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POLITIEKE PARTIJEN OP DRIFT 

Waarom zijn politieke par
tijen nog nodig? Die vraag 
zou twintig jaar geleden 
onzinnig hebben geklon-

Over de plaats 
van vernieuwde 

partijpolitiek dominante rol in het maat
schappelijk bestel. Door de 
verzuiling waren bevol-
kingsgroepen makkelijk in 

ken. Partijen waren toen 
stevig ingebed in de maat
schappij, iedere politieke 

LEONARD ORNSTEIN 
partij -politieke hokjes te 
plaatsen. Het primaat van 
de politiek regeerde nog. 

partij had wei een red en van bestaan. Sinds de val van 
de Muur zijn aile vanzelfsprekendheden in de poli
tiek verdwenen. Behalve de zekerheid dat democra
tie de enige manier is waarop volkeren een recht
vaardig bestaan kunnen leiden. Maar als een beeld de 
afgelopen tien jaar naar voren komt dan is het dat 
partijpolitiek aileen kan gedijen als de burger bereid 
is zich er voor in te zetten. Thijs Woltgens ver
woordde het dilemma mooi in zijn boekje Lif van de 
Politiek: 'Democratie is de mogelijkheid tot politieke 
participatie, maar niet de dwang tot deelneming.' 

Partijen moeten hun bestaansrecht bewijzen. De 
noodzaak om te participeren binnen partijen moet 
voor de burger helder zijn. Maar de praktijk is dat de 
partijen voor de kiezer steeds meer elkaars even
beeld zijn geworden. J. W Oerlemans verzuchtte 
begin jaren negentig in een vermaard artikel dat het 
Nederlandse politieke bestel in feite gedegradeerd 
was tot een partij . 

Eind 2ooo Iaten politieke partijen een vrij troos
teloos beeld zien . Ze zijn verworden tot verenigin
gen die weinig tot geen elan uitstralen. Ze organise
ren plichtmatige bijeenkomsten en worden bestuurd 
door - in vee! opzichten - grijze dames en heren. Po
litieke partijen hebben nauwelijks of geen aantrek
kingskracht op de kiezer. Het lokale PvdA blad van 
een Amsterdamse afdeling introduceerde onlangs 
een aardige leuze naar aanleiding van de zoektocht 
naar een nieuwe voorzitter: 'G EVRAAG o: een partij 
voor een voorzitter.' 

De professionals zijn nog wei op te sporen. Lasti
ger is het om een achterban van gelnspireerde led en 
te vinden en te mobiliseren. Dat komt doordat de 
plaats van de politiek de afgelopen twintig jaar ook 
in maatschappelijk opzicht een totaal andere gewor
den is. Tot I 9 8 o vervulde het politieke proces een 

De gevolgen van de Tweede Wereldoorlog heb
ben lang doorgewerkt. Na de oorlog was de op
dracht immers: nooit meer oorlog en depressie. 
Verzorgingsstaten werden opgebouwd. Bovendien 
groeide er een generatie op die - door het oorlogs
geweld en de angst voor nieuwe oorlogen - politiek 
letterlijk met de paplepel ingegoten gekregen had. 
Pas sinds het eind van de jaren zeventig is daar gelei
delijk verandering in gekomen. Politiek is nog maar 
een van de vele plaatsen waar zich gebeurtenissen 
met een breder maatschappelijk belang voordoen. 
Ook in de politiek zelf kwamen partijen en politici 
naar voren die de plaats van de politiek wilden te
rugdringen. Al eind jaren zeventig had Nederland 
het kabinet-Van Agt waarvan een depolitiserende 
werking uitging. Ook elders kwamen regeringen 
aan het bewind met aanmerkelijk bescheidener poli
tieke ambities dan hun voorgangers. De maakbaar
heid van de samenleving - waar men ten tijde van het 
kabinet Den Uyl (I973-I977) in geloofde- werd 
niet Ianger voorop gesteld. In Amerika begon het 
tijdperk van Ronald Reagan, in Groot-Brittannie 
kwam Margaret Thatcher aan de macht. In beide 
Ianden initieerde de regerende partij een pro
gramma dat overheidsbemoeienis vergaand wilde 
terugdringen. Privatisering en deregulering waren 
de toverwoorden. 

De jaren tachtig zouden de jaren van depolitise
ring en no-nonsense worden. Overal werd de rol 
van de vakbeweging ingedamd. De protestbeweging 
beleefde met het anti-atoomverzet haar laatste 
stuiptrekkingen . Ook de rol van politieke partijen 
begon langzaam te verschuiven. 

Aanvankelijk waren politieke partijen de broed
plaatsen voor inhoudelijk debat. De politieke partij 
was in al haar vezels een veranderingsgezind, niet op 
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status-quo gericht instituut, of een partij nu rechts 
oflinks was. De vanafbegin jaren negentig definitief 
ingezette depolitisering heeft nu een ongeevenaard 
hoogtepunt bereikt. Enerzijds is dat aangenaam 
omdat de scherpslijperij uit de politiek verdween. 
Jammer is dat engagement en betrokkenheid ook 
binnen partijen zelf steeds minder op prijs werden 
gesteld. Disciplinering (aldan niet opgelegd) van de 
!eden, risicomijdend gedrag van partijen en politici 
werden gemeengoed. 

Tussen vervreemding en schandaal 
De politieke partij zweeft tussen vervreemding en 
schandaal. Vervreemding in de zin dat steeds minder 
mensen lid worden van een partij, kiezers de stem
bus mijden en partijen verworden tot professionele 
organisaties zonder aansluiting bij de wensen van het 
publiek. De kiezer identificeert de politieke partij 
met een instrument zonder werkelijke mogelijkhe
den tot verandering en vernieuwing. En hoewel Ne
derland er (relatief) nog weinig last van heeft gehad, 
wordt een groeiend aantal partijen in westerse de
mocratieen geplaagd door schandalen. Duitsland 
kent zijn affaire-Kohl waarbij illegaal fondsen wer
den verworven, Frankrijk heeft zijn vele affaires, 
van Mitterrand tot minister van fmancien Strauss
Kahn (die geldbedragen toucheerde), de v she eft de 
sex-perikelen rond president Clinton gehad, over 
Belgie en ltalii! is voldoende bekend. Zelfs Zweden 
bleef niet gevrijwaard van schandaaltjes. Wij kennen 
onrechtmatigheden voornamelijk in de bureaucratie 
(IRT). Toch kruipt ook in het calvinistische Neder
land het bleed waar het niet gaan kan. De affaire
Peper is daar het beste voorbeeld van. Het grote pu
bliek associeert politiek steeds meer met rellen, 
schandalen en corruptie. Dat dit niet terecht is, doet 
nog niet eens zo ter zake. Het gaat om de percepties 
die bij de publieke opinie blijven hangen. Politieke 
partijen lijden in deze tijd aan een noggroter manco: 
ze beloven te vee! en maken te weinig waar. Bij de 
kiezer bestaat daardoor het beeld van de 'onbe
trouwbare' partij. Kiezers hebben het gevoel dat ze 
niet serieus worden genomen. Dat is geen exclusief 
Nederlands probleem maar evenzeer een tekortko
ming van partijen in andere Ianden. Het is niet aileen 
een sociaal-democratisch probleem, andere poli
tieke stromingen hebben er ook mee te maken. 

Omdat 'vervreemding van de politiek' en 
'schandaal binnen diezelfde politiek' door de burger 
als ~ee kanten van dezelfde medaille worden erva
ren, is het noodzakelijk dat beide fenomenen gelijk-

tijdig worden aangepakt. Om het schandaal in de po
litiek tegen te gaan, zouden morele waarden binnen 
het politieke bedrijf scherper geformuleerd kunnen 
worden. De politiek moet haar aanzien terugverove
ren. In aile beroepsgroepen duiken ethische codes 
op. Wat is er op tegen als partijen een aantal ethische 
toetsingspunten aan hun verkiezings- of beginsel
programma koppelen? Hoe kan de vervreemding 
van de politiek een halt worden toegeroepen? Poli
tieke partijen zijn meer dan kiesverenigingen. Ze 
moeten er naar blijven streven wortel in de maat
schappij te schieten. 

De meest voor de hand liggende remedie tegen 
vervreemding is het verbeteren van de verhouding 
kiezer-gekozene. In Nederland loopt het establish
ment in de politieke partijen niet erg warm voor 
het verbeteren van die band. Daar gebruikt men 
een aantal valide argumenten voor. Slechts mondjes
maat worden veranderingen zeals invoering van 
het referendum doorgevoerd. Politiek op veilige af
stand van de burger (zeals die thans gangbaar is in 
het Nederl~ndse bestel) heeft het voordeel dat de 
stem van het volk, het gesundes VolksemP.finden, op 
risicoloze afstand blijft. Het gevaar bestaat dat bui
ten de bestaande partijen ruige populistische groe
peringen opdoemen. De Nederlandse politiek lijkt 
er bij de komende kamerverkiezingen rijper voor 
dan ooit. 

De band met de kiezer moet worden verbeterd. 
'De trouwe kiezer is een consument geworden. Wat 
Ievert een lidmaatschap op? ( .. ) De eisen aan poli
tieke partijen worden steeds volwassener. Dat eist 
aanpassingen', schreef Michie! Zonneveld in Het 

platte land. Tot nu toe gaat het debat voornamelijk 
over ( staatsrechtelijke) vernieuwing van het politiek 
bestel als geheel. Mijns inziens moeten bestaande 
politie~e partijen de komende jaren vee! meer ener
gie steken in verbetering van de band met het pu
bliek. Op een drieta~ manieren zou zo'n versterking 
plaats kunnen vinden. 

1. Meer passie in de politiek. Allereerst moeten 
passie en betrokkenheid weer een plek krijgen en se
rieus worden genomen. PvdA en vvo - maar ze 
staan daarin zeker niet aileen - bevinden zich in een 
ultra-pragmatische periode. Het theater van de poli
tiek is wei erg saai geworden. Politieke machtspar
tijen zijn al lang niet meer de fora waar gepassio
neerde - of geengageerde burgers zich bij thuis vee
len. Neem het thema 'het multiculturele drama'. 
Het issue werd in een krant aangekaart, vervolgens 
werd het maatschappelijk debat aanvankelijk overal 
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gevoerd behalve daar waar het thuishoorde: in de 
politieke partijen. Pas na weken werden diverse par
tijen wakker geschud. Conclusie: burgers worden 
geen lid meer van een partij omdat ze het vertrou
wen hebben verloren dat partijen het maatschappe
lijk de bat beslissend kunnen belnvloeden. 

2. Meer persoonsaebonden politiek. Partijen zouden 
een meer persoonsgebonden politiek binnen hun 
partijcultuur kunnen accepteren. Zo'n directere 
band tussen kiezer en gekozene houdt een groot ge
vaar in: het roept clientele-politiek op. Politici gaan 
zich te zeer met hun achterban identificeren. Vanuit 
die wisselwerking gaat de burger de politicus om te
genprestaties vragen. Nu worden politieke partijen 
bestuurd door kleine elites. Nieuwe leden worden 
gerekruteerd uit bestaande netwerken. Die net
werkcultuur wordt binnen de Nederlandse politiek 
krampachtig in stand gehouden. Wie geen vriendjes 
in de partijtop van een van de bestaande partijen 
heeft kan een (top) positie wei vergeten. AI die net
werken en netwerkjes zijn in hoge mate ondemocra
tisch . Wie past wei en wie past niet in een netwerk? 
Niemand kan verantwoorden waarom deze of gene 
wei of geen positie krijgt. De geslotenheid van de 
Nederlandse politiek is dramatisch. Neem onze mi
nisters. Aile bewindslieden (zelfs de staatssecreta
rissen) uit het huidige kabinet komen rechtstreeks 
uit de politiek-bestuurlijke elite van Nederland. Ze 
had den ofwel in de Tweede Kamer gezeten of waren 
ooit topambtenaar geweest. Opmerkelijk genoeg 
was hetkabinet-Lubbers I een van de laatste kabinet
ten met (toentertijd) relatieve buitenstaanders als 
Onno Ruding en Pieter Winsemius. Hans Wijers 
was de uitzondering die de regel bevestigde. Op
merkelijk is dat buitenstaanders hun verblijf in de 
politiek als een intermezzo opvatten. 

Politieke partijen zouden aan de maatschappe
lijke behoefte van een wat meer persoonsgebonden 
cultuur kunnen toegeven. Politieke partijen zijn 
daarvoor een prima instrument. Ze bieden een afge
bakend kader, ze vervullen een gewetensfunctie en 
hebben allerlei ingebouwde mechanismen om poli
tici te controleren. Nu moet iemand die persoonlijk 
carriere wil maken heel omzichtig en sober te werk 
gaan binnen de eigen partij. Hypocrisie tiert daarbij 
welig. Een politicus die zijn ambities verraadt zet zijn 
carriere op het spel. Daarom: geef kandidaten na
drukkelijker de mogelijkheid zich binnen een partij 
te manifesteren. Daar is niets mee mis. Frits Bolke
stein is een van de weinige Nederlandse politici die 
in 1977 voor zichzelf openlijk campagne voerde. Hij 

werd mede daardoor aanvankelijk weinig serieus ge
nomen en op een !age plaats op de kandidatenlijst 
voor de Tweede Kamerverkiezingen gezet. 

Politi eke ondernemers moeten een kans krijgen. 
Nederlandse partijen zouden ook eens experimen
ten met primaries kunnen aangaan. Waarom geen 
voorverkiezing van individuele I eden die op een Ka
merzetel willen plaatsnemen? De PvdA is nog het 
minst gecharmeerd van een persoonsgebonden cul
tuur. In mijn ogen ten onrechte. o66 is eigenlijk de 
enige partij waar openlijk solliciteren bon ton is. Bij 
de rekrutering van nieuw politiek talent had de 
PvdA begin jaren negentig onder Ieiding van Felix 
Rottenberg een voorsprong. Hij (in aansluiting op 
de commissie Van Kemenade) doorbrak de lijn 
waarbij partijtijgers de dienst uitmaken en het lukte 
hem relatieve buitenstaanders op de PvdA-lijst te 
krijgen. Verrassende persoonlijkheden traden aan. 

We zijn nu bijna tien jaar verder. Er is sprake van 
stilstand. Gechargeerd: aileen wie zich politiek cor
rect voegt naar de wensen van de partijtop is zeker 
van een kamerzetel. Kieslijsten moeten lieden met 
een verfrissende politieke kijk bevatten. Ook bij an
dere partijen zijn mislukkingen met 'mensen van 
buiten' al weer een excuus om niet werkelijk te ver
anderen (denk aan het CDA met De Milliano). 

3. Over de schuttinB heen kijken . Politi eke partijen 
moeten meer over elkaars schutting heen gaan kij
ken. De politiek-inhoudelijke verschillen tussen 
PvdA, o 66 en GroenLinks zijn alleszins overbrug
baar. Maar de gedachtenvorming over een progres
sieve volkspartij is doodgebloed. Het lijkt bijna een 
tahoe. Ten onrechte! 

Partijen kijken ook vee! te weinig over de lands
grenzen heen. Terwijl de Ianden van Europa op aile 
terreinen naar elkaar toegroeien, blijven politieke 
partijen nationale bastions. Dat is op zijn zachtst ge
zegd vreemd. Maar zolang nationale politici geen 
drang - maar ook geen dwang - voelen om de de
mocratische politiek binnen de Europese Unie op de 
kaart te zetten, gebeurt er niets. Waarom zijn poli
tieke partijen nog nodig? Niet om de politieke bu
reaucratie in Ieven te houden. Om de politiek han
teerbaar en controleerbaarder te maken en dichter 
bij het publiek te brengen. Een keer per vier jaar 
stemmen is te weinig. 
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