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BESCHOUWING 

De rol van politieke partijen 
Door Cees Klop 

P olitieke verantwoordelijkheid is 
een van de manieren waarop de 

mens cultuur vormt. Hij (mlv) richt het 
leven en de samenleving zelf in en doet 
dat niet volgens een instinct, maar door 
het maken van keuzen. De mens is naar 
zijn aard een cultuurvormer. Hij hoeft 

De betekenis van de 
politieke praktijk, 

zoals in dit blad is beschreven.(2) Maar 
waarom zo ingewikkeld doen als het ook 
veel gezelliger kan? Ik ben blij dat deelna
me aan het jubileum van D66 niet via 
mijn modem hoefde. Die tapt ook geen 
bier. 

een reactie van een 
kritische CDA-er 

zich daarbij niet te laten manipuleren 
door een systeem, maar is zelf verantwoordelijk. De mens kan 
aan de samenleving vormgeven op tal van terreinen: in de onder
nemingsraad (milieu-eisen of niet?), in het verkeer (welk vervoer
middel?), via het schoolbestuur (wat voor onderwijs?), maar ook 
privé (welke rolverdeling met mijn partner, welke levensstijl?). 
Tot deze veelzijdige ontplooiing van verantwoordelijkheid behoort 
ook deelname aan het democratisch politiek proces. De burger is 
een mede beleidbepalende citoyen en geen consumerende bour
geois. 
Dit burgerschap richt zich enerzijds op het democratisch beïn
vloeden van het optreden van de overheid en behelst anderszijds 
de aanvaarding van de rechtsorde eq de wet. Buiten de de relatie 
overheid-onderdaan en kiezer-gekozene is er naar mijn smaak 
niet op de eerste plaats sprake van burgerschap en burgerzin, 
maar van andere rollen met bijbehorende deugden, zoals "goed 
koopmanschap", of "hetgeen een goed werknemer betaamt"(l) 
Burgerschap heeft te maken met de overheid. De overheid is het 
instituut dat in de samenleving recht met gezag tot gelding moet 
brengen. Daarbij moeten keuzen gemaakt worden: over de hoogte 
van de belastingen, over de omvang van de sociale zekerheid, 
over de rechten van individuen en huishoudens, over de bescher
ming van het milieu en het leven. Gaat werk boven inkomen? Is 
het milieu belangrijker dan welvaart? 
Deze keuzen vergen afwegingscriteria, normen. Het doet er in dit 
verband niet toe of deze normen uit immanente dan wel trans
cendente bron afkomstig zijn, men heeft ze nodig. Politiek vergt 
dan ook een politieke overtuiging, een normatieve visie op het al
gemeen belang, of men dit nu ideologie wil noemen of niet, of de 
samenleving verzuild is of niet. Ook als er maar één politieke par
tij zou zijn, dan nog had die partij een normatieve visie op het al
gemeen belang nodig. 
Politieke partijen zijn de enige instituties in de samenleving 
waarin procedures bestaan om gezamenlijk tot afwegingen te 
komen op basis van zo een normatieve visie op het algemeen be
lang. Dat kan niet via inspraak, aktiegroepen, demonstraties, 
opiniepeilingen of referenda. Al deze op zichzelf nuttige aanvul
lingen op het politiek systeem, schieten tekort voor wat betreft 
het keuze-karakter van politiek. Wel kan men met informatie
technologie de besluitvorming in politieke partijen nabootsen, 

Cees Klop is plaatsvervangelld directeur van het 
wetenschappelijk instituut voor het CDA 

(1) C,J.Klop, "Moraliseren over burgerschap", 
Christen-democratische Verkenningen, j.düalllflLstltS 1991. 

Politieke partijen zijn derhalve de aange
wezen kanalen waarlangs burgers hun po

litieke opvattingen kunnen doorzetten. Partijen vervullen daar
toe verschillende functies: zij aggregeren ideeën, wegen deze 
tegen elkaar af en leggen het resultaat vast in programs; zij selec
teren kandidaten voor de volksvertegenwoordiging; zij informe
ren hun leden en kiezers over de gemaakte compromissen en zij 
bieden politieke vorming en scholing aan leden èn kiezers. 
Anders dan Koole (3), maar mèt de Commissie subsidiëring poli
tieke partijen (4) vind ik dat partijen deze functies moeten blijven 
uitoefenen. De massamedia, opiniepeilingen en het onderwijs 
schieten tekort op het punt van deze tweezijdige communicatie 
tussen kiezers en gekozenen. Anders dan Van Mierlo (5) vind ik 
dat programs, die een normatieve visie op het algemeen belang 
behelzen, daarin een bindende rol moeten spelen. 

Politieke stromingen 

Over wat de overheid moet doen, zijn de burgers het niet eens, 
omdat zij het ook niet eens zijn over wat het goede leven is. Er be
staan dan ook verschillende visies op het algemeen belang. Dat 
gaat veel verder dan de historisch betrekkelijk korte periode van 
ver- en ontzuiling in ons land.(6) Ons land kent thans eigenlijk 
nog twee grote hoofdstromingen, die tot regeren in staat zijn: een 
christen-democratische(7) en een liberale(8). Vanwege hun gerin
ge omvang laat ik de theocratie, het fascisme en het radicale poli
tieke denken buiten beschouwing. Binnen de liberale stroming 
zijn er sinds kort drie partijen aktief, elk met hun eigen bijzonde
re handicaps: de VVD zit met het conservatisme, D66 met de vrij
zinnigheid en de PvdA met de sociaal-democratische erfenis. 
Onduidelijk is nog of deze toestand blijvend is. Zal D66 zich ont
wikkelen in de richting van een sociaal-liberale staatspartij met 
beginselen? Zal dat samen, met of zonder de PvdA zijn? Op zijn 

(2) 1I,J. van lIouten en F.D. von Meijenfeldt, 'Infonnatie teclmolo
gie en bestuurlijke vemieuwing', Idee (mei 1991) 19. 
(3) R.Koole, "De veranderellde rol vall politieke partijen", Beleid 
en maatschappij, 1/90. Zie ook mijll "De toekomst van/JOlitieke 
partijen ", Christen-democratische Verkellningen, 4/90. 
(4) Waarborg van ktvaliteit ('s-Gravellhage 1991) 21. 
(5) NRC-lIalldelsblad, 5 juli 1991. 
(6) Tmdy van Asperen, Bedreigd burgerschap (Amsterdam, 1991). 
(7) Kenmerken: een relationeel mensbeeld, een maatschappijvisie 
gebaseerd op erkenning van particuliere organisaties en een visie op 
de overheid die Iliet door de omvang ,naar door de hoedanigheid 
bepaald wordt. 
(8) Kenmerken: een individualistisch mensbeeld, een bijbehorende 
atomistische (de markt, VVD) of geen nuzatschappijvisie (D66, 
PvdA) en een terughoudellde overheid (uit prillcipe: VVD, D66, 
of uit onnuzcht: PvdA). 
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vroegst lijkt mij een fusie pas mogelijk in het post-KokNan 
Mierlo-tijdperk. Tot die tijd zal een samengaan, afgezien nog van 
de vermoedelijk 66k aanwezige rivaliserende persoonlijke ambi
ties, minder gemakkelijk zijn omdat beiden de 'handicap' van hun 
partij zo nadrukkelijk personifiëren. Zo een uit fusie voortgeko
men sociaal-liberale partij zal voor het eerst in deze eeuw in staat 
zijn om met de conservatief-liberale VVD een regering te vormen. 
En dan pas verandert de door Abram de Swaan beschreven pat
stelling in de Nederlandse politiek. (9) Socialen en liberalen slui
ten elkaar dan niet meer uit, omdat er eigenlijk geen socialen 
meer zullen zijn in de zin die De Swaan bedoelt. De sociaal-econo
mische dimensie is dan van één pool ontdaan. 
Met de strategie van de christen-democratie 
heeft dat eigenlijk niet zoveel te maken. Het 
CDA sluit gewoon compromissen, zoals iedere 
andere partij in ons stelsel gedwongen is te 
doen als hij wil regeren. Het verkeert alleen in 
de comfortabele positie dat de andere partijen 
die tot regeringsvorming in staat zijn, dat niet 
samen doen. Dat De Swaan zo nadrukkelijk 
van "confessionelen" blijft spreken verklaart 
wellicht ook zijn verbazing over het feit dat 
Nederland er na driekwart eeuw christen-de
mocratisch regeren niet kerkelijker op gewor
den is. Christen-democratie is echter geen 
theocratie. 
Hoewel het scenario van de sociaal-liberale 
staatspartij voor de democratie aantrekkelijk 
is, verwacht ik toch eerder dat Kok er in slaagt 
om de PvdA in 1994 weer in een redelijke elec
torale positie terug te brengen. Als er boven
dien een adequate politiek-wetenschappelijke 
impuls gegenereerd kan worden zal die partij 
ideologisch wellicht méér klassiek sociaal-de
mocratisch zijn dan de PvdA onder Den Uyl 
was. De sociaal-democratie heeft zich met haar 
eenzijdige oriëntatie op bestedingsvraagstuk-
ken van haar meest wezenlijke politiek-filosofische wortels ver
vreemd.(10) Een revival moet mogelijk zijn. De rol van D66 zal 
dan echter geen andere zijn dan de huidige: de rol van intelligen
te en populaire hofnar. 

Is er sprake valt eelt crisis valt de politiek? 

Ja, maar niet omdat één van de grote politieke partijen stuurloos 
is geraakt. Wat daar speelt geldt niet voor andere politieke partij
en en ook niet voor het politieke systeem als geheel. Maar er is 
wel een andere crisis. In tegenstelling tot vlak na de oorlog is nog 
maar 4 % van de bevolking lid van een politieke partij en daarvan 
neemt slechts eentiende deel aan de vergaderingen. Dat betekent 
dat 96 tot 99,6% van de bevolking niet zelf deelneemt aan het 
maken van politieke afwegingen, dan wel deze van nabij mee
maakt en er verantwoordelijkheid voor neemt, maar dit over laat 
aan een zeer kleine elite. Van deze elite is een groot deel zelf 
ambtenaar, net ambtenaar geweest (de voorzitter van het CDA) 

(9) Abram de Swaan 'De macht van het midden en de onmacht van 
de staat', Idee, november 1991. 
(10) A. Klink, Christen-democratie en overheid (proefschrift Leiden 
1991) stelling 6. 

of wordt ambtenaar (de voormalige voorzitter van de PvdA). Het 
politiek-bureaucratisch circuit is klein en heeft open kanalen. 
Waar is de tijd dat de fractievoorzitter van de ARP (Jan 
Schouten) weigerde om de minister van Economische Zaken (zijn 
eigen lijsttrekker Jelle Zijlstra) te ontvangen met de woorden: 
"Excellentie, uw plaats is achter de tafel en de mijne ervóór" ? 
Ook van premier Drees en de PvdA-fractie zijn zulke verhalen be
kend. Thans straalt alleen een man als Kaland dat nog uit. De 
burgers die geen lid worden van een politieke partij en geen deel 
nemen aan de beraadslagingen daarbinnen moeten erop vertrou
wen dat in dit politiek-bureaucratisch circuit de juiste beslissin-

Op de voorgroltd: Cees Klop 

gen genomen worden. Zij ontlenen hun informatie terzake aan de 
massamedia en beperken hun beïnvloedingsmogelijkheden tot 
eens in de vier jaar Tweede Kamerverkiezingen. 
Nu is de Nederlandse bevolking over het algemeen redelijk tevre
den met de politiek. Men moppert erop, men stemt op een andere 
partij of niet, maar men komt er niet werkelijk tegen in opstand. 
Wie wat hardhandig voor hun belangen opkomen, zoals de boe
ren, de verpleegsters, de studenten of de asylzoekers, worden na 
kortere of langere tijd door de politiek met instemming van het 
parlement geappaiseerd of op hun plaats gezet. Zou dit komen 
omdat de via de massamedia afgelegde verantwoording over
tuigt? Eerder lijkt het mij toe dat zolang de koopkracht van de 
meerderheid ontzien wordt, het volk niet werkelijk mort. 
Toch stemt mij dit niet tevreden. Ten eerste niet omdat burger
schap méér betekent. Dat wil niet zeggen dat iedereen een homo 
politicus moet worden, maar wel dat normaliter 10 % van de kies
gerechtigde bevolking lid van en participant in een politieke par
tij moet kunnen zijn. Dat is minder dan in 1950 (hoogtepunt van 
de verzuiling), maar méér dan thans (hoogtepunt van de indivi
dualisering). Ik ga daarbij van de vuistregel uit dat aan elke bor
reltafel tenminste één persoon moet weten waar het werkelijk 
over gaat. Tussen kader- en massapartij zit volgens mij het nor-
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enhofl). Deze hebben ook inderdaad wel male democratische partij type. Naar 
dat type moeten we toe. Anders hebben 
de politici ook teveel speelruimte. 

UTluu!.r de niet politiek politieke patstellingen doorbroken, 
maar uiteindelijk moet toch de Kamer 

beslissen. Voor een wezenlijk herstel 
van het ambt van de politiek is in de 
eerste twee kabinetten-Lubbers toch 

niet meer dan een aanzet gegeven. Dat 
is des te betreurenswaardiger omdat de 
besluitvorming inmiddels naar de Eu

ropese ministerraad verschuift, die al

De situatie is namelijk ook riskant. 
Mensen doen geen ervaring op met po
litieke afwegingen en komen slechts op 

voor eigen belang of single-issue bewe
gingen. Daardoor is ook de (administra
tieve) rechter overbelast geraakt. De 

politiek reageert daarop door steeds 

I'II',n..:l .. '.o elite groeit een 

het parlementaire stelsel 

iets toe te geven. Maar aldus ontstaat er een situatie van pappen 
en nathouden, waarin wezenlijke besluiten vrijwel niet mogelijk 
zijn. Het volk wordt koest gehouden met koopkracht, maar er is 
méér nodig om de problemen van het milieu, de onveiligheid bin
nens- en buitenslands en de ongelijke welvaart in de wereld op te 
lossen. Een kabinet dat de daartoe benodigde keuzen maakt, zou 
wel eens tegen een flinterdun laagje democratisch burgerschap 
aan kunnen lopen, dat in feite vooral op onverschilligheid en zorg 
voor het eigen belang gebaseerd is. Ondertussen groeit onder de 
niet politiek actieve elite in bedrijfsleven en grote maatschappe
lijke organisaties, die dit allemaal zeer goed waarneemt en er be
lang bij heeft dat er wèl knopen worden doorgehakt, een zekere 
minachting voor het parlementaire stelsel, die evenzeer gevaarlij

ke trekken kan aannemen. 
Ik vind derhalve dat er sprake is van een situatie die kan leiden 
tot een crisis in de politiek. Nu gaat het nog om een participatie
crisis, maar deze kan gemakkelijk afglijden naar een legitimatie-

crisis. 

Herstel van het ambt van de politiek 

De oorzaak van de participatiecrisis ligt voor een deel in de ont
zuiling sinds de jaren zestig. De zuil bood een motief voor burger
schap en deelname aan politieke partijen. Een zuil is echter een 

emancipatie-mechanisme met een hoge mate van sociale controle 
en dus ook een grote mate van sociaal wenselijke politieke parti
cipatie. Dat deze sociale controle niet meer in die mate bestaat, is 
winst en niet iets om naar terug te verlangen. Ook zonder verzui
ling zou echter 10 % van de bevolking lid moeten zijn van een po
litieke partij en deelnemen aan het politieke proces, zeker gezien 
de hoge scholingsgraad. Waarom participeren mensen niet in 
onze democratie? Naar mijn mening omdat het burgerschap niet 
gecultiveerd is en in diskrediet geraakt. 
Het burgerschap is verwaarloosd door het ontlopen van keuzen, 
het scheppen van te hoge verwachtingen bij de bevolking en het 

verwaarlozen van de plichten-zijde van het burgerschap in de 
jaren zeventig en tachtig. Dat was een algemene trek in de poli
tieke cultuur, waaraan ook het CDA overwegend heeft meege
daan. Verdelingsvraagstukken beheersten de agenda. Single
issue-bewegingen werden de populaire participatievorm. 
Verkokering tussen belangenorganisaties, departementale bu
reaucratie en fractiespecialisten speelde machtige lobbies in de 
kaart. Maar de afwegingsfunctie, waartoe partijen geroepen zijn, 
werd losgelaten. De daartoe noodzakelijke visies op het algemeen 
belang erodeerden en de overheid raakte financieel en bureaucra
tisch overbelast omdat er niet gekozen werd tussen doelen die 
niet alle tegelijk realiseerbaar zijn. De oplossing is tijdelijk ge

zocht in no-nonsense depolitisering en in zware, politiek geva
rieerd samengestelde commissies (Dekker, Wagner, Rauw-

leen via een omweg parlementair gecontroleerd wordt. Een nieu
we vervreemdingsfactor ligt daar alweer klaar. 
Om de participatiecrisis in onze democratie te overwinnen en een 
legitimatiecrisis te voorkomen is daarom naar mijn mening 
nodig: 

dat de politiek de samenleving zo inricht dat rechten en 
plichten weer bij elkaar horen, zodat de gevolgen van keuzen niet 
meer kunnen worden afgewenteld op de collectieve sector, 

dat de regering de daartoe benodigde onpopulaire be
slissingen durft nemen, die door het algemeen belang gevorderd 
worden, 

• dat de Kamers de regering controleren in de stijl-
Kaland, 

• te komen tot een type burgerschapsvorming in het on
derwijs en de volwasseneneducatie, waarbij men niet alleen leert 
de eigen mening te formuleren, te uiten en zonodig af te dwingen, 

maar vooral ook belangen af te wegen en samen besluiten te 
nemen, 

dat het imago van de politieke partijen bepaald wordt 

door burgerschap met de C van citoyen en niet die van carrière, 
zodat weer meer mensen er lid van willen worden, 

Europese partijvorming en verwerving van macht door 
het Europees Parlement opbloeit. 

Dit type politiek komt tot stand op basis van normatieve visies op 
het algemeen belang, "Grote Verhalen". Referenda en andere wij
zigingen met een procedureel karakter die inspelen op individu
alisering versplinteren de besluitvorming alleen maar nog verder. 
Gekozen burgemeesters en premiers zullen of presidentiële trek
ken aannemen of geen impopulaire beslissingen durven nemen. 
En de bureaucratie zal het gat, dat valt als de politiek niet kiest, 
vullen met nog meer functionele rationaliteit. Politieke partijen 
moeten voor een Groot Verhaal zorgen. En de burger moet weer 
mee gaan doen. 

Al vóór de verzuiling en ook thans erna is er een christelijk motief 
voor burgerschap: de door rentmeesterschap en solidariteit geïns
pireerde cultuuropdracht om de aarde te bewerken en te bewa
ren, heeft ook een politieke zijde.(ll) Deze opdracht is door de 
emancipatie van katholieken en protestanten niet beëindigd. 
Biedt dat wellicht een culturele verklaring waarom het CDA, ook 
uit een oogpunt van ledental en participatie, het nog het minst 
slecht doet? Ten aanzien van het seculier geïnspireerde burger
schap, dat op zichzelf wel te vinden zou zijn in het verlichte D66-
liberalisme, in bepaalde stromingen in de PvdA en in de post-mo
derne stemming onder een deel van de intellectuelen, ontbreekt 

volgens Stuurman echter een heldere gemeenschappelijke ideolo-

(11) Cltristen-denwcratie en overheid, 220. 
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gie.(12). Wellicht biedt de jongste Den Uyl-Iezing terzake een in
teressant perspectief. Het prisoners dilemma van de individuali
sering die de keuzemogelijkheden van individuen steeds verder 
beperkt doordat de gemeenschap verwaarloosd wordt, werd door 
VanAsperen meeslepend omgezet in een nieuw evenwicht tussen 
burger en overheid. Zij baseert dit burgerschap en de bijbehoren-

(12) S. Stuumum, 'De ove1UJinning van de zonde, over de verhou
dUIg van confessionele en seculiere cultuur u, de Nederlandse ge
scheidenis', in: H. Righart (red.), Een eeuw confessionele politiek 
(Utrecht 1990). 

de burgerzin op aan de Verlichting ontleende rationaliteit. (13) 
Mutatis mutandis zou men een vergelijkbare redenering kunnen 
toepassen op andere gemeenschappen dan de politieke. Er gloort 
weer toekomst voor de geseculariseerde, ontzuilde burger. En dus 
voor een levendige democratie, die zijn legitimatie ontleend aan 
de kwaliteit van de participatie . • 

(13) Bedreigd burgerschap. 

De ironie van de leegte 

Column door Allan Varkevisser 

In de westerse cultuur rust een sterk taboe op de dood. We zijn 
vervreemd van de dood en hebben haar aanwezigheid uit het 
publieke leven verdrongen. We hebben onszelf niet meer in de 
hand wanneer we geconfronteerd worden met de dood. Het 
weren van de betekenis van de dood heeft niet zozeer te maken 
met de vrees voor onze eigen dood maar met een veel basalere 
angst, met een nog veel sterker taboe, namelijk de angst voor 
de leegte. 
De westerse mens is niet bestand tegen het beeld van het niets, 
de metafoor van de leegte, de loze ruimte. De angst voor de 
dood is daarvan slechts een afgeleide. Tegenover de wissende 
kracht van de dood staan we met lege handen, zijn we letter
lijk uitgeteld. We kunnen er niets tegen beginnen met onze op 
de dimensie van het kwantitatieve gebaseerde kennis. Deze 
machteloosheid vervult ons met afschuw. 
Leegte is in onze cultuur louter een negatieve kwaliteit. We 
sprek~n van een 'leeghoofd', van een 'leegloper', 'hij kwam 
met lege handen' en 'hij liet een leegte achter '. De constatering 
van leegte leidt in onze cultuur tot een onmiddellijke prikkel 
tot het lenigen van de nood, het bevredigen van de behoefte. En 
net zoals onze magen moet ook ons bewustzijn voortdurend ge
vuld zijn. We hebben van de verdringing van de leegte onze 
wijze van bestaan gemaakt: de materiële begeerte als bezwe
ring van de angst voor de leegte. 
Er zijn echter culturen waar men wel met leegte om kan gaan. 
Sterker nog, waar de leegte een belangrijk begrip is en soms 
zelfs tot doel verheven wordt, zoals het Boeddhisme. Een be
langrijk medium in het Boeddhisme om tot inzicht in het men
selijk bestaan te komen is de meditatie. Eén van de 4 treden 
van meditatie is het staan tegenover het niets. Meditatie maakt 
een belangeloze aanschouwing mogelijk en dan, zo luidt de 
leer, kan zich pas de zin van het bestaan openbaren. En wat 
blijkt? De begeerte (!) is oorzaak van alle lijden. De leer en de 
rituelen van de Boeddhistische godsdienst zijn er dan ook op 
gericht om de bestaansdorst, de drang 'om er te zijn' uit te 
blussen. De weg van de bevrijding voert langs het bereiken van 
het verlossend inzicht in het wezen van het bestaan, naar de 
radicale vernietiging van iedere gehechtheid. Centraal staat de 
voorstelling van de karmische causaliteit, want boeddhisten 

zien het bestaan als een eindeloos samenspel van oorzaak en 
gevolg. Ieder wezen is een proces. Door volledige ascese kan 
men uiteindelijk de keten van de causaliteit doorbreken. Zo 
kan een einde worden gemaakt aan het lijden. 
Helaas, dit besefis in het Westen nog weinig doorgedrongen. Ik 
baseer deze constatering op het verloop van de berichten over 
het gat in de ozonlaag. Het schip van de westerse beschaving 
wordt plots bedreigd door een gat in de ozonromp . Wat een iro
nie! Een gat in een voor ons onzichtbare luchtlaag, waargeno
men door onzichtbare waarnemers, bedreigt het voortbestaan 
van onze beschaving. De leegte lijkt zich te wreken op onze fa
tale materiële bestaansdrift door een gapend gat in de dunne 
en ijle scheidingswand van onze tastbare wereld met de niet
tastbare ruimte. En ook nu weer staan we met lege handen. 
Met al onze rijkdom bezitten wij niets dat het gat, het stiefzusje 
van de leegte, kan vullen. 
Uit de reacties in de media op de bekendmaking van het ozon
gat op het noordelijk halfrond blijkt wederom onze onkunde en 
onwetendheid. Geprobeerd wordt het gat te bezweren met nog 
méér wetenschappelijke uitkomsten, méér cijfers en méér 
kwantitatieve vergelijkingen. Met geavanceerde computersi
mulaties wordt het niets in prachtige kleuren zichtbaar ge
maakt. De onrust wordt gesust en het gat gevuld met slappe, 
quasi geleerde praatjes. 
We hebben het kennelijk nog niet begrepen. De leegte moet niet 
meer verhuld of gevuld worden. We moeten er in! 
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