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De veranderende rol van politiel~e partijen 

Jeroen Schoot 

Op Europees vlak is de nationale, 
ja ook de ubnationale politiek 
inmiddels aangehaakt aan een di
vcr itcit van Europese instellin
gen met clk hun eigen werking en 
wCl'kin r sfeer. Het geheel is vrij 
wcl ondoOl'dl'ingbaar VOOI' de po
liticus, laat staan voor de leek. 
BrlrckkeLijk los van de politiek 
in en"CI"e zin , treden sinds enkele 
decennia rrrote maatschappelijke 

De politiek is van karakter 
veranderd. Zij is in veel opzichten 
tot een concernbedrijf geworden 
met een complexe arbeidsverde-

kingen tussen burger en politieke 
partijen , samengaand met nithoJ
!ing van een primaire functie van
politieke partijen nl. het voorzien 
in een integrale afweging en be
slnitvorming over maatschappelij
ke póoriteiten met het oog op de 
toekomst. 

ling, in- en externe vertakkingen, 
verambtelijkt en ondoorzichtig in 
de ogen van de buitenstaander. Afscheid van verkeerde preten

ties? 
vrranderingen op in de sfeel' van 
o. m. tec hnologie, consumptie, in-
formatie, hui houdens en leefstijlen , Individualisering 
ol'mt hi r rbij cen kemproces, da t mede in samenhang 

mI' l dl' ontzuüing heeft gelei,d tot een ander e relatie tussen 
hurg('r en politiek. Achtel' de term burgel' gaat inmiddels 
r(' n grote variëteit schuil van groepen en ub-groepen , 
waardoor 'de' burger als zodanig nauwelijks meel' aan
spreekbaar is. KJassieke achterbannen of doelgroepen lij
k('n opgrlo t, gefragmentariseel'd . Zelfs de tel'm achter 
han als aanduiding voor een min of meel' gefixeerde ca te
gorie, doet hopeloo vel,' leten aan. In toenemende mate 
wordt de relatie tussen burgel' en politiek gekenmel'kt 
!lOOI' voorlopigheid en indirectheid . Bindingen dool' lid
maatschap, leven overtuiging of ideologie raken afgelost
door ad hoc-betrekkingen, gevoed door de typisch wester
'r Ir venshouding van de consument die per situatie zijn 
k(' uzc bepaalt. Van de politiek kun je zeggen dat ideologi-
8ehr schrid lijnen vervaagd zijn. Helemaal zeker zijn we 
hir r nict van , want de dool'woekeáng van de politiek 
dool' technocl'atieën van overheid en maatschappelijk 
middenveld onttl' kt deze scheid lijnen goeddeels aan het 
oog. Dit Icidt el' mede toe dat politieke voorkeuren gro
t 'ndrel worden gemal'keerd dool' het naar voren schui-
en van b paalde politieke persoonlijkheden , een proces 

dat door d media van onze beeldcultuur ver sterkt wordt. 

Oe I evolking gaat illtu en haal' eigen weg. Haal' ' politie
ke' brtrokkenheid krijgt vooml vO l'm i.n rel a tie tot sector
al(' instituties van de maatschappij die voorzien in een as
per ts 'cwijzc regulering van het leven van het individu. 
Oirzelfde ctorale instiluties hebben , in combinatie met
dr f>ul'tementale, gepI'ofessionaliseerde bUl'eaucratieën , 
plaat. genomen in het intel'mediait'e gebied tussen burger 
en politiek, tet'ker nog, de politiek is zelf haar wel'k óók 
gaan inrichten volgen eCloralc mbl"Ïcel'ingen. Daarmee 
i nijwrl n nomenklatoera ontstaan - die in elk geval de 
vr l'{lirnste toekomt dat zij de belangendemocratie draai
end houdt. 1 het toevallig dat dc helft van de parlementa
ri i: rs ('eli ambtclijke achtcrgrond heeft? Politieke partij
('n zijn zodanig geïncorporcerd in dit stelsel, dat hun po
lt·ntieel voor vernieuwing ten principale uitgeschakeld 
lijkt. Pr r aldo i prake van zeer afstandelijke betrek-

Naa i' aanleiding van ontwikkelin
gen als hierboven geschetst , komt de vraag op hoe de vi
taliteit en legitimatie van het politieke bedrijf kunnen 
wOI'den her steld. Meer in het bijzonder intrigeert hiel' de 
vraag of politieke par tij en in een geloofwaardige rol de 
21e ceuw zullen halen . Bij de discussie over deze vraag 
kan het nuttig zijn ook vèrstrekkende opties te ondel'zoe
ken , bijvool'beeld de these dat politieke partijen in hun 
huidige vorm achtel'haalde instituties zijn die (door de ge
schiedenis ?) zullen worden vervangen door iets anders. 
Een premisse voor een vitale toekomst van het politieke 
bedrijf zou kunnen liggen in een afscheid van enkele vel'
keerde pretenties : 1) De pretentie van rationaliteit in het 
beleidsproces en de maatschappelijke beslnitvorming. Dit 
wOI'dt bepaald niet alleen aangevochten vannit New Age
en postmoderne bewegingen , die oveágens niet politiek ge
articuleerd zijn. 2) De pretentie dat politieke partijen 
r echtstreeks dragers zijn of moeten zijn van de maat
schappelijke vOOl'keuren van de bUl'ger s, 3) De pretentie 
dat de politiek in beginsel alle aan haar geadresseerde vra
gen moet beantwoorden , ongeacht de kans op misJukkin
gen die in het verschiet ligt. 4) De pretentie dat vanuit één 
beslnitvormingscentrum zinvol aan maatschappelijke 
doelstellingen kan worden gewerkt. Hiermee is nog aller
minst een wenkend per spectief geschetst. Een terugblik op 
de afgelopen decennia leert dat politieke partijen zelden 
vernieuwers waren. De vernieuwing kwam van maat
schappelijke bewegingen , soms gedreven door 'one issue' 
(emancipatie, milieu , ontwapening). Het absorberen daar
van door de politiek vond plaats in een veellatel' stadium. 
Het voorgaande leidt tot de dieperliggende vraag welke rol 
zinvol door politieke partijen kan worden venuld in een 
geïndividualiseerde cultuur . Het i niet de bedoeling daar 
uitgebreid over te speculeren. Feit blijft dat politiek iet te 
ma- ken heeft met verbindingen tussen deelbelangen , met 
zorg voor democratisch verantwoorde besluitvorming, met 
macht tot beslissing en tot beslechting, met communicatie 
naar de maatschappelijke omgeving. Dit laatste kan alleen 
maal' betekenen dat politieke partijen een nieuwe rol niet 
op eigen titel zullen kunnen verwerven , doch slechts in een 
indringende confrontatie met alle dimensies van de ge
ft'agmenteerde cultuur waarvan zij deel uitmaken, 
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