin kunnen worden aangebracht. Tegen een dergelijke 
achtergrond zou dan het begrip duurzame groei kurmen dienen 
om de beleidsdoelstellingen op verschillende terreinen, zowel voor 
de korte als de lange termijn, met elkaar in verband te brengen. 
De omstandigheden waaronder de doelstellingen met elkaar in 
conflict komen en de criteria die D66 wenst te hanteren bij het 
bepalen van haar prioriteiten, kunnen worden doordacht aan de 
hand van de scenario's van 'Nederland in drievoud'. Op deze ma
nier zou D66 haar houding, via een integratie van standpunten 
op zowel de korte als de lange termijn, presenteren aan de 
kiezers en daarmee een voorsprong kunnen nemen op iedere an
dere politieke partij. 
Natuurlijk is het onzin om progranlIDa's af te doen als onnodig. 
Ze hebben wel degelijk zin. Het regeerakkoord wordt op program
ma's gebaseerd en kiezers en maatschappelijke instellingen heb
ben enig houvast in het vergelijken van de verschillen tussen de 
politieke partijen. Daarnaast vervult een programma ook een in
terne functie om de balans eens op te maken temidden van het 
tumult van de dagelijkse politiek. Bovendien, wat moet een 
kiezer die eerst nog de maand rond moet zien te komen met een 
document tot het jaar 2015? 
Een document dat de grondhouding van een politieke partij vast
legt, geeft echter de horizon aan van het denken. Het programma 
bevat dan de eerste paar stappen. Een progranlIDa heeft evenwel 
alleen zin als bijlage bij het eerste docUlllent. Zonder visie wordt 
een programma een brevet van onvermogen. Het functioneren 
van de democratie en politieke partijen kunnen dan niet worden 
geplaatst tegen de achtergrond van de tijd, met zijn economische, 
technische en politieke veranderingen. Een strategisch denken 
bestaat nou juist uit de wisselwerking tussen de concrete stap en 
het algemene perspectief. • 
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