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POLITIEKE PARTIJEN OP DRIFT 

Het tijdperk van de massa
partij is definitief voorbij. 
Dit behoeft echter niet te 
betekenen dat ook demo-

De toekomst van 
democratische 
ledenpartijen ten massapartijen hebben 

weliswaar ook in het verle
den geen grote aantallen 
leden gehad, maar hun stre

cratische ledenpartijen 
geen toekomst meer heb
ben. Ten onrechte worden 

RUUD KOOLE 
ven was daar wel op ge
richt. Niet aileen vanwege 

massapartijen gelijkgesteld met ledenpartijen. Een 
pleidooi voor democratische ledenpartijen wordt 
dan al gauw uitgelegd als een nostalgisch verlangen 
naar een vermeend schitterend verleden dat niet 
meer bestaat. Maar waar massapartijen ook altijd le
denpartijen waren, geldt het omgekeerde niet.In on
derstaand artikel wordt betoogd dat juist democrati
sche ledenpartijen een belangrijke rol kunnen spelen 
in toekomstige politieke stelsels, ook al is de omvang 
van hun led ental niet 'massaal' te noemen. Zij kunnen 
heel goed tegelijk als inhoudelijk baken voor het elec
toraat dienen en tevens vertolker zijn van wat in er de 
maatschappij leeft. Absorptie van politieke partijen 
door de staat is daardoor geen onontkoombare ont
wikkeling, maar vereist wel dat de !eiders van poli
tieke partijen lange termijn belangen van zichzelf en 
van hun partij een prominenter plaats geven naast de 
korte terrnijn belangen die zij nastreven. 

Deze vaststelling is ook voor de discussie in de 
Partij van de Arbeid van belang. Te gemakzuchtig 
wordt soms gesteld dat deze partij moet kiezen tus
sen het type van een brede volkspartij 'zoals vroe
ger', en een 'moderne' partij waarin aan leden geen 
belang meer wordt toegekend. Deze valse tegenstel
ling vertroebelt het debat, al kan ook de PvdA niet 
heen om de drastische achteruitgang van het aantal 
leden dat de afgelopen decennia heeft plaatsgevon
den . Nadat de toekomstpotentie van democratische 
ledenpartijen in het algemeen is geanalyseerd, wordt 
daarom aan het eind van dit artikel de huidige positie 
van de PvdA vanuit dit perspectiefbeoordeeld. 

De wenselijkheid van een democratische ledenpartij 
Massapartijen vormden een specifieke variant van 
ledenpartijen. De massapartij ontleende haar be
staansrecht aan grote aantallen leden. Veel zogehe-

hun belang als recrute
ringsreservoir of financieringsbron, maar ook 
omdat deze grote aantallen nodig werden geacht om 
mensen aan zich te binden en hen te vormen. Men 
sprak ook wel van 'massa-integratiepartijen'.' 

Het karakteristieke van de ledenpartij ligt niet 
zozeer in het aantalleden of in het streven naar in
kapseling van de massa, maar in de formele moge
lijkheid voor buitenstaanders om zich als lid aan te 
melden en te participeren in de interne activiteiten 
van de partij. 2 Daarmee onderscheidt een ledenpar
tij zich ook van de negentiende eeuwse notabelen- of 
kaderpartijen, die immers meer het karakter bad
den van besloten clubs dan van open ledenpartijen. 
Ledenpartijen zijn ook niet noodzakelijkerwijs voor 
het merendeel van hun inkomsten afhankelijk van 
leden. Zo zijn de Labour Party en de Conservatives in 
het Verenigd Koninkrijk altijd voor het overgrote 
deel van hun inkomsten afhankelijk geweest van gel
den van vakbonden respectievelijk bedrijven, en zo 
ontving de Zweedse Socialistische partij in 199 2 

slechts ongeveer zes procent van haar inkomsten uit 
contributies van leden. Toch worden deze partijen 
ledenpartijen genoemd. 

Niet elke ledenpartij is een democratische leden
partij. Al sinds Michels aan het begin van de twintig
ste eeuw zijn 'ijzeren wet van de oligarchie' for
muleerde, weten wij dat (partij)organisaties een 
natuurlijke neiging hebben tot interne oligarchie
vorming. 3 En zonder de zwartgallige conclusie van 
Michels volledig te delen, lijkt het toch niet te ge
waagd om een zekere mate van centralisme binnen 
partij-organisaties als gegeven te aanvaarden. 

Een belangrijke opvatting in de wetenschappe
lijke literatuur is dat een democratische partijorga
nisatie zo niet onmogelijk, dan toch onwenselijk is. 4 

Democratie bestaat in die opvatting vooral tussen de 
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partijen en niet in de partijen.S In de partijen is 
oligarchisch bestuur noodzakelijk om zich succes
vol als eenheid te kunnen presenteren tegenover 
andere partijen en tegenover de burgers. 6 En dat 
is weer nodig voor het goed functioneren van de 
democratie en van het politieke stelsel als geheel. 
Bovendien zou interne partijdemocratie teveel 
nadruk leggen op de policy seekina-orientatie van 
partijen (het omzetten in regeringsbeleid van in
houdelijl,<e wensen van de partij) ten koste van de -
voor de democratie evenzeer noodzakelijke - strate
gieen van q]lce seekinB (regeringsdeelname) en vote

seekinB (stemmenmaximalisatie)J McKenzie stelt 
zelfs zonder meer dat intern democratische partijen 
'incompatible with the workings of democratic 
government' zijn, omdat zeggenschap over de wet
gevende en uitvoerende macht door een buitenpar
lementaire organisatie als een politieke partij een 
kenmerk is van totalitaire staten. 8 In deze kritiek is 
de echo te horen van het werk van Ostrogorski aan 
het begin van de twintigste eeuw, die toen pleitte 
voor de afschaffing van permanente partijen en in 
plaats daarvan graag ad hoc-partijen zag opereren.9 
McKenzie ziet als enige oplossing een intern oligar
gisch bestuur van partijen, waardoor de politici de 
partijorganisatie in de greep houden en niet an
dersom . 

Deze reeds lang bestaande scepsis tegenover in
terne partijdemocratie is echter gebaseerd op een 
tamelijk eenzijdige visie daarop, namelijk een waar
bij partijleiders slechts marionetten in de handen 
van de actieve !eden zouden zijn en zich als aaents 

strikt houden aan de opdrachten van de principal, het 
partijkader. In een dergelijke opvatting wordt het 
voor onmogelijk gehouden dat de politieke Ieiding 
van een partij de !eden en hun afgevaardigden zou 
weten te overtuigen van de juistheid van haar opi
nies. Bovendien gaat die opvatting er vanuit dat de-

mocratische partijorganisaties zich dagelijks bezig
houden met het bestuur van hetland. 

Een dergelijke overtrokken democratie-opvat
ting wordt hier niet gehanteerd. Wanneer in het ver
volg gesproken wordt van een democratische leden
partij, wordt niet betoogd dat partijleden in aile as
pecten van de interne besluitvorming van partijen 
het laatste woord hebben, maar wei dat zij ten min
ste - direct of indirect - de partij-elite ter verant
woording kunnen roepen en uiteindelijk naar huis 
kunnen sturen en vervangen door een andere elite. 
De mate van interne partijdemocratie kan varieren, 
maar bij deze minimum-eis ligt de grens tussen de
mocratische en niet-democratische ledenpartijen. 

De vraag die zich nu voordoet is of dergelijke de
mocratische ledenpartijen nog een toekomst heb
ben. Deze vraag wordt hier niet beantwoord vanuit 
de normatieve gedachte dat partijen die zeggen de 
democratie hoog in het vaandel te voeren dat ook 
zouden moeten Iaten zien in hun eigen organisatie. 
Een dergelijk antwoord zou al snel tot de reactie kun
nen lei den dat de praktijk - 'helaas' wellicht - geen 
ruimte biedt voor echt democratische ledenpartijen. 
Deze empirische bewering (' er is geen ruimte voor 
democratische ledenpartijen') zal daarom eveneens 
worden weerlegd met empirische argumenten. 
Daarbij is eerst gekozen voor het perspectief van de 
politieke !eiders, omdat de gedachte nogals eens te 
horen is dat politieke !eiders geen enkel nut (meer) 
hebben van een democratische ledenorganisatie en 
daarom kiezen voor een partijtype waarin led en geen 
rol van betekenis meer spelen. Vervolgens zal wor
den ingegaan op nut en noodzaak van democratische 
ledenpartijen voor het politieke stelsel als geheel. 

Wat is het nut van /eden voor de partijleidina? 

Politi eke partijen kunnen in theorie bestaan met een 
'ledenbestand' dat weinig groter is dan het aantal 

1. Maurice Duverger, Les Partis Poli
tiques, Paris, 1951; Sigmund Neumann 
(red.), Modern Political Parties, Chicago, 
Chicago University Press, 1956. 
2. Lidmaatschap door individuele of 
groepsgewijze coiiptatie leidt niet tot 
een ledenpartij . Wei kunnen partijen 
beperkingen stellen : bijvoorbeeld een 
minimum-leeftijd , nationaliteit of inge
zetenschap, betaling van contributie, 
etc. 

(auteurs die interne partijdemocratie 
verdedigen) zijn: Alan Ware, The Loaic 
'!.[Party Democracy, London, Macmillan, 
1979; en: Jan Teorell, 'A Delibarative 
Defence of Intra-Party Democracy' , in: 

466. Zie ook: Duverger, op. cit, p. 134. 
7 Kaare Strem , "A Behavioral Theory 
of Competitive Political Parties', in : 
American j ournal '!.[Political Science, 34 
(199o), P· S77· 

3. Robert Michels, Democratie en oraani
satie. Rotterdam, 1969 ( oorspronkelijk 
1911). 
4· Twee recente uitzonderingen 

Party Politics, vol. S, no. 3, 1999, pp. 
363-382 (een aantal 
literatuurverwijzingen in deze alinea 
zijn aan Teorell ontleend). 
s. E.E. Schnattschneider, Party 
Government, New York, Rinehart and 
Company, 1942, p. 6o. 
6. William E. Wright, A Comparative 
Study '!.[Party Oraaniza!ion, Columbus, 
Charles Merrill Publishing, 197 1 , p. 

8. Robert McKenzie, ' Power in the 
Labour Party: The Issue of Intra-Party 
Democracy', in: Dennis Kavanagh 
(red .), The Politics'!.[ the Labour Party, 
London; Allen and Unwin , 1982, p. 
194-198 ; zoals geciteerd bij Teorell, op. 
cit., p. 36s. 
9. Mosei Ostrogorski, La democra!ie et 
l'oraanisation des partis politiques, Paris, 
1903. 
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topfuncties dat de partij bezet in het politieke sys
teem. Partijen zijn dan niet veel meer dan een 'team 
van)eiders'. I 0 Het is zelfs denkbaar dat slechts een 
persoon, die over voldoende geldmiddelen be
schikt, professionals inhuurt die een uitgekiende 
verkiezingscampagne opzetten, die resulteert in de 
verkiezing van die ene persoon of een door hem aan
gewezen persoon of groep personen. Oat is echter 
niet eenvoudig. Het komt zelden voor dat politieke 
ondernemers buiten (bestaande) partijen om hun 
politieke vernieuwingsideeen proberen te realise
ren. Muller stelt, gebruikmakend van de rationele 
keuze-theorie en in navolging van Aldrich, dat poli
tieke ondernemers met red en doorgaans de weg van 
de bestaande partijen kiezen . 1 1 Partijorganisatie is 
namelijk een effectieve manier om transactiekosten 
die verbonden zijn met het op poten zetten van een 
succesvolle politieke alliantie, te reduceren . In ter
men van de econornische theorie van de democratie: 
op een verkiezingsmarkt zullen politieke onderne
mers in de jacht op stemmen allerlei 'transactiekos
ten' moeten maken ('search and information costs, 
bargaining and decision costs, policing and enforce
ment costs' 12

). Een partijorganisatie reduceert die 
kosten doordat zij de werking van de (kiezers)markt 
deels vervangt door interne hi:erarchie. De 'eige
naar ' van de partij, de partijleiding, heeft daardoor 
meer middelen ter beschikking voor de electorale 
strijd met andere (bestaande) partijen. Een politieke 
ondernemer die zijn succes beproeft buiten (be
staande) partijorganisaties om, moet wei over heel 
vee! extra energie en hulpbronnen beschikken, wil 
hij de organisatorische kracht van bestaande partijen 
evenaren. Het is niet onmogelijk, maar wei extra 
moeilijk. 

Politieke partijen lossen - aldus Miiller - voor 
politieke !eiders bovendien ( deels) het probleem van 
collectieve actie op, dat door Olson in 196 5 indrin
gend is beschreven: een rationele burger zal niet in 
een collectieve actie participeren, ook a! is het resul
taat van die collectieve actie ook voor hem voorde
lig, omdat zonder zijn participatie die collectieve 
actie toch wel tot stand komt. Hij gedraagt zich aldus 
als een free rider, met dien verstande dat als iedereen 
datzelfde zou doen, de gewenste collectieve actie 
niet tot stand zou komen. Om dit dilemma op te los-

sen moet de rationele burger geprikkeld worden 

toch deel te nemen aan de collectieve actie. Een po
litieke ondernemer die een partijorganisatie wil ge
bruiken om genoemde transactiekosten te verrnin
deren - en dat gebeurt beter naarmate de I eden van 
die organisatie bereid zijn zijn Ieiding te volgen - , zal 
daarom wei iets aan de !eden van die organisatie in 
ruil moeten geven. Dergelijke 'selectieve prikkels' 
kunnen varieren van het geven van mooie functies 
aan leden, het aanbieden van goedkope goederen of 
diensten, tot het overnemen van specifiel<e opvat
tingen van de (actieve) leden. Op korte termijn kan 
de partijleiding die behoefte aan selectieve prikkels 
wellicht negeren, op de lange duur ondermijnt dat 
de loyaliteit van de organisatie aan de partijleiding. 
Oat kan leiden tot verdeeldheid in de partij doordat 
ontevreden leden hun stem verheffen ('voice' in de 
term en van Hirschman 1 3) en daarmee rnisschien de 
effectiviteit van de partij op de kiezersmarkt op 
korte termijn verminderen. lndien de partijleiding 
echter de voice van partijleden met respect bejegend, 
kan voorkomen worden dat ontevredenheid onder 
de partijleden leidt tot issue extremism : radicale stand
punten van het partijkader die niet zouden corres
ponderen met de (veronderstelde) voorkeuren van 
kiezers en daardoor electoraal schadelijk zijn voor 
de partij . 14 Het negeren van de behoefte aan selec
tieve prikkels kan ook leiden tot vertrek ('exit') van 
!eden, wanneer de partijleiding ineens standpunten 
inneemt die haaks staan op de belangen of opvattin
gen van de !eden of wanneer de partijleiding de 
!eden van de organisatie structured het gevoel geeft 
dat het lidmaatschap van de organisatie hen geen be
paalde voordelen oplevert. Dan loopt de organisatie 
leeg en ziet de partijleiding zich gesteld voor 
enorme transactiekosten, die tot dusver door de 
partijorganisatie waren opgevangen. 

N u brengt het instandhouden van een partijorga
nisatie ook kosten met zich mee. Die kosten moeten 
vanzelfsprekend minder zijn dan genoemde transac
tiekosten op de electorale markt. Nogal eens ver
zuchten partijleiders dat de interne activiteiten in de 
partijorganisatie zoveel tijd kosten en relatief weinig 
opleveren. Maar daarbij gaan zij uit van de situatie 
dat de partij bestaat, dat de partijnaam als 'merk' be
kend is bij het grote publiek, en dat een heleboel 

10. Anthony Downs, An Economic Theory 
'!.fDemocracy, New York, Harper & 
Row, 19>7, pp. 25-26. 

Making delegation and accountability 
work', in: European Journal '!.fPolitical 
Research, 37 (2ooo), pp. 309-3 33) 

1 3. Albert Hirschman, Exit, Voice and 
Loyalty: responses to Decline in Forms, 
Organizations, and States, Cambridge 
MA, Harvard University Press, 1970. 

14. Teorell, op.cit, p. 373 · 
1 1. Wolfgang C. Muller, 'Political 
Parties in parliamentary democracies: 

1 2. Dahlman, zoals geciteerd bij 
Muller, 2ooo, vorige noot. 



n 

tl 
n 

:s 
>f 

n 

Is 
lt 

s
m 

Jr 

c

ln 
~n 

n

:le 
!ft 

e

:ie 
or 
de 

~a

en 
lC-

!r

de 
tig 
tie 
>e
)el 

s&.o 1 2oot 

!eden meestal op vrijwillige basis activiteiten ver

richten, die zonder partijorganisatie tot hoge trans
actiekosten zouden leiden. Het onderhouden van 
een gezonde partijorganisatie is daarom uiteindelijk 
in het belang van de politieke !eiders zelf. 

Omdat leiderschapsposities in partijen in de regel 
pas worden ingenomen na open of verborgen con
currentie tussen kandidaten, bestaat de mogelijk
heid om zittende !eiders die een nieuwe periode am

tie- inkomsten - on clanks het ledenverlies - nog ver

uit de grootste bron van inkomsten, maar ook in Ian
den waar dat niet het geval is, kan.op !eden met meer 
succes een beroep gedaan worden om de partijkas 
(extra) te spekken dan op niet-leden. Vooral in elec
toraal spannende perioden vormen de leden van een 
politieke partij een financiele hulpbron waarop poli
tieke !eiders in voorkomende gevallen een extra be
roep kunnen doen. 

Het belang van partijleden als recruterinssreservoir 
bieren, te dwingen verant
woording af te leggen aan 
de partijorganisatie. Daar
mee is de mogelijkheid van 
een democratische leden
partij gegeven. Partijlei
ders hebben - zoals gezegd 

een partijorganisatie 
nodig om eigen ambities te 
verwezenlijken, maar zij 
zullen daarbij de wensen 

Het is de kortzichtigheid van de 

leiding van een politieke partij die 

een bedreiging vormt voor het 

democratisch karakter van een partij, 

en niet de veronderstelde 

gedateerdheid van deze 

voor politici is groot. Een 
sterk dalend ledental stelt 
partijen dan ook voor pro
blemen. Met name op lo
kaal niveau zal het moeilij
ker worden om voldoende 
kandidaten van goede kwa
liteit te vinden. Dat is in 
sterkere mate het geval 
wanneer bij de selectie van 
kandidaten ook de verte-

organisatievorm. 

van de !eden van de organisatie op den duur niet 
kunnen negeren en zij kunnen daarom door die or
ganisatie ter verantwoording worden geroepen. De
mocratische ledenpartijen zijn daardoor niet een 
uitdrukking van een utopisch verlangen of van ntis
plaatste nostalgie, zij vloeien voort uithet welbegre
pen eigenbelang van de politieke elite. Dat belang 
wordt nog eens onderstreept door de rol die de basis 
van de partijorganisatie kan vervullen als 'branda
larm': alarmerende berichten van partijleden over 
de effecten van beleid, uitgevoerd door partijgeno
ten op politieke topposities, zijn voor die partij-elite 
betrouwbaarder dan een ander protest, omdat zij af
komstig zijn van mensen met grosso modo dezelfde 
politieke opvattingen . 1S 

Los van deze wat abstracte benadering op basis van 
de rationele keuze-theorie (maar er niet per se mee 
strijdig), zijn er nog andere redenen voor partijlei
ders om te hechten aan een democratische ledenor
ganisatie. 16 

Hoewel het !eden tal minder groot is dan vroeger 
zijn !eden nog steeds belangrijk als (additionele)fi
nancierinssbron . In Nederland vormen de contribu-

genwoordiging van maatschappelijke verscheiden
heid wordt nagestreefd. 

Bij het vervullen van verschillende politieke 
vacatures is pure cooptatie door de partijleiding on
doenlijk en vol risico. Cooptatie is, zeker bij grote 
aantallen functies, tijdrovend en de politieke Ieiding 
heeft er belang bij dat - afgezien van een paar wild 
cards- de meeste kandidaten betrouwbaar zijn in de 
zin dat zij de eenheid van de partij niet te zeer in de 
waagschaal stellen ofhet imago van de partij schade 
toebrengen. De ledenorganisatie client daarbij tege
lijk als 'leerschool' en test site voor aspirant-politici. 
Dat behoeft niet zonder meer te betekenen dat ai
leen 'apparatsjiks' gekandideerd worden. Ook par
tijleden die overigens niet actief zijn, kunnen op ad 
hoc basis 'uitgeprobeerd worden' door hen, bij
voorbeeld, tijdelijk in een partijcommissie mee te 
Iaten draaien. 

Het dalend aantal !eden leidt niet noodzakelij
kerwijs tot een sterkere gerichtheid op de staat. 1 7 

Politieke partijen zijn van nature gericht op de staat, 
omdat zij vrijwel allemaal zijn opgericht om te pro
beren het overheidsbeleid te bemvloeden in een 
door hen gewenste richting. Maar de stelling dat een 

ts. Muller, op.cit, p. 3 29. 
t6. Voor een verdediging van interne 
partijdemocratie gebaseerd op het 
model van een deliberatieve 
democratie, zie Teorell, op.cit. 

Mair, 'Changing Models of Party 
Organization and Party Democracy: 

isoleren van de samenleving ( voor een 
kritisch commentaar hierop zie: Ruud 
Koole, 'Cadre, Catch-all or Cartel: A 
Comment on the Notion of the Cartel 
Party', in: Parry Politics, vol. 2 ( 1996), 
no. 4, pp. so7-s23. 17. Anders: Richard Katz and Peter 

The Emergence of the Cartel Party, in: 
Parry Politics, vol. 1 (t99S), pp. S-28. 
Katz en Mair stellen dat partijen steeds 
meer 'agents of state' worden, rue zich 
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kleiner led ental betekent dat de orientatie op de (ge
organiseerde) samenleving zwakker wordt, omdat 
de weinige actieve partijleden -a! dan niet door tijd
gebrek- zich in hun vrije tijd zouden beperken tot 
slechts aan de partij gerelateerde activiteiten, gaat 
niet zonder meer op. Onderzoek onder de !eden van 
de vier grootste Nederlandse politieke partijen wijst 
uit dat (actieve) partijleden juist veel meer dan de 
gemiddelde kiezer actief zijn in allerlei andere maat
schappelijke organisaties. ' 8 De band met de civil so
cieo/ is juist erg sterk. Partijleden kunnen als vertol
kers optreden van gevoelens, inzichten en belangen 
die in de (georganiseerde) samenleving aanwezig 
zijn. Oat maakt de eerder vermelde 'brandalarm'
functie van de ledenorganisaties ook zo waardevol 
voor partijleiders. 

Partijen met led en die ook actief zijn in vele an
dere maatschappelijke verbanden beschikken daar
mee over een ideeenreservoir, dat sterk kan verschillen 
van wat politieke bestuurders aangereikt krijgen uit 
het bureaucratisch apparaat, waaraan zij Ieiding 
geven, of uit technocratische adviesorganen waarop 
vaak een beroep wordt gedaan. Soms kan dat lastig 
zijn voor bestuurders, omdat ideeen uit de partij 
niet altijd corresponderen met de dominante inzich
ten in het politiek-bureaucratisch complex. In dat 
geval staan politieke !eiders met bestuursverant
woordelijkheid onder druk de ideeen uit de partij op 
korte termijn te negeren . Het kennis nemen van de 
ideeen van de eigen achterban kan echter ook op de 
korte termijn, en zeker op de wat langere termijn, 
behulpzaam zijn bij het maken van een keuze uit de 
vele voorliggende beleidsopties . Niet aileen omdat 
de politieke Ieiding daarmee de achterban aan zich 
kan binden en kennis en ervaring krijgt aangereikt, 
maar ook omdat de ideeen van de eigen partijleden 
die actief zijn in vele maatschappelijke organisaties 
de uitdrukking zijn van ideologische voorkeuren en 
emotionele geladenheid. Voor een politiek Ieider 
die als bestuurder zowel te maken heeft met com
plexe beleidsvormingsprocessen als met electorale 
voorkeuren kunnen deze ideeen van partijleden een 
belangrijk hulpmiddel zijn om politieke keuzes te 
maken . 

Ook de toegang tot free publicio/ wordt gediend 
met een levendige partijorganisatie. Op korte ter
mijn kan een 'gelikt' congres van een politieke partij 

het als media event goed lijken te doen, op de lange 
terrnijn kunnen door partij en georganiseerde bij
eenkomsten genegeerd gaan worden door de media. 
De grote televisie-stations in de Verenigde Staten 
hebben dit jaar minder aandacht dan ooit besteed 
aan de Conventies van de Democraten en de Repu
blikeinen. De topman van CBS, Dan Rather, recht
vaardigde dat als volgt: 

'The parties have designed these conventions, 
both of them, to be marketing tools - not news 
events, but marketing tools .. . The argument that 
somehow we have a "moral responsibility" to carry 
the political parties' fogging-machine infomercial 
! don't buy it'. '9 

Een transformatie van partijbijeenkomsten in 
'infomercials' zal daarom uiteindelijk averechts 
werken: bedoeld om via free publicio/ een sterk gere
gisseerd beeld van de partij bij de kiezers over te 
brengen, brengen zij de media er toe nauwelijks nog 
aandacht aan die gebeurtenis te schenken. 

Het imago van een politieke partij bij het grote 
publiek kan door een democratische ledenorganisa
tie worden versterkt. Het beeld van een 'open, toe
gankelijke' partij, waarin de inbreng van 'gewone 
mensen' serieus wordt genomen, is een belangrijk 
retorisch argument in politieke debatten. Zeker nu 
de peri ode van vastomlijnde achterbannen voorbij is 
en de meer autonome kiezer steeds opnieuw moet 
worden overgehaald om op een bepaalde partij te 
stemmen, is hetargument van een politiek Ieider tij
dens een campagne dat hij namens een democrati
sche organisatie van 'mensen zoals u' spreekt een 
voordeel. Recentelijk is dan ook een trend waar
neembaar van het toekennen van meer bevoegdhe
den aan individuele partijleden (interne referenda 
over issues, directe verkiezingen van de politiek Iei
der en/ of voorzitter van een partij, etc.) en van het 
houden van 'open debatten', waaraan niet slechts af
gevaardigden van afdelingen mogen deelnemen, 
maar die open staan voor ieder partijlid, soms zelfs 
ook voor niet-partijleden. Een politiek Ieider die 
zegt op democratische wijze rekening te will en hou
den met de opvattingen van de kiezers, maar die de 
eigen partijorganisatie dictatoriaal bestuurt, is een 
gemakkelijke prooi voor aanvallen van tegenstan
ders. 

Het risico van deze ontwikkeling betreft de mo-

1 8. Joop van Holsteyn, Ruud Koole en 
Jos Elkink, 'Partijleden: marginaal of 
midden in de maatschappij? Leden van 

CDA, o66, PvdA en vvo en hun 
activiteiten in de samenleving' , paper 
PoiHicologen-etmaal 2ooo. 

19. Geciteerd door Mark Danner,' The 
Shame of Political TV', New York Review 
'![Books: www.nybooks.com ., 8 
September 2ooo. 
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gelijkheid dat de Ieiding van een politieke partij ver
nieuwingen in deze richting slechts doorvoert van
wege dat imago, maar zich in de praktijk weinig ge
legen laat liggen aan uitkomsten van die 'open de
batten' die de Ieiding niet uitkomen. 20 Het imago 
van een democratische partij is naar buiten toe dan 
wei gevestigd, maar de feitelijke gang van zaken in 
de partij correspondeert daar niet mee. Ook hier is 
er weer een spanning tussen korte en lange terrnijn 
belangen van de politieke Ieiding. Op korte termijn 
kan het handig lijken onwenselijke uitkomsten van 
interne processen zoveel mogelijk te negeren, op 
langere termijn mist de partijleiding daarmee wel
licht de kans een belangrijke maatschappelijke ont
wikkeling tijdig te signaleren en loopt zij het risico 
dat mensen die zich actief hebben betoond in 
(nieuwe) partijactiviteiten terleurgesteld raken in 
de resultaten ervan en de partij verlaten. 

Wat is het nut van democratische ledenpartijen voor 

het politieke stelsel als aeheel? 

Men kan zich theoretisch een democratisch politiek 
stelsel voorstellen zonder ledenpartijen. In een be
roemde definitie van Schumpeter omschreefhij de
mocratie als 'that institutional arrangement for arri
ving at political decisions in which individuals ac
quire the power by means of a competitive struggle 
for the people's vote'. 21 Zolang er maar competitie 
tussen elites is om de stemmen van de kiezers, is er 
sprake van democratie. Op Schumpeter's elitistische 
definitie van democratie is later vee! kritiek geko
men omdat zij te minimalistisch werd geacht. Maar 
indien men Schumpeter's defmitie zou hanteren, 
kan men zich voorstellen dat concurrerende elites 
zich van andere organisaties dan ledenpartijen be
dienen om campagne te voeren. Wanneer, bijvoor
beeld, voldoende geldmiddelen voorhanden zijn, 
zou men zich een campagneteam kunnen aanschaf
fen dat met de modernste technieken het electoraat 
bewerkt. Hierboven is echter reeds uiteengezet dat 
het in het belang van politieke ondernemers is om 
transactiekosten te reduceren door middel van een 
(permanente) partijorganisatie. Electoraal succes 
zonder een organisatie met vrijwilligers is niet on-

mogelijk, maar brengt enorm vee! (transactie)kos
ten met zich mee en is doorgaans slechts kortstondig 
van aard. 

Juist de betrekkelijke stabiliteit van partijorgani
saties is een voordeel voor een democratie. Wanneer 
partijorganisaties veelvuldig ten onder gaan, komt 
ook de stabiliteit van de democratie in gevaar. De
mocratie kan niet zonder een zekere voorspelbaar
heid van krachtsverhoudingen, ook al mogen deze 
natuurlijk nooit tevoren volledig vast liggen. Dat 
laatste was bijvoorbeeld het geval in communisti
sche dictaturen. Maar ook in somrnige Westerse Ian
den waren de resultaten van verkiezingen lange tijd 
in hoge mate voorspelbaar. Partijen beschikten over 
min of meer stabiele achterbannen, die scherp van 
elkaar onderscheiden waren. Door de betrekkelijk 
geringe concurrentie tussen partijen in die Ianden 
was het mogelijk dat somrnige ervan weliswaar le
denpartijen waren, maar met een !age graad van in
terne partijdemocratie. 

In de huidige post-industriele samenlevingen, 
met een hoog opgeleide bevolking en vee! zwevende 
kiezers, kunnen partijen zich vee! moeilijker het 
imago van een ondemocratische organisatie veroor
loven. De kwetsbare electorale positie van partijen 
staat niet toe dat zij bekend staan als een 'club van 
notabelen' of als een 'leninistische strijdorganisa
tie'. Democratische ledenpartijen zijn daarom eer
der een antwoord op moderne ontwikkelingen dan 
een overblijfsel uit het verleden. Daar komt nog bij 
dat partijorganisaties bij uitstek de plek kunnen zijn 
voor een 'deliberatieve arena', waar belangen en op
vattingen in een ordelijk debat tegen elkaar worden 
afgewogen, omdat partijen geen specifieke belangen 
vertegenwoordigen. 22 In een land als Nederland 
vond dat vroeger tot op zekere hoogte plaats in de 
zuilen. Na de ontzuiling is het belang van partij -or 
ganisaties ook in dit opzicht aileen maar toegeno
men. Tegelijkertijd verlangt diezelfde kwetsbare po
sitie dat partijen zich, in ieder geval tijdens campag
nes, als eenheid aan de kiezers presenteren, waar
door een zekere mate van centralisme gewenst is. 

De voorlopige conclusie is daarom dat de demo
cratie gediend is met ledenpartijen vanwege hun or-

20. Een andere overweging om meer 
elementen van directe democratie in 
partijen in te voeren is het aantrek
kelijker maken van de organisatie voor 
nieuwe !eden en het bevorderen van de 
participatie van !eden. Onderzoek naar 
de situatie in Duitsland wijst echter uit 

dat die nieuwe vormen vooralsnog niet 
hebben geleid tot een ledenaanwas en 
evenmin tot participatie van meer 

in: Party Politics, Vol. s, no. 3, July 
1999, p. 358) 
21. J.A . Schumpeter, Capitalism, 
Socialism and Democracy, London, 1987, 
p. 269 (oorspr. 1943). 

I eden; wei tot hogere participatie van 
de !eden die toch al actief waren 
(S. Scarrow, 'Parties and the Expansion 
of Direct Democary : Who Benefits? ', 

22. Teorell, op.cit., p. 374· 
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denende, stabiliserende functie voor het politieke 
stelsel. En die ledenpartijen kunnen zich in de hui
dige samenleving niet langdurig een beeld van een 
ondemocratische organisatie permitteren, ook a! zal 
er altijd een zekere mate van centralisme in partijen 
bestaan. 

De betrekkelijke stabiliteit van partijorganisaties is 
nog om een andere red en van belang voor de demo
cratie als geheel. Omdat partijen zich - in de regel 
met meer bezighouden dan slechts een belang of een 
issue, zijn zij bij uitstek organisaties die een bepaald 
thema op de politieke agenda kunnen houden, ook 
wanneer de waan van de dag zich inmiddels op een 
ander thema heeft gestort. De vaak bekritiseerde in
ertie van partijorganisaties, die onder meer bevor
derd wordt door de ideologische en/ of emotionele 
betrokkenheid van partijleden bij bepaalde kwesties, 
kan een middel zijn om reele belangen en zorgen 
toch onderwerp te Iaten blijven van politieke discus
sies. Oat is tevens een aanwijzing voor de stelling dat 
belangenorganisaties en politieke partijen niet zo
zeer elkaars concurrent zijn, maar veeleer elkaar 
aanvullen. In een peri ode dat een bepaald them a in de 
belangstelling staat, zullen belangenorganisaties die 
gericht zijn op dat thema veel aandacht krijgen . Te 
snel wordt dan ( ook door die organisaties) geconclu
deerd dat politieke partijen terrein verliezen aan die 
organisaties. Maar op het moment dat het desbe
treffende thema weer uit de politieke belangsteling 
raakt, zullen belangenorganisaties graag goede con
tacten met partijen onderhouden om 'hun' issue 
toch in de politieke belangstelling te houden. 

In sommige democratie-opvattingen wordt vee! 
belang gehecht aan het geheel van maatschappelijke 
organisaties, tegenwoordig vaak aangeduid met civil 

society. Die organisaties hebben op hun beurt weer 
een groot belang bij permanente partijorganisaties. 
Activisme van !eden van belangengroepen in poli
tieke partijen kan van belang zijn om het thema ' le
vend' te houden en democratische ledenpartijen zijn 
daarvoor het meest geschikt, ook a! moet dat thema 
daar concurreren met andere thema's. 2 3 

Tenslotte, en in het verlengde van het voor
gaande, zijn democratische ledenpartijen beter in 
staat dan andere partijorganisaties om bij te dragen 
aan de quintessence van de democratie : het bieden van 
een keuze aan de kiezers. In een democratie moeten 
kiezers iets te kiezen hebben. Politieke partijen 
moeten zich daarom idealiter aanbieden als van el
kaar onderscheiden inhoudelijke bakens, die de kie
zers de weg wijzen en ordenend zijn voor het pu
blieke debat. 24 Partijen met een wellicht klein, maar 
actief ledenbestand zullen wat rninder makkelijk 
toegeven aan de verleiding om zich tijdens de cam
pagne uitsluitend te concentreren op het thema van 
de dag zoals dat bij de modale kiezer op dat moment 
leeft of zich te beperken tot thema's die slechts door 
de politiek-bureaucratische elite zelf naar voren 
worden geschoven. Zij kunnen hierdoor meer te
genstand bieden aan het proces van ideologische 
convergentie, waarvan de uiterste consequentie is 
dat kiezers inhoudelijk niets meer te kiezen hebben. 
Zeker, de inbreng van ( actieve) !eden in de menings
vorming binnen partijen is geen garantie voor een 
intern consistent verkiezingsprogramma. Evenmin 
is een congruentie tussen de opvattingen van de 
!eden en de kiezers zonder meer gegeven. Hier is 
enige centrale sturing door middel van interne par
tijdebatten gewenst. Maar zonder de ideologische 
en emotionele inbreng van de !eden is de kans groter 
dat de partijleiding zich bij verkiezingen telkens laat 
lei den door het electorale gewin op korte termijn en 
zich minder bekommert om de inhoudelijke profile
ring van de partij op langere termijn. Oat laatste is 
echter zowel voor de partij zelf als voor de democra
tie als geheel op den duur van levensbelang. 

Zullen er in de toekomst nag partijleden zijn? 

Wanneer men overtuigd is van het nut van democra
tische ledenpartijen, moet men zich de vraag stellen 
of burgers iiberhaupt nog lid van een politieke partij 
willen worden. In heel West-Europa dalen de leden
tallen van politieke partijen. In numerieke zin be
staan massapartijen derhalve niet meer. Politieke 
partijen organiseren op basis van een vee! bescheide-

23 . In de woorden van Alan Ware.: 'A 
key problem with cause groups is that 
support for them changes dramatically 
as the salience of the issue among the 
public changes ... Moving outside the 
party framework altogether is a risky 
strategy for a cause' proponents, 
because far more now depends on the 
group staying together aand maintaining 

public interest in the cause'; A. Ware, 
Political Parties and Parry Systems, 
Oxford, Oxford University Press, 
1996, p. 84. 

preferentie-vormende rol door de 
kiezers inhoudelijke alternatieven voor 
te leggen, die door de kiezer (gedeelte
lijk) worden overgenomen. De mate 
waarin deze worden overgenomen kan 
voor de partij weer reden zijn het 
oorspronkelijk alternatief (enigszins) bij 
te stellen. Hierdoor is de partij zowel 
baken als vertolker. 

24. Hier wijk ik af van de rationele 
keuze-theorie die immers veronderstelt 
dat politieke preferenties (bij kiezers) a 

priori aanwezig zijn. In rnijn opvatting 
vervullen politieke partijen ook een 
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ner ledenbestand is echter wei degelijk mogelijk. 
Waar precies de ondergrens ligt voor het aantal par
tijleden, is niet exact vast te stellen. Maar wanneer 
een partij niet veel meer leden zou hebben dan er 
politieke functies in of namens die partij te vervullen 
zijn, dan komt die ondergrens duidelijk in zicht 
(hoewel een persoon ook verschillende functies te
gelijk kan vervullen). 

In Nederland bestaat laatstgenoemde situatie 
nog niet. Geschat wordt dat er ongeveer tien maal 
zoveel mensen lid van een partij zijn als er politieke 
functies te vergeven zijn. Vaak wordt er vanuit ge
gaan dat het recruteringsreservoir beperkt is tot de 
actieve )eden van een partij. In Nederland is - bij de 
grotere partijen - gemidde)d I ) a 2 0 procent Van de 
partijleden actief. Maar recent onderzoek toont aan 
dat ook onder degenen die momenteel niet of nau
welijks actief zijn, er zich mensen bevinden die de 
ambitie hebben om namens de partij een politieke 
functie te aanvaarden en dat ook denken te kun
nen. 2 ' Partijen doen er dus goed aan om bij de re
crutering van politici ook onder de niet-actieve 
)eden te zoeken. 

Niettemin is duidelijk dat de meeste partijleden 
niet actief zijn en dat ook niet will en worden: zij zijn 
de facto donateurs. Hun partijlidmaatschap is vooral 
een uiting van loyaliteit aan de partij vanwege de in
houdelijke doelen die de partij zegt nate streven. 26 

Het optreden van politieke partijen als inhoudelijk 
bakens is daarom niet alleen van belang om kiezers 
een keuze te bieden, maar ook vanwege de stimulans 
die er van uitgaat om lid te worden van een partij. 

Het feit dat de meeste partijleden niet actief zijn 
en ook niet willen worden behoeft het democratisch 
karakter van een partijorganisatie niet per se te scha
den. Het belangrijkste is dat de interne partijkanalen 
open staan voor ieder partijlid dat actief wil zijn en 
op die wijze het beleid van de partij op lokaal ofbo
venlokaal niveau of beide wil proberen te beinvloe
den . Daarvoor is een intern verantwoordigingsplat
form nodig, waaraan politieke functionarissen in en 
buiten de partij verantwoording verschuldigd zijn 
voor hun optreden in en namens de partij. Bij de 
meeste partijen is dat op nationaal niveau het con
gres, meestal bestaande uit afgevaardigden van de 
lokale afdelingen; in een enkel geval, zoals bij o 6 6, 

hebben aile partijleden spreek- en stemrecht op het 
congres. Vaak is het ook het nationale congres dat de 
]eden van het partijbestuur kiest en de parlements
kandidaten aanwijst, maar dat behoeft niet zo te zijn. 
Kandidaten voor parlementszetels worden vaak op 
districtsniveau aangewezen en steeds vaker introdu
ceren partijen plebiscitaire elementen zoals de 
rechtstreekse verkiezing van I eden van het partijbe
stuur. 

Van belang voor een democratische partijorgani
satie is de mogelijkheid voor partijleden om direct of 
indirect aan de interne besluitvorming mee te doen 
en om direct of indirect politieke functionarissen ter 
verantwoording te kunnen roepen. Dat de meeste 
partijleden van die mogelijkheid geen gebruik rna
ken is niet nieuw en evenmin typerend voor poli
tieke partijen. Vroeger was het in partijen niet echt 
anders (en derhalve kan ook niet geconstateerd wor
den dat partijen 'afglijden' in de richting van dona
teurspartijen) en in andere maatschappelijke organi
saties komt de participatie van led en doorgaans ook 
niet veel hoger uit dan de ongeveer ( l a 20 procent 
van de led en die actief zijn in politieke partijen. 

Bij een democratische partijorganisatie hoort te
vens de mogelijkheid tot het voeren van interne op
positie. Bij verschil van inzicht tussen de top van de 
partij en (een deel van) de actieve !eden moeten 
voor de laatsten garanties bestaan om zich te organi
seren. Dat houdt in dat het formele kader van de in
terne besluitvormingsprocessen wordt gerespec
teerd: )eden dienen tijdig en zo volledig mogelijk 
geinformeerd te worden, congressen en andere par
tijbijeenkomsten dienen volgens de afgesproken 
spelregels georganiseerd te worden, etc. Het houdt 
tevens in dat de Ieiding in de gelegenheid wordt ge
steld zich te verdedigen tegen de kritiek en de kans 
moet krijgen het congres van haar gelijk te overtui
gen . Een democratische partij is echter niet een par
tij waar altijd interne oppositie aanwezig is, maar zij 
moet wel altijd aanwezig kunnen zijn en zich kunnen 
organiseren. Voor de partijleiding van het moment 
kan dat soms lastig zijn, maar - zoals hierboven uit
eengezet - door deze open kanalen beschikt zij te
vens over een 'brandalarm' waarmee zij haar voor
deel kan doen. Voor de partij als geheel zijn de open 
partijkanalen op den duur van levensbelang, omdat 

2>. Deze informatie is ontleend aan: 

{ 
R.A. Koole, J.J.M . van Holsteyn 
en J.A. Elkink, Rekruterina en 
representatie in een representatiif stelsel: 
bevindinaen van een empirisch onderzoek 

onder /eden en kiezers van CDA, D66, PvdA 
en VVD, Leiden, looo (rapport in 
opdracht van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksaangelegenheden). 

26. J.J.M. van Holsteyn en R.A. Koole, 
'Wie zijn eigenlijk de !eden van de 
PvdA?, in: Socialisme &_Democratie, 
jaargang >7, no. 2 februari 2ooo, pp. 
93-104. 
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zij de partij dwingen geluiden uit de achterban seri
eus te nemen en open te staan voor nieuwe inzichten 
en nieuwe personen. Daarmee is de kans groter dat 
de partij ook in veranderde omstandigheden haar 
plaats in het politieke stelsel weet te behouden of 
zelfs te versterken. 

Een betrekkelijk laag ledental van politieke par
tijen moet door allerlei maatschappelijke ontwikke
lingen waarschijnlijk als gegeven worden be
schouwd. Daarmee is echter niet de zwanezang van 
de democratische partijorganisatie gezongen. On
clanks het dalende ledental zijn er vooralsnog vee! 
partijleden die om inhoudelijke redenen lid zijn ge
worden, 2 7 zonder hun persoonlijke belangen 
voorop te stellen. De Ieiding van een politieke partij 
zou erg onverstandig zijn wanneer zij deze mensen 
niet serieus zou nemen. Oat is zowel voor de in
standhouding van het publieke domein in een demo
cratic van belang, als voor hun eigen positie en die 
van hun partij. Het vereist wei dat de Ieiding van een 
politieke partij korte terrnijn belangen afweegt 
tegen belangen op de wat langere terrnijn. Het ge
vaar is zeker aanwezig dat kortzichtigheid bij poli
tieke !eiders leidt tot het verwaarlozen van de de
mocratic in de partijorganisatie, maar dat is iets an
ders dante beweren dat zij daar geen belang meer bij 
zouden hebben. 

De PvdA en de voorstellen van de commissie-Brouwer 
Voor een sociaal-democratische partij als de PvdA 
geldt bovenstaand pleidooi voor een democratische 
partijorganisatie a fortiori. Recente ontwikkelingen 
in die partij geven echter reden tot zorg, niet in de 
eerste plaats vanwege de daling van het ledental, 
maar vee leer door de ontwikkeling van de partij als 
vereniging van !eden. Tegelijk is er geen partij die 
zich zo vaak met de partijorganisatie bezig houdt als 
de PvdA. Het laatste decennium zijn er verschil
lende pogingen geweest tot 'vernieuwing' van de 
partij, maar het resultaat is zodanig dat men zich kan 
afvragen of de partij er vee! slechter aan toe zou zijn 
geweest, indien men in die peri ode geen enkele po
ging tot vernieuwing had gedaan. Het rapport Poli 
tiek is mensenwerk, dat een speciale commissie onder 
voorzitterschap van de Utrechtse burgemeester 
Brouwer onlangs publiceerde, illustreert dit nog 

eens. Terwijl de commissie-Van Kemenade in haar 
rapport over de organisatie van de PvdA uit 199 1 al 
stelde dat de PvdA leed aan 'verenigingscentrisme', 
oordeelt de commissie-Brouwer dat 'nog steeds 
geldt dat de partijorganisatie teveel met zichzelf 
bezig is'. Aile vernieuwingspogingen onder de ach
tereenvolgende partijvoorzitters Rottenberg, Adel
mund en Van Hees hebben kennelijk weinig succes 
gehad. 

Het is echter de vraag of de voorstellen van de 
commissie-Brouwer daarin verandering zullen 
brengen. Het rapport Politiek is mensenwerk ontbeert 
een degelijke analyse, bevat vele inconsistenties, 
leidt bij uitvoering tot een nog centralistischer par
tijorganisatie en gaat in zijn organisatorische en fi
nanciele consequenties het vermogen van de PvdA 
waarschijnlijk te hoven. Oat is zeer te betreuren, 
omdat het rapport tegelijk ook zinsneden bevat die 
wei degelijk passen in een pleidooi voor een demo
cratische ledenpartij: 'De commissie wenst niet mee 
te gaan in de opvatting dat de vergroting van de aan
dacht op de kiezers zou betekenen dat de led en niet 
meer serieus genomen worden'. De commissie acht 
een 'levendige ledenvereniging' van wezenlijk be
lang en wil 'meer betekenis geven aan het lidmaat
schap', zonder evenwel nog naar een massapartij te 
streven. De partij zou 'zuiniger moeten zijn op haar 
achterban' en vee! nadruk wordt gelegd op het af
leggen van verantwoording door volksvertegen
woordigers van de partij . 

In de uitwerking gaat het echter mis. Enerzijds 
wil de comrnissie het lidmaatschap aantrekkelijker 
maken, terwijl anderzijds het onderscheid tussen 
!eden en niet-leden, ook waar het gaat om de interne 
besluitvorming, in het rapport is verdwenen. 2 8 Wat 
is nog de prikkel om lid te worden en een tamelijk 
hoge contributie aan de partij te beta! en, wanneer je 
als niet-lid evenzeer invloed kunt uitoefenen op de 
koers van de partij? De commissie stelt dat lidmaat
schap voldoende heeft te bieden en noemt dan: 
'deelname aan discussies en debat, lidmaatschap van 
een kenniscentrum, invloed op de besluitvorrning 
over politieke kwesties, training en opleiding, of een 
carriere als bestuurder of volksvertegenwoordiger'. 
Maar al deze zaken worden ook aan niet-leden aan
geboden. Aileen de genoemde carriere lijkt voorbe-

27. Van Holsteyn en Koole, a.w. 
2 8. Bovendien maken de voorstellen 
een einde aan het one man one vote
systeem dat ook de interne 
partijdemocratie zou behoren te 

kenmerken: een 'opinion leader' kan 
zowellid zijn van een plaatselijke 
afdeling, als van een virtuele afdeling; 
daarnaast kan hij als actief lid van een 
maatschappelijke organisatie via een 

kenniscentrum zijn invloed in het 
'Politiek Forum' doen gelden. Oat is 
niet aileen onoverzichtelijk, maar ook 
ondemocratisch. 
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houden aan leden, maar is dat slechts in beperkte 
mate, omdat men wtdrukkelijk ook kandidaten bill
ten het ledenbestand zoekt, die dan altijd nog lid 
kunnen worden. Het lijkt er op dat slechts het nog 
op te zetten PvdA-intranet exclusief voor I eden is, al 
is onduidelijk wat daarvan de toegevoegde waarde is 
bij de reeds bestaande en voor iedereen toeganke
lijke PvdA-site op het internet. 

De effecten van de voorstellen zijn een nog ster
kere centralisering van de beslwtvorming van de 
partij dan nu al het geval is, hetgeen nu ook niet di
rect een prikkel is om lid te worden. Het door de 
!eden van de partij ervaren tekort aan democratie 
wordt door de voorstellen van de commissie aileen 
maar groter. Het voorgestelde 'Politiek Forum' is 
daarbij wei het summum. In het rapport wordt dit 
voorstel gepresenteerd als een nieuw orgaan naast 
een partijbestuur dat wordt verkleind. Het komt er 
echter op neer dat het dagelijks bestuur de naam 
'landelijk PvdA-bestuur' krijgt en dat het hwdige 
partijbestuur wordt opgeheven. Het hwdige partij
bestuur client te verdwijnen onder meer omdat het 
te groot is en daardoor niet goed werkt. Daarvoor in 
de plaats komt een nog groter, maar slechts advise
rend 'Politiek Forum' ( 1 oo !eden), dat voor twee
derde bestaat wt mensen van wie niet dwdelijk is 
wie zij vertegenwoordigen. Een derde van het 
Forum zou moeten bestaan wt !eden van de Kennis
centra en 'groepen uit de partij' (waarin ook niet
leden kunnen participeren) en een derde wt mensen 
die 'een actieve rol vervullen in bijvoorbeeld maat
schappelijk organisaties, of een bepaalde sector' en 
die worden voorgedragen door het dagelijks bestuur 
of een onafhankelijke comrnissie. De afdelingen en 
de gewesten mogen de rest van de !eden aanwijzen . 
Het dagelijks bestuur krijgt daardoor wei heel vee! 
macht, niet aileen omdat het grote invloed op de sa
menstelling van het Politiek Forum kan uitoefenen, 
maar ook omdat dat Forum slechts rninimaal drie 
keer per jaar bijeen hoeft te komen, slechts advise
rend is en het dagelijks bestuur ook nog eens verant
woordelijk is voor de organisatie en voor een me
ningspeiling onder de !eden die aan elk van de verga
deringen van het Forum vooraf moet gaan. 

De centralisering van de partij wordt verder nog 
versterkt door de grote waarde die gehecht wordt 
aan allerlei informele netwerken en bijeenkomsten 
in de partij . Nu zijn er in politieke partijen altijd in
formele betrekkingen tussen !eden geweest en dat 
kan ook niet anders, maar als het gaat om processen 
van interne beslwtvorrning in de partij, zou een po-

ging om die informele contacten wat meer in te bed
den in de formele besluitvorming niet hebben mis
staan in het rapport. De !eden, zo zegt de commissie 
zelf in het rapport, hebben behoefte aan 'een po
dium, zodat hun betrokkenheid en inzet ook daad
werkelijk invloed heeft op de koers van de partij' . 
Maar vervolgens wordt dan gesteld dat dat het best 
kan worden bereikt door 'openbare bijeenkom
sten ... waar iedereen de volksvertegenwoordigers 
en bestuurders kan aanspreken ... ' Maar daaraan 
heeft het de laatste jaren niet echt ontbroken. Er 
waren zo vee! partijbijeenkomsten en andere podia 
waar volksvertegenwoordigers en bestuurders aan
wezig waren, dat de PvdA op een 'discussie-circus' 
ging lijken. Van echt verantwoording afleggen was 
meestal geen sprake. De makke was nu juist dat tus
sen die bijeenkomsten en het formele besluitvor
mingsproces in de partij geen relatie bestond. Dat is 
de voornaamste oorzaak van het 'tekort aan demo
cratie in de PvdA dat !eden ervaren'. 

Het partijcongres moet volgens de commissie in 
de hwdige vorm blijven bestaan. Weliswaar consta
teert zij 'dat in de partij sterk het gevoelleeft dater 
in onvoldoende mate sprake is van het afleggen van 
verantwoording over de landelijke en Europese poli
tiek', toch verwacht de commissie niets van een an
dere opzet van het congres. Het functioneren van het 
huidige congres wordt echter niet aan een onderzoek 
onderworpen. Aan het feit dat eenmaal per jaar een 
congres van slechts een dag plaatsvindt en daardoor 
een serieuze beraadslaging en beslwtvorming eigen
lijk al onmogelijk geworden is (zelfs D 66 congres
seert twee dagen!) wordt geen aandacht besteed. De 
toegenomen centralisering zal door een onveran
derd congres niet kunnen worden gepareerd. In 
plaats daarvan pleit de commissie voor een machte
loos en diffuus samengesteld 'Politiek Forum', dat 
natuurlijk wei een 'arena voor debat' moet zijn. 

De toename van de centralisering wordt even
min een halt toegeroepen door het voorstel om bij 
verkiezingen na 2003 aile kandidatenlijsten in een 
adviserende ledenraadpleging via 1 c T aan aile leden 
op het betreffende niveau voor te leggen. Voor aile 
dwdelijkheid is aan dit voorstel op het laatste mo
ment en wellicht onder druk van de partijtop in Den 
Haag toegevoegd dat op basis van de ervaringen die 
hiermee worden opgedaan 'een discussie wordt ge
start op welke wijze op termijn kandidatenlijsten via 
directe democratie (bijvoorbeeld referenda) kun
nen worden vastgesteld.' Voorlopig is hier van een 
grotere ledeninvloed aldus geen sprake. 
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Wanneer de voorstellen van de commissie
Brouwer zouden worden uitgevoerd, betekent dat 
e~n enorme organisatorische en financiele belasting 
van de partij, die zij waarschijnlijk niet kan opbren
gen. Het komt bovendien de overzichtelijkheid van 
de partijorganisatie niet ten goede, terwijl de com
missie juist zegt dat 'vee) !eden de huidige partij
structuur niet goed kennen'. Bovenop die huidige 
structuur komen onder meer het Politiek Forum, 
een adviesraad voor de organisatie, PvdA-netwer
ken op werkplekken, regionale en lokale verbanden 
met de kenniscentra, regionale steunpunten, een 
scoutingsnetwerk en Kompaswerkconferenties. AI
leen het partijbestuur verdwijnt en gewesten moe
ten worden omgevormd totregio's. Daarnaastmoe
ten allerlei activiteiten worden georganiseerd, va
rierend van 'kennisfestivals' tot 'Europa-treinen', 
en moeten voorafgaande aan alle openbare bijeen
komsten ledenpeilingen georganiseerd worden ( ook 
op lokaal niveau) en client structured onderzoek 
onder !eden en kiezers te worden verricht. Veel 
moet bovendien worden 'geprofessionaliseerd' , een 
woord dat veelvuldig in het rapport voorkomt zon
der dat wordt uitgelegd wat daaronder moet wor
den verstaan, maar wat in elk geval kosten met zich 
mee zal brengen. 

Indien de commissie van mening is dat niet alles 
tegelijk hoeft te worden ingevoerd, had zij prioritei
ten moeten stellen. De indeling van de voorstellen 
in verschillende clusters, die achtereenvolgens aan 
bod komen, biedt nauwelijks soelaas. Om prioritei
ten te kunnen stellen, is echter een vee! systemati
scher analyse noodzakelijk, die nu echter ontbreekt. 

Het gevaar is dan ook groot dat bij aanname van 
het rapport de vooral door 'Den Haag' gedomi
neerde partijtop nog meer vrij spel krijgt, hetgeen 
haaks staat op wat de commissie wil bereiken. Het 
rapport Politiek is mensenwerk is een gemiste kans om 
de checks and balances in de partij te herstellen (a! be
wijst de commissie aan deze term wellippendienst), 
bijvoorbeeld in de vorm van een versterkte positie 
van het congres, of in de vorm van een verenigings
raad met vertegenwoordigers van afdelingen en/ of 
gewesten, die tussen de congressen door over be
langrijke onderwerpen kan spreken en besluiten en 
tussentijds de politieke Ieiding ter verantwoording 
kan roepen. Dat betekent niet dat de interne ver
houdingen pas gezond zijn, wanneer er tegenstellin-

gen bestaan tussen 'Den Haag' en de partijorganisa
tie, of tussen de partijtop en achterban. Dat is de we
reid op zijn kop. Er is niets mis mee - in tegendeel 
zelfs - wanneer partijleiding, kader en gewone 
led en het met elkaar eens zijn. Maar de partijorgani
satie moet die partijleiding wei met enige kracht ter 
verantwoording kunnen roepen, ook - en juist -
wanneer de meningen van Ieiding en achterban uit
een lopen. 29 

Een versterking van checks and balances maakt het 
ook mogelijk in te spelen op nieuwe ontwikkelin
gen, zonder dat de interne partijdemocratie daar 
onder behoeft te lijden. Experimenten met andere 
participatievormen, campagnetechnieken, poli
tieke stijl en omgangsvormen, en inhoudelijke de
batten kunnen zo een plaats vinden in de partijorga
nisatie, zonder dat zij al te gemakkelijk een manipu
latie-instrument in de handen van de partij-elite 
worden. Maar wanneer zij zouden worden inge
voerd zonder genoemde versterking van interne 
countervailinB powers, is een verdere vermindering 
van het interne democratische gehalte van de PvdA 
te verwachten. 

De zorgelijke ontwikkeling van de partijorgani
satie is het laatste decennium wei gepaard gegaan 
met een deelname aan tamelijk succesvolle coalitie
regeringen, die sinds 1 9 94 onder Ieiding staan van 
Kok. Het succes van de PvdA bij verkiezingen was 
minder evident en zou zonder Kok als lijsttrekker 
waarschijnlijk nog minder groot zijn geweest. An
derzijds heeft Kok dankzij de steun van de partijor
ganisatie een serie verkiezingsnederlagen kunnen 
overleven. Anders gezegd: toen de kiezers weglie
pen, bleven de leden hem trouw:· een illustratie van 
het belang dat politieke !eiders bij een partijorgani
satie hebben. 

Voor de toekomt van de PvdA is, naast een her
stel van interne checks and balances, het formuleren 
van een duidelijk en consistent eigen inhoudelijk 
profiel, dat zich onderscheidt van dat van andere 
partijen, van groot belang. Dat is geen gesloten ide
ologie, maar wei ten minste een richtinggevende 
lijst van prioriteiten, die op basis van een gedegen 
analyse van de (veranderde) maatschappelijke ver
houdingen is opgesteld en die kan dienen als inhou
delijk baken voor kiezers. Van belang daarbij is ver
volgens dat dat inhoudelijke verhaal gedragen wordt 
door de partij en vooral door de politieke Ieiding. 

29. De onverkwikkelijke gang van zaken 
rond het recente terugtreden van partij-

voorzitter Van Hees is een voorbeeld van 
de moeite die de partijtop heeft met 

dergelijke verantwoordingsprocessen. 
Van checks and balances was geen sprake. 



a
e
:el 
:te 

u-
er 

it-

et 
n
ar 
re 
li-
e

a 
U

te 
e-
1e 

1g 
lA 

Li 
m 
e

>n 
as 
er 
n
r 
! n 

e

m 
Li-

r-

jk 
re 
e

:le 
! n 

r 
u
r-
dt 
g. 

s &..o 1 2oo 1 

Het zou dan ook een belangrijke rol moeten spelen 
bij de selectie van kandidaten. Voorkomen moet 
worden dat PvdA-volksvertegenwoordigers be
schouwd worden als 'technocratisch benoemde sta
tuszoekers, die alleen zichzelf vertegenwoordigen', 
zoals de socioloog Schuyt het recent uitdrukte.3° 
Oat kan aileen wanneer PvdA-politici, naast het 
hebben van andere kwaliteiten, ook zelfstandig in 
staat zijn maatschappelijke ontwikkelingen op een 
sociaal-democratische manier te duiden. 

Slotopmerkinaen 
Ondanks de recente ontwikkelingen in de PvdA, 
kan worden volgehouden dat het democratische ka
rakter van een partijorganisatie in het belang is van 
de positie van de partij op langere termijn . Een de
mocratische partijorganisatie is niet strijdig met de 
belangen van de Ieiding van een politieke partij, 
draagt bij aan de noodzakelijke publiek-politieke 
ruimte in een democratie, en is voor een sociaai-de
mocratische partij bovendien in normatief opzicht een 
must. Nut en norm versterken elkaar hier. Voor
waarde is dat met name de Ieiding van een partij 
(maar het geldt ook voor de achterban) lange ter
mijn belangen zwaar Iaten wegen. Dat is ook op de 
PvdA van toepassing. Wanneer teveel gewicht wordt 
gegeven aan korte termijn belangen ( electorale 
en/ of persoonlijke), vervalt de congruentie van nut 
en norm . Het is daarom vooral de kortzichtigheid 
van de politieke Ieiding van een politieke partij die 
een bedreiging vormt voor het democratisch karak
ter van een partij, en niet de veronderstelde geda
teerdheid van deze organisatievorm. 

Een democratische ledenpartij met een relatief 
klein ledenbestand, waarvan bovendien slechts een 
klein gedeelte actief is, kan met een duidelijk eigen 
profiel dienen als inhoudelijk baken voor een electo
raat dat in toenemende mate zwevend is of onver
schilligheid ten aanzien van de politiek ten toon 
spreidt, mede als gevolg van het ontbreken van der
gelijke bakens. Het democratische karakter stelt 
haar tevens in staat de vertolker te zijn van water in de 
maatschappij leeft. Absorptie van politieke partijen 
door de staat is daardoor geen onontkoombare ont
wikkeling. 

Tegelijk moet erkend worden dat de politieke par
tij slecht een van de actoren is, die het politieke pro
ces bemvloeden, zij het een bijzondere. Het demo-

cratische gehalte van een politiek stelsel wordt niet 
aileen bepaald door de manier waarop politieke par
tijen functioneren. Ook in dit opzicht moeten geen 
overspannen verwachtingen worden gewekt . Andere 
maatschappelijke actoren hebben eveneens een ver
antwoordelijkheid voor het goed Iaten functioneren 
van de democratie. Maar politieke partijen onder
scheiden zich van die andere actoren door hun brede 
belangenafweging, die essentieel is voor politieke be
sluitvorming. Hun rol is daarom misschien kleiner, 
maar nog steeds onmisbaar in een democratie. 

De democratie, en daarmee ook de politieke par
tij, is echter nog in belangrijke mate geent op dena
tionale staat. Voortgaande Europese integratie en 
toename van grensoverschrijdend verkeer van kapi
taal, goederen, personen en politieke problemen 
(milieu, energievoorziening, migratie, internatio
nale veiligheid, etc.) hebben de nationale staat even
wei haar exclusieve karakter van een politieke ge
meenschap ontnomen. Zij is daarmee niet onbe
langrijk geworden, maar haar dominantie in het in
ternationale (en daarmee ook in het nationale) ver
keer is verminderd. Dat zou kunnen betekenen dat 
ook de democratie door deze ontwikkelingen een 
stap terug moet zetten. Het belang van politieke 
partijen zou daarmee navenant kunnen afnemen. 
Partijen kunnen dat echter ook als een nieuwe uitda
ging opvatten en zich vee! sterker dan voorheen in
ternationaal organiseren. De zwakte van de huidige 
internationale partijorganisaties is dat zij vooral 
'partijen van partijen' zijn, die de legimititeit en de 
bekendheid bij het grote publiek ontberen. Verster
king van het democratisch karakter van die interna
tionale partijorganisaties is daarom geboden. Om 
dit te bereiken, geldt ook hier dat nationale politieke 
!eiders lange termijn belangen zwaarder moeten 
Iaten wegen dan korte termijn (nationale) overwe
gingen. Op zowel nationaal als internationaal niveau 
is de democratische partijorganisatie daarom vooral 
afhankelijk van het wijze inzicht van politieke !eiders 
en de bereidheid van de actieve !eden om dat demo
era tisch karakter te bevechten. Het is niet zeker of 
die in voldoende mate aanwezig zijn, maar dat is iets 
anders dan democratische partijen gemakzuchtig af 
te schrijven als relikwieen uit een ver verleden. 

RUUD KOOLE 
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